


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 امللخص:

 َؿعيروم هذا البحث الؽشػ طـ التعامؾ الحداثل معع ِطؾْ 
ْ
أسعباب الـعزول  ل

ـ يف الخطاب إلك هذيـ الِعْؾَؿقْ  والؿؽل والؿدين، وأبرز آكتؼادات التل تقّجفْت 

الحداثل الؿعاصر، مـ خالل مؼاربة كصر حامد أبق زيد. ويليت اختقاركا لـصر مـ 

سسعفا وققاطعدها الؽؾقعة ك إلك تؼديؿ قراءة كؼدية لعؾقم الؼعرنن، وكؼعد أُ عَ ف َس كِ قْ كَ 

ؾ كؿقذًجعا ث عؿَ دراسعتف تُ  والقاقع، كؿا أنّ  التاريخقة وجدلقة الـّص يف ضقء مػاهقؿ 

ٕهؿ آطرتاضات التل وّجففا الخطاب الحداثل لعؾقم الؼرنن. وقد قام البحث 

 والؿدينّ وأسباب الـزول، ثؿ ؿَ ح كصر حامد حقل ِطؾْ رْ خالصة صَ  طِ ْس بَ بِ 
ّ
ل الؿؽل

 تؼقيؿ وكؼد هذا الطرح.

وخاتؿععةخ خصصععت  ،ـقْ ومبحَثعع ،وتؿفقععد ،مععةيف مؼدّ  وقععد اكععتظؿ البحععُث  

لتعلصقر قعراءة كصعر  التؿفقدد: وجاء وأهدافف لبقان سقاق البحث وإشؽالف الؿؼدمة

ر ببقعان تصعقّ  الؿبحث إول ر الػؽري لـصر، واختّص لعؾقم الؼرنن ضؿـ التطقّ 

 ؿَ كصر لِعؾْ 
ْ
 والؿدينّ وأبرز اكتؼاداتف لؾِعؾْ  ل

ّ
ص ـ، وخّصعقْ َؿعأسباب الـزول والؿؽل

، فجععاءت لبقععان أهععؿ الخ تؿددةر وتؼقيؿععف، وأّمععا لـؼععد هععذا التصععقّ  الؿبحددث الندد ي

 الصات البحث وتقصقاتف.ُخ 
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 :املقذمح

 والؿعدينّ(، و)أسعباب الـعزول( معـ العؾعقم الؿفّؿع
ّ
ة التعل ُيَعّد ِطْؾَؿا )الؿؽل

طعـ رون لتحديد الؿراد مـ أيات والسعقر: ويؽشعػ اطتؿعاده يؾجل إلقفا الؿػس  

عع ات يف ففععؿ الخطععاب َسععريـ بععدور السععقاقات والظععروال والؿالبَ وطععل الؿػس 

طؿؾقعة الػفعؿ ٓ تحصعؾ إٓ  الؼرنين، وطدم كػاية البـك الؾغقية لميعات. ذلعؽ أنّ 

ؿ، وحععال مععـ خععالل املؿععام بؿختؾععػ طـاصععر التخاصععمخ مععـ حععال الؿععتؽؾ  

بعؿؾقة التخاصم.  غة التل هبا وقع الخطاب، والظروال الؿحقطةم، والؾّ الؿخاصَ 

ات وإسعاكقد التعل وكظًرا لطبقعتف الـؼؾقة الؼائؿة طؾك الؿرويّ -هذا العؾؿ  غقر أنّ 

كغقره مـ طؾقم الؼرنن الرتاثقعة إلعك كؼعد  تعّرَض  -تـؼؾ هذه الققائع والؿالبسات

واسع يف الؼراءات الحداثقة لؾؼرنن الؽريؿ. طؾك أن هذا الـؼد كان خاضًعا بدوره 

ػؾسػقة لذوي هذه الؼراءات، ولغاياهتؿ إيديقلقجقعة أيًضعا. وتعليت لؾؿسبؼات ال

 َؿععؾْ عِ هععذه القرقععة لتـظععر يف صبقعععة التـععاول الحععداثل لِ 
ْ
أسععباب الـععزول والؿؽععل  ل

سععس التععل تععـفض طؾقفععا هععذه الؿعالجععة، ومععدى وجاهععة هععذه والؿععدين، وإُ 

ؼعة رتاثقعة الؿتعؾّ جاكًبا معـ اشعتغالفا لؾـظعر يف العؾعقم ال صْت الؿؼاربات التل خّص 

ة، كؿا سعت إلك إلك محاكؿة هذه العؾقم إلك مـطؾؼاهتا الخاّص  بالؼرنن، وسعْت 

هععذه  الؼطععع معفععا، لتعارضععفا الجععذري مععع رهاكععات الحداثععة. وكظععًرا إلععك أنّ 

تؿارس ضعغًطا طؾعك الـعاضر يف  -وهل أيديقلقجقة وسقاسقة بطبقعتفا-الرهاكات 

ر كثقًرا يف حقاده ومقضقطقتف، وتدفععف إلعك ا تمثّ طؾقم الؼرنن الرتاثقة، فال شؽ أهن
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ة والتلويؾقعة. معـ هـعا، يعليت هعذا البحعث لقـظعر يف مجؿقطة مـ الؿزالؼ الؿـفجّقع

ل أسباب الـزول والؿؽل والؿدين، كظعًرا لؽقكعف ؿَ ؾْ معالجة كصر حامد أبق زيد لعِ 

عع ص لفععا ّصععخ ذْ قـ الععذيـ اكشععغؾقا بعؾععقم الؼععرنن: إِ ريـ الحععداثقّ أحععد أهععؿ الؿػؽ 

ـ والؼطععع معفؿععا قْ َؿععؾْ ة، ولؽقكععف سعععك إلععك تجععاوز هععذيـ العِ دراسععات مسععتؼؾّ 

 ، باطتبعاره أكثعر طؾؿقعة، وباطتبعاره يؼطعع مععواستبدالفؿا بؿػفقم تاريخقة العـّص 

بإسععطقرة وإيععديقلقجقا، ولؽععقن  -يف كظععره-رات الرتاثقععة الؿسععؽقكة التصععقّ 

لغقي  مـ حقث هق كّص  إلك الـّص لؿ يـجحقا يف الـظر  -حسم كصر-الرتاثققـ 

تاريخل، بؾ رفعقه فقق التاريخ، وألبسقه الؼداسة. لذلؽ، يؿّثعؾ كصعر الخطعاَب 

الحداثل يف ذروة اشتباكف مع العؾقم الؼرنكقة الرتاثقة، وتؿؽــا دراستف مـ القققال 

طؾععك أهععؿ آطرتاضععات الحداثقععة الؿقجفععة كحععق هععذه العؾععقم، والؿسععّؾؿات 

 امت طؾقفا هذه آطرتاضات، ٕجؾ فحصفا وكؼدها ومساءلتفا. الػؾسػقة التل ق

 إشكال الثحث:

يسعك البحث إلك امجابة طـ امشؽآت أتقةخ كقػ طالج كصر حامد 

 َس س  أبق زيد إشؽآت الؿؽل والؿدين وأسباب الـزول؟ ما الؿـطؾؼات التل أَ 

ا مع مـطؾؼاتف يف معالجتف سؼً كان متّ  د  َؿقـ؟ وإلك أّي َح طؾقفا كؼده لفذيـ الِعؾْ 

 ـ؟قْ ؿَ ـ؟ وما مدى وجاهة قراءتف الـؼدية لؾِعؾْ قْ ؿَ ؾْ لفذيـ العِ 
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 أهذاف الثحث:

 يفدال البحث بإساس إلك أمريـخ

ل الؿؽععل والؿععدين َؿععؾْ بقععان صبقعععة قععراءة كصععر حامععد أبععق زيععد لعِ  إول: -

 َؿقـ. ة كظرتف لفذيـ الِعؾْ عوأسباب الـزول وصبق

ل الؿؽععل والؿععدين َؿععؾْ تؼععقيؿ صععرح كصععر حامععد أبععق زيععد إزاء طِ خ الندد ي -

 وأسباب الـزول وبقان الؿققػ مـف.

 خمطط الثحث:

فتّؿ فقفا بقان  الؿؼدمةـ وخاتؿة، فلّما قْ مة وتؿفقد ومبحثَ جاء البحث يف مؼدّ 

فؾتلصقر قراءة كصر لعؾقم الؼعرنن  التؿفقد، وأّما وأهدافف سقاق البحث، وإشؽالف،

 ا وفؼ الؿخطط أيتخر الػؽري لـصر، وأّما الؿبحثان فجاءَ ضؿـ التطقّ 

خ ِطْؾَؿا أسباب الـزول والؿؽعل والؿعدين طـعد كصعر حامعد الؿبحث إول -

 أبق زيد: طرض وبقان.

 لحظة ضفقر القحل. خالؿطؾب إول 

 الؿؽل والؿدين. خالؿطؾب الن ي 

 أسباب الـزول. خالؿطؾب الن لث 
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أسباب الـزول والؿؽل والؿدين طـد كصر حامد أبق خ ِطْؾَؿا الؿبحث الن ي -

 زيد: كؼد وتؼقيؿ.

 القرآين. نصر لطبيعة النص   رتصقّ نقد  :المطلب األول

 مناقشة اإلشكاالت املعرفية لعلَمي املكي واملدين  :المطلب الثاني
 وأسباب النزول.

 ًٓ  إشؽآت الؿؽل والؿدين. خأو

 إشؽآت أسباب الـزول. خث كًق 

 بقان أهؿ كتائج البحث وتقصقاتف. خالخ تؿة -
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 متهيذ: تأطري عام لقراءج نصر لعلىم القرآن:

ر الػؽري لـصر تلصقر هذه الدراسة يف سقاق التطقّ  مـ الؿفؿّ  ، كرى أنّ بدايةً 

يف قعراءة كصعر  َؿعْت لؽقكعف يعقــعا طؾعك ففعؿ الخؾػقعات التعل تحؽّ  :حامد أبق زيعد

بؿععرحؾتقـ -ره لطبقعععة الؼععرنن تصععقّ يف-كصععر  رّ لعؾععقم الؼععرنن. لؼععد َمعع
(1)

خ فػععل 

ا، وقد تجؾ   هعذه الؿرحؾعة يف كتابعف الشعفقرخ  ْت إُولك، كان كصر يعترب الؼرنن كصًّ

ة، يف : ويف هذه الؾحظة، أطاد كصر قراءة طؾعقم الؼعرنن قعراءة كصعقّ (مػفقم الـص)

. ثعؿ الـّص ضقء الؿـجزات الؾساكقة والؾغقية الحديثة، ويف ضقء مػفقم تاريخقة 

، س لفا يف مػفقم الـّص ّس ا، أطاد كصر ترتقم بعض الؼضايا وإفؽار التل أَ ٓحؼً 

ا بالثؼافة، وتقضقػف لؿؼقٓهتا، والػصِؾ بقـ الؾغعة والقاقعع اسعتـادً  كارتباط الـّص 

الذهـقعة،  بالؿعدالقؾسقسقر الؾساكقة الشفقرة التل ربط فقفا الدوال الؾغقية  لثـائقة

ـ الؿرجععع، فلضععاال كصععر إلععك هععذه إفؽععار ثـائقععةخ الؿعـععك وفصععؾ بقـفععا وبععق

ره معـ ا يضعؿـ امتعداده يف التعاريخ وتحعرّ مغزى أساسعقًّ  والؿغزى، لقجعؾ لؾـّص 

الدٓٓت الؿعـقية الؿباشرة التل تجاوزها التاريخ والقطل
(2)

 . 

                                                     

إلك الخطاب، كحق  اكظر تصريح كصر هبذا آكتؼال يف مؼّدمة دراستفخ مؼاربة جديدة لؾؼرننخ مـ الـّص  (1)

، 1تلويؾقة قرنكقة، يف كتابخ التجديد والتحريؿ والتلويؾ، الؿركز الثؼايف العربل، بقروت، لبـان، ط

 .197ص م،2212

 .212 -227ص، 1994، 2كؼد الخطاب الديـل، كصر حامد أبق زيد، الـاشرخ سقـا لؾـشر، الؼاهرة، ط (2)
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ر نخعر لطبقععة الؼعرنن ا الؿرحؾة الثاكقة، فؼد اكتؼعؾ فقفعا كصعر إلعك تصعقّ وأمّ 

 خ )مؼاربة جديدة لؾؼعرننخ معـ العـّص عا، وذلؽ يف دراستف الؿعـقكة باره خطابً باطتب

إلك الخطاب، كحق تلويؾقة إكساكقية(، الؿـشقرة يف كتابخ )التجديد، والتحعريؿ، 

ا لؿققػف الؼديؿ مـ الؼرنن م كصر مراجعة وتطقيرً والتلويؾ(. ويف هذه الدراسة قدّ 

ره بالدراسة إدبقة، وبؿا ة الؼرنن بتلثّ ره لـصقّ ؾ تصقّ ، حقث طؾّ مـ حقث هق كّص 

ر جديعد لطبقععة الؼعرنن، مف الشقخ أمقـ الخقلل، لقـتؼؾ إلك العدفاع طعـ تصعقّ قدّ 

دةا مـ كقكف كزل يف سعقاقات وضعروال متععدّ ا، اكطالقً يصقر فقف خطابً 
(1)

، ومعـ أن 

 ا معـ هعذه الخطابعات. طؾعك أنّ ن أساًسعـ يف الؿصحػ متؽقّ الؼرنين الؿؼـّ  الـّص 

ة التعل ح كصعر بالعّؾعلعؿ يصعرّ  ذْ ل، إِ ا طـف يف تعؾقؾ كصعر لفعذا التحعقّ هاهـا مسؽقتً 

ا معـ : كؿا أكف لؿ يؾعِغ كثقعرً ا يف مػفقم الـّص دفعتف إلك إطادة الـظر يف ما كتبف سابؼً 

ألقعات التعل اطتؿعدها يف  ، بعؾ إنّ س لفعا يف مػفقمعف لؾعـّص الؿؼقٓت التعل أّسع

 طؾععك ربععط الععـّص  كععان يؾععّح  ذْ إِ  :قععؾ الخطععابكاكععت نلقععات لتحؾ مػفععقم الععـّص 

ؿ، الؿتؾؼععل إول، الؿتؾؼععقن، الؿععتؽؾ  )بععالقاقع، وبععلصراال التقاصععؾ الخطععابلخ 

 ذْ ، إِ ، وهذه العـاصر تـتؿل إلعك الخطعاب ٓ إلعك العـّص (ضروال الـزول وسقاقاتف

ا أحععقال الؿتخععاصبقـ سععقى الؿععتـ الؾغععقي الؿثبععت بالؽتابععة، وأّمعع لععقس الععـّص 

ع -الخعارج»تخاصبفؿ فتـتؿعل إلعك وضروال  ، أيخ إلعك الخطعاب... كؿعا «لالـص 

                                                     

 .222التجديد والتحريؿ والتلويؾ، ص (1)
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طؾك ثـائقتلخ الؿعـك والؿغزى، والؿغزى  (كؼد الخطاب الديـل)اطتؿد يف كتاب 

قة. وهعذا ؿ وغرضف وقصده، ولقسعت مؼقلعة كّصعمؼقلة خطابقة ُتِحقؾ إلك الؿتؽؾ  

 ريعؼ بعقـ العـّص لعؿ يؽعـ التػ "سؽقت طـعفؿال"إمر يجعؾـا كػرتض أن الداطل 

والخطاب يف الؿجآت البحثقعة الؾسعاكقة والتلويؾقعة، بعؾ السعقاق الجديعد العذي 

 ُكتَِبت فقف الدراسةخ وهق السقاق الغربل، والدراسات آستشراققة لؾؼرنن. 

ا إلعععك الؼعععارئ الؿصعععري والعربعععل، متقجًفععع كعععان كصعععر يف مػفعععقم العععـّص 

ا هعذه حة الػؽريعة العربقعة. أّمعوامشؽآت التل طالجفا كاكت مطروحة يف السعا

لة معـ ا لؾؼارئ الغربل، وكاكت طبارة طـ كسخة معدّ فت أساًس الدراسة، فؼد ُوّج 

محاضرة ألؼاها كصر أمام الطؾبة يف جامعة الدراسات الفققماكقة بؿديـة أوترخت 

هبقلـدا، بؿـاسبة اطتالئف )كرسل ابـ رشد لإلسعالم والفققمعاكقزم(
(1)

. ولعؿ يؽعـ 

أن يتجععاوز يف دراسععتف امشععؽآت آستشععراققة الؽالسععقؽقة طععـ بقسععع كصععر 

ك الرواية آستشراققة الؽالسعقؽقة يف كسعبة اها، فؽان أْن تبـّ الؼرنن، وٓ أن يتخطّ 

ويف الحاجة إلك جؿع الؼرنن وترتقبف حسم  ،تدويـ الؼرنن وترتقبف إلك الصحابة

ا يف رتقععم الـععزول... أّمععالرتتقععم الؿعتؿععد لععؿ يععراِع ت أسععباب الـععزول، وكقععػ أنّ 

ٕن  :االسقاق الؿصري، فؾؿ يؽـ الرتتقم الؿقجقد يف الؿصحػ يطرح اطرتاًضع

ؼ بػفعؿ امشؽال إسعاس يف الدراسعات الؼرنكقعة العربقعة إشعؽال تعلويؾل، متعّؾع

                                                     

 .195، ص1لتجديد والتحريؿ والتلويؾ، الفامش ا (1)
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 ةحوث

(12) 

ًٓ وتؾؼ   الـّص  ا ، خالًفعقف، يف حقـ كاكت مسللة جؿع الؼرنن وتدويـف ٓ تثقعر إشعؽا

ا بتاريخ الؼرنن أكثعر معـ الؽالسقؽل الذي كان يفتؿ أساًس لؾؿققػ آستشراقل 

اهتؿامف بنشؽال الػفؿ والتلويؾ
(1)

ا طؾقفعا، ولعؿ ، ولعذلؽ لعؿ يؽعـ كصعر معرتًضع

ا لرتتقم الـزول، بعؾ إكعف اسعتـد إلقعف يف ا مغايرً يستشؽؾ جؿع الؼرنن وترتقبف ترتقبً 

(مػفقم الـص)بعض الؿقاقػ مـ كتاب 
(2)

 . 

ا مـعذ البعدء، الػعرق إساسل مع الؼرنن بقصعػف خطاًبع لؼد كان تعامؾ كصر

ؿات آستشععراققة التععل كععان بؿعععزل طـفععا يف مصععر قبععؾ فؼععط يف اطتؿععاد الؿسععؾّ 

الذهاب إلك أوروبا واحتؽاكف هبا، وبحثف طـ )ترضعقات( لؾؿخاَصعم إوروبعل 

ز طؾك مسعائؾ إكسعاكقيةالجديد، فركّ 
(3)

 بِقعؾخ التلويعؾ امكسعاكقي، والععقشمعـ قَ  

دية، بقصػفا غايعات لتلويؾقتعف الجديعدة. يف الؿشرتك، والحقار والجدال، والتعدّ 

ا، كععان تركقععزه ا مصععريًّ حععقـ أكععف يف السععقاق العربععل، حقععث كععان الؿخاَصععم طربقًّعع

                                                     

 هذا التؿققز مـ الباحث الؿصري صارق حجل. استػدُت  (1)

ؾ معـ مصعداققة وح وَرد يف سعقرة أخعرى ففعذا أمعر ٓ يؼّؾعوإذا كان الرّد طؾك سمال الر  »اكظر مثاًل ققلفخ  (2)

 مػفعقم العـّص  ،«وة يف الؿصدحػلترتقدب الدتا -كؿ  هق معروف-ذلؽ أن ترتقب الـزول مغ ير الرواية، 

، 2214، 1بقروت، ط -الؿركز الثؼايف العربل، الدار البقضاءكصر حامد أبق زيد، دراسة يف طؾقم الؼرنن، 

 .85ص

لؽقكعف  :صبقعة الؿققع الذي ألَؼك مـف كصر هذه الؿحاضرة تركقزه طؾك هعذا التلويعؾ امكسعاكقي فرَضْت  (3)

 كان سقشغؾ كرسل ابـ رشد وامسالم وامكساكقية.
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 ةحوث

(11) 

ة(، وطؾعك تخؾعقص الؼعرنن معـ الػفعؿ إسعطقري ّقعؿِ ؾْ إساس طؾك )الؼراءة العِ 

الؼعراءات التؼؾقديعة لؾؼعرنن: وهعل الؼضعايا د إيديقلقجل يف الغقبل، وطؾك الُبعْ 

ػؼ فقفا مع الـظر آستشراقل، فؾؿ يؽـ بحاجة إلك التلسقس لفا وتـاولفا التل يتّ 

 مـ جديد. 

ا يف تحديعد لعؾقم الؼعرنن، فؼعد كعان كصعر صعريحً  كصرر وبالعقدة إلك تصقّ 

راءة (، حقـ أبرز سععقف إلعك تؼعديؿ قعالفدال مـ دراستف، يف مؼدمة )مػفقم الـّص 

ا العؾععقم الرتاثقععة بؽقهنععا الؼععرنين، واصععػً  ة لعؾععقم الؼععرنن الرتاثقععة، ولؾععـّص ّقععؿِ ؾْ طِ 

ةّقعععِ ْج أيديقلقجقععة ورَ 
(1)

ل إلععك مػفععقم نخععر هععق ِؿععؾْ ر العِ هععذا التصععقّ  هُ ادَ . وقععد َقعع

الؼعرنين طـعد كصعر  . والعـّص التاريخقةخ تاريخقة الػؽر امكساين، وتاريخقعة العـّص 

، أْي إكعف تاريخل، وهذا طـده ٓ يتعارض مع إلفقتف: فالؼرنن مخؾعقٌق  بشرّي  كص  

ٌؾ هلل، وأفعععال اهلل تـععدرج يف إصععار الزمععان والؿؽععان: ويقضععح كصععر مػفقمععف ْعععفِ 

وإذا كاكععت »بؼقلععفخ  -كؼععد الخطععاب الععديـل-يف كتععاب نخععر  لتاريخقععة الععـّص 

فعة يف فعرتة تاريخقعة غعة والثؼاؿ اكتؿائفعا لؾّ ْؽعالـصقص الديـقة كصقًصعا بشعرية بحُ 

ؾفا وإكتاجفا، ففل بالضرورة كصقص تاريخقة، بؿعـك أهنا دة، هل فرتة تشؽ  محدّ 

                                                     

 - دراسة يف طؾقم الؼرنن، كصر حامد أبق زيد، الؿركز الثؼايف العربل، الدار البقضاء، مػفقم الـّص  (1)

 . 12ص ،2214 ،1ط بقروت،
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 ةحوث

(12) 

«مـعف اجعزءً  طـ الـظام الثؼايف العذي تععدّ  ٓ تـػّؽ 
(1)

ا معـ هعذا التحديعد . واكطالًقع

 خزيد ثالثة مستقيات مـ الدٓلة يف الـّص  د أبق، يحدّ )العؾؿل( لطبقعة الـّص 

سقى شقاهد تاريخقة ٓ تؼبؾ  وهل لقست الحرفقة: مستقى الدٓلة -

 التلويؾ الؿجازي وغقره.

 مستقى الدٓلة الؿج زية. -

لالتساع طؾك أسعاس الؿغعزى العذي يؿؽعـ  قابؾة وهل مستقى الؿغزى: -

ك فقف الـصقصكشػف مـ السقاق الثؼايف وآجتؿاطل الذي تتحرّ 
(2)

. 

 الـّص  هذه الؿستقياتخ إنّ م كصر هـا مجؿقطة مـ إمثؾة لتقضقح ويؼدّ 

ػ معطقات الثؼافة السائدة يف طصره ويعقد صقاغتفا لؽل يخدم حقـ كزولف يقضّ 

كاكقا  -تـزيؾفا-ن الـصقص الؿعاصريـ لؿرحؾة تؽقّ  لعّؾ »غاياتف وأهدافف، و

الصقر التل تطرحفا الـصقص كاكت  ا، ولعّؾ ا حرفقًّ يػفؿقن هذه الـصقص ففؿً 

افقة لؾجؿاطة يف تؾؽ الؿرحؾة، ومـ الطبقعل أن يؽقن رات الثؼتـطؾؼ مـ التصقّ 

الخطاب الديـل يف بعض اتجاهاتف  إمر كذلؽ، لؽـ مـ غقر الطبقعل أن يصرّ 

طؾك تثبقت الؿعـك الديـل طـد الؿعـك إول، رغؿ تجاوز القاقع والثؼافة يف 

                                                     

 .226كؼد الخطاب الديـل، ص (1)

 .212كؼد الخطاب الديـل، ص (2)
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 ةحوث

(13) 

«رات ذات الطابع إسطقريؾؽ التصقّ تحركتفا ل
(1)

. وما يضؿـ لؾـصقص 

 ديؿقمتفا واستؿرارها حسم كصر هق الؿغزى، الذي مـ خاللف يطؿح الـّص 

م إلك كؼؾ الؿخاصبقـ كحق مستقى أطؾك مـ القطل، وكؿثال طؾك ذلؽ، يؼدّ 

يف استخدام كؾؿة  التحقيؾ الدٓلل الذي أحدثف الـّص  إنّ »ة أمثؾة، مـفاخ كصر طدّ 

ققر بـقة الثؼافة لتغ يف الؽشػ طـ اتجاه الـّص  ّؽ )حسد( لف مغزاه دون َش 

«ؼؾفا مـ مرحؾة إسطقرة إلك بقابات العؼؾكالسائدة، و
(2)

. 

س طؾععك تاريخقععة الػؽععر طـععد كصععر يتلّسعع إّن هععذا التصععقر لتاريخقععة الععـّص 

ر ويرقعك باسعتؿرار، وبالتعالل، فالؿراحعؾ الالحؼعة والقطل امكساين، الذي يتطقّ 

العديـل  العـّص  وبالتعالل، فعننّ مـ التاريخ أكثر وأرقك وطًقا مـ الؿراحؾ السابؼة، 

حقـ يستعؿؾ معطقات القطل والثؼافة يف طصره، ٓ يؼصد إلك اطتبار ما استعؿؾف 

 هق الؿعـك الـفائل، بؾ يؼصد تطقير القطل كحق مرحؾة أرقك، وهبذا، يصبح لؽّؾ 

والؽشعػ طعـ مغعزاه، بؿعا  يف إطعادة تلويعؾ العـّص  مرحؾة تاريخقعة ٓحؼعة الحعّؼ 

ر لتاريخقعة العؾؿل، ومستقى القطل فقفا. وهذا التصعقّ  هاطصريـاسم معطقات 

وتاريخقة الػؽر طـد كصر يساطدكا يف ففؿ مققػ كصر أبق زيعد معـ ضعاهرة  الـّص 

إطععادة تلويؾععف لفععا يخضععع لفععذا الؿـطععؼ  ة وتلويؾععف لفععا، ذلععؽ أنّ الععقحل والـبععقّ 

                                                     

 .227صكؼد الخطاب الديـل،  (1)

 .213كؼد الخطاب الديـل، ص (2)
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 ةحوث

(14) 

إلعك يف حاجعة  -حسعم كصعر- ر العقطل، وبالتعالل، فعـحـالتاريخل الؼائؾ بتطقّ 

ؿ والؿعرفة يف ؾْ ر العِ ففًؿا طؾؿقًّا، تبًعا لتطقّ  ؿاة وففؿفتجديد ففؿـا لؾقحل والـبقّ 

 َؿععؾْ طصععركا. مععـ هـععا، يؿؽــععا قععراءة تـععاول كصععر لعؾععقم الؼععرنن، وبالتحديععدخ لعِ 
ْ
 ل

معـ جفعة  لؽقهنؿعا، تجاوزهؿعاإلعك أسباب الـزول والؿؽل والؿعدين، والحاجعة 

معع التصعقر العؾؿعل العذي  وتتعارضعان ي،بالقطل الغقبل وإسعطقر مسؽقكقـ

تسعك إلك  يـطقيان طؾك أيديقلقجقا -مـ جفة أخرى-ٕهنؿا كصر، ويسعك إلقف 

 سؾطة الؼقى الؿفقؿـة وتعزيزها. ترسقخ

ويف ما يليت، طرض تػصقؾل لتـاول كصر لؾِعْؾَؿقـ، ثؿ يؾقف كؼد لفذا التـاول 

 خمـف وبقان لؾؿققػ
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 ةحوث

(15) 

املكي واملذين وأسثاب الزنول عنذ نصر حامدذ أتدى د؛دذر عدر      مَا عِلاملثحث األول: 

 وتيان:

 َؿعؾْ مفا كصعر حعقل طِ يليت هذا الؿبحث لقعربز أهعؿ آطرتاضعات التعل قعدّ 
ْ
 ل

أسباب الـزول والؿؽل والؿدين، لؽـ قبؾ ذلؽ، أوردكا مػفقم القحل طـد كصعر 

 ذْ ر العقحل(، إِ )تصقره العؾؿل لظفعقعوكقػقة ضفقره بالجزيرة العربقة: ٓرتباصف ب

يسعك فقف كصر إلك البحث طـ السقاق التاريخل لظفعقر العقحل، لقعربز تاريخقعة 

القحل وَبَشعِرّيتف، ثعؿ لقعربز بععدها اكحعراال العؾعقم الرتاثقعة طعـ إدراك هعذا  كّص 

 ، ورفعف فقق التاريخ، وإلباسف الؼداسة وفرضفا طؾقف.الُبعد التاريخل لؾـّص 

 التار؛خ: ظهىر الىحي يف :املطلة األول

 ؿَ ؾْ يـطؾؼ أبق زيد يف مققػف مـ طِ 
ْ
أسعباب الـعزول، والؿؽعل والؿعدين، معـ  ل

وتػاطععؾ  ـ كشععل فقفؿععا الععـّص الؿجتؿععع الؾععَذيْ  -والثؼافععة إطععادة الععربط بععقـ الععـّص 

لقؽشػ طـ سقاق اكبثعاق العقحل وضروفعف  ملسو هيلع هللا ىلصمعفؿا. فعاد كصر إلك حقاة الـبل 

الؼرنين التاريخقعة والبشعرية.  صبقعة الـّص د طؾك آجتؿاطقة وآقتصادية، ولقمك  

« صائػععة»عبعع ملسو هيلع هللا ىلصويشععرع كصععر يف تحؾقؾععف لظفععقر الععقحل مععـ بقععان ارتبععاط محؿععد 

عؽف واكتفاجعف مِ  -حسم كصر-لؿ يؽـ الـبل  ذْ الحـػاء: إِ  ة ّؾعمتػعرًدا بخؾقتعف وتـس 

ؾ كصعر طؾعك هعذا إبراهقؿ، بؾ كان يـتؿل لدائرة أوسعع هعل دائعرة الحـػعاء، ويعدلّ 

بزيد بـ طؿعرو بعـ كػقعؾ وامتـعاع  ملسو هيلع هللا ىلصؿاء برواية زيد بـ حارثة طـ لؼاء الـبل آكت
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(16) 

زيد طـ أكؾ ما ُذبح طؾك إكصاب
(1)

ة ؾّ ... لؽـ، ما الدافع لؾحـػاء لؾبحث طـ مِ 

البحدث طدـ إبراهقؿ؟ يرى كصر أّن وطًقا جديًدا كعان يـشعل طـعد الععرب بضعرورة 

ة، أهععؿ هععذه ا مخععاصر طععدّ دهكاكععت هتععدّ »، وهععل هقيععة ة لؾعددر الفقيددة الخ ّ دد

الؿخاصر هق الخطر آقتصادي الـابع مـ ضقؼ الؿقارد آقتصادية، التل تعتؿعد 

ّدِة م مـ جفة، وطؾك التجارة مـ جفعة أخعرى... وزاد معـ ِحعْش طؾك الؿطر والعُ 

رة بالؼقى إجـبقعة الجزيرة العربقة كاكت محاَص  هذه إزمة واستعاِر خطرها أنّ 

الُػعرس...  رطايعةجاكم: فعؾك حدود العراق قامت مؿؾؽة الِحقرة تحت  مـ كّؾ 

وقامت طؾك حدود الشام دولة الغساسـة التل قامت بدور مشابف يف خدمة الروم، 

«أّما يف الجـقب فؼد خضعت القؿـ لألحباش
(2)

. 

د، وهعذا امحسعاس إحساس بضرورة التقّح  -حسم كصر-لؼد كان هـاك 

رات طـ كػسفخ كتحريؿ الؼتال يف مجؿقطة معـ ـ التطقّ الغامض طّبر بؿجؿقطة م

 د العععرب ضععدّ الشععفقر يحععرم فقفععا الؼتععال فؽاكععت تزدهععر التجععارة فقفععا، وكتقّحعع

س يف ذي قاررْ الػُ 
(3)

د، فؼد كاكت إيديقلقجقا التعل . وتبًعا لفذه الرغبة يف التقّح 

اخؾقعة بحث طـفعا هعمٓء إحـعاال لفعا هعدفان: إولخ مقاجفعة الصعراطات الد

                                                     

 . 62مػفقم الـص، ص (1)

 .63مػفقم الـص، ص (2)

 .64مػفقم الـص، ص (3)
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(17) 

 وطقامععؾ التػتععت. والثععاينخ مقاجفععة الخطععر الخععارجل. ولععؿ تؽععـ الؿسععقحقة 

ديـًا قادًرا طؾك تحؼقؼ هذيـ الفدفقـ لؽقهنا ديـًا غازًيعا، وكعذلؽ  -حسم كصر-

رحعؾ زيعد بعـ »تتعالك طؾك العرب وتحتؼرهؿ: لعذلؽ، فؼعد  كاكتالقفقدية التل 

«ؿطؿرو باحًثا طـ هذه إيديقلقجقا يف ديـ إبراهق
(1)

. 

ؼ هعذه يـ الجديعد العذي جعاء لقحّؼعهق الد  »وهـا، سقظفر امسالم باطتباره 

بِقؾ التلويؾ إيديقلقجل أْن كؼقل إّن امسالم هبذه الؿثابة إهداال. ولقس مـ قَ 

كعان تجاوًبعا معع حاجعة  -ومـ حقث هق ديعـ يعرّد كػسعف لؾحـقػقعة مؾعة إبعراهقؿ-

ٕحـعاال وكعان محؿعد واحعًدا معـفؿ، لؽعـ القاقع، وهل الحاجة التل طّبر طـفعا ا

يف تجاوبععف مععع القاقععع واسععتجابتف لععف اسععتجاب لععف مععـ خععالل الؿتؾؼععل  الععـّص 

«إول
(2)

. 

د وصععرد لفععذا الععقطل العربععل بضععرورة التقّحعع اسععتجابةكععان امسععالم إذن 

تتقيًجعا لؿسععك الحـػعاء الطقيعؾ، وكعان  -طؾقف السعالم-إخطار، وكان محؿد 

ر طععـ هععذا الععقطل. ولقزيععد كصععر مععـ التلكقععد طؾععك جديععدة تعّبعع أيععديقلقجقاديـععف 

وبعقـ الفؿعقم  -العؾعؼ-تاريخقة القحل، سعك إلك الربط بعقـ أول سعقرة كزلعت 

 
ّ
، حقععث قععد جععاء الؿققععػ آتصععالل إول بععقـ الـبععل الذاتقععة والؼقمقععة لؾـبععل
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ة الؿتعؾؼععة بععالُقْتؿ لقجقععم طععـ أسععنؾة الـبععل الخاّصعع -حسععم كصععر-والععقحل 

ؿ، فجعاءت تْ ؼ حعقل الُقعتتعّؾع -طؾقعف السعالم-َسم، فؼعد كاكعت أسعنؾة الـبعل والـّ 

: أكعرم [3]العؾعؼخ  مث ڈ نثڎسقرة العؾؼ إجابة طـفا، فلّوَل كصر ققلف تععالكخ 

ػتخر هبؿأباء الذيـ يُ  مـ كّؾ 
(1)

. 

، حقعث لقـتؼؾ كصر بعدها إلك أمر مفؿ يف سقاق سعقف كحعق تاريخقعة العـّص 

ة إمر بالؼراءة بؽقكف أمًرا بالرتديد، ٓ بالؼراءة مـ كتعاب، خاّصعيؾّح طؾك تلويؾ 

الععـؿط مععـ »يف مجتؿععع شععػفل ُأّمععل. وهععذا إمععر هععق الععذي جعؾععف يععرّد روايععات 

الؾععقح  يف اختالقفععا كظريععةُ  ْت أسععفؿ -حسععم كصععر-، التععل «الععديباج الؿختؾؼععة

ة ؾك القاقع بؼقّ ض طمعطك سابًؼا كاماًل مؽتؿاًل ُفرِ  الـّص »الؿحػقظ التل تجعؾ 

طعـ  ي إلك طعزل العـّص ر أن يمدّ إلفقة ٓ قَِبؾ لؾبشر هبا. وكان مـ شلن هذا التصقّ 

د شععلء إلععك مجععرّ  غععقي داّل لُ  حركععة القاقععع تععدريجقًّا، وذلععؽ بتحقيؾععف مععـ كععّص 

د وجعقده تؿثعقاًل ٕصعؾف الؼعديؿ قداسعتف معـ مجعرّ  س، إلك مصعحػ يسعتؿدّ مؼدّ 

«الؿاثؾ يف طالؿ إرواح والؿثؾ
(2)

 . 

تععف فؿبعععد هععذا آتصععال إول، سععقليت آتصععال الثععاين لقخععرب الـبععل بؿ

ة امكعذار، إكعذار هعذا م الؼقعام وآسعتعداد. إهنعا مفّؿعة تتطّؾعإهنا مفّؿع»الجديدة، 
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ف الؿجتؿععع وهععمٓء الـععاس بحؼقؼععة الػسععاد الععذي كخععر يف طظععام الؿجتؿععع كّؾعع

ول كصر حذال مػععقلل الػععؾ ويم«. وبضرورة التغققر تحؼقًؼا ٕحالم الؿستؼبؾ

، بؽقكعف يفعدال إلعك مقافؼعة فاصعؾة العراء، [2]الؿعدثرخ   ۓمث نثےيف ققلف تععالكخ 

مع الؿتؾؼل إول ذاتف، مـ حقعث إكعف  ؼ غاية تجاوب الـّص وبؽقن الحذال يحؼّ 

الـص هـا يتجاوز امصـاب يف مققعػ ٓ  يعؾؿ َمـ يـذر ويعؾؿ أسباب امكذار. إنّ 

«كستدطقف وٓ يحتاجف
(1)

. 

، بلكف أمعر هبجعر [5]الؿدثرخ   مث ۆ نثۆويستـتج كصر مـ إمر املفلخ 

  كّؾ 
ّ
 ما طؾقف ققمف مـ طادات وأطراال وطبادات مـ جفة، وهعق معا يعـعل أن الـبعل

إمر بالفجر هـعا يؿّثعؾ  لؿ يؽـ مفاجًرا لؼقمف مثؾ زيد بـ طؿرو. إنّ »قبؾ البعثة 

«بدايععة آكػصععال بععقـ الجديععد والؼععديؿ
(2)

وقععد رفععض كصععر هـععا تلويععؾ صفععارة . 

كعدرة الؿقعاه كعان  الثقاب بالتلويؾ الؿجازي: ّٕن مجتؿع الععرب نكعذاك ويف ضعّؾ 

 يػتخر بالـظافة.

]الؿعدثرخ  مث ۋ ٴۇ نثۈريـ يف تػسعقر ققلعف تععالكخ ويخط ئ كصر الؿػس  

ـّ طؾك الـاس بالعطاء وطـ استؽثاره، فقرى ، الذيـ ذهبقا إلك أهنا هنل طـ الؿَ [6

تخاذل، وأّما آستؽثار ففق وـّة مـ حقث هل ضعػ ا طـ الؿِ قً كصر أّن يف أية هن
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 ۅمث نثۅاستؽثار إوامر واستثؼالفا، وهذا الـفل يجاوبعف إمعر بالصعرب 

عع[7]الؿععدثرخ  ععل الؿػس  ريـ يف تػسععقر ، وٓ يؽععقن الصععرب إٓ مععع الشععّدة. كؿععا خط 

أوامعر العرّب »أية صعربًا طؾعك  )الصرب( بالصرب طؾك أذى ققمف، فجعؾ الصرب يف

«قف إلك آتصال بفالذي صال حـقـ محؿد إلك معرفتف وصال تشقّ 
(1)

 . 

يف طؿؾقة آتصال الثاكقة ما يزال يتجاوب مع  الـّص »ويخؾص كصر إلك أن 

ويػصح طـ أشقاقف ويجقم طـ أسنؾتف، فؽعان إمعر  حالة الؿتؾؼل إول لؾـّص 

ا طؾك حقرتف فقؿا ُيع راد مـعف، وكاكعت إوامعر بعالتؽبقر وتطفقعر الثقعاب بامكذار ردًّ

 وكاكععت، جععز تععلهقاًل لععف لؽععل يؼععقم بالؿفععام التععل يسععـدها إلقععف الععـّص وهجععر الرّ 

الة مزيًدا مع القاقع مع بدء الدطقة وإطالن الرس الؿرحؾة يف حركة تجاوب الـّص 

معـ جفعة، ويعقعد بالقاتعف  مـ الجدل والتػاطؾ والحقار الذي يتشعّؽؾ مـعف العـّص 

«الخاصة بـاء واقع جديد مـ مػردات هذا القاقع مـ جفة أخرى
(2)

. 

 املكي واملذين: :املطلة الثاين

الؼرنين يف ضفقره إول كعان متػعاطاًل معع القاقعع  ّقـ كصر أّن الـّص بعد أْن بَ 

ت هبعذا قراتف، ومجقًبا طـ أسنؾتف، اكتؼؾ إلك بقعان العؾعقم التعل اهتّؿعبظروفف ومتغ

والقاقع، فرّكز طؾك طؾقمخ الؿؽل والؿدين، وأسباب الـعزول،  التػاطؾ بقـ الـّص 
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والـاسخ والؿـسقخ. وهـا، سقسعك كصر إلك إبراز كقػ اهتّؿت هذه العؾقم هبذا 

طدـ  طدـ ا ي تفد  كحدق طدزل الدـّ   وكقػ اكحرفدْت  والقاقع، التػاطؾ بقـ الـّص 

يف هععذا  رات التععل أسععفؿْت والؿععمث   واقعددف والـددزوع حددف كحددق مػ رقددة القاقددع 

ففق يعرتال »آكحراال. يؼقل كصر طـ التعامؾ الديـل التؼؾقدي مع هذه العؾقمخ 

الؿعطقعات والحؼعائؼ  ر لؽّؾ ج يف القحل، لؽـف يعقد لؾتـؽّ بؿـطؼ القاقعقة والتدرّ 

«لؾزمان والؿؽان د مػارقة الـّص يمكّ  التاريخقة لؽل
(1)

. 

ل والؿدين برفضف اطتؿاد الؼداَمك طؾك الؿعدخؾ ويبدأ كصر كؼده لعؾؿ الؿؽّ 

الػؼفل وحده يف مـاقشة قضايا الؿؽل والؿدين وأسباب الـعزول، وهعق معا أّداهعؿ 

ؼ بالحعدود ًة فقؿا يتعّؾعإلك القققع يف مجؿقطة مـ آضطرابات الؿػفقمقة خاّص 

ل ومدين: سعقاء معـ حقعث الؿضعؿقن أم معـ حقعث البـعاء ؾة بقـ ما هق مؽّ الػاص

والرتكقم
(2)

. 

ل والؿعدين معقعاًرا مؽاكقًّعا، وأضعافقا اَمك لؾتػريعؼ بعقـ الؿّؽعدَ لؼد اطتؿد الؼُ 

 ژ نثڈ - ڱمث نثڱمعقعععاًرا نخعععر لؾتػرقعععة هعععق معقعععار الؿخعععاصبقـخ 

ژمث
(3)

أّن مخاصبعات  خ. وهذا الؿعقار طـد كصعر معقعار كعاقص لسعببقـخ إول
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ا، فؽقػ كصـّػ ما ورد خطاًبا لؾؿتؾّؼل إول لؾقحل وهق كثقر.  الؼرنن كثقرة جدًّ

 ٓ لغقيًّا محًضا. أن الؿعقار يجم أن يؽقن متجًفا لؾقاقع والـّص  خوالثاين

الؿؽل معا كعزل قبعؾ الفجعرة والؿعدين معا كعزل بععدها  وهـا، يختار كصر، أنّ 

هذا الؿعقار غقر كااٍل حسم كصر: ذلعؽ  سقاء أكزل بؿؽة أم بالؿديـة... طؾك أنّ 

رة لديـا مـ أققال الصحابة والتابعقـ غقر كافقة وغقر القثائؼ التاريخقة الؿتقفّ » أنّ 

ف لؼعقل ٓسعتـتاج معـ ففؿعوقعد وصعؾ كصعر إلعك هعذا ا«. حاسؿة يف كػس الققت

إكؿا يرجع يف معرفة الؿؽل والؿدين لحػظ الصعحابة والتعابعقـ، ولعؿ خ »الباقالين

لؿ يممر بف ولؿ يجعؾ اهلل ذلعؽ معـ فعرائض  ٕكفيف ذلؽ ققل:  ملسو هيلع هللا ىلصيِرد طـ الـبل 

«إُّمة
(1)

. 

وأيًضا، فنّن الؿعقار الؿضؿقين الذي اطتؿده الؼداَمك، والؼائؿ طؾك بعض 

 : وكؽقن كّؾ ژمث ژ نثڈ - ڱمث نثڱخ عالؿعايقر الؿضؿقكقة: ك

سقرة مبدوءة بحروال الؿعجؿ طدا  مؽقة لؾتفديد، وأن كّؾ  نثۅمثسقرة فقفا 

ة: والسبم يف كؼص هذا الؿعقار مؽقّ  -واختؾػقا يف الرطد-البؼرة ونل طؿران 

سف  يػترض وجقد تؿ يز واضح ح دّ الؿعقار الػؼفل »طـد كصر هق أن  يؿؽـ تؾؿُّ

«والدٓلة طؾقف يف التػرقة حقـ الؿؽل والؿدي
(2)

. 
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يعرى  وإذا كاكت هذه الؿعايقر غقر حاسؿة، فؿا البديؾ الذي يؼرتحعف كصعر؟

ـٌ يف معقعار إسعؾقب، و العذي كصر اطتؿاًدا طؾك رأي ابـ خؾدون أّن البديؾ كعام

خاصعقة صعقل أيعة ز بخاصقتقـ هؿاخ الطقل والؼصر، واطتؿاد السجع: فلمعا تؿقّ 

آكتؼعال معـ امكعذار إلعك الرسعالة،  خخ إولرها، فؼد استـد فقفا إلك أمعريـَص وقِ 

ذلؽ أن الفدال يف امكذار كان التلثقر فاستعؿؾ إسؾقب الؼصعقر الؿققعع: وأّمعا 

 خوالثعاين .صعقل لغعرض الرتكقعم والبـعاءتعؿؾ أسعؾقب أيف مرحؾة الرسالة، فاُسع

ععل  ة اصععقد طؾععك حالععة الععقحل. وأّمععا الخإول لؽععل يتعععقّ مراطععاة لحععال الؿتؾؼ 

رة مللقفعة طـعد الععربخ إسؾقبقة الثاكقة، فتؿّثَؾت يف مراطاة الػاصؾة، وهعل ضعاه

  سجع الؽفان.

الؼدماء سعقا إلك الػصؾ بقـ الؿؽل والؿدين فصاًل حاسًؿا،  ويرى كصر أنّ 

فسععقا إلعك »وايعاتخ وقد كان مـ كتائج هذا الػصؾ سقادة معـفج التؾػقعؼ بعقـ الر

بعقـعف مؽقًّعا أو  الرتجقح بقـ الروايات الؿتعارضعة حعقل تحديعد معا إذا كعان كعّص 

مدكقًّا، فعنذا اسعتقت الروايعات يف مععايقر الـؼعد الخعارجل افرتضعقا أحعد أمعريـخ 

أن  خوإمععر الثععاين .ة يف الؿديـععةة يف مؽععة ومععرّ ر كزولععف، مععرّ تؽععرّ  الععـّص  أنّ  خإول

«كزل يف مؽة لؽـ حؽؿف الشرطل والػؼفل تلّخر حتك مرحؾة الؿديـة الـّص 
(1)

. 
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لعقس سعقى طجعز طعـ مقاجفعة نراء  -طـد كصر-افرتاض تؽرار الـزول  إنّ 

السابؼقـ واجتفاداهتؿ بالـؼد والتؿحقص، وهعق طجعز كعابع طعـ اميؿعان بؼداسعة 

رة ولعقس لفعذا الؿققعػ يف الؼعديؿ والحعديث معـ تػسعقر إٓ سعقط»إشخاصخ 

تحريعر  ػ طؾك واقع الؿجتؿععات امسعالمقة، وهعل قعقى تؼعػ ضعدّ ققى التخؾّ 

«محاولة ٓتخاذ مققػ كؼدي مـ الرتاث العؼؾ وتحارب بضراوة أي  
(1)

. 

]امسعراءخ  ۇئمث وئ نثوئوكؿثال طؾك هذا التؾػقؼ طـد كصر، نيعةخ 

يف  قرد روايعًة طعـ ابعـ مسععقدأية مؽقعة باتػعاق فعنّن البخعاري ُيع : فرغؿ أنّ [85

سبم كزولفا يجعؾفا مدكقة، وهل روايعة مخالػعة لروايعة ابعـ طبعاس التعل يجععؾ 

«اَمك َقبُِؾعقا العروايتقـ مًععا وقعالقا بتؽعرار الـعزولدَ والؼُ »مـفا نية مؽقة. 
(2)

ة ّؾع. وطِ 

رفعض هععذا آفعرتاض طـععد كصعر أكععف يـطعقي طؾععك افعرتاض نخععر، وهعق احتؿععال 

 الـسقان، فتـزل تذكقًرا. 

ات السقرة، وتحديًدا مروية ابـ إسحاق التعل تجؿعع لك مرويّ ويستـد كصر إ

الؿسععائؾ الععثالثخ الععروح، وذو الؼععركقـ، وأصععحاب الؽفععػ، لالسععتدٓل طؾععك 

والقاقع. وهذه الؿروية تجؿع بعقـ  مؽقة أية، وطؾك ما يسؿقف الجدل بقـ الـّص 

مععـ قصععص تـتؿععل لسععقرتقـ مختؾػتععقـخ إولععك مععـ امسععراء، والثاكقععة والثالثععة 
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(25) 

الؽفػ، ففؾ كزلت أية مـ امسراء والؽفػ يف سقاق واحد؟ ولؿعاذا لعؿ تـعزل 

وإذا كان الرّد طؾك »أيات يف سقرة واحدة إذا كان السبم واحًدا؟ يجقم كصرخ 

وذلعؽ أن  ،ؾ معـ مصعداققة الروايعةسمال الروح وَرَد يف سقرة أخرى ففذا ٓ يؼؾّ 

«التالوة يف الؿصحػترتقم الـزول مغاير كؿا هق معروال لرتتقم 
(1)

. 

ر د الؿععاين: والؼعقل بتؽعرّ كؿا اكتؼد كصر مسللة ارتباط تؽعرار الـعزول بتععدّ 

 د إحرال.كزول الػاتحة وامخالص: وربط تؽرار الـزول بتعدّ 

وحؽؿعف، ففـعا يـتؼعد كصعر أمعريـخ  وأّما كؼد كصر لؿسللة الػصؾ بقـ العـّص 

م الحؽؿ طؾك كزول الـّص خ إول ر الـّص  خين. والثاتؼد  طـ الحؽعؿ السعابؼ.  تلخ 

طعـ حؽؿعف،  ـ هؿاخ تعطقؾ الـّص قْ ـ خطقرتَ قْ ي إمران طـد كصر إلك مسللتَ ويمدّ 

 .والؼقل بنمؽان وجقد وحل بدون كّص 

م الحُ  ر كععزول نيععة  ، فؼععد اكتؼععد قععقَل ؿ طؾععك الععـّص ْؽععفلّمععا تؼععد  العؾؿععاء بتععلخ 

ر القضعقء يف نيعة التعقؿؿ إلعك أن ِذْكعؽؿفا الذي كان سابًؼا، ذاهًبا القضقء طؾك ُح 

العرب  لقس سقى تؼدمة لحؽؿ التقؿؿ وإشارة إلقعف فؼعط، ثعؿ أورد تعؾقعؾ ابعـ طبعد

عـة: ورأى أنّ لألمر بلكف تقكقد لؾقضقء يف الؼرنن بعدما تؼرّ  هعذا الؿققعػ  ر يف الس 

ا، ويجعؾفا مجعرّ ـ  مـ ابـ طبد الرب يؾغل اطتبار الس   ويعرى  رة تػسعقرية،د معذكّ ة كصًّ
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ر إصعقلققـ والػؼفعاء العذيـ هذا التصعقر معـ طؾؿعاء الؼعرنن مخعالٌػ لتصعقّ  أنّ 

ا أيًضا.يجعؾقن الس    ـّة كصًّ

ر الحؽعؿ طعـ الـعزول فعـعده أنّ  ر الحؽعؿ طعـ الـعزول الؼعقل بتعلّخ  وأّما تلخ 

يؾغل هذا التالزم الضروري بقـ الؿـطقق والدٓلة. ويعطل أمثؾة يبطؾ فقفا هذه 

الؿؼصعقد  اية التقؿؿ التل ذكر فقفا القضقء، فرّد كصر الروايعة مبقـًعا أنّ الؿسللة: ك

عا ر القضقء مجرّ كْ هـا هق التقؿؿ وذِ  د تقصنة: وكاية الجؿعة التل اطتربها كصعر كصًّ

ا يف فرض الجؿععة، وطؾقعف، فعال معـعك لؾتقفقعؼ  يف وجقب ترك البقع ولقسْت  كصًّ

ععا يف بععقـ مدكقععة أيععة وفععرض الصععالة يف مؽععة. وكايعع ة الزكععاة التععل اطتربهععا كصًّ

مصععارال الزكععاة ٓ يف فععرض الزكععاة. ويخععتؿ كصععر هععذا الػصععؾ ببقععان طؾععؾ هععذا 

العديـل معـ  افعرتاض وهؿعل كعاتج طعـ قصعقر يف مػفعقم العـّص »الؼقل، وهق أكف 

«جفة، وطـ طجز يف التحؾقؾ الؾغقي لؾـصقص مـ جفة أخرى
(1)

 . 

خؾطفؿ  خإولد كصر ثالثة مصادر لخطل الؼدامك يف هذه الؿسللةخ وقد حدّ 

بقـ الدٓٓت الؾغقية والدٓٓت الشرطقة التل جاء هبا الشارع، وأهنؿ يػفؿقن 

هذه إلػاظ باطتبار الدٓٓت الشرطقة لؽـفا وردت يف دٓلتفا الؾغقية. ويعطل 

ل كصر العؾؿاَء يف نية اخر نية مـ سقرة الؿزمؾ: حقث خطّ بمثاًل لفذا الخؾط 

 ؾ وجعؾفا مدكقة استـاًدا إلك صقلفا فؼط، ورّد الروايات. الؿزمّ 
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(27) 

طجزهؿ طـ رّد رواية طـ صحابل كرواية ابـ مسعقد يف دخقل  خوالن ي

، وهل نية [81]امسراءخ  ڱمث ڱ ڱ ڱ نثڳدخ مؽة وهق يردّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

مؽقة
(1)

. 

الخؾط بقـ مـاسبة الـعزول وبعقـ سعقاق نخعر يععاد فقعف آستشعفاد  خوالن لث

ـّ  بالـّص  سعابؼ طؾعك سعببف، ويعليت الععالؿ يف  العـّص  العراوي أنّ  معرة أخعرى، فعقظ

ؽؿعف. ومثالعف روايعة طؿعرخ طؾعك ُح  م كزول العـّص مرحؾة أخرى فقرى إمؽاكقة تؼدّ 

القطقعد تحعّقل  قد كؼعقل إنّ ». يؼقل كصرخ [45]الؼؿرخ  ۆئمث ۆئ ۇئ نثۇئ

 -وآستشفاد بف يف سعقاق جديعد ومع إطادة قراءة الـّص -يف سقاق حركة القاقع 

فعؼ باتسعاع أُ  ل كقع معـ تطعقير دٓلعة العـّص إلك كقع مـ البشارة. لؽـ هذا التحقّ 

الؼععراءة... مععـ هـععا تصععّح إطععادة قععراءة الـصععقص الؿؽقععة يف ضععقء الؿرحؾععة 

«الؿدكقة
(2)

. 

ؿ الؿؽل والؿدين: ؾْ جاز أهؿ اطرتاضات كصر طؾك طِ ولـختؿ هذه الػؼرة بني

ص يفخ غقاب الؿعقار الحاسعؿ لتحديعد أسعباب الـعزول، وطعدم وطعل وهل تتؾخّ 

مرحؾععة مععـ مراحععؾ الععقحل:  الؾغقيععة الؿالئؿععة لؽععّؾ  اَمك بطبقعععة الععـّص دَ الُؼعع

واطتؿادهؿ يف تحديدها طؾك الروايعات، إمعر العل دفعفعؿ إلعك التؾػقعؼ بقـفعا يف 
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(28) 

إول، خ خطعليـالتعارض، والؼقل بتؽرار الـزول: وهذا التؾػقعؼ كعاتج طعـ حالة 

الػصعععؾ بعععقـ العععداّل والثعععاين،  الصعععحابة وطعععدم الرغبعععة يف تخطنعععتفؿ: تؼعععديس

ر الحؽعؿ طؾعك العـّص  ،والؿدلقل معف طؾقعف يف حعقـ أهنؿعا  حعقـ قعالقا بتعلخ  أو تؼد 

 متالزمان.

هعذه آطرتاضعات، أّمعا أن، وسـعقد يف الؿبحث الثاين بعنذن اهلل لؿـاقشعة 

فسععــتؼؾ إلععك بقععان مققػععف مععـ أسععباب الـععزول، وسععقالحظ الؼععارئ أن بعععض 

 ـ الؿتداخؾة. َؿقْ ر: كظًرا لطبقعة الِعؾْ آطرتاضات ستتؽرّ 
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(29) 

 أسثاب الزنول: :املطلة الثالث

ر غريم، وهعق اكطؾؼ كصر أبق زيد يف معالجتف لعؾؿ أسباب الـزول مـ تصقّ 

 استقجم كزولفا، وأنّ  طـد سبم خاّص  نية أو مجؿقطة مـ أيات كزلْت  أّن كّؾ 

اؾّ أيات التل كزلت ابتداًء دون طِ  ة خارجقة قؾقؾة جدًّ
(1)

طؾؿعاء الؼعرنن  . وطـده أنّ 

صعار العقاقعل العذي معـ د امأدركقا أّن السبم أو الؿـاسبة الؿعّقـة هل التل تحعدّ 

وطًقا إيجابقًّا مـ الؼداَمك بلهؿقة العالقة بعقـ ػفؿ أيات، وهق ما يعؽس خاللف تُ 

. لؽـفؿ مع ذلؽ لؿ يستثؿروا هذا العقطل واكحرفعقا كحعق الػصعؾ القاقع والـّص 

 والقاقع.  بقـ الـّص 

امك التـجعقؿ دَ ّد الُؼعًؿا، فؿا الحؽؿة مـف؟ لؼعد رَ وإذا كان الؼرنن قد كزل مـجّ 

عل إول  خإلك سببقـخ إول )تثبقعت الػعماد(، وحسعم كصعر، مراطاة حال الؿتؾؼ 

ة يشعرتك ل إول، وهل مراطاة طامّ تثبقت الػماد داّل طؾك مراطاة حال الؿتؾؼّ  فننّ 

مععع بععاقل الؿخععاصبقـ.  -طؾقععف الصععالة والسععالم-فقفععا الؿتؾؼععل إول/ الـبععل 

 والثاينخ أن الثؼافة الشػفقة التل كعزل فقفعا الؼعرنن يسعتحقؾ طؾقفعا اسعتقعاب كعّص 

هـعا يسعتجقم لقاقعع ثؼعايف لعف شعروصف الؿقضعقطقة  . وهبعذا، فعالـّص قلهبذا الط ع

ععِ ففؿ طؾؿاء الؼرنن لِ  ة وأهؿفا الشػاهقة... وهـا، يرى كصر أنّ الخاّص  ة التـجعقؿ ؾ 
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ل إول إلعك مؼاربعة امحسعاس بجدلقعة العالقعة يتجاوز إصار مراطاة حال الؿتؾؼّ 

والقاقع بقـ الـّص 
(1)

 . 

صرحفؿا طؾؿعاء الؿسعؾؿقـ: مػعاد إولخ لؿعاذا  ـقْ وهـا، يطرح كصر إشؽالَ 

طععالؿ بالققععائع قبععؾ حععدوثفا؟  أكععفكععان التـجععقؿ مراطععاة لؾققععائع وإسععباب مععع 

ويجقم طـ هعذا السعمال الؿػعرتض العذي صرحعف طؾؿعاء الؿسعؾؿقـ بلكعف سعمال 

الػعؾ املفل فعؾ يف الزمان والؿؽان، أْي معـ خعالل قعقاكقـ الععالؿ  يتجاهؾ أنّ 

ـّ  ذاتف سقاء ـّ  أكان صبقعقًّا أو اجتؿاطقًّا. وهبذا يػؼعد السعمال ققؿتعف: لؽع  طؾؿعاءِ  ضع

درة اهلل الؿطؾؼععة عجعؾفععؿ يطرحععقن هععذا هععذا يؼتضععل التفععقيـ مععـ ُقعع الؼععرنن أنّ 

 السمال. 

ًٓ نخرخ لِعَؿ لععْؿ ُيـعزل اهللُ  خوأّما الثاين ة واحعدة َؾعؿْ ُج  الؼعرننَ  فؼد صرحقا سما

فقف تػاطاًل مع القاقعع وإجابعة طعـ أسعنؾتف. وهعذا  أنّ درتف طؾقف؟ وجقاهبؿخ رغؿ قُ 

ع لقشعؿؾ الؿسعتقى الحؼقؼعل يف حقاتـعا، وإْن جزئقًّا لألسػ ولؿ يتقّس  الػفؿ ضّؾ 

ضّؾ آطرتاال بف كظريًّا
(2)

ؿ طؾعك الذي ساد هق إططعاء إولقيعة لؾؿعتؽؾ   ، ذلؽ أنّ 

 حساب القاقع.
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ثؿة اكحراًفا أصعاب  ؼ مـ أنّ ثؿ اكتؼؾ كصر إلك مـاقشة كقػقة التـجقؿخ فاكطؾ

يعقد إلك سقادة مػفقم قِعَدم الؼعرنن طؾعك حسعاب  َفْفؿ العالقة بقـ القاقع والـّص 

 ڱمث ڱ ڱ ڱ ڳ نثڳمػفعععقم الَخْؾعععؼ آطتزالعععل يف أيتعععقـخ 

خ هؾ الؿؼصقد إكزال الؼرنن [1]الؼدرخ  ٻمث ٻ ٻ ٻ نثٱوخ  -[185]البؼرةخ 

جذور الؼضقة تععقد إلعك َخْؾعؼ الؼعرنن. ذلعؽ أن  جؿؾة أم ابتداء تـزيؾف؟ فقرى أنّ 

 لؾؼعرنن، رغعؿ أّن َفْفعؿ سقادة مػفقم الِؼَدم أططك تصقّ 
ّ
ًرا طعـ وجعقد سعابؼ أزلعل

الؿػفقم السائد هعق افعرتاض  امكزال بلكف ابتداؤه هق الؿـسجؿ مع القاقع. غقر أنّ 

إلععك  -حسععم كصععر-ل بـععا ِضععػْ ر يُ القجععقد السععابؼ إزلععل لؾؼععرنن، وهععق تصععقّ 

ولقسعععت هعععذه آفرتاضعععات »لسعععـا يف حاجعععة إلقفعععا. يؼعععقلخ  كثقعععرةافرتاضعععات 

الت كؾّ  فا إٓ لتجـّم اتخاذ أّي مققػ كؼدي معـ الروايعات الؼديؿعة كؿعا والتؿح 

معـ مؽعان ٔخعر  ؾ لؾعـّص سبؼت امشارة: والحؼقؼة أكف لؿ يؽـ ثؿة كزول مجَؿع

ر ٓ مثععؾ هععذا التصععقّ  لجزئقععات، ذلععؽ أنّ وراء طععالؿ إرض، طععالؿ الققععائع وا

 ؿ الععـّص ْؽععخ وإزالععة ُح ْسععتعارضععف أيععة محععقر الـؼععاش فؼععط، بععؾ يعارضععف الـ  

«ومـطققف
(1)

. 

بعدها اكتؼؾ كصر إلك مـاقشة مسللة أساسقة، وهل الدٓلة بقـ طؿقم الؾػعظ 

د ولععٍع برصععد معرفععة سععبم الـععزول لقسععت مجععرّ  وخصععقص السععبم: فقععرى أنّ 
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ؾ الـّص الحؼائؼ الت ، بعؾ تسعتفدال هعذه الؿعرفعة ففعؿ اريخقة التل أحاصت بتشؽ 

العؾععؿ بالسععبم يععقرث العؾععؿ بالؿسععب م واسععتخراج دٓلتععف: ذلععؽ أنّ  الععـّص 
(1)

 .

ـْ  ي إلعك تعؿعقؿ ة مـعف، وهعق معا يعمدّ والعّؾع فقائده ففعؿ حؽؿعة التشعريع وأيًضا فِؿ

عؽ بع»الحؽؿ طؾك الققائع الؿتشاهبة بالؼقاس. يؼقلخ  ؿعقم الؾػعظ وإهعدار التؿس 

ي إلك كتعائج يصععم أن كصقص الؼرنن مـ شلكف أن يمد   خصقص السبم يف كّؾ 

ي إلك إهدار حؽؿعة التعدرج خ إّن أخطر هذه الـتائج أكف يمد  الديـليسّؾؿ هبا الػؽر 

ة الـصععقص الخاّصعع التؿسععؽ بعؿععقم الؾػععظ يف كععّؾ  بالتشععريع، إلععك جاكععم أنّ 

«د إحؽععام ذاهتععابإحؽععام يفععدّ 
(2)

، ثععؿ أططععك أبععق زيععد مثععال التععدرج يف تحععريؿ 

 ؽ العؾؿععاءُ هععؾ مععـ الؿـطؼععل بعععد ذلععؽ أن يتؿّسعع»الخؿععر، وطّؼععم طؾقععف بؼقلععفخ 

بعؿقم الؾػظ دون مراطاة خصقص السبم؟ إذا كان طؿقم الؾػظ هق إساس يف 

ولععك أو بأيععة ؽ الععبعض بأيععة إُ اكتشععاال دٓلععة الـصععقص ٕمؽععـ أن يتؿّسعع

ولعقس هعذا  ،فعاذلؽ إلك الؼضعاء طؾعك التشعريعات وإحؽعام كؾّ  الثاكقة، وّٕدى

 ڱ ڱ نثڳمجرد افرتاض، فؼد وقع الػؼفاء يف شلء شبقف هبذا... يف ققلف تعالكخ 

، فععذهم مالععؽ إلععك حصععر [145]إكعععامخ  مث ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
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 ةحوث

(33) 

الؿحرمعععات اسعععتـاًدا لبـعععاء أيعععة الرتكقبعععل، والشعععافعل اسعععتـاًدا إلعععك أسعععباب 

«الـزول
(1)

. 

ؼ بتحديد سبم الـزولخ وطـده كصر، فتتعؾّ  طالجفاوأّما الؼضقة الرابعة التل 

دة ثؿعة كصقًصعا متععدّ  تحديد سبم الـزول لقس دائًؿا سفاًل ومتاًحعا، ذلعؽ أنّ  أنّ 

تطععرح أسععباًبا مختؾػععة لـععزول نيععة بعقـفععا
(2)

: إلععك جاكععم اضععطراب كثقععر مععـ 

عع ض كصقًصععا أخععرى يف ارِ َعععأهنععا تُ قا ريـ وطؾؿععاء الِػععَرق إزاء كصععقص ضـّععالؿػس 

مجال حرية امرادة مثاًل. والسمال هـعاخ كقعػ كعرّجح بعقـ الروايعات الؿختؾػعة؟ 

العؾؿ بلسباب الـزول ٓ سبقؾ إلقف إٓ بالـؼعؾ والروايعة وٓ  اء أنّ مَ دَ ر الؼُ لؼد تصقّ 

مجال لالجتفاد وآستـباط
(3)

ة وإذا كاكت روايعة الصعحاب»إٓ الرواية.  ، فؾؿ تبَؼ 

ة، فعنّن أحعًدا لعؿ يـتبعف ٕن ؼعة والصعحّ ٕسباب الـزول طؾعك هعذه الدرجعة معـ الث  

لؿ تؽعـ حاجعة يف  ذْ يف طصر تاٍل هق طصر التابعقـ: إِ  رواية أسباب الـزول كشلْت 

ص طؾك رواية الققائع التل كزلت بسببفا نية نية... فؾؿ يؽـ رْ طصر الصحابة لؾحِ 

قحل وشعفقده روايعة الققعائع وإسعباب القاقع العؿؾل يحّتؿ طؾعك معاصعري الع

«بالتػصقؾ
(4)

 . 
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(34) 

مرويعات  ِخَؾعْت وهؽذا صار معقار تحديد أسباب الـزول الثؼة بعالرواة، وُأدْ 

أسععباب الـععزول مـطؼععة إحاديععث الـبقيععة، وذلععؽ دون إدراك معضععالت الـؼععؾ 

والرواية ودوافعفا. وإذا أضػـا إلك ذلؽ أن طصر التابعقـ كان طصعر الخالفعات 

السقاسععقة والػؽريععة أدركـععا أن تحديععد أهععؾ الثؼععة مععـ الععرواة تععؿ طؾععك أسععاس 

مجعال هعذه الروايعات لعبعض أيديقلقجل اكتفك إلك إططاء سؾطة ديـقة مطؾؼة يف 

«التابعقـ دون بعض
(1)

. 

صة اطرتاضات كصر طؾك طؾعؿ أسعباب الـعزول أكعفخ معـ جفعٍة معرتبط اَل وُخ 

قح الؿحػعقظ، وهعق معا يؼقل بِؼَدم الؼعرنن وكقكعف مؽتقًبعا يف الّؾع أسطقريبقطل 

ػ كصعر طؾعك معع القاقعع ويجعؾعف فعقق التعاريخ، وهـعا يتلّسع يؾغل تػاطؾ العـّص 

ر الؼائؾ بَخْؾؼ الؼرنن. ومـ جفعٍة أخعرى، أخطعل اكدثار الؿق قػ آطتزالل الؿتـق 

اَمك حقـ قالقا بعؿقم الؾػظ ٓ بخصقص السبم، ما جعؾفؿ يفدرون دَ بعض الؼُ 

ؿة مـ التشريع. ومـ جفة ثالثة، جؿعقا بعقـ الروايعات الؿتعارضعة ولّػؼعقا ؽْ الحِ 

بعالقاقع، ويغقعم العؼعؾ  ـّص بقـفا وقالقا بتؽرار الـزول، وهق ما يؾغعل ارتبعاط الع

 الـؼدي الذي يخترب الؿرويات ويـؼدها.
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(35) 

مَا أسثاب الزنول واملكي واملدذين عندذ نصدر حامدذ أتدى د؛دذر نقدذ        عِلاملثحث الثاين: 

 وتقىمي:

ل الؿؽععل والؿععدين وأسععباب الـععزول َؿععقععراءة كصععر لِعؾْ  رأيـععا يف مععا سععبؼ أنّ 

متػعاطاًل معع  ، وكعقن العـّص العـّص ره الؿركزي طـ تاريخقعة تـدرج يف إصار تصقّ 

ره يف ؽ سعـجعؾ كؼعدكا لتصعقّ لالقاقع الذي ُأكتج فقف، والثؼافة التعل كشعل فقفعا. لعذ

ره لفععذه العؾععقم طععـ تصععقّ  خوالندد يبععالقاقع.  طالقععة الععـّص  خإولمحععقريـخ 

 وإشؽآهتا.

 القرآين: ر نصر لطثيعح النصّنقذ تصىّ :املطلة األول

ر كصععر حععقل صبقعععة الؼععرنن، فععان إلععك تصععقّ تقّج ثؿععة اطرتاضععان أساسععقان ي

ديـعل. ويعرتبط  كعّص  -بإسعاس-يرتبط أحعدهؿا بطبقععة الؼعرنن معـ حقعث هعق 

الثاين بتقضقػ كصر لؿسللة القجقد السابؼ لؾؼرنن قبؾ الـزول، وتقضقػعف لـظريعة 

اكطالًقععا مععـ الععرتاث  ؼ الؼععرنن آطتزالقععة، يف سععقاق تلسقسععف لتاريخقععة الععـّص ْؾععَخ 

 مل.الؽال

 كؼد إلغ ء الطبقعة الديـقة لؾؼرآن:  -

د آجتؿعاطل والسقاسعل ثؿة إفراط لدى كصر يف تؼدير أهؿقعة حضعقر الُبْعع

وآقتصادي يف الؼرنن، بجعؾف العامؾ إهعؿ الؿعمث ر يف ضفعقر الؼعرنن والعقحل. 

د وتلسعقس هقيعة سقاسعقة فالقحل طـد كصر كان استجابة لرغبة العرب يف التقّحع
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(36) 

ص مـ الخطر الروماين والػارسعل كؿعا رأيـعا سعابًؼا. والعقحل ويف التخؾّ جامعة، 

ة إبراهقؿ يف الجاهؾقة، ومعا محؿعد ؾّ طـده لقس سقى حؾؼة يف مسار البحث طـ مِ 

ّٓ فرد مـ إحـاال الذيـ شاركقه هذا الفعّؿ. طؾعك أن  -طؾقف الصالة والسالم- إ

يف الخطعاب الؼعرنين، لعقس د آجتؿعاطل والسقاسعل هذا امفعراط يف تؼعدير الُبْعع

 -كؿععا يالحععظ الباحععث صععارق حجععل- ققضععقة هامشععقة يف خطععاب كصععر، بععؾ هعع

ؾ ي ُؼ هعذا ْؿعر مـفعا هعق طُ مركز كؼاِش كصر صقال تؿرحالت خطابف، فعالتحرّ »شؽ 

َكِجعُد مرتؽعزات  (وحعدة الؼعرنن)ـا حتك يف مرحؾة الحديث طـ الخطاب: لذا فنكّ 

ر معـ أمريعة لؾتحعرّ  (العباديعة)، وتؽعريس (ةالعبقدي)ر مـ الـّص محاولة لؾتحرّ 

وهععق مععا أرجعـععاه يف مؼالـععا إول طععـ كصععر لسععقطرة الفععّؿ السقاسععل -كععذلؽ 

محاولعة معـ كصعر لتلسعقس  ا ٓ كعرى أّي آجتؿاطل طؾك خطابف، رغعؿ هعذا فنك ـَع

ي لـؼاش هذه  قة لخطابف، بؾ إن  كصعًرا يؽتػعل أن يُ  (أمرية)جد  حقعؾ هعذه الُؿمر 

طة الـصقص، إٓ أن كّؾ هعذه التػسعقرات ؾْ ػؽرة إلك غؾبة العؼؾ الػؼفل، أو لُس ال

ا لؾػؽرة: هذا ٕن  أمرية لقست شلًكا صارًئا طؾك إديعان، عَ ٓ تُ  د  حتك كؼاًشا جادًّ

بؾ هل أحد أبععاد الؼداسعة ذاهتعا: لعذا ففعل حاضعرة يف كثقعر معـ إديعان، ومـفعا 

«ُيـسم امسالم كػسف إلقفيـ امبراهقؿل الذي الد  
(1)

. 

                                                     

، صارق حجل، مـشقر «الخطاب»إلك « الـّص »كصر أبق زيد وصبقعة الؼقل الؼرنين، ثالًثاخ الؼرنن مـ  (1)

 /https://tafsir.net/article/5107طؾك مققع مركز تػسقرخ 
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يـ معـ كقكعف خطاًبعا جعاء لعربط الـعاس ديـعل، بؿعا يعـقعف العد   إّن الؼرنن كعّص 

بخالؼفؿ، وتعبقدهؿ لف، وبؽقكف يتجعاوز الفؿعقم الؿعقشعقة إلعك إسعنؾة الؽعربى 

لؾـػس امكساكقة، حقل إصؾ والغاية والؿصقر بعد الؿقت. وبالتالل، فؼد كعان 

ة باملفقات الفقؿـُة يف الؼرننخ التقحقد، صعػات املعف وأفعالعف، لؾؿسائؾ الؿتعؾؼ

أخبععار الغقععم، الؼقامععة وأحععقال البعععث، ثععؿ تػاصععقؾ العبععادات والتشععريعات... 

هذه إسنؾة هتّؿ البشر جؿقًعا، فؼد كعان الؼعرنن  وٕجؾ هذه القضقػة، وٕجؾ أنّ 

ة كؿا يزطؿ كصر. غقعر أن خطاًبا كقكقًّا )لؾعالؿقـ(، و)لإلكسان(، ٓ لؾعرب خاّص 

بؿعا هعق خطعاب -هذه الؽقكقة ٓ تؾغل أن الؼرنن اكطؾؼ مـ بالد الععرب، لؽقكعف 

يسعتحقؾ أن ٓ يؽعقن كعذلؽ، فعال وجعقد  ذْ ة، إِ ٓ بد أن يؽقن بؾغة خاّص  -لغقي

ـ أن يؽعقن جؿاطعة لغعة ولسعان، فتععقّ  لؾغة مطؾؼعة يػفؿفعا البشعر جؿقًععا، ولؽعّؾ 

ًٓ طؾع د، اقتضعت حؽؿعة املعف أن يؽعقن هعق ك شعخص محعدّ بؾسان مععّقـ، وكعاز

اإلسدام  ففداا»محؿد العربل وأن يؽقن بؾسان العرب: يؼقل صف طبعد العرحؿـخ 

دغ إلدقفؿ حؾغدة كقكقدة يتؽؾّ  ؿفد  الاي جد ء ديـًد  لؾعد لؿقـ  إِكسدفؿ وِجدـّفؿ  لدؿ ُيبؾه

هداه الؾغدة ٓ تقجدد  وٓ  ٕن ؛ؿفد  اإلكدس وحددهؿوٓ حؾغة يتؽؾّ ، اإلكس والجـ

، د إلُسدـيؿؽـ أن تقجد  ّٕن اإلرادة اإللفقة ش ءت أن يختؾػ الـ س وأن تتعّد 

ة لػرض خصقصعقتفؿ وٓ حتك بؾغة أولنؽ الذيـ كاكقا يؿؾؽقن زمـ كزولف الؼقّ 

َغ إلدك شلن الروم والػرس،  :طؾك إققام إخرى طؾك أساس أهنا كقكقة وإكؿ  ُحؾِّ

قـااك ققم أحعد م  يؽقكقن طـ أن يخطدر حبد لفؿ مػفدقم الؽقكقدة  العر   وهؿ ح
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«حتك ج ء لفؿ حف اإلسام
(1)

. ويؼقل ابعـ تقؿقعة يف رّده طؾعك الـصعارى العزاطؿقـ 

لؽدـ إكؿد  يبعدث حؾسد ن ققمدف »ةخ إلعك الععرب خاّصع -طؾقف السالم-بعثة محؿد 

ؾغتفؿ ولس كفؿ  وإّم  ثؿ يحصؾ البق ن لغقرهؿ حتقسط البق ن لفؿ؛ إّم  ح  ـ لفؿلقبقّ 

ًٓ لعؿ يحصعؾ مؼصعقد الرسعالة ٓ لفعؿ وٓ ح لترجؿة لفؿ   ولق لؿ يتبّقـ لؼقمعف أّو

ًٓ حصؾ البقان لفؿ ولغقرهؿ بتقّس  ،لغقرهؿ وققمف إلقفؿ  ،طفؿوإذا تبّقـ لؼقمف أّو

 ًٓ ًٓ وأكذر أو ًٓ ولفؿ دطا أو لؽـ   رسؾ إلك اقرهؿولقس يف هاا أكف لؿ يُ  ،بعث أو

إّمعا بتعؾ ؿعف  ،قـ لؼقمدف لؽقكدف حؾسد كفؿ أمؽدـ حعدد هداا أن يعرفدف اقدر ققمدفإذا تب

والرجؾ يؽتب كت   طؾؿ يف صدب أو كحدق  ،بؾساهنؿ وإّما بتعريػ بؾسان يػفؿ بف

ـؼؾ إلدك لغد ت ُأَخدر ويـتػدع حدف ترجؿ ذلؽ الؽت   ويُ أو حس   حؾس ن ققمف ثؿ يُ 

ُصعـّػت بغقعر العربعل  كؿعا ُترجؿعت كتعم الطعم والحسعاب التعل ،أققام آخرون

ًٓ إكؿعا صعـّ واكتػع هبا العرب وطرفقا مراد أصحاهبا وإن كان الؿصـ   ػفا ػ لفعا أو

ؼ حف  سع دة أخرة والـجد ة وإذا ك ن هاا يف حق ن إمقر التل ٓ يتعؾّ  ،بؾسان ققمف

ؼ حفد  سدع دة أخدرة والـجد ة مدـ مـ طاا  اهلل فؽقػ يؿتـع يف العؾقم التل يتعّؾد

ػفؿ أهؾ الؾس ن الن ي حف  م  أراده حفد    أن ُيـؼؾ مـ لس ن إلك لس ن حتك يَ العاا 

                                                     

يفخ الحؼ امسالمل يف آختالال الػؾسػل، صف طبد الرحؿـ، الؿركز الثؼايف،  32اكظر الفامش رقؿ  (1)
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ًٓ ح لؾسدد ن إولالؿددتؽؾّ  «ؿ حفدد  أو
(1)

. لععذلؽ، فؾععق لععؿ يؽععـ كزولععف طؾععك العععرب 

ًٓ بؾغة أخرى غقعر الععرب وكـّعا مطعالبقـ بؿعرفعة هعذه الؾغعة  وبؾساهنؿ، لؽان كاز

فا وطعاداهتؿ. فعال معـعك إذن لجععؾ وضروففا وسقاقاهتا زمـ الـزول وأطراال أهؾ

.الؼرنن رهقـًا بالعرب ومُ  ًٓ  جقًبا طـ ضروففؿ وحدهؿ كؿا زطؿ كصر. هذا أّو

ـّععة املفقععة، بالؿِ  -ر الؼععرنينيف التصععقّ -وثاكًقععا، فععالؼرنن والععقحل مرتبطععان 

ؾ املفل يف تغققر القاقع، ٓ أنّ   القاقع هق الذي اقتضك أن يتػاطؾ الـّص  وبالتدخ 

ًٓ كؿا يرى كصر. بؾ إول هـا هعق العـّص  معف. والعقحل،  فالقاقع هـا لؿ يؽـ أو

 خاص. والؼرنن كػسف يمكّ 
ّ
ؾ إلفل د هذا إمر، حعقـ يـػعل طعـ مـ حقث هق تدخ 

 مث ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ نثپالـبعععل أّي طؾعععٍؿ سعععابؼ بعععالقحل واميؿعععانخ 

]نل طؿعععرانخ  مث ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې نثۉ، [52]الشععقرىخ 

164].  

د وتلسعقس الفقيعة مسللة القطل الغامض لدى العرب بضرورة التقّحعوأّما 

الجامعة اطتؿاًدا طؾك مسعك إحـاال يف الجاهؾقة، فال يؿؽـ بـاء دطقى ضخؿة 

ا، ومـبععقذِ  :ًٓ كفععذه بـععاء طؾععك أفععراد معععزولقـ أوّ  يـ أيًضععا، فؼععد كععاكقا قّؾععة جععدًّ

ك، هذا رْ عرب فؽان الش  وبعضفؿ اطتـؼ الؿسقحقة والقفقدية: وأّما الغالم طؾك ال

                                                     

ـ، دار يخ طؾعل بعـ حسعـ ونخعرؼقعؼبـ تقؿقعة، تحاتؼل الديـ الجقاب الصحقح لؿـ بّدل ديـ الؿسقح،  (1)

 .(71 ،72/ 2)، 1999، 2العاصؿة، السعقدية، ط
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 بػؽرة القحدة أو تلسقس 
ٌ
مـ جفة: ومـ جفة أخرى، لؿ يؽـ لؾعرب أصاًل وطل

الدولة، بؾ كاكقا ققًما لؼاًحا، يـػرون مـ السؾطة السقاسقة، وكعان طـعدهؿ شععقٌر 

مبععاَلٌغ فقععف بالحريععة، وكاكععت السععقادة لؾؼبقؾععة، وكععان الػخععر هبععا ٓ بالدولععة. وقععد 

مـ هـعا »شاريع تلسقس الدولة يف الجزيرة العربقة قبؾ امسالمخ كثقر مـ م فشؾْت 

يؿؽععـ أن كػفععؿ رفععض الؼبائععؾ العربقععة الؼععاصع دفععع امتععاوة ّٕي سععؾطة سقاسععقة 

سقاء أكاكت طربقة مـ قبقؾة مغايرة أو تابعة لدولة أجـبقة، وهق ما تجّؾك  ،خارجقة

رس وإحباش ن والػُ الؿحاوٓت التل قام هبا البقزكطقق بالخصقص يف فشؾ كّؾ 

ٓستؾحاق بعض الؼبائعؾ العربقعة وإخضعاطفا لعدفع امتعاوة. ويععقد هعذا الػشعؾ 

ق ز العرب طـ غقرهؿ مـ إمعؿ الؿجعاورة التعل ؿَ ة الؾؼاحقة التل تُ أساًسا إلك حدّ 

طرفت مبدأ الدولة، وذلؽ طؾك طؽس معا يعذهم إلقعف كثقعر معـ البعاحثقـ العذيـ 

الدولقيععة يف وسععط الجزيععرة العربقععة ومحععاوٓت  حععاولقا تربيععر فشععؾ الؿشععاريع

لؾعععرب بلسععباب صبقعقععة أو اقتصععادية... ويؽػععل الؼععقل  الخععارجلآسععتؾحاق 

هدال هذا الرفض كعان الحػعاظ طؾعك اسعتؼاللقة الؼبقؾعة تجعاه أّي قعقة  مبدئقًّا بلنّ 

«سقاسقة خارجقة
(1)

. 

                                                     

، 1مـ الؿقسر الجاهؾل إلك الزكاة امسالمقة، محؿد الحاج سالؿ، دار الؿدار امسالمل، بقروت، ط (1)

 .591 -592، ص2224
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ٕكف  :تػسقر خاصئد وهبذا، فجعؾ امسالم معربًا طـ رغبة العرب يف التقّح 

 ًٓ أسعاس، يف  د السقاسعل وآجتؿعاطل بشعؽؾٍ يحصر هدال امسعالم يف الُبْعع ،أو

ديـل يجعؾ التقحقد والعبادة غايتف إولك، وامصالح آجتؿاطل  حقـ أكف كّص 

ـ يف مػفعقم العبعادة طؾعك أسعاس الععدل متضعؿّ  وتععامالهتؿوإقامة أحقال العباد 

العرب كؿا بقـّا لؿ يؽـ لفؿ أصاًل أّي هدال سقاسل  بؿعـاها الشامؾ. وثاكًقا، ٕنّ 

 هؿععاجعععؾ الؿجتؿععع والتععاريخ  وحععدوي، بععؾ كععاكقا مؿععاكعقـ لععف. وثالًثععا، ٕنّ 

يتـعا  معع  -تاريخقعة الػؽعر-ك والػاطؾ القحقد لربوز إفؽار وضفقرهعا الؿحرّ 

ؾ لتعدّخ يجععؾ ا -وإن أقّر بالســ الؽقكقة مـفا والتاريخقة-ر الؼرنين الذي التصقّ 

ؾ بعالقحل، وبالػععؾ الؿباشعر متعك أراد. املفل مركزيًّا يف التاريخ، فاملعف يتعدّخ 

« طؾؿعقي»ر وهذا إمر تجاهؾف كصر تؿاًما وألغاه معـ حسعاباتف، بـعاء طؾعك تصعقّ 

الػععؾ »، يحصر إسباب الؿمثرة يف إصعار قعقاكقـ الزمعان والؿؽعانخ «وضعل»و

ؿؽان، أْي فعؾ مـ خالل ققاكقـ العالؿ ذاتعف، املفل يف العالؿ فعؾ يف الزمان وال

«سقاء أكان طالًؿا صبقعقًّا أم طالًؿا اجتؿاطقًّا
(1)

. 

                                                     

 ،ر الؿشائل لطبقعة القحل والؾغة الديـقة. واكظر دراستـاخ استدطاء التصقّ 99مػفقم الـص، ص (1)

ر ، حقث أبرزكا فقف تلثقر هذا التصقّ /https://tafsir.net/research/56 خالؿـشقر طؾك مققع مركز تػسقر

 ػفقم القحل والغقبقات يف الؼرنن الؽريؿ.مالعؾؿل لـصر يف تلويؾ 

https://tafsir.net/research/56/
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كؼد تقضقػ كظرية َخْؾؼ الؼرآن آطتزالقدة إلثبد ت ت ريخقدة الؼدرآن وكػدل  -

 القجقد الس حؼ لؾؼرآن يف الؾقح الؿحػقظ:

الحععداثل حععقل ر الؿشععائل يف الخطععاب يف دراسععتـا طععـ اسععتدطاء التصععقّ 

الخطععاب الحععداثل كثقععًرا مععا يسععتدطل مجؿقطععة مععـ  الؼععرنن، أشععركا إلععك أنّ 

تـاقض خطابعف،  هذه الؿؼقٓتالؿؼقٓت الرتاثقة لتقضقػفا يف خطابف، رغؿ كقن 

ّٓ إلعك الجاكعم العذي تتؼعاصع فقفعاغقر أكعف ٓ يؾتػعت  رهاكاتعف معع مـطعقق هعذه  إ

خطابعف. ويف هعذا امصعار، يؿؽعـ ففعؿ بغقة إضػاء شرطقة تراثقة طؾك  :الؿؼقٓت

مسعك كصعر حامعد أبعق زيعد يف تقضقػعف لؿسعللة َخْؾعؼ الؼعرنن آطتزالقعة واكتؼعاده 

هععذا القجععقد  لؾقجععقد السععابؼ لؾؼععرنن يف الؾععقح الؿحػععقظ: فؼععد رأى كصععر، أنّ 

ة، وهل تػاُطعؾ العقحل معع التعاريخ، وكقكعف إجابعة طؾعك السابؼ يؾغل مسللة مفؿّ 

ؿ باسععتؼالل قهِ هعذا القجعقد السعابؼ لؾؼعرنن ُيع اريخقعة، ذلعؽ أنّ أسعنؾة واقعقعة وت

خعارج امصعار التعاريخل. وأّمعا  طعـ التعاريخ، يف حعقـ أكعف ٓ وجعقد لعـّص  الـّص 

َؾعؼ/ يـعزل طـعد كظرية َخْؾؼ الؼرنن آطتزالقة فتتجعاوز هعذا الؿعلزق، فعالؼرنن ُيخْ 

 وجقد السبم التاريخل الؿؼتضل لـزولف.

لة لة يف ففؿف لؿسر تعرتيف ثغرات معرفقة كبقرة، خاّص وهذا الؿققػ مـ كص

القجقد السابؼ لؾؼرنن، وففؿف لـظرية خؾؼ الؼرنن آطتزالقة. إضافة لعدم ففؿف 

 مـ جفة، وطالقتفا بلسباب الـزول لؾعالقة بقـ قَِدم الؼرنن وِص 
ّ
ػة العؾؿ املفل

 مـ جفة أخرى. وإلقؽ تػصقؾ إمرخ
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عـّ  ّر أهُؾ ؼِ يُ  ا بِؼعَدم الؼعرنن، سعقاء لػًظعا ومعـًعك طـعد الحـابؾعة، أو ًمعة طؿقالس 

أو حدوثف دون كقكف مخؾقًقا طـعد ابعـ تقؿقعة  ،معـًك مع َخْؾؼ الؾػظ طـد إشعرية

ع ػ بـعاء طؾعك أّن َحعَدث اهلل تععالك لعقس مخؾقًقعا. هعذا معـ ؾَ وهق الذي كسبف لؾس 

نن قائؿة بذات املف حقث كقن الؽالم فعاًل هلل تعالك، ومـ حقث كقن معاين الؼر

ون جؿقًععا بعالقجقد السعابؼ لؾؼعرنن يف الؾعقح الؿحػعقظ، . كؿا يؼعرّ -طّز وجّؾ -

عت الؿعتزلعة طؾعك »وكقكف مؽتقًبا يف الؾعقح: يؼعقل العرازي معـ إشععريةخ  احتج 

، فؼعالقاخ [5]الشععراءخ  مث ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ نثڤَخْؾؼ الؼعرنن بؼقلعف تععالكخ 

، وبعّقـ يف أيعة [52]إكبقعاءخ  گمث گ نثگكر هق الؼرنن: لؼقلعف تععالكخ الذ  

كْ  الؼعرنن محعَدث، وهعذا آسعتدٓل  ر محَدث فقؾزم مـ هعاتقـ أيتعقـ أنّ أن الذ 

 ۋ نثۋ، وبؼقلععفخ [23]الزمععرخ  مث ڤ ڤ ڤ ٹ نثٹبؼقلععف تعععالكخ 

فقؽعقن مخؾقًقعا  ،، وإذا ثبت أكف محَدث فؾف خعالٌؼ [52]الؿرسالتخ  مث ۅ ۅ

ذلؽ يرجع إلك هاه إلػ ظ وكحدـ كسدؾِّؿ حددوثف    والجقا : أّن كّؾ ٓ محالة. 

«إكؿ  كّدِطل قَِدم أمرٍ آخر وراء هاه الحروف  ولقس يف أية دٓلة طؾك ذلؽ
(1)

. 

عع  ـّة سععابؼ طؾععك إحععداث التاريخقععة زمععـ وبالتععالل، فععالؼرنن طـععد أهععؾ الس 

رغؿ قعقلفؿ بؿخؾقققعة الؼعرنن لؽقكعف فععاًل هلل تععالك، إٓ ة. والؿعتزلة أيًضا الـبقّ 

ؽِعرون وجعقده يف ة وٓ ُيـْ أهنؿ يؼقلقن بِِؼَدمف طؾك إحداث التاريخقعة زمعـ الـبعقّ 

                                                     

 .(492 /24)التػسقر الؽبقر أو مػاتقح الغقم، فخر الديـ الرازي، دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت،  (1)
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آٓءه  فدلراد أن يؼدّدم  -وطا طزّ - طّدد اهللُ »قح الؿحػقظ: يؼقل الزمخشعريخ الؾّ 

يـ  وهل كعؿة الدِّ  كعؿائف، مـ ضروب نٓئف وأصـاالأّوَل شلء م  هق أسبؼ قَِدًم  

 يـ م  هق يف أطؾك مراتبف  وأقصك مراققف : وهدق إكع مدف حد لؼرآنفؼّدم مـ كعؿة الدِّ 

تبعة، وأطعاله مـزلعة، وأحسعـف يف أبعقاب ف أطظعؿ وحعل اهلل رُ ّٕكع :وتـزيؾف وتعؾقؿف

«يـ أثًرا، وهق سـام الؽتعم السعؿاوية ومصعداقفا والعقعار طؾقفعاالد  
(1)

. ففـعا يؼعّر 

، بعؾ بؿعـعك أكعف أقعدم وأسعبؼ 
ّ
الزمخشري بعلّن الؼعرنن قعديؿ، ٓ بؿعـعك أكعف أزلعل

 وجقًدا مـ امكسان. 

ؾقن معـك »ويؼقل الؿالحؿلخ  قال أصحابـاخ إّن أكثر أهؾ الحديث ٓ يحص 

ـّ الؼديؿ، وأكف هعق العذي ٓ أّول لقجعقده، وهعق اهلل وحعده.  حفدؿ  وإْن أحسدـّ  الظد

 نثوئ، كؿا قعال تععالكخ قؾـ : إكفؿ يعـقن حق ػ الؼرآن حالؽ أكف متؼ دم القجقد

  أي: الؼددرآن متؼددّدم القجددقد طؾددك سدد  ر أفع لددف [39]يععسخ   ۆئمث ۇئ ۇئ

كدد ن اهلل وٓ شددلء  ثددؿ َخَؾددؼ أكععف قععالخ  -طؾقععف السععالم-، كؿععا ُروي طـععف تعدد لك

«ركْ الاِّ 
(2)

 . 

                                                     

، 3الزمخشري، دار الؽتاب العربل، بقروت، طمحؿقد بـ طؿر الؽشاال طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ،  (1)

 . (443 /4)هع، 1427

خ فقصؾ بدير طقن، هقنة دار الؽتم ؼقؼالػائؼ يف أصقل الديـ، ركـ الديـ محؿقد الؿالحؿل، تح (2)

 . 231، ص2212، 1والقثائؼ الؼقمقة، ط
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َؾععؼ إٓ بعععد الؿعتزلععة ٓ تعـععل أكععف ٓ ُيخْ وبالتععالل، فؿخؾقققععة الؼععرنن طـععد 

حدوث السبم التاريخل الؿؼتضل لـزولف كؿا ففؿف كصر. والسبم يف هذا الػفؿ 

 أهؾالؼاصر أّن كصًرا لؿ يؾحظ طالقة الؼرنن باتصاال اهلل تعالك بؽقكف طالًؿا طـد 

ععـّ  اهلل طؾععؿ -ة والؿعتزلععة: فععاهلل َطؾِععَؿ يف إزل بععلّن هععذه إحععداث سععتؽقن الس 

، وَطؾِععؿ أكععف سععتؽقن هععذه إسععباب وإقضععقة، -ؿععقـبالجزئقععات طـععد الؿتؽؾّ 

وبنرادتف جعؾ لفذه إسباب وإقضقة أحؽاًمعا، وجععؾ يف ذلعؽ كالًمعا اقتضعك 

 
ّ
كظريععة -يف تؾععؽ الؾحظععة التاريخقععة  طؾؿععف وحؽؿتععف وإرادتععف إكزالفععا طؾععك الـبععل

ع-امرادة الؼديؿة وحدوث التعؾ ؼات طـد إشعرية رون . ولفذا، لعؿ يجعد الؿػس 

مـ أهؾ السـّة أّي حرج يف الؼقل بِؼَدم الؼرنن وكقكعف يف الؾعقح الؿحػعقظ وكقكعف 

سابًؼا طؾك إحداث، ويف الؼقل يف أن ذاتف بؽقن الؼرنن كزل مجقًبا طعـ أسعنؾة 

 القاقع، وبسببفا.

ؿ كؿعا تعقهّ  ـيْ فعؾك أصقل أهعؾ السعـّة والؿعتزلعة، فعال تععارض بعقـ إمعرَ 

كصر. وبالتالل، فالؼقل بالظروال التاريخقة وضرورهتا يف ففعؿ الخطعاب الؼعرنين 

ٓ يتعارض البتة مع الؼقل بِؼَدم الؼرنن وكقكف مقجقًدا سابًؼا يف الؾقح الؿحػقظ. 

طؾك أّن كصًرا يف كتابف )كؼد الخطاب الديـل( كان واطًقا هبذا آطرتاض، لؽـف لعؿ 

ؿ يعـعل ْؾعر أّن َسعْبؼ العِ ة رفضف لف أيًضعا معـ كقكعف يتصعقّ ؾّ طِ  يـتؼده تػصقؾقًّا، ولعّؾ 

 بِرهؿ. إلغاء الحرية امكساكقة، وَجْعؾ الـاس مرهتـقـ بَؼَدٍر سابؼ طؾقفؿ ُيجْ 
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َسْبؼ العؾؿ ٓ يعـل الجرب، بؾ يعـل ِطْؾؿ اهلل بؿا سعقحدث  وما كريد بقاكف هـا أنّ 

ؿ يعـل الجرب ؾْ باختقار العباد، فؽتَم ما َطؾَِؿ، فال وجف لؿـ سقعرتض بؽقن سبؼ العِ 

د كؿععا يمّكعع-وغقععاب الحريععة وامرادة امكسععاكقة. والععدلقؾ طؾععك هععذا أّن الـععاس 

رون يف العععادة ويػّؽعع ثقنالـععاس يتحععدّ  يبععدو لععل أنّ خ »-الػقؾسععقال )جععقن سععقرل(

ُحععقل دون وجععقد ة مععـ ذلععؽ الـععقع الععذي يَ رّ لععديـا إرادة ُحعع وكععلهنؿ قععد افرتضععقا أنّ 

لجؿقععع أفعالـععا تػسععقرات سععببقة  الحتؿقععة السععببقة، ويف الققععت كػسععف يعتؼععدون أنّ 

 ذْ إِ  :. وكػس الؿققػ كػسف كجده لؽـ بتػصعقؾ بعالغ لؾباحعث رضعا زيعدان(1)«حتؿقة

ا أطععاد فقفععا مراجعععة الؿققععػ آستشععراقل الؼائععؾ بجربيععة ة يف دراسععة لععف مفّؿعع جععدًّ

العععرب قبععؾ امسععالم، وبجربيععة امسععالم أيًضععا، فبععّقـ اكطالًقععا مععـ مؼاربععة تاريخقععة 

بؿععا فقفععا العععرب قبععؾ امسععالم -الحضععارات امكسععاكقة الؿختؾػععة  أكثربقلقجقععة أنّ 

مكسعاكقة، يؼعقل رضعاخ لؿ تؽـ تعرى التععارض بعقـ الَؼعَدر السعابؼ وامرادة ا -ومعف

لؿ يؽـ ماكًعا مـ الػاطؾقعة  -وطـد غقر العرب-اميؿان بالـقاة الؼَدرية طـد العرب »

ِرد طـفؿ أّي احتجاج بالؼعَدر لعدفع الؿسعمولقة أو التؼؾقعؾ الذاتقة والؿسمولقة، ولؿ يَ 

فالتعارض الظاهري بعقـ الؼعدر والؿسعمولقة لعؿ يخطعر  امكساكقة:مـ شلن الػاطؾقة 

 .(2)«بالفؿ طؾك امصالقطؾك 

                                                     

الؾغة والعؼؾ والؿجتؿع، جقن سقرل، ترخ سعقد الغاكؿل، مـشقرات آختالال، الجزائر العاصؿة، الؿركز  (1)

 .27، ص2226، 1الدار العربقة لؾعؾقم، بقروت، ط -الثؼايف العربل الدار البقضاء

 .69، ص2221، 1سمال الؼدر، رضا زيدان، الـاشرخ مركز دٓئؾ، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ط (2)
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 ر القطل:ر الؼ  ؾ حتطقّ كؼد التصقّ  -

ر القطل، وأّن العرب الؿعاصريـ لإلسعالم كعاكقا أّما ما زطؿف كصر مـ تطقّ 

ـ  صعريح ذوي وطل أسطقري، ٓ يػرّ  ققن فقف بقـ الخقعالل والعقاقعل، ففعذا تجع

امكسعاكقة الؼديؿعة، التعل  الحضاراتمـ كصر، ومخالػ أيًضا لؿا هق متقاتر طـ 

، ومع ذلؽ كان لفا تجارهبا الديـقة والغقبقة، ولعؿ تؽعـ تعرى طؾؿقًّارة كاكت متطقّ 

ق الؿصععريقـ يف ة والغقبقععة. فععال أحععد يـؽععر تػععقّ التعععارض بععقـ التجععربتقـ الحسععقّ 

الػَؾعععؽ والطعععم والفـدسعععة، وكعععذلؽ البعععابؾققن، وغقعععرهؿ، ومعععا تركتعععف تؾعععؽ 

ر العؾععؿ الععذي يزيععؾ إسععطقرة ر الؼائععؾ بتطععقّ صععقّ الحضععارات كػقععؾ هبععدم الت

 .شفاويفؿّ 

أي الطؼعقس -هعذه الؿؿارسعة »يؼقل رضا زيدان يف بحث طـ الطبقعاكقعةخ 

ا يف الخعربة لؿ تطرد آستدٓل العؾؿل، وإكؿا كاكعت مختؾطعة بعف صبقعقًّع -الديـقة

قععل وفعقق امكسان قبؾ العؾؿ لؿ يؽـ يؼسؿ العالؿ إلك صب . أطـل أنّ كؽّؾ  الطبقة

ا معع الطبقععة بعال ا معع كافعة أشعؽال الخعربة، أو مـػتًحعصبقعل، وإكؿا كعان مـػتًحع

«مػفقم الشامؾ
(1)

ز بعقـ امكسعان قبعؾ الععالؿ كعان يؿّقع» يف الفامش أنّ ، ويضقػ 

                                                     

 . مـشقر طؾك الرابطخ26كؼد الطبقعاكقة، رضا زيدان، كراسات دٓئؾ، ص (1)
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ـّ  يف  الغقبعل والحسعل، لؽعـ هعذا لعؿ يؿـعععف معـ كػعل رؤيعة اهلل يف أخعرة أو الجعع

«الدكقا
(1)

. 

أخعرى، فعنّن العؾؿعاء الؿسعؾؿقـ كعاكقا واطعقـ بعلّن  هذا مـ جفة، ومـ جفة

كععابٌع مععـ  -كععالؾقح والعععرش وغقرهععا-امقععرار بقجععقد هععذه الؽائـععات الغقبقععة 

اميؿان والتصديؼ، ولقس بالتجربة الحسقة الؿباشرة، غقر أهنعؿ كعاكقا أذكعك معـ 

كصر وأوسع أفًؼعا وأكثعر طؼالكقعة، فؾعؿ يؽقكعقا لقسعارطقا بنكؽعار شعلء فؼعط ّٕن 

ل ٓ يعـل الععدم، يؼعقل س  ٕهنؿ يعؾؿقن أّن طدم الدلقؾ الحِ  :لؿ يدّل طؾقف الحّس 

ـّ »ابـ تقؿقةخ   بالؿتطّبدهق هداا البد   وإٓ فؾدقس طـدد  وتؽايب مـ كّا  ح لج

 والؿتػؾسػ دلقؾ طؼؾل يـػل وجقدهؿ  لؽـ ا يتدف أكدف لدقس يف  دـ طتف مد  يددّل 

طؾك وجقدهؿ  وهاا إكؿد  يػقدد طددم العؾدؿ ٓ العؾدؿ ح لعددم  وقدد اطتدرف حفداا 

«اق إصب ء والػاسػة كلحؼراط واقرهحّا 
(2)

. 

ا يؼعّر ؽ صحقح، فؽثقعر معـ الؿقجعقدات حالقًّعوهذا الؿسؾؽ العؼؾل مسؾ 

طؾقفا  ل طؾقفا، لؽـ يستدّل س  حتك القضعاكققن بقجقدها رغؿ غقاب الدلقؾ الحِ 

 ّس غاية ما لدى الِحع ة مثاًل طـد الػقزيائققـ. ولذلؽ، فننّ ؿَ ؾِ ظْ كالؿادة الؿُ  :باثارها

أن ٓ يؽقن لف طؾؿ بالشلء، وأّما العؼعؾ فقؿؽـعف آسعتدٓل طؾعك وجعقد الشعلء 

                                                     

 . 26كؼد الطبقعاكقة، رضا زيدان، كراسة دٓئؾ، ص (1)

 .122ص ،بقروت -الرّد طؾك الؿـطؼققـ، ابـ تقؿقة، دار الؿعرفة (2)
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، أو معـ خعالل الخعرب الصعادق، -كؿا كثبعت وجعقد اهلل تععالك-اكطالًقا مـ نثاره 

بنمؽاكعف. وهـعاخ  يـػل وجعقده بعؾ يؼعرّ الذي يليت بف َمـ ٓ يؽذب، وكقن العؼؾ ٓ 

وغقععاب الؿعععارض العؼؾععل:  بنثبععات السععؿعقات لصععدق الخععربؿععقن الؿتؽؾ   أقععرّ 

ولععقس لععدى كصععر مععـ دلقععؾ طؼؾععل يـػععل وجععقد هععذه الؿقجععقدات إٓ محععض 

ل ّس آستبعاد، ومحض الؿزاج القضعل الحديث، الذي يرهـ كػسف بالعالؿ الحِ 

 ويـػل ما وراءه. 

ف الؼاصعر، ّسعالقضعل ٓ يؿؾؽ دلعقاًل طؾعك كػعل معا يتجعاوز حِ  وإذا ثبت أنّ 

وإذا ثبععت أكععف مععا مععـ معععارض طؼؾععل يـػععل وجععقد طععقالؿ غقبقععة تتجععاوز إدراكـععا 

، وإذا -بعف كصعر وهذا يؼعرّ -ريًدا الؿحدود، وإذا ثبت أّن لؾعاَلؿ إلًفا قادًرا طؾقًؿا مُ 

مفا الع ثبت أنّ  ؾؿعل كاكعت لفعا تجارهبعا الحضارات امكسعاكقة الؼديؿعة رغعؿ تؼعد 

قععف مععـ  ِر الععقطل وترق  الديـقععة والغقبقععة، فؼععد اهنععار إذن مععا يزطؿععف كصععر مِععـ تطععق 

 إسطقرة كحق فضاءات العؾؿ.
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 مَي املكي واملذين وأسثاب الزنول:مناقشح اإلشكاالخ املعرفيح لعِل :املطلة الثاين

 ًٓ  إشؽ ٓت الؿؽل والؿدي: :أو

غقعاب  خإولخ ثالثعة أمعقريؿؽـ إجؿال الـؼد الذي وّجفف كصر أبق زيعد يف 

تعععاُرض  خوالندد يالؿعقععار الععدققؼ لؾتؿققععز بععقـ الؼععرنن الؿؽععل والؼععرنن الؿععدين. 

إشعؽال الػصعؾ  خوالن لدثاَمك إلك التؾػقؼ بقـفا. دَ الروايات، إمر الذي ألجل الؼُ 

 والُحؽؿ. بقـ الـّص 

 إشؽ ل الؿعق ر: -

اَمك يف تؿققععز الؿؽععل مععـ الؿععدين، لسععببقـخ دَ د كصععر ضعععػ معقععار الُؼععاكتؼعع

د بدقة ما كزل يف الزمـ الؿؽعل ومعا طدم كػاية القثائؼ التاريخقة التل تحدّ  خإول

كزل يف الزمـ الؿدين. وقد وصؾ كصر إلك هذا آستـتاج مـ ففؿف لؼقل الباقالين 

صحابة والتابعقـ، ولعؿ يعِرد إكؿا يرجع يف معرفة الؿؽل والؿدين لحػظ الخ »$

 فعرائضذلعؽ معـ  لعؿ يعممر بعف ولعؿ يجععؾ اهللُ  ٕكعفيف ذلعؽ قعقل:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

«إُّمععة
(1)

يؿؽععـ  اَمك وجععقد تؿععايز واضععح حععادّ دَ افععرتاض معععايقر الُؼعع خوالندد ي. 

 التؿاسف بقـ الؿؽل والؿدين.

                                                     

 .78مػفقم الـص، ص (1)
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وهعق ؼ رئعقس وقعع فقعف كصعر أبعق زيعد، ويف البداية، تجم امشارة إلك مـزلَ 

اَمك يف الؿسععائؾ التععل دَ الجـععقح إلععك التعؿععقؿ، دون اسععتؼراء كععااٍل ٕقععقال الُؼعع

يتـاولفا. إمر الذي يقحل بنجؿاطفؿ طؾك الؼقل الذي كسبف كصر إلعقفؿ: لؽعـ، 

ًٓ أخرى وأكثر اكتشاًرا لؿ يُ  ِشر إلقفا كصر. بالعقدة إلك كصقص العؾؿاء، تجد أققا

ـ، هؿععاخ قْ ، فععال يجععد الـععاضر فقععف غقععر كتععابَ (وبععالعقدة إلععك كتابععف )مػفععقم الععـّص 

لؾسعققصل. وكثقعر مؿععا يف الؽتعابقـ يععقد إلععك  (امتؼععان)لؾزركشعل، و (الربهعان)

، وٓ يصععّح بحععاٍل تعؿععقؿ اجتفاداهتؿععا طؾععك -رحؿفؿععا اهلل-َػقـ اجتفععاد الؿععمل  

صبقعة دراسة كصر، كاكعت تؼتضعل مـعف الععقدة إلعك العؾؿعاء  الجؿقع. وأيًضاخ فننّ 

عرْ ابؼقـ وَج الس ريـ معع د نرائفؿ ومقاقػفؿ، وأيًضاخ الـظر يف صبقععة تعاُمعؾ الؿػس 

ثقـ حقل الرواة والـَّؼؾة... وحتك طؾك الؼقل  الروايات الؿـؼقلة، وأحؽام الؿحد 

عا كؾقًّعا ٓ كعاضًرا يف الجزئقعات، فعننّ بل كثقعًرا معـ هعذه الؿسعائؾ  ّن جفعده كعان كظريًّ

م مـعف تقسعقع كطعاق الـظعر الجزئقة التل بـك طؾقفا استـتاجاتف الؽؾقة كاكعت تتطّؾع

 والبحث، ٓ آقتصار طؾك الزركشل والسققصل.

تؼسقؿ الؼرنن إلك مؽل ومدين يسعتـد إلعك  وبالعقدة إلك مسللة الؿعقارخ فننّ 

شعفدوا  ذْ ؼقلعة طعـ الصعحابة: إِ ؼ بالروايعة التاريخقعة الؿـما تعؾّ  خأساسقـخ إول

مععقاصـ كععزول الؼععرنن وأزمـتععف، وكؼؾععقا معععرفتفؿ إلععك تالمقععذهؿ مععـ التععابعقـ: 

عكَ  خوبالتالل، كعان آطتؿعاد كثقعًرا طؾعك الروايعات وأثعار. وإسعاس الثعاين ل ص 

تفا، ثؿ كظروا تفا أو مدكقّ استؼرائل، فعؿد العؾؿاء إلك تؾؽ السقر التل طؾؿقا مؽقّ 
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قر الؿؽقعة، وضعقاهر ر يف الّسعقبفا، وأدركقا أن ثؿعة ضعقاهر أسعؾقبقة تتؽعرّ يف أسال

ر يف السععقر الؿدكقععة، فعؿععدوا إلععك هععذه الظععقاهر وجعؾقهععا معععايقر أخععرى تتؽععرّ 

اجتفادية، وهعذا إسعاس سعؾقؿ معرفقًّعا: وذلعؽ أكعف لعقس معقعاًرا مػروًضعا طؾعك 

ِفر عفا. طؾك أّن كصًرا لؿ ُيظْ ، بؾ هق كابع مـ استؼراء ضقاهره إسؾقبقة وتتب  الـّص 

هذا الُبعد الؿعريف الؽامـ وراء اختقار هعذا الؿعقعار، بعؾ اكتػعك بعالؼقل إهنعا غقعر 

ػ أحقاًكا، وهذا صحقح: فإسعاس الؿععريف كافقة ولقست دققؼة لؽقهنا قد تتخؾّ 

ل كؿا هق معؾقم. وأيًضا، فـصعر قعد الذي بـك طؾقف هق آستؼراء، وآستؼراء ضـ  

 طؾك الغالعم، ولعقس معقعاًرا قطعقًّعا. طـ الزركشل ققلَ  كؼؾ
ّ
ف أّن هذا الؿعقار مبـل

وأيًضا، ففذا الؿعقار اجتفعادي، وآجتفعاد ٓ يؽعقن يف الؼطععل، بعؾ مبـعاه طؾعك 

ـّ  هعذا الؿعقعار يػعرتض تؿعايًزا واضعًحا  . والـؼد إساسل لـصعر هـعا، هعق أنّ الظ

ر ٓ يحععدث فجععلة طؾععك مسععتقى تطععقّ ال»وقاصًعععا، يف حععقـ أكععف غقععر واضععح: ّٕن 

 التػرقة بعقـ الؿؽعل والؿعدين يف العـّص  : لذلؽ تظّؾ طؾك مستقى الـّص  أوالقاقع 

«ة لؽـفا غقر حاسؿةطامتػرقة تؼقم طؾك خصائص 
(1)

. غقر أّن كصًرا هـا يتـاقض: 

اَمك قالقا باجتفادية هذه الؿعايقر، ومعؾعقم أن آجتفعاد يؽعقن يف دَ فؼد أقّر أّن الؼُ 

ة طؾك الغالم، ثعؿ يـسعم هذه الؿعايقر مبـقّ  غقاب الؼطع، وكؼؾ طـ الزركشل أنّ 

إلك الؼدامك أهنؿ يػرتضقن تؿايًزا حاسًؿا بقـ الؿؽل والؿدين، طؾًؿا أّن إساس 
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 محعض، قعائؿ طؾعك الروايعة، وأهنعؿ معا لجعموا إلعك 
ّ
الذي بـقا طؾقعف أسعاٌس كؼؾعل

 لروايات. استؼراء الػروق إسؾقبقة إٓ بسبم كؼص ا

 إشؽ ل التؾػقؼ والجؿع حقـ الرواي ت: -

 يف كظره كاتجة ٕهناالؿالحظ طـ كصر أبق زيد رفضف لؿسللة تؽرار الـزول، 

طـ أمريـخ التؾػقؼ بقـ الروايات الـاتج بدوره طـ تؼديس إشعخاص. والثعاينخ 

قل والقاقع. وهـا مالحظات كؼدية ح كقن الؼقل بالتؽرار يؾغل الصؾة بقـ الـّص 

 هذا التصقرخ

ثقـ:  أّما إهؿالف مشؽال تقثقؼ كؼؾ الروايعات، ففعق ٓ يفعتؿ بؼقاطعد الؿحعد 

ات، كظًرا لؽقهنعا يف الؿرويّ  ّؽ وذلؽ لؿقؾف إلك الؿققػ الحداثل العام، وهق الش  

حعؾ وآخعرتاع، تؾبقعًة لؾؿقعقٓت إيديقلقجقعة ولألهعقاء خضعت لؾقضع والـّ 

طة الصععحابة الععذيـ اطُتععربوا ؾْ ت خاضعععة أمععام ُسععالسقاسععقة، ولؽقهنععا أيًضععا كاكعع

هذه القرقة ٓ تتسع لؿـاقشة إشؽال  ج مـ تخطنتفؿ. طؾك أنّ سقـ وتؿ التحرّ مؼدّ 

ثقـ يف تؿققععز الصععحقح مـفععا مععـ  التععلثقر السقاسععل يف الروايععات، ودور الؿحععد 

قر تفا معرفقًّا. لؽـ الذي يفؿـا هـعا أن كشعالضعقػ، ويف طؼالكقة معايقرهؿ وصحّ 

 إلك بعض ما يـؼض هذه الدطقىخ

يسععتحقؾ يف العععادة أن تععـفض جؿاطععات مععـ الـععاس كثقععرة العععدد لجؿععع  -

وقطع إسعػار الطقيؾعة، ٕجعؾ الؽعذب  الؿروياتالحديث ولؼاء الرواة وتؿققز 
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ك مصؾحقًّا ِص  ذْ وآخرتاع: إِ  بؽثقعر  رًفا، َلؽان الجفد الؿبعذول أقعّؾ لق كان الؿحر 

ا مؿععا ُبععذِ ِجعع ػات الضععخؿة يف صبؼععات الععرواة هععذه الؿصععـّ  ل، وَلَؿععا ضفععرْت دًّ

رات وتالمقذهؿ وشققخفؿ والؿدن التل دخؾقها وأزمـعة دخعقلفؿ إلقفعا، والتغّقع

ر يف مصعداققة ما مـ شلكف أن يمث   التل صرأت طؾك بعضفؿ... يف رصٍد شامؾ لؽّؾ 

ثقـ كػقععؾ بععاحرتامفؿ وإكبععار مععا  بععذلقه، وأّمععا الروايععة. فععالـظر يف مجفععقد الؿحععد 

اطتبعار  هذا الجفد. وسقؽقن مـ العبث ب فال يحتاج لؽّؾ ذِ محض القضع والؽَ 

ثقـ بال ققؿة،  طؾؿقا اختالق هذه الروايات ثؿ قعامقا بؿعا قعامقا  إذامجفقد الؿحد 

 ر  وتقثقؼ...حَ بف مـ جؿع وتَ 

ث، وهق الص   ثؿة أمرٌ  - ق والسالمة معـ إمعقر دْ أساس يستـد طؾقف الؿحد 

ث، ا لشائـة أخالققًّا، ويستحقؾ يف العادة أن تؼبؾ جؿاطعات معـ الـعاس نراء محعد 

ثقـ نخريـ، ثؿ يؽقن كاذًبعا ويَ  خػعك كذبعف: وأن تتطابؼ مروياتف مع مرويات محد 

ث ُتؼاَبععؾ بؿرويععات مرويععات هععذا الؿحععد   هععذا مععع إضععافة معقععار نخععر، وهععق أنّ 

د الطعرق )مسعللة الشعقاهد وتععدّ  أخريـ وتتطابؼ معفا يف الؽثقر معـ التػاصعقؾ

تفا وتؼقيعععة بعضعععفا لعععبعض(، معععع آكتبعععاه لفعععذه آختالفعععات وتؼعععقيؿ صعععحّ 

ومصععداققتفا )مسععللة الشععذوذ، وزيععادة الثؼععة(. هععذا إضععافة إلععك الـؼععد الععداخؾل 

ؿ ْؾععلؾؿرويععات ومععدى اتسععاقفا مععع الؼععرنن ومععع بععاقل إحاديععث الصععحقحة )طِ 

 ؾ(.ؾَ العِ 
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ة زطٍؿ متفافعت، وهعق جّ حال تبخقسفا وإهؿالفا بحُ ففذه الجفقد ٓ يؿؽـ ب

 يف كععّؾ  وإيديقلقجقععة: ٕن مععـ شععلهنا أن تععدفعـا إلععك الشععّؽ  السقاسععقةالؿقععقل 

ة أّن جؿقعع َمعـ كتعَم كاكعت لعف أهعقاء ّجعالرتاث الؿـؼعقل لعدى جؿقعع إمعؿ بحُ 

ة، ومـ شلن هذا أن يفدم أساس طؾؿ التاريخ. وكصر كػسف لف مققٓت فؽرية خػقّ 

وأيديقلقجقة تؿارس دورها يف خطابف واختقاراتعف ومقاقػعف، وإذا طامؾـعاه بؿبدئعف 

 كان كػقاًل بنسؼاط كتاباتف وتجاهؾفا.

ػًؼععا طؾقفععا ٓختبععار لؾعؾؿععاء معععايقر مقضععقطقة وطؼالكقععة متّ  وإذا ثبععت أنّ 

ا، فال مـاص طؼاًل مـ الجؿعع والرتجعقح، الؿرويات، وإذا ثبت أّن روايتقـ صّحتَ 

س طؾعك ر الـعزول. ففعذا افعرتاض متلّسعماكع طؼاًل مـ افرتاض إمؽان تؽرّ كؿا ٓ 

 أمريـخ

ثان ـ استقفَقا شروط الصحة، وكالهؿا يتحدّ يْ أكف ٓ يؿؽـ رّد خربَ خإول -

دة. وبالتععالل، يػععرتض كععزول السععقرة طععـ كععزول السععقرة أو أيععة يف واقعععة محععدّ 

 تقـ.مرّ 

تؽرار الـزولخ فؾقس ثؿة محعال مرتتعم  أكف ٓ ماكع طؼؾقًّا يؿـع مـ خالن ي -

م ماكًععا يؿـعع د آستبعاد. وكصعر كػسعف لعؿ يؼعدّ طـ الؼقل بتؽرار الـزول إٓ مجرّ 

 ع ما يؿـع مـ الؼقل بتؽرار الـزول.رْ ِرد يف الش  مـ تؽرار الـزول، كؿا لؿ يَ 
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بـعك  فؼعد ،والقاقعع وأّما ربطف بقـ الؼقل بتؽرار الـزول والػصؾ بعقـ العـّص 

لؾؼععرنن الؿؽععل خصععائص  هععذه الععدطقى طؾععك افععرتاض أسععاس، وهععق أنّ  كصععر

زت أيعات بإسعؾقب العقجقز، ة، فتؿّقعأسؾقبقة فرضتفا صبقععة الؿرحؾعة الؿؽّقع

وبالسجع ذي الؼقؿة التلثقرية العالقة، ولؾؼرنن الؿدين خصعائص أخعرى اقتضعتفا 

ر رة تؽعرّ صبقعة الؿرحؾة، وهل التشريع وتلسقس الؿجتؿع. والؼعقل بؽعقن السعق

السقرة الؿؽقة ستعاود الـزول يف الؿرحؾة الؿدكقعة، وبالتعالل لعـ  كزولفا يعـل أنّ 

حال تبًعا لؿبعدأ تؽقن سؿاهتا مـسجؿة مع صبقعة الؿرحؾة وستبدو كشاًزا: وهذا مُ 

 والقاقع. ؾة بقـ الـّص الص  

 والغريم هـا أّن كصًرا لؿ يطالع الؿسللة بتػصقؾ، وإٓ ما كعان لقؼعع يف هعذا

لؿ يـتبف إلعك أن افعرتاض التؽعرار ققعؾ يف سعقرتقـ فؼعط، وهؿعا سعقرتا  ذْ القهؿ، إِ 

الػاتحة وامخالص
(1)

، ويف بضع نيات أخرى فؼط. ففعق حالعة اسعتثـائقة فرطقعة، 

وإصععؾ كؿععا يؼععقل ابععـ حجععر طععدم التؽععرار
(2)

 . وأيًضععا، فؿضععامقـ السععقرتقـ 

قر الؿؽقة والؿدكقة طؾعك السعقاء: ويف البؼعرة تقجدان يف الّس  -الدطاء والتقحقد-

تقجد أطظعؿ نيعة يف الؼعرنن ومضعؿقهنا التقحقعد، والتقحقعد مقجعقد يف سعقرة نل 

                                                     

اكظرخ مسللة تؽرار الـزول يف الؼرنن الؽريؿ بقـ امثبات والـػل، طبد الرزاق حسقـ أحؿد، كرسل  (1)

 .61، 56هع، ص1436، 1الؼرنن الؽريؿ وطؾقمف، جامعة الؿؾؽ سعقد، الرياض، ط

فتح الباري بشرح صحقح البخاري، ابـ حجر العسؼالين، إشراالخ محم الديـ الخطقم، دار  (2)

 . (522 /8)، 1379بقروت،  -الؿعرفة
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جال مع الـصارى ويف الؿائدة أيًضا ويف غقرهؿا... وكذلؽ العدطاء طؿران يف الس  

ا وٓ هنائقًّا وٓ حاسعًؿا: بعؾ  لعق كعان يف الػاتحة. فؾقس الػصؾ بقـ الؿرحؾتقـ تامًّ

ة بععض السعقر أو لؿا وقعع الخعالال أصعاًل يف مؽّقع دّ الػصؾ حاسًؿا إلك هذا الحَ 

كؿعا بقـّعا أطعاله:  الؿععايقر التؿققزيعة غقعر قطعقعةطؾك كقن هعذه  مدكقتفا، مؿا يدّل 

والطريػ هـا أّن كصًرا كسل سريًعا اهتامف لؾؼدماء بلهنؿ فصؾقا فصاًل حاسًؿا بعقـ 

 !قػصؾ بقـفؿا فصاًل حاسًؿا يف تـاقض غريمـ، ثؿ يعقد هق لقْ الؿرحؾتَ 

س طؾك وهبذا، يظفر أن الؼقل بتؽرار الـزول لقس تؾػقًؼا، بؾ افرتاض متلّس 

اِرض العؼؾل أو الشرطل. طؾك أّن ثؿة عَ س معرفقة سؾقؿة، وطؾك غقاب الؿُ ُس أُ 

ًٓ طؼاًل  بؾ لؽقن  ،فريًؼا مـ الباحثقـ رفض الؼقل بتؽرار الـزول، ٓ لؽقكف محا

ة خػقة، أو بضعػ ل بعؾّ ِش ثؿة يف تؾؽ الروايات ما يَ  ذْ ؼ، إِ لشرط إول لؿ يتحؼّ ا

د استدطاء ػفؿ مـفا الـزول، بؾ مجرّ يف الرواة، أو بؽقن بعض الروايات ٓ يُ 

لؾسقرة يف ذلؽ السقاق، إلك غقرها مـ ضروب آحتؿآت... وبالتالل، يصقر 

 ؼ واقًعا.تؽرار الـزول مؿؽـًا طؼاًل، لؽـ غقر متحؼّ 

ًٓ أنّ وطؾععك العؿععقم، كععان طؾععك كصععر أن يبععقّ  الؼععقل بتؽععرار الـععزول لععؿ  ـ أو

ريـ، ريـ وطؾؿاء الؼرنن، وأكف ققل لبعض الؿتلخ  مقـ مـ الؿػس  يصدر طـ الؿتؼد  

ـ الؿاكع العؼؾل أن يبقّ  -تلكقًدا لدطقاه-ع طؾقف. وأيًضا كان طؾقف وأكف لقس بؿجؿَ 

 لـزول. وهق ما لؿ يػعؾف كصر.والشرطل مـ الؼقل بتؽرار ا
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 :ؿ والـّ  إشؽ ل الػصؾ حقـ الُحؽْ  -

ـخ يْ ف، ففـعا يـتؼعد كصعر أمعرَ ِؿعوُحؽْ  وأّما كؼد كصر لؿسللة الػصؾ بقـ العـّص 

م الحؽؿ طؾك كزول الـّص  خإول ر الـّص  خوالن ي. تؼد  طعـ الحؽعؿ السعابؼ.  تلخ 

طـ حؽؿف،  خ تعطقؾ الـّص ي إمران طـد كصر إلك مسللتقـ خطقرتقـ، هؿاويمد  

 .والؼقل بنمؽان وجقد وحل بدون كّص 

م الحُ  ر كععزول نيععة ، فؼععد اكتؼععد قععقل العؾؿععاء بتععلّخ ؿ طؾععك الععـّص ْؽععفلّمععا تؼععد 

ر القضعقء يف نيعة التعقؿؿ فا الذي كان سابًؼا، ذاهًبا إلعك أن ِذْكعؿِ ؽْ القضقء طؾك ُح 

العرب  تعؾقعؾ ابعـ طبعدلقس سقى تؼدمة لحؽؿ التقؿؿ وإشارة إلقعف فؼعط، ثعؿ أورد 

علألمر بلكف تقكقد لؾقضقء يف الؼرنن بعدما تؼرّ  هعذا الؿققعػ  ـّة: ورأى أنّ ر يف الس 

ا، ويجعؾفا مجرّ الرب يؾغل اطتبار الس   مـ ابـ طبد رة تػسعقرية، ويعرى د معذكّ ـّة كصًّ

ر إصعقلققـ والػؼفعاء العذيـ ر معـ طؾؿعاء الؼعرنن مخعالػ لتصعقّ هذا التصعقّ  أنّ 

ععيجعؾععقن ال ععا أيًضععا. والغريععم أّن كصععًرا هـععا كسععل أنّ س  مؼابؾتععف بععقـ طؾؿععاء  ـّة كصًّ

ـ اطتؿد الؾَذيْ -الؼرنن وإصقلققـ والػؼفاء ٓ معـك لفا: فالزركشل والسققصل 

ران يف أصععقلقان بارطععان، وفؼقفععان شععافعقان كبقععران، وهؿععا يؼععرّ  -طؾقفؿععا كؾقًّععا

ععكتبفؿعا إصععقلقة ُح  ران أمععًرا واضعًحا كفععذا ويتجععاهالن ـّة، فؽقععػ يؼعر  جّقعة الس 

خ كعّص كصّقة الس   ًٓ  إلفعل، وكعّص  ـّة؟ وأيًضا، فؿعؾقم طـد العؾؿاء أن لؾقحل أشؽا

  ، وكّص -الحديث-مـ كالم الـبل 
ّ
، وهق الحديث نخر إلفل الؿعـك بللػاظ الـبل

 
ّ
ف. وهععذه إكععقاع تشععرتك يف كقهنععا وحًقععا، طععـ رّبعع الؼدسععل الععذي يرويععف الـبععل
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ـ حقعععث العبعععارة. فعععالؾػظ يف الؼعععرنن هلل، ويف الحعععديث الؼدسعععل وتختؾعععػ مععع

زيععد؟ وأّي  أبععق. فععلّي فصععؾ يزطؿععف -طؾقععف السععالم-والحععديث الـبععقي لؾـبععل 

استحالة يف تعؾقؾ ابـ طبد الرب حقـ رأى ذكر القضقء يف الؼرنن تقكقًدا؟ والؼرنن 

والزكعاة ومعدح  رهعا كتؽعرار إمعر بالصعالةد كثقًرا معـ إحؽعام ويؽر  كػسف يمك  

الحؽععؿ يف كػععس الـععقع  يتقكععدد تاركقفععا بالعععذاب، فععنْن جععاز أن قـ وتقّطععالؿصععؾ  

، فقؽععقن وارًدا بععالقحل السععـّل يف أكثععر مععـ كععّص  يتقكععدالـصععل، فبععإحرى أن 

 وبالؼرنين.

ر الحُ  إلك مبعدأ العتالزم البعدهل بعقـ  ؿ طـ الـزول، فؼد استـد فقفؽْ وأّما تلخ 

ؿ طـ الـزول يؾغعل هعذا العتالزم ؽْ ر الحُ الؼقل بتلّخ  الؿـطقق والدٓلة. وطـده أنّ 

د كصر ثالثة مصادر لخطل الؼعدامك يف الضروري بقـ الؿـطقق والدٓلة. وقد حدّ 

 هذه الؿسللةخ 

 خؾطفؿ بقـ الدٓٓت الؾغقية والدٓٓت الشرطقة التعل جعاء هبعا :إول -

الشارع، وأهنؿ يػفؿقن هذه إلػاظ باطتبار العدٓٓت الشعرطقة لؽـفعا وردت يف 

ّطل حقث َخ  ،ؾاخر نية مـ سقرة الؿزمّ بدٓلتفا الؾغقية. ويعطل مثاًل لفذا الخؾط 

ؾ وجعؾفا مدكقة استـاًدا إلك صقلفا فؼط، ورّد الروايعات كصر العؾؿاَء يف نية الؿزمّ 

 تفا. الؼائؾة بؿؽقّ 
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طجزهؿ طـ رّد رواية طـ صحابل: كرواية ابـ مسعقد يف دخقل  خوالن ي -

، وهل نية [81]امسراءخ  ڱمث ڱ ڱ ڱ نثڳمؽة وهق يرددخ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 مؽقة.

الخؾط بقـ مـاسبة الـزول وبقـ سقاق نخر يعاد فقعف آستشعفاد  :والن لث -

ـّ  بالـّص  سعابؼ طؾعك سعببف، ويعليت الععالؿ يف  العـّص  العراوي أنّ  معرة أخعرى، فعقظ

م كزول الـّص   طؾك حؽؿف.  مرحؾة أخرى فقرى إمؽاكقة تؼد 

الشرطقة  الدٓٓتوبخصقص آطرتاض إول الؿرتبط بالخؾط بقـ 

ؾ التل تضّؿـت والؾغقية، فسـؼصر كؼاشـا مع كصر يف أية إخقرة مـ الؿزمّ 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ نثٻتؾؿقًحا لػرض الزكاة، وهل ققلف تعالكخ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 .[22]الؿزمؾخ  ھمث ہ ہ ہ ہ ۀ

ٓحًؼعا ؿ الزكاة العذي سعقؽقن ؽْ اطترب كصر أية مدكقة لقـػل إشارهتا إلك ُح 

ًٓ أهؿعؾ أمعقًرا أساسعقة، مـفعا  ذْ ع كصعر، إِ مػروًضا: وهـعا قعد تسعرّ  العؾؿعاء  خ أنّ أو

ة: ويف أجؿعععقا طؾععك فععرض الصععؾقات الَخْؿععس لقؾععة امسععراء قبععؾ الفجععرة بَسععـَ 
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ـ أن ٓ صععالة الؼععرنن نيععة تجعععؾ ققععام الؾقععؾ كػععاًل ٓ فرًضععا. وثؿععة أحاديععث تبععقّ 

قبعؾ فعرض  بد أن تؽقن هعذه أيعة قعد كزلعْت مػروضة إٓ الَخْؿس: وبالتالل، ٓ 

ػعرض طؾعك الـبعل والؿعممـقـ صعالة الؾقعؾ وتجعؾفعا الصؾقات الَخؿس: ٕهنعا تَ 

بػععرض  تـسععخبؿؽععة بدايععة الععدطقة قبععؾ أن  واجبععة: فععال بععد أن تؽععقن قععد كزلععْت 

الصععؾقات الخؿععس لقؾععة امسععراء والؿعععراج الععذي كععان قبععؾ الفجععرة، وهععذا مععا 

فؼعد تـعاقض كصعر  خوث كًق طـ كزولفا بؿؽة.  ْت ثَ ت التل تحدّ طؾقف الروايا أجؿَعْت 

حقـ جعؾ الطقل والػاصؾة معقاًرا حاسًؿا يف الػعرق بعقـ الؿؽعل والؿعدين، وهعق 

الػصؾ التام غقر مؿؽـ أصاًل، وأكف ٓ بد مـ تؿفقد لؾؿرحؾة الثاكقعة  ر أنّ الذي قرّ 

الػصععؾ بععقـ الؿؽععل ولؼععد تـّبععف العؾؿععاء إلععك أن »ر. يؼععقل كصععرخ ج وتطععقّ وتععدرّ 

والؿععدين لععقس دائًؿععا فصععاًل حاسععًؿا: فؿععـ الـصععقص الديـقععة كصععقص تحؿععؾ 

خصععائص الـصععقص الؿؽقععة، وكععذلؽ مععـ الـصععقص الؿؽقععة كصععقص تحؿععؾ 

ل معـ مرحؾعة إلعك أخعرى طؾعك مسعتقى ة. إّن التحعقّ خصائص الـصقص الؿدكّقع

ل تعدريجل: القاقع وطؾك مستقى الـّص  لعذلؽ قعد  ٓ يتؿ طرب صػرة، بؾ هق تحق 

ًّٓ طؾك تطقّ كجد يف الـصقص الؿؽقّ  . (1)«ر ٓحؼ يف الؿرحؾعة الؿدكقعةة ما يؽقن دا

سعخ، فعؾك ققلف: ٓ معـك ملغاء هعذه الروايعات، وهعذا التسؾسعؾ يف الـعزول والـّ 
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بؿجععرد مؼععايقس شععؽؾقة اجتفاديععة لقسععت صععارمة وٓ حاسععؿة. وإذا ثبتععت مؽقععة 

م  .الحؽؿ طؾك الـّص  أية، ثبت تبًعا لذلؽ إمؽان تؼد 

ّد رواية الصحابل وتؼديسفؿ وأّما اطرتاضف الثاين طـ طجز العؾؿاء طـ رَ 

ر فقفا لػظ )الحؼ( يف ققلف لفؿ، فؼد بـاه كصر طؾك رواية طـ ابـ مسعقد يػّس 

بالسقػ، مع أّن أية مؽقة  [81]امسراءخ  ڱمث ڱ ڱ ڱ نثڳتعالكخ 

ض يف الؿديـة. وهذا غريم أيًضا مـف، فـصر لؿ يـتبف إلك أن لػظ والؼتال ُفرِ 

وإزهاق  لؽقكف أداة محؼاق الحّؼ  الؾػظ)الحؼ( طاّم، والسقػ مـدرج تحت 

ريـ تػسقر الؾػظ ببعض ما يـدرج تحتف أو الباصؾ، ومعؾقم أن مـ أسالقم الؿػس  

قد فّسر لػظ )الحّؼ( بلحد أكقاطف. وأّما الحديث ففق بقان مـ العالؿ أّن ابـ مسع

 ملسو هيلع هللا ىلصدها، وقد دخؾفا الـبل يقم فتح مؽة يردّ  ملسو هيلع هللا ىلصبالسقػ بـاء طؾك رؤيتف لؾـبل 

ا ّر أهؾ مؽة واستسؾؿقا: فلّي إشؽال هـا؟ مع أكـا بقـ  ة وبدون قتال بعدما فَ بالؼقّ 

م الحؽؿ طؾك أية؟ وأّما زطؿ قداسة  يف الـؼطة السابؼة أن ٓ ماكع طؼؾقًّا مـ تؼد 

الصحابة غقر معصقمقـ، وإمؽان الخطل وارد مـفؿ  ، فؿـ الؿعؾقم أنّ الصحابة

الصحابة يف العديد مـ الؿقاقػ، بؾ وأثبتقا  بعَض  يف الرواية، وقد خّطل العؾؿاءُ 

تراُجع بعض الصحابة طـ بعض نرائفؿ طـد سؿاطفؿ حديًثا غاب طـفؿ، فؾقس 

هقن طـ الؽَ  ٕدلة أخرى، مـفا  ب،ذِ الصحابة بؿعصقمقـ، لؽـفؿ ُطدول، ومـز 

 گ گ گ ک ک نثکق ـ مؽاكتفؿ إخالققة العظقؿةخ الؼرنن كػسف بَ  أنّ 
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]الػتحخ   ڻمث ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ، [18

 ڦ ڦ ڦ ڦ نثڤ، وققلف يف أية كػِسفاخ [29]الػتحخ  ٿمث ٿ ٿ ٺ

 أية.   مث...ڄ ڄ ڄ ڄ

الؿتؽاثرة يف بقان مؽاكتفؿ. وأيًضعا، فالعؼعؾ والععادة هذا إلك جاكم أيات 

يػرضععان احععرتام هععذا الجقععؾ وآطععرتاال بلخالقععف العالقععة، فالتضععحقات التععل 

يـ الجديععد ومعععاداة قععقمفؿ والفجععرة وتععرك إمععقال قععّدمقها، واميؿععان بالععد  

 ة ضععػاء فؼعراء، ٓ يؿؽعـ إٓ أن يعدّل ّؾعقِ  ؿوإوٓد ومحاربة الروم والػرس وه

ععف دقفؿ يف اطتؼععادهؿ بصععّحة الععد  طؾععك ِصعع يـ: هععذا والعععرب تؽععره الؽععذب وتؿج 

هعععذا وإصعععؾ يف  ،ِؼط لؾؿعععرء...وترفضعععف، والؽعععذب يف هعععذا الؿجتؿعععع ُمْسععع

ع ؼعة، معا لعؿ تؽعـ ثؿعة ق والثّ دْ الؿعامالت امكساكقة اكبـاؤها طؾك استصحاب الص 

: وأّمععا يف حالععة والحععذر، أو طالمععات قاصعععة بالؽععذب قععرائـ دالععة طؾععك الشععّؽ 

الصحابة، فعنلك جاكعم هعذا إصعؾ الؿستصعحم، فثؿعة كصعقص قرنكقعة مزّكقعة 

يف صدق  لفؿ، وأخرى حديثقة، وثؼافة تؽره الؽذب، وقرائـ أخرى تؼطع الشّؽ 

صععقيتفؿ وتضععحقتفؿ يف سععبقؾ اميؿععان... فالحاصععؾ أن مسععللة طدالععة الصععحابة 

 كصر. ًدا كؿا يزطؿشرطقة طؼؾقة، ولقست تؼديًسا مجرّ 
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ا يف أهنا تتقّطع د وأّما آطرتاض إخقر، فال معـك لف هـا: فأية واضحة جدًّ

ؼ إٓ يف غعزوة بعدر. جؿع الؿشركقـ بالفزيؿةخ وهل مؽقة، وهذا القطقد لؿ يتحؼّ 

 ۓ ے ے نثھًؼا بعد كزولفا: وهـاك كظائر لفذه أيعةخ فقؽقن وققطفا متحؼّ 

، وهذا ما حدث فععاًل. [3 -2]الرومخ   ﮷مث ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

]يقسععػخ   ڱمث ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ نثگويف قصععة يقسععػخ 

. [7]الؼصعععصخ  ڄمث ڄ ڄ ڄ ڦ نثڦ، ويف قصعععة مقسعععكخ [122

 فِذْكُر البشارات ثؿ وققطفا ٓحًؼا واقٌع يف الؼرنن ذاتف.

 إشؽ ٓت أسب   الـزول: :ث كًق 

أتقععةخ يؿؽععـ إجؿععال إشععؽآت كصععر حععقل أسععباب الـععزول يف الؿسععائؾ 

الثؼعة بعالرواة رغعؿ أن  ،بمؽ بعؿقم الؾػظ وإهعدار خصعقص الّسعإشؽال التؿّس 

طصر التابعقـ كان طصعر اقتتعال سقاسعل وأيعديقلقجل، وإشعؽال تؽعرار الـعزول 

 د إسباب.وتعدّ 

 إشؽ ل طؿقم الؾػظ وخصقص السبب: -

كصععًرا يععرى أن  ؼ بعؿععقم الؾػععظ، فععننّ فبخصععقص امشععؽال إول الؿتعّؾعع

طؾعك إخعذ بعؿعقم الؾػعظ ٓ بخصعقص  رّ ِصعلػؽر العديـل التؼؾقعدي الؿُ مققػ ا

ي إلععك كتععائج خطقععرة، مـفععاخ إهععدار الحؽؿععة مععـ التشععريع، وهتديععد السععبم يععمدّ 

بعؿعقم  -حسم كصر-يف الخؿر، لق أخذ  إحؽام ذاهتاخ فػل أيات التل كزَلْت 
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ى أو الثاكقعة، وٕدّ ؽ العبعض بأيعة إولعك أن يتؿّسع»مثاًل  باممؽانالؾػظ لؽان 

«فاذلؽ إلك الؼضاء طؾك التشريعات وإحؽام كؾّ 
(1)

. 

كصًرا هـا لؿ يسعتقطم جقعًدا قصعد العؾؿعاء بؿسعللة طؿعقم الؾػعظ  ويبدو أنّ 

وخصقص السبم. فالؼائؾقن بعؿقم الؾػظ ٓ يرفضقن السبم. والطائػتعان مًععا 

مـ يف تعدية أية إلك الـزاع كا ُتعؿالن أسباب الـزول يف ففؿ أيات، لؽـ محّؾ 

أيعة بـػسعفا طؾعك الحعآت الجديعدة الؿـدرجعة  السقاقات الؿشعاهبةخ هعؾ تعدّل 

ـا كحتعاج إلعك الؼقعاس لتعديعة الحؽعؿ؟ فالؼعائؾقن بعؿعقم ة، أم إكّ ؾّ تحت كػس العِ 

أيعععة وحعععدها كافقعععة وٓ حاجعععة إلعععك الؼقعععاس، والؼعععائؾقن  الؾػعععظ يؼقلعععقن إنّ 

أساًسعا طؾعك السعبم  أيعة تعدّل  ٕنّ  :الؼقاسبخصقص السبم يؼقلقن بضرورة 

فعا حعقل الذي كزلت فقف فؼط، وٓ بعد معـ الؼقعاس لتعديعة حؽؿفعا. فالؿسعللة كؾّ 

ة، ٓ يف إطؿعال ّؾعـة لعـػس العِ ة الؿتضعؿّ وجف دٓلة أية طؾك السقاقات الؿسعتجدّ 

عؾعؿ ػؼ طؾعك إخعذ بفقف، إذ الجؿقع متّ  ألػاظ أية أو مراطاة السبم الذي كزلْت 

مف كصر حقل نيات الخؿر، فال يـدرج ضؿـ ا الؿثال الذي قدّ أسباب الـزول. وأمّ 

خ، مـ هـا كان طؾؿ أسباب الـعزول ْس مبحث أسباب الـزول، بؾ ضؿـ مبحث الـ  

رة مة والؿتلّخ إلك جاكم الؿؽل والؿدين ُمِعقـان لؾػؼقف طؾك معرفة أيات الؿتؼدّ 

 لقعرال الحؽؿ الـاسخ مـ الحؽؿ الؿـسقخ. 
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مف حقل تػسقر اممام الشافعل ٔية تحريؿ إصعؿة يف ا الؿثال الذي قدّ وأمّ 

، [145]إكعععامخ  ڻمث ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ نثڳسععقرة إكعععامخ 

بلهنا ٓ تػقد الحصر وإكؿا الؿضادة لفؿ، خالًفا لؿالٍؽ الذي ذهعم إلعك أن أيعة 

الشعافعل يعتؿعد السعبم يف حعقـ يؽتػعل مالعٌؽ  كصعًرا ففعؿ أنّ  تػقد الحصر: فعننّ 

بعؿقم الؾػظ. وهذا ففؿ غريعم معـ كصعر: فالشعافعل هـعا لعؿ يعذكر سعبم كعزول 

ة أو الحدث الذي كان سعبًبا يف كعزول أية، إذ السبم هق القاقعة الجزئقة الخاّص 

يف شعلهنؿ: ديـ كزلعت أيعة أية، فؾؿ يـؼؾ لـعا خعربًا مسعـًدا طعـ أشعخاص محعدّ 

اقد   الروايدة  إكؿ  افترض م  يؿؽـ أن يؽقن سدبًب  لؾـدزول يف ضدّؾ والشافعل هـا 

دٓلععة أداة الحصععر تسععتعؿؾ طـععد  ، ودلقؾععف يف هععذا آفععرتاض أنّ ببالؿنبتددة لؾّسدد

العععرب طؾععك سععبقؾ الؿضععادة يف بعععض السععقاقات. فالـؼععاش هـععا حععقل دٓٓت 

إسؾقب، وهؾ يحتؿؾ الؿضادة أم يجعرى طؾعك حؼقؼتعف؟ والؾػعظ هـعا محتؿعؾ 

لؾؿعـققـ، فبؼل الرتجقح وبقان أيفؿا أوفؼ لؾسقاق. ولق كاكت الرواية التل تعذكر 

لـؼععاش. وبالتععالل، فؿالععٌؽ هـععا ٓ يؾغععل سععبم سععبم الـععزول ٕغـععت طععـ هععذا ا

ػفعا كؿعا يعزطؿ كصعر، بعؾ اجتفادهؿعا هـعا واختالففؿعا الـزول، والشافعل ٓ يقضّ 

كاتج طـ غقاب العؾؿ بالسبم وطدم كؼؾف يف هذه أية
(1)

. 
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 إشؽ ل مصداققة الرواة: -

طصر  سف كصر طؾك كقنؼ بالثؼة بالرواة، فؼد أّس ا امشؽال الثاين الؿتعؾّ وأمّ 

التابعقـ طصر الخالفات السقاسقة والػؽريعة، وبالتعالل، فتحديعد أهعؾ الثؼعة معـ 

اكتفعك إلعك إططعاء سعؾطة ديـقعة مطؾؼعة يف  ،الرواة قد تؿ طؾك أسعاس أيعديقلقجل

طؾععؿ  أنّ  يف إطؾعك بقـععا وقعدمجعال هعذه الروايععات لعبعض التععابعقـ دون بععض. 

سعس طؼالكقعة، ا طؾعك أُ ا مبـقًّعالحديث وآستقثاق مـ الروايات كان طؾًؿا طؼالكقًّع

وأكف مـ غقر الؿعؼقل إكػاق تؾؽ الجفعقد الفائؾعة ٕجعؾ روايعات معؾعقم كعذهبا، 

العذي -ثقـ الؽبقرة تثبت صدقفؿ يف طؿؾفؿ. والؿـفج السعؾقؿ وأن جفقد الؿحد  

ؽ الؿرويات ويؼابؾ بقـفعا لقبـعل الؿعتؿعد أن يعؿد كصر إلك تؾ -لؿ يؾتزم بف كصر

طؾقفا مـ الؿرفقضة لضعػفا أو وضعفا كؿعا فععؾ العؾؿعاء، كعابـ حجعر معثاًل يف 

، أو كصـقع الطعربي يف تػسعقره حعقـ يعرجح الؿعـعك (العجاب يف بقان إسباب)

ا بارتضععاء الروايععات لضعععػفا، وأن يضععع معقععاًرا لؾتؿققععز بقـفععا، إّمعع إقععقى ويععردّ 

 ثقـ أو اقرتاح معايقر أخرى... وهق ما تجاهؾف كصر ولؿ يؾتػت إلقف.لؿحدّ معقار ا

 إشؽ ل العجز طـ معرفة أسب   الـزول: -

الؼدامك كاكقا طاجزيـ طـ معرفة أسباب الـزول إٓ مـ  يذهم كصر إلك أنّ 

 آستـاد إلك القاقع الخارجل والرتجقح بقـ الؿرويعات، ولعؿ يـتبفعقا أنّ »خالل 
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«قفا طـ ما هق خارج العـّص يؿؽـ أن يؽشػ تجؾّ  ئًؿا دواّل دا يف الـّص 
(1)

. وهعذا 

طائف آستـاد إلك العؾعقم الؾغقيعة الحديثعة. ا رغؿ ادّ الؿققػ مـ كصر غريم جدًّ 

يعرى  ذْ محؿعد الحقعرش لفعذا الؿققعػ معـ كصعر، إِ  /وكستحضر هـا كؼد الدكتقر

الؼدامك جعؾقا أسباب الـزول بؿثابة معرفعة مؼتضعك الحعال، مسعتـًدا  الباحث أنّ 

إلك الشاصبل الذي ربط بقـ معرفة أسباب الـعزول، ومعرفعة مؼتضعقات إحعقال 

طؾعؿ الؿععاين  والعدلقؾ طؾعك ذلعؽ... أنّ »ويستشفد بؼعقل الشعاصبلخ  ،يف البالغة

مؼاصد كالم العرب،  ؿ الؼرنن، فضاًل طـ معرفةظْ والبقان الذي ُيعرال بف إطجاز كَ 

إكؿععا مععداره طؾععك معرفععة مؼتضععقات إحععقالخ حععال الخطععاب مععـ جفععة كػععس 

الخطععاب، أو الؿخاصِععم، أو الؿخاَصععم أو الجؿقععع: إذ الؽععالم يختؾععػ ففؿععف 

كآستػفام، لػظف واحد ويدخؾف معاٍن ُأَخعُر  :ــ، وبحسم مخاَصَبقْ بحسم حاَلقْ 

طؾععك معـاهععا إٓ إمععقر الخارجععة،  مععـ تؼريععٍر وتععقبقخ وغقععر ذلععؽ... وٓ يععدّل 

مشععؽِؾ يف هععذا  وطؿععدهتا مؼتضععقات إحععقال... ومعرفععة إسععباب رافعععة لؽععّؾ 

«الـؿط
(2)

 العـّص  هق الذي غاب طعـ كصعر. وهبعذا فعننّ  -حسم الباحث-. وهذا 

ًٓ طـ سقاقاتف التؽقيـقة، وإهؿالفا  ٓ يؼقد فؼعط إلعك »طـد الؼدامك ٓ يقجد مـعز

ؼاصد، وإكؿا يؼقد أيًضا إلك فقضك تلويؾقة طارمة ٓ رادع لفعا إساءة ففؿ تؾؽ الؿ
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«وٓ ضابط
(1)

. ومؿا يدطؿ مققعػ الباحعث، الدراسعات التداولقعة الحديثعة التعل 

 ققل طؾك أكف امتداد حققي يف الؿؼام وتـظقؿ لؼرائـف الؿختؾػة.  تـظر إلك كّؾ 

كصععًرا لععؿ يـتبععف وهععق يستشععفد بالشععافعل إلععك أن  وأيًضععا، فؿععـ الغريععم أنّ 

ل الحصعر بلكعف طؾعك سعبقؾ معات حعقـ أوّ الشافعل يف نية إكعام الحاصرة لؾؿحرّ 

الؿضادة ٓ طؾك سعبقؾ الحصعر الحؼقؼعل كعان يسععك إلعك معرفعة سعقاق الـعزول 

ًسا افرتاضف طؾك ما كعؾؿف مـ ة، ممّس الؿؼصقد هق الؿضادّ  اكطالًقا مـ افرتاض أنّ 

ا أن تليت أية مضادة لفؿ، قائؾعة إكعف ٓ اد الؿشركقـ واستؽبارهؿ، فؽان مـطؼقًّ طـ

حرام إٓ ما حؾؾتؿ. فالشافعل هـا اكطؾؼ مـ أية وبـقتفا الؾغقية لقػعرتض سعقاًقا 

هذه الطريؼعة  لؾـزول، بـاء طؾك ورود هذا آستعؿال يف سقاقات أخرى. طؾك أنّ 

بؾغ درجة الحسؿ مثؾؿا هق الشعلن طـعد ورود محتؿؾة، ولقست ت آجتفادية تظّؾ 

 الرواية الصحقحة.

 تؽرار الـزول: -

د الـعازل يف السعبم د السعبم، وبتععدّ ؼ بتععدّ ا امشعؽال الثالعث، الؿتعّؾعوأمّ 

والقاقع،  هذا يؼتضل الػصؾ بقـ الـّص  ة كصر إساسقة هل أنّ جّ ُح  القاحد، فننّ 

يف إشعؽآت  ا. وقعد بقـّعقبقل الرواياتطة الـؼدية يف زْ س طؾك غقاب الـّ يتلّس كؿا 
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ا معـ تؽعرار ؿ طـد كصعر، وأكعف ٓ معاكع طؼؾقًّعهذا الػصؾ متقهّ  الؿؽل والؿدين أنّ 

ا أن الؿؼتضل لؾعؾؿاء حقـ لجعموا لفعذا آفعرتاض ر السبم، وبقـّ الـزول إن تؽرّ 

 ا إن ثبت ضععػفاها، أمّ ا، وهق صحة الروايات وطدم إمؽان ردّ كان سؾقًؿا مـفجقًّ 

ػقا ثقـ والـؼعاد ضععّ الؿحعد   فال حاجة لفذا آفرتاض: وٓ بد مـ امشارة إلك أنّ 

ة يف متقهنعا، وبالتعالل، كثقًرا مـ مرويات أسباب الـزول لضعػ أساكقدها، أو لعؾّ 

ر ومعرفتف بالحديث وإسعاكقد. وتبًععا لعذلؽ ثبتعت فإمر طائد إلك جفد الؿػس  

عع ل عامععؾ مععع مرويععات أسععباب الـععزول والؿّؽععريـ يف التطؼالكقععة مـععاهج الؿػس 

 والقاقع. والؿدين، وسالمتفا مؿا زطؿف كصر اكحراًفا يف ففؿ العالقة بقـ الـّص 
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 خامتح:

ففعا كصعر بقان أهعؿ آطرتاضعات التعل وّج  طؾكقاَمت إشؽالقة هذا البحث 

 َؿععحامععد أبععق زيععد لِعؾْ 
ْ
أسععباب الـععزول والـاسععخ والؿـسععقخ، وبقععان اكبـععاء هععذه  ل

 ة لؾععرتاث، وتاريخقععة الععـّص ّقععؿِ ؾْ طرتاضععات طؾععك مػاهقؿععف حععقل الؼععراءة العِ آ

والقاقع. ومـ خعالل تؼقيؿـعا لطعرح كصعر حامعد أبعق زيعد  والػؽر، وجدل الـّص 

فؼعد خؾصعـا إلعك جؿؾعة معـ آسعتـتاجات والـتعائج، معـ  :ـقْ َؿعؾْ حقل هعذيـ العِ 

مسععؽقًكا هبععاجس  الخطععاب الحععداثل يف تـاولععف لعؾععقم الؼععرنن ضععّؾ  أهؿفععاخ أنّ 

التاريخقة، وهباجس الؼطقعة، وهباجس البحث طـ الشرطقة مـ خالل آكتساب 

ك هععذا الفععاجس يف لععبعض مؼععقٓت الععرتاث. فبخصععقص التاريخقععة، فؼععد تجّؾعع

العذي  بالقاقع والسقاق التاريخل الذي ضفر فقف، إلك الحدّ  الؿبالغة يف ربط الـّص 

اكعؽاًسعا  ق صبقعتعف الديـقعة، لقصعقر العـّص ، وهعيؾغل مـ اطتباره أهؿ أبععاد العـّص 

اطتبار  ة كزول الؼرنن، دون أّي محًضا لؾفؿقم السقاسقة وآجتؿاطقة لؾعرب طشقّ 

 ا مـ العالؿ.ا يحؿؾ مققًػا ديـقًّ ا ديـقًّ لؽقكف كصًّ 

معقار رفض العؾعقم الرتاثقعة، والتشعؽقؽ  ا بخصقص الؼطقعة، فؼد ضّؾ وأمّ 

ة، وجععععؾ العؾعععقم امسعععالمقة طؾقًمعععا مثؼؾعععة يف مصعععداققة الؿصعععادر امسعععالمق

ة، هعق السعائد يف الخطعاب الحعداثل، واطتعرب ّقعؿِ ؾْ بالغقبقات، بعقدة طـ العروح العِ 

 
ْ
ـ لؾتػؽقععر الغقبععل ـ خاضععَعقْ َؿععقْ أسععباب الـععزول والؿؽععل والؿععدين ِطؾْ  ِطْؾَؿععل

 الـؼدي والؿـفج العؾؿل الدققؼ. ّس ـ طـ الحِ التربيري، بعقَديْ 
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، فؼد وجدكا كقػ سعك كصعر حامعد إلعك إطعادة تلويعؾ كظريعة ا الشرطقةوأمّ 

لؾقاقعع وتػاطؾعف مععف،  ػؼ مع مققػف مـ تبعقة العـّص َخْؾؼ الؼرنن آطتزالقة بؿا يتّ 

رغؿ طدم اتساق هذا التلويعؾ معع أصعقل كظريعة الَخْؾعؼ آطتزالقعة، ورغعؿ إقعرار 

 هذه الـظرية بالقجقد السابؼ لؾقحل، وهق ما يرفضف كصر.

ة مـ اطرتاضعات الؼعراءات الحداثقعة طدّ  كتائج البحث أيًضا، إضفار أنّ ومـ 

 َؿعؾْ طؾك طِ 
ْ
أسعباب الـعزول والؿؽعل والؿعدين كابععة معـ مجؿقطعة معـ الؿزالعؼ  ل

ات إلععك جععـح مععرّ الؿعرفقععة والؿـفجقععة، فؿععـ الثغععرات الؿـفجقععة طـععد كصععر أكععف 

ق، إمعر العذي التعؿقؿ، دون استؼراء كااٍل كَسبتف بعض إقعقال لؾؼعدامك بعنصال

يقحل بنجؿاطفؿ طؾك الؼقل الذي كَسبف كصر إلقفؿ: لؽـ، بالعقدة إلعك كصعقص 

 ًٓ ِشععر إلقفععا كصععر. وهععذا راجععع ا لععؿ يُ  أخععرى وأكثععر اكتشععارً العؾؿععاء، تجععد أقععقا

لؾسعققصل، معع  (امتؼعان)لؾزركشعل و (الربهعان)ـ فؼعطخ يْ ٓطتؿاده طؾك مصدرَ 

 ؿَ ؾْ واستخالص مـاهجفؿ يف التعامؾ مع طِ ريـ إهؿالف لتطبقؼات الؿػس  
ْ
أسعباب  ل

 الـزول والؿؽل والؿدين.

ومـ مظاهر هذا التعؿقؿ أيًضا مع ضعػ آستؼراء ما رأيـعاه معـ مبالغعة يف 

هذا الؼقل مـ شعلكف الػصعؾ بعقـ  اكتؼاد الؼدامك ٕجؾ الؼقل بتؽرار الـزول، وأنّ 

ا، ومع أن بتؽرار كزولفا قؾقؾة جدًّ السقر وأيات التل ققؾ  والقاقع، مع أنّ  الـّص 

 إصؾ أيًضا طدم التؽرار.
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ومـ أمثؾتف أكعف يـتؼعد الؼعدامك  :ومـ هذه الثغراتخ طدم آتساق الؿـفجل

معععايقر صععارمة تػصععؾ بععقـ الؿؽععل والؿععدين مععع  -حسععم زطؿععف-يف وضعععفؿ 

ج واسععتحالة الػصععؾ الحاسععؿ، يف حععقـ أهنععا معععايقر غػؾععتفؿ طععـ مـطععؼ التععدرّ 

ئ العؾؿاَء يف ققلفؿ بؿؽقة نخعر نيعة معـ ية وغقر حاسؿة طـده، ثؿ هق يخط  اجتفاد

ؾ اطتؿاًدا طؾك معقار الطقل فؼط، فجعؾف حاكًؿا طؾك الؿرويات الؿـؼقلعة، الؿزمّ 

ؾ تؼععقل بػرضععقة صععالة الؾقععؾ وهععل التععل ُكِسععَخت بالصععؾقات نيععة الؿزّمعع مععع أنّ 

بعاقل الروايعات  وكافًقعا لعردّ  الَخْؿس قبؾ الفجرة. وهق هبذا جعؾ معقاره حاسعًؿا

 ة أية. والؼرائـ التل تثبت مؽقّ 

ومـ ثغراتف أيًضا أكف يف مققػف مـ مـاهج الؼدامك يف الؿقازكة بقـ الؿرويات 

ـ ضععػفا تفا، لعؿ يبعقّ طـد اختالففا يف تحديد سبم الـعزول أو مؽقعة أيعة ومعدكقّ 

ل الروايعات بعآختالق ْمعرَ  ـْ الؿـفجل، واكتػك بالؿققػ الحعداثل التؼؾقعدي مِع

 الصععحابةوالقضععع تبًعععا لؾؿقععقل وإهععقاء السقاسععقة، ورمععل العؾؿععاء بتؼععديس 

 والرواة واهتامفؿ بالتؾػقؼ. وهق أقرب إلك آهتام مـف إلك الـؼد.

│ 
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