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ملخص

ُيعشى هحا البحث بكذف وتفشيج دعػى التأثيخ اليهػدي في تأسيسذ بديج حجسي الديش الشدػةي ا واليحي
تتجاوله بعس الكتابات السعاصيخة فيي سيساو تيػهيغ بريادر التذيخةم اوسيعبي وتزينسد السيتشاد ليهيا

وقج اعتسج الباحث السشهج الستقخائي والتحميمي الشقيجي لتفكسيظ بفيخدات هيحد اليجعػى وبديتشجاتها وتيجاعيتها
السختمف

وبغ بخز الشتائج التي تػصمت ليها :ن الدش الشدػة حجي وبريجر لمتذيخةما و ن الصعيغ فيي

حجيتهييا بػاقييم تييأثيخ الصييػلس اليهػدي ي بجييخد افت اخسييات عقمس ي ايييخ ب سد ي عمسسييا وبشهجسيياا و ييه ل

يدتبعج في الخمفس العسسق لهحد الجعػى ػع تأثخ له لء الكتاب بصائف اليهػد القخائيغ
الكمسات السفتاحية :الدش الشدػة ا حجس ا شده ا التأثيخ اليهػدي

Suspicion of the Jewish influence in saying of the authority of
the Sunnah, Review and discussion
Abstract
This research is concerned with revelation and refutation the suspicion of the effect of
Jews in the establishment of the principle of the Authentic Sunnah, which is being
discussed by some contemporary writings in the context of attenuating the sources of
Islamic legislation and relying on them. The researcher adopted the inductive and
analytical approaches to deconstruct this claim and its documents and their various
implications. The most important findings of the research are: The Sunnah is an argument
and a source of legislation, and challenging its claim to the reality of the influence of
Jewish fundamentalism is merely a mental assumption, that is not scientifically and
methodologically founded. Moreover, It is likely that these writers themselves were
influenced by some of the arguments of the Jewish community of Karaites.
Key words: Prophetic Tradition, Argument, Suspicion, The Jewish influence.

املقدمة

الحسج هلل الِّ
الديعل عميى شيخر السخسيميغا ديشيا و وبليه وصيحبه وبيغ اتبيم هجييه ليى يػل ال الِّيج غا
ُ
الريعة و ال
رب العيالسيغا و ال

با بعج:

فقج تعخست الدش الشدػة بفهػبا وحجس لكثيخ بغ الججل عدخ التارةخا ولع مدث حتى اشتج خعل القخ يغ الخيخةغ

خاص بم السحاولت الستذخاقس والحجاثس الشقجي لسرادر التخاث اوسعبي وك ي يان لفتا لمشطخ في هحد السحاولت بجى
* بحاسخا جابع البيخ عدج القادرا الجدائخ
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استهجار الصػل الشطخة الكمس وقػاعج السشهج في عمػل الحج ث كثخ بغ استهجار بحاد الخوايات بغ حيث السػسػع و
الجلل كسا هػ في السشهج التقميجيا ولعل بغ سباب ذلظ با فتحته بشجدات العمػل او دا س والجتساعس وتصػر السشاهج فيهاا
وثي ي يػرة الترال بيغ الذخو والغخبا ويزا في بحاول لحدع ججلس الحجس عمى بدتػى الركان السخجنس ؛ بحيث تتداقط
الخوايات تبعا لدقػط الصػل التي تقػل عميها
ولعل بغ بخز با جفم بيه فيي هيحا الديساوا دعيػى التيأثيخ اليهيػدي فيي تأسيسذ بديج حجسي وتذيخةنس الديش الشدػةي ا وهيػ بيا
ييحكخا بييدعع بعييس السدتذيخقيغ تأسسدييا عمييى قيخاءة الييشز الق بخ ييي واييخد " ن هشيياا تييأثي اخ هػديييا تكػةشسييا عمييى و والقيخبن"()1ا حتييى
()2

ليجهر السخء -بحدب بعزهع عمى ساس التحابل الذج ج -عجل زعسهع "برخاح ن وا كان قج صبح هػديا"

()3

وفي الػاقم فهحا الفتخاض بالتأثيخ يأتي في صمب السحاولت الحجاثس تقمييجا لعسيل السدتذيخقيغ الفيمػليػجييغ

بيخد

الدييابق "()4ا سييػاء تعمييا البييخ بالفقييه وبػابييها وصييػل الفقييها وعمييػل الحييج ثا
"العمييػل والترييػرات اوسييعبس واحالتهييا لمثقافييات ال
والديخة الشدػة ا والدهج والترػرا وعمػل المغ ا وحتى العقييجة والغيدسيات الق بخ سي ( !!)5وليسذ هيحا فحديب "بيل وصيمػا ليى السػاقيف
العاشفس ي

وتكمف يػا يزييا ردهييا لثقاف ي سييابق

()7

يار ديفييػ(( :)6لقييج لفييت ا تبيياهي لبييا ذ
يقييػل السدتذييخو الفخدييي كي الا

لييى ن

الحج ث الحي تزسغ ن با بكخ خشقته العدخة حيغ سسم بػعط الشدي يه خجيم ليى صيل بديسحي؛ ذليظ ن لبي اليجبػع السعخوفي
في الترػر السدسحي ل تشدجع بم بداج العخب الغداة)"(!!)8

مشكلة البحح
تحاول الجراس اوجاب عغ العج ج بغ التداؤلت بغ هسها:


با بعشى حجس الدش الشدػة ؟ وبا ركا ها؟



وهل لتأثيخ هل الكتاب -اليهػد خاص  -دور في تأسسذ هحا السفهػل؟



وبا الهجار التيي يديعى ليهيا بخوجيػ هيحد الفكيخة؟ وبيا بديتشجاتهع؟ وبيا قسستهيا؟ وهيل ػجيج فيي التيارةخ اوسيعبي
وتخاثه با يسكغ ن كج هحد السقػل ؟

أهداف البحح
هجر هحا البحث لى:


التعخةد بهحد الجعػى وبخجعيتهاا وبسان بعادها وبعخف بخز القائميغ بها



قج وتفشيج هحد الجعػى وبا تفخع عشهاا وكذف السحياولت التيي يديعى ليهيا العيجاء يسسيا تعميا بأحيج هيع صيػل السيتجلل
والتذخةم في اوسعل



تػكيج بدج حجس الدش الشدػة و ها برجر رئسذ بغ برادر التذخةم في اوسعل
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مههج البحح.
اعتسجت في هحا البحث عمى السشاهج اآلتس :


السشهج االستقرائي :وذلظ بتتبيم بفيخدات السػسيػع فيي بريادرد السختمفي ا وجسيم الشريػص الستعمقي بيه سيػاء فيي الكتيب
الحج ثس و التارةخس و الكتب السعاصخة



السشهج التحمضمي الشقدي :وذلظ بتحميل وبشاقذ جدئسات الجعػى وتجاعساتها

خطة البحح.
شقدع البحث لى بقجب ا وتسهيجا وببحثيغا وخاتس :
السبحث األول :بخجنس القػل بالتأثيخ اليهػدي
السبحث الثاني :قج الجعػى والخد عميها
الخاتسة :وتتزسغ هع الشتائج الستػصل ليها
ثع فهخس لسرادرد وبخاجعه
هحا و سأل هللا  ن يعيششي عمى با قرجته بغ وراء هحد البحثا و ن يجعمه خالرا لػجهه الكخةع
متهيد.
تقم بدأل حجس الدش الشدػة سسغ السقارب السػسػعس والسشهجسي حسيال التعابيل بيم الريادر التذيخةعي عيغ الشديي 
طخةاا وتقم في التصديا عمى السػروث الخوائي السعتدخ بآلسات الشقج الحج ثي السعخوف ؛ وبغ ثيع يقيم الدي ال عيغ بيجيات الحجسي
وجهاتها وبدػااتها في الفكخ اوسعبيا وتشذأ الججلس بيغ بغ تػقيف فيي اعتبارهيا بديدب ا تفياء السقييغ لسادتهيا بعيج ن صيارت
كيحلظا وبييغ بييغ يقزيي بالحجسي عمييى سياس السقييغ العييال وتمقيي البي لهييا بيالقدػلا و لن الحجسي ل تجييابم السقييغ بالزييخورة
()9

فديشهسا تسا دا وعمسه كثخ هل العمع حيث ػجدػن العسل بخدخ الػاحج الثابت بم عجل القصم به كسا يقػل ابغ عدج الدخ

والسه ذهب الجكتػر عدج الغشي عدج الخالا عشجبا يقػل عيغ بفهيػل الحجسي  " :هيا دلييل عميى حكيع هللاا يفييج ا العميع
و الطغ بها وةطهخد وةكذفه لشاا فإذا عمسشا و ضششا الحكيع بػاسيصته :وجيب عميشيا ابتثاليه والعسيل بيه فميحلظ قيالػا :بعشيى
حجس ي الدييش  :وجييػب العسييل بسقتزيياها فييالسعشى الحكسقييي لمحجس ي ا هييػ :اوضهييار والكذييف والجلل ي ؛ وةمييدل هييحا وجييػب
()10

العسل بالسجلػل :حيث ه حكع هللا "

وفي واقم البخ ل ترفػ لحج دعػى في الحجس بإشعو ،ول يجج الباحث فيي دلتهيا الكفايي جهي اليشز و العقيل،
السظ عغ ن بعزها ل يعجو التقخةخات الدبسي كسيا هيػ الذيأن فيي عشيػان التيأثيخ الكتيابي عميى بػسيػع الحجسي ا واليحي سشديتػفي
الحج ث عشه في هحا البحث ن شاء هللا تعالى
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املبحح األول:

مرجعية القول بالتأثري اليهودي.
يسكششا ن تدتذف بخجنس هحد الجعػى بسا يأتي:
أوالا :داللة بعض الشرؾص التاريخية.
فقج جياء فيي بعيس الشريػص التارةخسي بيا يذييخ ليى التحيح خ بيغ اتخياذ الحيج ث بخجعياا خذيس التذيبه بسيا عمسيه
هل الكتاب؛ واستعسل في هحد الشرػص لفع (السثشاة) ولفع ( بشس )ا و با هػ في بعشاها

ياس ِّ ُيه (قيج
سهيا الش ُ
يال( ((( :
 فوؾرد نوؽ نسور اوؽ الخظوا  :اسيتشكارد وكخاهتيه لسيا ضهيخ فيي يجي الشياس بيغ كتيبا (و(ق (
ِّ
ِّ ِّ
اب ِّل (ت(ياِّ ي ِّب ِّيها (فيأ((رى ِّيس ِّيه (رِّ ييا
(ب(م (غِّشي ( ُه (قج (
ض (ه (خت ِّفي ( ِّج ُ
سها ِّ(لى َّللا (
(حٌج عْش (جدُ كت( ٌ
(عجُل (ها (و(ْق(ػ ُب (هاا (ف (ع (ب(ق(يغ (
يكع ُك ُت ٌب (فأ (
(حد (
يارا ثُييع (قييال" :أ ِ
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()14

سػى كتاب هللا  )و قال( :كل كتاب سػى كتاب هللا)

(ح(بيار والخلبيان بيغ
فهيا (وقخ (
يال ِّ :الن ْال ْ
(هياا (عيغ السثشياةا (ف(ق (
قال بػ عديج(" :ف (دأ(لت رجع بغ هيل العميع بالكتيب الُوليى قيج عخ (
بشي ِّسخِّائيل بعج بػسيى وضعؾا كتابا فضهسا اضشهؼ نمى موا أَرادوا موؽ رضور كتوا َ تبوارَ وَتعواَلى فد َّوسؾَ اْلسَثشواةَ ،كأََّنو ِ
عشوي
َُ
َ َ
َ َ َ
َ َ
ُ
َ
(
ُ (
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ِ
ِ
ِ
ِ
أَنهؼ أحّمؾا في (أدخمؾا في ) َما شاؤوا ،وحرمؾا في (وحرفؾا في ) َما شاؤوا نمى خالف كتا َ َتبارَ َوَت َعاَلى"
الس ْثشيياة
 ونووؽ نبوود َ اووؽ نسوورو اووؽ العوواص " :بييغ ْياع (ن تُ (
(شي (يخاط الدي (
ػسييم الخسييار وتخفييم الشيخار (و(ن تْقي (يخ (
()16
است ْكِت َب مؽ رضر كتا َ "
الَ :ما ُ
السثشاة؟ (ق (
عمى ُرؤوس الشاس (ل تُ (غاليخا قيل( :و (با (
وةخى الجكتػر عدج الػهاب السديخي ن (السذشاَ) "بجسػع بػسػعس بغ الذخوح والتفاسيخ تتشاول سفار العهج القجيعا

وتتزسغ بجسػع بغ الذخائم اليهػدي التي وسعها بعمسػ السذشاد (تشائسع) عميى بيجى سيت جسيال ()220-10

وقيج

ضمييت السذييشاد هييع كتييب اليهييػد السقجس ي والسرييجر الحكسقييي لمتذ يخةم والحكييال والفتيياوىا راييع كييل البه ي الذييعائخة التييي
()17

تحسط بالعهج القجيع"

بييا اللبييا ي في يخفس ن تكييػن السثشيياة بسعشييى بعييس كتييب اليهييػد والشرييارىا بقخةش ي كػ هييا بييغ ش يخاط الديياع كسييا فييي
حج ث عدج هللا بغ عسخو الستقجلا وحسمها عمى " الكتب السحهدس السفخوس عمى السقمج غ التي صخفتهع بم تصاول الدبغ عغ
ٕٖٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش

كتاب هللاا وسش رسػله 

()18

فقج جعمػا السحهب صعا والقخبن الكخةع تبعاا فحلظ هػ (السثشاة) دون با شظ و رةب"

-

مووا ءوواء نووؽ نمووي  :فعييغ جييابخ بييغ عدييج هللا بييغ يدييار قييال :سييسعت عمسياُ يخصييب يقييػل (( :عييدل عمييى كييل بييغ عشييجد

-

أتوي نبوود َ اوؽ مدووعؾد  بريحسف فيهيا حييج ث فيجعا بسياء فسحاهييا ثيع اديمها ثييع بيخ بهيا فأحخقييت ثيع قيال :ذكييخ هللا

()19

كتاب ل رجم فسحاد فإ سا همظ الشاس حيغ تتبعػا أحاديث نمسائهؼ وتركؾا كتا ربهؼ))

رجع يعمسها عشج حج ل عمسشي بها وهللا لػ عمع ها بج خ هشج لدمغتهيا؛ بهيحا هميظ هيل الكتياب قيدمكع حييغ ديحوا كتياب هللا وراء

ووب نَمسو ِ
ِّ ِّ
ِ
ووائ ِهؼ
اه(مي (
ضهييػركع كييأ هع ل يعمسييػن)ا وفييي رواي ي كسييا فييي تقييييج العمييع( ِّ(( :س (
يظ ْ(هي ُيل اْلكت(يياب (قي ْيد(م ُك ْع ( ُهي ْيع (ْق(دُم يػا َنَموووى ُكُتو ُ َ
()20
وأ ِ ِ
ِ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يهسا ِّب (غ اْل(ف(خِّائ ِّ
(ح (كالِّ))
س (و ْال ْ
َ َ
ال :ت((خُكػا التْػ(ر(اة (و ْاوْج (
َساًَفت ِهؼ َوَتَرُكؾا كَتا َ َرّب ِِهؼا ْ(و (ق (
يل (حتى (د(ر(سا (و(ذ (ه (ب (با ف (
وتقخةييب السييتجلل بهييحد الشرييػص التارةخس ي ا وخاص ي بييا ورد عييغ عسييخ بييغ الخصيياب يذيييخ لييى ن بعييس الكييسع

السػروث عغ عرخ الخسال والتي تذدث بها صيحاب هيحد الكتيب بذيتبه بسيا عمسيه هيل الكتيابا كػ هيا بطشػ ي الشديب ليى
عرخ الخسال ا و كػ ها دون الػحي الحي يأتي خاصا في القخبن و بعس بيا عمسيه العسيلا وحيشفيح فهيحا التػصيسد السقتيخن
بفعل التحخةا يأتي في الطاهخ كدج لمحرائم ن يأتي فيي اوسيعل بيغ يديمظ بديمظ هيل الكتياب فيي كتيدهع بيغ قديلا والهيجر
بشه تجخةج حكع القخبن حتى ل متبذ بغيخد ل في فذ البيخ ولكيغ فيي عيخر الشياس وواقعهيع الجتسياعيا وحتيى ل تأسيذ
ايخ القخبن بقجسا يزا وةشدح القخبن وراء الطهػر
ثانيا :التأثر بسؾاقف طائفة الضهؾد القرائضؽ(:)21
فقييج شييار بعييس الحييجاثييغ والقيخب ييغ لييى رفييس حجسي الدييش واتهسيػا القييائميغ بالحجسي بالتييأثخ بيياليهػد التمسييػد يغا
الييح غ يجعمييػن التمسييػد -وهييػ الذيخةع الذييفػة  -بقجسييا و وحسييا لييى جا ييب التييػراة الذ يخةع السكتػب ي ا وتشاس يػا وقييػعهع فييي فييذ
بداعع شائف القخائيغ التي تشكخ عمى التمسػد يغ با يدسى بالذخةع اليهػدي ا وسسأتي تفريل ذلظ
()22
و(ش ْيب (عْم(فه)
فيخى ارويو
وهيػ بيغ القي بخ ييغ " :-الن هيحا التقديسع لميػحي بعتقيج بديتعار بيغ اليهيػد (ش ْيب (كت( ْب) السكتيػبا (()23

السشقػل بالخواي و ه ل صم به باوسعل"

-

وقمجهع في ذلظ مؾسى الفقي  ،حيث اعتدخ القيػل بيالػحي فيي الحيج ث بيغ تقمييج هيل الحيج ث والشديخ لميهيػدا اليح غ قيالػا

بأن الػحي اولهي لع يقترخ عمى الكتب السقجس ا بل يذسل التمسػد "وهػ با فعميه هيل الحيج ث والشديخ اليح غ الادعيػا بيأن اليػحي
بقجسي هييي الخييخى
الرييحاح كتبييا ال
اولهييي عمييى الشدييي و  لييع يقترييخ عمييى القيخبنا بييل اشييتسل عمييى الحييج ثا فرييارت ال
()24

عمى حػ يعدز طخة (الحج ث وحي ػحى)ا وبغ ثع فهػ عجل لمقخبن"
وهػ قػل ًاسؼ أحسد يزا()25ا حيث يقػل:

"what should alert Muslims is the very close resemblance of this theory to the much earlier
Jewish theory of written and oral revelations. The jewish talmoud, consisting of the Mishnah and
Gemara, the equivalent of muslim Hadith and Sunnah, is a body of oral teachings of jewish rabbis
and jurists based on their interpritations and expositions of the scripture over a long period…" (26).
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٛ

دعوى التأثري اليهودي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

وتخجسته" :با شبغي ن يفصغ لسه السدمسػن هػ التذاب الكبضر ءودا اوضؽ هواا الورأي ورأي الضهوؾد القود ؼ نوؽ الوؾحي

السكتؾ والذفؾي السؤلف مؽ السذشاَ والجسارا ،وهسا ذبهان الحوديث والدوشة نشود السدومسضؽا وهسيا عبيارة عيغ بجسػعي

تعالسع شفػة لحاخابات وعمساء اليهػدا ساسها تفديخهع وشخحهع لكتابهع السقجس عمى بجى شػةل "
وت كج نائذة مؾسى بالقػل:

"In the addition to the parallels between the ancient and modern debates among muslims, I
also consider parallels between the arguments of the opponents of hadith and the jewish sect known
as the Karaites, who opposed the Oral Law contained in the mishna and the Talmoud. The Karaites
flourished in the early Muslim empire, under the same regimes and during the same period as the
oponents of the Hadith , and many interesting and instructive parallels exist between the two "(27).

"باوسيياف لييى وجييه الذييبه بيييغ الشقاشييات القجيس ي والحج ث ي بيييغ السدييمسيغا فييإ شي عتدييخ يزييا ن هشيياا وجهييا

لمتذابه بييغ حجيج خريػل الحيج ث والصائفي اليهػديي السعخوفي باسيع القيخائيغا اليح غ عارسيػا القيا ػن الذيفػي اليػاردة فيي

السذشا والتمسػد وازدهخ القخاؤون في اوبدخاشػرة اوسعبس في وقت ببكخا في ضيل ال طسي فديها وخيعل الفتيخة فديها
لطهػر خرػل الحج ثا والعج ج بغ وجه التذابه بثيخة لعهتسال وبفيجة بػجػدة بيغ الثشيغ"



(الرحاح والدشغ)"ا
وةحسل سامر إسالمبؾلي عمى السحجثيغ وتباعهع وةرسهع بي "عباد اوسشاد والعشعش صحاب السثشاة ال
()28
وةرف جسسم ذلظ بالذخا باهلل



وهػ قػل السدتذخر جػلج تديهخ كسا جاء في كتاب ( :العقيجة والذخةع في اوسعل)" :وهشا خى ها حتى في
اوسعلا خحت هحد الفكخة بكا اُ يزاُا عشي اتخاذ قا ػن بقجس وراء القخبن بكتػباُ و بدسػعاُ كسا هػ الحال
()29

عشج اليهػد


بيشسا حهب بعس كتاب السػسػع العدخة العاب (وسف كالوزنور)ا بعيجبا شيار ليى تصيػر اليج غ اوسيعبي ووسيم بيا
يدسسه (التػراة الذفػة ) يعشي بيحلظ الديش ا والتيي دت دوا ار كثييخة بيغ بيشهيا اسيتكسال التيػراة السكتػبي (يعشيي القيخبن)ا يخى
()30

ه " سكوؽ مدواواة هواَ التوؾراة الذوفؾية اإسوالمية موؽ حضوث طابعهوا بالسدراشويؼ التذوري ية

()31

واآلءوادا

أكثور موا

سكوؽ مدواواتها بوالتمسؾد والجسوا ارا ذ هيا بكػ ي – ي التيػراة الذيفػة اوسيعبس بيغ وحيجات صيغيخة بيغ الحييج ث

التي تذتسل عمى سمدم القديػل (اوسيشاد) التيي تيأتي لمتيجليل عميى صيعحس السحتيػى
()32

صػرة دبس بسشهج لػسم تذخةعات جج جة"



وفيي الػاقيم فقيج اسيتخجل الحيج ث

با يؾسف زيدانا يسعقج بقار ثعثس وفا با يدسسه بالشدع الرثػذكدس التي تسيل ليى تقيجيع اليشز الثيا ي عميى

الصل فيي اليجيا ات الثعثي ا وةقيػل " :ديجو ن الشدعي الرثػدكديس عسػبيا (الديمفس ) تعصيي اهتسابهيا الول لميشز الثيا ي

فييي كييل ديا ي ا يطهييخ ذلييظ فييي اهتسييال الرثػذكدييس اليهػدي ي بييالتمسػدا واهتسييال الرثػذكدييس السدييسحس بالعسييال اآلبائس ي

السدييساة فييي التيخاث السدييسحي (اعت اخفييات اآلبيياء)ا واهتسييال الرثػذكدييس اوسييعبس بالحييج ث الذيخةد ولعييل ذلييظ الشييدوع
الرثػذكدي (الدمفي) يعػد في السقال الول لى خرػصس (الشز الثا ي) وارتباشه بهحد الجساع الج شس و تمظا
باوسيياف لييى التحج ييج الييجللي وص يخاب السعييا ي فييي الشرييػص الث يػا ي (التمسييػدا ت يخاث اآلبيياءا الحييج ث الذ يخةد)ا فييي
ٖٗٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش
()33

بقابل التداع الجللي وقابمس التأوةل في الشرػص الولى (التػراةا ال اجيلا القخبن الكخةع)"


وهػ ري ااؽ ًرناس()34ا ونيازي ن الديؽ()35ا وقػل تجاول في كثيخ بغ السػاقم اولكتخو س



وقج سمظ كثيخون السشهج ذاته في التعابل بم الحج ث ورفس بيا سيػى القيخبنا اايي بيا فيي البيخ عيجل تريخةحهع

()36

بتييأثيخ السفييالسع اليهػديي فييي واقييم الخوايي الحج ثسي ا وبييغ بييخز هي لء دمحم الدووعضد مذووتهري ،ونوودنان الرفوواني ذ

ذهد يػا لييى ن الحييج ث فييي كتيياب هللا هييػ حييج ث هللاا والدييش هييي سييش هللا تعييالىا ول وجييػد لذيييء خارجييا كييػحي
تعما به خارج الشز القخب ي واستجل بعزهع لسخادد بسجسػع بغ اآلييات وخاصي قػليه تعيالى :وا ْتول موا أ ِ
ُوحوي
ُ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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َّللا َن ْتُم َ
ِإَلْي َػ م ْؽ ك َتا َرّبِ َػ َال ُمَبّد َل ل َكم َسات َوَل ْؽ َتج َد م ْؽ ُدون ُمْم َت َحادا[الكهف]27 :ا وقػله يزيا :تْم َ
ِ
َّللا وي ِ
َنَمْي َػ ِباْل َح ِّ ِ
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َي َح ِد ٍ
يث َب ْع َد َّ َ َ
ق َفبأ ِّ

وةقػل" :فسا بخ  بتعوته بغ الػحي هػ با وحي لسه بغ القخبن الكخةعا ولسذ هػ بي اخ بخيخ كالحاد يث التيي
بيييغ ييج شاا بييجليل ييه ل بخجييم لمشدييي  ل وحييي القيخبن الكيخةع فيياهلل تعييالى يقييػل لشدسييه  عييغ وحييي القيخبن َوَلووؽ َت ِجوَود ِمووؽ
ُدوِن ِۦ ُم َمت َحدا[الكهيف ]27 :الن حرخ بخجنس الشدي  بػحي القخبن الكخةع دون ي وحي بخيخا شفيي وجيػد وحيي بخيخ بديتقل
()37

عغ كتاب هللا تعالىا كسا يفتخي الستاجخون بالدش الذخةف "

ادة فهع لمحكسق ا
وفي بػسم بخخ يرخح بأن اآلي الثا س "تعشي الشز القخب ي دون ايخد (و) تديغ لسغ يسمظ ر (
ه ل يجيػز لشيا ن ي بغ بيأي يز اييخ اليشز القخب ييا يسا يا كيابع بػازةيا ويسا شيا بيالشز القخب يي"()38ا وةقيػل يزيا:
"الشز السصما الحي عميشا ن بغ به يسا ا بصمقاا كػ ه ل يأتسه الباشل بجاا هػ القخبن الكيخةع فقيطا و ن القيخبن الكيخةع
()39

هػ الحج ث الحي عميشا ل بغ – يسا ا بصمقا– بأي حج ث بعجد"

وبيغ العجييب ن تجييج اسيتجللت القيخائيغ فيي رفزييهع لمتمسيػد والذيخةع الذييفػة فيي كثيييخ بيغ الحسييان بيشفذ اسييتجللت
ه لءا وبغ ذلظ:

()40



استجللهع بشرػص التػراة التي تحخل اوساف ليها؛ ل ها كابم ول تحتاج لى كسالا و ها تفدخ فدها بشفدها



واعتسادهع التحميل المغػي والشحػي لستخعص السعشى بغ رػصها



واعتسادهع بعس الخوايات الستػاتخة الرحسح التي اجتسعت عميها الب و كثخها دون الخوايات اآلحادي



وقػلهع بالعخض عمى التػراة كسنسار لرح الشقلا في" الخواي التي لسذ لها ز جعسها بيغ الكتياب هيي روايي باشمي

()41

()44

"

()43

ا و وجدػا قدػل الخوايي بذيخط ن ل تخيالف الكتيابا ول تديتقل بالتذيخةم دو يه و تزيسد شييفا ازئيجا عميى حكسيها
()45

ولها سشج بباشخ بغ التػراة
()46

فحدب



دون قػاعج الشحػ والمغ

()42

ا ل ن ذلظ ل يعشي الحكع بقجاس با كان بهحد السثاب ا بيل يديتفاد بشيه كتفدييخ ت اخثيي

وقييػلهع بييأن بػسييى قييج بيييغ التييػراة وشييخحهاا لكييغ ذلييظ الدسييان لييسذ التمسييػد والسذييشادا بػاقييم الخييتعر الذييج ج بيييغ رػصييها
وبا يسه بغ القاوةل الباشم السدتحيم

()47

فهييحد السقييػلت (القخائسي ) والسييتجلل لهييا – بغييس الشطييخ عييغ تييأثخ القيخائيغ تارةخسييا بييالفكخ الصييػلي والكعبييي لمسدييمسيغ

وفيهع بغ كان شكخ حجس الدش الشدػة – هي بشفذ بقػلت صحاب هحا التػجه كسا هػ بعخور وبتجاول في كتدهع
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ثالثا :الدعي لشفي وحي الدشة.

لقج كان واسحا في كمسيات صيحاب هيحد اليجعػى تػسيمهع بسقيػلتهع تميظ ليى كيار ن تكيػن الديش الشدػةي وحيي يػحىا

بل ربسا يكػن سسى با تحرعػن به لى ذلظ هػ ذلظ

وفي الػاقم فهحا او كارا ل يعشي في وجػد ترخفات دػة في عريخ اليشزا ولكشهيا تريخفات بيا رسيالس تتعميا

بتأوةل القخبن وتصدسقه والستشباط بشه؛ وهي دون الػحيا و ترخفات تارةخس بحكيع الػليي الشدػةي عميى السديمسيغا وهيي
ايخ بستجة في الدبان والسكان؛ وهي دون الػحي يزا

خشح بغ جسسم ذلظ ن با كان تمقاد الخسػل  بغ التذيخةعات والحكيال هيػ بيا حسمتيه اآلييات القخب سي فقيطا ول

وجػد لػحي تفديخي و شخةع ثا س كان تمقاها وة بخ بتدمسغهاا ولػ وقيم شييء بيغ ذليظ ليشز عمسيه هللا تعيالىا ولحفطيه

كسا حفع كتابه الكخةع

وبغ بخز بغ ذهب لى كار وحيس الدش  :الق بخ يػن()48ا و شحخور()49ا سازي عيد اليج غ()50ا قاسيع حسيج()51ا ريخ

حابج بػ زةج()52ا و الديعيج بذيتهخي( ،)53سيابخ سيعبدػلي()54ا زكخةيا وزون()55ا حسيادي ذوةيب()56ا بريصفى بػهشيجي()57ا
()58

وجػرج شخابسذي

وجسسم ذلظ ل شفي عشج بعس ه لء في القيل وفيي عريخ التشدةيل باوسياف ليى القيخبن حروؾل نوؾإ إلهواف وفضؾضوات

ربانية ،أو بعض وحي باطؽ خوارج إطوار الرسوالة يتمقواَ الشبويا كسيا هيػ شيأن او بياء فيي سيػرة التحيخةعا و بعيس بيا يدتذيف
في قر بصال التدشيا وبعس الخؤىا و حػ ذلظا لكيغ بيخ هع فهيحا الشيػع ليسذ ليه ي صيف تذيخةنس بمدبي وبستيجة فيي الدبيان

والسكان؛ ل ه خاص بأحجاث عرخ الخسال ا وقج تشدل في القخبن بعس بيا يذييخ ليى تميظ الحيجاث والسػاقيفا يعديخ عيغ ذليظ

إن مالؼ يش ل ب ًرين ،فهؾ مسوا خوأ أحوداث نرور الشبوؾة ،ولويس موؽ محتوؾر رسوالة
بذتهخي يسقػل" :لحلظ يسكششا القػلّ :
َ واءبوة االتبواإ إلووى يوؾف الوديؽ؛ ذلييظ ن عصياء اآليي الق بخ سي ل يسكييغ ن يقييج بسعيارر وابكا يات عرييخ الشديػة؛ ل يه عصيياء

بتجييجد بييال تحييجيات التغييييخ والتصييػر الحزيياري عمييى بييخ العرييػر

ن حييج ث الشدييي بييم قػبييه وهييل بيتييها فييي بجسمييه تفعيييل

لمشز الق بخ يا ولسذ كل با ديء به الشدي بغ ربه تزسشه الشز الق بخ ييا فالشأ القريني لؼ يتعور
الشأ"(.)59
الرسالة إال بالقدر الاي شاء َ أن يتزسش هاا ّ

ألحوداث ومؾاقوف نرور

وةعقييب شييه جييابخ العم يػا ي بعييجبا سيياو بجسػع ي بييغ الشرييػص القخب س ي ت كييج حرييػل وحييي ايييخ قخب ييي فييي عرييخ

الخسال بالقػل " :ن رسيػل هللا بدميع عيغ هللا  رسيالتها فيع يحيل ليه ن يحيخل و يحيل شييفا ل بيا بيخد هللا سيبحا ه وتعيالى
بيها وما ن ل مؽ وحي ًريني هؾ ما شاء َ سبحان وتعالى أن ذسم كتاب مؽ مجسؾإ تفاصضل وأحداث نرر التش يولا
لقد نقل َ سبحان وتعالى إلضشا مؾاقف وأحداث فترة التش يل واكتسال الديؽ وفق مذضئت وحكست  ،وأن ل ما جوبُ معرفتو
مشها في نأ ًريني .)60("...

ن العتقاد بأن الدش وحي عشج ه لءا قج تشياص بيم بػقيف العريدس القخشيس اليحي كيان يديتهجر بهيحد السقػلي لبياس و

صييفات قجسييس ت همييه لمتذيخةم()61ا و هييػ بػقييف يذييتبه -بتعديييخ بعزييهع -بسييا "شييهجته السدييسحس فييي القييخن ال اخبييم السييسعدي عشييجبا

جيخىا بيم تشريخ اوبدخاشػرةي الخوبا سي ا تشرييب السديسح لهيا ابشيا بذياركا فيي الجيػهخ ل ليه البا ولكوؽ موه هواا الفوارب :فبودال
ٖٛٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/م
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مووؽ تألي و شووخأ الرسووؾل ،ءوورر تكووريس السروودرية اإلهيووة لدووشت – و كمستييه حدييب التعديييخ السدييسحي ال يػارث ل ي (المػاييػس)
()62

اواخةقي  -وهاا أًرى ما كان سكؽ أن يتقبم ديؽ كاإسالف ًاف في أساس نمى التؾحضد التجريدي"

بيشسيا ل يدييتبعج بخيخ بعييج بقػلي وحييي الديش بشيياء عميى بعصسييات حج ثسي كثييخة تأليو الرسوؾل فدييه "كسيا فعييل هييل

الكتاب قدمشا"(!!)63

املبحح الجاني:

نقد الدّعوى والرد عليها
سمظ هل العمع في رد هحد الجعػى بدالظ:
أوالا :ايان الفرب اضؽ مثشاة الضهؾد ومقتزياتها والدشة الشبؾية الذريفة.
ن خييخ بيا تفديخ بيه الشريػص التارةخسي هيػ جعمهيا بعاصيخة لشفديهاا وبفديخة بسيا ورد فيي بزيابيغ بعيس رواياتهيياا
فالخوايات الستقجب تتحجث عغ ضهػر كتبا و حاد يث كثييخة بختمفي ا هكيحا بريسغ الشكيخةا وجياء تعيييغ بعزيها بأ يه كتياب
دا سييال وكتابييات هييل الكتيياب()64ا و وجييادة بالذييال()65ا و صييحسف فيهييا حييج ث عجيييب و قييال اليخاوي حدييشا()66ا وربسييا قيييل

كتياب بييغ بكي و الييسسغ و صيحسف فيهييا حاد ييث فييي هيل الديييت()67ا و كييعل لبييي اليجرداء وقرييز بييغ قررييه()68ا و
()69

صحسف يقخؤو ها فيها ذكخ وحسج وثشاء عمى هللا

وهكحا فعاب هحد الكتب يسسا يطهخ هػ بغ قرز هل الكتاب ورواياتهع السختمف ا وفيها با هػ براء شخرس في

فهع وتفديخ كتاب هللا  القخبنا وبعزها حاد ث عغ سيخة رسػل هللا  وسيششه و يابيه روايي بيالسعشىا وليحلظ فهيي بيا
بعس بثشاة هل الكتاب حكسق ا تسج اترال الشاس بهع في البعد السفتػحي ا و كسثشياة اليهيػد و بيا ي هيل الكتيابا وهيػ
با جاء صخةحا في كيعل عميي بيغ بيي شاليب وابيغ بديعػدا قيال عميي( :فإ سيا هميظ الشياس حييغ تتبعيػا أحاديوث نمسوائهؼ
وتركؾا كتا ربهؼ)ا وقال ابغ بدعػد( :أَ ًْبُمؾا نَمى ُك ُت ِب نَمس ِائ ِهؼ وأَس ِ
اً َفِت ِهؼ َوَتَرُكؾا ِك َتا َ َرّب ِِهؼ)
َ َ
َ َ
ُ َ
فأبا با جاء عغ عسخ بغ الخصاب بغ الػصف الستقجلا فع يخخج عيغ التدخةيخ الديابا ون هيحد الكتيب بعييجة عيغ بفهيػل
الدش القخةب الستػارث؛ ل ها بعتم بالختعر وعجل الستقاب با يقزي له باسيتشكارها وبشيم تيجاولها بيغ بياب السريمح الج شسي

ولييحلظ شييدهها بالسثشيياة والبشس ي ا وهييحد الكمس ي الخي يخة بشييه تُديييغ بر يخاح عييغ بزييسػن تمييظ الكتييب وبييا عا شييه  فيهييا؛ ل هييا
ُمُّضووؾ َن َال عَمسووؾ َن اْل ِكَتووا ِإَّال أَمو ِ
ِ
ِ
غُّشووؾ َن[البق يخة]78 :ا قييال ابييغ عبيياس " :ل
ِن ُهو ْوؼ ِإَّال َ ُ
وان َّي َوإ ْ
َ
بشتدعي بييغ قػلييه تعييالىَ  :وم وْش ُه ْؼ أ ّ
َ
َْ ُ
حاد ث"ا وقال بػ العالس وقتادة وايخد " :تسشػن عمى هللا با لسذ لهع"ا وعيغ الحديغ" :هي لء ياس بيغ اليهيػد ليع يكػ يػا يعمسيػن
()70

بغ الكتاب شيفا كسا قال هللاا فكا ػا تكمسػن بالطشػن بغيخ با في كتاب هللا وةقػلػن هػ بغ الكتابا با ي تسشػ ها"
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يظ ِّهايي ٌ ِّفييي وصيِّيف ِّهع ِّباْلجهي ِّيل اْلسخكي ِّ
يبا (يُ :هييع ( ْدُع ُسييػ (ن
ُ
يات (و(ذلي ( ( (
ُ(
(
الت(قي ُ
( ( ((
(
(
(
(ُ (
العميع ادعيػد ب ِّ
ن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ن
ياشع (ف ِّيإن
اءا (ف(مسا (ليع ((شياُلػا ( ( (
( ُهع (يع(م ُسػ (ن اْلكت( (
اب (و ُه ْع الُبيسػ ( (ل (يع(م ُسػ( ُه (و(لكش ُه ْع (ج ُعػ ( (ذل (ظ ل( ُه ْع ت( (سشْػا ْ(ن (ي ُكػُػا ُع(م (س (
ِّ ()71
ِّ
اي ِّ ِّ س ِّ ِّ ِّ
ِّ
ان (عال ُسا"
سد ِّع اْل ُع(م (ساء (دل (ذل (ظ (ع(مى ( ُه (ت( (سشى (لػ (ك (
(
العال ِّع (ذا اته (ع بس (
وةتأ ييج جسسييم ذلييظ بسييا رواد ابييغ شييب عييغ عسييخ بييغ الخصيياب  بييغ بشعييه الشيياس تكمسييػن فييي تفديييخ كتيياب هللا بييغ قدييل
ِّ
ِّ
ياب َّللاِّا ِِّّاليي (ل ْيس (ذ لِّي (حلِّ (ظ ْ(ب (يش ُع ُك ْعا (و(ل ِّك ْيغ
(حُج ُك ْعِّ :ن ُع (س(خ ب (يغ اْل (خصياب ( ب(ش (ع(شيا (ن (ق ((يخ كت( (
ال (
فدهعا قال عسخ(( (( :ل (ل ْ(ع(م (سغ (با (ق (
اب َّللاِّ والشاس يدت ِّسعػن ِّ(ل ِّ
وأتي ِباْلح ِود ِ
سها ُث َّؼ ِ
يث ِموؽ ًِب ِول َن ِ
(حُج ُكع يُقػل لِّ ِّكت( ِّ
فدو ِ ِّ ،ن (ح ِّيج ث( ُكع ُه (يػ (ش سيخ اْل (ح ِّيج ِّثا (واِّن (ك (ع (ب ُك ْيع ُه (يػ (ش سيخ
( ُ ( ( ُ (
َ
َ
َ
( ْ( ُ
ِّ ()72
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب َّللا))
اْل (ك (علِّا (بغ (ق (ال ب ُ
ال ُف (ع ٌنا (وتُِّخ (
ا كت( ُ
ال ُف (ع ٌن (و(ق (
يل( :ق (
شكع (ف (مسُقع بكت(اب َّللا (واِّل (ف (مسجمذا (فإ ُكع (قج (حج ْثتُع الشاس (حتى ق (
يحفا
وةتأكيج البيخ كثيخ بسخاجعي بعييس الخواييات التارةخسي ا وبشهيا بييا جياء عيغ عيابخ الذييعدي قيال(( :كتيب رجيل بري ُ
()73

وكتب نشد كل ي ة تفدضرهاا فجعا به عسخ فقخسه بالسقخاسيغ))

(و(ل ِّكيغ

وةدجو ن هحا التػجه لعسخ قجيعا فمقج جاء عشه كسا في قرته بيم بيي بػسيى الشيعخي فيي السيتفحان قػليه(( :
وؾل َّ ِ
واس َنَمووى َرسو ِ
َخ ِذووض ُ أَن َيَتَقو َّوؾ َل َّ
َّللا )74())ا فكييان رحس يه هللا يك يخد ن تقييػل الشيياس بييا ل يعخفػ ييها و تكمفييػن بييال
الشو ُ
ُ
يعمسػ ه بغ الدشغ و التفديخ و حػ ذلظ
بييل ن البييخ ل تعمييا بسشعييه لغي يخد تجخةييجا لكتيياب هللا تعييالىا وا سييا يستييج لسييا كتبييه هييػ بييغ تفديييخ وري لصالسييا تبعييه
بالسيتخارةا فيأخخج عديج اليخزاو فيي بريشفه ن عسيخ بيغ الخصياب كيان قييج ((كتوب فوي الجود والكاللوة كتابوا ،وبكيث يدييتخيخ هللا

يت كتديت
يقػل :المهع ن عمست يسيه خيي اخ فابزيها حتيى ذا شعيغ دعيا بالكتياب فسحيادا فميع يجر حيج بيا كيان يسيها فقيال :يي كش ُ
()75

وكشت ستخيخ هللا يسها فخ ُت ن تخككع عمى با كشتع عمسه))
في الجج والكعل كتاباا ُ

ثؼ ه ل ترػر في رجل كعسخ بغ الخصاب ن يعخض عغ الديش الشدػةي الثابتي ا و شكخهيا وةذيدهها بيبعس كتيب هيل

الكتييابا فمقييج جيياءت الخوايييات بييغ جهي خييخى تييجل عمييى عطييسع اسييتشا ه وشييجة تعطسسييه لسييا تحققييه بشهيياا وبييغ الدلي عمييى ذلييظ
ِّ
بن))()76اودعػتييه لييى التفقييه فيهييا ل هييا بسييان
س (والم ْح (يغ َو ُّ
الدوَّوشةَ( ،ك (سييا ت( (عم ُسيػ (ن اْلُقي ْيخ (
دعػتيه لييى تعمسهييا حيييث يقييػل(( :ت( (عم ُسيػا اْل(في(خائ (
الدوشةا وتفقهيػا فيي العخبسي ))()77ا وكيان يحيحر بيغ جعيل الخصيأ فيي
القخبنا ففيي كتابيه ليى بيي بػسيى الشيعخي(( :فتفقهيػا فيي ُّ
الدشة بيا س اليشه هللا ورسيػلها ل تجعميػا خصيأ اليخي سيش ل بي ))()78ا وكيان يقيػل يزيا (( :يه
الخي سش تأتع بها الب يسقػلُّ (( :
()79

سسأتي اس يجادلػ كع بذدهات القخبنا فخحوهع بالدشؽا فإن صحاب الدشغ عمع بكتاب هللا))

ونمى هاا ،ال سكؽ أن قال إن استعسال نسر اؽ الخظوا لهواَ السروظمحات جوري مجورر الحقيقوة ،أي كؾنو
يشكر الدشة الشبؾية الثااتة ،حتى ذبهها بسا نمي أهل الكتا .
أما إكا حسمشا ًردَ التذبي بالسثشاة أو األماني نمى الحقيقة ،فاألمر يشررف إلى واًه تمػ الكتوب التوي كثورت فوي

زمان  ،وما خاف اوالػ موؽ اتبواإ سوشؽ أهول الكتوا فيسوا فعموؾَ بكتوبهؼ ،بحضوث ءعمؾهوا ًوراطيس يبودونها ويخفوؾن كثضورا،
سيسا مه تظاول ال مان وكثرة الشديان...
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش

ولييحلظ بشييم هييل العمييع بثييل هييحا الشييتبادا وفخقيػا بيييغ بقييال الدييش الشدػة ي وبقييال الييخي و التفديييخ الذخريييا فقييال
()80

الجاربي تعمسقا عمى بعس الخوايات" :بعشاد عشجي الحج ث عغ يال رسػل هللا ا ليس الدشؽ والفرائض"

وقال الحكسع التخبحي" :فححر الخُسػل ( ه ِّحد ْالب لسا قيج عميع (بيا يكيػن ِّفيي بخيخ الدبيان َف َح َّواَرُهؼ أَن حودثؾا موؽ
الشاس والسثشاة َما ثشوي موؽ الكتوا ليرورف ُو ُءوؾَ َّ
ِتْمَقاء أنفدهؼ ُم َعارضا لكتا َ َت َعاَلى فيزمؾا ِب ِ َّ
الشواس َنوؽ كتوا
()81
الر ُسؾل  مؽ َت ْف ِدضرَ َوَبَيان َو َشرح فسحسؾد"
سسعؾا مؽ َّ
َ َت َعاَلىَ ،فأَما ِإ َثبات الكتا َو َما ُ
وذهب بػ عديج القاسع بغ سعل لى تػجسه الختعر في بعشى الِّ
(جخدوا اْلُق ْيخبن) اليػارد فيي بعيس الخواييات ،فقيج ذهيب
ِّ
ال ُ(بػ عديج"( :و(لْس (ذ (له (حا ِّعْش ِّيجي (وجيه"ا ثيع سياو ضهيخ الػجيػد
كثيخون (لى (ن السقرػد هػ ن ت( (عمع القخبن (و ْةتخا الحج ث (ق (
عشييجد وقييال" :حييثهع عمييى (ن (ل ييت( (عمع (شيييء بييغ كتييب هللا (اي يخد ِألَن َمووا خووال اْلُقو ْورين مووؽ كتووب َ ِإَّن َسووا ُي ْؤ َخووا َنووؽ اْلَض ُهووؾد
ْ
الشرارر وَليدؾا بسأمؾنضؽ نَمضها"ا ثع قال(" :فأ(با ب ْحهب بغ ذهب ِّ(ليى تيخا (ح ِّاد يث الشِّديي ( فهي (حا ب ِّ
صيال
اشيل ِّل(ن ِّيس ِّيه ِّب (
َو َّ َ َ َ ْ
( (
َ َْ
( (
(
الخ(و (اي (عغ (رُسػل َّللا ( )با ديغ (لظ ( ه لع خد بتجخةج اْلُق ْخبن تخا الِّ
الد(شغ (فِّفي (ق ْػله ( :قمػا الِّ
الخ(و (اي (عغ (رُسػل َّللا ( وقيج
ال
()82
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
رخز في اْل(قميل بْش ُها َو َه َاا يبضؽ َلػ أَن لؼ َ أمر اترَ َحديث َر ُسؾل َ َ ولكش أََرَاد نشدَنا نمؼ أهل الكتب"
ثان.
ثاني ا :ااتداإ أهل الكتا وتحريفهؼ ال يشفي مبدأ البيان
ٍ
اشأ ٍ
وبسغ تدشى هحا السدمظ الجكتػر حيجر حب هللاا حييث بيجى بعحطي عابي جعمهيا كالسقجبي لهيحا اليخدا ثيع تبعهيا بيأخخى

خاص ي ا تتعمييا بالييجعػى السصخوح ي ا وحاصييل جػابييه العييال ن السدييأل ل تخييخج عييغ شييار الحتسييالا فأبييا رفييم الحتسييال لييى
درجي التييخجسح بييه و القصييم بييالفخوض وكأ هييا حقييائا ثابتي فسسييا ل شبغييي – وهييػ بدييمظ كثيييخ بييغ السدتذ يخقيغ والكتيياب العييخب

السحجثيغ -لن "بجخد التذابه بيغ ديا تيغ و بيغ ديا ي بيا وحزيارة سيابق عميهيا ل كيج لشيا دوبيا حريػل ضياهخة قيل واقتبياس

"()83ا بييا السعحطي الستعمقي بالييجعػى ذاتهييا فتييتمخز فييي عييجل ابتشيياع ن تييأتي الييجيا ات عمييى دييا ييز صييمي و ييز ثييانا
وههشا يزا "بجخد التذيابه فيي هيحا القيا ػن ل يعشيي ن الجيا ي الثا سي ليع يكيغ فيهيا هيحا السفهيػل وا سيا خحتيه بيغ الجيا ي الوليىا
()84

ا دساقا وراء سط فخاشي في الفكخ الػسعي لتفديخ الحػادث التارةخس "

وةخى ن استعسال عسخ بغ الخصاب برصمح السثشاة وايخد ب ول باستخجال عفػي لهحد السريصمحات "ل يه خةيج
()85

ن يخدخ بأ هع خحوا هحد القزس بغ هل الكتاب"

وهييحا السدييمظ هييػ الطيياهخ فييي كييعل السعمسييي فييي سييساو ردد عمييى بييي رة ي لسييا ردد الفكييخ الستذيخاقي يسسييا تعمييا بجسمي

روايات وحاد ث يسقػل بدتغخبا" :قج عمع الجغ واو ذ ن في الكتاب السػجػد بأ جي هل الكتاب السديسى بيالتػراةا بيا هيػ حياا
()86

وبا هػ باشلا ون في القخبن كثي اخ بغ الحا الحي في التػراة وكحلظ في الدش ا فإذا كان هحا بشه كان باذا؟"

ثالث ا :تثبض وحضية الدشة.
ذا اسثشيشا بيات الصاع السصمق لمخسػل  في جسسم القخبن الكخةعا واستثشيشا عصفا عميها بيات التأسي به وترج ا
قػلها والشهي عغ بخالفتها وحسمشا تمظ الشرػص عميى بصميا بيا تقتزيسه الخسيال ي اليػحي الق بخ يي دون اييخدا وفخسيشا الدلي
بييغ الدييش الشدػةي ل ترييمح لتقخةييخ همسي الييػحي بهييا؛ ل هييا فييذ السييجعى عمسييه يسييها ل شييا فييي واقييم البييخ قييج جييج فييي بعييس

الشرػص الق بخ س با يذهج لػحي بخيخ كيان الخسيػل  تمقياد ليى جشيب القيخبن الكيخةعا وفيي الػاقيم يزيا قيج ل يكيػن هيحا وحسيا
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دعوى التأثري اليهودي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

خاصييا و قاصي اخ عييغ التذيخةما و بجييخد لهييال يقييم سييسغ دائيخة الفيػسييات الخبا سي عمييى صيياحب الشدييػة فييي عريخدا بييم ييه ل
شتفييي بعييس ذلييظ فييي دلل ي بعييس اآلييياتا بييل يقييم سييسغ شييخط التذ يخةم بالدسييانا وان شييفت سييسغ شييخط (الدييش ) السذييسػل

بسدسى الػحي في رػصها

 -1فسغ ذلظ اآليات الجال عمى تحػةل القدم ا فهي تثديت وجيػد وحيي تذيخةعي اييخ القيخبنا وقيج تمقياد الشديي  وعسيل بيه

السدمسػن عمى سديل اولدالا ولع يفعميه  اسيتفعفا لهيل الكتياب بيغ اليهيػدا ول فعميه اجتهيادا بشيه؛ يجل عمسيه قػليه تعيالى:
َ و َما َء َعْمَشا اْل ِقْبَم َة َّالِتي ُكْش َ َنَمْض َها[البقيخة]143 :ا فياهلل بيغ جعيل – بيأبخد ووحسيه– تميظ القدمي التيي اسيتقدمها السديمسػن فكيا ػا
عميها بجة بغ الدبان ،و عمى القل – تسذسا بيم احتسيال الجتهياد -فسفياد الجعيل السشديػب ليى هللا ن يكيػن قيج قيخد عميى
اختساردا حتى صار الختسار في بعشى البخ اولهي بجه تثديت هللا له

رض ٰص َها[البقيخة ]144 :بأن يقال الخسا ههشا بفهػبه يه كيان سياخصا عميى
ول يذكل في ذلظ قػلهَ  :فَمُش َؾّلَِضَّش َػ ًِبَمة َت َ
تمظ القدم ا ذ لػ استقدمها عغ وحي با كان يدعه ل الخساا ولػ استقدمها عغ اجتهاد فهػ بغ رسيهاا فكسد يدخصها؟
وجػابه ن الخسا ههشا بتعما بتذػر الشدي  بفصخته وتصمعه لى ربه ن يرخر عشه بتذخةم جج ج با كان يزيا

ِ
ضق َص ْودُر ََ ِب َسوا َ ُقؾُلوؾ َن
به صجردا لسذ بغ استكبال تمظ القدم في ذاتها ولكغ بغ بقال الشاس َ وَلَق ْد َن ْعَم ُؼ أََّن َػ َ ز ُ
 ]97وكل هحا ةج ن استكبال بيت السقجس لػ كان عيغ اجتهياد بيغ الشديي  لسيا قميب وجهيه فيي الديساء كال تطيار لبيخ بياا
[ا ِّ
لحجيخ:

لػ كان عغ اجتهاد لػسعه اجتهياد بخيخ يقزيي بيه عميى بقالي الشياسا وةدتخسيي بيه فديه وتباعيه ولكشيه ليع يفعيل فكيان البيخ
عمى با قجبشا بغ كػن استكبال تمظ القدم عغ وحيا وكان سش دػة التدبها فخاد الرحاب ب حاا

يقػل الجكتػر عدج الغشي عدج الخالا" :فهحد اآليات قج دلت عشج تحػةل القدم بيغ بييت السقيجس ليى الكنبي ا وهيي تيجلشا عميى
ن التػجه لى بيت السقجس كان بذخوعا بيغ قديلا وعميى ن الشديي  - بيم بيميه الذيج ج ليى التػجيه ليى الكنبي لكػ هيا قدمي ببائيه
– لييع تػجييه ليهيياا بييل كييان بمتدبييا لمتػجييه لسييه هييػ وصييحابه فجلشا ذلييظ كمييه عمييى ن الشدييي  وصييحابه كييا ػا عييابميغ بحكييع لييع
شدل به القخبنا ون عسمهع هحا كان حقا وواجبا عميهعا ول يريح ن يقيال :ن عسمهيع هيحا كيان بسحيس عقيػلهع واجتهيادهعا ذ العقيل ل

هتجي ليى وجيػب التػجيه ليى القدمي بيا فيي الريعةا فزيعُ عيغ التػجيه ليى قدمي بعيشي ا وفزيع عيغ ن الشديي  كيان ثشياء صيعته ليى

بيت السقجس راغبا كل الخغب في التػجه لى الكنب ا إكن كان التؾء إلى اض السقدس اؾحي رضر ًرين"(.)87

وقييج شيياقرُ هييحا الييجليل بييغ جهي خييخى بكييػن تذيخةم اسييتكبال هييحد القدمي ل يعشيشييا اليييػل كدييش دػةي ا فهييػ – بهسييا

يقييال -تذ يخةم قاصييخ عمييى ضخفييها ول يعييج بدييتشا بييغ تكمفييه اليييػل وةتصمييب طييائخد و بييا كييان بييغ جشدييه بعييج حكييع الق يخبن
الشهائي بالتػجه لى بيت هللا الحخال في الرعة
وهحا الكعل صػاب بهحد الحيثس ا والقائمػن بػحي الدش ل يخالفػ ه يزياا لكيغ السقريػد هيػ تحرييل السيتجلل بيالشز
عمى وجػد وحي تذخةعي ايخ القخبنا ولع يقػلػا ن بالع يقخ عمسه الشدي  بغ ذلظ لى وفاته بذخوع يجػز العسل به
 -2وبييغ ذلييظ الذان لمرييعة كسييا فييي قػلييه تعييالى :وِإ َكا َنوواديُتؼ ِإَلووى َّ ِ
وػ ِبوأََّن ُه ْؼ ًَو ْوؾٌف َال َ ْع ِقُمووؾ َن
وها ُهوُ اوا َوَل ِ ابووا َكلِو َ
الرو َوالة َّات َخو ُا َ
َ
َْ ْ
[السائيجة]58 :ا فاآلي حج ث عغ الذان لمرعة –وهػ بغ البػر التذخةنس  -ول تػجج بي قخب س بتقجب تذيخ لسها ولحلظ قال اوبال
الذافعي بعج ذكخد لآلي " :وسغ رسػل َّللا  الذان لمسكتػبات"

)(88
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ِّ
الشيج ِّاءا و(قيج دل ِّ
ِّ
انا (و (بيا ُعِّالد (يخ (ع ْش ُيه ِّفيي اْلُقيخ ِّ
يت ْاآل(يي ُ (ع(ميى (ن
وقال ابغ عاشيػر"( :و ِّال
بن ِّل ِّب ال ( ( (
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الش (يج ُ
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الدَّشة"
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عخ ٌ
ْال( (ذ (
ورا (ف ِّه (ي ُب ( الة (ِّجةٌ ل (س ُ
يء (ب ُ
ان (ش ٌ
وقال بػ حسان" :و(قال بعس اْلع(مس ِّاءِّ :في ه ِّحِّد ْاآلي ِّ دلِّيل ع(مى ثُد ِّ
ز اْل ِّكت( ِّ
ان ِّب(ش ال ِّ
ػت ا ْل( (ذ ِّ
يال (وح (يجدُ ا ْ ت( (هيى
ابا (ل ِّباْل (س(ش ِّ
(
( ( ٌ ( ُ
( ( (ْ ُ ُ (
يل ْال(ب ِّيخا وإَِّنسوا ه ِوا َِ ءسَمو ٌة َش ِ
و(ل دلِّيل ِّفي (ذلِّظ ع(مى ب ْذخ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ورطَّي ٌة َدلوَّ
ِّ
ال( :واِّ (ذا ( (اد ْ تُعا (و(لع (يُقلُ ( :ادوا (ع(مى (سيد
َ َ َ ُ
( ( ( ُ
وعيته ل( ُه (ق (
( ( (
ِ ()90
بق السذُر ِ
نذ ِائ َها ِب َّ
الذرط"
وعَّي ِة َال َنَمى ِإ َ
َنَمى َس ِ َ

 -3وفي قػليه تعيالى  :وا أَُّيهوا َّال ِوايؽ يمُشوؾا ِإ َكا ًُس ُوتؼ ِإَلوى َّ ِ
وحؾا ِاُرُء ِ
وؾه ُك ْؼ َوأَْي ِودَ ُك ْؼ ِإَلوى اْل َسَرِاف ِ
وس ُوك ْؼ
الر َوالة َفا ْر ِدوُمؾا ُو ُء َ
ام َد ُ
َ َ
ْ ْ
وق َو ْ
َ َ
َوأَْر ُءَم ُكو ْوؼ ِإَلووى اْل َك ْعَبو ْوض ِؽ[السائييجة]6 :ا بتقخةييخ ن اآليي بج سي بييع خييعر بيييغ العمسيياءا والسعييخور ن الػسييػء كييان بتقيالِّيجبا بسكي السكخبي بييم

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
فعيػُل (قْد (يل ُُدولِّ (هيا (اي ُيخ
ػء (ك (
ر (ن اْلُػ ُ
ر (بْي (غ اْل ُع(م (ساء (ن ْاآل(ي ( (ب(ج س ٌ (ك (سا ( ُه (ل خ (ع (
الرعةا ولحلظ قال ابغ العخبي( " :ل خ (ع (
يان (ب ُ
تذخةم ال
س(
()91
بتُمػ؛ ولِّ (حلِّظ (قال ع(مساؤ ا :ن اْلػسػء كان ِّبسك ( سش ُا بعشاد كان بفعػُل ِّب س ِّ
س
خسا"
( ال ( ( ( ُ ( ُ (
كس ُه (ف(مع (ي ُكغ (قط ل (ف ُ
ُ ُ ( ( ( ( ُ ( (ُ( ( ( ُ
الدش ا (فأ(با ُح ُ

وقج ل خى بعزهع تسال الستجلل بهيحد اآليي عميى حريػل تذيخةم بتقيجل لمػسيػء بيػحي هيػ اييخ القيخبن؛ ل هيا بفتتحي

بتقخةخ صف الػسػء برسغ البخ دون اوشيارة ليى سيدا تذيخةم فيي خريػص ذليظا و فيي القيل فاآليي كيجت حكيع الػسيػء
الستقجل وثدتته ق بخ اا فتعيغ الخح به بع التفات لى با تقجبه بغ الدشس لجسمته
لكيغ هيحا العتيخاض تشاكيجد بعصسييات تارةخسي حافي بفخسيس الرييعة فيي اوسيعلا فقيج صيحت اآلثييار بيأن الػسيػء شيخع بييم

وجييػب الرييعة()92ا بييل جعييل ابييغ عدييج الدييخ ذلييظ مووؽ السعمووؾف نشوود ءسيووه أهوول الدووضرا ولييع يري اليل الشدييي  قييط ل بػسييػء بثييل
()93

وسػئشا اليػلا وتأول الغاي بغ دول اآلي بعج ذلظ بأن يكػن الفخض الستقجل لمػسػء بتمػا في التشدةلا ولحلظ طائخ كثيخة
-4

وقج يكػن بثال (الرعة) في تفاصيمها بخز با يدتجل به عمى تمقي الخسػل  بغ الػحي با هيػ بيغ اييخ جيشذ القيخبنا ورايع

الدع يياء ب ييأن الر ييعة تمقته ييا البي ي حس يياة تعدجيي ي بتي يػاتخةا و الجته يياد ف ييي اس ييتشباشها ب ييغ القي يخبن اس ييتطها ار لشف ييي ال ييػحي ع ييغ ركا ه ييا

وشخوشهاا ل ن بحل الشداع هػ ا تطال التفاصيل في بدسى (الػحي) و ايخد

ولقج ذهب ذاهدػن بسغ شكخ وحي الدش بشاء عمى ذلظ لى با حكاد الذافعي قجيسا بغ فزاء ذلظ ليى عطيسع بيغ القيػل

"بغ جاء بسا يقم عمسه اسع صعة وقل با يقيم عمسيه اسيع زكياة فقيج دى بيا عمسيها ل وقيت فيي ذليظ وليػ صيمى ركعتييغ فيي كيل
()94

ػلا و قال :في كل يالا وقال :با لع يكغ يسه كتاب هللا فمسذ عمى حج يسه فخض!"

وبهسا كان فشفي التذخةم بالدش و في يدول بيا هيػ اييخ القيخبن عميى الخسيػل  يجابيا وتحخةسيا بسيا ل يديهلا فالقيجر

الستسقغ بغ الدلي الق بخ سي يذييخ ليى ن بيغ الديش بيا هيػ وحيي ل شيظ يسيها وبشهيا بيا هيػ دون ذليظ بغيس الشطيخ عيغ بديأل
الحجس ووجػب الصاع والتباع والتأسي -وهللا عمع-

لسرعب بشهجسيا وبػسيػعسا فيي ضيل الػاقيم التيارةخي السكذيػر لمدييخة الشدػةي ا ن تقديل الخواييات الحج ثسي
ثع ه
ُ
التي ت رخ لشدول القخبن سػ ار وبيات (الػحي القخب ي)ا و فخض بػافقتها لمقخبن الكخةع ولػ بغ حيث الصلا حيث عايذها
ورواها كثيخ بغ الرحاب ا في الػقت الحي عخض يسه عغ بجسػع الخوايات التي تقخر (وحي الدش ) و خدها وهي بيغ روايي

ه ي لء بييدعع بخالف ي الق يخبن الك يخةع و بييا فخسييشاد بخالف ي عش يجبا حرييخ ا الييػحي بييالقخبن حدييبا عمييى الييخاع بييغ هييا تقييخر
بالسجسػع فزع عغ الرح ذلظ الصل الحي لػ سهل رد بحاد رواياته لتعدخ رد صمه
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ

دعوى التأثري اليهودي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

فإذا طخ ا في الرحسحيغ عميى سيديل السثيال جيج بعيس الخواييات التيي تذييخ بريخاح ليى وحيي هيػ القيخبن؛ كسيا

فيي قري كعييب بييغ باليظ()95ا و حادثي اوفييظ()96ا و الدي ال عيغ الييخوح()97ا كسووا نجوود الشووازل أ زووا رضوور القورينا كسييا فييي سي ال
()100

وفتػى السحخل بعسخة وهػ بتزسخ بصيب()98ا و اوذن بخخوج الشداء لحػائجهغ()99ا و في قر رؤةا الكحابيغ بعجد 

وقيج جييج فيي قيػال بعييس الديمف بييا كييج ذليظا فعييغ عائذي -رسيي هللا عشهييا -قالييت(( :بيا كييان رسيػل هللا  يتووأول

شضئا مؽ القرين إال ي ا بعدد أخبرَ اهؽ ءبريل )101())ا

فالشز – لػ صح  -كج حرػل وحي بسا ي تمقاد الخسػل  يسسا تعما بتأوةل بعس اآليات القخب س

وقال الذافعي خدخ ا بدمع عغ ابغ جخةج عغ بي شاووس عغ بسه ن (عشجد كتاباُ دل به الػحي وبا فخض رسػل
()102

هللا بغ صجق وعقػل فإنسا ن ل ب الؾحي)

و صخح بغ ذلظ با قاله التابعي حدان بغ عصس بدشج صحسح(( :كيان جدخةيل  يشو ل نموى رسوؾل َ بالدوشة
)(103

كسا يش ل نمي بالقرينا يعمسه ياها كسا يعمسه القخبن))

وهحا الثخ يسسا يطهخ هػ بسعشى با ذكخته عائذ ل ه يختز بسا كيان تفديي اخ لمقيخبنا ففيي الخوايي التيي قمهيا ابيغ
ِّ
يان الييػحي شي ِّيدل (ع(مييى رسي ِّ
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()108
بفخائزه في كتابه"

يف تألسفياُا
 وًال ااوؽ حو ف (ت 456ه)" :اليػحي شقديع بيغ هللا  ليى رسيػله  ليى قديسيغ :حيجهسا :وح
يي بتُم َيػا ب ( ل ٌ
ٌ
الشطيالا ول بتُم اليػا لكشيه بقيخوءا وهيػ الخد ُيخ
بعجد الشطالا وهيػ القيخبن والثيا ي :وح
يي ب َ
يػل اي ُيخ ب ليفا ول بعجيد ِّال
ُ
يخويا بشق ٌ
ٌ
()109
ِّ
ِّ
يعل الدسيه  كميه وحييا
عغ رسػل هللا ا وهػ ال
السدي ُغ عغ هللا  بخ(ادد بشا" ا ثع قال " :خدخ تعالى -كسيا قيجبشا -ن ك (
ٌ
()110
ِّ
ظ بشز القخبن"
و
الحكخ بحفػ ٌ
الػحي بع خعر ذ ْكٌخا و ُ
ُ
وفي بػسم بخخ قيج ذلظ بكعبه في الج غا فقال" :فرح ن كعل رسػل هللا كمه في الديؽ وحوي بيغ عشيج هللا 
()111

ل شظ في ذلظ "

ِّ ِّ
ِّ ِّ
يجق ِّه ِّول(بي ِّيخ َّللاِّ ت(عييا(لى يا ييا ِّب ِّاتالب ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اعي ِّيه؛
( (
(
 ويقووؾل الا الووي (ت٘ٓ٘ه)"( :و(قي ُ
يػل (رُسييػل َّللا ُ حجي ٌ؛ ل (ج (ل(لي اْل ُسعجي (يدة (ع(مييى صي ( ْ
)(112
ِّ
ِّ
ِّ
الدش ُ"
س اْل(ػ ِّ
عز ُه (ل ُ ْت(مىا (و ُه(ػ س
حي ُ ْت(مى (يُس (دسى كت( ُابا (و(ب ُ
ػحىا (لكغ (ب ْع (
(وِّل( ُه (ل ( ْشص ُا (عغ اْل (ه(ػى ن ُه(ػ ل (و ْح ٌي ُ (
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ِّ ِّ
الذوواطبي (ٜٓٚه)(" :ف ِّيإن اْلحيِّيج (ث ِّبيا وحي ِّ
ياد ِّبي (يغ الخس ِّ
 ويقوؾل َّ
يػل ( -ع(مْسي ِّيه الر (يعةُ (والدي (يع ُل-
اجِّت (ه ٌ
يي ب (يغ َّللا ص ْيخ ٌ
را (واِّبييا ْ
(
ُ
(ٌْ
ِّ
بعت(دييخ ِّب ييػحي صي ِّيحسح ِّب ييغ ِّكت(يياب (و سييش ا وع(م ييى ِّك ي (يع التْقي ِّيج خة ِّغ (ل يس ِّك ييغ ِّيس ي ِّيه التشيياُقس ب ييم ِّكت(ي ِّ ِّ ِّ
ياب َّللا؛ ل( ي ُيه ( -ع(مْس ييه الر ي (يعةُ
ُْ ُ
((
(ْ
( ُ ( (
ُ
(
ُْ (ٌ (
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الدتي (؛
ع (ع(مى اْل(قيػل ب (ج (يػ ِّاز اْل (خ (
ػحىا (واِّ (ذا ُفالِّخ (
صيأ فيي (حالقيه؛ (في (ع ُي(ق سيخ (ع(م ْسيه (
(والد (ع ُل( -با ( ْشص ُا (ع ِّغ اْل (ه (ػىا ن ُه (ػ ل (و ْح ٌي ُ (
ِّ )(113
الخ ُجػِّع ِّ(لى الر (ػاب"
(ف (ع ُبج ِّب (غ س
يػحى بهيا و ن اليػحي ليسذ
الديش ُب (
 ويقؾل رشضد رضا (ت ٖٗ٘ٔه)":والجسهػر عمى ن الحكيال الذيخعس اليػاردة فيي ُ
()114
بقرػر في القخبن"
ُا



ورضر هؤالء كثضر.

وكهب الذريف العوؾني ليى ثبيات ن الديش كمهيا وحييا حيال و بيآل()115ا بجللي تميظ الوابيخ السصمقي والشريػص العابي

التي وردت بالقخبن والدش ا وتيجل دللي قاشعي عميى وجيػب تريج ا خديخد وشاعي وابيخد "ل يه ( وبعيج وفاتيه) ل يحتسيل ن يكيػن

فيي قػاليه وخبييارد بيا لييع يقيخد هللا تعييالىا وبالتيالي فجسسيم بييالع يريػب بييغ قػاليه  فكمييه وحيي بيغ هللا تعييالىا وبيا صيالِّيػب فقيج بمييع

 عغ ربه  ذلظ الترػةب

و
يجاء وبيا صيجر عشيه  باجتهياد
وبحلظ تزح ه ل فخ بيغ با صجر عيغ الشديي  بيػحي ابت ُ

فيي وجيػب التريج ا لخديخد والصاعي لبيخد؛ فكسيا كييان السيػحى لسيه ابتيجاء ل خييعر فيي وجيػب ذليظ يسييها فكيحلظ الجتهياد بشييه 

ل ييه ب ييػحى ب ييه لس ييه ا ته يياء ب يياوقخار فيييع ف ييخو ب يييغ س ييش الشد ييي  فكمه ييا وح ييي ػج ييب التر ييج ا والصاعي ي ا بجللي ي عسػب ييات
الشرػص(الدابق ) في الكتياب والديش ا والتيي ليع تخريز سيش بيغ سيششه  ل سيش اليػحي ابتيجاء ول سيش اليػحي ا تهياءا ول سيش

الييج غ ول سييش الييج سا

اوول مووؽ تمووػ الشرووؾص مووا ورد فووي وءووؾ طانت و  فووي اءتهووادَ خاصووة ،وبشهييا بييا ورد فييي وجييػب
()116

شاعته في بػر الج سا عمى وجه التحج ج"

ا وكل هحا بزسسس بيا صيخح يسيه الشديي  يه يقػليه عيغ ضيغ واجتهيادا و بيا
()117

لع يقخد عمسه الػحي فرػبه لها وبا سػى ذلظ وحي بصمقا

ثع قال" :ولع يقل حج بغ هل العميعا لبيغ الديمف ول بيغ الخميف :ن بيالع يقيخ عمسيه الشديي  ليى وفاتيه بذيخوع يجيػز

حج وهيػ  ليع ُيقيخ عمسيه بيغ ربيه ا فهيحا الريشف بيغ اجتهاداتيه  خيارج بحيل الشقياش صيعا
العسل بها وكسد يقػل هحا ٌ
()118

ول شازع يسه حج"


بل وجج ا ءسال البشوا يزياا ل شكيخ وحيي الديش ذا كا يت بسعشيى الدسيان لمقيخبن (وحيي الدسيان)ا ي تفرييل السجسيلا

و تخرسز العالا و يزاح الغيابس؛ لن ذليظ بيغ صيسسع الخسيال التيي كميف بهيا ا وةقيػل " :حيغ ي بغ ن الخسيػل

رودر
يرجر عغ فذ صشعها هللا عمى عيشه ووفقهيا وعريسهاا و يه فيي ايانو الذوفؾي كوان
في قسابه بالبيان العسمي كان
ُ
ُ
نووؽ وحوويا ولييسذ عييغ ري خياصا و اجتهيياد فخدي ولكشييه ليعشييي ن يكيػن كييل بييا شصييا بييه وحسيا ييػحى ولكووؽ األموور
ختموف بالشدووبة لمبيووان"()119ا ي ن الدسيان وحيييا " لكيغ هييحا اليػحي يختمييف عيغ الييػحي القخب يي

شييكع وبػسيػعا وقييائع
()120

بحكع الػاقم وبحكع الػاجبا ولػ لع يختمف عغ الػحي القخب ي لسا كان هشاا بدخر لها ولاشى عشه الػحي القخب ي"

اخلامتــة

الجعػى وبسان ركا ها وبطاهخهياا بيم بشاقذي بشيػةي
في خاتس هحا البحث الحي سعيشا يسه لى تػثيا بخجنس هحد ال
الشتائج اآلتس :
لسفخداتها ل يدعشا ل ن دجل ال
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٜ
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ـ

صل بدج حجس الدش الشدػة واعتبارها ككمس بعخيس وبرجر لمتذخةم يعػد لتأسسدس قخب س خاصي ا وليسذ تسجي
لمتصػر الجتساعي والتارةخي و بحاكاة ايخ السدمسيغ فيها

 -2بشاقذ بخجنس هحد الجعػى في الشرػص التارةخس السبكخةا ل يقجل دلسع بقشعيا عميى حريػل السيجعىا ول يػفخ اصياء
لشفي اعتبار الدش بجه التارةخس و في الػحي عشها

 -3قيج يكيػن فييي الخمفسي العسسقي لمقيائميغ بهييحد اليجعػى ييػع تيأثخ بباشيخ و ايييخ بباشيخ بصائفي اليهيػد القيخائيغ اليح غ يدتسدييكػن
بأسفار التػراة وةشكخون حجس التمسػد بقدسسه السذشاد والجسا ار

وأخض ار ،أحسد َ تعالى نمى ما أنان ويدر في هاا البحث ،وأرءؾ أني ًد وفق في نر

نمى نبضشا دمحم ونمى يل وصحب .

مباحثو  ،وصومى َ

اهلوامش
( )1جدخئيل سعيج رةشػلجزا القرين في محيظ التاريخيا تخجس  :سعج هللا الدعجيا بيخوتا بغجادا بشذػرات الجسلا 2012لا ص63
( )2جدخئيل سعيج رةشػلجزا القرين في محيظ التاريخيا ص 64

( )3دب لى الفيمػلػجساا وهي الجراس العمسس لمشريػص الدبسي القجيسي وكيل بيا تريل بهيا شطيخhttps://www.oxfordlearners :
،dictionaries.com/definition/english/philology

و،https://www.britannica.com/science/philology

وةشطخ :يزا :سيعيج عميػشا معجوؼ السروظمحات األدايوة السعاصورة (نور

والجار الدسزاءا سػشدخةذا 1405ه1985 -لا (ط)1ا ص171ا رقع 489

وتقود ؼ وترءسوة)ا بييخوتا دار الكتياب المدشيا يا

( )4بخالسع بغ عسخ الديكخانا التأويل الحداثي لمتراث التقشيوات واالسوتسداداتا الخةياضا دار الحزيارة لمشذيخ والتػزةيما 1435ه-
2014لا (ط)1ا ص133

( )5شطخ :بخالسع الدكخانا التأويل الحداثي لمتراث التقشيات واالستسداداتا ص161-133
( )6البارون بخ ارد كا ار دو فيػ (1953-1867ل)ا فيمديػر وبدتذيخو فخ دييا عسيل سيتاذا فيي السعهيج الكياثػلسكي ببيارةذا وكيان
حج ب سدي بجم الذخو السدسحيا بغ ب لفاته( :عقيجة اوسعلا بفكخو اوسعل ) شطخ :عدج الخحسغ بجوي (ت 1423ه/

2002ل)ا مؾسؾنة السدتذرًضؽا بيخوتا دار العمع لمسع يغا 1993لا (ط)3ا ص463-462

( )7هشخي لبشذ (1937-1862ل) بدتذخو و ارهيب بمجسكييا تعميع فيي الكمسي السديػعس بدييخوتا ليه كتيب وبقيالت كثييخة خاصي

يسسا تعما بالديخة الشدػة والخعف البػة ا بشها( :بهج اوسعلا بك عذس الهجخةا تعمسقات قجي لجراس الديخةا دراسات عغ

عرخ البػةيغ )ا شطخ :عدج الخحسغ بجوي (ت 1423ه2002 /ل)ا مؾسؾنة السدتذورًضؽا بييخوتا دار العميع لمسع ييغا

1993لا (ط)3ا ص505-503

( )8بخالسع الدكخانا التأويل الحداثي لمتراث التقشيات واالستسداداتا ص149-148
( )9ػسف بغ عدج هللا بغ عدج الدخ (ت 463هي1071 /ل)ا التسهضد لسا في السؾطأ مؽ السعاني واألسانضدا تحقيا :برصفى ابغ
حسج العمػي وو عدج الكديخ البكخيا السغخبا و ازرة عسػل الوقار والذ ون اوسعبس ا 1387هيا ج1ا ص8-7

( )10عدج الغشي عدج الخالاا حجية الدشةا السشرػرةا الػفاء لمصباع والشذخا ص243
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش
( )11حسييج بييغ عمييي الخصيييب البغييجادي (ت 463ه يي1071/ل)ا تقضضوود العمووؼا بيييخوتا حسيياء الدييش الشدػة ي ا ص52ا واسييشادد يسييه
ا قصيياعا شطييخ :عدييج الييخحسغ بييغ يحييى السعمسييي السسييا ي (ت 1386هيي1966/ل)ا األنوؾار الكاشووفة لسووا فووي كتووا "أضوؾاء

نمى الدشة مؽ ال لل والتزمضل والسجازفةا بيخوتا عالع الكتبا 1406هي1986-لا ص39
( )12شطييخ :و ب ييغ س ييعج (ت 230ه 845/ل)ا الظبقوووات الكبوووررا تحقي ييا :و عد ييج القييادر عص يياابيخوتا دار الكت ييب العمسسي ي ا
1410هي1990-لا (ط)1ا ج5ا ص 143وهحد رواي بشقصع ا شطخ :عدج الخحسغ السعمسيا ال ػار الكاشف ا ص39

( )13ػسف بغ عدج هللا بغ عدج الدخ (ت 463هي1071/ل)ا ءامه ايان العمؼ وفزم ا تحقييا :بيي الشيبال الدهييخيا الديعػدي ا دار
ابغ الجػزيا 1414هي1994-لا (ط)1ا ج1ا ص275ا حج ث رقع ()343ا والخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص50-49
( )14خخجه الحاكع في السدتجراا كتاب الفتغ والسعحعا ج4ا ص596ا حج ث رقع ( 8660و )8661وقال" :هحا حج ث صحسح
اوسييشاد غ جسسعييا ولييع يخخجيياد"ا ووافقييه الييحهديا و خخجييه الديهقييي فييي شييعب اويسييانا ج7ا ص169ا حييج ث رقييع ()4834ا

وابغ عداكخ في تاريخ دمذق ،ج46ا ص313ا كسيا خخجيه بشحيػد ابيغ بيي شييب فيي بريشفها كتياب الفيتغا بيا ذكيخ فيي فتشي
الججالا ج7ا ص501ا حج ث رقع ()37549

( )15بػ عديج القاسع بغ سعل (ت 224ه838/ل)ا رريب الحديثا تحقيا :و عدج السعيج خانا حيجر بباد اليجكغا بصبعي دائيخة
السعارر العثسا س ا 1384هي1964-لا (ط)1ا ج4ا ص 282والديهقيا شعب اإ سان170/7 ،
( )16بييػ عديييج القاسييع بييغ سييعل (ت 224ه838/ل)ا فزووائل القورينا تحقيييا :بييخوان العصسي ا وبحدييغ خ اخبي ا ووفيياء تقييي الييج غا
بيخوت ودبذاا دار ابغ كثيخا 1415هي1995-لا (ط)1ا ص 71وابغ بي شييب فيي مروشف ج7ا ص501ا حيج ث رقيع

()37549ا والحيياكع فييي السدووتدرَا ج4ا ص597ا حييج ث رقييع ( 8660و  )8661وقييال الييحهدي :صييحسحا والديهقييي فييي
شييعب اويسييانا ج7ا ص169ا حييج ث رقييع ()4834ا وابييغ عديياكخ فييي توواريخ دمذووق ج46ا ص313ا وج49ا ص367

وةشطييخ :و اصييخ الييج غ اللبييا ي (ت 1420ه1999/ل)ا سمدوومة األحاديوووث الروووحيحة وشوويء موووؽ فقههوووا وفؾائووودهاا

الخةاضا بكتب السعارر لمشذخ والتػزةما 1416هي1996-لا (ط)1ا ج6ا حج ث رقع ()2821

( )17عدج الػهاب السديخي (ت 1429ه2008/ل)ا مؾسؾنة الضهؾد والضهؾد ة والرهضؾنيةا دار الذخووا ج5ا ص145-144
( )18اللبا يا سمدمة األحاديث الرحيحةا ج6ا ص776 -775
( )19ابغ بي شيب ا الكتا السرشف في األحاديث واآلثوارا كتياب الدبا بيغ كيان يكيخد كتياب العميعا ج5ا ص314ا حيج ث رقيع
()26439ا وابييغ عدييج الدييخا ءووامه ايووان العمووؼا ج1ا ص272ا حييج ث رقييع ( )337وشييكظ فييي صييح هييحد الخواي ي عدييج
الخحسغ السعمسي كسا في ال ػار الكاشف ا ص39

( )20الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص 56واسشادد صحسح
( )21الق يخاؤون (بالعدخة ي ق يخائسع ي الييح غ يقييخون السق ي اخ وهييي التييػراة وةجرسييػ ها وةعتسييجون عميهييا)ا وهييي حخك ي د شس ي هػدي ي تعتسييج
بخجنسي التيػراة دون التمسييػد كسريجر وحييج لمتذيخةما تأسديت فيي القييخن الثيا ي الهجيخي /الثييابغ السيسعدي عميى ييج عشيان ابييغ

داود يختمفػن بم التمسػد يغ في كثييخ بيغ العقائيج والذيخائم عميى ايخار الديدت والعسياد وبعيس الشعسي و حيػ ذليظا ل ن
رفزهع لمتمسػد كذخةع شفػة وعجل العتخار بذخعيته باعتبارد بجيخد تيأوةعت بذيخة بتعاقبي بيغ عمسياء اليهػديي يعيج رس

السدائل التي سددت ال ذقاو بيشهع وبيغ عاب اليهيػد شطيخ :بريف عابي جعفيخ هيادي حديغا تواريخ الضهوؾد القورائضؽ مشوا

عهؾرهؼ حتى العرر الحاضرا بيخوتا شخك العاررا 2014لا (ط)2ا و سساء سمسسان الدػةمعا الفخو اليهػدي السعاصيخةا

ص194-192ا وو الهػاريا االختالفات اضؽ القرائضؽ والربانضضؽ في ضؾء أو ارب الجشض ااا القاهخةا دار الدهخاء لمشذخا
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1414ه–1994لا ص13
( )22هييػ اييعل حسييج بخوةييد (1985-1903ل)ا يعييج بييغ بييخز دعيياة الفكييخ القخب يييا ذييأ بالدشجيياب الذييخقس بالهشييجا ثييع رحييل لييى
باكدتان و ذط في دعػته ذاشا بالغاا و صجر بجم (شميػع اوسيعل) التيي كا يت لديان حيال فكيخد وفكيخ بيغ شكيخون حجسي

الد ييش بعس ييػلا ت ييأثخ بأفك ييار الد يييج حس ييج خ ييان (ت 1898ل)ا وبخكي ي هللا بػبه ييالي (ت 1927ل)ا وعد ييج هللا جك اخل ييػي (ت 1936ل)
وايييخهعا كسييا تييأثخ بالفكييار الوربسي الغخبسي ا يعييج بخوةييد ب لييف الحخكي القخب سي بابتسييازا وبييغ شييهخ ب لفاتييه (لغييات القيخبنا

بصالييب الق يخبنا بفهييػل الق يخبن ) شطييخ :خييادل حديييغ لهييي بخييرا القرينضووؾن وشووبهاتهؼ حووؾل الدووشةا الصييائفا بكتب ي

الرج ا لمشذخ والتػزةما 1421ه–2000لا (ط)2ا ص55-47

( )23خادل حديغ لهي بخرا القرينضؾن وشبهاتهؼ حؾل الدشةا ص214
( )24شطخ :بػسى الفكسها التحريف في اإسالف تحريف الكمؼ نؽ مؾاضع في اإسالفا بيخوتا ب سد ال تذيار العخبييا 2015لا
(ط)1ا ص  348وص617

( )25قاسع حسجا العؾدة إلى القرينا ص 79 – 78ا قع عغ حيجر حب هللاا حجس الدش في الفكخ اوسعبي دراس وتقػةعا بيخوتا
دار ال تذار العخبيا 2011لا (ط)1ا ص77

)26) Kassim Ahmed, Hadith A Re-Evaluation, translated from the malay original by sayed akbar ali,
1997, PP16.
(27) Aisha Y Musa, Hadith as Scripture, first published in 2008 by palgrave macmillam, new york, pp3.
( )28سابخ سعبدػليا تحرير العقل مؽ الشقل وًراءة نقد ة لسجسؾنة مؽ أحاديث البخاري ومدمؼا القاهخةا 2015لا ص320–315
( )29جشيياس جػلييج تديييهخا العقضوودة والذووريعة فووي اإسووالف توواريخ التظووؾر العقوودي والتذووريعي فووي الووديؽ اإسووالميا تحقيييا :و
ػسف بػسى وعمي حدغ عدج القادر وعدج العدةد عدج الحاا برخا دار الكتاب العخبيا ص49

( )30يعشي هحا السرصمح في السرادر اليهػدي الكذف الباششي ل قػال السجو فيي العهيج القيجيعا لجيل وسيم السيذ التيي تقيػل
عميها الحساةا وكتيب السيجراش عميى يػعيغ :بيجراش تذيخةعي وبيجراش جيادي شطيخ :رشياد الذيابيا مؾسوؾنة السروظمحات

الديشية الضهؾد ةا السكتب السرخي لتػزةم السصدػعاتا 2002لا ص185-184

( )31وةصما عمى ذلظ الجدء بغ التمسػد والسجراشسع الحي تزيسغ بختميف السيػاعع والقريز والسياشيخ فيي تيارةخ اليهيػد وعسيال
عطسييائهعا و ق يػال فييي الخييعو والدييمػاا و دييػءات عييغ السدييتقدل

الضهؾد ةا ص32

شطييخ :رشيياد الذييابيا مؾسووؾنة السرووظمحات الديشيووة

( )32حسج الدهشدييا ترءسة مقال اإسالف فوي السؾسوؾنة العبريوة العاموة ،وسيف كعوز يخا ب سدي ب بشيػن بيع حيجودا 2016لا
ص 16-15

( )33ػسف زةجانا ءريدة السرري الضؾفا بقال :تمسػد اليهػد

( )34كسا هػ في بعس السجو ات عمى شبك ال تخ ت بعشػان (الفخو بيغ التػراة والتمسػد)
( )35شطييخ :عمييى سييديل السثييال د يغ الدييمصانا (الكتيياب الثييا ي :الدخهييان)ا دبذيياا الهييالي لمصباع ي والشذييخ والتػزةييما 1997لا

(ط)1ا ص 604ا ود غ الخحسغا السدخل إلى الحقيقةا بيخوتا بسدان لمشذخ والتػزةيم واوعيعلا 1998لا (ط)1ا ص85ا

94-93ا 101

( )36كسػقم شبك اولحاد العخبي بعشػان (اوسعل دخ بشتحم بيغ اليهػديي )ا وبػقيم الحيػار الستسيجن بعشيػان (قيخاءة قجيي لميشز
السقجس – التمسػد سخورة تػراتس )-

ٖٜٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)1ه2021/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش
( )37عج ان الخفاعيا محظات في سبضل الحكسة (الفارب اضؽ الدشة الذريفة وروا ات األحاديث)ا شبع دار الخيخ بجبذا سش
2010لا ص41

( )38عج ان الخفاعيا بحصات في سبضل الحكسةا ص146ا وص430

( )39عييج ان الخفيياعيا الحووق الوواي ال يريوودون (دراسووة فووي روا ووات األحاديووث نمووى ضووؾء القورين الكووريؼ)ا ط1ا دبذيياا الوائييلا
1426ه–2006لا ص173

( )40جعفيخ هيادي حدييغا تواريخ الضهووؾد القورائضؽا ص  58وو الهيػاريا االختالفووات اوضؽ القورائضؽ والربووانضضؽ فوي ضووؾء أوراب الجشضو اا
ص35

( )41جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص 45وو الهػاريا االختالفات اضؽ القرائضؽ والربوانضضؽ فوي ضوؾء أوراب الجشضو اا
ص33

( )42جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص31

( )43جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص128
( )44جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص128
( )45شطخ :جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص129

( )46عدج الػهاب السديخيا مؾسؾنة الضهؾد والضهؾد ة والرهضؾنيةا ج5ا ص332
( )47شطخ :جعفخ هادي حدغا تاريخ الضهؾد القرائضؽا ص60

( )48شطخ :خادل حديغ لهي بخرا القرينضؾن وشبهاتهؼ حؾل الدشة ،ص214
( )49و شحخورا الدشة الرسؾلية والدشة الشبؾية رؤية ءديدةا بيخوتا دار الداقيا 2013لا (ط)2ا ص52ا 208
( )50شطخ :سيازي عيد اليج غا إنواار موؽ الدوساء (الكتوا األول :الشغريوة)ا دبذياا الهيالي لمصباعي والشذيخ والتػزةيما 1996لا
(ط)1ا ص107ا 660ا 713

( )51قاسع حسجا العؾدة إلى القرين ،ص 79–78قع عغ حيجر حب هللاا حجس الدش في الفكخ اوسعبي قخاءة وتقػةعا ص77
( )52شطييخ :رييخ حابييج بييػ زةييجا اإموواف الذووافعي وتأسوويس األيديؾلؾءيووة الؾسووظية ،الييجار الدسزيياءا السخكييد الثقييافي العخبيييا 2007لا
(ط)1ا ص135-134

( )53شطخ :و الدعيج بذتهخيا أزمة السرظمح الديشيا القاهخةا دار الفكخ السعبيا 2010لا (ط)1ا ص47-27
( )54شطخ :سابخ سعبدػليا تحرير العقل مؽ الشقلا ص 78ا وحػارات ثقايس ا 2011لا (ط)1ا ص79ا 92

( )55شطييخ :زكخةييا وزونا ءشا وووة البخووواري إنقووواك الووديؽ موووؽ إمووواف السحووودثضؽا بيييخوتا رةيياض ال يخةذ لمكت يب والشذييخا 2004لا (ط)1ا
ص14ا وكتابه جشاي الذافعي تخمسز الب بغ فكخ الئس ا بيخوتا رةاض الخةذ لمكتب والشذخا 2005لا (ط)1ا ص182

( )56شطخ :حسادي ذوةبا الدشة اضؽ األصؾل والتاريخا الجار الدسزاءا السخكد الثقافي العخبيا 2013لا (ط)2ا ص54
( )57شطخ :برصفى بػهشيجيا التأثضر السديحي في تفدضر القرين دراسة تحمضمية مقارنةا بييخوتا دار الصمسعي لمصباعي والشذيخا
2004لا (ط)1ا ص108-107

( )58شطخ :جػرج شخابسذيا مؽ إسالف القرين إلى إسالف الحديث الشذأة السدتأنفةا بيخوتا دار الداقيا 2010لا (ط)1ا ص192
( )59و الدعيج بذتهخيا أزمة السرظمح الديشيا ص29-27
( )60شه جابخ العمػا يا إشكالية التعامل مه الدشة الشبؾيةا السعهج العالسي لمفكخ اوسعبيا 2014لا (ط)1ا ص147
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( )61رخ حابج بػ زةجا اوبال الذافعيا ص135-134

( )62جػرج شخابسذيا مؽ إسالف القرين إلى إسالف الحديثا ص195
( )63سازي عد الج غا ديؽ الدمظانا ص612
( )64الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص56
( )65الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼ ،ص53
( )66الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص53
( )67الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص54ا وقيج حياول كثييخ بيغ الذيسع السيتشاد ليى هيحد الخوايي لعدعياء بيأن بشيم التيجوةغ ليع يكيغ ل

تييجبي اخ سساسييسا بغييخض خفيياء رييػص الػصييس لئسييتهعا وشسييذ فزييائل هييل الديييت شطييخ :عمييى سييديل السثييال و رسييا الحديييشي

الجعليييا توودويؽ الدووشة الذووريفة ادايتوو السبكوورة فووي نهوود الرسووؾل  ومرووضرَ فووي نهووؾد الخمفوواء إلووى نها ووة القوورن األولا

ص 422–409وةشطييخ لمييخد عمسييه :حيييجر حييب هللاا حجس ي الدييش فييي الفكييخ اوسييعبيا ص 316-311حيييث اعتدييخ ذلييظ بجييخد
"تحميل واجتهاد افتخاسي بغ الباحثيغ الستأخخةغ ول تجعسه ي شػاهج تارةخس بقشع "

( )68الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص54
( )69الخصيب البغجاديا تقضضد العمؼا ص55
( )70عدج الخحسغ بغ و بغ بيي حياتع اليخازي (ت 327ه938 /بيي)ا تفدوضر القورين العغويؼ مدوشدا نوؽ رسوؾل َ  والروحابة والتوابعضؽا
تحقيا :سعج و الصيبا السسمك العخبس الدعػدي ا بكتب دار برصفى البازا 1419هيا (ط)3ا ج1ا ص152

( )71و الصيياهخ بييغ عاشييػر (ت 1393ه1973/ل)ا تفدووضر التحريوور والتشووؾيرا تييػ ذا الييجار التػ دييس لمشذييخا 1980لا ج1ا
ص575-573

شبه الفيخي البرخي (ت 262هي875/ل)ا تاريخ السديشة السشؾرةا تحقيا :فهسع و شمتػتا 1399ها ج3ا ص800
( )72عسخ بغ ال

( )73خخجه ابغ بي شيب في مرشف ا كتاب فزائل القخبنا باب بغ كخد تفديخ القخبن ج6ا ص136ا حج ث رقع ()30106
( )74خخجه بالظ في السػشأا كتاب الستفحانا باب الستفحانا ج2ا ص964ا حج ث رقع ()3
( )75خخجه عدج الخزاو في مرشف ا كتاب الفخائسا باب الكعل ا ج10ا ص301ا حج ث ()19183
( )76خخجه سعيج بغ بشرػر في سشش ا كتاب الفخائسا باب الحث عمى تعمسع الفخائسا ج1ا ص43ا حيث رقع ()1ا وابغ عدج
الدخ في جابم بسان العمعا ج1ا ص780ا حج ث رقع ()1453

( )77خخجييه ابييغ بييي شيييب فييي برييشفها كتيياب الدبا بييغ كييان يعمسهييع وةزيخبهع عمييى المحييغا ج5ا ص240ا حييج ث رقييع ()25651ا
وعشه ابغ عدج الدخ في جابم بسان العمع وفزمها ج2ا ص1132ا حج ث رقع ()2228

( )78خخجه ابغ عدج الدخ في جابم بسان العمع وفزمها ج2ا ص1047ا حج ث رقع ()2014
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ياب (و(ل ُسييش ٌا ج1ا ص240ا حييج ث رقييع ()121ا
ياب التي (يػرِّ
سسييا (لي ْيس (ذ يسييه كت(ي ٌ
( )79الييجاربي فييي سييششها السقجب ي ا (بي ُ
سع (عي ِّيغ اْل (جي (يػاب ي (
والهخوي في ذل الكعل وهمها ج2ا ص32-31ا حج ث رقع ()191
( )80سشؽ الدارميا السقجب ا باب بغ خار الفتسا بخاف الدقطا ج1ا ص329ا حج ث رقع ()288
( )81و بييغ عمييي بييغ الحدييغ الحكييسع التخبييحي (ت 320ه932/ل)ا ن وؾادر األصووؾل فووي أحاديووث الرسووؾلا تحقيييا :عدييج الييخحسغ
عسيخةا بيخوتا دار الجيلا ج1ا ص172

( )82بػ عديج القاسع بغ سعلا رريب الحديثا ج4ا ص49-47
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنر كهيش
( )83حيجر حب هللاا حجية الدشة في الفكر اإسالميا ص78
( )84حيجر حب هللاا حجية الدشة في الفكر اإسالميا ص78
( )85حيجر حب هللاا حجية الدشة في الفكر اإسالميا ص78

( )86شطخ :عدج الخحسغ السعمسيا األنؾار الكاشفةا ص 186ا وقارن بكتاب بخالسع الدكخانا التأويل الحداثي لمتراثا ص172
( )87عدييج الغشييي عدييج الخييالاا حجيووة الدووشةا ص 336-335وةشطييخ :و حديييبا الدووشة ومكانتهووا فووي ضووؾء القورين الكووريؼا كخاتذيييا
السكتبي ي الدشػرةي ي ا 1407ها ص 94وةشط ييخ :يز ييا و لقس ييان الد ييمفيا مكانوووة الدوووشة فوووي التذوووريه اإسوووالمي ودحوووض مووو انؼ

السشكريؽ والسمحديؽا الخةاضا دار الجاعي لمشذخ والتػزةما 1420ه–1999لا (ط)2ا ص63ا وص312 - 311
( )88و بييغ درةييذ الذييافعي (ت 204ه820/ل)ا تفدووضر اإموواف الذووافعيا جسييم وتحقيييا ود ارس ي  :حسييج بييغ برييصفى الفييخانا
السسمك العخبس الدعػدي ا دار التجبخة ا  2006 - 1427لا (ط)1ا ج2ا ص756

( )89ابغ عاشػرا تفدضر التحرير والتشؾيرا ج6ا ص242
( )90ثيييخ الييج غ بييػ حسييان و بييغ ػسييف ال جلدييي (ت 745ه/ي ي1344ل)ا البحوور السحووي فووي التفدووضرا تحقيييا :صييجقي و
جسيلا بيخوتا دار الفكخا 1420هيا ج4ا ص303

( )91و بغ عدج هللا بػ بكخ بغ العخبي (ت 543ه /ي1148ل)ا أحكاف القرينا تعمييا :و عديج القيادر عصياا بييخوتا دار الكتيب

العمسسي ا 1424ه–2003لا (ط)3ا ج2ا ص47ا وةشطييخ :يزييا و الصيياهخ بييغ عاشييػرا تفدووضر التحريوور والتشووؾيرا ج6ا

ص 127وو سساعيل الدمفيا حجية الحديث الشبؾيا ص 126 -125
( )92ابغ عاشػرا تفدضر التحرير والتشؾيرا ج6ا ص126

( )93ابييغ عدييج الدييخا التسهضوودا ج19ا ص279ا واالسووتاكار ،ج1ا ص308ا وهييػ بييا يدييسسه عمسيياء عمييػل القيخبن (بييا تييأخخ دولييه
عييغ حكسييه) شطييخ :جييعل الييج غ الديييػشي (ت 911ه – 1505ل)ا اإتقووان فووي نمووؾف الق ورينا تحقيييا :و بييػ الفزييل
بخالسعا الهيف السرخة العاب لمكتابا 1394ه–1974لا ج1ا ص134

( )94و بغ درةذ الذافعي (ت 204ه820/ل)ا ءساإ العمؼا دار اآلثارا 1423ه–2002لا ص11

( )95البخاريا صحيح البخواريا كتياب السغيازيا بياب حيج ث كعيب بيغ باليظ وقيػل هللا تعيالى (وعميى الثعثي اليح غ خمفيػا)ا حيج ث
رقع ()4418

( )96بدمعا صحيح مدمؼا كتاب التػب ا باب في حج ث اوفظ وقدػل تػب القاذرا حج ث رقع ()2770

( )97البخاريا صحيح البخاريا كتاب العمعا باب قػل هللا تعالى( :وبا وتيتع بغ العمع ل قمسع)ا حج ث رقع ()125
( )98البخاريا صحيح البخواريا كتياب بيػاب العسيخةا بياب بيا يفعيل فيي العسيخة بيا يفعيل فيي الحيجا حيج ث رقيع ()1789ا وبديمعا
صحيح مدمؼا كتاب الحج باب با ُ(باح لِّ ِّ ِّ
وبا (ل ُ(باح (وبسان ت( ِّ
الصيب عمسها حج ث رقع ()1180
حخ ِّ
ةع ِّال
مسحخِّل ب (ح الج و عسخةا (
عطسسا)ا حج ث رقع ()4795
( )99البخاريا صحيح البخاريا كتاب تفديخ القخبنا باب قػله( :ل تجخمػا بيػت الشدي
( )100البخاريا صحيح البخاريا كتاب السشاقبا باب ععبات الشدػة في اوسعلا حج ث رقع ()3621

( )101خخج ييه الدي يدار ف ييي بد ييشجدا بد ييشج عائذي ي ل السي ي بشيغ -رس ييي هللا عشه ييا-ا ج18ا ص123ا ح ييج ث رق ييع ()79ا و ب ييػ يعم ييى
السػصمي في مدشدَا بدشج عائذ -رسي هللا عشها-ا ج8ا ص23ا حج ث رقع ( )4528والصديخي فيي تفدوضرَ ج1ا ص84

89ا وعمييها و بييػ و عمييي بييغ حسييج بييغ سييعيج بييغ حييدل ال جلدييي (ت 456 :ه يي1064 /ل)ا اإحكوواف فووي أصووؾل األحكووافاتحقيا :حسج شاكخا بيخوتا دار اآلفاو الجج يجةا ج3ا ص 44وذكيخد ابيغ كثييخ فيي تفدوضرَا ج1ا ص14ا وقيال" :بشكيخ
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ـ

اخةب"ا با الهيثسي فقال فيي مجسه ال وائدا ج6ا ص" :303رواد بيػ يعميى والييدار بشحيػدا ويسيه راو ليع تحيخر اسيسه عشيج
واحج بشهساا وبكس رجاله رجال الرحسح"

( )102شطخ :الذافعيا األفا ج2ا ص5-4ا وج7ا ص314

( )103حج ث بخسل و بعزلا خخجه ابغ السبيارا فيي الدهيج والخقيائاا بياب فيي ليدول الديش ا ج2ا ص23ا واليجاربي فيي بقجبي

سييششها بيياب الدييش قاسييس عمييى كتيياب هللا تعييالىا ج1ا ص474ا حييج ث رقييع ()608ا و بييػ داود فييي الس اخسيييلا بيياب فييي

الدييجعا ص361ا حييج ث رقييع ()536ا والسييخوزي فييي كتيياب الدييش ا ص111ا حييج ث رقييع ()402ا وابييغ بص ي فييي اوبا ي
ػل َّللاِّ  والتح ِّح ِّخ ِّبيغ ( ِّ
يػن س (يش (غ رس ِّ
اع ِّ رس ِّ
يػل َّللاِّ ِّ بياْلُق ْخ ِّ
يف ُي (ع ِّ
الكدخىا (ب ُ ِّ ِّ
بنا
اءت ِّب ِّه س
الدش ُ ِّبغ (
ار ُ
ش (ػائ (
( ْ
س ( ُ (ُ
ش ( (ُ
اب ذ ْكخ (با (ج (
ِّ
او (بيا ُرِّو (ي
ج1ا ص254ا حج ث رقع ()90ا وج1ا ص346ا والعلكائي في شخح صػل اعتقاد هيل الديش والجساعي ا س (يس ُ
اب و س ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
عج ُهعا (واْل (خالِّ ِّفيغ (ل ُهيع ِّبيغ ُع(م (سياء ْالُبي
يغ (و (بغ (ب (
الدش ا (و (عغ الر (ح (اب (والت ِّابع (
(ع ِّغ الشد ِّالي  في اْل (ح الث (ع(مى الت (س سدظ بالكت( (
(ج (س ِّعيغا ج1ا ص146ا حج ث رقع ()99ا وابغ عدج الدخ في جابم بسان العمعا ج2ا ص1193ا والخصيب البغجادي
ْ 
في الكفاي ا ص 12ا 15ا والفكسه والستفقه ()267/1ا وسشجد صحسح كسا قال ابغ حجخ في فتح الباريا ج13ا ص291

( )104ابغ عدج الدخا ءامه ايان العمؼ وفزم ا ج2ا ص1193
( )105الخصيب البغجاديا الكفا ة في نمؼ الروا ةا ص15

( )106بييػ عدييج هللا و بييغ درةييذ الذييافعي (ت 204ه820/ل)ا كتووا األفا بيييخوتا دار السعخف ي ا 1410هي ي1990 -لا ج7ا
ص314

( )107الذافعيا كتا األفا ج5ا ص137
ال
( )108بػ عدج هللا و بغ درةذ الذافعي (ت 204ه820/ل)ا الرسالةا تحقيا :حسج شاكخا برخا بكتب الحمديا 1358هي-
1940لا (ط)1ا ص104

( )109ابغ حدلا اإحكاف في أصؾل األحكافا ج1ا ص97
( )110ابغ حدلا اإحكاف في أصؾل األحكافا ج1ا ص 98وكخر ذلظ في كثخ بغ بػسيم بيغ كتابيها وةشطيخ :كتابيه حجي اليػداع
ص304

( )111ابغ حدلا اإحكاف في أصؾل األحكافا ج1ا ص121
( )112ب ييػ حاب ييج و ب ييغ و الغ ادل ييي (ت 505ه /ي ي1111ل)ا السدترووووفىا تحقي ييا :و عد ييج الد ييعل عد ييج الذ ييافيا دار الكت ييب العمسسي ي ا
1413هي1993-لا (ط)1ا ص103

( )113بيخالسع بيغ بػسيى بيغ و المخسيي الغخ ياشي الذيهيخ بالذيياشدي (ت 790ه /ي1388ل)ا السؾافقواتا تحقييا :بذيهػر بيغ حدييغ بل
سمسانا دار ابغ عفانا 1417ه1997-لا (ط)1ا ج4ا ص335

( )114و رشيج رساا (ت 1354هي)ا تفدضر القرين الحكيؼ (السشار) ،الهيف السرخة العاب لمكتابا ج8ا ص274
( )115وهػ ري كثيخةغا ر شا اوعخاض عغ ذكخهع خذس التصػةل
( )116الذخةد حاتع بغ عارر العػ يا إضاءات بحثية في نمؾف الدشة الشبؾية وبعض السدائل الذرعيةا اعتشى به :هيا ي بيغ بشييخ
الدػةهخيا دار الرسسعي لمشذخ والتػزةما 1428ه – 2007لا (ط)1ا ص24-23

( )117الذخةد العػ يا إضاءات بحثية في نمؾف الدشة الشبؾية وبعض السدائل الذرعيةا ص32

( )118الذخةد العػ يا إضاءات بحثية في نمؾف الدشة الشبؾية وبعض السدائل الذرعيةا ص52-51
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( )119جسييال الدشيياا الدووشة ودورهووا فووي الفق و الجديوودا القيياهخةا دار الفكييخ اوسييعبيا ج2ا ص195–194ا وكتابييه قزييس الفقييه
الجج جا دار الذخووا ص 108-107

( )120جسال الدشاا الدشة ودورها في الفق الجديد ج2ا ص196ا وكتابه ًزية الفق الجديدا ص 108
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