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املقدمة

هت٤مومت٧م اًمدراؾم٤مت احلداصمٞم٦م إيم٤مدمٛمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واحلرة قمغم اًمحح٨م ذم اج٤مل ُم٘م٤مدد
اًمنممٕم٦مً ،مٙمـ ًمٞمس سم٤معمٗمٝمقم اًمٕمٛمٞمؼ اًمذي قمٚمٞمف قمٚمامء اإلؾمالم ،سمؾ سمٛمٗمٝمقُمٝمؿ اعمتٜمّمؾ
ُمـ يمؾ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ُمٕمتٛمدمـ قمغم ُمّمٓمٚمح٤مت ُمثػمة وضمذاسم٦م ُمثؾ ُمّمٓمٚمح
احلداصم٦م سمام حيتقمف ُمـ ضمدة ودمدمد ،وُمس٤ممرة ًمٚمقاىمع ،واإلهي٤مم سمتح٘مٞمؼ أهداف دمدمدم٦م
ُمٖمرم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اعمٗم ّٕمؾ واعمق ًّمد حلٚمقل اعمستجداتُ ،مع ا ّدقم٤مء أدح٤مهب٤م أهن٤م اعمخرج
ًمتٓمقمر اعمجتٛمٕم٤مت واٟم٘م٤مذه٤م ُمـ اًمتخٚمػ اًمذي هق ٟمت٤مج اًمت٘مٚمٞمد واًمريمقد واًمتٕمّم٥م
اعمذهحل واًمٗمٙمري.
ومٕمح١موا وؿمحذوا أومٙم٤مر اًمٜم٤مس قمؼم قمٜم٤مومـ سمراىم٦م فم٤مهره٤م اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕمذاب
سم٤مؾمتٕمامل آخٞم٤مت اًمتجدمد واًمتٗمٕمٞمؾ اًمٗمٙمري اعم٘م٤مددي ًمتٛمرمر ُمِم٤مرمٕمٝمؿ اًمت٠مومٚمٞم٦م
احلداصمٞم٦م اًمتل هتدف إمم شم٘مقمض اًمؽماث إدقزم واًمٗم٘مٝمل سم٤مقمتح٤مره اًمريمـ اًمردلم ذم
اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ومدظمٚمقا ُمـ أبقاب ؿمتك وأث٤مروا زواسمع ومٙمرم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمتٝم٤موم٧م
هِمٞمؿ شمذروه اًمرم٤مح ،وسمٕمْمٝم٤م و٤مرب ذم اًمٕمٛمؼ حيت٤مج إمم ضمٝمقد ظمؼماء سم٤مًمٗمٙمر
اًمّمحٞمح ،ىم٤مدرمـ قمغم دطمض اًمٗمٙمر اعمٖمِمقش اعم٘مٚمد ًمٚمٗمٙمر اًمٖمريبُ ،مستٕمٛمٚملم احلج٦م
ًمٙمِمػ ُمقاـمـ اًمزمػ واًمدس وآومؽماء قمغم اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
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وُمـ أهؿ هذه اعمداظمؾ اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م احلداصمٞمقن ذم ُمنموع اًمتجدمد اعمزقمقم
ُمدظمؾ إقمامل اعمّمٚمح٦م واعم٘م٤مدد اًمنمقمٞم٦م؛ ًمٚمتسٚمؾ ُمـ ظمالًمف إمم اًمٕم٘مقل ،وٕنف ُمٕمد
اج٤مٓ ًمٚمٛمتٖمػمات اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٙمٞمٞمػ اعمٙم٤مين ،وىمرائـ إطمقال واًمسٞم٤مىم٤مت احل٤مًمٞم٦م
واًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م ،وم٤مٓدم٤مه احلداصمل اؾمتٕمٛمؾ اعم٘م٤مدد ذم دمدمد اخلٓم٤مب اًمدمٜمل اٟمٓمالىم٤م ُمـ
آٟمٗمّم٤مل قمـ اًمؽماث ،سمؾ اٟمٓمالىم٤م ُمـ رضب اًمؽماث وسمٞم٤من هن٤مم٦م دالطمٞمتف وإظمْم٤مقمف
ًمٚمت٤مرمخ ،وُمـ سملم ُم٤م اقمتٛمدوه ذم ذًمؽ شم٠مومؾ اًمٜمّمقص سم٘مٞم٤مدة ٟمٍم طم٤مُمد أبق زمد ،وذم
اج٤مل اعم٘م٤مدد شمقمم يمؼمه٤م اًمنمذم ُمـ ظمالل يمت٤مسمف (اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ)،
واًمذي اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف اعم٘م٤مدد سمٓمرم٘م٦م ُمٖمرو٦م ظمٗمٞم٦م ومٚمسػ ومٞمٝم٤م ُم٘مّمد اًمتٕمحد سمام مٓمٞمح
هبذا اعم٘مّمد مت٤مُم٤م ،ومٓمرطمف ًمٞمحٞمؾ قمغم ُمٗمٝمقم ضمدمد عم٘مّمد اًمتٕمحد واج٤مل ضمدمد
ًمٚمٕمح٤مدات ،وهق ُم٤م مٙمِمػ قمـ ظمٚمٗمٞم٦م قم٘مدم٦م اؾمتنماىمٞم٦م حتٛمؾ ٟمٔمرم٦م آحت٤مد واحلٚمقل
واًمتّمقف اعمٜمحرف ،أُم٤م اعمقارم٨م ومتقمم أنّمحتٝم٤م ؿمحرور ُمٜم٤مىمْم٤م سمح اًمٜمّمقص.
وم٠ميت هذا اًمحح٨م ذم إـم٤مر اًمردود اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٛمٜمٝمج٦م ،واًمٙمثػمة اًمتل ردت ويمِمٗم٧م أو٤مًمٞمؾ
وضمٝم٤مٓت هذا اًمٗمٙمر اًمدظمٞمؾ ،وٟم٘مْم٧م اومؽماءاشمف ،وسمٞمٜم٧م ُمٜم٤موراشمف اًمٕمٚمامٟمٞم٦م سمام مرأب اًمّمدع
اًمذي حي٤مول أوئلؽ احلداصمٞمقن إطمداصمف ذم اًمّمػ اإلؾمالُمل.
إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمحح٨م
إن اًمت٠مومٚمٞم٦م احلداصمٞم٦م ًمٚمؽماث قمٛمقُم٤م وذم اج٤مل اعم٘م٤مدد ظمّمقد٤م شمٓمرح إؿمٙم٤مًمٞم٦م قمٔمٛمك
شمٜمّم٥م قمغم قمٜمٍم اًمتجدمد ذم ىمراءة اًمٜمص اًمنمقمل ،هؾ هق قمٜمٍم ُمـ اظمؽماع اًم٘مراءات
احلداصمٞم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل طمددت شم٘مٜمٞم٤مشمف وُمستٜمداشمف ُمـ اًمٗمٙمر اًمٖمريب ،أم هق قمٜمٍم ُمـ
وطمل آؾمالم ،وآخٞم٦م ُمقدقم٦م ذم ُمٜم٤مه٩م قمٚمامء إدقل واًمٗمروع ـمح٘مقه٤م ذم سمٜم٤مء اًمٗمٙمر
اإلؾمالُمل؟ وُمٜمف  :هؾ مٛمٙمـ أن مٕمتؼم اخلٓم٤مب اًمتجدمدي اعم٘م٤مددي سمٜم٤مء وشمٗمٕمٞمال عم٘م٤مدد
اًمنممٕم٦م أم ٟم٘مْم٤م وهدُم٤م هل٤م ؟
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وسمٜم٤مء قمغم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م مٛمٙمـ أن ٟمٓمرح اًمتس٤مؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م:
 ُم٤م اعمراد سم٤مًمت٠مومٚمٞم٦م احلداصمٞم٦م وُم٤م أهداومٝم٤م وُم٤م قمالىمتٝم٤م سم٤مٓؾمتنماق؟ ُم٤م ؾمحؾ اًمت٠مدٞمؾ اعم٘م٤مددي قمٜمد قمٚمامء اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟ وهؾ اجلدة واعمقايمح٦مشمتٜم٤مرم ُمع اًمؽماث أم سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م شمٙم٤مُمؾ وسمٜم٤مء ؟
 ُم٤م ُمٗمٝمقم احلداصمٞملم ًمٚمٛم٘م٤مدد؟ وُم٤م هل ُمٜمٓمٚم٘م٤مهتؿ وأؾمسٝمؿ ذم ٟمٔمرهتؿاعم٘م٤مددم٦م؟
اًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م
ذم طمدود اـمالقمل مل أضمد دراؾم٦م شمٜم٤موًم٧م اًمٗمٙمر احلداصمل ُمـ ضم٤مٟم٥م اعم٘م٤مدد سمِمٙمؾ
ُمح٤مذ ،وأهمٚم٥م اًمدراؾم٤مت اًمتل وضمدهت٤م شمٕمرو٧م ًمٚمحداصم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ،أو
اًمقاىمع واًمٗمٙمر ،أو ُمـ ضمٝم٦م اًمرد قمغم ؿمحٝم٤مت احلداصمٞملم وُمٜمٝم٤م:
 يمت٤مب" :اًمتحرمػ اعمٕم٤مس ذم اًمدمـ"ً :مّم٤مطمحف قمحد اًمرمح٤من طمسـ طمحٜمٙم٦ماعمٞمداين :رد ومٞمف قمغم ُم٤م طمقاه يمت٤مب حمٛمد ؿمحرور " اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن" ،وٟم٤مىمش أومٙم٤مره،
وحترمٗم٤مشمف عمٕم٤مين اًم٘مرآن ،وقمرض ٟمامذج ُمـ حترمٗم٤مت ؿمحرور ذم آم٤مت إطمٙم٤مم ،وإن
يم٤مٟم٧م هذه اًمردود ُمـ ضمٝم٦م وشمحٕمد ٟمققم٤م ُم٤م قمـ اعم٘م٤مدد ،سمٞمٜمام طم٤موًم٧م ذم سمحثل إسمراز
اجل٤مٟم٥م اعم٘م٤مددي ،طمٞم٨م ريمزت قمغم ُمقاضمٝم٦م ؿمحرور رم٤موٞم٤م ٕنف مدقمل اإلح٤مم
سم٤مًمٗمٙمر اًمرم٤ميض ،وهق قمٜمف سمٕمٞمد.
 يمت٤مب" :اًمت٠مومؾ احلداصمل ًمٚمؽماث ( اًمت٘مٜمٞم٤مت وآؾمتٛمدادات)"ً ،مّم٤مطمحف إسمراهٞمؿسمـ قمٛمر اًمسٙمران :وومٞمف مٕمرض ُمسػمة احلداصمٞملم ذم ـمٕمٜمٝمؿ ًمٚمدمـ ،ومحلم وؾم٤مئٚمٝمؿ،
ومٙمِمػ اؾمتٛمداداهتؿ آؾمتنماىمٞم٦م ،وهذا ُم٤م اؾمتٗمدت ُمٜمف يمثػما ذم وضمف اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم
اًمتٞم٤مر آؾمتنماىمل ،واًمتٞم٤مر احلداصمل اًمٕمريب.
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 يمت٤مب" :اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمرمؿ شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص"ً :مّم٤مطمحف أمحد إدرمساًمٓمٕم٤من :شمٕمرض ذم ضمزء ُمـ يمت٤مسمف وسم٤مًمتحدمد ذم اعمحح٨م اًمث٤مين :إمم ىمْمٞم٦م اعم٘م٤مدد يمام
متداوهل٤م اخلٓم٤مب اًمٕمٚمامين ،همػم أنف أيمثر ُمـ أىمقال احلداصمٞملم ذم طملم يم٤من رده قم٤مُم٤م دون
شمٗمّمٞمؾ ،وهذا ُم٤م طم٤موًم٧م اضمتٜم٤مسمف ذم سمحثل هذا ،سم٠من مٙمقن اًمرد ُمح٤مذة قمغم اًم٘مقل.
أمهٞم٦م وأهداف اًمحح٨م :شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اًمحح٨م ذم اًمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م متسؽ
ه١مٓء احلداصمٞملم سم٤معم٘م٤مدد ،وحم٤موًم٦م اًمتسٚمؾ ُمـ ظمالهل٤م إمم زرع سمذور اًمِمؽ سمت٠مومالهتؿ
اًمتل ٓ مت٧م إمم روح هذه اًمنممٕم٦م سمّمٚم٦م ،يمام شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اًمحح٨م ذم اًمرد قمغم هذا
اًمٗمٙمر اعمراوغ و إسمٓم٤مل ُمزاقمٛمف ،وُمـ صمٛم٦م مٛمٙمـ حتدمد أهؿ أهداف اًمحح٨م يمام مكم:
 سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اعمّمٚمح٦م واعم٘م٤مدد ذم ُمٜمٔمقر إدقًمٞملم وإفمٝم٤مر أهن٤م ُمسٞمج٦مسمْمقاسمط شمٕمّمؿ اًمٗمٙمر ،وحتدد إـمر واعمج٤مٓت اًمتل شمتحرك ومٞمٝم٤م اًم٘مراءات اًمتجدمدم٦م
ًمٚمخٓم٤مب اًمدمٜمل ُمـ همػم اعمس٤مس سمثقاسم٧م اًمدمـ.
 إسمٓم٤مل ُمزاقمؿ احلداصمٞملم ،وٟم٘مد أومٙم٤مرهؿ اعمزقمقُم٦م ،واًمتٜمحٞمف قمغم ُمقاـمـ اخلٓمر ذمىمراءاهتؿ وشم٠مومالهتؿ اعم٘م٤مددم٦مُ ،مع اًمٙمِمػ قمـ اخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٙمرم٦م واعمرضمٕمٞم٦م اًمتل همذت
قم٘مقل احلداصمٞملم.
 شمقهلم وٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمدظمٞمؾ وسمٞم٤من قمدم دٛمقده أُم٤مم اظمتٞم٤مرات اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمحاًمذي ٓ خي٤مًمػ اًمٜم٘مؾ اًمٍممح .
 يمِمػ ودطمض دقم٤موى احلداصم٦م ذم وؾمؿ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل سم٤مٟٓمٗمّم٤مًمٞم٦م،وسم٤مإلومالس واًمت٠مزم – قمغم طمد زقمٛمٝمؿ-
 شمٕمزمز اًمث٘م٦م ذم شمراصمٜم٤م شم٠مدٞمال وشمٗمرمٕم٤م وحمق إو٤مًمٞمؾ اًمتل حي٤مول احلداصمٞمقن زرقمٝم٤مذم ضمسؿ إُم٦م ،وظم٤مد٦م ؿمح٤مهب٤م اًمذي أدحح اًمٞمقم ومرمس٦م ًمٚم٘مراءات احلداصمٞم٦م ًمٚمخٓم٤مب
اًمدمٜمل .
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ُمٜمٝم٩م اًمحح٨م
وًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف اؾمتخدُم٧م اعمٜمٝم٩م اًمقدٗمل ُمـ ظمالل ٟم٘مؾ اح٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م
ُمـ ُمٔم٤مهن٤م ،واعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم آؾمتٜمح٤مـمل قمٜمد قمرض ُمٗم٤مهٞمؿ احلداصمٞملم ظم٤مد٦م ،وُمـ
ظمالل شمتحٕمل ًمٚمٜمّمقص وحم٤موًم٦م حتٚمٞمٚمٝم٤م ًمٗمٝمؿ ُمراُمٞمٝم٤م ،سمٖمٞم٦م اؾمتخالص اًمٜمت٤مئ٩م اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمحح٨م ،وىمد مت٧م ُمٕم٤مجل٦م ُمقاوٞمع اًمحح٨م وومؼ اخلٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:
ظمٓم٦م اًمحح٨م
اعمحح٨م إول  :حتدمد اعمّمٓمٚمح٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ
اعمٓمٚم٥م إول ُ :مٗمٝمقم اعم٘م٤مدد
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُ :مٗمٝمقم احلداصم٦م
اعمحح٨م اًمث٤مين :اًمت٠مدٞمؾ ًمٚمٛم٘م٤مدد سملم إدقًمٞملم واحلداصمٞملم
اعمٓمٚم٥م إول  :اًمت٠مدٞمؾ اعم٘م٤مددي قمٜمد إدقًمٞملم وسمٞم٤من وقاسمٓمف
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُ :مٜمٓمٚم٘م٤مت اًمٗمٝمؿ اعم٘م٤مددي قمٜمد احلداصمٞملم وسمٞم٤من أؾمسف
( اؾمتخداُمٝمؿ ًمـ " اًمتقومٞمد " و " اًمتسٞمٞمس " و " اًمٗمٞمٚمقًمقضمٞم٤م آؾمتنماىمٞم٦م ذم
اخلٓم٤مب احلداصمل)
اعمحح٨م اًمث٤مًم٨م ٟ :مامذج ٓؾمتٕمامل اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح قمٜمد احلداصمٞملم واًمرد قمٚمٞمٝم٤م
اعمٓمٚم٥م إول  :شم٠مومالت اًمنمذم اعم٘م٤مددم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م
اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين :حترمػ ؿمحرور ٟمّمقص اعمقارم٨م سمدوال رم٤موٞم٦م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م
رم٤موٞم٤م
اخل٤ممت٦م :سمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقدٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمحح٨م ،يمام
أردومتٝم٤م سمحٕمض اًمتقدٞم٤مت.
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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املبحح األول :حتديد املصطلحات واملفاهيه
ؾم٠متٜم٤مول ذم هذا اعمحح٨م :أهؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمقاردة ذم قمٜمقان اًمحح٨م ٟمحق ُمّمٓمٚمح
اعم٘م٤مدد ُمع اًمتٕمرم٩م قمغم أهؿ ُمدًمقل مدور ذم ومٚمٙمٝم٤م ،وهق اعمّم٤مًمح ،صمؿ إسمراز اًمٕمالىم٦م
سمٞمٜمٝمام  ،يمام ؾم٠متٕمرض عمٗمٝمقم احلداصم٦م ذم اًمٚمٖم٦م وآدٓمالح.
املطلب األول :مفووو املقاصد
ذم هذا اعمٓمٚم٥م ؾم٠متٕمرض عمٗمٝمقم اعم٘م٤مدد ذم اًمٚمٖم٦م واإلدالح ،ظم٤مد٦م وأن اعم٘م٤مدد
شمٕمتؼم ُمرشمٙمز اجلٛمٞمع ذم آضمتٝم٤مدُ ،مع حم٤موًم٦م وحط اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أهؿ ُمدًمقل
م٘م٤مرهب٤م وهق اعمّم٤مًمح.
ىمّمد،
اًمٗمرع إول :شمٕمرمػ اعم٘م٤مدد ًمٖم٦م :اعم٘م٤مدد أدٚمٝم٤م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصملَ :
ِ
ىمّمدا ،وُمّمدره اعمٞمٛملَُ :م ْ٘م َّمدٌ  ،واعمٕمٚمقم أن اعمّمدر اعمٞمٛمل ،و اعمّمدر
م٘مّمدْ ،
إدكم مِمؽميم٤من ذم اًمدًٓم٦م واعمٕمٜمك ،وًمٙمـ اعمّمدر اعمٞمٛمل مٗمقق إدكم ذم ىمقة
اًمدًٓم٦م واًمت٠ميمٞمد قمغم اعمٕمٜمك ،وأُم٤م سم٤مًمٙمنَُ :م ْ٘م ِّمدٌ ومٝمق اؾمؿ اعمٙم٤من ،وسم٤مؾمت٘مراء ُمٕم٤مضمؿ
اًمٚمٖم٦م ٟمجد ًمٚمٙمٚمٛم٦م قمدة ُمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م :آقمتامد وإم ،واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٓمرمؼ ،واًم٘مرب،
واًمٕمدل ،واًمتقؾمط وقمدم اإلومراط ،واًمٙمن وآيمتٜم٤مز ،واًمذي ًمف قمالىم٦م سم٤معمٕمٜمك
آدٓمالطمل ًمٙمٚمٛم٦م ُم٘م٤مدد هق اعمٕمٜمك إول ،ومرضمع اسمـ وم٤مرس أدؾ اًمٙمٚمٛم٦م إمم
أدقل صمالصم٦م:
إدؾ إول :إشمٞم٤من اًمٌمء و َأ هُم ِف ،وإم هق اًمتقضمف واًمٕمزم م٘م٤مل  :هذا ىمّمدي ،أو
اًمس ْٝم ُؿ إذا
ُم٘مّمدي ،أي هذا ُم٤م قمزُم٧م قمٚمٞمف وأردشمف ،أو ُم٤م أرمد أن آشمٞمف ،ومٞم٘م٤ملَ :أ ْىم َّمدَ ُه َّ

أد٤مسمف وم ُ٘متؾ ُمٙم٤مٟمف ،ويم٠منف ىمٞمؾ ذًمؽ ٕنف مل حيد قمٜمف.

َن ُشم ُفَ .وا ًْم ِ٘م ّْمدَ ةُ :ا ًْم ِ٘م ْٓم َٕم ُ٦م
اًمٌم َء يم َ ْ
إدؾ اًمث٤مين :اًمٙمن وآٟمٙمس٤مر ،م٘م٤ملَ :ىم َّمدْ ُت َّ ْ
ُِمـ َّ ِ
ِ ِ
ِ
َنَ ،و ْ
اًمر َُم ِ
٤محَ .و ُر ُْم ٌح َىم ِّمدٌ َ ،و َىم ِد ا ْٟم َ٘م َّمدَ  .إذا
َ
اجلَ ْٛم ُع ىم َّمدٌ َ .وُمٜمْ ُف ىم َّمدُ ه
اًمٌمء إِ َذا َشمٙم َّ َ
ْ
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شمٙمنَ ،ىم َ٤مل ىمٞمس ْسمـ اخلٓمٞمؿ إنّم٤مري:
ان ُشم ْٚم َ٘مك َيم َ٠مهن٤م  ...شم ََذرع ِظمرد ٍ
شمَرى ِىمّمدَ ا ْعمر ِ
اًمِم َقاـمِ ِ
٤من سمِ َ٠مجْ ِدي َّ
٥م
ُّ ٌ ْ َ
َ ُ َّ
َ
َّ َ

إدؾ اًمث٤مًم٨م :آيمتٜم٤مز ذم اًمٌمء ،م٘م٤مل :اًمٜمَّ٤م َىم ُ٦م ا ًْم َ٘م ِّمٞمدُ  :ا ْعم ُ ْٙمتَٜم ِ َز ُة ا ْعم ُ ْٛمتَٚمِ َئ ُ٦م َحلْ ًامَ ،ىم َ٤مل
ِ
ِ
ْـ اًمر ْقم ِـ ِذ ْقمٚمِح ٌ٦م َىم ِ
ّمٞمدُ ()1
َ
ه ٌح يمٜم ٌَ٤مز  ...يم َُريم ِ َّ
ْإَ ْقم َِمكَ :ىم َٓم ْٕم ُ٧م َو َد٤مطمحِل ُ ُ
أُم٤م إدؾ إول( :آقمتامد ،واًمٕمزم ،وإم وإشمٞم٤من اًمٌمء) ،ومٝمق اًمذي ًمف قمالىم٦م
سمٛمٗمٝمقم اعم٘م٤مدد ادٓمالطم٤م ،وأُم٤م إدؾ اًمث٤مين ( :آٟمٙمس٤مر) ومال قمالىم٦م ًمف سم٤معم٘م٤مدد
اًمنمقمٞم٦م إٓ ُمـ ضمٝم٦م أن ومٞمٝم٤م يمن ًمٚمٛم٘م٤مدد احلداصمٞم٦م اًمقمهٞم٦م و اعمٖمٚمقـم٦م ،وإدؾ
اًمث٤مًم٨م ( :آيمتٜم٤مز) وُم٤م مٜمْمح ُمٜمف ُمـ ُمٕم٤مين آُمتالء اًمذي مقطمل سم٤مًم٘مٞمٛم٦م واًمقزن
وآقمتح٤مر اًمتل هل ىمقام اعم٘م٤مدد ،يمام ؾمٞمتْمح ذًمؽ أيمثر ذم اًمتٕمرمػ آدٓمالطمل.
اًمٗمرع اًمث٤مين :شمٕمرمػ اعم٘م٤مدد ادٓمالطم٤م
ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م مم٤م درج قمٚمٞمف آؾمتٕمامل ُمٜمذ اًم٘مدمؿ ،وإن يم٤من سم٠مخٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م اعمحٜمك
ُمتٗم٘م٦م اعمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م :اعمٕم٤مين واعمّم٤مًمح ،اًمسح٥م واًمٕمٚم٦م ،اًمٖم٤مم٤مت وإهمراض ،واحلٙمٛم٦م
واعمٜم٤مؾمح٦م ،واعمراد ،واًمٕمؼمة ،واًمٗم٤مئدة واًمثٛمرة ،وًمٙمـ اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف إُمر ظم٤مد٦م
سمٕمد اًمِم٤مـمحل هق ًمٗمٔم٦م" :اعم٘م٤مدد"ُ ،مع أن إوائؾ  -وطمس٥م رأي أهمٚم٥م اًمح٤مطمثلم
اعمٕم٤مسمـ-

()2

مل مْمٕمقا هل٤م شمٕمرمٗم٤م حمددا طمتك اًمِم٤مـمحل ٟمٗمسف ،وُم٤م أراه طمقل هذه

اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات أهنؿ مل مْمحٓمقا هل٤م شمٕمرمٗم٤م ،وًمٙمٜمٝمؿ َقم َر ُومقا اعم٘م٤مدد وحتدصمقا قمٜمٝم٤م وُمـ
سملم أىمقاهلؿ ذم ذًمؽ:
(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ممٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمرم٤مء اًم٘مزومٜمل ،ت :قمحد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون ،دار اًمٗمٙمر،
ط1399ـه1979/م ،ج ،5ص .95
( )2مٜمٔمرُ :م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمل  ،اًمٞمقيب ،ص ٟ .33مٔمرم٦م اعم٘م٤مدد قمٜمد اإلُم٤مم
اًمِم٤مـمحل ،اًمرمسقين ،ص .17قمٚمؿ ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦مٟ ،مقراًمدمـ اخل٤مدُمل ،ص .14
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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م٘مقل اجلقمٜمل « :وُمـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر وووم٤مه طم٘مف شمحلم أن اًمٖمرض ُمـ اًمتٞمٛمؿ إداُم٦م
اًمدرسم٦م ذم إىم٤مُم٦م وفمٞمٗم٦م اًمٓمٝم٤مرة ش()1

وم٘مقل اًمٖمزازم « :إذ قمرف ُمـ دأب اًمنمع اشمح٤مع اعمٕم٤مينش ( ،)2سمؾ ٟمجد ذم أىمقال
أظمرى هلؿ اىمؽماسم٤م ٟمسحٞم٤م ُمـ شمٕمرمػ اعم٘م٤مدد ،طمتك أن اعمحدصملم اؾمتٚمقا يمثػما ُمـ
قمح٤مراهتؿ وهؿ ُم َٕم ّر ُوم َ
قن اعم٘م٤مددٟ ،مذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م مكم:
م٘مقل اًمٖمزازمً « :مٙمٜم٤م ٟمٕمٜمل سم٤معمّمٚمح٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٘مّمقد اًمنمع وُم٘مّمقد اًمنمع
ُمـ اخلٚمؼ مخس٦م :وهق أن حيٗمظ قمٚمٞمٝمؿ دمٜمٝمؿ وٟمٗمسٝمؿ وقم٘مٚمٝمؿ وٟمسٚمٝمؿ
وُم٤مهلؿش()3وم٘مقل أُمدي« :اعم٘مّمقد ُمـ ذع احلٙمؿ إُم٤م ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م أو دومع ُمرضة
أو اجٛمقع إُمرمـ سم٤مًمٜمسح٦م إمم

اًمٕمحد.ش()4

وم٘مقل اًمٕمز سمـ قمحد اًمسالم  « :وُمٕمٔمؿ

ُم٘م٤مدد اًم٘مرآن إُمر سم٤ميمتس٤مب اعمّم٤مًمح وأؾمح٤مهب٤م ،واًمزضمر قمـ ايمتس٤مب اعمٗم٤مؾمد
وأؾمح٤مهب٤مش()5

م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :إقمامل اًمنمقمٞم٦م ًمٞمس٧م ُم٘مّمقدة ٕنٗمسٝم٤م ،وإٟمام ىمّمد هب٤م أُمقر
أظمر هل ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وهل اعمّم٤مًمح
( )1اًمؼمه٤من ذم أدقل اًمٗم٘مف ،اجلقم ٜمل قمحد اعمٚمؽ سمـ قمحد اهلل سمـ مقؾمػ سمـ حمٛمد  ،ت :دالح سمـ حمٛمد سمـ
قمقمْم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت – ًمحٜم٤من ،ط 1418 ،1ـه  1997 /م ،ج،2ص.75
( )2ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من اًمِمحف واعمخٞمؾ وُمس٤مًمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ ،أبق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد ،ت :محد
اًمٙمحٞمزُ ،مٓمحٕم٦م اإلرؿم٤مد سمٖمداد ،ط1390 ،1ه1971/م،ص.198
( )3اعمستّمٗمك ،اًمٖمزازم أبق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد ،ت :حمٛمد قمحد اًمسالم قمحد اًمِم٤مذم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط،1
1413ـه 1993 -م  ،ص .174
( )4اإلطمٙم٤مم ذم أدقل إطمٙم٤مم ،أُمدي أبق احلسـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمحل  ،ت :قمحد
اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت -دُمِمؼً -محٜم٤من ،ج ،3ص.271
( )5ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إن٤مم ،اًمٕمز سمـ قمحد اًمسالم أبق حمٛمد قمز اًمدمـ قمحد اًمٕمزمز ُ ،مٙمتح٦م اًمٙمٚمٞم٤مت
إزهرم٦م –اًم٘م٤مهرة  ،ط ج  1414 ،ـه  1991 /م  ،ج ،1ص.8
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اًمتل ذقم٧م ٕضمٚمٝم٤م .ش()1

يمام م٘مقل اًمِم٤مـمحل أجْم٤م« :شمٙم٤مًمٞمػ اًمنممٕم٦م شمرضمع إمم طمٗمظ ُم٘م٤مدده٤م ذم اخلٚمؼ،
وهذه اعم٘م٤مدد ٓ شمٕمدو صمالصم٦م أىمس٤مم :أطمده٤م :أن شمٙمقن رضورم٦م ،واًمث٤مين:أن شمٙمقن
طم٤مضمٞم٦م ،واًمث٤مًم٨م:أن شمٙمقن حتسٞمٜمٞم٦م.ش()2

وأُم٤م اعمحدصمقن ومّم٤مهمقا طمدودا هل٤م مل خترج ذم اجٛمٚمٝم٤م قمام ىمّمده اًم٘مداُمك ،وًمٕمؾ
اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ُمٕمد أول ُمـ أقمٓمك هل٤م شمٕمرمٗم٤م ادٓمالطمٞم٤م قمٜمدُم٤م ىمسٛمٝم٤م إمم ُم٘م٤مدد
قم٤مُم٦م وأظمرى ظم٤مد٦م وم٘م٤مل ذم شمٕمرمػ اعم٘م٤مدد اًمٕم٤مُم٦مُ« :م٘م٤مدد اًمتنممع اًمٕم٤مُم٦م هل:
اعمٕم٤مين واحلٙمؿ اعمٚمحقفم٦م ًمٚمِم٤مرع ذم مجٞمع أطمقال اًمتنممع أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م ،سمحٞم٨م ٓ
ختتص ُمالطمٔمتُٝم٤م سم٤مًمٙمقن ذم ٟمقع ظم٤مص ُمـ أطمٙم٤مم اًمنممٕم٦م .ومٞمدظمؾ ذم هذا أود٤مف
ّ
اًمنممٕم٦م وهم٤ممتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م واعمٕم٤مين اًمتل ٓ خيٚمق اًمتنممع قمـ ُمالطمٔمتٝم٤م ،ومدظمؾ ذم هذا
أجْم ً٤م ُمٕم٤من ُمـ ِ
احلٙمؿ ًمٞمس٧م ُمٚمحقفم٦م ذم ؾم٤مئر أنقاع إطمٙم٤مم ،وًمٙمٜمٝم٤م ُمٚمحقفم٦م ذم
أنقاع يمثػمة ُمٜمٝم٤م.ش( ،)3وىم٤مل ذم شمٕمرمػ اعم٘م٤مدد اخل٤مد٦م« :هل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اعم٘مّمقدة
شمٍموم٤مهتؿ اخل٤مد٦م،
ًمٚمِم٤مرع ًمتح٘مٞمؼ ُم٘م٤مدد اًمٜم٤مس اًمٜم٤مومٕم٦م ،أو حلٗمظ ُمّم٤محلٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم ّ
يمل ٓ مٕمقد ؾمٕمٞم ُٝمؿ ذم ُمّم٤محلٝمؿ اخل٤مد٦م سم٢مسمٓم٤مل ُم٤م ُأ هؾمس هلؿ ُمـ حتّمٞمؾ ُمّم٤محلٝمؿ
ٍ
ؿمٝمقة .ومدظمؾ ذم ذًمؽ ُّ
يمؾ طمٙمٛم٦م
هقى وسم٤مـمِؾ
اًمٕم٤مُم٦م ،إسمٓم٤مًٓ قمـ همٗمٚم٦م أو قمـ اؾمتزٓل ً
شمٍموم٤مت اًمٜم٤مسُ ،مثؾ ىمّمد اًمتق ّصمؼ ذم قم٘مدة اًمرهـ ،وإىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم
ُروقمٞم٧م ذم شمنممع أطمٙم٤مم ّ
اعمٜمزل واًمٕم٤مئٚم٦م ذم قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح ،ودومع اًمرضر اعمستدام ذم ُمنموقمٞم٦م اًمٓمالق.ش()4

( )1اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل  ،ت :أبق قمحٞمدة ُمِمٝمقر  ،دار اسمـ قمٗم٤من ،ط1997، 1م ،ج ،3ص.120
( )2اعمّمدر ٟمٗمسف ،ج ،2ص.17
(ُ )3م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اسمـ قم٤مؿمقر حمٛمد اًمٓم٤مهر ،ت :حمٛمد احلحٞم٥م سمـ اخلقضم٦م ،وزارة إوىم٤مف
واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،ىمٓمر ،ط 1425 ،ـه  2004 /م ،ج ،3ص.165
(ُ )4م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،اسمـ قم٤مؿمقر ،ج ،3ص.402
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وقمرومٝم٤م قمالل اًمٗم٤مد «:اعمراد سمٛم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م :اًمٖم٤مم٦م ُمٜمٝم٤م ،وإهار اًمتل ووٕمٝم٤م
اًمِم٤مرع قمٜمد يمؾ طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م.ش( )1

وضم٤مءت سمٕمد ذًمؽ شمٕمرمٗم٤مت اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مسمـً ،مٙمٜمٝم٤م مل خترج ذم اجٛمٚمٝم٤م قمـ
اًمتٕمرمٗملم اًمس٤مسم٘ملم ،وُمـ أمهٝم٤م :شمٕمرمػ اًمٞمقيب« :هل اعمٕم٤مين واحلٙمؿ وٟمحقه٤م اًمتل
راقم٤مه٤م اًمِم٤مرع ذم اًمتنممع قمٛمقُم٤م و ظمّمقد٤مُ ،مـ أضمؾ حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمح٤مدش( ،)2وُم٤م
م١مطمذ قمغم هذا اًمتٕمرمػ شمٍمحيف سمٛمٓمٚمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمح٤مد ،وهذا ُم٤م ىمد مٙمقن ُمؼمرا ًمٚمحداصمٞملم
ُمـ اقمتح٤مر ُمٓمٚمؼ اعمّمٚمح٦م دون شم٘مٞمٞمده٤م ،ويم٤من إضمدر سمف أن حيدد دٗمتٝم٤م أهن٤م ُمّم٤مًمح
اًمٕمح٤مد اًمدٟمٞمق م٦م وإظمروم٦م؛ طمتك ٓ شمتج٤مرى أهقاء اًمٜم٤مس ذم اىمتّم٤مر اعمّم٤مًمح قمغم اًمدٟمٞمقم٦م
وإمه٤مل إظمروم٦م ،وىمد أخٛمح إمم هذا اًمِم٤مـمحل ح٤م ٟم ّحف قمغم أن اعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقم٦م اعمٕمتؼمة
ذقم٤م هل اًمتل شم١مؾمس ًمٚمٛمّم٤مًمح إظمروم٦م ،إ ْذ م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :واعمٗم٤مؾمد اعمستدومٕم٦م إٟمام
شمٕمتؼم ُمـ طمٞم٨م شم٘م٤مم احل ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٚمحٞم٤مة إظمرىُ ٓ ،مـ طمٞم٨م أهقاء اًمٜمٗمقس ذم ضمٚم٥م
ُمّم٤محلٝم٤م اًمٕم٤مدم٦م ،أو درء ُمٗم٤مؾمده٤م اًمٕم٤مدم٦م.ش ( )3

اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م :قمالىم٦م اعم٘م٤مدد سم٤معمّم٤مًمح
مدور ذم ومٚمؽ اعم٘م٤مدد قمدة ُمّمٓمٚمح٤مت ٟمحق "احلٙمٛم٦م" ،و"اًمٕمٚم٦م" ،و"اعمّمٚمح٦م"،
وُم٤م مٕمٜمٞمٜم٤م ذم سمحثٜم٤مُ :مّمٓمٚمح اعمّمٚمح٦م.
أوٓ :شمٕمرمػ اعمّمٚمح٦م ًمٖم٦م:
احل٤مء َأد ٌؾ و ِ
اًمّم٤م ُد َو َّ
اطمدٌ َمدُ ُّل َقم َغم
اًمال ُم َو ْ َ ُ ْ َ
(د َٚم َح) َّ
ضم٤مء قمـ اسمـ وم٤مرس ىمقًمفَ « :
ِ
ِ ِ
اًمٌم ُءَ ،م ّْم ُٚم ُح َد َال ًطم٤مَ .و ُم َ٘م ُ٤ملَ :د َٚم َح سمِ َٗمت ِْح َّ
اًمال ِمَ .و َطمٙمَك
ظم َالف ا ًْم َٗم َس٤مدُ .م َ٘م ُ٤ملَ :د ُٚم َح َّ ْ
(ُ )1م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م وُمٙم٤مرُمٝم٤م ،قمالل اًمٗم٤مد ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،ط1993 ، 5م ،ص.7
(ُ )2م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٞمقيب ،دار اهلجرة ،ط1998 ،1م ،ص.37

( )3اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص.63
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ِ
ػ سمِ َ٠م ْـم َر ِاذم إِ َذا َُم٤م َؿمت َْٛمتَٜمِل
قطم٤مَ ،ىم َ٤ملَ :يم ْٞم َ
اًمسٙمهٞم٧م َد َٚم َح َو َد ُٚم َحَ .و ُم َ٘م ُ٤ملَ :د َٚم َح ُد ُٚم ً
ا ْسم ُـ ه
ِ
ـ د ُٚمقح.ش ()1
َ ...و َُم٤م َسم ْٕمدَ َؿم ْت ِؿ ا ًْم َقاًمدَ ْم ِ ُ ُ
٤مًمّم َال ِح َو ُه َق ْ
اب َو ِذم ْإَ ُْم ِر
اًمّم َق ُ
اخلَ ْ ُػم َو َّ
وىم٤مل اًمٗمٞمقُملَ «:د َٚم َح َو َأ ْد َٚم َح َأتَك سمِ َّ
اجلٛمع ا ْعمَّم٤مًمِح.ش()2
َُم ّْم َٚم َح ٌ٦م َأ ْي َظم ْ ٌػم َو ْ َ ْ ُ َ ُ
وقمٚمٞمف وم٤معمّمٚمح٦م ًمٖم٦م شمدور طمقل اخلػم واعمٜمٗمٕم٦م ،واًمّمالح اًمذي هق دوُم٤م ظمالف
ُ ُ َ
َ َّٰ ُ َ
ج ع ۡدن ي َ ۡدخوْن َّا َو َيٌ
اًمٗمس٤مد ُمٓمٚم٘م٤م ،وىمد ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :جن
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ َّٰ ۡ َ ُ ّ َّٰ ۡ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ َ ۡ ُ
خوْن عو ۡيّى ّ
ك ةَاب
ٌِ
ي
ج ِّى وذرِيخ ِ ِّىۖۡ وٱلًلهِمث يد
صوح يٌِ ءاةان ِ ِّى وأزو ِ
ِ
ِ
﴾=اًمرقمد<23:
َو َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّلل َ «:أَٓ َوإِ َّن ِذم اجلَ َس ِد ُُم ْْم َٖم ً٦م :إِ َذا َد َٚم َح ْ٧م َد َٚم َح اجلَ َسدُ ُيم ُّٚم ُفَ ،وإِ َذا َوم َس َد ْت
قل َّ
َومسدَ اجلسدُ ُيم ُّٚمفَ ،أَٓ و ِهل اًم َ٘م ْٚم٥مش ()3
ُ
ُ
َ َ
َ ََ
صم٤مٟمٞم٤م :شمٕمرمػ اعمّمٚمح٦م ادٓمالطم٤م:
ٟمقرد سمٕمض اًمتٕم٤مرمػ آدٓمالطمٞم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م
اًمتٕمرمػ إولً :مٚمٖمزازم « :أُم٤م اعمّمٚمح٦م ومٝمل قمح٤مرة ذم إدؾ قمـ ضمٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م أو
دومع ُمرضة ،وًمسٜم٤م ٟمٕمٜمل سمف ذًمؽ ،وم٢من
ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م ودومع اعمرضة ُم٘م٤مدد اخلٚمؼ ودالح اخلٚمؼ ذم حتّمٞمؾ ُم٘م٤مددهؿً ،مٙمٜم٤م
ٟمٕمٜمل سم٤معمّمٚمح٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُم٘مّمقد اًمنمع.ش( )4

(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ممٞمس اًمٚمٖم٦م ،اسمـ وم٤مرس أمحد  ،ج ،3ص.303
( )2اعمّمح٤مح اعمٜمػم ذم همرم٥م اًمنمح اًمٙمحػم ،اًمٗمٞمقُمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ،اعمٙمتح٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت ،ج،1
ص.345
( )3أظمرضمف اًمحخ٤مري ذم دحٞمحف ،يمت٤مب :اإلمامن ،سم٤مب :ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمدمٜمف ،رىمؿ ،52ج ،1ص.20
( )4اعمستّمٗمك ،اًمٖمزازم أبق طم٤مُمد ،ص.174
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واوح أن اًمٖمزازم أقمٓمك شمٕمرمٗم٤م عمٓمٚمؼ اعمّمٚمح٦م ،وأب٤من أن إدؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م حي٘مؼ ُمٜمٗمٕم٦م،
ومدومع ُمرضة ،وإن ددرت ُمـ اخلٚمؼً ،مٙمـ هقم٤من ُم٤م ظمّمص ـمحٞمٕم٦م اعمّمٚمح٦م اعمرادة
ذقم٤م ،وسح أهن٤م اعمّمٚمح٦م اًمتل م٘مّمده٤م اًمنمع ،وسم٤مًمت٤مزم ومٛمّمدر إىم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح
وحتدمده٤م هق اًمِم٤مرع ٓ اعمٙمٚمػ ،وهق سمذًمؽ مستحٕمد اعمّم٤مًمح اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اهلقى ،وٟمجد
هذا اعمٕمٜمك ُم١ميمدا ذم ىمقل اًمِم٤مـمحل« :اعم٘مّمد اًمنمقمل ُمـ ووع اًمنممٕم٦م إظمراج اعمٙمٚمػ
قمـ داقمٞم٦م هقاه ،طمتك مٙمقن قمحدا هلل اظمتٞم٤مرا ،يمام هق قمحد هلل اوٓمرارا .ش( )1

اًمتٕمرمػ اًمث٤مينً :مٚمٕمز سمـ قمحد اًمسالم « :اعمّم٤مًمح أرسمٕم٦م أنقاع :اًمٚمذات وأؾمح٤مهب٤م،
وإومراح وأؾمح٤مهب٤م .واعمٗم٤مؾمد أرسمٕم٦م أنقاع :أٓم وأؾمح٤مهب٤م ،واًمٖمٛمقم وأؾمح٤مهب٤م ،وهل
ُمٜم٘مسٛم٦م إمم دٟمٞمقم٦م وأظمروم٦م.ش( )2

وم٤مًمٕمز متحدث قمـ ُمٓمٚمؼ اعمّمٚمح٦م وأؾمح٤مهب٤م دٟمٞمقم٦م يم٤مٟم٧م ،أو أظمروم٦م ،وواوح أن
طمدمثف هق سمٞم٤من ٕنقاع اعمّم٤مًمح ،وًمٞمس شمٕمرمٗم٤م هل٤م.
أُم٤م اعمٕم٤مسون ومٜمقرد شمٕمرمٗملم ُمـ شمٕمرمٗم٤مهتؿ أجْم٤م
اًمتٕمرمػ إولً:مٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر«:هل ودػ ًمٚمٗمٕمؾ حيّمؾ سمف اًمّمالح ،أي اًمٜمٗمع
ُمٜمف دائ ًام أو هم٤مًمح ً٤م ًمٚمجٛمٝمقر أو ًممطم٤مد.ش( ،)3وهق شمٕمرمػ قم٤مم أىمرب إمم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي
ُمٜمف إمم اعمٕمٜمك آدٓمالطمل اًمنمقمل ،ومل حيدد ومٞمف ُمّمدر اًمّمالح واًمٜمٗمع.
اًمتٕمرمػ اًمث٤مينً :مٚمحقـمل « :هل اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل ىمّمده٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٕمح٤مدهُ ،مـ
طمٗمظ دمٜمٝمؿ ،وٟمٗمقؾمٝمؿ وقم٘مقهلؿ وٟمسٚمٝمؿ وأُمقاهلؿ ـمحؼ شمرشمٞم٥م ُمٕملم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م.ش(،)4
( )1اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص.63
( )2ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إن٤مم ،اًمٕمز سمـ قمحد اًمسالم ،ج ،1ص.12
(ُ )3م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اسمـ قم٤مؿمقر ،ج ،3ص .200
( )4وقاسمط اعمّمٚمح٦م ،اًمحقـملُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،ص.23
● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●
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وهق شمٕمرمػ مل خيرج قمام وـمده اًمٖمزازم ،وًمٙمٜمف أيمثر وحٓم٤م مم٤م أورده اسمـ قم٤مؿمقر؛ ٕنف
ىمٞمد اعمّمٚمح٦م سمٛم٘مّمقد اًمنمع ممثال ذم طمٗمظ اًمٙمٚمٞم٤مت واًمرضورات اخلٛمس.
إن اعمت٠مُمؾ ذم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد جيد اظمتالوم٤م يمحػما ذم حتدمده٤م واًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ،وسمٖمض
اًمٜمٔمر قمام مؽمشم٥م قمغم هذا آظمتالف ُمـ متسؽ سم٤مًمنمع أو شمسٞم٥م ًمٚمٝمقى واًمٜمزقم٤مت
اًمذاشمٞم٦م ،وم٢مٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ أن يمؾ ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقم٦م ،أو أظمروم٦م ،ومردم٦م أو مج٤مقمٞم٦م،
جي٥م أن ختْمع عمٞمزان اًمنمع ،وهق أهؿ و٤مسمط ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،وًمق ظمْمٕم٧م عم٘م٤ممٞمس
إؿمخ٤مص ٓوٓمرسم٧م اًم٘مٞمؿ ،وشمْم٤مرسم٧م إومٕم٤مل؛ ًمالظمتالف اًمحلم ذم اعمٕمت٘مدات
واًم٘مٜم٤مقم٤مت ،وسمٜم٤مء قمغم هذا ،ومٛمٝمام طم٤موًم٧م آدم٤مه٤مت اعمٕم٤مسة يم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،واحلداصمٞم٦م
اظمؽماع اعمسٛمٞم٤مت اجلذاسم٦م ًمٚمتٜمّمؾ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع ومٛمحٙمقم قمٚمٞمٝم٤م ُمسح٘م٤م سم٤مًمٗمِمؾ؛ ٕنف
ٓ مٛمٙمـ ٕي ُمسٚمؿ اًمتخكم قمـ وقاسمط اًمنمع ،وآٟمسٞم٤مب وراء اًمِمٕم٤مرات اًمؼماىم٦م
اًمحٕمٞمدة قمـ ُمٕمت٘مداشمف ،وم٤معمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م ٓ حتٍمه٤م اًمدٟمٞم٤م وٓ شمتقىمػ قمٜمد طمدود اًمٚمذات
واًمِمٝمقات وم٘مط ،سمؾ شمتٕمدى ذًمؽ إمم اجٛمقع إُمرمـ اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وىمد ىمرر ذًمؽ
اًمِم٤مـمحل سم٘مقًمف « :إن ووع اًمنمائع إٟمام هق عمّم٤مًمح اًمٕمح٤مد ذم اًمٕم٤مضمؾ وأضمؾ ُمٕم٤م.ش( )1

صم٤مًمث٤م :اًمٕمالىم٦م سملم اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح
ح٤م يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مدد اًمِم٤مرع شمدور طمقل حت٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح اًمٕمح٤مد ُمـ همػم ٟمٗمع مٕمقد إًمٞمف شمٕم٤ممم اهلل
قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمحػما؛ ٕنف يم٤مُمؾ سمذاشمف  ،وح٤م يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م شمقطمل سم٤مًمٜمٗمع وآٟمتٗم٤مع ،وم٤مٕنس٥م
أن ٟم٘مقلُ" :م٘م٤مدد اًمِم٤مرع" ،وٟمٕمٜمل سمذًمؽ ُم٤م متح٘مؼ قمـ ذًمؽ اعم٘مّمد ُمـ اعمّمٚمح٦م اًمتل هل
صمٛمرة اعم٘مّمد ،وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ُمْمٛمرة ذم اعم٘مّمد طمتك ٓ ٟمتقهؿ أن ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝم٤م مٕمقد إمم
اًمِم٤مرع ،وُمـ هذا اعمٜمٔمقر وم٢من اعمّمٚمح٦م إذا أ وٞمٗم٧م إمم اًمِم٤مرع ومٝمل اعم٘مّمد ،وإذا أوٞمٗم٧م إمم
اًمٕمحد ومٝمل ُمٜمٗمٕمتف ودالطمف وُمث٤مل ذًمؽ :
( )1اعمقاوم٘م٤مت  ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص.9
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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ُ ُ ُ ُ ُ ُۡ ۡ َ ََ ُ ُ ُ
ل ُى ٱهۡ ُع ۡ َ
ۡس ﴾[اًمح٘مرة ، <185:وم٤معم٘مّمد
ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴿ :يرِيد ٱَّلل ةِلى ٱهيۡس وَل يرِيد ة ِ

اًمنمقمل ذم هذه أم٦م هق إرادة اًمٞمن ُمـ اهلل ًمٕمح٤مده وقمدم إرادة اًمٕمن سمح٤مل ُمـ إطمقال،
وهذا اعم٘مّمد اًمنمقمل هق ٟمٗمسف اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م؛ إذ ٓ ومرق سملم إُمرمـ سم٤مًمٜمسح٦م هلل شمٕم٤ممم،
ومٝمٜم٤م (اعم٘مّمد اًمنمقمل ; اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م) ،أُم٤م ُمّمٚمح٦م اًمٕمحد ذم ذًمؽ ومٝمل ذم طم٤مًم٦م اعمرض أو
اًمسٗمر ُمثال قمٜمدُم٤م مٛمتثؾ ُمٕمٜمك أم٦م ومٞمٗمٓمر ختٗمٞمٗم٤م قمٚمٞمف ومٝمٜم٤م ُمّمٚمح٦م اًمٕمحد ُمـ ضمرا ء شمٓمحٞمؼ هذا
اعم٘مّمد اًمنمقمل ،واًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم هذا اعمٕمٜمك أن هذه اًمرظمّم٦م ًمٞمس٧م ًمٖمػم اعمرمض واعمس٤مومر،
يم٠مدح٤مب اعمٝمـ اًمِم٤مىم٦م ،اًمذمـ شمٚمح٘مٝمؿ ُمِم٘م٦م شمٗمقق أوٕم٤موم٤م ُمِم٘م٦م اعمس٤مومر واعمرمض ،وهذا
مٕمٜمل أن اًمِم٤مرع هق اًمذي حيدد ُمّم٤مًمح اعم٘م٤مدد ،وًمٞمس٧م أهقاء إومراد واجلامقم٤مت ومٝمق ظمٚم٘مٝمؿ
َ َ
ْ ُ
ََ ُ
يأ ُّي َّا ٱَّل َ
وهق أدرى سمٛمّم٤محلٝمؿ .وُمث٤مل ذًمؽ أجْم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَٰٓ ﴿ :
ِيٌ َء َايَُْا لخ ِ َب عو ۡيل ُى
ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ ُ َ ُ َ ُ َ
لَع ٱَّل َ
ِيٌ يٌِ ق ۡتو ِل ۡى ه َعول ۡى تخقْن ﴾=اًمح٘مرة ،<183:اعم٘مّمد اًمنمقمل
ٱلصيام لًا لخِب
ِ
حت٘مٞمؼ اًمت٘مقى ًمٚمّم٤مئؿ واعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م ٟمٗمسٝم٤م ،وًمٙمـ ُمّمٚمح٦م اًمٕمحد ذم ذًمؽ طمّمقل اًمت٘مقى

ًمف ومٞمست٘مٞمؿ طم٤مًمف.
وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٛمّمٚمح٦م اًمٕمحد هل ذات اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل حتّمؾ ًمّم٤مطمحٝم٤م ،أو ذات اًمٗمٕمؾ اًمذي
ومٞمف اًمّمالح ،أُم٤م اعم٘مّمد ومٝمق إرادة حت٘مؼ هذه اعمٜمٗمٕم٦م ،وُمٜمف وم٤معمّمٚمح٦م ُم٤م متح٘مؼ ،واعم٘مّمد ُم٤م
مراد أن متح٘مؼ.
املطلب الجاىي :مفووو احلداثة
ذم هذا اعمٓمٚم٥م ؾم٠متٕمرض عمٗمٝمقم احلداصم٦م ذم اًمٚمٖم٦م واإلدالحُ ،مع اإلـمالًم٦م قمغم
اإلدم٤مه اًمٕمريب احلداصمل.
اًمٗمرع إول  :شمٕمرمػ احلداصم٦م ًمٖم٦م
اًمٌم ُء ُطمدُ و ًصم٤م ُِم ْـ َسم ِ
٤مب َىم َٕمدَ
إدؾ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل( :طمدث) ،ىم٤مل اًمٗمٞمقُملَ « :طمدَ َث َّ ْ
َدمَدَّ د وضمقده َومٝمق طم ِ
ث سمِ ِف َقم ْٞم ٌ٥م إ َذا َدمَدَّ َد َويم َ
ث َو َطم ِدم ٌ٨م َو ُِمٜمْ ُف ُم َ٘م ُ٤مل َطمدَ َ
٤مد ٌ
َ٤من َُم ْٕمدُ و ًُم٤م َىم ْح َؾ
َ ُ ُ ُُ َُ َ
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٤مًٕمِ ِ
إ ُُم ِ
٤مت ْ ُ
َذًمِ َؽ َو َم َت َٕمدَّ ى سمِ ْ َ
قر َو ِه َل ا ًَّمتِل ا ْسمتَدَ َقم َٝم٤م َأ ْه ُؾ
ػ َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل َأ ْطمدَ ْصم ُت ُف َو ُِمٜمْ ُف ُحمْدَ َصم ُ
إهق ِ
اء .ش( )1
َْْ َ
حل ِد ُ
ث اًمٌم ُء َ ْحيدُ ُ
وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقرَ « :طمدَ َ
ٟم٘مٞمض ا ًْم َ٘م ِدم ِؿ،
م٨مُ :
ث ُطمدُ وصم ً٤م َ
وطمداصم ً٦م :ا َ

و َأ ْطمدَ صمف ُه َقَ ،وم ُٝم َق ُحمْدَ ٌ
وطمدم٨مش( ،)2وُم٤م مالطمظ ُمـ اًمتٕم٤مرمػ اًمٚمٖمقم٦م أن احلداصم٦م
ث َ
شمِمٛمؾ يمؾ ضمدمد ،أو يمؾ ظمروج قمـ اًم٘مدمؿ إجي٤مسم٤م أو ؾمٚمح٤م ،وهق ُمٗمٝمقم ًمٖمقم٤م ٓ حيٛمؾ ذم
ـمٞم٤مشمف ُم٤م مرم٥م.
اًمٗمرع اًمث٤مين  :شمٕمرمػ احلداصم٦م ادٓمالطم٤م
احلداصم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م د٤مرت ُمّمٓمٚمح٤م ىم٤مئام سمذاشمف مٕمٜمل :شمٞم٤مرا ُمذهحٞم٤م ومٙمرم٤م ٟمِم٠م ذم اًمٖمرب
قمغم أن٘م٤مض اًمٍماع سملم اًمٙمٜمٞمس٦م ودقم٤مة اًمتحرر ُمـ ؾمٞمٓمرة اًمٙمٜمٞمس٦م ورضم٤مهل٤م ،وهل ذم ٟمٔمر
أدح٤مهب٤م شمحٜمك قمغم شمدُمػم اًمٜمٔمؿ اًم٘مدمٛم٦م وإقمٓم٤مء اًمٕم٘مؾ اعمٙم٤مٟم٦م إومم واًمقطمٞمدة ،وهق
وطمده اًمٗمٞمّمؾ ،وُمـ صمؿ ٓ اقمؽماف إٓ سمام محٜمٞمف اًمٕم٘مؾ ُمـ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشم٘مدم وهمػمه٤م ،وأول
صمقرة هلؿ يم٤مٟم٧م ود ىمٞمٛمٝمؿ اًمدمٜمٞم٦م اًمتل حتد ُمـ ٟمِم٤مط اًمٕم٘مؾ ،ومتجد رضمؾ اًمٙمٜمٞمس٦م اًمذي
سمٞمده دٙمقك اًمٖمٗمران ،وىمد يمثرت اًمتٕمرمٗم٤مت ًمٚمحداصم٦م ُمـ أدح٤مهب٤م ،وًمٕمؾ "آٓن شمقرمـ"
وهق متحدث قمـ ُمٗمٝمقم احلداصم ٦م مٕمٓمل شمّمقرا ؿم٤مُمال هل٤مُ ،مٗم٤مده اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اإلٟمس٤من هق
ُم٤م مٗمٕمٚمف ،وأنف ُمـ اًمرضوري وضمقد شمقاومؼ وصمٞمؼ سملم ُمٜمتقضم٤مت اًمٕمٚمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م
واإلدارة ،وشمٜمٔمٞمؿ اعمجتٛمع ُمـ ظمالل اًم٘مقاٟملم سملم احلٞم٤مة اًمِمخّمٞم٦م اًمتل حتٗمزه٤م اعمّمٚمح٦م،
وإرادة اًمتحرر ُمـ يمؾ اإليمراه٤مت ،ومرشمٙمز هذا اًمتقاومؼ قمغم " اٟمتّم٤مر اًمٕم٘مؾ"( ،)3وم٤مًمتٞم٤مر
احلداصمل مٜمٓمٚمؼ ُمـ اًم٘مٓمٞمٕم٦م اجلذرم٦م ُمع اح٤ميض سمٙمؾ ُم٤م حيٛمؾ ُمـ ىمٞمؿ وُمح٤مدئ وشمراث
( )1اعمّمح٤مح اعمٜمػم ذم همرم٥م اًمنمح اًمٙمحػم ،اًمٗمٞمقُمل ،ج ،1ص.124
(ً )2مس٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ج ،2ص .131
( )3مٜمٔمرٟ :م٘مد احلداصم٦م ،آٓن شمقرمـ ،شمرمج٦م :أنقر ُمٖمٞم٨م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م1997 ،م ،ص .19
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قمٚمٛمل وطمْم٤مري ُمرشمٙمزا قمغم اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واًمذاشمٞم٦مُ ،مٙمتسح٤م يمؾ اعمٗم٤مهٞمؿ أدسمٞم٦م يم٤مٟم٧م ،أو
ومٚمسٗمٞم٦م ،أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،أو اىمتّم٤مدم٦م ،أو صم٘م٤مومٞم٦م وهمػمه٤م ،ومٛمٙمـ سمذًمؽ أن أدقغ عمّمٓمٚمح
احلداصم٦م شمٕمرمٗم٤م يمام مكم « :هل شمٞم٤مر ومٙمري ُمٕم٤مس صم٤مئر قمغم يمؾ ىمدمؿ سمدقمقى اًمتجدمد
واعمقايمح٦م فم٤مهرا ،وأُم٤م سم٤مـمٜم٤م ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م اُمتداد ًمٚمٗمٙمر اًمٗمٞمٚمقًمقضمل آؾمتنماىمل
اعمٜم٤مهض ًمٚمدمـ اإلؾمالُمل ش وسم٤مظمتّم٤مر« :احلداصم٦م ٟم٘مض ًمٚمقطمل واًمٜمص ،ومتجٞمد ًمٚمٕم٘مؾ
واٟمسالخ ُمـ اًمدمـ ش و اًمس١مال اعمٓمروح يمٞمػ اٟمت٘مٚم٧م احلداصم٦م إمم واىمٕمٜم٤م اًمٕمريب اإلؾمالُمل؟
هؾ مٕمقد ذًمؽ إمم َو ًَمع اعمٖمٚمقب سمت٘مٚمٞمد اًمٖم٤مًم٥م؟! أم هق اًمٗمرد٦م اعمقاشمٞم٦م ًمٚمحٕمض ًمٚمتٜمّمؾ
ُمـ أطمٙم٤مم اًمدمـ واًمسػم وراء اًمِمٝمقات واعمٚمذات؟ ًم٘مد ددق رؾمقل اهلل طملم ىم٤مل:
ِ
ِ
ِ
ِ
٥م
« ًَم َتتَّحِ ُٕم َّـ َؾمٜمَ َـ َُم ْـ َىم ْح َٚمٙم ُْؿ ؿم ْ ًؼما سمِِم ْ ٍؼمَ ،وذ َرا ًقم٤م سمِذ َراعٍَ ،طمتَّك ًَم ْق َؾم َٚمٙمُقا ُضم ْح َر َو ٍّ
ًَم َس َٚم ْٙمت ُُٛمق ُهشُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م َم٤م َر ُؾم َ
اَّللِ :اًمٞمَ ُٝمق َدَ ،واًمٜم ََّّم َ٤مرى َىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـش(. )1
قل َّ
إن آدم٤مه احلداصمل اًمٕمريب اٟمٓمٚمؼ ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمٖمرب ومراح حي٤مرب اإلؾمالم ،ومّم٤مدر
أطمٙم٤مُمف سمٙمؾ اؾمتٝمت٤مر وزمغ ،يمام م٘مرر أطمد زقمامئٝمؿ حمٛمد اًمٓم٤مًمحل «:آٟمسالظمسالُمٞم٦م
اظمتٞم٤مر ًمت٠مؾمٞمس احلداصم٦م قمغم أؾم٤مس آٟمسالخ ُمـ اإلؾمالم ،شم٤مرة سمٓمرم٘م٦م سحي٦م ُمٙمِمقوم٦م
ُمـ ـمرف اًمحٕمض ،وشم٤مرة أظمرى سمٓمرم٘م٦م ُم٘مٜمٕم٦م هبت٤مٟمٞم٦م ظمٗمٞم٦م ُمـ ـمرف اًمحٕمض أظمرش( ،)2صمؿ
سمٕمْمٝمؿ :اجلزائري ُم٤مًمؽ ؿمح٤مل ،واًم ٗمرٟمز ُمـ أدؾ ىمح٤مئكم حمٛمد أريمقن ،واًمتقٟمز
ؾمٛمك َ
قمحد اعمجٞمد اًمنمذم اًمذي ٟمّمحف أؾمت٤مذه حمٛمد اًمٓم٤مًمحل ذم صمٜم٤مم٤م طمدمثف أن مٕمٚمـ يمٗمره (، )3
وٟمْمٞمػ ٟمحـ سمٕمض إؾمامء؛ ٕن اًمس٤مطم٦م د٤مرت شمٕم٩م هبؿ :اعمٖمريب حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري،
واًمسقري حمٛمد ؿمحرور ،واعمٍمي ٟمٍم طم٤مُمد أبق زمد ،وهمػمهؿ يمثػم.
( )1أظمرضمف اًمحخ٤مري ذم دحٞمحف ،يمت٤مب :أطم٤مدم٨م إنحٞم٤مء ،سم٤مبُ :م٤م ذيمر قمـ سمٜمل اهائٞمؾ ،رىمؿ، 3456 :
.169/4
(ً )2مٞمٓمٛمئـ ىمٚمحل ،حمٛمد اًمٓم٤مًمحل ،دار ؾمػماس ًمٚمٜمنم ،شمقٟمس2007 ،م ،ص .33
( )3اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .43
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املبحح الجاىي :التأصيل للنقاصد بني األصوليني واحلداثيني
ذم هذا اعمحح٨م ؾم٠متٜم٤مول :اًمت٠مدٞمؾ اعم٘م٤مددي قمٜمد إدقًمٞملمُ ،مع قمرض أبرز
وقاسمط اعم٘م٤مدد ،يمام ؾم٠متٜم٤مول ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وأؾمس اًمٗمٝمؿ اعم٘م٤مددي قمٜمد احلداصمٞملم.
املطلب األول :التأصيل املقاصدي عيد األصوليني وبيان ضوابطى
ؾم٠متٕمرض ومٞمف إمم اًمت٠مدٞمؾ اعم٘م٤مددي قمٜمد إدقًمٞملم ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م وقمٛمؾ
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمع اًمقىمقف قمغم أهؿ وقاسمط اعم٘م٤مدد اًمتل شمٕمّمؿ اًمٗمٙمر
آضمتٝم٤مدي.
اًمٗمرع إول  :اًمت٠مدٞمؾ اعم٘م٤مددي قمٜمد إدقًمٞملم
إن آًمتٗم٤مت إمم اعم٘م٤مدد ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ،وذم ومٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم،
واضمتٝم٤مدات اعمجتٝمدمـ مٕمد ُمـ اعمسٚمامت وًمٞمس دظمٞمال قمغم إُم٦م ،أو ُمستحدصم٤م ضمرت
سمف إىمالم ،وٟمٕمرج قمغم سمٕمض اًمٜمامذج إلُمٙم٤من إدراك اًمٗمرق سملم اًمٜمٔمرة اًمنمقمٞم٦م عم٘م٤مدد
اًمنممٕم٦م ،واًمٜمٔمرة احلداصمٞم٦م:
أوٓ :اًم٘مرآن :
ۡ
ۡ
ََ َ
ُُۡ
خوَ ۡق ُ
ج ٱۡلٌ َو َ
ون ﴾[اًمذارم٤مت:<56:
 -1ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :ويا
ٱۡلنس إَِل ِِلَعتد ِ
ِ
ِ
أم٦م شمِمػم إمم ُم٘مّمد اًمٕمح٤مدة ُمـ اخلٚمؼ طمتك ٓ متٞمٝمقا ذم أوطم٤مل اح٤مدم٤مت ومٜمحرومقا
قمـ اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ومٞمٝمٚمٙمقا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ۡ
ُ ُ ُ ُ ُ ُۡ ۡ َ ََ ُ ُ ُ
ل ُى ٱه ُع ۡ َ
ۡس ﴾
 -2ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :يرِيد ٱَّلل ةِلى ٱهيۡس وَل يرِيد ة ِ

=اًمح٘مرة .<185:شم٘مرر أم٦م ُم٘مّمد إرادة اًمٞمن وقمدم إرادة اًمٕمن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم رأوم٦م
ورمح٦م سمٕمح٤مده.
َ
ٗ
َ َ َ ُ َ
اس َلَع ٱَّلل ِ ُ
 -3ىمقًمف شمٕم٤مممُّ ﴿ :ر ُشل ُّيََ ّ ِِّ َ
لْن ل ِوَ ِ
خجُۢة
يٌ َو ُيَذِرِيٌ ِلِ ل ي
ِ
يزا َ
ٗ
ٱلر ُشن َو ََك َن ُ
ٱَّلل َعز ً
َب ۡع َد ُّ
خمِيًا ﴾[اًمٜمس٤مء<165:
ِ ِۚ
ِ
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اعم٘مّمد :إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس مقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
َ
يد ٱ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ّ َ
لٌ يُر ُ
 -4وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :يا يُر ُ
يد
َّلل ِِلَجعن عو ۡيلى ي ٌِۡ خ َرج َول َّٰ ِ
ِ
ِ
ُ
ۡ ََُ َ َۡ ُ ۡ ََ ُ ۡ َۡ ُ
ُ
ِِلُ َط ِّّ َرك ۡى َو ِِلُخِى ٍ ِعًخُۥ عويلى هعولى تشمرون ﴾=اح٤مئدة ، <6:اعم٘مّمد:
احلرج ُمرومقع واًمٓمٝم٤مرة واًمٜمٕمٛم٦م ُم٘مّمقدشم٤من
صم٤مٟمٞم٤م :اًمسٜم٦م
مـ َأ َطمدٌ إِ َّٓ َهم َٚم َح ُفَ ،وم َسده ُدوا َو َىم ِ٤مر ُسمقا،
نَ ،و ًَم ْـ ُم َِم٤م َّد اًمده َ
 -1ىمقًمف « :إِ َّن اًمده َ
مـ ُم ْ ٌ
ِ
ِ
و َأب ِنموا ،و ِ
ر ٍء ُِم َـ اًمدُّ ْجلَ ِ٦مش (ُ )1مـ اعم٘م٤مدد ذم
اؾمتَٕمٞمٜمُقا سمِ٤م ًْم َٖمدْ َوة َو َّ
َ ْ
َ ْ ُ
اًمر ْو َطم٦م َو َ ْ

احلدم٨مُ:م٘مّمد اًمتٞمسػم ،وُم٘مّمد ُمٜمع اًمتِمدد ،وُم٘مّمد اًمٕمٛمؾ وقمدم اًمتقايمؾ.
 -2وىمقًمف َ « :قم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍدَ ،ىم َ٤مل :ا َّـم َٚم َع َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُضم ْح ٍر ِذم ُطم َج ِر اًمٜمَّحِ هل ،
ِ
حي ُّؽ سمِ ِف َر ْأ َؾم ُفَ ،وم َ٘م َ٤ملًَ « :م ْق َأ ْقم َٚم ُؿ َأن ََّؽ َشمٜمْ ُٔم ُرًَ ،م َٓم َٕمٜم ُْ٧م سمِ ِف ِذم َقم ْٞمٜم ِ َؽ ،إِٟم ََّام
َو َُم َع اًمٜمَّحِ هل ُمدْ ًرى َ ُ
ان ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ اًم َح َ ِ
ُضم ِٕم َؾ ِآ ْؾمتِئْ َذ ُ
ٍمش ( ،)2واعم٘مّمد ذم احلدم٨م :قمدم هتؽ طمرُم٤مت
اًمحٞمقت،وأهن٤م ُمّمقٟم٦م سمحٗمظ اًمحٍم.
َ -3ىم٤مل رؾمقل اهلل  « :إِٟم ََّام َهنَ ْٞم ُتٙم ُْؿ ُِم ْـ َأ ْضم ِؾ اًمدَّ ا َّوم ِ٦م ا ًَّمتِل َد َّوم ْ٧مَ ،وم ُٙم ُٚمقا َوا َّد ِظم ُروا

وشمَّمدَّ ُىمقا.ش()3

اعم٘مّمد ذم احلدم٨م :أن اًمٜمٝمل ًمٞمس دائام ،سمؾ هق ًمٔمرف ظم٤مص شمٕمٚمؼ

َ َ
سم٤مًمداوم٦م اًمذمـ وومدوا قمغم اعمدمٜم٦م ويم٤مٟمقا وم٘مراء.

شمٕمتؼم هذه عمح٦م ظم٤مـمٗم٦م قمـ سمٕمض ُم٘م٤مدد اًم٘مرآن واًمسٜم٦م قمغم ؾمحٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم،
وإٓ وم٘مد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ« :واًم٘مرآن وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ممٚمقآن ُمـ شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤مم سم٤محلٙمؿ
( )1أظمرضمف اًمحخ٤مري ذم دحٞمحف ،يمت٤مب :اإلمامن ،سم٤مب :اًمدمـ من ،رىمؿ ، 39 :ج ،1ص .16
( )2أظمرضمف اًمحخ٤مري  ،يمت٤مب :اإلؾمتئذان  ،سم٤مب :اإلؾمتئذان ُمـ أضمؾ اًمحٍم ،رىمؿ ،6241 :ج ،8ص .54
( )3أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم دحٞمحف :يمت٤مب :إو٤مطمل  ،سم٤مب :سمٞم٤من ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ حلقم إو٤مطمل ،...
رىمؿ ،1971 :ج ،3ص .1561
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واعمّم٤مًمح ،وشمٕمٚمٞمؾ اخلٚمؼ هبام ،واًمتٜمحٞمف قمغم وضمقه احلٙمؿ اًمتل ٕضمٚمٝم٤م ذع شمٚمؽ
إطمٙم٤مم ،وٕضمٚمٝم٤م ظمٚمؼ شمٚمؽ إقمٞم٤من ،وًمق يم٤من هذا ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ذم ٟمحق ُم٤مئ٦م
ُمقوع أو ُم٤مئتلم ًمس٘مٜم٤مه٤م ،وًمٙمٜمف مزمد قمغم أخػ ُمقوع سمٓمرق ُمتٜمققم٦مش ( .)1وٟمستِمػ
ُمـ هذا اًمٕمدد اهل٤مئؾ ُمـ اعمقاوع ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م أن اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمحٜم٤مه٤م قمغم
اعم٘م٤مدد اًمتل ٓ متؿ حت٘مٞم٘مٝم٤م إٓ سمٛمراقم٤مة اجلدة واًمتجدمد واًمتٗمٕمٞمؾ ًمٚمسٞم٤مىم٤مت ،وُمراقم٤مة
إطمقال واًمٕمٚمؾ وإهداف ،وقمقاُمؾ اًمزُم٤من واعمٙم٤من وىمرائـ إطمقال ،وهذه أُمقر
ُمرقمٞم٦م ُمٜمذ ٟمزول اخلٓم٤مب اًمنمقمل وٓ حتت٤مج إمم ُمـ مقمهٜم٤م سم٤مجلدة واًمتجدمد.
صم٤مًمث٤م :اًمّمح٤مسم٦م و اًمت٤مسمٕمقن  :إن اشمس٤مع رىمٕم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أدى إمم شمداظمؾ
اًمٕم٤مدات وشمالىمح احلْم٤مرات مم٤م ومتح سم٤مسم٤م ًمٚمٕمدمد ُمـ اًمٜمقازل ،وٟمذيمر ومٞمام مكم :سمٕمض
اًمٜمامذج اًمتل اؾمتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م عمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل
هلذه اعمستجدات واًمٜمقازل ،وذًمؽ إلُمٙم٤مٟمٞم٦م شم٘مٞمٞمؿ اًمٜمٔمرة احلداصمٞم٦م عم٘م٤مدد اًمنمقمٞم٦م،
وإدراك سمٕمده٤م قمـ ومٝمؿ اًمنممٕم٦م.
 -1مجع اًم٘مرآن ويمت٤مسمتف ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمدمؼ ،قمٜمدُم٤م اؾمتِمٝمد اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مراء
واحلٗمٔم٦م ذم طمروب اًمردة ،ومخِمقا أن مْمٞمع اًم٘مرآن سمٛمقت ه١مٓء اًمرضم٤مل ،وم٘مرروا هذا
اجلٛمع عم٘مّمد طمٗمظ دؾمتقر إُم٦م وُمٜمٝمجٝم٤م اًمرسم٤مين.
 -2قمدم شمقزمع إرايض اعمٗمتقطم٦م قمغم اعم٘م٤مشمٚملم ،ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،
عم٘مّمد :اؾمتٖمالل هذه إرايض ًمّم٤مًمح اعمسٚمٛملم قم٤مُم٦م وًمٞمس ظم٤مد٦مُ ،مع أهن٤م يم٤مٟم٧م
شمقزع قمٚمٞمٝمؿ ىمحؾ ذًمؽ.
 -3اًمت٘م٤مط و٤مًم٦م اإلسمؾ واًمتٕمرمػ هب٤م وسمٞمٕمٝم٤مً ،مٞمٕمٓمك صمٛمٜمٝم٤م ًمّم٤مطمحٝم٤م قمٜمد طمْمقره،
وهذا ذم ظمالوم٦م قمثامن ُمع أن إُمر يم٤من خيتٚمػ ذم زُمـ اًمٜمحل طمٞم٨م شمؽمك ؾم٤مئح٦م طمتك
(ُ )1مٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ج ،2ص.22
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مٔمٝمر د٤مطمحٝم٤م ًم٘مقة اًمقازع اًمدمٜمل قمٜمد اًمٜم٤مس ،أُم٤م وىمد اظمتٚمػ طم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ
ومٝمذا اًمحٞمع أطمٗمظ هل٤م وًمّم٤مطمحٝم٤م ،واعم٘مّمد ُمـ ومٕمؾ قمثامن  :طمٗمظ احل٘مقق ووامن
اًمـٛمتٚمٗم٤مت)1( .

ُ

اًمٗمرع اًمث٤مين :وقاسمط اعم٘م٤مدد
اًمتٗم٧م إدقًمٞمقن ،وسمخ٤مد٦م اعمٕم٤مسون إمم رضورة حتدمد وقاسمط اعم٘م٤مدد،
واعمّم٤مًمح سمٙمؾ دىم٦م طمتك ٓ شمٙمقن قمرو٦م ًمتالقم٥م اًمدظمالء ،وطمتك ٓ شمقفمػ اعم٘م٤مدد
شمقفمٞمٗم٤م ُمٖمرو٤م ومتّمحح آخ٦م عمح٤مرسم٦م اًمدمـ وٟم٘مض قمراه .وأهؿ هذه اًمْمقاسمط:
 -1ومٝمؿ ُم٘م٤مدد اًمِم٤مرع قمغم يمامهل٤م :إن اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ اعم٘مّمد اًمنمقمل وحتدمده ًمف قم٤مىمح٦م
وظمٞمٛم٦م؛ ٕن اخلٓم٠م ؾمٞم١مدي ٓ حم٤مًم٦م إمم اًمٕمح٨م ذم صمقاسم٧م اًمنممٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ،وهذا اًمٗمٝمؿ
حيّمؾ سم٤مؾمت٘مراء يمٚمٞم٤مت اًمنممٕم٦م وشمتحع اعمّم٤مًمح اًمتل دقم٧م إًمٞمٝم٤م وًمٞمس وًمٞمد حلٔم٦م قم٤مسمرة
شمُقهؿ د٤مطمحٝم٤م أنف ايمتِمػ ُم٘مّمدا ،وهذا ٓ مت٠متك إٓ عمـ طمّمٚم٧م ًمف ُمٚمٙم٦م واؾمٕم٦م وم٘مٝمٞم٦م
اضمتٝم٤مدم٦م ،م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :إٟمام حتّمؾ درضم٦م آضمتٝم٤مد عمـ اشمّمػ سمقدٗملم :أطمدمه٤م:
ومٝمؿ ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م قمغم يمامهل٤م.ش ()2

ومل م٘مؾ أطمد ُمـ إدقًمٞملم أن اعم٘م٤مدد ًمقطمده٤م شمِمٙمؾ ُمٜمٝمج٤م ٓؾمتٜمح٤مط إطمٙم٤مم
اًمنمقمٞم٦م ،يمام مدقمل احلداصمٞمقن ،سمؾ إن هذا اعمٜمٝم٩م مٙمتٛمؾ سمتقومر قمٜم٤مس أظمرى ًمٞمس٧م أىمؾ
أمهٞم٦م يمٛمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمتْمٚمع ومٞمٝم٤م ،وُمٕمروم٦م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ،وأؾمح٤مب اًمٜمزول،
واًمٜمٔمر ذم ُمآٓت إطمٙم٤مم ،وهمػم ذًمؽ  ...م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :اًمنممٕم٦م قمرسمٞم٦م ،وإذا يم٤مٟم٧م
قمرسمٞم٦م؛ ومال مٗمٝمٛمٝم٤م طمؼ اًمٗمٝمؿ إٓ ُمـ ومٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمؼ اًمٗمٝمؿ.ش ()3

 -2اجرد إواُمر واًمٜمقاهل اإلسمتدائٞم٦م اًمتٍمحيٞم٦م
( )1مٜمٔمر شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤ممُ ،مّمٓمٗمك ؿمٚمحلُ ،مٓمحٕم٦م إزهر ،ص .40 -35
( )2اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،5ص.41
( )3اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،5ص.53
● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●

امللتقى الدولي الجالح :القراءات احلداثية للعلوو اإلسالمية  -رؤية ىقدية -
 43و 44ربيع اآلخر 0334هـ  01 /و  02ديسنرب 1402و

9611

إن إُمر واًمٜمٝمل اًمٍمحيلم مدٓن دًٓم٦م ُمح٤مذة قمغم أن ىمّمد اًمِم٤مرع هق اُمتث٤مهلامٓ ،
يمام مٗمٕمؾ احلداصمٞمقن ُمـ إسمٓم٤مل إواُمر واًمٜمقاهل وشمٕمٓمٞمؾ اًمٜمّمقص م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :وم٢من
إُمر ُمٕمٚمقم أنف إٟمام يم٤من أُمرا ٓىمتْم٤مئف اًمٗمٕمؾ؛ ومقىمقع اًمٗمٕمؾ قمٜمد وضمقد إُمر سمف ُم٘مّمقد
ًمٚمِم٤مرع ،ويمذًمؽ اًمٜمٝمل ُمٕمٚمقم أنف ُم٘متض ًمٜمٗمل اًمٗمٕمؾ أو اًمٙمػ قمٜمف؛ ومٕمدم وىمققمف ُم٘مّمقد
ًمف ،وإم٘م٤مقمف خم٤مًمػ عم٘مّمقده ،يمام أن قمدم إم٘م٤مع اح٠مُمقر سمف خم٤مًمػ عم٘مّمقده؛ ومٝمذا وضمف
فم٤مهر قم٤مم عمـ اقمتؼم اجرد إُمر واًمٜمٝمل ُمـ همػم ٟمٔمر إمم قمٚم٦م ،وعمـ اقمتؼم اًمٕمٚمؾ واعمّم٤مًمح،
وهق إدؾ اًمنمقمل.ش ()1

 -3قمدم شمٕم٤مرض اجلزئٞم٤مت ُمع اًمٙمٚمٞم٤مت:
إن اًمٙمٚمٞم٤مت ذم اًمنممٕم٦م ،إٟمام شمؿ اؾمت٘مراؤه٤م ُمـ اجلزئٞم٤مت ،م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :إن شمٚم٘مل
اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمكم إٟمام هق ُمـ قمرض اجلزئٞم٤مت واؾمت٘مرائٝم٤م؛ وم٤مًمٙمكم ُمـ طمٞم٨م هق يمكم همػم ُمٕمٚمقم
ًمٜم٤م ىمحؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مجلزئٞم٤مت ،وٕنف ًمٞمس سمٛمقضمقد ذم اخل٤مرج ،وإٟمام هق ُمْمٛمـ ذم اجلزئٞم٤مت
طمسحام شم٘مرر ذم اعمٕم٘مقٓت؛ وم٢مذا اًمقىمقف ُمع اًمٙمكم ُمع اإلقمراض قمـ اجلزئل وىمقف ُمع
رء مل مت٘مرر اًمٕمٚمؿ سمف سمٕمد دون اًمٕمٚمؿ سم٤مجلزئل ،واجلزئل هق ُمٔمٝمر اًمٕمٚمؿ سمف.ش ()2

وهٙمذا ضمزئٞم٤مت اًمنممٕم٦م دمٛمٕمٝم٤م يمٚمٞم٤مهت٤م اًمتل ىمقاُمٝم٤م ىمّمد اًمِم٤مرع ،وُمـ هٜم٤م ٓ ٟمتّمقر
شمٕم٤مرو٤م سمٞمٜمٝمام ،ومٞمحدث أن متِمح٨م اًمحٕمض سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت راومْملم اجلزئٞم٤مت يمام مٗمٕمؾ
احلداصمٞمقن ،م٘مقل اًمِم٤مـمحل « :وم٤مإلقمراض قمـ اجلزئل ُمـ طمٞم٨م هق ضمزئل إقمراض قمـ
اًمٙمكم ٟمٗمسف ذم احل٘مٞم٘م٦م ،وذًمؽ شمٜم٤مىمض ،وٕن اإلقمراض قمـ اجلزئل مجٚم٦م م١مدي إمم اًمِمؽ
ذم اًمٙمكم ُمـ ضمٝم٦م أن اإلقمرا ض قمٜمف إٟمام مٙمقن قمٜمد خم٤مًمٗمتف ًمٚمٙمكم أو شمقهؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف .ش ()3

وإٓ وم٢من أي شمٕم٤مرض سملم اجلزئل واًمٙمكم ُم١مداه وٞم٤مع ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م وًمذًمؽ م٘مقل
( )1اعمّمدر ٟمٗمسف ،ج ،3ص.134
( )2اعمّمدر ٟمٗمسف ،ج ،3ص.175
( )3اعمّمدر ٟمٗمسف.
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اًمِم٤مـمحل « :ودل ذًمؽ قمغم أن اًمٙمكم ٓ مٕمتؼم سم٢مـمالىمف دون اقمتح٤مر اجلزئل ،وهذا يمٚمف
م١ميمد ًمؽ أن اعمٓمٚمقب اعمح٤مومٔم٦م قمغم ىمّمد اًمِم٤مرع؛ٕن اًمٙمكم إٟمام شمرضمع طم٘مٞم٘متف إمم
ذًمؽ اجلزئل يمذًمؽ أجْم٤م؛ ومال سمد ُمـ اقمتح٤مرمه٤م ُمٕم٤م ذم يمؾ ُمس٠مخ٦م .ش ()1

وم٤معم٘م٤مدد اًمٕم٤مُم٦م ،أو اًمٙمٚمٞم٦م ُمٕم٤من ٟمٔمرم٦م شمتجسد ذم ُمقاىمع اًمقضمقد قمـ ـمرمؼ
اعم٘م٤مدد اجلزئٞم٦م ،ومٝمل أضمزاؤه٤م اًمتل شمؽميم٥م ُمٜمٝم٤م ،وًمٙمـ هذه اعمٕم٤مين واعم٘م٤مدد اجلزئٞم٦م
شمٕمتٛمد قمغم اًمٕمٚم٦م اعم١مصمرة اًمتل هل قمٛمدة اًم٘مٞم٤مس ،وهق أُمر ٓ مت٠متك إٓ سمحٞم٤مزة رشمح٦م
آضمتٝم٤مد اًم ُـٛمس ّٞم٩م سمنموط ُمٕمتؼمة اؾمتٕمّم٧م قمغم اًمٙمثػم ُمـ اعمحدصملم ومٜم٤مدوا سمتخٓمل
اعم٘م٤مدد اجلزئٞم٦م سمدقمقى آقمتامد قمغم إهؿ ،وهق اعم٘م٤مدد قمٛمقُم٤م ،طمتك مٗمسحقا
اعمج٤مل ٕنٗمسٝمؿ ُمع وم٘مداهنؿ أهٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد سم٢مهمراء اًمٜم٤مس سمٛمّمٓمٚمح٤مت سمراىم٦م ظم٤مدقم٦م،
وهق أُمر ُمرومقض ٕن اًمٙمكم ٓ ُمتحّمؾ قمٚمٞمف إٓ ُمـ ضمـ َُٛمــ٤م ِع أضمزائف.
 -3اًمقدقل إمم اعم٘م٤مدد مٙمقن قمـ ـمرمؼ اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وًمٞمس اؾمت٘مراء
اًمقاىمع
إن اًمذي محح٨م قمـ اعم٘م٤مدد قمٚمٞمف أن مست٘مرئ ٟمّمقص اًمنممٕم٦م ٓ أن مٜم٘م٥م ذم واىمع
اًمٜم٤مس ومٞم٠ميت سمٛم٘م٤مدد وُمّم٤مًمح ومهٞم٦م ،م٘مقل اًمِم٤مـمحل« :واعمٕمتٛمد إٟمام هق أن٤م اؾمت٘مرمٜم٤م ُمـ
اًمنممٕم٦م أهن٤م ووٕم٧م عمّم٤مًمح اًمٕمح٤مد اؾمت٘مراء ٓ مٜم٤مزع ومٞمف اًمرازي وٓ همػمه ش( ، )2وم٘مقل
حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر« :واؾمت٘مراء أدًم٦م يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن واًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م مقضم٥م ًمٜم٤م
ٍ
وقمٚمؾ راضمٕم٦م ًمٚمّمالح اًمٕم٤مم
اًمٞم٘ملم سم٠من أطمٙم٤مم اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمقـم ٌ٦م سمحٙم ٍؿ
ًمٚمٛمجتٛمع وإومراد ش ()3

( )1اعمّمدر ٟمٗمسف.
()2اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص .12
(ُ )3م٘م٤مدد اًمنممٕم٦م آؾمالُمٞم٦م ،حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر.37/3 ،
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املطلب الجاىي :ميطلقات الفوه املقاصدي عيد احلداثيني وبيان أسسى
ؾم٠متٕمرض ومٞمف إمم ومٝمؿ احلداصمٞملم ًمٚمٛم٘م٤مدد ،واًمؽميمٞمز قمغم اعمٜمٓمٚم٘م٤مت وإؾمس اًمتل
اقمتٛمدوه٤م ذم شم٠مومالهتؿ وٟمٔمرهتؿ.
اًمٗمرع إول :اًمٗمٝمؿ اعم٘م٤مددي قمٜمد احلداصمٞملم
سمدأ احلداصمٞمقن ُمٕمريمتٝمؿ سم٤مًمثقرة قمغم شمراث إُم٦م يمٚمف ،طمتك أهنؿ اقمتؼموا اًم٘مرآن اجرد
ٟمص شم٤مرخيل حمٙمقم سمزُم٤مٟمف ٓ متج٤موزه وهذا ُم٤م قمؼموا قمٜمف سمٛمّمٓمٚمح اًمت٤مرخي٤مٟمٞم٦م (،)1
ود٥م ه١مٓء َضم٤م ّم همْمحٝمؿ قمغم دمٜمٝمؿ سمٙمؾ هتقر وضمٝم٤مًم٦م ،وهذه سمٕمض أىمقاهلؿ:
ّ
 م٘مقل حمٛمد أريمقن( :إن اعمٕمٓمٞم٤مت اخل٤مرىم٦م ًمٚمٓمحٞمٕم٦م واحلٙم٤مم٤مت إؾمٓمقرم٦ماًم٘مرآٟمٞم٦م ؾمقف ُشمتَٚم٘مك سمّمٗمتٝم٤م شمٕم٤مسمػم أدسمٞم٦م ،أي شمٕم٤مسمػم ُحم ّقرة قمـ ُمٓم٤مُمح ورؤى
وقمقاـمػ طم٘مٞم٘مٞم٦م مٛمٙمـ وم٘مط ًمٚمتحٚمٞمؾ اًمت٤مرخيل -واًمسقؾمٞمقًمقضمل واًمحسٞمٙمقًمقضمل-
واًمٚمٖمقي أن مٕمرهي٤م ومٙمِمٗمٝم٤م )( )2أجـ ٟمّمٜمػ هذا اًمٙمالم ؟ أخٞمس هذا هق ضمدال يمٗم٤مر
َ َُٓ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َّٰ َ ٓ
ىمرمش؟ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ ﴿ :
خ َٰٓ
جَّٰدِلٍْك َيقْل ٱَّلِيٌ كفروا إِن هذا
َّت إِذا جاءوك ي
َ
ري ۡٱۡلَوه َ
س ِط ُ
إَِلٓ أ َ َّٰ
ِني ﴾[إنٕم٤مم<25:
 م٘مقل اجل٤مسمري« :اًمٚمٖم٦م واًمٕم٘مٞمدة واًمنممٕم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م ،ذم اح٤ميض واحل٤مرض ،شمٚمؽهل اًمٕمٜم٤مس اًمرئٞمسٞم٦م اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م اعمرضمٕمٞم٦م اًمؽماصمٞم٦م اًمتل ىمٚمٜم٤م :إٟمف ٓ ؾمحٞمؾ إمم
دمدمد اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب إٓ سم٤مًمتحرر ُمٜمٝم٤م.ش()3

واًمقي( اإلسمستٛمقًمقضمٞم٦م ،اإلؾمالُمقي،
( )1مسٛمٞمٝمؿ د٤مطم٥م يمت٤مب ضمٝم٤مٓت وأو٤مًمٞمؾ :مج٤مقم٦م اإل ّم٦م
ّ
اح٤موقي ،اًمٗمٞمٛمقٟمقًمقضمل )...واقمتؼمه٤م أؾمٚمقب دحٞم٤مين رومٞمع ذم اًمتٜمٗمخ ،ص.18 ،17
( )2اًمٗمٙمر آؾمالُمل ىمراءة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمدأريمقن ،اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1996 ،2م ،ص. 191
( ) 3سمٜمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمريُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط1986 ،1م،
ص .572
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أخٞمس هذا يمالُم٤م مدقمق إمم اًمتٜمّمؾ ُمـ اًمدمـ ،مرمدٟم٤م اجل٤مسمري أن ٟمتحرر ُمـ قم٘مٞمدشمٜم٤م؛
ًمٞمح٨م ومٞمٜم٤م ظمزقمحالشمف ،وأراضمٞمػ أؾمٞم٤مده اًمٖمرسمٞملم.
وقمٛمقُم٤م ح٤م ظمن احلداصمٞمقن ُمٕمريم٦م اًمت٤مرخي٤مٟمٞم٦م()1؛ همػموا اؾمؽماشمٞمجٞمتٝمؿ ،وادمٝمقا إمم
ىمٞم٤مدة اعمٕمريم٦م ُمـ اًمداظمؾ ومرومٕمقا ؿمٕم٤مر" اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح" ،وراطمقا م١مؾمسقن ًمٜمٔمرم٦م
اعم٘م٤مدد سمٛمٗمٝمقم ُمٖم٤ممر ح٤م أدؾ ًمف قمٚمامء اإلؾمالم ،ومحٜمقن أؾمسٝمؿ اًمقاهٞم٦م ،وُمـ ذًمؽ
ىمقل قمحد اعمجٞمد اًمنمذم « :رضورة اًمتخٚمص ُمـ اًمتٕمٚمؼ اًم َـٛم َـريض سمحرومٞم٦م اًمٜمّمقص،
وٓ ؾمٞمام اًمٜمص اًم٘مرآين ،وإمالء ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اعمٙم٤مٟم٦م اعمثغم ذم ؾمـ اًمتنممٕم٤مت
اًمقوٕمٞم٦م اًمتل شمتالءم وطم٤مضم٤مت اعمجتٛمع احلدم٨م ،ومتٕملم شمحٕم٤م ًمذًمؽ اإلقمراض قمـ
اًمٜمٔمرة اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم اًمدمـ..ش ( ، )2ومحدو أن اعم٘م٤مدد قمٜمد احلداصمٞملم اجرد يمٚمٛم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ
اًمْمقاسمط واجلدم٦م ،م٘مقل أمحد إدرمسً « :مق راقمك اًمٕمٚمامٟمٞمقن ٟمٔم٤مم اعم٘م٤مدد وىمقاقمده٤م
وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ح٤م ظمرضمقا

سم٤مردم٤مٓت قمحثٞم٦م مٜمسحقهن٤م إمم دمـ اهلل قمز وضمؾ.ش ()3

اًمٗمرع اًمث٤مينُ :مٜمٓمٚم٘م٤مت وأؾمس احلداصمٞملم
 -1حترمؽ اًمحٜمٞم٦م إمم اًمداظمؾ
م٘مقل طمسـ طمٜمٗمل « :وشمٕمٜمل حترمؽ اًمحٜمٞم٦م ،هز اًمحٜمٞم٦م اًم٘مدمٛم٦م اًمتل شمؿ شمثحٞمتٝم٤م ذم قمٍم
اًمنموح واعمٚمخّم٤مت واًمتل اؾمت٘مرت وأدحح٧م هل سمٜمٞم٦م قمٚمؿ أدقل اًمٗم٘مف ذاشمف ،وم٘مد
شمقىمٗم٧م سمٕمده٤م.ش ( ،)4وضمسد هذا اًمتحرمؽ ذم ُمنموع"اًمؽماث واًمتجدمد" اًمذي هيدف
إمم إهن٤مء ُمرطمٚم٦م اًمٜمّمقص وذوطم٤مشمف اعمس١موًم٦م قمـ اًمتخٚمػ واًمت٘مٚمٞمد – قمغم طمد زقمٛمف
( ) 1أدٚمٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ،وهل ُمّمٓمٚمح ومٚمسٗمل همريب مٕمٜمل :أن يمؾ رء حمجقز ذم دائرة شم٤مرخيف ،ويمؾ احل٘م٤مئؼ
شمتٓمقر ُمع اًمت٤مرمخ ،طمتك اًمدمـ وإظمالقٟ ،مٗمٞم٤م ُمٜمٝمؿ ًمٚمثقاسم٧م.
(ًَ )2محِٜم٤مت ،قمحد اعمجٞمد اًمنمذم ،دار اجلٜمقب ًمٚمٜمنم ،شمقٟمس ،ص .162
( )3اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمرمؿ ،أمحد إدرمس اًمٓمٕم٤من ،دار اسمـ طمزم  ،ط2007 ،1م ،ص .406
(ُ )4مـ اًمٜمص إمم اًمقاىمع ،طمسـ طمٜمٗملُ ،مريمز اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم ،ط2004 ،1م ،ج ،1ص .308

● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●

امللتقى الدولي الجالح :القراءات احلداثية للعلوو اإلسالمية  -رؤية ىقدية -
 43و 44ربيع اآلخر 0334هـ  01 /و  02ديسنرب 1402و

9611

– وم٤مؾمتٕمٛمٚمقا ًمذًمؽ قمدة ُمّمٓمٚمح٤مت ٟمحق ":شمحدمؾ اًمحٜمٞم٦م " ،أو " اًمحٜمٞم٦م اًمحدمٚم٦م" ،وًمٙمـ
ح٤م يم٤مٟم٧م هذه اعمّمٓمٚمح٤مت شمٗمْمح خمٓمٓم٤مهتؿ اؾمتحدًمقه٤م سمٛمّمٓمٚمح٤مت أظمػ ًمٞمتسؽموا
ُمـ ورائٝم٤م ًمٚمقدقل إمم أهداومٝمؿ ٟمحق ":شمٕمدمؾ اًمحٜمٞم٦م " واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف « :وم٢مٟمف
طمٙمؿ ىمٞمٛم٦م وإن يم٤من أجْم٤م ودٗم٤م ًمقاىمع  ،وم٘مد ووع أهؾ اًمسٜم٦م أدقٓ ضم٤مُمدة ممثٚم٦م ذم
إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م إرسمٕم٦م وُمٜمٓمؼ حمٙمؿ ًمألًمٗم٤مظ إمم شمٕمٞملم مخ٤مد حمٙمؿ ٕطمٙم٤مم
اًمتٙم٤مًمٞمػ.ش ( )1أهذا شمٕمدمؾ أم متٞمٞمع؟ ومٝم٤م هق طمسـ طمٜمٗمل م١ميمد ُمرة أظمرى هتٛمٞمِمف
ًمٚمٜمص ،ومٞم٘مقل« :وم٢مذا يم٤من شمرشمٞم٥م اًم٘مدُم٤مء شمرشمٞمح٤م شمٜم٤مزًمٞم٤م ُمـ اًمٜمص إمم اًمقاىمع وم٢من شمرشمٞم٥م
اعمحدصملم شمّم٤مقمدي ُمـ اًمقاىمع إمم اًمٜمص ،وم٤مًمٕم٘مؾ سم٘مدرشمف قمغم آؾمتدٓل هق إدؾ
إول ذم اًمتنممع ًمٚمقاىمع اعمٕم٤مش ..وم٢من اؾمتٕمَم قمغم اًمٕم٘مؾ آؾمتدٓل  ..مٛمٙمـ
طمٞمٜمئذ آهتداء سم٤مًمٜمص ًَم َٕم ّٚمف مٕمٓمل طمدؾم٤م أو رؤم٦م شمٗمٞمد ذم اؾمتدٓل اًمٕم٘مؾ قمغم اعمّم٤مًمح
اًمٕم٤مُم٦م.ش()2

وم٤مًمٕم٘مؾ قمٜمد احلداصمٞملم ذم اًمرشمح٦م إومم وم٠ميت اًمٜمص سمٕمده وسمّمٞمٖم٦م مترمْمٞم٦م ُمِمٙمٙم٦م
ذم ىمدرة ووم٤مقمٚمٞم٦م اًمٜمص ،إذ ىم٤ملً :مٕم ّٚمف مٕمٓمل طمدؾم٤م أو رؤم٦م شمٗمٞمد ذم آؾمتدٓل ،وسمٕمد
هذا اًمتِمٙمٞمؽ مٜمت٘مؾ إمم إًمٖم٤مء اًمٜمص مت٤مُم٤م ومٞم٘مقل « :اًمتج٤مرب اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اًمتل مٕمٞمِمٝم٤م
اعمسٚمٛمقن ذم هذا اًمٕمٍم سم٠مزُم٤مشمف وحتدم٤مشمف حتتؿ أن مٙمقن اًمٕم٘مؾ هق اعمّمدر إول ُمـ
ُمّم٤مدر اًمتنممع ُمـ أضمؾ شمِمجٞمع إُم٦م قمغم آضمتٝم٤مد وطمتك ٓ حيج٥م اًمٜمص سملم
اًمٕم٘مؾ واًمقاىمع ومٞمْمٞمع اًمقاىمع ذم ؾمقء ومٝمؿ اًمٜمص ًمٖم٦م أو شمٜمزمال أو ٟمسخ٤م.ش ()3

أٓ مٕمتؼم هذا شمٍمحي٤م ُمٗمْمقطم٤م مدل قمغم قمٚمامٟمٞم٦م ؾم٤مومرة حي٤مول أدح٤مهب٤م دمرمد
اعمسٚمٛملم ُمـ صمقاسم٧م قم٘م٤مئدهؿ اًمّمحٞمح٦م اًمتل شم٘ميض سم٘مداؾم٦م اًمقطمل (اًمٜمص) ،هق
( )1اعمرضمع ٟمٗمسف ،ج ،1ص .309
( )2اعمرضمع ٟمٗمسف ،ج ،2ص .119
( )3اعمرضمع ٟمٗمسف ،ج ،2ص .124
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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ُمّمدّ ر اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜمص خم٤موم٦م وٞم٤مع اًمقاىمع ،وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م هالك ًمٚمقاىمع؛ ٕنف
ؾمٞمّمحح واىمٕم٤م ُمٝمقؾم٤م سم٤مٟٓمحالل واًمتٗمسخ واًمحٕمد قمـ اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م سمدقمقى
اًمٕمٍمٟم٦م.
 -2اًمتٜمقمف سمٛمٓمٚمؼ اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمحً :م ّـٛمـ٤م وضمد احلداصمٞمقن أنٗمسٝمؿ حم٤مسمـ سمٕمٚمؿ
أدقل اًمٗم٘مف وُمح٤مطمثف اًمٕمٛمٞم٘م٦م ُمـ دٓٓت إًمٗم٤مظ إمم ُمّم٤مدر آؾمتدٓل وىمقاقمده
اعمٜمْمحٓم٦م ،راطمقا مِمٞمدون سمٜمٔمرم٦م اعم٘م٤مدد ،وفمٜمقا أهن٤م ؾمتٙمقن َـم ْق َع أهقائٝمؿ ،وًمٙمـ
قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمثرة أىمقاهلؿ طمقل أمهٞم٦م اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح إٓ أهنؿ مل مٕمٓمقا هل٤م شمٕمرمٗم٤م،
ومل حيددوا هل٤م وقاسمط ،سمؾ شمريمقه٤م ُمّمٓمٚمح٤مت ومْمٗم٤مو٦م سمال شم٠مدٞمؾ ًمٞمسٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ
شمداوهل٤م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمتل مرمدون وُمـ إظمٓم٤مء اًمتل وىمٕمقا ومٞمٝم٤م:
أ -شم٘مدمٛمٝمؿ اعمّمٚمح٦م قمغم اًمٜمص ،وأي ُمّمٚمح٦م وإن يم٤مٟم٧م ومهٞم٦م ،وم٤معمّمٚمح٦م قمٜمدهؿ
ُمتٖمػمة طمس٥م إومراد واًمٔمروف ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمل شم٤مسمٕم٦م ًمألهقاء واًمِمٝمقات سمٕمٞمدة قمـ يمؾ
اًمْمقاسمط واعم٘مقُم٤مت اًمتل طمدده٤م إدقًمٞمقن سمٜم٤مء قمغم اؾمت٘مراء ٟمّمقص اًمنمع طمتك
شمتٙمٞمػ اًمقىم٤مئع وومؼ ُم٘م٤مدد اًمِم٤مرع ،وًمٙمـ ُمراد احلداصمٞملم هق إٟمزال ىمداؾم٦م اًمٜمص
واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ؿم٠منف ذم اًمٜمٗمقس ،وضمٕمؾ إهقاء واًمقىم٤مئع هل احل٤ميمٛم٦م قمغم اًمٜمّمقص،
م٘مقل طمسـ طمٜمٗمل« :اعمّمٚمح٦م هل أُمقر إو٤مومٞم٦م ختتٚمػ سم٤مظمتالف إومراد وإطمقال
واًمٔمروف ،ورسمام اًمٕمّمقر وإزُم٤من.ش()1

يمالُمف هذا ًمٞمٗمسح اعمج٤مل ًمٜمٗمسف ،وم٘متحؿ سم٤مب

آضمتٝم٤مد ومٞمٗمرع اًمتٗم٤مرمع سمٜم٤مء قمغم هذه اعمّمٚمح٦م اإلو٤مومٞم٦م اًمتل ٓ و٤مسمط هل٤م ؾمقى أهقاء
اًمٜمٗمقس ،وهق دقمقة د٤مرظم٦م إمم إًمٖم٤مء اعمّمٚمح٦م اعمٜمْمحٓم٦م سمْمقاسمط اًمنمع.
ب -اعمّمٚمح٦م قمٜمدهؿ هل اعمّمٚمح٦م اًمدٟمٞمقم٦م اح٤مدم٦م وم٘م ـ ـط وٓ اقمتح٤مر ًمٚمٛمّم٤مًمح إظمروم٦م،
وهٜم٤م مٗمتحقن سم٤مسم٤م ًمٚمِمٝمقاٟمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م  ،م٘مقل طمسـ طمٜمٗمل« :واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد متٕمٚم٘م٤من
(ُ )1مـ اًمٜمص إمم اًمقاىمع ،طمسـ طمٜمٗمل ،ج ،2ص .487
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سم٠مُمقر اًمدٟمٞم٤م.ش()1

ضمـ  -اعمّمٚمح٦م هل اعمّمدر إول ًمٚمتنممع ومٝمؿ جيٕمٚمقن ُمّم٤مدر اًمتنممع اعمٕمرووم٦م اًمٙمت٤مب
واًمسٜم٦م واًم٘مٞم٤مس واإلمج٤مع حت٧م ؾمٚمٓم٦م اعمّمٚمح٦م م٘مقل :اجل٤مسمري « :وم٢من اقمتح٤مر اعمّمٚمح٦م هق
اًمذي م١مؾمس ُمٕم٘مقًمٞم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق أدؾ إدقل يمٚمٝم٤م.ش( )2وم٤معمّمٚمح٦م
قمٜمدهؿ إؾم٤مس ،واًمٜمص شم٤مسمع هل٤م ٕنف صم٤مسم٧م واعمّمٚمح٦م ُمتٖمػمة( )3يمؾ هذا ًمٕمدم ىمدرهتؿ قمغم
آؾمتٜمح٤مط ُمـ هذه اعمّم٤مدر ،وم٤مًم٘مقم ٓ قمٚمؿ هلؿ سم٠مدقل اًمنممٕم٦م وٓ ًمٖمتٝم٤م وم٤مؾمتٜمجدوا سمٛمٓمٚمؼ
اعمّمٚمح٦م ًمتٛمرمر خمٓمٓم٤مهتؿ واحلط ُمـ ؾمٚمٓم٦م اًمٜمّمقص وإقمالء ؾمٚمٓم٦م اًمٕم٘مؾ متٝمٞمدا إلًمٖم٤مء
اًمٜمّمقص وإقمالن اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمس٤مومرة.
 -3اًمتؽمس سم٤مٓضمتٝم٤مدات اًمٕمٛمرم٦م  :أؿم٤مد احلداصمٞمقن سمٛمٓمٚمؼ اعمّمٚمح٦م إمم درضم٦م اًمّمٞم٤مح
سم٤مٓضمتٝم٤مدات اًمٕمٛمرم٦م ،واقمتؼموه٤م ختٚمٞم٤م قمـ اًمٜمص ُم٘م٤مسمؾ اعمّمٚمح٦م ،أو ىمؾ إًمٖم٤مء ًمٚمٜمص
وشم٘مدمام ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،ووىمٕمقا ذم وهؿ وظمٚمط ؿمدمدمـ إزاء شمٗمسػماهتؿ هلذه اًمقىم٤مئع ،وٟمذيمر
اطم َت َٗمقا هب٤م ُم٤م مكم:
ُمـ هذه آضمتٝم٤مدات اًمتل ْ
أ -شمٕمٓمٞمؾ قمٛمر طمد اًمنىم٦م قم٤مم اًمرُم٤مدة ،م٘مقل اًمّم٤مدق سمٚمٕمٞمد« :طمٙمؿ قمٛمر سمام ٓ مٓم٤مسمؼ
سمح اًمٜمص اًم٘مرآين.ش()4

وم٘مقل :أنقر ظمٚمقف« :وقمٛمر مل مٜمّمع ًممم٤مت ذم ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م

ىمٚمقهبؿ ،وطمد اًمنىم٦م.ش ()5

( )1اعمرضمع ٟمٗمسف ،ج ،2ص.488
( ) 2اًمدمـ واًمدوًم٦م وشمٓمحٞمؼ اًمنممٕم٦م ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمريُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت ،ط،1
1996م ،ص.170
( )3مٜمٔمر :طمقار اعمنمق واعمٖمرب ،طمسـ طمٜمٗمل ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط،1
1990م ،ص.195
( )4اًم٘مرآن واًمتنممع ،اًمّم٤مدق سمٚمٕمٞمدُ ،مٜمِمقرات احلٚمحل احل٘مقىمٞم٦م ،سمػموت ،ط2004 ،1م ،ص .47
( ) 5اًم٘مرآن سملم اًمتٗمسػم واًمت٠مومؾ واعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكم ،أنقر ظمٚمقف ،دار طمقران ًمٚمٓمح٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزمع ،ط،1
1997م ،ص .26 ،25
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وُم٤م قمٚمٛمقا أن قمٛمر ضم٤مء سم٤مًمٜمص ًمٞمٓمح٘مف قمٚمٞمٝمؿ ومام وضمد هاىم٤م أُم٤مُمف ( حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط
ُمٗم٘مقد )؛ إذ أنف وضمد أن٤مؾم٤م دامهٝمؿ اجلقع وم٠مظمذوا ُم٤م م٘مت٤مشمقن سمف ،وهٜم٤م ُمّمٚمح٦م اًمٜمٗمس
ُم٘مدُم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م اح٤مل ،وسمحج٦م أظمرى أن قمٛمر ٓ هتٛمف ُمّمٚمح٦م أي يم٤من ذم ُم٘م٤مسمؾ
ِِ
طمدود اهلل وًمٙمٜمف ٟمٔمر إمم ىمقًمف « :ا ْد َر ُءوا ْ
اؾم َت َٓم ْٕمت ُْؿَ ،وم ِ٢م َذا
احلُدُ و َد َقم ِـ ا ْعم ُ ْسٚمٛملمَ َُ ،م٤م ْ
خ ُّٚمقا َؾمحِٞم َٚم ُفَ ،وم ِ٢م َّن ْ ِ
َو َضمدْ شم ُْؿ ًم ِ ْٚم ُٛم ْسٚمِ ِؿ َخم َْر ًضم٤م َوم َ
اإل َُم٤م َم إِ َذا َأ ْظم َٓم َ٠م ِذم ا ًْم َٕم ْٗم ِق َظم ْ ٌػم ُِم ْـ َأ ْن ُخيْٓمِ َئ ِذم
ا ًْمٕم ُ٘مقسم ِ٦مش()1
ُ َ
وهق هٜم٤م اقمتؼم اعمج٤مقم٦م اًمِمدمدة ؿمحٝم٦م مدرأ هب٤م احلد ،ومٝمق سمذًمؽ ذم ىمٛم٦م اًمٕمٛمؾ
سم٤مًمٜمص.
ب -إم٘م٤مف قمٛمر ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ :م٘مقل ـمٞم٥م شمٞمزمٜمل« :ىم٤مم قمٛمر سم٢مم٘م٤مف ُمٗمٕمقل
آمتلم ىمرآٟمٞمتلم ،شمتّمؾ إومم ُمٜمٝمام سم٘مٓمع مد اًمس٤مرق ،وشمتٕمٚمؼ إظمرى سمٛمٜمح اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ
أُمقآ.ش ( )2وم٘مقل اًم٘مٛمٜمل ،وهق متحدث قمـ قمٛمر اخلٚمٞمٗم٦م« :سمؾ ودؾ سمف إُمر إمم إًمٖم٤مء
ؾمٝمؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ رهمؿ ٟمص أم٦م.ش ()3

يمؾ ُم٤م ذم إُمر أن قمٛمر اقمتؼم هذه اًمٗمئ٦م اٟم٘مْم٧م ومل مٕمد هل٤م وضمقد ،وم٘مد رأى ذم زُمٜمف
أن اإلؾمالم د٤مر ذم ُمٜمٕم٦م وىمقة ،ومٚمؿ مٕمد هٜم٤مك وضمقد هلذه اًمٗمئ٦م ،وم٤معمس٠مخ٦م ُمـ سم٤مب حت٘مٞمؼ
اعمٜم٤مط أجْم٤م ،وم٤مٔم٦م اًمتل طمددت إدٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م أقمٓم٧م سمذًمؽ ُمس٤مطم٦م واؾمٕم٦م إلقمٓم٤مء
اًمزيم٤مة ومٚمٜمٗمرض قمدم و ضمقد اسمـ اًمسحٞمؾ أو قمدم وضمقد اًمٖم٤مرُملم ومال مٜم٘مص ذًمؽ ُمـ شمٓمحٞمؼ
اًمٜمص ؿمٞمئ٤م ومٞمٙمٗمل أن ٟمٕمٓمل اًمزيم٤مة ًمقاطمد ُمـ اًمثامٟمٞم٦م ،ومٛمـ ذط إُمْم٤مء احلٙمؿ حت٘مٞمؼ
ُمٜم٤مـمف.
(ُ ) 1مّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمح٦م ،يمت٤مب احلدود ،سم٤مب :ذم درء احلدود سم٤مًمِمحٝم٤مت ،رىمؿ  ،28502ج ،5ص،512
طمٙمؿ إًمح٤مين  :وٕمٞمػ ،ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزم٤مدشمف ،ج ،38ص.259
( )2اًمٜمص اًم٘مرآين أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمحِٜمٞم٦م واًم٘مراءة  ،ـمٞم٥م شمٞمزمٜمل ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،دُمِمؼ ،ط1997 ،1م ،ص .375
( )3اًمٗم٤مؿمٞمقن واًمقـمـ ،ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل،اعمريمز اعمٍمي ًمححقث احلْم٤مرة ،ط1999 ،1م ،ص .89
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ضمـ -ىمتٚمف اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد :وم٢مذا اؿمؽمك مج٤مقم ٌ٦م ُمـ اًمٜم٤مس ذم ىمتؾ ُمٕمّمق ٍم قمٛمدا ،وم٢مهنؿ
ُم٘م٤مدون سمف مجٞمٕم٤م ،أي م٘م٤مم طمد اًم٘مّم٤مص قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م ،ىم٤مل اسمـ رؿمد ذم سمدام٦م
اعمجتٝمد »:وأُم٤م ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ،وم٢من مجٝمقر وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ىم٤مًمقا شم٘متؾ اجلامقم٦م
سم٤مًمقاطمدُ ،مٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ وأبق طمٜمٞمٗم٦م ،واًمِم٤مومٕمل ،واًمثقري ،وأمحد ،وأبق صمقر وهمػمهؿ ،ؾمقاء
يمثرت اجلامقم٦م أو ىمٚم٧م ،وسمف ىم٤مل قمٛمر ،طمتك روي أنف ىم٤ملً :مق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ دٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ
مجٞمٕم٤م .وىم٤مل داود وأهؾ اًمٔم٤مهر ٓ :شم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ،وهق ىمقل اسمـ اًمزسمػم ،وسمف ىم٤مل
اًمزهري ،وروي قمـ ضم٤مسمر.ش ()1

اطمتٗمك احلداصمٞمقن ذم مجٞمع اعمٜم٤مؾمح٤مت سمٛمقىمػ قمٛمر هذا ،واقمتؼموه ىمد آصمر اعمّمٚمح٦م قمغم
اًمٜمص ،م٘مقل اًمحقـمل ُمقوح٤م ُمقىمٗمٝمؿ » :ىمقهلؿ إٟمف ىم٣م سم٘متؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ُمٕم٤مرو٤م
ۡ َ َُۡۡ َۡۡ َ ُۡ َ ُۡ
ٱۡل ُّر ة ُ
سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممُ ۡ ﴿ :
ٍَث ةِٱۡل َ َّٰ
ٱۡل ّرِ وٱهعتد ةِٱهعت ِد وٱۡل َّٰ
ٍَث ِۚ ﴾=اًمح٘مرة <178:أو ىمقًمف
ِ
ََ ََۡ َ َۡ ۡ َ ٓ َ
ۡ
ۡ َ ََۡۡ َۡۡ
َ
ني [﴾...اح٤مئدة<45:
ع
ٱه
ة
ني
ع
ٱه
و
س
ف
ٱنل
ة
س
ف
ٱنل
ن
شمٕم٤ممم﴿ :وكخََا عوي ِّى فِيّا أ
ِ ِ
ِ ِ
شمرضمٞمح٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمداقمٞم٦م ًمذًمؽ .ش ( )2ومرد اًمحقـمل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام ُمٚمخّمف :أن آم٦م اًمح٘مرة
إظمح٤مر قمـ ذمٕم٦م ىمقم ُمقؾمك ،وآم٦م اح٤مئدة شمتحدث قمـ أنقاع اًم٘مّم٤مص ،وًمٞمس ومٞمٝمام ٟمٗمل
ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ،صمؿ إن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًم٘متؾ قمٚم٦م ًمٚم٘مّم٤مص ،وقمٚمٞمتف صم٤مسمت٦م سمٓمرمؼ
اًمٜمص ،ومم٤م ٓ رم٥م ومٞمف أن يمؾ ومرد ُمـ اجلامقم٦م اًمتل اؿمؽميم٧م ذم ىمتؾ اًمقاطمد ُمٕمد ىم٤مشمال ،يمام
ًمق طمٚمػ أن ٓ م٘متؾ ؿمخّم٤م صمؿ اؿمؽمك ُمع آظمرمـ ذم ىمتٚمف طمٜم٨م ذم مٛمٞمٜمف ،وهذا سم٤مشمٗم٤مق قم٤مُم٦م
اًمٗم٘مٝم٤مء ،حيٜم٨م ٕهنؿ اقمتؼموه ىم٤مشمال

سم٤مؿمؽمايمف ذم اًم٘متؾ)3( .

 -4اًمت٠مومٚمٞم٦م اجلدمدة ًمٚمؽماث اإلؾمالُمل  :طمدد قمٚمامء إدقل ُمٕمٜمك اًمت٠مومؾ وحتدصمقا
( )1سمدام٦م اعمجتٝمد وهن٤مم٦م اعم٘متّمد ،اسمـ رؿمد احلٗمٞمد ،دار احلدم٨م ،اًم٘م٤مهرة2004 ،م ،ج ،4ص .182
( )2مٜمٔمر :وقاسمط اعمّمٚمح٦م ،اًمحقـمل ،ص.147
( )3مٜمٔمر :وقاسمط اعمّمٚمح٦م ،اًمحقـمل ،ص .147
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قمٜمف سم٢مؾمٝم٤مب وشمٕمروقا ًمنموـمف ووقاسمٓمف ،وًمٙمـ ُمع احلداصمٞملم ٟمحـ أُم٤مم ٟمقع آظمر ُمـ
اًمت٠مومؾ ،اًمت٠مومؾ اًمذي حيرومقن سمف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ،اًمت٠مومؾ اًمذي مرمدون سمف ٟمسػ اًمنممٕم٦م
يمٚمٝم٤م سمٛمسٛمٞم٤مت ظم٤مدقم٦م يمـ ـ "إقم٤مدة ىمراءة اًمؽماث اإلؾمالُمل" و " دمدمد اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل"يمؾ
هذا ذم قمح٤مءة اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل مس٘مٓمقن هب٤م اًمٜمص وحيحسقٟمف ذم إـم٤مره اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين طمس٥م
دقمقاهؿ ،ومال همراسم٦م أن مت٘مقل طمداصمٞمق آؾمتنماق قمغم اإلؾمالم؛ ٕن داومع احل٘مد مقهمر
ددورهؿ وهيٞم٩م قم٘مقهلؿ ،وًمٙمـ إهمرب أن مت٘مٛمص هذا اًمدور احلداصمٞمقن اًمٕمرب! إن
اإلؾمؽما شمٞمجٞم٦م اًمت ل اشمحٕمٝم٤م اعمستنمىمقن ذم شم٘مقهلؿ وحترمٗمٝمؿ ًمإلؾمالم أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٞمٚمقًمقضمٞم٤م
آؾمتنما ىمٞم٦م ،واًمتل ؾمٓمع ٟمجٛمٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ذم اًمٗمٙمر اًمٖمريب ،وُمـ أهؿ شم٘مٜمٞم٤مهت٤م(:)1
أ -اًمتقومٞمد :أي إرضم٤مع يمؾ رء ذم اإلؾمالم إمم صم٘م٤موم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م سمٛمٕمٜمك اقمتح٤مره٤م واومدة،
واًمٖمرم٥م أهنؿ مل م٘مدُمقا سمره٤مٟم٤م واطمدا قمغم ددق دقمقاهؿ ،وإهمرب أن طمداصمٞمل اًمٕمرب
اضمؽموه٤م سمٙمؾ هذم٤من وذود ،وإُمثٚم٦م يمثػمةٟ ،مذيمر ُمٜمٝم٤م ىمقل اعمستنمق ؾم٤مٟمتالٟم٤م« :اًمٕمٚمقم
اإلؾمالُمٞم٦م ُم١مؾمس٦م ُمٜمذ سمدء ٟمِم٠مهت٤م قمغم قمٚمقم اًمٞمقٟم٤من ،وأومٙم٤مر اًمٞمقٟم٤من ،سمؾ وقمغم أوه٤مم
اًمٞمقٟم٤من.ش ( ،)2وم٘مقل اعمستنمق أوًمػمي« :أثّر اًمٗمٙمر اًمٞمقٟم٤مين ذم اًمٗم٘مف ،ومج٤مءت ٟمٔمرم٤مت وم٘مٝم٤مء
اعمسٚمٛملم ُمّمٓمحٖم٦م سم٤مٔراء اعمست٘م٤مة ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اًمروُم٤مين.ش( ، )3ومٕم٤مد شمّمٜمٞمع وشمٙمرمر اًمٜمٗم٤مم٤مت
آؾمتنما ىمٞم٦م ذم سمالدٟم٤م ُمـ ىمحؾ ه١مٓء احلداصمٞملم ،وقمغم رأؾمٝمؿ اجل٤مسمري  ،إذ م٘مقل« :ورصم٧م
اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمؾ قمٚمقم اعمٕم٘مقل واًمالُمٕم٘مقل ذم اًمث٘م٤موم٤مت اًم٘مدمٛم٦م.ش()4

يمام ؾم٤مر هِم٤مم ضمٕمٞمط احلداصمل اًمتقٟمز قمغم ٟمٗمس اخلٓمك ىم٤مئال « :وم٢من اًمت٠مثػمات اعمسٞمحٞم٦م
( ) 1مٜمٔمر :اًمت٠مومؾ احلداصمل ًمٚمؽماث اًمت٘مٜمٞم٤مت وآؾمتٛمدادات ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمسٙمران ،دار احلْم٤مرة ًمٚمٜمنم
واًمتقزمع ،ط2014 ،1م ،ص.198 – 133
( ) 2اعمذاه٥م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،داومٞمد ؾم٤مٟمتالٟم٤م ،ت :حمٛمد ضمالل ذف ،دار اًمٜمٝمْم٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،ط1،1981م ،ص.27
( )3قمٚمقم اًمٞمقٟم٤من وؾمحؾ اٟمت٘م٤مهل٤م إمم اًمٕمرب ،أوًمػمي ،شمرمج٦م :وهٞم٥م يم٤مُمؾُ ،مٙمتح٦م اًمٜمٝمْم٦م اعمٍمم٦م ،ص.193
(ٟ )4محـ واًمؽماث،اجل٤مسمري ،اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1993 ،6م ،ص.304
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قمغم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين أهؿ سمٙمثػم ُمـ اًمت٠مثػمات اًمٞمٝمقدم٦م .. ،إن أهؿ اعم١مرظملم ُمـ ُمثؾ
ومٚمٝم٤موزن وشمقرأندري م٘مررون ىمقة اًمت٠مثػم اعمسٞمحل ،وهؿ حم٘مقن ذم ذًمؽ.ش ( )1واحل٘مٞم٘م٦م أن
شم٘مٜمٞم٦م اًمتقومٞمد ًمٞمس٧م ضمدمدة ،سمؾ هل قملم ُم٤م ُم٤مرؾمف اعمنميمقن زُمـ اًمٜمحل
َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّٰ َ ٓ
﴿ِإَوذا تخ َّٰ
َل عوي ِّى ءايَّٰخَا قالْا قد ش ًِعَا لْ نشاء هقوَا يِثن هذا
ََ ُ َۡ
َ
أ َّٰ
س ِطري ٱۡلوه ِني ﴾[إنٗم٤مل.<31:

 :ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ۡ َ َٓ
إِن هَّٰذا إَِل

ب -اًمتسٞمٞمس :وهق اقمتح٤مر قمٚمقم اًمؽماث اإلؾمالُمل طمّمٞمٚم٦م ساع ؾمٞم٤مد ،أي أهنؿ
أوًمقا يمؾ إومٙم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م سمدواومع ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمّمٚمحٞم٦م دون أي دًمٞمؾ ،سمؾ ًمتح٘مٞمؼ
أهمراوٝمؿ اومؽماء وخترد٤م ،م٘مقل ضمقًمد زهير « :أظمح٤مر اًمروام٤مت اًمتل شمحدو ذم ىم٤مًم٥م أبٕمد ُم٤م
مٙمقن قمـ اًمرمح٦م ،طمتك ذم ؾمػمة اًمرؾمقل وُمٖم٤مزمف ،وذم شم٤مرمخ اإلؾمالم اًم٘مدمؿ ،شمقاري ذم
ـمٞم٤مهت٤م ُمٞمقل إطمزاب وآدم٤مه٤مت اعمختٚمٗم٦م.ش( ،)2ومرضب احلداصمٞمقن اًمٕمرب قمغم هذه
إوشم٤مر ومٝم٤مهق اجل٤مسمري مٕمٞمد شمّمٜمٞمع هذه اًمت٘مٜمٞم٦م آؾمتنماىمٞم٦م ومٞم٘مقل« :وم٤مًمٚمحٔم٤مت احل٤مؾمٛم٦م
ذم شمٓمقر اًمٗمٙمر اًمٕمريب اإلؾمالُمل مل مٙمـ حيدده٤م اًمٕمٚمؿ ،وإٟمام يم٤مٟم٧م حتدده٤م اًمسٞم٤مؾم٦م.ش(،)3
متٝمٛمقن همػمهؿ سم٤مًمتخ٤مذل اًمسٞم٤مد ،ومٜمسقن أهنؿ هم٤مرىمقن طمتك اًمٜمخ٤مع ذم اًمتٛمٚمؼ
اًمسٞم٤مد(. )4
 -5إهي٤مم رسمط اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل سم٤محلداصم٦م :مقهؿ احلداصمٞمقن اًمٖمرسمٞمقن ذم يمت٤مسم٤مهتؿ أن
احلداصم٦م واًمتخٚمص ُمـ ىمٞمقد اعمسٞمحٞم٦م هل اًمتل أدت إمم اًمت٘مدم وآيمتِم٤موم٤مت اًمتل د٤مرت
( )1شم٤مرمخ اًمدقمقة اعمحٛمدم٦م ذم ُمٙم٦م ،هِم٤مم ضمٕمٞمط ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط2007 ،1م ،ص.163 -162
(ُ )2مذاه٥م اًمتٗمسػم اإلؾمالُمل ،ضمقًمدزهيرُ،مٓمحٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط 1955م ،ص.81
( )3شمٙمقمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ،اجل٤مسمري ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط1984 ،1م ،ص.346
( )4اجل٤مسمري يمٜمٛمقذج ًمٚمتٛمٚمؼ اًمسٞم٤مد ،مٜمٔمر :اًمت٠مومؾ احلداصمل ًمٚمؽماث اًمت٘مٜمٞم٤مت وآؾمتٛمدادات ،إسمراهٞمؿ سمـ
قمٛمر اًمسٙمران ،ص .210-206
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قمٜمقان اًمروم٤مهٞم٦م واًمٖمٚمح٦م ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسة ( ، )1حم٤موًم٦م شمْمٚمٞمٚمٞم٦م ًمٗمرض احلداصم٦م ـم٤مح٤م أهن٤م
شم٘مقد إمم اًمت٘مدم ،ومٜمخدع احلداصمٞمقن اًمٕمرب سمٛمثؾ هذه إوه٤مم ومٕمٛمٚمقن سمٙمؾ ُم٤م ذم
وؾمٕمٝمؿ قمغم إسمٕم٤مد اًمٜمص اًمدمٜمل واًمدقمقة إمم اًمت٘مٚمٞمد اًمٖمريب سمٙمؾ مح٤مىم٦م.
إن اًمت٘مدم اًمتٙمٜمقًمقضمل يم٤من ٟمتٞمج٦م ـمحٞمٕمٞم٦م حلريم٦م قمٚمٛمٞم٦م واؾمٕم٦م ذم قمٍم اًمٜمٝمْم٦م وٓ
قمالىم٦م ًمف سم٤مًمدمـ وٓ سمٖمػمه ،واًمدًمٞمؾ أن ؿمٕمقسم٤م يمثػمة شمٕمٞمش ذم ذمؾ اًمتخٚمػ وهل يم٤مومرة
وُمٚمحدة ومٚمامذا مل شمت٘مدم إذن ،إن اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل ًمف قمالىم٦م سم٤مإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعمت٤مطم٦م ًمدى
اًمِمٕمقب وىمدرهت٤م قمغم اًمٕمٛمؾ واًمتٗمٙمػم.
 -6اقمتامدهؿ قمغم اًمٕم٘مؾ وإوه٤مم ذم ُمٕمروم٦م واؾمتٜمح٤مط اعم٘م٤مدد
ُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ ـمرق اًمٙمِمػ قمـ اعم٘م٤مدد اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص وشمتحع اًمٕمٚمؾ ،صمؿ م٠ميت
سمٕمد ذًمؽ آؾمتٜمح٤مط سم٤مًمٕم٘مؾ طمتك ٓ ٟمحٓمؾ ُمٗمٕمقل اًمٜمّمقص ،وًمٙمـ قمٜمد احلداصمٞملم شمٕمرف
اعم٘م٤مدد سم٤مًمٕم٘مؾ دون آًمتٗم٤مت إمم اًمٜمّمقص ،ومٝمؿ مٛمجدون اًمٕم٘مؾ وًمق قمغم طمس٤مب
اإلـم٤مطم٦م سم٤مًمٜمّمقص ،واًمٕم٘مقل يمام ٟمٕمٚمؿ ختتٚمػ ذم شم٘مدمر اعمّمٚمح٦م ،وُمٜمف شمتٕمدد اعم٘م٤مدد
وشمْمٞمع اًمٜمّمقص وشمٙمثر إوه٤مم وشمتٗمِمك اًمٕمحثٞم٦م.
وم٤مًمٜمص ٓ متٕم٤مرض اًمحت٦م ُمع اعم٘م٤مدد اًمنمقمٞم٦م ٕنف متْمٛمٜمٝم٤م ،أُم٤م ُمع اعم٘م٤مدد اًمقمهٞم٦م
وم٤مًمٜمص ُم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمتٕم٤مرض .م٘مقل اًمِم٤مـمحل« :وم٢من ُم٤م خيرم ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م أو
طمٙمام ذقمٞم٤م ًمٞمس سمحؼ ذم ٟمٗمسف ،سمؾ هق إُم٤م ظمٞم٤مل أو وهؿ ،وإُم٤م ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمٞمٓم٤من.ش (، )2
وم٘مقل أجْم٤م« :وم٢من يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس م٠مظمذون أدًم٦م اًم٘مرآن سمحس٥م ُم٤م مٕمٓمٞمف اًمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤مٓ ،
سمحس٥م ُم٤م مٗمٝمؿ ُمـ ـمرمؼ اًمقوع ،وذم ذًمؽ ومس٤مد يمحػم وظمروج قمـ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع.ش( )3

( )1مٜمٔمرٟ :م٘مد آٓن شمقرمـ ًمٚمٗمٙمرة ذم يمت٤مسمف ٟم٘مد احلداصم٦م ،ص.20
( )2اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص .457
( )3اعمرضمع ٟمٗمسف ،ج ،1ص.93
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إن اًمِم٤مـمحل اًمذي أؿم٤مدوا سمف وسم٢مسمداقمف ذم قمٚمؿ اعم٘م٤مدد ،مسحؼ دقمقاهؿ اعم٘م٤مددم٦م،
طمٞم٨م أنف مّمػ أي ومٙمر مٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٕم٘مؾ ًمٞمٚمٖمل اًمٜمص أنف ومس٤مد يمحػم وظمروج قمـ ُم٘م٤مدد
اًمِم٤مرع ،وهق ُم٤م مٜمٓمحؼ مت٤مُم٤م قمغم اًمٗمٙمر احلداصمل ومٝمال اشمحٕمقه واجدوه ذم هذا اعمقوع؟!
املبحح الجالح :مناذج الستعنال املقاصد واملصاحل عيد احلداثيني والرد عليوا
ذم هذا اعمحح٨م ؾم٠متٜم٤مول ٟمٛمقذضملم ُمـ اًمتٞم٤مر احلداصمل ،إول :قمحد اعمجٞمد اًمنمذم
وشم٠مومالشمف اعم٘م٤مددم٦م اًمتل م٘مقض هب٤م أريم٤من اإلؾمالم ُمع اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ،ويمذًمؽ ٟمٛمقذج
ؿمحرور وشمالقمحف اًمرم٤ميض سم٤معمقارم٨م ُمع اًمرد قمٚمٞمف.
املطلب األول :تأويالت الصريف املقاصدية والرد عليوا
ؾمٕمك اًمنمذم ضم٤مهدا ًمت٘مقمض أريم٤من اإلؾمالم واطمدا واطمدا سم٤مٓشمٙم٤مء قمغم ُم٘م٤مدد ومهٞم٦م
طمدده٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسف وأؾم٘مٓمٝم٤م قمغم ٟمّمقص صم٤مسمت٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م ،وم٠مبٓمؾ احلدود
سمٛمؼمرات ٓ ُمٕمٜمك هل٤م إٓ ُمرض اًمرضمؾ ُمرو٤م قمْم٤مٓ ،وومٞمام مكم ٟمتٕمرض ًمرؤمتف ٕريم٤من
اإلؾمالم وطمدوده:
 -1إىم٤مم اًمّمالة :رومض اًمنمذم آٟمْمح٤مط ذم اًمّمالة سم٤مًمٕمدد واًمٙمٞمٗمٞم٦م اعمحددشملم ذم
اًمسٜم٦م ،ومٚمٚمٛمسٚمؿ أن مّمكم اًمٕمدد اًمذي مرمد وسم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل شمٕمجحف ،ومٝمق ٓ مٕمؽمف سم٤مٕواُمر
اإلهلٞم٦م ،ومٞمتٍمف ذم يمٞمٗمٞم٦م وقمدد اًمّمٚمقات طمس٥م فمروف إؿمخ٤مص وإُمٙم٤مٟمٞم٤مهتؿ ،
مخس دٚمقات ًمٚم٘م٤مدرمـ وأىمؾ عمـ دوهنؿ ،سمؾ هق مدقمق طمتك إمم اإلقمراض قمـ اًمّمالة،
م٘مقل اًمنمذم « :واعمٝمؿ أن اًمٜمحل يم٤من م١مدي دالشمف قمغم ٟمحق ُمٕملم ،ومٙم٤من اعمسٚمٛمقن
م٘متدون سمف ،إٓ أن ذًمؽ ٓ مٕمٜمل أن اعمسٚمٛملم ُمْمٓمرون ذم يمؾ إُم٤ميمـ وإزُمٜم٦م ًمالًمتزام
سمذًمؽ اًمٜمحق...ش

()1

وم١ميمد أن هذه اًمّمٞمٖم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمحل وأدح٤مسمف ًمٞمس٧م ًمٙمؾ

اعمسٚمٛملم ومٞم٘مقل «:ومٝمل شمح٘مك اًمّمٞمٖم٦م اعمثغم ًمّمٜمٗملم ُمـ اعمسٚمٛملمُ :مـ مٕمت٘مد سمقضمقهب٤م قمغم
()1اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ ،قمحد اعمجٞمد اًمنمذم ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط2001 ،1م  ،ص.62
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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ٟمحق ُم٤م رؾمختف اًمسٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م( ، )1وُمـ شمسٛمح ًمف فمروومف سم٠مدائٝم٤م سم٤مًمٓمرم٘م٦م اعمٕمٝمقدة إٓ أن
أدٜم٤موم٤م أظمرى ُمـ اًمٜم٤مس ،ممـ أقمروقا قمـ اًمّمالة أو مٕمٞمِمقن متزىم٤م سملم اًمقاىمع واعمٜمِمقد،
أٓ حيؼ هل٤م أن شمٙمقن وومٞم٦م ح٤م م٠مُمره٤م سمف دمٜمٝم٤م ُمـ دون آًمتزام سمام ىمرره اًمسٚمػ ذم هذا
اًمِم٠من سمٙمؾ شمٗم٤مدٞمٚمف؟!ش ()2

ومام اعم٘مّمد اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف اًمنمذم طمٙمٛمف هذا أهق اًمتٞمسػم قمغم اًمٜم٤مس ؟ أم هق رومض
ًمٚمتنممع اًمرسم٤مين؟! ويم٤من إومم أن م٘مؽمح اًمنمذم ُم٘م٤مدده اخلٞم٤مًمٞم٦م ٕضمؾ ؾمد اًم٘مقاٟملم
اًمقوٕمٞم٦م ،وىمقاٟملم هٞمئ٦م إُمؿ اعمتحدة ،وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ ضمقر؟
إن حتدمد قمدد ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمٚمقات أُمر شمٕمحدي ٓ دظمؾ ًمٚمٛمٙمٚمػ ومٞمف ،وإٓ ومٚمٜمتّمقر أهنام همػم
حمددمـ ؾمٞمتٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم إداء ورسمام متخ٤مدٛمقن ،وحي٤مول يمؾ ـمرف أن م٘مٜمع أظمر
سمٓمرم٘متف ويمٞمٗمٞمتف ،وقمٜمدئذ مْمٞمع ُم٘مّمد اًمراطم٦م واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ذم اًمّمالة ،وًمٜم٘م٤مرن سملم ىمقل
اًمنمذم هذا وسملم ىمقل اًمِم٤مـمحل « :وأُم٤م اًمٕم٤مدم٤مت ويمثػم ُمـ اًمٕمح٤مدات أجْم٤م ،ومٚمٝم٤م ُمٕمٜمك
ُمٗمٝمقم ،وهق وحط وضمقه اعمّم٤مًمح؛ إذ ًمق شمرك اًمٜم٤مس واًمٜمٔمر ٟٓمتنم ومل مٜمْمحط ،وشمٕمذر
اًمرضمقع إمم أدؾ ذقمل ،واًمْمحط أىمرب إمم آٟم٘مٞم٤مد ُم٤م وضمد إًمٞمف ؾمحٞمؾ ،ومجٕمؾ اًمِم٤مرع
ًمٚمحدود ُم٘م٤مدمر ُمٕمٚمقُم٦م ،وأؾمح٤مب ُمٕمٚمقُم٦م ٓ شمتٕمدي ،… ،ومٝمذا مم٤م ىمد مٔمـ اًمتٗم٤مت اًمِم٤مرع إمم
اًم٘مّمد إًمٞمف.ش ( ،)3وم٘مقل اًمٖمزازم «:وأي ُمّمٚمح٦م ذم شم٘مدمر اعمٖمرب صمالث ريمٕم٤مت ،واًمّمحح
سمريمٕمتلم ،وذم شم٘مدمر احلدود ،واًمٙمٗم٤مرات ،وٟمّم٥م اًمزيمقات سمٛم٘م٤مدمر خمتٚمٗم٦م؟ ًمٙمـ قمٚمؿ اهلل
شمٕم٤ممم ذم اًمتٕمحد ًمٓمٗم٤م اؾمت٠مثر سمٕمٚمٛمف ،م٘مرب اًمٕمح٤مد سمسححف ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ،ومحٕمدون سمف قمـ اعمٕمّمٞم٦م،

وأؾمح٤مب اًمِم٘م٤موة.ش ( )4وٓ أدري مل ـمرح اًمنمذم قمالُم٦م آؾمتٗمٝم٤مم واًمتٕمج٥م سمٕمد ُم٘مقًمتف
( ) 1مٙمرر اًمنمذم يمثػما يمٚمٛم٦م اًمسٜم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،ويم٤من إومم أن م٘مقل اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م وهق مستٕمٛمؾ هذه اًمٚمٗمٔم٦م
ٕنف مٕمتؼم اًمسٜم٦م صم٘م٤موم٦م قم٤مُم٦م وًمٞمس٧م شمنممٕم٤م.
( )2اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.63
( )3اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل ،ج ،2ص.526
( )4اعمستّمٗمك ،اًمٖمزازم ،ص.284
● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●
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شمٚمؽ ،أهق متٕمج٥م ُمـ اعمسٚمٛملم اعمٚمتزُملم سم٤مًمٕمدد واًمٙمٞمٗمٞم٦م طمس٥م ُم٤م ورد قمـ اًمٜمحل
طمٞم٨م ىم٤ملَ ..« :و َد ُّٚمقا يم ََام َر َأجْ ُت ُٛم ِ
قين ُأ َد هكم..ش ( ، )1أم هق متٕمج٥م ُمـ ضمٝم٤مٓشمف وأو٤مًمٞمٚمف
اًمتل ُم٤م ؾمح٘مف سم٤مًم٘مقل هب٤م أطمد ُمـ اًمٕم٤معملم.
إن حتدمد اًمٕمدد واًمٙمٞمٗمٞم٦م صم٤مسم٧م ذم اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ،وٟمحـ ٟمتحٕمٝم٤م ٕن اهلل أُمرٟم٤م
ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ
ٓ َ ُ
سمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َيا َءاحىَّٰل ُى ٱلرشْل فخذوه ويا نّىلى عَُ فٱٍخّْۚا

﴾[احلنم ،<7:وٓ ٟمتٕمج٥م ٕن اًمنمذم ٓ م١مُمـ سم٤مًمسٜم٦م ومٝم٤مهق م٘مقل ُمٖم٤موح٤م « :إن
ٟمّمقص اًمسٜم٦م قمقُمٚم٧م ٟمٗمس ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين واقمتؼمت ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛمسٚمؿ.ش (، )2
وم٘مقل « :إن ؿم٠من هذا احلدم٨م ًمٕمجٞم٥م طم٘م٤م! ومٚم٘مد اطمتٗمظ هق ذاشمف سمام مٗمٞمد هنل
اًمرؾمقل قمـ شمدومٜمف ،وأُمره سم٠مٓ مٙمت٥م قمٜمف ؾمقى اًم٘مرآن ،أي سمام مٜمسػ ُمنموقمٞمتف ُمـ
إؾم٤مس .أراد اًمٜمحل أن مٙمقن اًم٘مرآن وطمده اًمٜمؼماس اًمذي هيدي اعمسٚمٛملم ذم طمٞم٤مشمف
وسمٕمد مم٤مشمف.ش( ،)3إن اًمنمذم هبذا اًمتٍممح ىمد ظمرج ذم صمقب اًم٘مرآٟمٞملم؛ ٕنف مرى أن
اًم٘مرآن وطمده هق اًمٜمؼماس اًمذي هيدي اعمسٚمٛملم ،وح٤م متٗمرد سم٤مًم٘مرآن مزج سمف ذم همٞم٤مه٥م
اًمت٤مرخي٤مٟمٞم٦م ،وُم٤م قمٚمؿ أن اًمٜمٝمل يم٤من ذم سمدام٦م اًمدقمقة طملم ظمٞمػ اظمتالط احلدم٨م
سم٤مًم٘مرآن ومٚمام أُمـ ذًمؽ أذن ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،وىمٞمؾ إٟمام هنك قمـ يمت٤مسم٦م احلدم٨م ُمع اًم٘مرآن ذم
دحٞمٗم٦م واطمدة ًمئال خيتٚمط ومٞمِمتحف قمغم اًم٘م٤مرئ ،وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ُم٤م اٟمتحف هذا اعمسٙملم
أنف مرومض آقمتامد قمغم إطم٤مدم٨م وطمجتف ذم هذا اًمرومض آقمتامد قمغم طمدم٨مً ،م٘مد
أوىمع ٟمٗمسف ذم شمٜم٤مىمض ُمٜمٓم٘مل دون أن مدري .
 -2إمت٤مء اًمزيم٤مةَ :ر َّد أنّمح٦م اًمزيم٤مة اًمتل ضم٤مء هب٤م اًمقطمل ومٞم٘مقل « :وإُمر ٟمٗمسف مٜمٓمحؼ

( )1أظمرضمف اًمحخ٤مري ذم دحٞمحف ،يمت٤مب :أظمح٤مر أطم٤مد ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤مء ذم إضم٤مزة ظمؼم اًمقاطمد اًمّمدوق ذم
إذان و ، ..رىمؿ ، 7246ج ،9ص.86
( )2حتدم٨م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،اًمنمذم ،دار اعمدار اإلؾمالُمل ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط2009 ،2م ،ص.21
( )3اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ ،اًمنمذم ،ص .176
● معهد العلوم اإلسالمية  ........................................................جامعة الوادي ●
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قمغم اًمزيم٤مة ،إذ مل حيدد اًم٘مرآن ُم٘م٤مدمره٤م وٓ ىمّمد شمٕمٞملم يمؾ ُم٤م مٜمحٖمل أن شم١مدى قمٜمف ،سمٞمٜمام
مح٘مك اعمحدأ د٤محل٤م قمغم اإلـمالق ومدل قمغم وضمقب اًمتْم٤مُمـ سملم إهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء ،أُم٤م
اًمقىمقف سم٤مًمزيم٤مة قمٜمد أدٜم٤مف اح٤مل اعمقضمقدة ذم قمٝمد اًمٜمحل وقمٜمد وضمقه إٟمٗم٤مىمٝم٤م ومال مدل
قمغم أىمؾ ُمـ وٞمؼ إومؼ وُمـ دم٤مهؾ اعم٘مّمد ُمٜمٝم٤م.ش()1

إن إقمٓم٤مء اًمزيم٤مة ًمٞمس شمٗمْمال وُمٜم٦م ُمـ إهمٜمٞم٤مء قمغم اًمٗم٘مراء ،إٟمام هق أُمر شمٕمحدي سم٠مُمر
َ
ُ ُ ّ
ُ ۡ
َٗ ُ
إهلل ،م٘مقل شمٕم٤ممم﴿:خذ ي ٌِۡ أ ۡي َوَّٰل ِ ِّ ۡى َص َدقث ت َط ّ ِّ ُرِ ۡى َوح َزك ِي ِّى ة ِ َّا [﴾..اًمتقسم٦م، <103:
ومل م٘مؾ اًمٗم٘مٝم٤مء أبدا أن أدٜم٤مف اح٤مل اًمتل شمٕمٓمك ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة هل اعمحددة ذم قمٝمد اًمٜمحل
وم٘مط ،سمؾ شمقؾمٕمقا ذم إُمر وٟم٤مىمِمقا ُمستجدات يمثػمة وأومتقا ومٞمٝم٤م ومت٤موى ذقمٞم٦م ،أُم٤م
وضمقه إٟمٗم٤مىمٝم٤م ومٓم٤مح٤م شمؿ اًمتحدمد ُمـ اًمِم٤مرع ومٚمؿ مٕمد ًمٚمنمذم وٓ ًمٖمػمه أن مزمد أو
مٜم٘مص ،وطمتك وإن مل شمقضمد إدٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م ذم سمٚمد ُم٤م محح٨م قمٜمٝم٤م ذم سمٚمد آظمر.
 -3دقم رُمْم٤من :قمغم طمد زقمؿ اًمنمذمً ،مٚمٛمسٚمؿ أن ٓ مّمقم ؿمٝمر رُمْم٤من ومٝمق
خمػم سملم اًمّمقم وقمدُمف ،م٘مقل اًمنمذم « :إن دقم رُمْم٤من مم٤م طم٨م قمٚمٞمف اًم٘مرآن سمّمٞمغ
خمتٚمٗم٦م...إٓ أنف شمرك اًمح٤مب ُمٗمتقطم٤م ًمٕمدم دقُمف واًمتٕمقمض قمـ هذا اًمّمقم سم٢مـمٕم٤مم
ُمسٙملم أو ُمس٤ميملم.ش ( ، )2وًمق أنف قم٤مد إمم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمٝمؿ اعمس٠مخ٦م وشمٕمٚمؿ درؾم٤م
مٕمرومف اًمّمٖم٤مر ىمحؾ اًمٙمح٤مر وًمٙمـ شمٖمٓمرؾمف ورومْمف اًمت٤مم ٕىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ضمٕمٚمف م٘مقل
َ ََ
ُ َ
لَع ٱَّل َ
ِيٌ يُ ِطيقٍْ ُُۥ ف ِۡديَث
يمالُم٤م شم٤مومٝم٤م يمٝمذا ،وم٤مٔم٦م اًمتل أظمذ ُمٜمٝم٤م هذا اًمٗمٝمؿ  ..﴿ :و
ُ
َ
َ ُۡ ََ َ َ
َط َع ُ
ان ٱَّل ٓ
ام م ِۡصمِنين ﴾[اًمح٘مرةُ <184:مٜمسقظم٦م سم٤مٔم٦م﴿ :شّر رمض
ِي أٍزِل فِيُِ
ُۡ ُ
ٱهق ۡر َءان ﴾=اًمح٘مرة ، <185:صمؿ إن اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم " مٓمٞم٘مقٟمف" أي ٓ
مٓمٞم٘مقٟمف ومقاوح أن اًمنمذم ُشم ْٕم ِ
قزه اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م يمنمط ًمالضمتٝم٤مد.
( )1اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.63
( )2اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ ،اًمنمذم ،ص.64
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 -4احل٩م :مستٝمؽم سمٛمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،وسمخ٤مد٦م حتٚمؾ احل٤مج ُمـ رُمل اجلٛمرات ،م٘مقل
اًمنمذم « :إن احل٩م هق ُمـ اًمٓم٘مقس اًمتل يم٤مٟم٧م مت٤مرؾمٝم٤م اًمٕمرب ىمحؾ اإلؾمالم ،ومتحٜم٤مه٤م
اإلؾمالم وأوٗمك قمٚمٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ضمدمدا ُمٜمسجام ُمع اًمتقطمٞمد ،وُمع ذًمؽ ٓ مٛمٙمـ إٟمٙم٤مر ُم٤م
سم٘مٞم٧م حتتقي قمٚمٞمف ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ُمـ رواؾم٥م اًمذهٜمٞم٦م اعمٞمثٞم٦م اًمْم٤مرسم٦م ضمذوره٤م ذم
اًم٘مدم ،وٟم٘مّمد سم٤مخلّمقص ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ رضمؿ ًمٚمِمٞم٤مـملم وُمـ هدي.ش ( )1إن اًمذي مل
مذق طمالوة اإلمامن ؾمٞمجد ذم ٟمٗمسف همٚمٔم٦م وضمٗم٤مء ومٞمٝمذي سمٛمثؾ هذا اهلراء ،أخؿ مٕمٚمؿ أن
رُمل اجلٛمرات ُم٘مّمده اًمنمقمل :ذيمر اهلل
 -5احلدود :مدقمل اًمنمذم أن احلدود ذم اإلؾمالم د٤محل٦م وم٘مط ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ،أُم٤م
ذم قمٍمٟم٤م ومٚمٜم٤م أن ٟمحدهل٤م سم٤مًمسجـ مت٤مؿمٞم٤م ُمع اًمدوًم٦م اًمٕمٍمم٦م ،وُمـ أىمقاًمف:
أوٓ :ذم اًم٘مّم٤مص « :وإن شمٕمقمض قم٘مقسم٦م اإلقمدام ذم هذه احل٤مًم٦م سم٤مًمسجـ أو همػمه ٓ
متٜم٤مرم واعمحدأ اًم٘مرآين اًمٕم٤مم.ش

()2

صم٤مٟمٞم٤م :ذم طمد اًمنىم٦م « :إن ىمٓمع مد اًمس٤مرقُ ،مثٚمف ُمثؾ

أج٦م قم٘مقسم٦م أظمرىً ،مٞمس ُم٘مّمقدا ًمذاشمف ،وٓ طمرج اًمحت٦م ذم اًمتخكم قمٜمف واؾمتحداًمف
سمٕم٘مقسم٤مت أظمرى شمتامؿمك وإوو٤مع اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م احلدمث٦م.ش ()3

صم٤مًمث٤م :ذم طمد اًمزٟم٤م« :وىمد ىمّمد هبذا اًمٕم٘م٤مب ُمٜمع ؿمٞمقع اًمٗم٤مطمِم٦م واظمتالط إنس٤مب
ذم اجتٛمع يم٤من مٕمػم ٟم٘م٤موة اًمٜمس٥م أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م  ،قمغم همرار يمؾ اعمجتٛمٕم٤مت اًمحدوم٦م  ،ومل
مٙمـ اًمرضم٤مل ذم طم٤مضم٦م ومٞمف إمم اًمٕمالىم٤مت اجلٜمسٞم٦م همػم اعمنموقم٦م.ش ()4

همػم أطمٙم٤مم اًمنممٕم٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمثحقت ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦مُ ،مع أن هذه أوم٤مت
إن اًمنمذم ّ
اًمتل شمٜمخر ذم يمٞم٤من إُم٦م وذم ٟمٔم٤مم اعمجتٛمع ًمٞمس هل٤م ُمـ قمالج قمغم اإلـمالق إٓ اًمذي
( )1اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .65
( )2اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.68
( )3اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص.70
( )4اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ ،اًمنمذم  ،ص.84
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طمدده اًم٘مرآن ،وم٤مًم٘مّم٤مص حلٗمظ اًمٜمٗمقس وإٓ ًمٖم٤مد٧م اًمدُم٤مء طمتك اًمريم٥م ذم اعمجتٛمع
سمداومع اًمث٠مر أو اًمٜمٕمرات اجل٤مهٚمٞم٦م ،وطمد اًمنىم٦م حلٗمظ اح٤مل؛ إذ شمدل اًمقىم٤مئع اعمٕم٤مسة
أن اًمسجقن ًمٞمس٧م هل احلؾ قمغم اإلـمالق ،سمؾ هل ُمدارس ًمتٓمقمر وشمٕمٚمؿ ُمٝم٤مرات
اًمنىم٦م ذم طملم أن قم٘مقسم٦م ىمٓمع اًمٞمد هل وطمده٤م اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمحٗمظ أُمقال اًمٜم٤مس ،وًمق
ظمػمٟم٤م يمؾ ُمـ ُهق وقمغم رأؾمٝمؿ اًمنمذم ٓظمت٤مر ىمٓمع اًمٞمد قمغم اًمسجـّ ،أُم٤م طمدمثف
ّ
طمقل قم٘مقسم٦م اًمزٟم٤م ومٝمق يمالم ُمحتذل ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف إِذ هق دقمقة إمم اإلسم٤مطمٞم٦م واًمسٗمقر
واظمتالط إنس٤مب ،وهذا سمٕمٞمد يمؾ اًمحٕمد قمـ ُم٘مّمد اًمنممٕم٦م ُمـ قم٘مقسم٦م اًمزٟم٤م ،وهق
طمٗمظ إنس٤مب اًمتل َشم ْح٘مك هل٤م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمحدوم٦م يمام مدقمل ،وذم همػمه٤م ُمـ
اعمجتٛمٕم٤مت قمغم ُمر اًمٕمّمقر وإزُم٤من.
وم٤مًمنمذم سمٜمٔمرشمف اعم٘م٤مددم٦م اعمزقمقُم٦م ىمد دك يمٚمٞم٤مت اًمنممٕم٦م واطمدة واطمدة سمدءا
سمٛم٘مّمد طمٗمظ اًمدمـ إمم طمٗمظ اًمٜمسؾ ِ
واًمٕمرض وهمػمه٤م ،وهق هبذا ىمد أقمٛمؾ ُمٕمقل
اهلدم ًمٜمٔمرم٦م اعم٘م٤مدد قمٜمد اًمِم٤مـمحل اًمتل اجده٤م أؾمالومف وأرضاسمف.
املطلب الجاىي :حتريف حمند شحرور ىصوص املواريح
بدوال رياضية والرد عليى رياضيا
َهدَ م ؿمحرور ٟمٔمرم٦م اإلرث ذم اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،وىمٚمحٝم٤م رأؾم٤م قمغم قم٘م٥م ،وهذا ُم٤م
ؾم٠مطم٤مول قمروف ذم هذه اًمٕمج٤مًم٦م ،يمام ؾم٠متٕمرض ًمٚمرد قمٚمٞمف رم٤موٞم٤م.
اًمٗمرع إول :حترمػ ؿمحرور ٟمّمقص اعمقارم٨م

َ ُۡ َ ّ ۡ ُ ََۡ
َّلل ِفٓ أ َ ۡو َلَّٰد ُِك ۡ
 -1شمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :يُ ِ ُ ُ ُ
ي
ٍث
ٱۡل
ظ
خ
ن
ِث
ي
ر
ل
ِذل
ل
ى
ِ
ۖۡ
ني ِۚ
ْصيلى ٱ ِ
ِ
ِ
ٗ ََ
َ
ُ
ُ
كٌ ن َِصا ٓ ٗء فَ ْۡ َق ٱثۡنَخَ ۡني فَوَ ٌُّ ثُوُ َثا َيا حَ َر َك ِإَون ََكٍ َ ۡ
ج َوَّٰخ َِدة فو َّا ٱنلّ ِۡصف
فإِن
ۖۡ
ِ

﴾[اًمٜمس٤مء <11:قمغم قمٙمس ُم٤م ىمرره يمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ،وذًمؽ سم٢ممراده داًم٦م رم٤موٞم٦م ُمزقمقُم٦م

ومٞم٘مقل« :وٓ سمد ًمٗمٝمؿ أطمٙم٤مم اإلرث وىمقاٟمٞمٜمفُ ،مـ ومٝمؿ اهلٜمدؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م واًمتحٚمٞمؾ
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اًمرم٤ميض واعمجٛمققم٤مت ،وٓ سمد ُمـ ومٝمؿ اًمت٤مسمع واعمتحقل ذم قمٚمؿ اًمرم٤موٞم٤مت ،اًمذي
متثٚمف اعمٕم٤مدًم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :ع ; شم٤م(س) اًمتل شمٕمٜمل أن (س) شم٠مظمذ ىمٞمٛم٦م ُمتحقًم٦م ،وأن (ع)
شم٤مسمٕم٦م ًمـ (س) ،وأن ىمٞمٛم٦م (ع) شمتٖمػم وشمتحقل شمحٕم٤م ًمتٖمػم وحتقل ىمٞمٛم٦م(س).ش ()1

وسمٜم٤مء قمغم هذه اعم٘مدُم٦م اًمرم٤موٞم٦م قم٤مث ذم شمٗمسػم هذه أم٦م ومس٤مدا وم٘م٤مل ( :طمّم٦م
اًمذيمر شمٙمقن وٕمػ طمّم٦م إنثك ذم طم٤مًم٦م واطمدة وم٘مط ..وذًمؽ يم ّٚمام يم٤من قمدد اإلٟم٤مث
وٕمػ قمدد اًمذيمقر) ( )2وقمؼم قمٜمٝم٤م رم٤موٞم٤م :ن/م ; . 2
َ
َ ٓٗ َۡ َ ََۡۡ َ َ َُُ
َ
ُ
ني فو ٌُّ ثوثا َيا ح َر َك ۖۡ ﴾ سم٠منف إذا
 -2وومن ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :فإِن كٌ ن ِصاء فْق ٱثنخ ِ
يم٤من قمدد اإلٟم٤مث أيمؼم ُمـ وٕمػ قمدد اًمذيمقر هٜم٤م وم٘مط شم٠مظمذ اًمحٜم٤مت صمٚمثل اًمؽميم٦م

()3

وقمؼم قمٜمف رم٤موٞم٤م  :ن/م > . 2

ٗ ََ
ُ
 -3وومن ىمقًمف شمٕم٤مممِ ﴿ :إَون ََكٍَ ۡ
ج َوَّٰخ َِدة فو َّا ٱنلّ ِۡصف ﴾ سم٠منف إذا شمرك اعمتقذم

أنثك واطمدة ،وم٤محلٙمؿ اإلهلل ذم هذا آطمتامل أن شم٠مظمذ اًمٜمّمػ ،وأن م٠مظمذ اًمذيمر
اًمٜمّمػ أظمر ُمـ اًمؽميم٦م ،وقمؼم قمٜمف رم٤موٞم٤م :ن/م ;)4( 1

اًمٗمرع اًمث٤مين :اًمرد اًمرم٤ميض قمغم ؿمحرور ٟمرد قمٚمٞمف ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م :
 -1إن شمٗمسػمه ًممم٦م ُ 11مـ ؾمقرة اًمٜمس٤مء مٕمتؼم ىمٚمح٤م وحترمٗم٤م ًمٚمٛم٘م٤مدد اًمنمقمٞم٦م ذم
شمقزمع اًمؽميم٤مت ،وشم٘مدمام ًمٚمٛم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح اًمقمهٞم٦م اعمحٜمٞم٦م قمغم ظمٞم٤مٓت ممثٚم٦م ذم
اعمٖم٤مًمٓم٤مت اًمرم٤موٞم٦م اًمتل اٟمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ،شمٙمرمس٤م ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ احلداصمٞم٦م اعمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمنمع،
واًمتل شمدقمق إمم اعمس٤مواة سملم اًمذيمر وإنثك ذم شم٘مسٞمؿ اًمؽميم٦م.
(ٟ )1محق أدقل ضمدمدة ًمٚمٗم٘مف آؾمالُمل ،حمٛمد ؿمحرور ،دار إه٤مزم ًمٚمٓمح٤مقم٦م ،ط2000 ،1م ،ص.235
( )2اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .236
( )3مٜمٔمر :اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .239
( ) 4ن :رُمز هب٤م إمم قمدد اإلٟم٤مث ،ع :رُمز هب٤م إمم قمدد اًمذيمقر ،س :شمرُمز ًمٚمٛمتٖمػم ،ع :شمرُمز ًمٚمت٤مسمع اًمذي متٕمٚمؼ
سم٤معمتٖمػم.
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َ -2أ ْطمرض يمؾ هذه اًمؽمؾم٤مٟم٦م اًمرم٤موٞم٦م :اهلٜمدؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م واًمتحٚمٞمؾ اًمرم٤ميض
واعمجٛمققم٤مت واًمدوال ُمـ أضمؾ شم٘مسٞمؿ شمريم٦م أوٓد اعمٞم٧مُ ،مع أن قمح٤مرشمف ع ; شم٤م(س)
واًمتل ؾمامه٤م داًم٦م اجرد اؾمتٕمراض قمْمالت ٕن اًمداًم٦م ذم اًمرم٤موٞم٤مت ٓ سمد أن شمٕمٓمك
قمرومٜم٤م ؿمٞمئ٤م،
قمح٤مرهت٤م أي ع ; شم٤م(س) ; ُ ......مٙم٤من اًمٜم٘مط مٙمتحقن قمح٤مرة اًمداًم٦م وإٓ ومام ّ
وهق مل مٙمت٥م قمح٤مرة اًمداًم٦م ومٝمق اؾمتٝمالك يمالُمل وم٘مط ،ومٍم قمغم طمٙم٤مم٦م اًمدوال
ومٞم٘محؿ سمٕمد دٗمح٤مت ُمـ هذا اعمقوع داًم٦م أظمرى هل ع; /1س ومرؾمؿ سمٞم٤مهن٤م ُمع أنف
اؿمت٘مٝم٤م ظمٓم٠م وم٘مد ىم٤مل :ع' ; /1س ، 2وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ع' ; /1-س ، 2وأىمحؿ داًم٦م
أظمرى ع; /2س وراح مقفمٗمٝم٤م سمٙمؾ ؾمٗمسٓم٦م ذم شم٘مسٞمؿ اًمؽميم٤مت.

ذ ٍع ايمتتحٝم٤م ؟ هل ٓ حم٤مًم٦م ُمـ حمض
ُ -3مـ أجـ ضم٤مء هبذه اًمٜمسح٦م ن/م ؟ ُمـ ّ
أي ْ
ٓ
َ
َ ٗ َۡ َ ََۡۡ
ُ
ني﴾ ،ويمؾ
ظمٞم٤مٓشمف و ؾمٗمسٓمتف اًمرم٤موٞم٦م ،اهلل م٘مقل ﴿ :فإِن كٌ ن ِصاء فْق ٱثنخ ِ
اعمٗمنمـ مٗمنوهن٤م قمغم أن اعمتقذم إذا شمرك سمٜم٤مت وم٘مط طمٞم٨م قمدد هـ أيمؼم ُمـ  ،2وم٢مهنـ
مرصمـ اًمثٚمثلم ،وهق مٗمنه٤م :إن يم٤مٟم٧م ٟمسح٦م قمدد اإلٟم٤مث إمم قمدد اًمذيمقر أيمؼم ُمـ ،2
هذه ـمالؾمؿ ؿمحرورم٦م خت٤مًمػ مت٤مُم٤م ُمٕمٜمك أم٦م .
 -4هق مدقمل أن هذا اًمت٘مسٞمؿ اًمثالصمل هلذه اًمٜمسح٦م ىمد همٓمك مجٞمع احل٤مٓت ومٞم٘مقل ( :إمم
هٜم٤م مٙمقن ؾمحح٤مٟمف ىمد همٓمك ذم ودٞمتف مجٞمع احل٤مٓت اًمثالث اعمٛمٙمٜم٦م ًمألنثك) ()1

ٟم٘مقل ًمف هٜم٤مك طم٤مًمت٤من ٟم٤مىمّمت٤من مل شمٜم٤مىمِمٝمام ومل شمٚمتٗم٧م إًمٞمٝمام ٕهنام محٞمٜم٤من ظمٓم٠مك اًمٗم٤مدح:
إومم < 0 :ن/م <  ، 1واًمث٤مٟمٞم٦م <1 :ن/م <  ،2ومرضب ُمث٤مٓ وم٢مذا سمف مس٘مط ذم اطمدى
ه٤مشملم احل٤مًمتلم ،وُمث٤مًمف هق :شمقذم رضمؾ قمـ زوضم٦م وصمالث سمٜم٤مت و اسمٜملم  ،ومحام أن قمدد
اًمحٜم٤مت صمالث ومقق اصمٜمتلم يم٤من ُمـ اعمٗمروض أن مٕمٓمٞمٝمـ اًمثٚمثلم ً .مٙمٜمف هترب سم٤مقمؽماومف
ىم٤مئال « :يمام ٟمالطمظ أنٜم٤م مل ٟمستٓمع شمٓمحٞمؼ ىم٤مٟمقن ﴿ َوم ِ٢من ُيم َّـ ٟمِ َسآءٗ َومقٗ َق ٱثٗ َٟمتَلٗ ِن
(ٟ )1محقأدقل ضمدمدة ًمٚمٗم٘مف آؾمالُمل ،حمٛمد ؿمحرور  ،ص .237
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َوم َٚم ُٝم َّـ ُصم ُٚم َث٤م َُم٤م شم ََر َكٗ ﴾ ،رهمؿ أن قمدد اإلٟم٤مث اًمح٤مًمٖم٤مت
()2

()1

9111

ذم هذه احل٤مًم٦م أيمثر ُمـ اصمٜمتلم.ش

ومامذا ومٕمؾ ًمت٘مسٞمؿ اًمؽميم٦م اًمتل أُم٤مُمف أقمٓمك اًمزوضم٦م اًمثٛمـ ،واًمثالث سمٜم٤مت اًمٜمّمػ

وآسمٜملم اًمٜمّمػ ( سم٤مًمتس٤موي) ،ومٛمـ أجـ ضم٤مء هبذا اًمتس٤موي؟ مٙمقن قمٜمدئذ ىمد ٟم٤مىمض
ٟمٗمسف؛ ٕنف ىمرر ؾم٤مسم٘م٤م ذم شمٗمسػم أم٦م أن اًمحٜم٤مت م٠مظمذن اًمٜمّمػ إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمسح٦م ن/م ; 1
وهل هٜم٤م شمس٤موي  1.5ومٝمل ختتٚمػ قمـ  1وُمع هذا أقمٓمك اًمحٜم٤مت اًمٜمّمػ.
هذا ُمث٤مًمف أُم٤م ُمث٤مزم اًمذي أبلم سمف ظمٓم٠مه اًمٗم٤مدح ومٝمق :شمقذم رضمؾ قمـ زوضم٦م وسمٜم٧م و
قمنمة أبٜم٤مء  ،ومحس٥م شمٗمسػمه اًمٜمسح٦م ن/م ;  0.1وهل ذم اعمج٤مل اًمذي مل مٖمٓمف ،ومٝمذه
احل٤مًم٦م يمٛمث٤مًمف اًمس٤مسمؼ ،ومامذا ومٕمؾ ىمسؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمتس٤موي قمٜمدئذ ؾمت٠مظمذ اًمحٜم٧م اًمٜمّمػ
 ،2/1واًمٕمنمة أبٜم٤مء م٠مظمذون اًمٜمّمػ أي أن اًمحٜم٧م أظمذت  10أوٕم٤مف ُم٤م أظمذ يمؾ
.أي قمداًم٦م هذه ؟ أىم٤مُمقا اًمدٟمٞم٤م وأىمٕمدوه٤م قمٜمدُم٤م أظمذ آسمـ وٕمػ ُم٤م أظمذت
اسمـ ّ
اًمحٜم٧م ومٙمٞمػ واحل٤مل ذم هذا اعمث٤مل أن اًمحٜم٧م سمت٘مسٞمٛمٝمؿ اعمزقمقم شم٠مظمذ  10أوٕم٤مف
آسمـ ،وم٘مرر أن وم٤مئدة ـمرم٘متف هل « :وًمـ ٟمْمٓمر إمم اًمقىمقع ذم ُمٝمزًم٦م اًمرد
واًمٕمقل.ش()3

 -5مقرد قمغم دح٦م أىمقاًمف اصمٜمك قمنم ُمث٤مٓ ،مٗمتخر ذم يمؾ ُمرة أنف ختٚمص ومٞمٝم٤م ُمـ
اًمٕمقل واًمرد

()4

 ،وقمٜمدُم٤م أقمدت طمٚمٝم٤م سم٤مًمٓمرم٘م٦م اًمّمحٞمح٦م اًمتل طمدده٤م اًمٗم٘مٝم٤مء

وضمدشمف ىمد أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م ،وىمد وىمع ذم اًمرد ذم إُمثٚم٦م  7 ،6 :و ،8وُمع هذا م٘مقل
ُمٝمزًم٦م اًمرد !! وصم٤مًمث٦م إث٤مذم أنف م٘مسؿ اًمؽميم٦م سمٓمرم٘م٦م شمٚمٛمٞمذ مل مدرس اًمرم٤موٞم٤مت أبدا ُمع
( )1اًمح٤مًمٖم٤مت  ،هذه ـم٤مُم٦م أظمرى قمٜمده طمٞم٨م م٘مقل  :اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمس٤مء ذم أم٦م اًمح٤مًمٖم٤مت وم٘مط  ،وأُم٤م اًمّمٖم٤مر
ومٞمخْمٕمـ ًمٚمقدٞم٦م إن ؿم٤مء د٤مطمحٝم٤م.
( )2اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .289
(ٟ )3محق أدقل ضمدمدة ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ؿمحرور ،ص .262
( )4اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .293 -288
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أنف مدقمل ُمٕمروم٦م اًمرم٤موٞم٤مت ،وًمالظمتّم٤مر ٟمٜم٤مىمِمف ومٞمام م٠ميت ذم ُمث٤مًمف إول ،وسم٤مىمل إُمثٚم٦م
ؾم٤مر ومٞمٝم٤م قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال.
ذم اعمث٤مل إول اًمذي هق :شمقذم رضمؾ قمـ زوضم٦م وأم واسمٜملم و سمٜم٧م ،وشمرك ً 100مػمة،
م٘مسؿ اًمؽميم٦م يمام مكمٟ « :مٕمٓمل اًمزوضم٦م اًمثٛمـ ،أي  12.5 ; 8 : 100ومٞمح٘مك ، 87.5
ٟمٕمٓمل إم اًمسدس ،أي  14.58 ; 6 : 87.5ومٞمح٘مك ٟ 72.92مّمٗمٝم٤م ًمٚمذيمقر 36.46
وٟمّمٗمٝم٤م ًمإلٟم٤مث  36.46وسمام أن قمدد اإلٟم٤مث ذم هذه احل٤مًم٦م اًمتل أُم٤مُمٜم٤م مس٤موي واطمدا،
ومٝمذا مٕمٜمل أن طمّم٦م إنثك شمس٤موي  ، 36.46وسمام أن قمدد اًمذيمقر مس٤موي اصمٜملم ،ومٝمذا
مٕمٜمل أن طمّم٦م اًمذيمر اًمقاطمد شمس٤موي  . 18.23وٟمالطمظ ذم هذه احل٤مًم٦م أن ًمألنثك ُمثؾ
طمظ اًمذيمرمـ يمام ٟمالطمظ قمدم وضمقد رد وٓ قمقل ذم هذا اًمت٘مسٞمؿ.ش ()1

أول ظمٓم٠م ارشمٙمحف أنف ٓ مٕمرف اًمٙمسقر اـمالىم٤م ومٕمٜمدُم٤م حيدد اًمِم٤مرع أن إم شمرث
اًمسدس ومٛمـ اًمؽميم٦م ،وهق مٕمٓمٞمٝم٤م اًمسدس ُمـ اًمح٤مىمل ،وهذه ُمس٠مخ٦م ٓ ختٗمك قمغم شمٚمٛمٞمذ
اعمرطمٚم٦م آسمتدائٞم٦م ،وم٤مٕم وىمد أقمٓم٤مه٤م ُمحٚمغ  14.58هل ذم احل٘مٞم٘م٦م شم٠مظمذ ; 6 :100
َ َََۡ ُّ
ِك َوَّٰخِد ّي َِۡ ُّ ًَا ُّ
ٱلص ُد ُس مًِا
 16.66سمـ ََخ َسٝم٤م طم٘مٝم٤م َأ َخ ْؿ م٘مؾ اهلل شمٕم٤ممم ﴿:و ِۡلةْيُِ ه ِ
َ
ُ
َ َ ُ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َّٰ ُ ُ
جل ۡى إِن ه ۡى يَلٌ ل ٌُّ
ح َر َك ﴾[النساء ]11:وقال أيضا﴿ :وهلى ٍ ِصف يا حرك أزو
َ ۡ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ُ
ۡ
ني ة َّا ٓ أ َ ۡو َديۡ
َ
ل ُى ُّ
ٌ
ول فإِن َكن لٌّ ول فو
صيث يُ ِ
ٱلربُ ُع مًِا ح َرك ٌَ يِ ٌۢ َبع ِد َو ِ
ِۚ
ْص ِ
َ ۡ
ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ
ُ
َول َ ٌُّ ُّ
ٱلربُ ُع مًِا ح َركخُ ۡى إِن ه ۡى يَلٌ هل ۡى َول فإِن َكن هل ۡى َول فو ٌُّ ٱثلُّ ًُ ٌُ مًِا
َ ۡ
ح َركخُىِۚ ﴾[اًمٜمس٤مء<12:
واًمٕمجٞم٥م أنف ذم مجٞمع إُمثٚم٦م م٘مسؿ سم٤مًمٓمـ ـ ـرم٘م٦م ٟمٗمسٝم٤م  ،إذ م٠ميت ًمٙمـ ـؾ وارث ضم ـ ـدمد
( )1اعمرضمع ٟمٗمسف ،ص .288
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ومٞمٕمٓمٞمف ُمـ اًمح٤مىمل ُمع أن اًمِم٤مرع م٘مرر إقمٓم٤مءه ُمـ اًمؽميم٦م ،صمؿ ُم٤م مالطمظ قمٚمٞمف أنف ٓ
مستٕمٛمؾ اًمٙمسقر ذم حتدمد إنّمح٦م ،سمؾ مستٕمٛمؾ ىمٞمٛم٦م اًمؽميم٦م ،وهذا مدل قمغم أنف ٓ
مٕمرف اًمرم٤موٞم٤مت اًمحت٦م ،وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمسقر ًمٙمل ٓ شمٖمٛمرهؿ اًمٗمقا دؾ
واًم٘مٞمؿ اًمت٘مرمحٞم٦م اًمتل شمْمٞمع ُمٕمٝم٤م إنّمح٦م سم٤مًمدىم٦م اًمتل طمدده٤م اًمنمع ،إمم درضم٦م أن
إمه٤مل اًمٗمقادؾ ىمد شمْمٞمع ُمٕمف اعمح٤مًمغ اًمٓم٤مئٚم٦م ،ومٚمٛمـ ؾمٞمٕمٓمٞمٝم٤م ؿمحرور؟! وًمٜم٘م٤مرن سملم
هذه اًم٘مسٛم٦م اًمِمحرورم٦م وىمسٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اجلدول اًمت٤مزم ،وذًمؽ سم٤مًمٜمسح٦م ًمٚمٛمث٤مل
إول اعمذيمقر:
اًمقرصم٦م

ٟمّمٞم٥م يمؾ وارث طمس٥م
اًم٘مسٛم٦م اًمِمحرورم٦م

ٟمّمٞم٥م يمؾ وارث طمس٥م
شم٘مسٞمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمزوضم٦م

12.5

12.5

إم

14.58

16.66

اًمحٜم٧م

36.46

14.16

اإلسمـ

18.23

28.33

اإلسمـ

18.23

28.33

ٟمالطمظ أن إنّمح٦م اًمِمحرورم٦م ظم٤مـمئ٦م ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أنف مل مٕمط اًمقرصم٦م طم٘مٝمؿ ،صمؿ
ٟمالطمظ أنف قمٙمس أم٦م وم٠مدحح٧م ًمألنثك ُمثؾ طمظ اًمذيمرمـ وهق مٕمؽمف سمذًمؽ ذم
ُم٘مقًمتف ،وًمق يم٤من قمدد إبٜم٤مء أيمثر وم٢من ٟمّمٞم٥م إنثك طمس٥م شم٘مسٞمٛمف مّمؾ طمتك إمم 20
وٕمٗم٤م ُمـ ٟمّمٞم٥م اًمذيمر ومٗمققً ،م٘مد أُم٤مط ؿمحرور اًمٚمث٤مم قمـ ومٙمره ويمَِمػ قمـ أُمٞمتف
اًمرم٤موٞم٦م .
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اخلامتة
ٟمخٚمص ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمحح٨م إمم اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م:
 اعم٘م٤مدد واعمّم٤مًمح هل اُمتداد ذم ضمذوره٤م إمم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واًمّمح٤مسم٦مواًمت٤مسمٕملم وطمتك اًمِم٤مـمحل ٟمٗمسف م٘مر سمجٝمقد ؾم٤مسم٘مٞمف يم٤مًمٖمزازم واجلقمٜمل ذم شم٠مدٞمؾ ٟمٔمرم٦م
اعم٘م٤مدد.
 اعمّم٤مًمح احلداصمٞم٦م ُمّم٤مًمح ومهٞم٦م ُمزقمقُم٦م وظمٞم٤مٓت همػم ُمٜمْمحٓم٦م مراد ُمٜمٝم٤ماؾمتحٕم٤مد طم٤ميمٛمٞم٦م اًمٜمص وُم٘م٤مدده اًمنمقمٞم٦م اعمٜمْمحٓم٦م  ،وُمـ صمؿ ومسح اج٤مل اهلقى،
وشمقؾمٞمع دائرة اًمٕم٘مؾ قمغم طمس٤مب اًمٜمّمقص  ،واقمٓم٤مء اًمنمقمٞم٦م ًمالضمتٝم٤مدات
اًمٗمقوقم٦م ُمـ همػم ذط قمٚمٛمل ،سمؾ هل دقمقى إمم ىمحقل آراء اًمسٗمٝم٤مء اًم٘مٍم قم٘مٚمٞم٤م
وظمٚم٘مٞم٤م.
 ضمٝمقد احلداصمٞملم ذم ٟم٘مد اًمؽماث إدقزم ُمٜم٤مورة قمٚمامٟمٞم٦م إلىمّم٤مء اخلٓم٤مب اًمدمٜملوإطمالل اخلٓم٤مب احلداصمل اًمٕمٚمامين.
 اًمزطم٤مم اعمحٛمقم ًمٜم٘مد اًمؽماث دًمٞمؾ واوح أن اًمث٘مؾ اًمٕمٚمٛمل وإظمالىملواحلْم٤مري هلذا اًمؽماث اإلؾمالُمل ىمد سم٤مت ُمٝمددا احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ُُم ِ٘م ًّْم٤م ُمْم٤مضمع
اًمٖمرب احل٤مىمد وقمٛمالئف ،وإٓ ُم٤م أهدروا ضمٝمقدهؿ وأوىم٤مهتؿ ذم اًمقىمقف وده.
 دقمقى احلداصم٦م ذم حترمؽ آضمتٝم٤مد ٟمحق ُمس٤مطم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٤مت واعمحٙمامت ظمٓمقةضمرمئ٦م متٝمد وشم١مؾمس ٓؾمتحٕم٤مد ؾمٚمٓم٤من اًمٜمص واًمدمـ وشمٗمتح اًمح٤مب قمغم ُمٍماقمٞمف
حل٤ميمٛمٞم٦م اًمٕم٘مؾ وإهقاء.
 ؿمٕم٤مر احلداصم٦م ُمـ اًمقاىمع إمم اًمٜمص ىمٚم٥م ُمقازمـ اًمثقاسم٧م واعمتٖمػمات ،طمٞم٨ممّمحح اًمٜمص  -سمٛمقضم٥م هذا اًمِمٕم٤مرُ -متٖمػما ،واًمقاىمع هق حمقر اًمثح٤مت ،ومٞم٘م٤مس اًمٜمص
قمغم اًمقاىمع وحيتٙمؿ إًمٞمف.
● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●
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 شمؽمس احلداصمٞملم سم٤مٓضمتٝم٤مدات اًمٕمٛمرم٦م ،واإلؿم٤مدة سمجٝمقد اًمِم٤مـمحل ذم اعم٘م٤مددمٕمد اؾمتٖمٗم٤مٓ ًمٕم٘مقل اعمسٚمٛملم ًمتٛمرمر خمٓمٓم٤مهتؿ اًمتل شمرُمل إمم شم٘مقمض أريم٤من
اإلؾمالم.
 شم٘مٜمٞم٤مت اًمتقومٞمد واًمتسٞمٞمس احلداصمٞم٦م شمٙمِمػ قمـ احل٘مد اًمدوملم اًمّمٚمٞمحل اًمذيهيدف إمم اًم٘مْم٤مء قمغم اعمرضمٕمٞم٦م اإلهلٞم٦م ذم اًمدمـ.
 ضمٝمقد احلداصمٞملم ذم ٟم٘مض قمرى اإلؾمالم اؾمتٛمرار جلٝمقد أؾمٞم٤مدهؿ اعمستنمىملم،وهذا واىمع ٓ شم٘مقل ومٞمف.
 دقمقة اًمنمذم هلدم أريم٤من اإلؾمالم سمٛمؼمرات واهٞم٦م  ،مٕمتؼم رومْم٤م د٤مرظم٤م ٕطمٙم٤مماًمنممٕم٦م ،واضمتٝم٤مدا ذم حمؾ اًمٜمص ،وٟم٘مْم٤م ح٤م أمجع قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ،ويمؾ هذا م١ميمد رومْمف
ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ودقمقى سحي٦م ًمٚمخروج واًمتٛمرد قمغم أطمٙم٤مُمف.
 اًمٕمالىم٤مت اًمرم٤موٞم٦م ذم اج٤مل اعمقارم٨م يمام طمدده٤م اًمِم٤مرح احلٙمٞمؿ وذطمٝم٤م وسمٞمٜمٝم٤ماًمٗم٘مٝم٤مء  ،ختْمع عمٞمزان اًمنمع وُم٘م٤مدده ،وًمٞمس ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمقمهٞم٦م.
شمقدٞم٤مت اًمحح٨م
 اًمتّمدي ًمٙمؾ أومٙم٤مر وآراء احلداصمٞملم ،واًمتل هتدف إمم حم٤مرسم٦م إُم٦م ذم دمٜمٝم٤م،واًمرد قمٚمٞمٝمؿ سمٙمت٥م ُمقازم٦م شمٗمْمح شمقضمٝم٤مهتؿ اًمدظمٞمٚم٦م قمغم إُم٦م ،ظم٤مد٦م ُمـ ىمحؾ
اًمٕمٚمامء؛ ُمـ أضمؾ ومْمح ُمٜم٤موراهتؿ ظمِمٞم٦م أن م٠ميت زُم٤من قمغم إُم٦م شمُ٘مرأ ومٞمف يمت٥م ه١مٓء
قمغم أهن٤م ُمـ اإلؾمالم.
 إقمداد ورؿم٤مت ًمٓمٚمح٦م اًمٚمٞمس٤مٟمس واح٤مؾمؽم شمتٜم٤مول ُمقوققم٤مت احلداصم٦م ،وشمٜم٤مىمِمٝم٤موإومراده٤م سمٛم١مًمػ ظم٤مص حت٧م إذاف أؾم٤مشمذة اجل٤مُمٕم٦م ذم خمتٚمػ اًمتخّمّم٤مت.
فورس املصادر واملراجع

اًم٘مرآن اًمٙمرمؿ سمروام٦م طمٗمص قمـ قم٤مدؿ .
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 اإلطمٙم٤مم ذم أدقل إطمٙم٤مم  ،أُمدي أبق احلسـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمحل ،ت :قمحد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط1402 ،2ه1982/م.
 اإلؾمالم سملم اًمرؾم٤مًم٦م واًمت٤مرمخ ،قمحد اعمجٞمد اًمنمذم ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط،12001م.
 سمدام٦م اعمجتٝمد وهن٤مم٦م اعم٘متّمد ،اسمـ رؿمد احلٗمٞمد حمٛمد سمـ أمحد ،دار احلدم٨م ،اًم٘م٤مهرة ،شم٤مرمخاًمٜمنم 2004م.
 اًمؼمه٤من ذم أدقل اًمٗم٘مف ،اجلقمٜمل قمحد اعمٚمؽ سمـ قمحد اهلل سمـ مقؾمػ ،ت :دالح سمـ حمٛمدسمـ قمقمْم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ط 1418 ،1ـه1997 /م.
 سمٜمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمريُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموتً ،محٜم٤من،ط1986 ،1م.
 شم٤مرمخ اًمدقمقة اعمحٛمدم٦م ذم ُمٙم٦م ،هِم٤مم ضمٕمٞمط ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط2007 ،1م. اًمت٠مومؾ احلداصمل ًمٚمؽماث اًمت٘مٜمٞم٤مت وآؾمتٛمدادات ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمسٙمران ،دار احلْم٤مرةًمٚمٜمنم واًمتقزمع ،ط1435 ،1ه2014/م.
 حتدم٨م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ،قمحد اعمجٞمد اًمنمذم ،دار اعمدار اإلؾمالُمل ،سمػموتً ،محٜم٤من ،ط،22009م.
 شمٕمٚمٞمؾ إطمٙم٤ممُ ،مّمٓمٗمك ؿمٚمحلُ ،مٓمحٕم٦م إزهر ،د ط ،د ت شمٙمقمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت ،ط1984 ،1م. طمقار اعمنمق واعمٖمرب ،طمسـ طمٜمٗمل ،اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموتً ،محٜم٤من،ط1990 ،1م.
 اًمدمـ واًمدوًم٦م وشمٓمحٞمؼ اًمنممٕم٦م ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمريُ ،مريمز دراؾم٤مت اًمقطمدة اًمٕمرسمٞم٦م،سمػموت ،ط1996 ،1م.
 ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من اًمِمحف واعمخٞمؾ وُمس٤مًمؽ اًمتٕمٚمٞمؾ ،أبق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازماًمٓمقد ،ت :محد اًمٙمحٞمزُ ،مٓمحٕم٦م اإلرؿم٤مد سمٖمداد ،ط1390 ،1ه1971/م.
 دحٞمح اًمحخ٤مري ،اًمحخ٤مري حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أبق قمحداًمٚمف اجلٕمٗمل  ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهػم سمـ● النظرة احلداثية ملقاصد الشريعة الشريف وشحرور منوذجا ....محزة سهايلية/أ.د.مليكة خملويف●
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ٟم٤مس اًمٜم٤مس ،دار ـمقق اًمٜمج٤مة (ُمّمقرة قمـ اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمحد اًمح٤مىمل)،
ط1422 ،1ه2001 /م.
 دحٞمح ُمسٚمؿُ ،مسٚمؿ سمـ احلج٤مج أبق احلسـ اًم٘مِمػمم٤مًمٜمٞمس٤مسمقري ،ت :حمٛمد وم١ماد قمحداًمح٤مىمل ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت ،د ط ،د ت.
 وقاسمط اعمّمٚمح٦م ،اًمحقـملُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،د.ط ،د.ت. قمٚمقم اًمٞمقٟم٤من وؾمحؾ اٟمت٘م٤مهل٤م إمم اًمٕمرب ،أوًمػمي ،شمرمج٦م :وهٞم٥م يم٤مُمؾُ ،مٙمتح٦م اًمٜمٝمْم٦ماعمٍمم٦م ،د ط ،د ت.
 اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمرمؿ" شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص" ،أمحد إدرمس اًمٓمٕم٤من ،دار اسمـ طمزم ًمٚمٜمنمواًمتقزمع ،ط2007 ،1م.
 اًمٗمٙمر آؾمالُمل ىمراءة قمٚمٛمٞم٦م ،أريمقن ،اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1996 ،2م. اًمٗم٤مؿمٞمقن واًمقـمـ ،ؾمٞمد اًم٘مٛمٜمل ،اعمريمز اعمٍمي ًمححقث احلْم٤مرة ،ط1999 ،1م. اًم٘مرآن واًمتنممع ،اًمّم٤مدق سمٚمٕمٞمدُ ،مٜمِمقرات احلٚمحل احل٘مقىمٞم٦م ،سمػموت ،ط2004 ،1م. ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إن٤مم ،اًمٕمز سمـ قمحد اًمسالم أبق حمٛمد قمز اًمدمـ قمحد اًمٕمزمز،ُمٙمتح٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزهرم٦م ،اًم٘م٤مهرة  ،د.ط  1414 ،ـه 1991 /م .
 اًم٘مرآن سملم اًمتٗمسػم واًمت٠مومؾ واعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مكم ،أنقر ظمٚمقف ،دار طمقران ًمٚمٓمح٤مقم٦م واًمٜمنمواًمتقزمع ،ط1997 ،1م.
 ًمس٤من اًمٕمرب ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم سمـ ُمٜمٔمقر اإلومرم٘مل ،دار د٤مدر ،ط1414 ،3ه/1993م ،ج ،2ص .131
 ًمٞمٓمٛمئـ ىمٚمحل ،حمٛمد اًمٓم٤مًمحل ،دار ؾمػماس ًمٚمٜمنم ،شمقٟمس2007 ،م. ًمحٜم٤مت ،قمحد اعمجٞمد اًمنمذم ،دار اجلٜمقب ًمٚمٜمنم ،شمقٟمس ،د ط ،د ت. ُمذاه٥م اًمتٗمسػم اإلؾمالُمل ،ضمقًمدزهيرُ ،مٓمحٕم٦م اًمسٜم٦م اعمحٛمدم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،ط1955 ،1م. اعمذاه٥م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،داومٞمد ؾم٤مٟمتالٟم٤م ،ت :حمٛمد ضمالل ذف ،داراًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ط1981 ،1م.
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 اعمستّمٗمك ،اًمٖمزازم أبق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد ،ت :حمٛمد قمحد اًمسالم قمحد اًمِم٤مذم ،دار اًمٙمت٥ماًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ط1413 ،1ـه 1993 /م.
 اعمّمح٤مح اعمٜمػم ذم همرم٥م اًمنمح اًمٙمحػم ،اًمٗمٞمقُمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم ،اعمٙمتح٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت ،د ط ،د ت.
 ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمح٦م ،أبق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمح٦م ،ت :يمامل مقؾمػ احلقت ،ط1409 ،1ه. ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة  ،اسمـ ىمٞمؿ اجلقزم٦م حمٛمد سمـ أيب سمٙمرسمـ أجقب ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت ،د ط ،د ت.
 ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ،حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٞمقيب ،دار اهلجرة ،ط،11998م.
 ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ،اسمـ قم٤مؿمقر حمٛمد اًمٓم٤مهر ،ت :حمٛمد احلحٞم٥م سمـ اخلقضم٦م ،وزارةإوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ،ىمٓمر ،ط 1425 ،1ـه  2004 /م.
 ُم٘م٤مدد اًمنممٕم٦م وُمٙم٤مرُمٝم٤م ،قمالل اًمٗم٤مد ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،ط1993 ، 5م ،د ط ،دت.
 ُمٕمجؿ ُم٘م٤ممٞمس اًمٚمٖم٦م ،أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمرم٤مء اًم٘مزومٜمل ،ت :قمحد اًمسالم حمٛمد ه٤مرون،دار اًمٗمٙمر ،ط1979 ،1م.
 ُمـ اًمٜمص إمم اًمقاىمع ،طمسـ طمٜمٗملُ ،مريمز اًمٙمت٤مب ًمٚمٜمنم ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم ،ط2004 ،1م. اعمقاوم٘م٤مت ،اًمِم٤مـمحل إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم ،ت :أبق قمحٞمدةُمِمٝمقر سمـ طمسـ آل ؾمٚمامن ،دار اسمـ قمٗم٤من ،ط1417 ،1ـه1997 /م.
 ٟمحـ واًمؽماث ،حمٛمد قم٤مسمد اجل٤مسمري ،اعمريمز اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب ،سمػموت ،ط1993 ،6م. ٟمحق أدقل ضمدمدة ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،حمٛمد ؿمحرور ،إه٤مزم ًمٚمٓمح٤مقم٦م واًمٜمنمواًمتقزمع،دُمِمؼ ،ؾمقرم٤م ،ط2000 ،1م.
 ٟم٘مد احلداصم٦م ،آٓن شمقرمـ ،شمرمج٦م أنقر ُمٖمٞم٨م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚمث٘م٤موم٦م،د.ط1997 ،م. اًمٜمص اًم٘مرآين أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمحٜمٞم٦م واًم٘مراءة ،ـمٞم٥م شمٞمزمٜمل ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،دُمِمؼ ،ط،11997م.
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