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طزيزي اـباحث ....اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو (اـرتؾقم اـؼديم :ادجؾد ()28
اـعدد ( ،)2وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقد ُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات
طادقة ،تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة
اخلارجي .يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك ،يؿؽـؽم
اـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾةalmajallah@kku.edu.sa :

اذلٞئخ االسزشبضٝخ
ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء

اىشٞـــد األسزــــبش اىسمزــــ٘ض سؼس اخلثالُ

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

اىشٞـــد اىسمزـــــ٘ض قٞس ادلجـــــبضك

ً
ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء (سبثقب)

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط

فضٞيخ اىشٞــد األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜ

أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ

فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنط ٌٝاىؼقو
فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍ ٜاىسيَٜ
فضٞيخ اىشٞـــد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛ

أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح
أسزبش أص٘ه اىفقٔ
أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ

ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط

ز .ذـــبىـس ثـِ حمـَس اىقـــطّـٜ

أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط

 .1أ.ز.حمَس ثِ ظــــبفط اىشـٖــــطٛ
 .2أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ
 .3أ.ز.حيــ ٜثِ ػجـس اهلل اىجنـــــــطٛ
 .4أ.ز.مَــــبه ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــش
 .5أ.زٍْٞ.ــطح ثْذ حمَس اىـسٗســطٛ
 .6أ.ز .ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ
 .7أ.ز .أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ
 .8زٍ.ـحـَـس ثِ ػيــ ٜاىــقطّــــٜ
 .9زٍ.ـحـَـس ثِ سـبمل اىشغٞـــــجٜ
 .11زٍ.ـصـطـف ٚأمـــطً ػيــ ٜشـــــــبٓ
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ً

ػْـ٘اُ اىجـحث

1

االسزحاله يف اىسِٝ؛ ض٘اثطٔ ،أحنبٍٔ ٗآثبضٓ

2
3
4

اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخٍ٘ :س٘ػزب احلضبضح
ٗاىس ِٝاإلسالٍٞنيٗ ،اإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍ ٜأمن٘شجب

إٔيٞخ اىشرص االػزجبض ٛثني اىفقٔ اإلسالٍ ٗ ٜأص٘ىٔٗ ،اىقبُّ٘
ً
اى٘ضؼ( ٜاىقبُّ٘ ادلصط ٛمن٘شجب ) "زضاسخ ٍقبضّخ"
رؼظ ٌٞاىصحبثخ

ىيْج ٜﷺ ٗسْزٔٗ ،اىطز ػي ٚشجٖبد ح٘ىٔ

اســـٌ اىجـبحث
ز .ظٝبز ثِ ػجس اهلل ثِ إثطإ ٌٞاحلَبً
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

زّ٘ .ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

زٗ .فبء ثْذ ػجس اىؼعٝع اىعاٍو

(جبٍؼخ األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)

ز.ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيف
(جبٍؼخ ادليل فٞصو)

ز .ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبز ٛاىقحطبّٜ
(جبٍؼخ شقطاء)

5

إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً ،قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
ً
(ٗىٞبً ٕبضدٗ ،آضُٗ ٕ٘ٞظٗ ،ضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجب)

ز .حمَس ثِ سبمل اىشغٞج ٜاىشٖطٛ

6

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْجٍ٘ ٛطٗٝبد ٗفس
ً
ّصبض ٙجنطاُ أمن٘شجب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

ز .طبضق ثِ ػ٘زح ثِ ػجس اهلل اىؼ٘زح

7

حسٝث اىنبسٞبد اىؼبضٝبد زضاسخ ّقسٝخ

8

اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٞٝخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ

9

آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ

11

َ
َ
زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ حلسٝث ٍِ" :أحت أُ ٝجسط ىٔ يف ضظقْٔٝٗ ،سأ
ىٔ يف أثطٓ ،فيٞصو ضمحٔ"

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

(جبٍؼخ اإلٍبً حمَس ثِ سؼ٘ز اإلسالٍٞخ)
ز .ػَبض أمحس اىصٞبصْخ
(جبٍؼخ ادليل سؼ٘ز)

ز .ذبىس ثِ حمَس اىقطّٜ
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

أ.ز .ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼري
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .ػعٝعح ػي ٜاألش٘ه اىؼَطٛ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

ز .ظٕري ثِ مزفٜ

11

قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٞٝخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ

12

َ
رٖجني احل٘ٞاّبد ٗأميٖب زضاسخ فقٖٞخ ٍقبضّخ

ز .حمَس حسِ حي ٚٞادليحبّٜ

13

ً
احلقٞقخ اىشطػٞخ ٗضأ ٛاىجبقالّ ٜفٖٞب (مجؼب ٗزضاسخً)

ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبز ٛثِ ػي ٜاىعٝساّٜ

اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىس٘ٞط ٜيف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري ٗأثطٓ

أ.ز .حنَٞخ أمحس حفٞظٜ

14
15

ف َِٞثؼسٓ

طجقبد اىطٗاح ػِ اىش٘ٞخ ٗأثطٕب يف ػيٌ اىؼيو

(جبٍؼخ اى٘از – ٛاجلعائط)

(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)
(جبٍؼخ ادليل ذبىس)

ز .حسبُ ثِ حسني شؼجبُ
(جبٍؼخ أً اىقط)ٙ

اىصفحبد
46 - 3
111 - 47
136 -112
177 -137
224 - 178
257 - 225
313 - 258
353 - 314
413 - 354
452 - 414
489 - 453
528 - 491
574 - 529
621 - 575
671 - 622

احلؿد هلل وؿػى ،وصالة وسالم طذ طباده اـذين اصصػى

أما بعد:

ؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خاـد ـؾعؾوم اـػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كؼدم إغ
اـؼراء اـؽرام "اـعدد اـثاين" يف "ادجؾد اـثامن واـعػون" هلذا اـعام 4114هـ ،واـذي كرجو أن يؽون إضاؽ ًة
متؿقز ًة وإسفام ًا كوطق ًا يف اـبحث اـػطي ،متضؿـ ًا مخسة طػ بحث ًا يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة
واـدراسات اإلسالمقة ،طذ أم ٍل يف أن تؽون هذه األبحاث حاؽز ًا ـؾؿزيد من اـدراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـة،
ؽػي اـدراسات اإلسالمقة بحث بعـوان :االستحالل يف اـدين؛ ضوابطه ،أحؽامه وآثاره ،من إطداد :د.زياد بن طبد
اهلل بن إبراهقم ا حلامم  ،واـبحث اآلخر بعـوان :اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة :موسوطتا احلضارة
واـدين اإلسالمقع ،واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذج ًا ،من إطداد :د .كورة بـت طبد اهلل احلساوي ،د .وؽاء بـت
طبد اـعزيز اـزامل ،وبحث ثاـث بعـوان :أهؾقة اـشخص االطتباري بع اـػؼه اإلسالمي وأصوـه ،واـؼاكون
اـوضعي (اـؼاكون ادرصي كؿوذج ًا) "دراسة مؼاركة" ،من إطداد :د .باسل حمؿود طبد اهلل احلايف ،واـبحث اـرابع
بعـوان :تعظقم اـصحابة

ـؾـبي ﷺ وسـته ،واـرد طذ شبفات حوـه ،إطداد :د .طبد اهلل بن طبد اهلادي

اـؼحطاين ،واـبحث اخلامس بعـوان :إدوارد سعقد واإلسالم ،ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص (وـقام
هارت ،وآرون هقوز ،وروجر سؽروتون كؿوذج ًا) ،من إطداد :د .حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري .ويف اـسـة
وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوان :احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى
كجران أكؿوذج ًا "دراسة حديثقة حتؾقؾقة" ،إطداد :د .صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودة ،واـبحث اآلخر بعـوان:
حديث اـؽاسقات اـعاريات دراسة كؼدية ،من إطداد :د .طامر أمحد اـصقاصـة ،وبحث ثاـث بعـوان :اـتجديد
واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده ،إطداد :أ.د .حؽقؿة أمحد حػقظي ،واـبحث
اـرابع بعـوان :صبؼات اـرواة طن اـشقوخ وأثرها يف طؾم اـعؾل ،من إطداد :د .حسان بن حسع شعبان .ويف
اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة جاء اـبحث األول بعـوان :اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة (دراسة حتؾقؾقة كؼدية) ،من
إطداد :د .خاـد بن حمؿد اـؼرين ،واـبحث اآلخر بعـوان :آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية ،من إطداد :أ.د.
طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر ،واـبحث اـثاـث بعـوان :دراسة حتؾقؾقة طؼدية حلديث" :من أحب أن يبسط ـه
يف رزؾه ،ويـسل ـه يف أثره  ،ؽؾقصل رمحه" ،إطداد :د .طزيزة طظ األشول اـعؿري ،واـبحث اـرابع بعـوان :ؾراءة يف
اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة ،من إطداد :د .زهر بن ؿتػي .ويف اـػؼه بحث بعـوان :هتجع
احلقواكات وأؿؾفا دراسة ِ
ؽؼفقة مؼاركة ،من إطداد :د .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين .ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان:
احلؼقؼة اـػطقة ورأي اـباؾالين ؽقفا (مجع ًا ودراسة) ،من إطداد :د .ضقف اهلل بن هادي بن طظ اـزيداين.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا اـعؿل خاـص ًا صواب ًا.

انسرية انُبٕٚت يف املٕسٕػاث األجُبٛت احلذٚثت :يٕسٕػخا احلضارة
ً
ٔانذ ٍٚاإلساليٛنئ ،اإلسالو ٔانؼامل اإلسالي ٙأمنٕرجا
إػذاد
دَٕ .رة بُج ػبذ اهلل احلسأ٘

دٔ .فاء بُج ػبذ انؼسٚس انسايم

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م ----:إقمداد :دٟ -مقرة سمٜم٧م قمٌد اهلل احلً٤موي ،د -ووم٤مء سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ

ومدص البشح
شمْمؿ اعمقؾمققم٤مت قمغم ُمقاد وُمٕمٚمقُم٤مت ُمتٜمققم٦م ،وهل سمال ؿمؽ ُمرضمٕم ً٤م أؾم٤مؾمٞم ً٤م ٓ ،سمد أن
يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًمٌ٤مطمثقن اعمتخّمّمقن ،وهمػم اعمتخّمّملم قمغم طمد ؾمقاء -وعم٤م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل
واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ُمٝمٛم٦م ،وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمقوق ًقم٤م ًمٚمٕمديد ُمـ اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م،
اًمتل اؾمتٝمدوم٧م اًمتٕمريػ سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،وشم٤مرخيف ُمـ ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة-
ويم٤مٟم٧م ُمـ سملم شمٚمؽ آهتامُم٤مت اًمتل شمٓمرىم٧م إًمٞمٝم٤م اعمقؾمققم٤مت ،اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم
ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم ،وهل شمٕمتؼم يمٛمّمدر صم٤مين ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل ،يمام أيْم ً٤م شمٕمد
ُمٜمٝمج ً٤م حلٞم٤مة اعمًٚمٛملم-
يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ ُمقؾمققمتلم أضمٜمٌٞمتلم ُمٕم٤مسشملم ،مه٤م (ُمقؾمققمتل
اًمديـ واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞملم ،واإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل Encyclopedia of Islam and
the Muslim

World,andThe Encyclopedia of Islamic Civilization and

 )Religionيمٜمٛمقذج عمٕمروم٦م رؤي٦م أوًمئؽ اًمٌ٤مطمثلم اًمٖمرسمٞملم ًمٚمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-
وشمؼمز أمهٞم٦م هذا اًمٌح٨م ذم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُم٤م يمتٌف اًمٌ٤مطمثلم اًمٖمرسمٞملم قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم وطمٞم٤مشمف وٟمٌقشمف-
شمتٌع هذه اًمدراؾم٦م اعمٜمٝم٩م اًمٜمققمل اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم اًمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
ويًتخدم ُمٜمٝمجٞم٦م دراؾم٦م احل٤مًم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اًمتحٚمٞمؾ وقم٘مد اعم٘م٤مرٟم٤مت سملم حمتقى وُمٜمٝم٩م يمت٤مسم٦م
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمدى اًمٌ٤مطمثلم اًمٖمرسمٞملمً ،مٚمقصقل امم ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م-
ويِمٛمؾ اًمٌح٨م ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،ويٜمتٝمل سمخ٤ممت٦م شمذيمر أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
وىمد شمْمٛمـ اعمٌح٨م إول حتٚمٞمؾ ُمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ
اإلؾمالُمٞملم ،ومٞمام شمٜم٤مول اعمٌح٨م اًمث٤مين حتٚمٞمؾ عمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م أيْم ً٤م ذم ُمقؾمققم٦م
اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،سمٞمٜمام ٟم٤مىمش ذم اعمٌح٨م إظمػم ٟمت٤مئ٩م اعمٌحثلم اًمً٤مسم٘ملم ،وقم٘مد
اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام ،وذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م يم٤مٟم٧م اخل٤ممت٦م اًمتل شمْمٛمٜم٧م قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-
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Research Abstract
Encyclopedias comprise a variety of material and information, which
constitute a fundamental reference that must be utilized by specialist as
well as non-specialist researchers. Due to the unique position of the Islamic
world and civilization, they were studied by many foreign encyclopedias
that aimed at exploring the Islamic world history with its different aspects.
Among the encyclopedias concerns were, the Prophet's biography, peace be
upon him, which is considered a second source of Islamic legislation, as
well as a method of life for Muslims.
This study deals with two contemporary foreign encyclopedias, (The
Encyclopedia of Islam and the Muslim World, and The Encyclopedia of
Islamic Civilization and Religion) as a model for the vision of those
Western scholars of the Prophet. The importance of this research is the
ways it sheds light on what Western scholars wrote about the Prophet
(PBUH), his life and his prophecies.
This study follows the qualitative approach used in scientific studies and
researches. It uses the methodology of the case study based on the analysis
and the comparison between the content and method of writing the
prophetic biography of Western researchers to reach the research results.
The research includes an introduction and three issues, ending with a brief
summary of the main findings and recommendations. The first section
includes an analysis of the Prophet's biography topics in the Encyclopedia
of Civilization and Islamic Religion. The second topic deals also with an
analysis of the Prophet's biography topics in the Encyclopedia of Islam and
the Islamic world, while in the latter he discussed the results of the
previous two studies and the comparison between them. At the end of the
research, he states the most important findings and recommendations.
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م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم
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شمٕمد اعمقؾمققم٤مت فم٤مهرة قمٚمٛمٞم٦م قمري٘م٦م ،وُمرضم ًٕم٤م أؾم٤مؾم ًٞم٤م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت اًمٕم٤مُم٦م ،اًمتل يًتٗمٞمد
ُمٜمٝم٤م اًمٌ٤مطمثقن اعمتخّمّمقن ،واًم٘مراء اعمٝمتٛمقن قمغم طمد ؾمقاء -وعم٤م ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل واحلْم٤مرة
اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ُمٝمٛم٦م ،وم٘مد يم٤من ُمقوق ًقم٤م ًمٚمٕمديد ُمـ اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ،اًمتل
اؾمتٝمدوم٧م اًمتٕمريػ سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،وشم٤مرخيف ،ورُمقزه اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م -وشمتٕمدد اعمجالت
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلؾمالم ،وُمٜمٝم٤م :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،واًمٗم٘مف ،وهمػمه٤م -وهمٜمل قمـ اًم٘مقل أن
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم ،أطمد أسمرز هذه اعمج٤مٓت -وهل اعمّمدر
ُمٜمٝمج٤م حلٞم٤مة يمؾ ُمًٚمؿ -وًمذًمؽ ٟم٤مًم٧م قمٜم٤مي٦م يمٌػمة شم٠مًمٞم ًٗم٤م
اًمث٤مين ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل ،يمام شمٕمد
ً
ىمديام وطمدي ًث٤م-
وسمح ًث٤م ودراؾم٦مُ ،مـ اعمًٚمٛملم وهمػمهؿً ،
وىمٌؾ اعميض ذم شمٗم٤مصٞمؾ هذا اًمٌح٨م ،شمت٘مدم اًمٌ٤مطمثت٤من سم٤مًمِمٙمر اجلزيؾ ًمٙمؾ ُمـ ُمٝمد
وأقم٤من قمغم إمت٤مُمف ،طمٞم٨م إن هذا اًمٌح٨م ُمدقمقم ُمـ قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمج٤مُمٕم٦م إُمػمة ٟمقرة
سمٜم٧م قمٌداًمرمحـ وٛمـ سمرٟم٤مُم٩م دقمؿ اعمِم٤مريع ،سمرىمؿ (,63ك -)140,يمام شمت٘مدُم٤من سم٤مًمِمٙمر
واًمت٘مدير عمًتِم٤مري اًمٌح٨م ؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذ اًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًمالطمؿ ،وؾمٕم٤مدة إؾمت٤مذة
اًمديمتقرة ُمٝم٤م آل ظمِمٞمؾ ،ختّمص اًمت٤مريخ ،وعمً٤مقمدة اًمٌ٤مطم٨م إؾمت٤مذة ُمزا اًمٌ٘مٛمل-
وٕضٕع الذساطٔ ٛأِىٗتّا:
متٞمزت اًمٕمالىم٦م سملم اًمنمق واًمٖمرب ُمٜمذ سمداي٤مهت٤م سم٤مًمٕمداوة ،وم٘مد رأى اًمٖمرب ذم اًمنمق
قمدوا جي٥م احلذر ُمٜمف ،سمؾ وإظمْم٤مقمف ،وىم٤مُم٧م إطمدى إؾمؽماشمٞمجٞم٤مت هذه اًمٕمداوة قمغم اًمٜمٞمؾ ُمـ
ً
رؾمقل اإلؾمالم سم٠مىمًك أؾمٚمقب ممٙمـ( -)1وم٘مد شمٕمرض وُم٤م يزال يتٕمرض ؿمخّمف ﷺ وضمقاٟم٥م
ؾمػمشمف اًمٕمٓمرة إمم اهلجقم وآٟمت٘م٤مد واًمتِمقيف ُمـ ىمٌؾ اعمًتنمىملم ،سم٤مؾمتثٜم٤مء اعمٜمّمٗملم ُمٜمٝمؿ(-)0
( )1أؾم٤مـمػم أوروسم٤م قمـ اًمنمق ،رٟم٤م ىمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،دار ـمالس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ1414 ،هـ.
1006م ،ص-63
(ً )0مٚمتٕمرف قمغم أسمرز ُمالُمح هذا اًمتحٞمز ،اٟمٔمر :اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم يمت٤مسم٤مت اعمًتنمىملم اًمؼميٓم٤مٟمٞملم دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٟم٘مدي٦م ٔراء
شمقُم٤مس يم٤مرٓيؾ ،شمقُم٤مس أرٟمقًمد ،أًمٗمريد ضمٞمقم ،أُمؾ قمٌٞمد اًمثٌٞمتل1404 ،هـ ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م همػم
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وىمد اهتٛم٧م اعمقؾمققم٤مت اعمتخّمّم٦م سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
طمٞم٨م يالطمظ ذم أوٟم٦م إظمػمة يمثرة آهتامم سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمقؾمققم٤مت -وحت٤مول هذه اًمدارؾم٦م
إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم ـمري٘م٦م شمٜم٤مول اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمـ ىمٌؾ اًمٌ٤مطمثلم ذم اعمقؾمققم٤مت اعمٕم٤مسة -وشمؼمز
أمهٞمتٝم٤م ذم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٚمتٕمرف قمغم يمٞمٗمٞم٦م متثٞمؾ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة ذم اصمٜمتلم
ُمـ اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م-
أط٠م ٛالذساطٔ ٛأِذافّا:
إذا قمٚمٛمٜم٤م أن اعمقوققم٤مت اعمتّمٚم٦م سم٤مإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمق ًُم٤م ،وؾمػمة اًمٜمٌل
يمٌػما ُمـ ىمٌؾ اًمدارؾملم ذم اًمٖمرب وحتديدً ا
حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
ً
ظمّمقص٤مٟ ،م٤مًم٧م اهتام ًُم٤م ً
قمغم يد اعمًتنمىملم ،وإذا قمٚمٛمٜم٤م أن اًمت٠مًمٞمػ ذم هذه اعمقوققم٤مت ُمـ ىمٌٚمٝمؿ مل يتقىمػ إمم اًمٞمقم،
ومٝمؾ هٜم٤مك شمٖمػم ذم ـمٌٞمٕم٦م ـمرطمٝمؿ هلذه اعمقوققم٤مت؟ وإذا يم٤من رء ُمـ هذا اًمتٖمػم ىمد ـمرأُ ،م٤م
ـمٌٞمٕمتف؟ وُم٤م مجٚم٦م إؾمٌ٤مب اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمرضمع إًمٞمٝم٤م هذا اًمتحقل؟ إمم أي ُمدى يٛمٙمـ أن
ٟم٘مقل إن هذا اًمتحقل  ,وًمق يم٤من ضمزئ ًٞم٤م  ,هق شمٕمٌػم قمـ حتقل ذم اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٖمريب دم٤مه اًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ذم اجلٛمٚم٦م؟
هتدف اًمدراؾم٦م إمم اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ُمـ ظمالل شمٜم٤مول ُمقؾمققمتلم فمٝمرشم٤م
طمديث٤م سم٤مًمدراؾم٦م ،ومه٤م ُمقؾمققمتل( :احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم) ،و (اإلؾمالم واًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل)-

= ُمٓمٌققم٦م ،وشم٤مريخ طمريم٦م آؾمتنماق ،يقه٤من ومقك ،شمرمج٦م :قمٛمر ًمٓمٗمل اًمٕم٤ممل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م0221 ،م ،دار اعمدار
اإلؾمالُمل ،ـمراسمٚمسً ،مٞمٌٞم٤م ،واعمًتنمىمقن واًمًٜم٦م ،ؾمٕمد اعمرصٗمل1422 ،هـ1002 ,مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م،
وُم١مؾمً٦م اًمري٤منً ،مٌٜم٤من ،آؾمتنماق واًمققمل اًمً٤مًم٥م ،ظمػمي ُمٜمّمقر ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم ،سمػموت،
ًمٌٜم٤من ،وُمقوققمٞم٦م ومٞمٚمٞم٥م طمتل ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اًمٕمرب اعمٓمقل ،ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1423 ،هـ1073,م ،دار
اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،ؾمقري٤م ،وهمػمه٤م-
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سذٔد الذساط:ٛ
شمتٜم٤مول اًمدراؾم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م زُمٜم ًٞم٤م وُمقوققم ًٞم٤م ،ذم ُمقؾمققمتلم أضمٜمٌٞمتلم
مه٤م:


ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم

The Encyclopedia of Islamic

.Civilization and Religion



ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل Encyclopedia of Islam and the Muslim
.World

وٍّر الذساط:ٛ
هذا اًمٌح٨م هق دراؾم٦م شمٕمتٛمد أؾمٚمقب اًمٌح٨م اًمٜمققمل ،وشمًتخدم ُمٜمٝمجٞم٦م دراؾم٦م احل٤مًم٦م-
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٌح٨م اًمٜمققمل ،ومٝمق يٜمدرج حت٧م ُمٔمٚم٦م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل ،ويٕمرف
سم٠مٟمف "ٟمِم٤مط ىم٤مئؿ يْمع اعمراىم٥م ذم اًمٕم٤ممل( ،)1وحيتقي قمغم ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمتٗمًػمي٦م اعم٤مدي٦م،
واًمتل دمٕمؾ اًمٕم٤ممل ُمرئ ًٞم٤م(-)0
يمام يٕمرف اًمٌح٨م اًمٜمققمل سم٠مٟمف "هن٩م ٓؾمتٙمِم٤مف وومٝمؿ اعمٕم٤مين اًمتل يٜمًٌٝم٤م إومراد أو
اجلامقم٤مت إمم ُمِمٙمٚم٦م اضمتامقمٞم٦م أو سمنمي٦م(-)6
ويذيمر اًمٕمٌد اًمٙمريؿ قمدة شمٕمريٗم٤مت ٕهؿ اًمٌ٤مطمثلم ذم جم٤مل اًمٌح٨م اًمٜمققمل ،صمؿ خيٚمص إمم
شمٕمريػ اًمٌح٨م اًمٜمققمل سم٠مٟمف "يمؾ سمح٨م يًٕمك سمِمٙمؾ ُمٜمٔمؿ ٓؾمتٙمِم٤مف وومٝمؿ فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م
ُم٤م ،ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل اعمٛمٙمـ ،دون آقمتامد قمغم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمددي٦م واإلطمّم٤مئٞم٦م"(-)4
( )1سمٛمٕمٜمك أن اًمٌ٤مطم٨م يٜمٖمٛمس ذم اًمٌح٨م ويٙمقن ضمز ًءا ُمٜمف ،وٓ يٚمزُمف أن يٕمزل دم٤مرسمف أو ُمِم٤مقمره أو ُمٜمٔمقره اًمٗمٙمري أو
ُمٕمت٘مده قمـ اًمٌح٨مً ،مٙمـ ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يًٕمك ًمٗمٝمؿ وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمِم٤مريملم وحتٚمٞمٚمٝم٤م سم٠مُم٤مٟم٦م واطمؽماومٞم٦م-
(2) Mertens, Donna M., Research and Evaluation in Education and Psychology, 225.
( )6اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،اعمٗم٤مهٞمؿ ،إومٙم٤مر ،اًمٓمرائؼ واًمٕمٛمٚمٞم٤مت ،ومرج حمٛمد صقان ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار اسمـ اًمٜمديؿ ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ،اجلزائر ،وهران1467 ،هـ0218.م-14 ،
( )4اًمٌح٨م اًمٜمققمل ذم اًمؽمسمٞم٦م ،راؿمد طمًلم اًمٕمٌداًمٙمريؿ ،اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،اًمري٤مض1466 ،هـ0210.م،
ص-62
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أُم٤م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م دراؾم٦م احل٤مًم٦م ،ومٝمل إطمدى شمّم٤مُمٞمؿ اًمٌح٨م اًمٜمققمل ،وإن يم٤مٟم٧م شمًتخدم
أيْم٤م ذم إسمح٤مث اًمٙمٛمٞم٦م ،وإسمح٤مث اعمختٚمٓم٦م -وهتدف هذه اعمٜمٝمجٞم٦م ًمدراؾم٦م طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،أو
ً
ًمتٜم٤مول ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م سمدراؾم٦م طم٤مًم٦م ُم٤م ًمٚمتقوٞمح -وقم٤مدة شمٙمقن احل٤مًم٦م اعمدروؾم٦م واىمٕمٞم٦م ووٛمـ
ؾمٞم٤مق ُمٕم٤مسً ،مٞمتٛمٙمـ اًمٌ٤مطم٨م ُمـ مجع سمٞم٤مٟم٤مت دىمٞم٘م٦م -وشمٕمرف دراؾم٦م احل٤مًم٦م ذم اًمٌح٨م اًمٜمققمل
سم٠مهن٤م "وصػ وحتٚمٞمؾ ُمريمزان وؿم٤مُمالن حل٤مًم٦م ،أو فم٤مهرة ،أو وطمدة اضمتامقمٞم٦م(-)1
وؾمتتٌع اًمدراؾم٦م ذم اًمتحٚمٞمؾ أؾمٚمق ًسم٤م ي٘مقم قمغم طمٍم ُمداظمؾ اعمقوققم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققمتلم اعمذيمقرشملم ،وُمـ صمؿ إظمْم٤مقمٝم٤م ًمٚمتحٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمذي ؾمػميمز
قمغم دراؾم٦م اعم٤مدة اعمٙمتقسم٦م ،وُمٕمٚمقُم٤مهت٤م ذم يمؾ ُمقؾمققم٦م ُمـ اعمقؾمققم٤مت اعمخت٤مرة ،وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م
سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمث٤مسمت٦م قمـ شمٚمؽ إطمداث ،وومحص اعمٜمٝم٩م اعمتٌع ذم اًمٙمت٤مسم٦م ،وُمّم٤مدر اًمٙمت٤مسم٦م،
إو٤موم٦م إمم اًمتٕمرف قمغم اًمٌ٤مطمثلم اًمذيـ أؾمٜمدت هلؿ يمت٤مسم٦م هذه اعمقاد ،وظمٚمٗمٞم٤مهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م
واًمث٘م٤مومٞم ٦م ،وذًمؽ هبدف شم٘مٞمٞمؿ ُم٤م ىمدُمتف شمٚمؽ اعمقؾمققم٤مت قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -وًمإليْم٤مح وم٘مد
صٜمٗم٧م اًمدراؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم ضمداول ًمتتْمح اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمقؾمققمتلم-
وشمْمح اًمدراؾم٦م طمً٥م اإلضمراءات أشمٞم٦م:
 -1شمتٌع اعمقاد اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققمتلم-
 -0حتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ذم اعمقؾمققمتلم-
 -6اعم٘م٤مرٟم٦م سملم حمتقى وُمٜمٝم٩م شم٘مديؿ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققمتلم-
 -4شم٘مٞمٞمؿ ُم٤م يمت٥م قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققمتلم-
الذساطات الظابك:ٛ
ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتّمٜمٞمػ اعمٝمٛم٦م ذم شمٜم٤مول اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم يمت٤مسم٤مت همػم اعمًٚمٛملم قمـ
اإلؾمالم :اًمٙمت٤مسم٤مت اعمقؾمققمٞم٦م ،وم٤محلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م ومٙمر ًي٤م وشم٤مرخي ًٞم٤م ُمقوقع
صمري ًمٚمٕمديد ُمـ اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م ،وُمـ أمهٝم٤م:
(2) Merriam, Sharan, Qualitative Research and Case Study Applications in Education, 1998,
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, USA, p.27.
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-1

ُمقؾمققم٦م أيمًٗمقرد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ،وحتتقي أيمثر ُمـ ُ 6222مرضمع
ُم٤م سملم ُم٘م٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،وومّمقل ُمـ يمت٥م ،أقمدت ُمـ ىمٌؾ قمٚمامء وُمتخّمّملم(-)1

ُ -0مقؾمققم٦م سمرويمٚمامن ،وحتتقي قمغم اعمجٚمديـ اًمذيـ ىم٤مم سمت٠مًمٞمٗمٝم٤م يم٤مرل سمرويمٚمامن (,1737
 ،)1033يمام حتتقي قمغم صمالصم٦م جمٚمدات إو٤مومٞم٦م سمام ذم ذًمؽ اًمٗمٝم٤مرس(-)0
ُ -6مقؾمققم٦م إَ -ضم ْل -سمريؾ اإلؾمالُمٞم٦م إومم -وٟمنمت قم٤مم  ،1078وشمتٙمقن ُمـ  0جمٚمدات،
وأقمدت ُمـ ىمٌؾ قمٚمامء ُمؼمزيـ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وشمٕمٙمس طم٤مًم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم شمٚمؽ
أيْم٤م يمٛمقؾمققم٦م إًمٙمؽموٟمٞم٦م(-)6
احل٘مٌ٦م ،وشمقضمد ً
أُم٤م اعمقؾمققمت٤من ُمقوقع اًمدراؾم٦م ،وم٘مد شمٜم٤موًمتٝم٤م سمٕمض اعم٘م٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل حتدصم٧م
قمٜمٝم٤م ،وأسمرزه٤م:
Stuart Hannabuss, (2004) "Encyclopedia of Islam and the Muslim

1.

World", Reference Reviews, Vol. 18 Issue: 7, pp.16-16.
Keane, E.M.J. (2004) "Encyclopedia of Islam and the Muslim World",

2.

Reference & User Services Quarterly, vol. 44, no. 2, pp. 169.
Oksnevad, R. (2008) "Encyclopedia of Islamic Civilisation and

3.

Religion", Trinity Journal, vol. 29, no. 1, pp. 177-178.
Stuart Hannabuss, (2008) "Encyclopedia of Islamic Civilisation and

4.

Religion", Reference Reviews, Vol. 22 Issue: 6, pp.15-17
Hassanali, M. (2016) "Encyclopedia of Islam and the Muslim World.

5.

2d ed", The Booklist, vol. 112, no. 19, pp. 24.

)1) http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/book_oeiw.html.
)2( History of the Islamic Peoples, Carl Brockelmann, New York, Buplished by authority of the
Alien Property Custodian Under License NO. 704.
)3( https://brill.com/view/package/eio.
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قمرو٤م هلذه اعمقؾمققم٤مت ،هبدف شمٕمريػ اًم٘مراء هب٤م وسمٛمحتقاه٤م،
وهذه اعم٘م٤مٓت ىمدُم٧م ً
سمِمٙمؾ قم٤مم ،وشمتٗمؼ اًمدراؾم٦م احل٤مًمٞم٦م ُمع اًمدراؾم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م ذم قمٜم٤ميتٝم٤م هب٤مشملم اعمقؾمققمتلم،
وشمتٛمٞمز قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م هتدف إمم دراؾم٦م وحتٚمٞمؾ ضم٤مٟم٥م خمّمص ُمـ اعمقؾمققمتلم ،وهق اًمًػمة
اًمٜمٌقي٦م ،وُمـ صمؿ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم حمتقامه٤م ذم هذا اجل٤مٟم٥م-
خط ٛالذساط:ٛ
وىمد شمؿ شمرشمٞم٥م ُمٌ٤مطم٨م اًمٌح٨م قمغم ؿمٙمؾ ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،يتٜم٤مول اعمٌح٨م إول
حتٚمٞمؾ ُمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم ،ويتٜم٤مول اعمٌح٨م
اًمث٤مين حتٚمٞمؾ ُمقوققم٤مت اًمًػمة ذم ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،ومٞمام يتٜم٤مول اعمٌح٨م
إظمػم ُمٜم٤مىمِم٦م ٟمت٤مئ٩م اعمٌحثلم اًمً٤مسم٘ملم واعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمقؾمققمتلم ،صمؿ اخل٤ممت٦م ،وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م
واًمتقصٞم٤مت-
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املبشح األٔه
وٕطٕع ٛاذتطاسٔ ٚالذَٖ اإلطالوٗني
املطمب األٔه
التعشٖف باملٕطٕعٛ
صدرت ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم Encyclopedia of Islamic

 ،Civilisation and Religionقم٤مم 1407هـ0227.م ،وأذف قمغم حتريره٤م إؾمت٤مذ إي٤من
ريتِم٤مرد ٟمٞمتّقن) Ian Richard Netton ،(1أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ًمٞمدز سم٤معمٛمٚمٙم٦م
اعمتحدة -واطمتقت اعمقؾمققم٦م قمغم ُ 1002م٤مدة ،يمتٌٝم٤م  07سم٤مطم ًث٤م ،وهدوم٧م اعمقؾمققم٦م إمم شم٘مديؿ
شمٕمريػ قم٤مم سم٤مإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م هبدف شمٕمريػ همػم اعمًٚمٛملم وهمػم اعمتخّمّملم هبذا
اًمديـ وطمْم٤مرة اعمًٚمٛملم سم٠مؾمٚمقب ُمًٌط ؾمٝمؾ يٗمٝمٛمف همػم اعمتخّمص ،طمرص٧م اعمقؾمققم٦م قمغم
شم٘مديؿ ُمقاد شمتٜم٤مول اإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ فمٝمقره طمتك اًمٕمٍم احلدي٨م ،وشمٜمققم٧م
ُمقوققم٤مهت٤م ُم٤م سملم اًمتٕمريػ سمِمخّمٞم٤مت ،وأطمداث ،وُمٌ٤مدئ ،وأُم٤ميمـ شمتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم
وطمْم٤مرهتؿ ،ورشمٌ٧م شمرشمٞم ًٌ٤م أًمٗمٌ٤مئ ًٞم٤م.هج٤مئ ًٞم٤مً ،مٞمًٝمؾ اًمقصقل إمم اعمٕمٚمقُم٤مت ،وظمتٛم٧م
اعمقؾمققم٦م سمٛمالطمؼ وومٝم٤مرس شمٕملم اًم٘م٤مرئ قمغم اًمقصقل إمم أي ُمٕمٚمقُم٤مت إو٤مومٞم٦م-


املطمب الجاٌ٘
وٕضٕعات الظري ٚالٍبٕٖ ٛيف املٕطٕعٛ
اؿمتٛمٚم٧م اعمقؾمققم٦م قمغم ُمقاد ُمتٜمققم٦م شمٜم٤موًم٧م اإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مٜمذ فمٝمقر
اإلؾمالم طمتك اًمٕمٍم احلدي٨م ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمٞمً٧م اعمحتقى اًمقطمٞمد هلذه
ُمٝمام ُمـ أي قمٛمؾ هيدف إمم اًمتٕمريػ
اعمقؾمققم٦م ،وم٢من اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م شمٕمد ضمز ًءا ً
سم٤مإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م -وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقاد اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وم٠مومردت هل٤م ُمٌ٤مطم٨م شمٜم٤موًم٧م
) (1اٟمٔمر ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م ذم./https://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/netton :
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اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ أو همػم ُمٌ٤مذ ،سمٚمغ قمدده٤م ُ 48مٌح ًث٤م يمتٌٝم٤م مخً٦م سم٤مطمثلم طمً٥م
اجلدول أيت اًمذي يقوح المواد اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة:
اًمٌ٤مطمثقن

اعمـــقاد

Andrew J. Newman

اًمؼماق ،دار اًمّمٚمح ،اعمٕمراج-

(أٟمدرو ٟمٞمقُم٤من).

قمٌد ُمٜم٤مف ،قمٌداعمٓمٚم٥م ،قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أسمره٦م ،أسمق سمٙمر
اًمّمديؼ ،أسمق ضمٝمؾ ،أسمق هل٥م ،أسمق ؾمٗمٞم٤من ،أسمق ـم٤مًم٥م ،أسمق هريرة،
قم٤مئِم٦م ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،آُمٜم٦م ،إٟمّم٤مر ،سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ،سمدر ،سمحػما،
سمٜمق اًمٜمْمػم ،سمٜمق ىمرئم٦م ،سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع ،أهؾ اًمذُم٦م ،وم٤مـمٛم٦م ،ه٤مؿمؿ،
اهلجرة ،احلديٌٞم٦م ،ظمدجي٦م ،اخلٜمدق ،ظمٞمؼمُ ،مٙم٦م ،اعمديٜم٦م ،اعمٝم٤مضمرون،

Edward D. A. Hulmes

(إدوارد د -هٞمٚمٛمز).

حمٛمد سمـ قمٌداهللً ،مٞمٚم٦م اإلهاءً ،مٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن ،اًمّمح٤مسم٦م ،أطمد،
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،قمثامن سمـ قمٗم٤من ،ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ،زوضم٤مشمف-
Jennifer Scarce

اًم٘مٌٚم٦م-

(ضمٜمٞمٗمر ؾمٙمػمس).
Leslie Mcloughlin

اًم٘مدس-

(ًمٞمزيؾ ُم٤ميمٚمٞمٗمٚمـ).
Andrew Rippin

احلدي٨م اًمٜمٌقي-

(أٟمدرو رايٌـ).
Robert Gleave

اجل٤مهٚمٞم٦م-

(روسمرت يم٤مًمٞمػ).

اجلدول رىمؿ ( )1ىم٤مئٛم٦م سمٛمقاد اعمقؾمققم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمّمٜمٗم٦م طمً٥م اؾمؿ
اًمٙم٤مشم٥م-
يتْمح ُمـ ظمالل اجلدول أن اًمٌ٤مطم٨م إدوارد هقعمز يمت٥م هم٤مًمٌٞم٦م اعمٌ٤مطم٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًػمة
اًمٜمٌقي٦م ،يٚمٞمف أٟمدرو ٟمٞمقُم٤من اًمذي يمت٥م صمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،ومٞمام يمت٥م يمؾ واطمد ُمـ اًمثالصم٦م اًمٌ٤مىملم
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ُمٌح ًث٤م واطمدً ا -يمام أومردت اعمقؾمققم٦م ُم٤مدة ُمًت٘مٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٜمقاهن٤م
"حمٛمد سمـ قمٌداهلل ٟمٌل اإلؾمالم" ،وهل أـمقل ُم٤مدة سملم اعمقاد اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
ومج٤مءت ذم طمقازم  1822يمٚمٛم٦م( -)1يمام شمٜم٤موًم٧م ُمٌ٤مطم٨م أظمرى ُمـ اعمقؾمققم٦م ضمقاٟم٥م ُمتٕمددة ُمـ
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،سمحٞم٨م إهن٤م أومردت ُمٌ٤مطم٨م ظم٤مص٦م ًمٌٕمض إطمداث واًمِمخّمٞم٤مت
واعمّمٓمٚمح٤مت وإُم٤ميمـ اًمتل ارشمٌٓم٧م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،طمً٥م اجلدول أيت:
اعمقوقع

اًمٕمدد

اعمـــقاد
قمٌد ُمٜم٤مف ،قمٌد اعمٓمٚم٥م ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،أسمره٦م ،أسمق سمٙمر
اًمّمديؼ ،أسمق ضمٝمؾ ،أسمق هل٥م ،أسمق ؾمٗمٞم٤من ،أسمق ـم٤مًم٥م ،أسمق هريرة،

اًمِمخّمٞم٤مت -قم٤مئِم٦م ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،آُمٜم٦م ،قمثامن سمـ قمٗم٤من ،ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ،
زوضم٤مشمف -قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،سمحػما ،وم٤مـمٛم٦م ،ه٤مؿمؿ ،حمٛمد سمـ قمٌد

00

اهلل ،ظمدجي٦م-
إطمداث-
إُم٤ميمـ-
اعمّمٓمٚمح٤مت-

ًمٞمٚم٦م اإلهاءً ،مٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن ،سمٞمٕم٦م اًمٕم٘مٌ٦م ،سمدر ،احلديٌٞم٦م،
اخلٜمدق ،ظمٞمؼم ،أطمد ،اهلجرة ،سمٜمق اًمٜمْمػم ،سمٜمق ىمرئم٦م ،سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع-
ُمٙم٦م ،اعمديٜم٦م ،اًم٘مدس-

10
6

اًمؼماق ،دار اًمّمٚمح ،اعمٕمراج ،اًم٘مٌٚم٦م ،احلدي٨م اًمٜمٌقي ،اجل٤مهٚمٞم٦م،
اعمٝم٤مضمرون ،اًمّمح٤مسم٦م ،أهؾ اًمذُم٦م ،إٟمّم٤مر-
اعمجٛمقع

12
48

اجلدول رىمؿ (ُ )0مقاد اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٦م ُمّمٜمٗم٦م طمً٥م اعمقوققم٤مت-
وُمـ ظمالل آـمالع قمغم هذه اعمقاد جيد اًم٘م٤مرئ شمٗم٤مصٞمؾ قمديدة ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
ومتٜم٤موًم٧م ُمقاد شمٜم٤موًم٧م ؾمػمشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،وهلُ :مٌح٨م "حمٛمد سمـ

)1) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
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قمٌداهلل ٟمٌل اإلؾمالم" ،واعمٌ٤مطم٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سمزوضم٤مشمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ ،وسمٕمض ُمـ همزواشمف :سمدر
وأطمد واخلٜمدق وظمٞمؼم ،وسمٕمض إطمداث اعمٝمٛم٦م الُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦مُ ،مثؾ :اإلهاء
واعمٕمراج ،وسمٞمٕمت٤م اًمٕم٘مٌ٦م ،وصٚمح احلديٌٞم٦م ،أُم٤م اعمٌ٤مطم٨م اًمتل شمٜم٤موًم٧م ضمقاٟم٥م ُمـ اًمًػمة سمِمٙمؾ
 ،أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم وأسم٤م هريرة

همػم ُمٌ٤مذُ :مثؾ :اعمٌ٤مطم٨م اًمتل شمٜم٤موًم٧م صح٤مسمتف

 ،أو اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمِمخّمٞم٤مت اعمٙمٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ،أو إطمداث اًمتل
ؿمٝمده٤م اعمجتٛمع اعمٙمل ىمٌٞمؾ وٓدشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمثؾ :طم٤مدصم٦م اًمٗمٞمؾ اًمتل وردت ذم
ُم٤مدة :أسمره٦م ،واحلدي٨م قمـ ووع اعمجتٛمع اعمٙمل ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ذم ُم٤مدة :اجل٤مهٚمٞم٦م -ويقوح اًمت٤مزم
سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ اخل٤مص٦م سمٛمقاد اعمقؾمققم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م:
.1

طمٞم٤مة اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦مُ :مقًمده ،وطمٞم٤مشمف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م،
وأهشمف ،وم٠مومردت ُمقاد ُمًت٘مٚم٦م حتدصم٧م قمـ واًمده( )1وواًمدشمف( ،)0وأضمداده :قمٌد ُمٜم٤مف(،)6
وه٤مؿمؿ( ،)4وقمٌداعمٓمٚم٥م( ،)3وقمٛمف أسمق هل٥م( )3وقمٛمف أسمق ـم٤مًم٥م( ،)8واسمـ قمٛمف قمكم سمـ أيب
 ،واؿمتٖم٤مًمف سم٤مًمتج٤مرة ،وصٗم٤مشمف ىمٌؾ اًمٜمٌقة وُمٙم٤مٟمتف ذم

ـم٤مًم٥م( ،)7وزواضمف ُمـ ظمدجي٦م
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م(-)0

)1) Encyclopedia of Islamic…., "Abdallah Ibn Abd Al-Muttalib, p. 6.
)2) Encyclopedia of Islamic…., "Amina", p. 49.
)3) Encyclopedia of Islamic…., "Abd Manaf", p. 4.
)4) Encyclopedia of Islamic…., "Hashim", p. 219.
)5) Encyclopedia of Islamic…., "Abd Al-Muttalib", p. 4.
)6) Encyclopedia of Islamic…., "Abu Lahab", p. 16.
)7) Encyclopedia of Islamic…., "Abu Talib", p. 17-18.
)8) Encyclopedia of Islamic…., "Ali Ibn Abi Talib", p. 43.
)9) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
& …., "Khadijah", p. 344. & "Bahira", p 81.
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.2

سمداي٤مت ٟمٌقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،أؿم٤مرت اعمقؾمققم٦م إمم اقمتٙم٤مومف ذم هم٤مر طمراء وادم٤مهف
ٟمحق اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر وٟمٗمقره ُمـ قمٌ٤مدة إصٜم٤مم( ،)1وٟمزول اًمقطمل قمٚمٞمف وٟمزول أول آي٦م
ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( ،)0وسمدء دقمقشمف ،وُمقىمػ زوضمتف ظمدجي٦م

ُمـ هذا وؾم١ماًمف ًمقرىم٦م

سمـ ٟمقومؾ( -)6يمام شمٜم٤موًم٧م اعمقؾمققم٦م ُمقىمػ اعمجتٛمع اعمٙمل ُمـ دقمقشمف قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم ،واعمٕم٤مرو٦م اًمتل واضمٝمٝم٤م ،وم٠مومردت ُمقاد شمٜم٤موًم٧م أسمرز اًمِمخّمٞم٤مت اعمٕم٤مرو٦م،
وهل ُم٤مدة :أسمق هل٥م( ،)4وأسمق ضمٝمؾ( ،)3وآٟمتِم٤مر اًمتدرجيل ًمإلؾمالم ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م،
وطمقادث ُمٝمٛم٦م ظمالل اًمٕمٝمد اعمٙمل ،أومرد سمٕمْمٝم٤م ذم ُمقاد ُمًت٘مٚم٦م ُمثؾ :اإلهاء
واعمٕمراج( ،)3ومٞمام وردت أطمداث أظمرى ذم صمٜم٤مي٤م اعمقادُ ،مثؾ :قم٤مم احلزن واهلجرة إمم احلٌِم٦م
احلٌِم٦م اًمتل ورد ذيمره٤م ذم ُمٌ٤مطم٨م :أيب ـم٤مًم٥م ،وظمدجي٦م ،وقمثامن سمـ قمٗم٤من ،وحمٛمد سمـ
قمٌد اهلل ٟمٌل اإلؾمالم(-)8
ُ -6م٘مدُم٤مت اهلجرة إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ووصقل اإلؾمـالم إمم أهـؾ يثـرب ،وسمٞمٕمتـ٤م اًمٕم٘مٌـ٦م(،)7
وهجرة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم اعمديٜم٦م( ،)0وشمٜمٔمٞمؿ اعمجتٛمـع اإلؾمـالُمل هٜمـ٤مك،

&(1) Encyclopedia of Islamic, "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
"Bahira", p 81.
(2) Encyclopedia of Islamic…., " Night of the Descent of The Quran", p. 487-488.
(3) Encyclopedia of Islamic….," Waraqa Ibn Nawfal", p. 680-681. &"Khadijah", p. 344
(4) Encyclopedia of Islamic…., "Abu Lahab", p. 16.
(5) Encyclopedia of Islamic…., "Abu Jahl", p. 15-16.
(6) Encyclopedia of Islamic…., "Buraq", p. 110, & "Miraj", p. 422, & "The Night Journy", p.
487.
(7) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435- 439.
439. & "Abu Talib", p. 17-18. & "Khadijah", p. 344. & "Uthman Ibn Affan", p. 671-673.
(8(Encyclopedia of Islamic…., "Aqaba, Pledges of", p. 54.
(9) Encyclopedia of Islamic…., "Hijra", p 231.
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م ----:إقمداد :دٟ -مقرة سمٜم٧م قمٌد اهلل احلً٤موي ،د -ووم٤مء سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ

واًمٕمالىم٦م سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،واًمٞمٝمقد اًمذيـ ؾمٙمٜمقا اعمديٜم٦م آٟمذاك(-)1
 -4قمالىم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ذم اعمديٜم٦م سمٛمنميمل ُمٙم٦م ،وُم٤م ختٚمؾ ذًمؽ ُمـ صـدام متثـؾ
ذم سمدر( ،)0وأطمد( ،)6واخلٜمدق( ،)4أو ُمٕم٤مهدات صٚمح متثٚم٧م ذم صٚمح احلديٌٞمـ٦م( ،)3وُمـ٤م شمـال
شمال ذًمؽ ُمـ ومتح ُمٙم٦م(-)3
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قمالىم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ،ومٗمٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٞمٝمقد
وردت ُمٌ٤مطم٨م ظم٤مص٦م سمٞمٝمقد سمٜمل اًمٜمْمػم( ،)8وسمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع( ،)7وسمٜمل ىمرئم٦م( ،)0وهيقد
ظمٞمؼم( ،)12وشمٜم٤موًم٧م قمالىم٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٜمّم٤مرى ٟمجران ذم إؿم٤مرة قم٤مسمرة إمم
اًمٕمٝمد ُمٕمٝمؿ(-)11

 -3شمٜم٤موًم٧م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ذم قمٝمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ومقردت إؿمـ٤مرة ُمٝمٛمـ٦م قمــ
قم٤مم اًمقومقد اًمذي ؿمٝمد اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م(-)10
-8

طمٞم٤مة اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم اخل٤مص٦م ،وم٠مومردت ُم٤مدة ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم زوضم٤مشمف ريض

(1) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
(2) Encyclopedia of Islamic…., "Badr, Battle of", p. 80.
(3) Encyclopedia of Islamic…., "Uhud, Battle of", p. 665.
(4) Encyclopedia of Islamic…., "Al- Khandaq, Battle of", p 345.
(5) Encyclopedia of Islamic…., "Al-Hudaybiyya, Treaty of", p 239.
(6) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439
(7) Encyclopedia of Islamic…., "Banu Nadir", p 85.
(8) Encyclopedia of Islamic…., "Banu Qaynuqa", p 85.
(9) Encyclopedia of Islamic…., "Banu Qurayzah", p 85.
(10) Encyclopedia of Islamic…., "Khaybar", p 347.
(11) Encyclopedia of Islamic…., "Dar Al-Sulh", p. 134
(12) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
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اهلل قمٜمٝمـ( ،)1وأومردت ُم٤مدشملم شمٜم٤موًمت٤م ظمدجي٦م( ،)0وقم٤مئِم٦م( ،)6ريض اهلل قمٜمٝمـ ،يمام ورد ذيمر
سمٜم٤مشمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ ،وأسمٜم٤مئف ،وم٠مومردت ُم٤مدة ًمٗم٤مـمٛم٦م( ،)4وورد ذيمر رىمٞم٦م وزيٜم٥م وأم
يمٚمثقم ذم ُمقاد :ظمدجي٦م ،وحمٛمد سمـ قمٌداهلل ٟمٌل اإلؾمالم ،وقمثامن سمـ قمٗم٤من( -)3أُم٤م وًمداه
ومقردت إؿم٤مرة إًمٞمٝمام دون ذيمر اؾمٛمٞمٝمام ذم ُم٤مديت ظمدجي٦م ،وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٟمٌل اإلؾمالم-
-7

صح٤مسم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٠مومردت ُمقاد ًمٙمؾ ُمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ(،)3
وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب( ،)8وقمثامن سمـ قمٗم٤من( ،)7وأيب هريرة

()0

.



املطمب الجالح
والسظات عم ٜاحملتٕٝ
وُمـ ظمالل ىمراءة اعمحتقى وحتٚمٞمٚمف ظمرضم٧م اًمدراؾم٦م سم٤معمالطمٔم٤مت أشمٞم٦م:
-1

ؿمٛمقًمٞم٦م اعمحتقى ٕسمرز أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمٜمذ ُمقًمده قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طمتك
ووم٤مشمف-

-0

شمٙمرر احلدي٨م قمـ سمٕمض إطمداث واًمِمخّمٞم٤مت طمً٥م ُم٤م يتٓمٚم٥م اًمٜمص ،ومح٤مدصم٦م
اإلهاء واعمٕمراج شمٙمررت ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ،وم٠مومرد ُمٌح٨م سمٕمٜمقان :اعمٕمراج ،صمؿ اًمرطمٚم٦م

(1) Encyclopedia of Islamic., "Wives of the Prophet Muhammad", p.682-683.
(2) Encyclopedia of Islamic…., "Khadijah", p. 344.
(3) Encyclopedia of Islamic…., "A'isha", p. 33.
)4) Encyclopedia of Islamic…., "Fatima", p. 169.
)5) Encyclopedia of Islamic…., "Uthman Ibn Affan", p. 671-673.
)6) Encyclopedia of Islamic…., "Abu Bakr Al-Siddiq", p. 11.
)7) Encyclopedia of Islamic…., "Umar Ibn Al- Khattab", p. 666-671.
)8) Encyclopedia of Islamic…., "Uthman Ibn Affan", p. 671-673.
)9) Encyclopedia of Islamic…., " Abu Hurayra", p 15.
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اًمٚمٞمٚمٞم٦م ،اًمؼماق ،اًم٘مدس( -)1وشمٙمرر احلدي٨م قمـ أم اعم١مُمٜملم ظمدجي٦م

ذم ذيمر زوضم٤مشمف،

ظم٤مص٤م هب٤م ،وورد ذيمره٤م ذم احلدي٨م قمـ ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ،وذم اعمٌح٨م
وأومردت ُمٌح ًث٤م
ً
اعمخّمص ًمٚمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم (ُم٤مدة حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٟمٌل اإلؾمالم) -ورد ذيمره٤م
ذم ُمٌح٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أهن٤م أول ُمـ آُمـ ،ذم ُمٌح٨م أيب ـم٤مًم٥م قمٜمد احلدي٨م قمـ قم٤مم
ذم ُمٌح٨م ظم٤مص هب٤م ،وقمٜمد احلدي٨م قمـ

احلزن -يمام أومردت أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

زوضم٤مت اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،ذم ُمٌح٨م أيب سمٙمر ،ويمذًمؽ ورد ذيمر أم اعم١مُمٜملم
طمٗمّم٦م

ذم ُمٌح٨م زوضم٤مشمف ،ذم ُمٌح٨م قمٛمر ،ذم ُمٌح٨م قمثامن أؿمػم إمم مجع اًم٘مرآن-

 -6وردت أطمداث ُمٝمٛم٦م ذم صمٜم٤مي٤م اعمقاد إظمرى ،ومل شمٗمرد سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾُ ،مثؾ :قم٤مم احلزن
واهلجرة إمم احلٌِم٦م اًمتل ورد ذيمره٤م ذم ُمٌ٤مطم٨م :أيب ـم٤مًم٥م ،وظمدجي٦م ،وقمثامن سمـ قمٗم٤من،
وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٟمٌل اإلؾمالم(-)0
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شمداظمؾ سمٕمض إطمداثُ ،مثؾ :اًمتداظمؾ سملم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء وومتح ُمٙم٦م ،ومج٤مء اًمٜمص:
"---وذم قم٤مم [8هـ]  300م قم٤مد حمٛمد إمم ُمٙم٦م ٕداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة ،سم٠من يٓمقف ؾمٌع
ُمرات طمقل اًمٙمٕمٌ٦م ووم ً٘م٤م ًمٚمٓم٘مقس اإلؾمالُمٞم٦م ،وي٘مٌؾ احلجر إؾمقد -وسمٜم٤مء قمغم أواُمره،
صٜمام اعمقضمقدة سمداظمٚمٝم٤م ،وىمد ُؾمٛمع هيتػ قمٜمد
وم٘مد شمؿ شمٓمٝمػم اًمٙمٕمٌ٦م ُمـ ال ً 632
حتٓمٞمٛمٝم٤م وي٘مقل "ضم٤مء احلؼ ،وزهؼ اًمٌ٤مـمؾ" ،ويٜم٤مدي ُمرارا وشمٙمرارا"،اهلل أيمؼم!""(،)6
سمٞمٜمام اًمّمقاب هق أن قمٛمرة اًم٘مْم٤مء يم٤مٟم٧م ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ُمـ اًمٕم٤مم اًمً٤مسمع ُمـ
اهلجرةُ.م٤مرس 300م ،ودظمؾ اًمرؾمقل واعمًٚمٛمقن ٕداء اًمٕمٛمرة وظمرضمقا ُمـ ُمٙم٦م سمٕمد
ىمْم٤مء قمٛمرهتؿ ،أُم٤م حتٓمٞمؿ إصٜم٤مم طمقل اًمٙمٕمٌ٦م؛ ومٙم٤من ذم ومتح ُمٙم٦م ذم رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤مم

)1) Encyclopedia of Islamic.., "Buraq", p. 110, & "Miraj", p. 422, & "TheNight Journy", p. 487.
487.
(2) Encyclopedia of Islamic…., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophet of Islam", p. 435-439.
& "Abu Talib", p. 17-18.
)3(Encyclopedia of Islamic.., "Muhammad Ibn Abdallah, The Prophe of Islam", p.439.
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اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م ----:إقمداد :دٟ -مقرة سمٜم٧م قمٌد اهلل احلً٤موي ،د -ووم٤مء سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ

اًمث٤مُمـ ُمـ اهلجرة362.م( -)1يمام ظمٚمط اًمٙم٤مشم٥م يمذًمؽ سملم قمزم اًمٜمٌل ﷺ قمغم أداء اًمٕمٛمرة
ذم اًمًٜم٦م اًمً٤مدؾم٦م ًمٚمٝمجرة307.م ،وسملم احل٩م ،وم٠مؿم٤مر اًمٜمص إمم أن اًمٜمٌل ظمرج ذم اًمًٜم٦م
اًمً٤مدؾم٦م ُمـ اهلجرة307.م "قمغم رأس جمٛمققم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ٕداء ومريْم٦م احل٩م"( )0سمٞمٜمام
اًمّمقاب أٟمف ظمرج ٕداء اًمٕمٛمرة ،ويمذًمؽ طملم ورد ذيمر زواضمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
ُمـ أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م ،وم٠مؿم٤مر اًمٜمص إمم أن "اًمزواج احل٤مدي قمنم عمحٛمد يم٤من ُمـ ُمٞمٛمقٟم٦م
سمٕمد قمقدة اًمٜمٌل اعمقوم٘م٦م إمم ُمٙم٦م ٕداء احل٩م"( ،)6واًمّمقاب أٟمف شمزوج ُمٜمٝم٤م سمٕمد قمقدشمف ُمـ
قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ذم اًمٕم٤مم اًمً٤مسمع ُمـ اهلجرة300.م-
 -3يٚمتٌس اًمٗمٝمؿ أطمٞم٤مٟمً٤م قمغم اًمٙم٤مشم٥م ،ومٗمل ُم٤مدة "سمحػما" ،أؿم٤مر اًمٜمص إمم أن اًمٜمٌل ﷺ ظمالل
طمقاره ُمع اًمراه٥م سمحػما حت٤مؿمك ذيمر إوصم٤من ،ومقرد ذم اًمٜمص---" :وسمدأ اًمّمٌل جيٞمٌف
قمـ أؾمئٚمتف ُمتح٤مؿم ًٞم٤مُ.متجٜمّ ًٌ٤م اًمتٓمرق ًمٕمٌ٤مدة أهل٦م اًمقصمٜمٞم٦م" ،سمٞمٜمام اًمّمقاب أٟمف ىم٤مم سمحػما
وم٘م٤مل ًمف :ي٤م همال م أؾم٠مًمؽ سم٤مًمالت واًمٕمزى إٓ أظمؼمشمٜمل قمام أؾم٠مًمؽ قمٜمف وإٟمام ىم٤مل سمحػما:
ذًمؽ ٕٟمف ؾمٛمع ىمقُمف حيٚمٗمقن هبام ومزقمٛمقا أن رؾمقل اهلل ﷺ ،ىم٤مل ًمف ٓ :شمً٠مًمٜمل سم٤مًمالت
واًمٕمزى ؿمٞمئ ً٤م ومق اهلل ُم٤م أسمٖمْم٧م ؿمٞمئ ً٤م ىمط سمٖمْمٝمام وم٘م٤مل ًمف سمحػما :ومٌ٤مهلل إٓ أظمؼمشمٜمل قمام
أؾم٠مًمؽ قمٜمف ىم٤مل :ؾمٚمٜمل قمام سمداًمؽ ،ومجٕمؾ يً٠مًمف قمـ أؿمٞم٤مء ُمـ طم٤مًمف ُمـ ٟمقُمف وهٌتف
َ
يتح٤مش اًمتٓمرق
وأُمقره ومجٕمؾ رؾمقل اهلل ﷺ خيؼمه ومٞمقاومؼ ذًمؽ) ،(4وم٤مًمرؾمقل ﷺ مل
ًممهل٦م اًمقصمٜمٞم٦م ،سمؾ سح سمٌٖمْمف هل٤م-
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آؾمتِمٝم٤مد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمالل هد سمٕمض إطمداث -وم٤مؾمتِمٝمد سمًقرة اًمٗمٞمؾ
طملم شمٜم٤مول ُم٤مدة "أسمره٦م" وهجقُمف قمغم ُمٙم٦م ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ ،واؾمتِمٝمد سمآي٤مت ُمـ ؾمقرة

( )1اًمرطمٞمؼ اعمختقم ،سمح٨م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم ،اعمٌ٤مريمٗمقري ،صٗمل اًمرمحـ ،د-ط ،ىمٓمر،
وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م1407 ،هـ0227.م ،ص  ،673 ,74وص -426
(2(Encyclopedia of Islamic., "Al-Hudaybiyya, Treaty of", p 239.
(3) Encyclopedia of Islamic., "Wives of the Prophet Muhammad",p. 682-683.

) (4اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ اؾمح٤مق ،اعمٓمٚمٌل ،حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ،حت٘مٞمؼ :أمحد ومريد اعمزيدي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
1404هـ0224.م (.)34.0
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اعمًد ذم ُم٤مدة "[أيب] أسمق هل٥م" ،واؾمتِمٝمد سمآي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م ذم ُم٤مدة "إٟمّم٤مر"،
وهمػمه٤م ُمـ اؾمتِمٝم٤مدات سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمحدي٨م قمـ أطمداث ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
وذم سمٕمض اعمقاد أؿمػم إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٛمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر يمت٤مسم٦م اعمقاد( -اجلدول
رىمؿ-)4:
-8

حتدث قمـ أُم٤ميمـ ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمثؾُ :مٙم٦م واعمديٜم٦م وسمٞم٧م اعم٘مدس ،وإن يم٤من مل
يرسمٓمٝم٤م سمقوقح سم٤مًمًػمة ،إٟمام سمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م ًمدى اعمًٚمٛملم-

-7

اًمقطمل واًمٜمٌقة شمٙمرر يمؾ ُمٜمٝمام ُمرشملم ،وًمٙمـ مل يرسمٓمٝم٤م رسمط ُمٌ٤مذ سم٤مًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم ،ضم٤مءت ذم ٟم٘م٤مش قم٤مم قمـ اعمّمٓمٚمح ٟمٗمًف-

-0

يٖمٚم٥م آظمتّم٤مر قمغم سمٕمض اعمقاد سمِمٙمؾ يٜم٘مّمف اؾمت٘مّم٤مء اًمٜمّمقص وأراء سمِمٙمؾ مل
يًٛمح سم٢ميْم٤مح اخلالف طمقهل٤مُ ،مثؾ :اعمٌ٤مطم٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقىمػ اًمرؾمقل ﷺ ُمـ هيقد
اعمديٜم٦م :سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمق اًمٜمْمػم وسمٜمق ىمرئم٦م ،وم٠مؿم٤مرت اًمٜمّمقص اًمتل وردت ذم اعمقؾمققم٦م
إمم أن " :مل حي٤مًمٗمف احلظ ذم إىمٜم٤مع اًمٞمٝمقد أو اعمًٞمحٞملم داظمؾ أو طمقل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمت٘مٌٚمف
يمرؾمقل اًمرب أو اقمتٜم٤مق آؾمالم -وسمٕمدُم٤م ومِمؾ ذم إىمٜم٤مقمٝمؿ سمتٌٜمل ىمْمٞم٦م اإلؾمالم،
اقمتؼمهؿ أقمداء وًمٞمًقا طمٚمٗم٤مء أؾم٤مؾمٞملم -ومتٙمّـ حمٛمد ُمـ هزيٛم٦م اًمٕمِم٤مئر اًمٞمٝمقدي٦م ذم
قمدد ُمـ اعمقاضمٝم٤مت اًمٕمًٙمري٦م وىم٤مم سم٢مقمدام اًمٕمديد ُمـ رضم٤مهل٤م ىمٌؾ ٟمٗمل اًمٌ٤مىملم ُمـ اعمديٜم٦م
اعمٜمقرة -ويم٤مٟم٧م إطمدى هذه اًمٕمِم٤مئر اًمٞمٝمقدي٦م هل قمِمػمة سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع"(-)1

 -12وذم سمٜمل اًمٜمْمػم وسمٜمل ىمرئم٦م ذيمرت اعمقؾمققم٦م أن سمٜمل اًمٜمْمػم ىمد" ُأضمـؼمت قمـغم اخلـروج
ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة عمٜم٤مهْمتٝمؿ حمٛمد سمٕمد وصقًمف إًمٞمٝم٤م وجمٝمقداشمف اًمراُمٞمـ٦م ًمت٠مؾمـٞمس ىمقاقمـد
وأؾمس إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هٜم٤مك -وسمٕمد ُمٕمريم٦م اخلٜمدق [قم٤مم 3هـ] قمـ٤مم ُ 308مٞمالد ًيـ٤م ،شمـؿ
إقمدام  322رضمؾ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ىمٌؾ أن ُيٜمٗمك اًمٌ٤مىمقن ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ويرضمع اًمًـٌ٥م
وراء ذًمؽ ذم إؾم٤مس إمم ُمً٤مقمدهتؿ إطمزاب ود اعمًٚمٛملم"( -)0هذه اًمٜمّمقص مل شمٌـلم
(1) Encyclopedia of Islamic.., "Banu Qaynuqa", p 85.
(2) Encyclopedia of Islamic., "Banu Nadir", p 85.
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اًمًٌ٥م إؾم٤مد إلظمراج هذه اًم٘مٌ٤مئؾ ُمـ اعمديٜم٦م ،وهق ٟم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد شمٌ٤م ًقم٤م ،وم٤مسمتدأ سمذًمؽ
سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع ذم اًمٕم٤مم اًمث٤مين ُمـ اهلجرة304.م سمٕمد همزوة سمدر ،صمؿ سمٜمق اًمٜمْمػم اًمذيـ طمـ٤موًمقا
اهمتٞم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قم٤مم 4هـ303.م ،صمؿ سمٜمق ىمرئم٦م اًمذيـ ٟم٘مْمـقا اًمٕمٝمـد
قمرض اعمًٚمٛملم خلٓمـر ؿمـديد( -)1وُمــ اعمٝمـؿ
وشمٕم٤موٟمقا ُمع اعمنميملم ذم همزوة اخلٜمدق مم٤م ّ
اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم مل يٕمـد اًمٞمٝمـقد أقمـداء ٕهنـؿ مل يـدظمٚمقا ذم
اإلؾمالم يمام أؿم٤مرت اعمقؾمققم٦م ،وم٤مًمًٌ٥م ذم اعمقاضمٝم٦م اًمتل طمدصم٧م سمٞمٜمـف وسمـلم اًمٞمٝمـقد هـق
ٟم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدوا سمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم طملم وصـقًمف إمم اعمديٜمـ٦م،
وهق اًمٕمٝمد اًمذي يٕمرف سم٤مؾمؿ" :وصمٞم٘م٦م اعمديٜم٦م" اًمتل ٟمٔمٛم٧م اًمٕمالىم٤مت سملم ؾمـٙم٤من اعمديٜمـ٦م
ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر واًمٞمٝمقد-
ُ -11مٖم٤مًمٓم٤مت ذم ذيمر قمثامن سمـ قمٗم٤من -
ُ -10مٖم٤مًمٓم٤مت ذم يمت٤مسم٦م اًمتٕمريػ سمٕم٤مئِم٦م

-

 -16يٚمحؼ يمؾ ُمٌح٨م سمٕمدد ُمـ اإلطم٤مٓت عم٘م٤مٓت ُمرشمٌٓم٦م ُمـ اعمقؾمققم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،وهذا يٕملم
ىمدرا ُمـ اًمؽماسمط سملم ُمقاد اعمقؾمققم٦م-
اًم٘م٤مرئ ذم شمتٌع احلدث وآؾمتزادة ،يمام أوٗمك ً
ُ -14مـ احلؼ واإلٟمّم٤مف أن ي٘مر أن هذه اعمقؾمققم٦م قمٙمً٧م ُمقىم ًٗم٤م إجي٤مسم ًٞم٤م ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ،وشمٜم٤موًم٧م ؾمػمشمف سم٘مدر يمٌػم ُمـ آطمؽمام واحلٞم٤مد ،ومٗمل هذه اعمقؾمققم٦م
يّمػ اًمٙمتّ٤مب حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سم٤مًمٜمٌل ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ،يمام أصمٜمقا قمٚمٞمف
سمٕمٌ٤مرات ُمٜمّمٗم٦م ،وًمٖم٦م حم٤ميدة ،ومج٤مء ذم هذه اعمقؾمققم٦م :ذم ُم٤مدة "حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٟمٌل
ٍ
وىم٤مض ورضمؾ دوًم٦م ودسمٚمقُم٤مد وىم٤مئد
اإلؾمالم" وصػ حمٛمد سم٠مٟمف ٟمٌل وُمٕمٚمؿ وُمنمع
قمًٙمري وهق اًمِمخّمٞم٦م اعمث٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وذم ُم٤مدة قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م:
ضم٤مء وصػ اسمٜمف حمٛمد سم٤مًمٜمٌقة -وضم٤مء ذيمر ٟمزول اًم٘مرآن قمٚمٞمف قمـ ـمريؼ اًمقطمل ،وأيمدت
هذه اعمقؾمققم٦م قمغم أن اًم٘مرآن صٜمع رسم٤مين ،وأومردت ُم٤مدة سمٕمٜمقان "ًمٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن"-

) (1اًمرطمٞمؼ اعمختقم ،اعمٌ٤مريمٗمقري ،ص  ،042 ،067ص  ،008,003ص -613,614
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 -13احلدي٨م قمـ زوضم٤مت اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ضم٤مء ُمٜمّم ًٗم٤م ،ؾمٚمٞمام ُمـ أسم٤مـمٞمؾ
اعمًتنمىملم اًمً٤مسم٘م٦م ،اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜم٤مل ُمـ ؿمخص اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
وأظمالىمف -ظم٤مص٦م طملم احلدي٨م قمـ شمٕمدد زوضم٤مشمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمـ-
 -13اؾمتخدام أًمٗم٤مظ وُمّمٓمٚمح٤مت همػم ُمٕمرووم٦م ذم إدسمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مثؾ :اخلالص،
واًمالهقت ،واًمٓم٘مقس-
 -18شمٖمٚم٥م اًمٜمٔمرة اعم٤مدي٦م واًمٓمٌ٘مٞم٦م ،وُمراقم٤مة اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ،واًمتٗمًػم اعم٤مدي
ًمٚمت٤مريخ قمغم ٟمٔمرهتؿ ًمألُمقرً ،
ومٛمثال :يٜمٔمرون إمم ُمقىمػ يمٗم٤مر ىمريش ُمـ اًمدقمقة ٟمٔمرة
ُم٤مدي٦م ،ومػمضمٕمقن رومْمٝمؿ ًمإلؾمالم وُمٕم٤مداهتؿ ًمدقمقة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم إمم
ؾمٌ٥م اىمتّم٤مدي وهق هتديده ًمتج٤مرهتؿ ،واًمثروة اًمتل حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ احل٩م-
وهذا اًمتٗمًػم شمٗمًػم ٟم٤مىمص ،ومل يرد ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل أرظم٧م ًمٚمًػمة
اًمٜمٌقي٦م ،طمٞم٨م ذيمرت اعمّم٤مدر اإلؾمالُمٞم٦م أن ُمقىمػ قمدد ُمـ أقمٞم٤من ىمريش اًمراومض
ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م هق ُم٤م ذيمروه ذم اضمتامقمٝمؿ سم٠ميب ـم٤مًم٥م قمؿ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
ؾم٥م آهلتٜم٤م وقم٤مب ديٜمٜم٤م وؾم ّٗمف أطمالُمٜم٤م ووٚمؾ آسم٤مءٟم٤م "---ومٝمذه
وىمقهلؿ ":إن اسمـ أظمٞمؽ ىمد ّ
هل إؾمٌ٤مب احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمرومض ،ومل يرد ومٞمٝم٤م ظمقومٝمؿ قمغم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ آىمتّم٤مدي٦م -وهذا
اًمتٗمًػم اعم٤مدي شمٌٜمّ٤مه قمدد ُمـ اعمًتنمىملم ُمثؾ" :وات" و "طمتّل" ا ًّمٚمذ ْيـ رضمٕم٧م
اعمقؾمققم٦م إًمٞمٝمام سمٙمثرة-
 -17ىمدُم٧م اعمقؾمققم٦م شمٕمريٗملم خمتٚمٗملم عمٗمٝمقم "اًمقطمل" ،وفمٝمر ذم هذا اًمتٕمريػ اًمت٠مصمر سم٠مىمقال
اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمٌ٤مـمٚم٦م ،ومل شمتْمح إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م عمـ يمت٥م هذه
اعمقاد ،وادمٝمقا ًمٚمٜم٘مؾ ُمـ آراء اًمٗمالؾمٗم٦م اعمتٕم٤مرو٦م واعمتٜم٤مىمْم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،مم٤م شمرك اعمً٠مًم٦م
دون شمقوٞمح ُم٘مٜمع ًمٚم٘م٤مرئ ،وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى مل شمرسمط اعمقاد اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمقطمل سمٞمٜمف
وسملم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م -ويمذًمؽ إُمر سم٤مًمٜمًٌ٦م عمقاد :اًمٜمٌقة وإٟمٌٞم٤مء اًمتل شمٙمررت دون
إيْم٤مح ُمٗمٝمقم ،ومل شمرسمط سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م-
 -10إهمٗم٤مل ذيمر اًمت٤مريخ اهلجري ًمألطمداث وآيمتٗم٤مء سم٤مًمت٤مريخ اعمٞمالدي-
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املطمب الشابع
وصادس املٕاد
وسمدراؾم٦م ُمّم٤مدر ُمقاد اعمقؾمققم٦م يتْمح أن ُمٕمٔمؿ ُمقاد اعمقؾمققم٦م مل شمتٌع سم٤معمّم٤مدر،
وايمتٗم٧م ذم أهمٚمٌٝم٤م سم٤مإلطم٤مٓت ،يمام أحلؼ سم٤معمقؾمققم٦م ذم هن٤ميتٝم٤م ىم٤مئٛم٦م سمٛمّم٤مدر يمؾ سم٤مطم٨م ،وًمٙمـ
هذا ٓ يٙمٗمل ًمتحديد دىمٞمؼ عمّم٤مدر يمؾ ُم٘م٤مل قمغم طمدة -أُم٤م اعمقاد اًمتل أحل٘م٧م سم٘م٤مئٛم٦م ُمّم٤مدره٤م،
ومٝمل يمام يقوحٝم٤م اجلدول أيت:
اعمّم٤مدر

اعم٤مدة

Waines (1995), An Introduction to
Islam.

اعمٕمراج-
احلدي٨م اًمٜمٌقي-

Siddiqi (1993), Hadith Literature, Its
Origin, Development and Special Features.

أسمق ؾمٗمٞم٤من-

Hitti (1973), History of the Arabs
from the Earliest Times to the Present.
Momen (1985), An Introduction to
Shi‟i Islam.
)Hitti (1973: 178-86
Momen (1985: 12-16, 23-6…).

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م-
سمٜمق اًمٜمْمػم-

Hitti (1973: 116-18).

ه٤مؿمؿ-

Momen (1985: 2-34, 42, 63-4, 70).

اهلجرة-

Hitti (1973),
Momen (1985: 5-8, 116),
Tritton(1968: 181).Islam.

ُمٙم٦م-

Abdul-Rauf (1978: 578-607),
Pilgrimage to Mecca
Burton (2004: 1855-56), A Secret
Pilgrimage to Mecca and Madina
Watt (1953). Muhammad at Mecca.
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اعمّم٤مدر

اعم٤مدة

Burton (2004),
Watt (1956). Muhammad at Medina.

اعمديٜم٦م-
اعمٝم٤مضمرون-
حمٛمد سمـ قمٌداهلل ٟمٌل
اإلؾمالم قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم-

Hitti(1973:116,140),Momen (1985:6,18,26).
Guillaume (1955),
The life of Muhammad, Translation of Ibn
Ishaq….
Watt (1953, 1956).
Hitti (1973: 114, 352),
Tritton (1968: 186).

ًمٞمٚم٦م اإلهاء-
ًمٞمٚم٦م ٟمزول اًم٘مرآن-

Hitti (1973: 112).

ُمٕمريم٦م أطمد-

Watt (1956): 2-39.

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب-

Hitti (1973: 175-78).

قمثامن سمـ قمٗم٤من-

Hitti (1973: 176-77),
Hourani (1991: 25, 31, 60), A
History of Arab Peoples
Momen (1985: 21-22).

ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ-

Hitti (1973: 108, 113).

اًم٘مٌٚم٦م-

اًم٘مدس-

Frishman (1994: 17-41).
Asali (1989), Jerusalem in History
Cresswell (1932\40), Early Muslim
Architecture.
Hamilton (1949), History of Aqsa
Mosque.
Richmond (1924), The Dom of
Rocks in Jerusalem..

59
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم  ,اًمٕمدد اًمث٤مين 1441هـ0202 ,م
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اعم٤مدة

اجل٤مهٚمٞم٦م-

اعمّم٤مدر
Bamyeh (1999), The Social Origins
of Islam.
Bravmann (1972), The Spiritual
Background of Early Islam: Studies in Ancient
Arabian Concept.
Gibb (1962), Pre-Islamic
Monotheism in Arabia
Hawting (1999), Idolatory and
Emergence of Islam
Kister (1980), Studies in Jahiliyya
and Early Islam
Wansbrough (1977) Quranic Studies.

اجلدول رىمؿ ( )6اعمّم٤مدر اًمتل أحل٘م٧م سمٌٕمض اعمقاد-
أول ُم٤م يالطمظ قمغم اعمّم٤مدر حمدوديتٝم٤م ،واًمتٙمرار ذم اؾمتخدام ُمّم٤مدر سمٕمٞمٜمٝم٤م ،وهذا ضمٕمؾ
أهمٚم٥م اعمقاد شمتًؿ سم٤مًمتِم٤مسمف واًمتٙمرار ذم ُمٕمٚمقُم٤مهت٤م -يمام يالطمظ أهن٤م مل شمرضمع إمم اعمّم٤مدر
اإلؾمالُمٞم٦م إصٚمٞم٦م اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،ويمذًمؽ مل شمرضمع إمم اعمراضمع اًمتل يمتٌٝم٤م
سم٤مطمثقن ُمًٚمٛمقن ُمتخّمّمقن ذم هذا اعمج٤مل رهمؿ يمثرهت٤م ،قمدا ُمرة واطمدة رضمع اعم١مًمػ إمم
شمرمج٦م إٟمجٚمٞمزي٦م ًمًػمة اسمـ إؾمح٤مق ،واقمتٛمدت ُمقاد اعمقؾمققم٦م حمؾ اًمدراؾم٦م قمغم يمت٤مسم٤مت
ُمًتنمىملم ؾم٤مسم٘ملم يمتٌقا ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،وشمٙمرر اًمرضمقع إمم يمت٥م
سمٕمٞمٜمٝم٤م ،ومتٙمررت اإلؿم٤مرة إمم اًمرضمقع إمم يمت٤مب اعمًتنمق إُمريٙمل اًمٚمٌٜم٤مين إصؾ ومٞمٚمٞم٥م
طمتل  ،P. Hittiشم٤مريخ اًمٕمرب ،وهق قمغم اًمرهمؿ ُمـ ؿمٝمرشمف وؿمٛمقًمف ًمت٤مريخ اًمٕمرب ُمٜمذ
اجل٤مهٚمٞم٦م طمتك اًمٕمٍم احلدي٨م ،وشمٕمدد ـمٌٕم٤مشمف ،وشمرمجتف إمم ًمٖم٤مت قمديدة ،وُم٤م اطمتقاه يمت٤مسمف ُمـ
شمٕمريػ سم٤مًمٕمرب وشم٤مرخيٝمؿ وطمْم٤مرهتؿ ،إٓ أٟمف ٓ يٕمدّ ُمرضم ًٕم٤م ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م وأطمداصمٝم٤م،
يمام رضمٕم٧م اعم٤مدة إؾم٤م ؾمٞم٦م (حمٛمد سمـ قمٌداهلل) إمم يمت٤ميب حمٛمد ذم ُمٙم٦م ،وحمٛمد ذم اعمديٜم٦م
ًمٚمٛمًتنمق ذائع اًمّمٞم٧م وًمٞمؿ ُمقٟمتجقُمري وات  ،W. Wattاًمذي اؿمتٝمر سمٙمت٤مسم٤مشمف اعمتٕمددة
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ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،واعمٕمروف قمـ وات أٟمف قمغم اًمرهمؿ ُمـ شم٠ميمٞمده اعمًتٛمر قمغم ؾمٕمٞمف ًٓمتزام
احلٞم٤مد ذم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمًػمة إٓ أٟمف جي٤مٟمٌف اًمّمقاب ذم شمٗمًػم أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م( -)1وُمع
ذًمؽ ومٞمًجؾ ًمٚمٛمقؾمققم٦م أهن٤م ظمرضم٧م ُمـ شم٠مصمػم هذيـ اًمٙمت٤مسملم ،ومٚمؿ شمتٌ ّـ ُمقاىمٗمٝمؿ أو
ُمٜمٝمج٤م ُمتِم ّٙمٙمً٤م ُمـ إطمداث اًمتل ىمدّ ُمتٝم٤م-
شمٗمًػماهتؿ أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،ومل شمتٌع
ً
وُمـ اعمالطمٔم٤مت إظمرى أن اًمرضمقع إمم ُمّم٤مدر همػم إؾمالُمٞم٦م ،أو ُمّم٤مدر إؾمالُمٞم٦م همػم
ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أدى إمم شمٌٜمل اعمقؾمققم٦م سمٕمض اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل ٓ شمتقاومؼ ُمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل
اًمّمحٞمحُ ،مث ً
ال قمٜمد شمٕمرف اًمقطمل :ضم٤مء آؾمتِمٝم٤مد سم٠مىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م أُمث٤مل أظمقان اًمّمٗم٤م،
واًمٙمٜمدي ،واًمٗم٤مرايب ،واسمـ رؿمد مم٤م ضمٕمؾ اًمتٕمريػ ي٠ميت خم ً
ال جم٤مٟم ًٌ٤م ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمّمحٞمح-
يمذًمؽ ذم ُم٤مدة(اًمٜمٌقة) وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ذيمر ٕىمقال اًمٗمالؾمٗم٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م -واعمراضمع ُمـ يمت٥م اًمٗم٤مرايب
واسمـ ؾمٞمٜم٤م-
ويالطمظ يمذًمؽ أن سمٕمض اعمقاد رضمٕم٧م إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأوٞمٗم٧م اًمًقر اًمتل رضمع
إًمٞمٝم٤م إمم اعمّم٤مدر ،وهل:
اعم٤مدة
ُمٕمريم٦م سمدر-

اًمًقرة

أي٦م

( 6آل قمٛمران)

16

( 7إٟمٗم٤مل)

0,3

سمٕمْم٤م ُمـ اًمٌ٤مطمثلم اعمًٚمٛملم اٟمت٘مد
) (1ورهمؿ أن يمت٤مسم٤مت طمتل ووات هل٤م وزهن٤م ذم ُمًػمة اًمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م ،إٓ أن ً
يمت٤مسم٤مهتؿ وصحح سمٕمض ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ،ظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٗمًػم أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م ،وُمـ أسمرز اًمدراؾم٤مت ذم هذا
اجل٤مٟم٥م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :اومؽماءات ومٞمٚمٞم٥م طمتل ويم٤مرل سمرويمٚمامن قمغم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،قمٌداًمٙمريؿ قمكم سم٤مز ،ضمدةُ ،مٙمتٌ٦م
هت٤مُم٦م1426 ،هـ1076.م1426 -هـ 1076.مُ -مقوققمٞم٦م ومٞمٚمٞم٥م طمتل ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اًمٕمرب اعمٓمقل ،ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ،
دُمِمؼ ،دار اًمٗمٙمر1423 ،هـ1073.م -آؾمتنماق ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٔراء وات وسمرويمٚمامن وومٚمٝم٤موزن
ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،قمٌداهلل حمٛمد إُملم اًمٜمٕمٞمؿ ،د-م ،-اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل1418 ،هـ1008 .م-
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اعم٤مدة

ُمٕمريم٦م أطمد-

اًمًقرة

أي٦م

( 6آل قمٛمران)-

106,101

( 7إٟمٗم٤مل)-

10,1
47,40

ُمٕمريم٦م اخلٜمدق-

( 66إطمزاب)-

08,0

سمتق ىمرئم٦م-

( 66إطمزاب)-

08,03

اجلدول رىمؿ ( )4اعمقاد اًمتل اشمٌٕم٧م سم٢مؿم٤مرة إمم اًم٘مرآن وٛمـ ُمّم٤مدره٤م-


املطمب ارتاوع
ػدصٗ ٛالٍيب عمْٗ الصالٔ ٚالظالً نىا أهّشتّا املٕطٕعٛ
متٞمزت اعمقؾمققم٦م سمرؤي٦م ُمٕمتدًم٦م وُمٜمّمٗم٦م ًمٚمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٠ميمدت
اعمقؾمققم٦م صٗمتف اًمٜمٌقي٦م ،وأٟمف ُمرؾمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمٌنمي٦م يم٤م ّوم٦م حيٛمؾ ديٜمً٤م ؾمامو ًي٤م هق:
اإلؾمالم ،وأٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ،وأن رؾم٤مًمتف وطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،ومحلم يرد ذيمر اًمٜمٌل حمٛمد قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ،ي٘مرن اؾمٛمف سمّمٗم٦م :اًمٜمٌل ذم ُمٕمٔمؿ اعمقاوع اًمتل يرد ومٞمٝم٤م اؾمٛمف -يمام وصٗم٧م
اًم٘مرآن سم٠مٟمف وطمل ُمٜمزل ُمـ اهلل قمغم رؾمقًمف حمٛمد ﷺ ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ،وأيمدت قمغم اؾمتٛمرار
اًمقطمل طمتك ووم٤مشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -وأفمٝمرت اعمقؾمققم٦م ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم سمّمٗمتف ٟمٌ ًٞم٤م ُمّمٓمٗمك ُمرؾم ً
ال ُمـ اهلل حيٛمؾ دقمقة إمم اًمٕم٤ممل أمجع ،إمم ضم٤مٟم٥م صٗمتف
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م يمٛمٕمٚمؿ وُمنمع وىم٤مئد ،وإهؿ أهن٤م أيمدت قمغم أٟمف ىمدوة ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هديف وأظمالىمف،
وأؿم٤مرت إمم شمٙمقن "إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م" اًمتل رسمط سمٞمٜمٝم٤م اإلؾمالم-
أُم٤م ُمقىمػ اعمقؾمققم٦م ُمـ أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ومحرص٧م قمغم شمتٌع أسمرز أطمداث اًمًػمة،
وىمدُمتٝم٤م ذم إـم٤مر ُمًٌط وواوح ،يمام يٚمٛمس اًم٘م٤مرئ اسمتٕم٤مد اعمقؾمققم٦م قمـ هد اًمتٗم٤مصٞمؾ ،أو
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إقمٓم٤مء شمٗمًػمات شمًٞمئ ،إمم ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أو دقمقشمف أو شمِمٙمؽ ومٞمٝم٤م،
شمٗمًػما خمتٚم ًٗم٤م قمـ رؤي٦م اعمًٚمٛملم ًمًػمة ٟمٌٞمٝمؿ طمً٥م ُم٤م ورد ذم
قمدا سمٕمض اعمقاوع اًمتل ومنت
ً
اعمٌح٨م اًمً٤مسمؼ-
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املبشح الجاٌ٘
وٕطٕع ٛاإلطالً ٔالعامل اإلطالو٘
املطمب األٔه
التعشٖف باملٕطٕعٛ
صدرت ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل Encyclopedia of Islam and the

 Muslim Worldقم٤مم 1404هـ0224.م ،ذم جمٚمديـ ،وأذف قمغم حتريره٤م ريتِم٤مرد د-
ُم٤مرشمـ) Richard C. Martin ،(1أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وشم٤مريخ إدي٤من سمج٤مُمٕم٦م إُمقري
ذم أشمالٟمت٤م ،سم٤مًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م Emory University in United States of
.America

اطمتقت اعمقؾمققم٦م قمغم ُ 324مقادُ ،مرشمٌ٦م شمرشمٞم ًٌ٤م أسمجد ًي٤م ،وشمراوطم٧م اعمقاد اعم٘مدُم٦م ُم٤م سملم
 022إمم  3222يمٚمٛم٦م ،وؿم٤مرك ذم شمدويٜمٝم٤م أيمثر ُمـ  022حمرر ُمـ دول وظمٚمٗمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م
ُمتٕمددة اٟمٕمٙمً٧م قمغم اعم٤مدة اًمثري٦م ًمٚمٛمقؾمققم٦م ،يمام طمقت طمقازم  182صقرة ومقشمقهمراومٞم٦م،
ورؾمقُم٤مت سمٞم٤مٟمٞم٦م وظمرائط شمقوٞمحٞم٦م-
هدوم٧م اعمقؾمققم٦م إمم شم٘مديؿ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمتٜمققم٦م قمـ اإلؾمالم واحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ،واًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ،وأوو٤مع اعمًٚمٛملم ،ذم اعم٤ميض واحل٤مرض -وظمتٛم٧م اعمقؾمققم٦م سمٕمدد ُمـ اعمالطمؼ،
ُمٜمٝم٤م ُمٕمجؿ ًمٚمٙمٚمامت اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل وردت ذم صمٜم٤مي٤م اعمقؾمققم٦م واًمتٕمريػ اًمٚمٖمقي هل٤م ،وظمط زُمٜمل
سم٠مسمرز أطمداث اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمٜمذ فمٝمقر اإلؾمالم طمتك قم٤مم1406هـ0226.م ،وصٜمػ هذا
وأظمػما يمِم٤مف أسمجدي ًمٚمٛمقؾمققم٦م
اخلط طمً٥م اًمتقزيع اجلٖمراذم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ىم٤مرات اًمٕم٤ممل،
ً
سم٠ميمٛمٚمٝم٤م-


) (1اٟمٔمر ؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦م ذمhttp://religion.emory.edu/home/people/emeriti/martin-richard.html :
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املطمب الجاٌ٘
وٕضٕعات الظري ٚالٍبٕٖ ٛيف املٕطٕعٛ
اؿمتٛمٚم٧م اعمقؾمققم٦م قمغم ُمقاد ُمتٜمققم٦م شمٜم٤موًم٧م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُملُ ،مٜمذ فمٝمقر
اإلؾمالم طمتك ُمٓمٚمع اًم٘مرن احل٤مدي واًمٕمنميـ اعمٞمالدي -وُمٜمٝم٤م ُمقوققم٤مت ديٜمٞم٦م ،وشم٤مرخيٞم٦م،
وطمْم٤مري٦م ،واضمتامقمٞم٦م ،يمام أومردت ُمقوققم٤مت شمتٕمٚمؼ سم٤مًمدول وإىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م طمقل اًمٕم٤ممل
وُمتٜمققم٤م ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل أصمرت ذم
يمٌػما
ً
اطمتقت قمغم إطمّم٤مءات طمديث٦م -وشمٜم٤موًم٧م قمد ًدا ً
اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمٜمذ فمٝمقر اإلؾمالم طمتك شم٤مريخ صدور اعمقؾمققم٦م-
وٟمٔمرا ٕمهٞم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ًمدى اعمًٚمٛملم ذم اعم٤ميض واحل٤مرض ،وم٘مد وٛم٧م
ً
اعمقؾمققم٦م طمقازم ُ 13م٤مدة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،ؿمٛمٚم٧م اًمتٕمريػ سم٤مًمٜمٌل قمٚمٞمف
وسمٕمْم٤م ُمـ أومراد أهشمف ،وسمٕمض صح٤مسمتف ،وسمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًمديٜمٞم٦م
اًمّمالة واًمًالم
ً
واًمت٤مرخيٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م سمٕمٝمد اًمٜمٌل ﷺ يمتٌٝم٤م صمالصم٦م قمنم يم٤مشم ًٌ٤م-
اًمٙم٤مشم٥م

اعم٤مدة
قمكم-

Diana Steigerwald.

أهؾ اًمذُم٦م-

Patrick Frank.

وم٤مـمٛم٦م-

Ursula Günther.

اًم٘مٌٚم٦م-

Gerard Wiegers.

أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،حمٛمد ،قمثامن سمـ قمٗم٤من ،اهلجرة-
قم٤مئِم٦م-

Rizwi Faizer.

ؾمٕمدي٦م اًمِمٞمخ-

اعمٕمراج-

Frederick Colby Michael
Sells.

اًمؼماق-
ُ

Carel Bertram.
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اًمٙم٤مشم٥م

اعم٤مدة
اعمٕمجزات-

Marcia Hermansen.

اعمًجد-

Patrick D. Gaffney.

أهؾ اًمٌٞم٧م-

Juan Eduardo Campo.

اًمًٜم٦م-

Daniel Brown.

(اجلدول رىمؿ  )3ىم٤مئٛم٦م سمٛمقاد اعمقؾمققم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمّمٜمٗم٦م طمً٥م اؾمؿ
اًمٙم٤مشم٥م-
اعمج٤مل
ؿمخّمٞم٤مت-

اعم٤مدة
قمغم ،وم٤مـمٛم٦م ،أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ،حمٛمد ،قمثامن سمـ قمٗم٤من،
ّ
قم٤مئِم٦م-

ُمّمٓمٚمح٤مت-

اًمؼماق ،اعمٕمجزات ،أهؾ اًمذُم٦م،
اًم٘مٌٚم٦م ،اهلجرة ،اعمٕمراجُ ،
اًمًٜم٦م ،أهؾ اًمٌٞم٧م ،اعمًجد-

اجلدول رىمؿ ( )3شمّمٜمٞمػ ُمقاد اعمقؾمققم٦م طمً٥م اعمقوققم٤مت-
يتْمح ُمـ ظمالل اجلدول أن اًمٌ٤مطم٨م  Rizwi Faizerيمت٥م أرسم ًٕم٤م ُمـ اعمقاد اخل٤مص٦م
سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمام ومٞمٝم٤م اعم٤مدة اًمرئٞمً٦م "حمٛمد" قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم( ،)1ذم طملم أن اًمٌ٤مطمثلم
ُمقوققم٤م واطمدً ا ،أُم٤م ُم٤مدة اعمٕمراج وم٘مد يمتٌٝم٤م اصمٜم٤من ُمـ اًمٌ٤مطمثلم.
أظمريـ يمت٥م يمؾ ُمٜمٝمؿ
ً
ؿمٛمٚم٧م اعمقوققم٤مت طمٞم٤مة اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ ُمقًمده طمتك ووم٤مشمف ،ومٕمروم٧م
سم٤مؾمٛمف وٟمًٌف ،وُمقًمده ،وٟمِم٠مشمف ،وؿمٌ٤مسمف ،وأؿم٤مرت إمم طمٞم٤مشمف ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ،وصٗم٤مشمف احلٛمٞمدة اًمتل
اؿمتٝمر هب٤م ،يمام ذيمرت زواضمف سمخدجي٦م

 ،صمؿ شمٓمرىم٧م إمم سمدء ٟمٌقشمف ،وسمداي٦م اًمدقمقة ًمإلؾمالم

(1( Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, Vol. 2,
Creston, North Carolina, 2003, p 478.
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صمؿ ُمقىمػ أهؾ ُمٙم٦م ُمٜمٝم٤م ،وطم٤مدصم٦م اإلهاء واعمٕمراج ،صمؿ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،
واؾمت٘مراره سم٤معمديٜم٦م ،وقمالىمتف ُمع أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ إٟمّم٤مر ،واًمٞمٝمقد اعم٘مٞمٛملم هٜم٤مك ،وسمٜم٤مء ُمًجده
ذم اعمديٜم٦م ،شمْمٛمٜم٧م يمذًمؽ إؿم٤مرة إمم صٚمح احلديٌٞم٦م ،وطمج٦م اًمقداع صمؿ ووم٤مشمف قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم -سمٞمٜمام أهمٗمٚم٧م ذيمر همزواشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وقمالىمتف سم٠مهؾ ُمٙم٦م ظمالل اًمٗمؽمة ,1
7هـ307,300.م ،ومٚمؿ شمذيمر اًمٖمزوات ومٞمام قمدا همزوشم٤م ظمٞمؼم 8هـ307.م ،وطمٜملم 7هـ.
307م(-)1
وٛم٧م اعمقؾمققم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت شمٜم٤موًم٧م أهشمف ،واظمت٤مرت ُمٜمٝمؿ اسمـ قمٛمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
 ،)0(وزوضم٤مشمف قمٚمٞمف اًمًالم ،ومقرد ذيمر ًمزواضمف ُمـ ظمدجي٦م

 ،وُمقىمٗمٝم٤م يقم ٟمزول اًمقطمل،

وورد ذيمر سمٕمض أزواضمف :طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر ،وزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ،وُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م نهنع هللا يضر( ،)6سمٞمٜمام
أومردت ُم٤مدة ظم٤مص٦م سمٕم٤مئِم٦م

(،)3

( ،)4وأوردت أؾمامء سمٜم٤مشمف ،وأومردت ُم٤مدة ًمٗم٤مـمٛم٦م

أيْم٤م :أم يمٚمثقم وزيٜم٥م -وُمـ
وأطمٗم٤مده ُمـ اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م :احلًـ واحلًلم ،وطمٗمٞمداشمف ُمٜمٝم٤م ً
أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أومردت اعمقؾمققم٦م ُمٜمٝمؿ :أسم٤م سمٙمر( ،)3وقمثامن(،)8

 ،ومٞمام أؿمػم إمم

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ذم صمٜم٤مي٤م احلدي٨م قمـ ُمقىمػ ُمنميمل ُمٙم٦م ،وُمقىمٗمف طملم ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ،
واطمتقت إؿم٤مرة هيٕم٦م إمم زيد سمـ طم٤مرصم٦م  ذم إـم٤مر احلدي٨م قمـ زواضمف سمزيٜم٥م

،

(1) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol.2, p 479480.
(2) "Ali", in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p 35.
(3( Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol.2, p
(4) Sadiyya Shaikh, "Aisha" in Encyclopedia of Islam and the Muslim,
vol. 2, p. 32
(5) Ursulula Günther, "Fatima" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 254.
(6)Rizwi Faizer, "Abu Bakr" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, , p. 7
(7) Rizwi Faizer , "Uthman Ibn Affan" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol.
2p. 719.
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وشمٜم٤موًم٧م اعمقؾمققم٦م يمذًمؽ ُمّمٓمٚمح٤مت شمتٕمٚمؼ سمًػمشمف سمِمٙمؾ ُمٌ٤مذ ،وهل :اعمٕمجزات(،)1
اًمًٜم٦م( ،)0اًمؼماق( ،)6اعمٕمراج( ،)4اًم٘مٌٚم٦م( ،)3اعمٖم٤مزي( ،)3اهلجرة(-)8


املطمب الجالح
والسظات عاو ٛعم ٜاحملتٕٝ
.1

اشمًٛم٧م اعمقاد سم٠مهن٤م ـمقيٚم٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م ،ذم طمدود  3222يمٚمٛم٦م شم٘مري ًٌ٤م ،يمام يالطمظ أن سمٕمض
اعمقاد شمًتٓمرد ذم شمٗم٤مصٞمؾ ًمٞمس هل٤م قمغم قمالىم٦م ُمٌ٤مذة سم٤مًمًػمة ،ومتًتٓمرد ذم شمٗمًػمات
وحتٚمٞمالت سمٕمٞمدة قمـ اعمقوقع مم٤م يِمت٧م اًم٘م٤مرئُ ،مثؾ آٟمت٘م٤مل ًمٚمحدي٨م قمـ ُمقىمػ
اإلؾمالم ُمـ اعمرأة ظمالل شمٜم٤مول ُم٤مدة "حمٛمد" ،واحلدي٨م قمـ "ظمالوم٦م حمٛمد" سم٤مًمتٓمرق إمم
ُمً٤مئؾ ظمالومٞم٦م -شمًتٓمرد سمٕمض اعمقاد إمم ٟم٘م٤مط وٞم٘م٦م ضمدً ا وحمددة ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م،
وهذا اًمتخّمٞمص ًمٞمس ًمف ُم٤م يؼمره ذم ُمقؾمققم٦م يٗمؽمض هب٤م أن شم٘مدم صقرة قم٤مُم٦م
وواوح٦م وُمٌ٤مذةُ ،مثؾ ُم٤م ذيمرشمف اعمقؾمققم٦م ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ قمـ قمالىمتف اًمزوضمٞم٦م سمٕم٤مئِم٦م
(.)7

(1) Frederick Colby & Michael Sells, "Mi‟raj" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 2, p. 454.
(2) "Sunna" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 666.
(3) Carel Betram, " Buraq " in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2,p. 114
(4) Frederick Colby & Michael Sells, " Mi‟raj " in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 2, p. 454
(5) Gerard Wiegers, " Qibla " in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 561
(6) Rizwi Faizer , " MILITARY RAID " in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol.
vol. 2, , p. 450
(7) Rizwi Faizer, " HIJRA " in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol.2, p. 299.
(8) Sadiyya Shaikh, " Aisha" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 32
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-0

شمٕمرض اعمقؾمققم٦م ذم ُمقاوع قمدة ُمـ اعم٤مدة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًػمة ٟمٔمرة اعمًٚمٛملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م
إمم سمٕمض اعمقوققم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦مُ ،مثؾُ :مقىمٗمٝمؿ ُمـ آل اًمٌٞم٧مُ ،مقىمٗمٝمؿ ُمــ
اخلالوم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل ﷺ ،وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل حمٛمد ﷺ ،وهذا يِمػم إمم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٕمـرض
ُمقاىمػ اًمٓمروملم -وشمتٓمرق اعمقؾمققم٦م عمقاوع اخلالف سملم اعمًٚمٛملم ،وذم ُمقؾمققم٦م هـدومٝم٤م
اًمتٕمريػ سم٤مإلؾمالم ًمٖمػم اعمًٚمٛملم يم٤من إومم شم٘مديؿ اجلقاٟم٥م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمـلم اعمًـٚمٛملم،
ً
سمدٓ ُمـ شم٘مديؿ سمٕمض اعمً٤مئؾ اخلالومٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل يّمٕم٥م قمغم همػم اعمًٚمٛملم شمّمقره٤م-

-6

أحل٘م٧م يمؾ ُم٤مدة سم٘م٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر ،وُمـ ظمالل دراؾمتٝم٤م يتْمح أن اعمّم٤مدر ذم هم٤مًمٌٝم٤م يمت٥م
عمًتنمىملم ،ومٞمام قمدا ُم٤م يمتٌف اًمٌ٤مطم٨م  .Rizwi Faizerومٗمل ُم٤مدة "حمٛمد" رضمع اًمٌ٤مطم٨م
إمم ُمّم٤مدر إؾمالُمٞم٦م وهمػم إؾمالُمٞم٦م ىمديٛم٦م وطمديثف ُمٜمٝم٤م(:ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق ،اًمًػمة
اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ يمثػم ،شم٤مريخ اًمٓمؼمي06 ،قم٤م ًُم٤م دراؾم٦م ذم اعمامرؾم٤مت اًمٜمٌقي٦م اعمحٛمدي٦م ًمٕمكم
اًمدؿمتل ،شم٤مريخ اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اإلؾمالم ًمقائؾ طمالق ،طمٞم٤مة حمٛمد عمحٛمد طمًلم
هٞمٙمؾ ،احلج٤مب واًمٜمخٌ٦م اًمذيمقري٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمريًٞمٜمل ،حمٛمد ٟمٌل اإلؾمالم عم٤ميٙمؾ يمقك،
اًمٜمً٤مء ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م واًمتٗمًػم ًمٌ٤مرسمرا ؾمتقه ،حمٛمد اًمٜمٌل ورضمؾ اًمدوًم٦م
عمقٟمتٖمٛمري واط)-

-4

آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمٕمض اعمقاوع ،ومرضمٕم٧م سمٕمض اعمقاد اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة
إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وأؿم٤مرت إمم ذًمؽ ذم ُمقاوع قمدة ذم صمٜم٤مي٤مه٤مُ ،مثؾُ" :م٤مدة اعمٕمراج"

()1

وُم٤مدة "اهلجرة"-
 -3ضم٤مء شمٗمًػم سمٕمض أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمِمٙمؾ خي٤مًمػ اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل اًمّمحٞمح ًمتٚمؽ
اعمرطمٚم٦م؛ ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :ذيمرت ُم٤مدة "حمٛمد" أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من
حئمك سمِمٕمٌٞم٦م حمدودة ذم جمتٛمع ُمٙم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م( ،)0وهذا اًم٘مقل همػم صحٞمح وم٤مًمرؾمقل
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤مٟم٧م ًمف وٕهشمف ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م ذم جمتٛمع ُمٙم٦م ،ويم٤من ُمٕمرو ًوم٤م ذم
(1) Frederick Colby & Michael Sells, "Mi‟raj" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 2,p. 454.
(2) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 481
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ىمقُمف وحئمك سمت٘مدير اجلٛمٞمع( -)1يمام ذيمرت ُم٤مدة "اعمٖم٤مزي" أن اًمٖم٤مرات احلرسمٞم٦م "أصٌح٧م
متثؾ إٟمج٤مزات حمٛمد"( )0وهذا أُمر ٓ يٕمٙمس احل٘مٞم٘م٦م؛ وم٤مًمٖمزوات مل شمٙمـ هد ًوم٤م ًمذاهت٤م ،ومل
شمٙمـ إٓ ضم٤مٟم ًٌ٤م حمدو ًدا ُمـ ؾمػمشمف وهديف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-
.6

أسمرزت اعمقؾمققم٦م ذم شمٜم٤موهل٤م ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م ,وظم٤مص٦م ذم ُم٤مدة "حمٛمد"  ,اًم٘مٞمؿ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
اًمً٤مُمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل ﷺ ،وؾمػمشمف اًمتل شمٕمدُ اًمٜمٛمقذج إيمٛمؾ اًمذي جيدر سم٤معمًٚمٛملم
اشمٌ٤مقمف ،وم٠ميمدت قمغم ىمٞمؿ اًمتً٤مُمح ،واطمؽمام أظمر ،وقمدم اًمٌدء سم٤مًمٕمدوان قمغم أظمريـ،
وأفمٝمرت ىمٞمؿ اعمً٤مواة ،واحلري٦م ،واًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إظمقة سملم اعمًٚمٛملم
يم٤موم٦م ،يمام أسمرزت اعمقىمػ اًمٜمٌقي ُمـ اعمرأة " وم٤مٓطمؽمام اًمذي طمٔمٞم٧م سمف اعمرأة ذم اإلؾمالم
قمٔمٞمام" ،يمام رسمٓم٧م اعمقؾمققم٦م سملم دقمقة اًمٜمٌل حمٛمد ﷺ وآٟمتِم٤مر اًمذي حت٘مؼ ًمٚمٖم٦م
يم٤من
ً
اًمٕمرسمٞم٦م سمّمٗمتٝم٤م ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمذي ٟمزل قمغم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-

.7

سمخالف ُم٤م شم٘مدمٟ ،مجد أن اعمقؾمققم٦م شمٌٜم٧م ذم ُمقاوع قمديدة شم٘مديؿ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمٓمري٘مـ٦م
ُمتٜم٤مىمْم٦م وسمٕمٞمدة قمـ اإلـم٤مر اًمديٜمل واًمت٤مرخيل ٕطمداصمٝم٤م ،ويؼمز ذًمؽ ذم اجلقاٟمـ٥م اًمت٤مًمٞمـ٦م
قمغم وضمف اخلّمقص:
نبوته ﷺ :ومتٜم٤موًم٧م اعمقؾمققم٦م ؾمـػمشمف قمٚمٞمـف اًمّمـالة واًمًـالم ذم إـمـ٤مر سمٕمٞمـد قمــ
"ٟمٌقشمف" ،وطم٘مٞم٘م٦م أٟمف ٟمٌل ُمرؾمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم؛ ومتذيمر اعمقؾمققم٦م ذم سمٕمض اعمقاوع قمغم أٟمف
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٟمٌل ُمرؾمؾ ُمـ اهلل ،وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمٗمل هذا اًمت٠ميمٞمد ذم ُمٙمـ٤من آظمـر "وم٘مـد
ادقمك أٟمف ٟمٌل ،سمؾ ذم اًمقاىمع ،ادقمك أٟمف آظمر أٟمٌٞم٤مء اًمرب"(-)6
اًمقطمل :وم٤معمقؾمققم٦م شمّمػ اًمقطمل سم٠مٟمف "دمرسم٦م روطمٞم٦م" و"رؤي٤م" رآهـ٤م اًمٜمٌـل قمٚمٞمـف
اًمّمالة واًمًالم ومل يًتٓمع حتٛمٚمٝم٤م ومٗمٙمر ذم آٟمتح٤مر( -)4وشمتِمٙمؽ ذم اؾمتٛمراري٦م اًمـقطمل

قمامن1401 ،هـ0222.م ،ص؛ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم
) )1صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مٟ ،م٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦مّ ،
اًمّمحٞمحلم وقمٜمد اسمـ إؾمح٤مق دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل ،ؾمٚمٞمامن سمـ محد اًمٕمقدة ،ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد
اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمري٤مض1414 ،هـ1006.م ،ص 111؛ اًمرطمٞمؼ اعمختقم ،اعمٌ٤مريمٗمقري ،ص-40
(2) Rizwi Faizer, " MILITARY RAID " in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2,
p. 450.
(3) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 481.
(4) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 479.
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ـمقال طمٞم٤مة اًمٜمٌـل ﷺ ،وم٠مؿمـ٤مرت ُمـ٤مدة "حمٛمـد" إمم أن اسمــ إؾمـح٤مق ذم ؾمـػمشمف "ضمٕمـؾ
حلٔم٤مت ٟمزول اًمقطمل شمتخٚمؾ طمٞم٤مة اًمٜمٌلً ،مٞم١ميـد سمـذًمؽ وضمٝمـ٦م ٟمٔمـر اعمجتٛمـع ،وهـل أن
اًم٘مرآن ىمد ٟمزل ُمـ ظمالل حمٛمد وطمده"( ،)1وهـذه اًمٗمٙمـرة اعمتِمـٙمٙم٦م ذم اًمـقطمل ٓ شم٘مـدم
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم إـم٤مره٤م اًمديٜمل اًمّمحٞمح -وشمتٌٜمك ذم ذًمؽ ٟمٔمرة اعم١مًمٗم٤مت همػم اإلؾمـالُمٞم٦م
اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمًػمة ،وضمردهت٤م ُمـ اًمٕمٜمٍم إهؿ ومٞمٝم٤م ،وهل طم٘مٞم٘م٦م أٟمـف ﷺ ٟمٌـل ُمرؾمـؾ
ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل-
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :وم٤مشمٌٕم٧م اعمقؾمققم٦م يمذًمؽ أؾمٚمق ًسم٤م يتِمٙمؽ ومٞمف وذم صحتف ،ومتّمـػ
آي٤مشمف سم٤مًمتٜم٤مىمض" ،وي٘مدم ًمٜم٤م اًم٘مرآن صقرة ُمتٜم٤مىمْم٦م قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ،ذم سمٕمـض إطمٞمـ٤من
ُمِمٞمدً ا هبؿ وذم أطمٞم٤من أظمرى ُمديٜمً٤م هلؿ"( ،)0و"شمٜمٕمٙمس هذه إطمـداث اًمت٤مرخيٞمـ٦م اعمتٕمـددة
ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ،اًمتل أطمٞم٤مٟمً٤م ُم٤م شمٙمقن ُمتٜم٤مىمْم٦م"(-)6
وُمتٜم٤مىمْم٤م عمٕمجـزات
شمٗمًػما ُمتِمٙمٙمً٤م
ُمٕمجزات اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :شم٘مدم
ً
ً
اًمٜمٌل ﷺ؛ ويتْمح ذًمؽ ذم ُمقاد" :اعمٕمجزات"( ،)4و"اإلهاء واعمٕمراج"(-)3
ُمٝمام ،وهق قمالىم٦م اإلؾمالم سم٤مٕدي٤من إظمرى ذم قمٝمد اًمٜمٌل ﷺ (،)3
 -7شمٜم٤موًم٧م اعمقؾمققم٦م ضم٤مٟم ًٌ٤م ً
( ، )3وذم هذا اعمٌح٨م اعمٓمقل شمقرد اعمقؾمققم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت همػم دىمٞم٘م٦م سمؾ ظم٤مـمئ٦م ،ومتذيمر أن
اًمٜمٌل ﷺ ىمٌؾ سمٕمثتف يم٤من قمغم قمالىم٦م مجٕمتف سمٌٕمض اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ،وؾم٤مقمدشمف هذه

(1) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 482.
(2) "Ahl-AL-Kitab" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 1, p. 27.
(3) "The Lifetime Of The Prophet Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 1, p. 361.
(4) Marcia Hermansen, "Miracles" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p.
454

) (3وهذه اًمٗمٙمرة ذم طمٍم ُمٕمجزات اًمٜمٌل ﷺ ذم اًم٘مرآن ذه٥م إًمٞمٝم٤م سمٕمض اعمًتنمىملم ُمـ ىمٌؾ -اٟمٔمر :اومؽماءات ومٞمٚمٞم٥م طمتك
ويم٤مرل سمرويمٚمامن قمغم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،قمٌد اًمٙمريؿ اًمٌ٤مز ،ضمدة  ،دار هت٤مُم٦م 1426 ،هـ1076.م ،ص-43
(6) "The Lifetime Of The Prophet Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 1, p. 360.
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اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م ----:إقمداد :دٟ -مقرة سمٜم٧م قمٌد اهلل احلً٤موي ،د -ووم٤مء سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ

اًمٚم٘م٤مءات ذم "شمٓمقير ُهقي٦م إؾمالُمٞم٦م ضمديدة"( ،)1وأؿم٤مرت ذم اعمقوقع ٟمٗمًف إمم أن سمٕمض
اًمِمٕم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م ىمد شمٓمقرت قمـ اًمٞمٝمقدي٦مُ ،مثؾ :اًمّمٞم٤مم ،وأن اعمًٚمٛملم اقمؽمومقا
سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اًمً٤مسم٘ملم سمٜم٤مء قمغم دؾمتقر اعمديٜم٦م اًمذي هدف إمم سمٜم٤مء شمٕم٤مون سملم اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد
( -)0يمام أوردت ُم٤مدة "حمٛمد" أن اًمٜمٌل ﷺ طم٤مول اًمت٘مرب ُمٜمٝمؿ سم٢مقمالٟمف أٟمف يٕمٌد إهلٝمؿ
وادمف إمم ىمٌٚمتٝمؿ ،وقمٜمدُم٤م قم٤مروقه همػم ادم٤مه اًمّمالة( -)6وهذه اعمٖم٤مًمٓم٤مت ُم٠مظمقذة ُمـ
ُم١مًمٗم٤مت اعمًتنمىملم اًمً٤مسم٘ملم اًمذيـ يمتٌقا قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م( ،)4طمٞم٨م يٚمحظ اًم٘م٤مرئ
شمريمٞمز هذه اعم١مًمٗم٤مت قمغم ومٙمرة أن اإلؾمالم ىمد اىمتٌس أومٙم٤مره ُمـ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م،
وهل شمٗمًػمات ظم٤مـمئ٦م ٓ ،شمتٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمٔمرة اإلؾمالُمٞم٦م ًمألدي٤من اًمًاموي٦م ،طمٞم٨م إن
مجٞمع إدي٤من اًمًاموي٦م ُمّمدره٤م ُمّمدر واطمد ،وهق وطمل اهلل شمٕم٤ممم ،وشمتٗمؼ مجٞمٕمٝم٤م ذم
إصؾ ،وهق اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد ،سمٞمٜمام ختتٚمػ ذم اًمنمائع طمً٥م فمروف اًمزُم٤من واعمٙم٤من
واظمتالف أطمقال إُمؿ اًمتل أرؾمٚم٧م إًمٞمٝم٤م اًمرؾمؾ(-)3
-0

وُمع وضمقد هذه إظمٓم٤مء ذم شمٜم٤مول ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اإلؾمالم واًمدي٤مٟم٤مت إظمرى ،إٓ
أن هذه اعم٤مدة ظمتٛم٧م سم٢مؿم٤مرة ُمٝمٛم٦م وهل أن قمالىم٦م اًمٜمٌل ﷺ سم٤مًمٞمٝمقد حتديدً ا ذم دؾمتقر
ُمٜمٝمج٤م ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتقاصؾ سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس،
اعمديٜم٦م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن
ً
وهذه إؿم٤مرة ُمٝمٛم٦م إمم اًمٕمالىم٤مت اعمتقازٟم٦م اًمتل هنجٝم٤م اًمٜمٌل ﷺ ُمع أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت

(1) "The Lifetime Of The Prophet Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 1, p 361.
(2) "The Lifetime Of The Prophet Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim
World, vol. 1, p 360
(3( Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 479.

)ُ )4مـ أسمرزه٤م ُم١مًمٗم٤مت وات ،وسمرويمٚمامن وومٞمٚمٞم٥م طمتل -اٟمٔمر :شم٤مريخ اًمٕمرب ،ومٞمٚمٞم٥م طمتك ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت،
1001م-
) (3آؾمتنماق ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٔراء (وات وسمرويمٚمامن وومٚمٝم٤موزن) ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمرواي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،قمٌد اهلل حمٛمد
حمٛمد إُملم اًمٜمٕمٞمؿ ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل( ،د-م)1418 ،هـ1008.م ،ص -180
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إظمرى -وظمالل شمٜم٤مول أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ظم٤مص٦م ذم ُم٤مدة "حمٛمد" حتي اًمٕمالىم٦م ُمع
هيقد اعمديٜم٦م سمِمٙمؾ واوح ذم هد أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م-
ُمًتٛمرا سملم أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وسمٕمض اعمامرؾم٤مت واًمٕم٤مدات
 -12شم٘مدم اعمقؾمققم٦م رسم ًٓم٤م
ً
واًمٗمٜمقن واعمٕمت٘مدات اًمِمٕمٌٞم٦م وإٟمِمٓم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمديٜمل اًمتل مت٤مرؾمٝم٤م اًمِمٕمقب
اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مثؾ :آطمتٗم٤مء سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي ،وذيمرى اإلهاء واعمٕمراج -وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ
اعمقىمػ ُمـ آطمتٗم٤مء سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي واإلهاء واعمٕمراج ،وم٢من هذا اعمٜمٝم٩م يٕمٙمس سمٕمدً ا
وُمٕم٤مسا ذم ـمرح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،ومٝمل ذات شم٠مصمػم ُمًتٛمر سمِمٙمؾ أو سمآظمر قمغم
ضمديدً ا
ً
طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم -وهذا اعمٜمٝم٩م يٛمٙمـ أن يًٝمؿ ذم شم٘مديؿ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمّمقرة واىمٕمٞم٦م ،شمؼمز
ضمقاٟم٥م اؾمتٛمراريتٝم٤م وطمْمقره٤م وقمالىمتٝم٤م اًم٘مقي٦م سم٤معمًٚمٛملم-
 -11شمتٙمرر إؿم٤مرات شم١ميمد قمدم اًمٗمٝمؿ اًمٙم٤مُمؾ ًمإلضمراءات اًمتل ختٚمص هب٤م اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٌدع
اًمتل ضمرت إمم اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ُمثؾ :هدم اًم٘مٌ٤مب وإرضطم٦م ،ومح٤مي٦م اًمتقطمٞمد -ومٞمٓمٚمؼ
اًمٙم٤مشم٥م أطمٙم٤م ًُم٤م ويتٌٜمك ُمقاىمػ دون أن ي٘مٞمًٝم٤م سم٤معم٘مٞم٤مس اًمنمقمل ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ومٝمق يٜمت٘مد
هدم اًم٘مٌ٤مب وإرضطم٦م قمغم ىمٌقر إُمقات( )1دون أن يٕمل أن هذا طمدث ذم ؾمٞم٤مق
حم٤مرسم٦م اًمٌدع وشمٜم٘مٞم٦م اًمديـ ُمـ اًمِمقائ٥م اًمتل شم٘مدح ذم اًمتقطمٞمد -ويٚم٘مل سم٤مًمٚمقم قمغم
اًمدقمقة اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل يم٤من هل٤م دور يمٌػم ذم اًمتّمحٞمح واًمٕمقدة سم٤معمًٚمٛملم إمم اًمديـ اًم٘مقيؿ
واًمتخٚمص ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمٌدقمٞم٦م اًمتل شمتٕم٤مرض ُمع ؾمالُم٦م اًمتقطمٞمد-
 -10رسمٓم٧م اعمقؾمققم٦م سملم ؾمػمة اًمٜمٌل ﷺ واخلٓمقات اًمتل اختذت سمٕمد ووم٤مشمف حلامي٦م ُمّم٤مدر
اًمتنميع ،وُمٜمٝم٤م :مجع اًم٘مرآن ،وشمدويـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل ﷺ ،صمؿ اًمٌدء ذم شمدويـ اًمًػمة
اًمٜمٌقي٦م اًمتل يم٤من هل٤م أصمر يمٌػم ذم اًمتٕمرف إمم ؾمػمشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم مم٤م أؾمس ًمٗمرع
ُمٝمؿ ُمـ ومروع اًمتدويـ اإلؾمالُمل وهق اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،وأومردت ًمذًمؽ ُمٌح٨م محؾ
قمٜمقان" :أدب اًمًػمة واًمتٖمٞمػم ذم صقرة حمٛمد"( -)0واظمت٤مر ٟمامذج طمديث٦م ًمتدويـ اًمًػمة،
(1) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p 483.
(2) Rizwi Faizer, "Muhammad" in Encyclopedia of Islam and the Muslim World, vol. 2, p. 482.
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وهل :يمت٤مب طمٞم٤مة حمٛمد عمحٛمد طمًلم هٞمٙمؾ (1683 ,1623ه1033,1777.م)،
ويمت٤مب صمالصم٦م وقمنمون قم٤م ًُم٤م ًمٕمكم دؿمتل (1420 ,1616هـ1070,1703.م)،
ويمت٤مب احلج٤مب واًمٜمخٌ٦م اًمذيمقري٦م ًمٗم٤مـمٛم٦م اعمرٟمٞمز (1468 ,1630هـ,1042.
0213م) ،وسم٤مًمٜمٔمر إمم يمؾ يمت٤مب قمغم طمدة ُمـ هذه اًمٙمت٥م ،يتْمح أن اًمٙم٤مشم٥م اظمت٤مر
شمٕمؼم قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة ،إٟمام اظمت٤مر ٟمامذج ُمـ يمت٤مسم٤مت شمتٕم٤مرض ُمع اًمٜمٔمرة
يمت ًٌ٤م ٓ ّ
اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م إمم ؾمػمشمف ﷺ ،وشمتٕم٤مرض ُمع ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜمٌل ﷺ ًمدى اعمًٚمٛملم،
وشمتِمٙمؽ ذم ُم٤م صمٌ٧م ُمـ ؾمػمشمف دون أن شم٘مدم أدًم٦م ذقمٞم٦م أو شم٤مرخيٞم٦م ،إٟمام هل حمض آراء
وشمٗمًػمات ومردي٦م ٓ شمّمٛمد أُم٤مم احل٘مٞم٘م٦م ،ومٙمت٤مب هٞمٙمؾ شمٕمرض ًمٜم٘مد اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب
ومًٓمرا"( ،)1أُم٤م يمت٤مب دؿمتل،
ؾمٓمرا
اعمًٚمٛملم ،وُمـ أسمٚمغ ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف "أٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مض
ً
ً
ؼما أٟمف ُمّمٚمح وُمٗمٙمر ٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ ،يمام ؿمٙمؽ يمت٤مسمف ذم
ومٝمق يتِمٙمؽ ذم ٟمٌقشمف ﷺُ ،مٕمت ً
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،ومل ي٘مدم دؿمتل ذم يمت٤مسمف ُم٤م يٛمٙمـ اقمتٌ٤مره "ؾمػمة" إٟمام ىمدم وضمٝم٦م ٟمٔمره
اخل٤مص٦م اًمتل سمٜم٤مه٤م سمٕمٞمدً ا قمـ واىمع اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م وؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم -أُم٤م يمت٤مب اعمرٟمٞمز  ,وهل ُمتخّمّم٦م ذم قمٚمؿ آضمتامع ,ومٚمؿ شمتْمح إؾمٌ٤مب
اًمتل اقمتؼم اًمٙم٤مشم٥م هب٤م أن يمت٤مهب٤م يٛمثؾ شمدويٜمً٤م ًمٚمًػمة ،وإٟمام ضم٤مء شمٜم٤موهل٤م ًمٚمًػمة ذم إؿم٤مرات
وٛمـ ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م عمً٠مًم٦م احلج٤مب قمغم أٟمف شمًٚمط ذيمقري-
 ٓ -16يتقاومؼ سمٕمض ُم٤م يمت٥م ذم هذه اعمقؾمققم٦م ُمع ُم٤م صمٌ٧م ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ،وٓ
ُمع ٟمٔمرة اعمًٚمٛملم إمم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،وم٤مإليامن سمف وسمرؾم٤مًمتف هق اًمريمـ اًمث٤مين
ُمـ أريم٤من اإلؾمالم-
شمٌدو اعمقؾمققم٦م ُمتذسمذسم٦م ذم شم٘مديٛمٝم٤م ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،وشمتٜم٤مىمض ذم طمٙمٛمٝم٤م ذم قمدد
ُمـ اعمقاوع ،ومٛمـ ضمٝم٦م شم١ميمد قمغم ضمقاٟم٥م إجي٤مسمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٚمٌ٨م أن شمٜم٘مْمٝم٤م ذم ُمٙم٤من
آظمر-

(ُ )1مّم٤مدر اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وشم٘مقيٛمٝم٤م ،وم٤مروق مح٤مدة ،دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ ،ط1404 ،6ه0226.م ،ص -177
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يمام ىمدُم٧م صقرة ُمتِمٙمٙم٦م قمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م أيمثر مم٤م ىمدُم٧م صقرة واوح٦م قمٜمٝم٤م،
ومل شمقومؼ اعمقؾمققم٦م ذم ـمرح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م سمّمقرة صحٞمح٦م وحم٤ميدة شمتامؿمك ُمع ُمٜمزًم٦م
اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم اًمديـ اإلؾمالُمل وٟمٔمرة اعمًٚمٛملم إًمٞمف-
قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٜمقع اعمّم٤مدر اًمتل رضمٕم٧م إًمٞمٝم٤م ُمقاد اعمقؾمققم٦م ،وم٢من ذًمؽ مل
يٜمٕمٙمس سمِمٙمؾ واوح قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمتل ىمدُم٧م هب٤م اعمقؾمققم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،ومتٌدو ذم
يمثػم ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م ُمت٠مصمرة سمِمٙمؾ يمٌػم سمٛم١مًمٗم٤مت اعمًتنمىملم اًمً٤مسم٘ملم ،ومل شمرضمع إمم
اعم١مًمٗم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُمثؾ :اسمـ إؾمح٤مق (ت016هـ707.م) ،واًمٓمؼمي (ت612هـ
000.م) ،واسمـ هِم٤مم (ت 017هـ766.م) إٓ ذم ُمقاوع يًػمة -يمام ئمٝمر ذًمؽ
اجلدول أدٟم٤مه ،وم٢من أهمٚم٥م ُمّم٤مدر اعمقاد اعمذيمقرة يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م يمت٥م اعمًتنمىملم-
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Muhammad‟s Ladder(1264) Leiden :E. J. Brill. 1997.
Ibn Hisham, Abd al-Malik .The Night Journey and
Ascent to Heaven .In the Life of Muhammad .Alfred
Guillame .Oxford ،U.K :.Oxford University Press,
1955.
Piemontese, Angelo .Le Voyage de Mahomet au
Paradis et Enfer :In Apocalypses et en Voyages dans
l‟Au-delà ،Claude Kappler CERF, 1987.
Samarrai, Qassim .The Theme of Ascension in
Mystical Writings Baghdad, 1968.
Schimmel, Annemarie .The Prophet‟s Night Journey
and Ascension :In and Muhammad is His Messenger
Chapel Hill ،University of North Carolina Press, 1985.
Seguy, Marie-Rose. The Miraculous Journey of
Mahomet .Richard Pevear .New York :George
Braziller, 1977.
Sells, Michael. Early Islamic Mysticism .Sufi ،Quran ،
Miraj ،Poetic and Theological Writings ،Paulist Press,
1996. Tabari, Muhammad b. Jarir al. Muhammad‟s
Night Journey and Ascension .windows on the House
of Islam ،Rueven Firestone, John Renard ،Berkeley ،
University of California Press, 1998.
Widengren, Geo .Muhammad, the Apostle of God, and
his Ascension (King and Savior V) .Uppsala :A. B.
Lundequistska, 1955.

90
م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ٧مٜمء سم٤ ووم- د،موي٤ًم قمٌد اهلل احل٧مٜمقرة سمٟ - د: إقمداد----:م٦م احلديث٦مٌٞمٜمت إضم٤م ذم اعمقؾمققم٦مٌقيٜاًمًػمة اًم
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املبشح الجالح
املكاسٌ ٛبني املٕطٕعتني
ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ ُمقاد اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم يمؾ ُمـ ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم،
وُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،يتٌلم ُم٤م ي٠ميت:
املطمب األٔه:املمشٕهات العاو:ٛ
سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ٟمجد أن ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم قمغم ىمٚم٦م ُمّم٤مدره٤م يم٤مٟم٧م أيمثر
طمرص٤م
اقمتدآً ،وأيمثر ؿمٛمقًمٞم٦م ذم رواي٦م أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،يمام يمررت سمٕمض إطمداث
ً
قمغم شمراسمط إطمداث-
ومٞمام متٞمزت ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمقومرة ُمّم٤مدره٤م ،ويمثرة ظمٚمٓمٝم٤م
وشمٜم٤مىمْمٝم٤م ذم قمرض اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل حتدصم٧م قمـ جمٛمققم٦م ُمـ أهؿ أطمداث اًمًػمة-
ويمذًمؽ اشمٗم٘م٧م اعمقؾمققمت٤من ذم آؾمتِمٝم٤مد سمآي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمٕمض اعمقاوع ،وذم
آقمتامد قمغم اعمراضمع اًمتل أًمٗمٝم٤م اعمًتنمىمقن سمّمقرة أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اعمراضمع اًمتل أًمٗمٝم٤م
اعمًٚمٛمقن-
املطمب الجاٌ٘ :املمشٕهات التفصٗمٗ:ٛ
وأُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أيمثر شمٗمّمٞمال ،ومتًتقىمٗمٜم٤م صمالث ٟم٘م٤مط رئٞمً٦م:
أوًُٓ :مـ طمٞم٨م اعمٜمٝم٩م :يالطمظ اظمتالف ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمتل يتٌٕمٝم٤م اًمٌ٤مطمثقن اًمٞمقم ُمـ
همػم اعمًٚمٛملم ,ؾمقاء ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ سم٤معمًتنمىملم ،أم ايمتٗمٞمٜم٤م سمتًٛمٞمتٝمؿ سم٤مًمٌ٤مطمثلم ُمـ همػم اعمًٚمٛملم,
ىمديام -وم٘مد
قمٜمد اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،قمـ ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمتل اشمٌٕمٝم٤م اعمًتنمىمقن ً
ؿمٝمدت ُمدرؾم٦م آؾمتنماق إُمريٙمٞم٦م حتديدً ا ذم اًمًتٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ سمداي٦م اًمتقضمف
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ًمٚمتخكم قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٗمٞمٚمقًمقضمل( )1إمم ُمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م( ،)0سمٛمٕمٜمك آظمر ،وم٘مد اٟمت٘مٚمقا ُمـ
دراؾم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،إمم دراؾم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م-
وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد يم٤من اهتامم اعمًتنمىملم ؾم٤مسم ً٘م٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وصم٘م٤موم٦م أهٚمٝم٤م وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وآداهبؿ،
ويم٤مٟمقا يًٕمقن ُمـ دراؾم٤مهتؿ ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وشم٠مويٚمٝم٤م ،أُم٤م ُمع آٟمت٘م٤مل إمم ُمٜم٤مه٩م
اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،واًمتل شمٕمد طمديث٦م ٟمًٌ ًٞم٤م ،ص٤مر اًمتقضمف إمم دراؾم٦م اعمجتٛمٕم٤مت وًمٞمس اًمٚمٖم٤مت-
ُمـ هٜم٤م يتْمح ؾمٌ٥م ارشمٌ٤مط أطمداث اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ُمع سمٕمض اعمامرؾم٤مت واًمٕم٤مدات
واًمٗمٜمقن واعمٕمت٘مدات اًمِمٕمٌٞم٦م وإٟمِمٓم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمديٜمل اًمتل مت٤مرؾمٝم٤م اًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م
ذم ُمقاوع ُمـ ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،وهق ُم٤م أوٗمك قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسم ًٕم٤م واىمٕم ًٞم٤م-
صم٤مٟمٞم ً٤مُ :مـ طمٞم٨م اًمتحٞمز :إن ُمقوققمٞم٦م اًمٌ٤مطم٨م ٓ شمرشمٌط ومحً٥م سم٤مجل٤مٟم٥م إظمالىمل،
وىمْمٞم٦م اًمتحٞمز ذم يمت٤مسم٤مت اًمٖمرب قمـ اًمنمق شمٕمرو٧م ًمٚمٙمثػم ُمـ آٟمت٘م٤مد قمغم أيدي اًمٌ٤مطمثلم
اًمٕمرب واعمًٚمٛملم -واومؽماءات اعمًتنمىملم قمغم اإلؾمالم وٟمٌٞمف اُمتألت هب٤م صٗمح٤مت اًمٙمت٥م-
وهيٛمٜم٤م هٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٌ٤مطم٨م ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمقوققمٞمتف ،ومٝمق يٜمٓمٚمؼ ُمـ ىمٜم٤مقم٤مت وشمّمقرات
ومٚمًٗمٞم٦م ،وارشمٌ٤مـم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م ،ودم٤مرب ؿمخّمٞم٦م ،دمٕمؾ اعمقوققمٞم٦م اًمت٤مُم٦م أىمرب ُم٤م شمٙمقن إمم
اعمح٤ملُ -مع هذا ٟمالطمظ ذم ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم أن اًمٌ٤مطمثلم يم٤مٟمقا أىمرب ُم٤م
يٙمقٟمقن إمم اعمقوققمٞم٦م ،ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ وصػ اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أىمً٤مم ادم٤مه٤مت اعمًتنمىملم
اعمٕم٤مسيـ ذم دراؾم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م خلي ؿم٤مي٥م ،طمٞم٨م ي٘مًؿ خلي ؿم٤مي٥م

( )1اعمٜمٝم٩م اًمٗمٞمٚمقًمقضمل ،وهق ُم٤م يًٛمك سمٗم٘مف اًمٚمٖم٦م ٓ ،خيتص سمدراؾم٦م اًمٚمٖم٤مت ومحً٥م" ،وًمٙمـ جيٛمع إمم ذًمؽ دراؾم٤مت شمِمٛمؾ
اًمث٘م٤موم٦م واًمت٤مريخ واًمت٘م٤مًمٞمد ،واًمٜمت٤مج إديب ًمٚمٖم٤مت ُمقوقع اًمدراؾم٦م" ُمِمٙمٚم٦م اعمّمٓمٚمح اًمٕمريب سملم

Linguestics

و ،Philologyقمٌداعم٤مضمد ٟمديؿ،
https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Majid_Qadri/publication/499666882_mshklt_al
mstlh_alrby/links/65e9864e99ae8e6e2669cccf/mshklt-almstlh-alrby.pdf.
)2( From European to American Orientalism, Aayesha Rafiq, Academic Research
International, Vol. 5(4) July 2014.
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ذم يمت٤مسمف "ٟمٌقة حمٛمد ذم اًمٗمٙمر آؾمتنماىمل اعمٕم٤مس" ادم٤مه٤مت اعمًتنمىملم اعمٕم٤مسيـ ذم دراؾم٦م
اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
أ ,ىمًؿ ُمِمٜمع قمغم اًمًػمةُ ،مٙمذب هل٤م ،وراومض ًمٙمؾ أطمداصمٝم٤م-
ب ,ىمًؿ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٠مدوات اًمٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل ،حم٤موًٓ اًمتٛمٞمٞمز سملم صحٞمحٝم٤م وؾم٘مٞمٛمٝم٤م-
ت ,ىمًؿ ي٘مقل سم٤مطمتقاء اًمًٜم٦م قمغم ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م ،وًمٙمٜمف يريمز ذم أسمح٤مصمف قمغم
اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م واًمتِمٜمٞمع قمغم أظمٌ٤مره٤م(-)0
وُمع ُم٤م شمٌلم ُمـ ُمقوققمٞمتٝمؿ ،إٓ أن سمٕمض إظمٓم٤مء اًمتل ٓ يًٚمؿ هب٤م اًمٌ٤مطم٨م اعمًٚمؿ ىمد
وردت ذم اعمقؾمققم٦م-
أُم٤م ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،ومٞمٜمٓمٌؼ قمغم سم٤مطمثٞمٝم٤م سم٤معمجٛمؾ وصػ اًم٘مًؿ
اًمث٤مًم٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف خلي ؿم٤مي٥م ،وهق اًم٘مًؿ اًمذي ي٘مقل أصح٤مسمف سم٤مطمتقاء اًمًٜم٦م قمغم ُم٤مدة
قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م ،وًمٙمٜمف يريمز ذم أسمح٤مصمف قمغم اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمٝم٤م واًمتِمٜمٞمع قمغم أظمٌ٤مره٤م-
صم٤مًمث ً٤مُ :مـ طمٞم٨م اعمّم٤مدرٓ :سمد ُمـ وىمٗم٦م ُمع ُمّم٤مدر اعمقؾمققمتلم ،ومٛمع ىمٚم٦م رضمقع اًمٌ٤مطمثلم
ًمٚمٛمراضمع اإلؾمالُمٞم٦م إصٞمٚم٦م ،إٓ أن سم٤مطمثل اعمقؾمققم٦م إومم متٙمٜمقا ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع ُمـ
آٟمت٘م٤مء اًمّمحٞمح ،ودم٤موزوا حتٞمزات اًمٙم٤مشمٌلم ،واؾمتٓم٤مقمقا سم٤معمجٛمؾ أن ي٘مدُمقا ُمقؾمققم٦م حتؽمم
ُمٕمت٘مدات اعمًٚمٛملم ،وهقيتٝمؿ ،وطمْم٤مرهتؿ ،إمم طمد يمٌػم -سم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢من سم٤مطمثل اعمقؾمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ ذًمؽ ،سمؾ قمغم اًمٕمٙمس مت٤م ًُم٤م ،اظمت٤مروا يمت ًٌ٤م شم١ميمد حتٞمزاهتؿ -وي١ميمد هذا قمغم ىمٚم٦م
اعمراضمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م اعم١مًمٗم٦م ُمـ ىمٌؾ ُم١مًمٗملم ُمًٚمٛملم ،واعمؽممج٦م ًمٚمٖم٤مت إظمرى ،وظم٤مص٦م
ُمـ اعمذه٥م اًمًٜمل ،مم٤م هق ُم١مًمػ سمٓمري٘م٦م ُمٕم٤مسة حمٙمٛم٦م ،وىمريٌ٦م ُمـ ُمتٜم٤مول اًم٘م٤مرئلم ؾمقاء ُمـ
اًمٜمخ٥م اعمث٘مٗم٦م أم اًمٕم٤مديلم ُمٜمٝمؿً ،مٞمتٛمٙمـ اًمٌ٤مطمثقن ,واعمًتنمىمقنُ ,مـ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ،سمدًٓ
ُمـ آقمتامد قمغم ُمراضمع ويمت٥م ىمدُم٤مء اعمًتنمىملم-

( )1اٟمٔمر :ؿم٤مي٥م ،خليٟ ،مٌقة حمٛمد ﷺ ذم اًمٗمٙمر آؾمتنماىمل اعمٕم٤مس ،دار اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمري٤مض ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،
ص -631
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ارتامتٛ
شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ ُمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم ُمقؾمققمتلم ُمـ
اعمقؾمققم٤مت احلديث٦م ،مه٤م ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم ،وُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل
اإلؾمالُمل ،وذًمؽ هبدف آـمالع قمغم ُمًتجدات اعمقؾمققم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م سمت٤مريخ اإلؾمالم
واعمًٚمٛملم وُمت٤مسمٕم٦م ُم٤م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م ،وحتٚمٞمؾ وشم٘مٞمٞمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة قمـ ؾمػمة اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم ذم اعمقؾمققم٤مت حمؾ اًمدراؾم٦م وُمّم٤مدره٤م وُمٜمٝمجٝم٤م ،وإشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م ًمٚمٌ٤مطمثلم
اعمٝمتٛملم ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمت٤مئ٩م اًمدراؾم٦م ذم شمٓمقير أؾم٤مًمٞم٥م شم٘مديؿ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ًمٚم٘م٤مرئ إضمٜمٌل-
وشم٘مدم اًمدراؾم٦م اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت أشمٞم٦م:
-1

اًمتزم ُم١مًمٗمق ُمقؾمققم٦م احلْم٤مرة واًمديـ اإلؾمالُمٞملم سم٤معمقوققمٞم٦م وآطمؽمام عمٕمت٘مدات
اعمًٚمٛملم ،وشمّمقيرهؿ سمّمقرة أىمرب ُم٤م شمٙمقن إمم احل٘مٞم٘م٦م ،ويٛمٙمـ قمٜمد احل٤مضم٦م شمرؿمٞمحٝم٤م
عمـ أراد اًمتٕمرف قمغم اإلؾمالم ُمـ همػم أهٚمفُ ،مع اًمتٜمٌٞمف قمغم اعمقاوع اًمتل أظمٚم٧م ومٞمٝم٤م هبذه
اًم٘م٤مقمدة-

ُ -0مع أن فم٤مهر (ُمقؾمققم٦م اإلؾمالم واًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل) اعمقوققمٞم٦م ،إٓ أن ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ىمد شم٠مصمروا
يمثػما سمآراء اعمًتنمىملم اًمً٤مسم٘ملم ذم إقمٓم٤مء صقرة همػم واومٞم٦م وٓ صحٞمح٦م قمـ ٟمٌل
ً
اإلؾمالم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وؾمػمشمف اًمٕمٓمرة ،وشمقيص اًمٌ٤مطمث٤مت قمٜمد احل٤مضم٦م إمم اًمٜم٘مؾ
ُمٜمٝم٤م ،أن شم١مظمذ سمٕملم آقمتٌ٤مر اعمٚمحقفم٤مت اًمتل مت٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م أقماله-
 -6شمقيص اًمٌ٤مطمثت٤من سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمتٖمػمات اعمٜمٝمجٞم٦م ذم دراؾم٦م اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم إوؾم٤مط
إيم٤مديٛمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م -ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل :يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ
ُمٜم٤مه٩م اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م قمٜمد قمرض ُمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،وشم٘مريٌٝم٤م ًمقاىمع اًمٜم٤مس
ومٝمام وأؾمٝمؾ شمٓمٌٞم ً٘م٤م ًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم-
وطمٞم٤مهتؿ اًمٞمقُمٞم٦م ،مم٤م جيٕمٚمٝم٤م أىمرب ً
 -4يمام شمقيص اًمٌ٤مطمثت٤من سميورة اًمت٠مًمٞمػ ذم ُمقوققم٤مت اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،واعمقؾمققم٤مت
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمٛمٜم٤مه٩م قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمتٛمدة وًمٖم٦م ُمٕم٤مسة ،وشمرمج٦م هذه اعم١مًمٗم٤مت إمم اًمٚمٖم٤مت
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قاٟى ٛبأِي املصادس ٔاملشادع
-1

آؾمتنماق واًمققمل اًمً٤مًم٥م ،ظمػمي ُمٜمّمقر ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم،
سمػموتً ،مٌٜم٤من ،سمدون شم٤مريخ-

 -0آؾمتنماق ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ،دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م ٔراء وات سمرويمٚمامن وومٚمٝم٤موزن ُم٘م٤مرٟم٦م
سم٤مًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،قمٌد اهلل حمٛمد إُملم اًمٜمٕمٞمؿ ،د-م ،اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،
1418هـ1008.م-
-6

أؾم٤مـمػم أوروسم٤م قمـ اًمنمق ،رٟم٤م ىمٌ٤مين ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،دار ـمالس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م
واًمٜمنم ،دُمِمؼ1414 ،هـ1006.م-

-4

اومؽماءات ومٞمٚمٞم٥م طمتل ويم٤مرل سمرويمٚمامن قمغم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ،قمٌد اًمٙمريؿ قمكم سم٤مز،
ضمدةُ ،مٙمتٌ٦م هت٤مُم٦م1426 ،هـ1076.م-

-3

اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ،اعمٗم٤مهٞمؿ ،إومٙم٤مر ،اًمٓمرائؼ واًمٕمٛمٚمٞم٤مت ،ومرج حمٛمد صقان ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم ،دار اسمـ اًمٜمديؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اجلزائر ،وهران1467 ،هـ0218.م-

-3

اًمٌح٨م اًمٜمققمل ذم اًمؽمسمٞم٦م ،راؿمد طمًلم اًمٕمٌداًمٙمريؿ ،اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد،
اًمري٤مض1466 ،هـ0210.م-

-8

شم٤مريخ طمريم٦م آؾمتنماق ،يقه٤من ومقك ،شمرمج٦م :قمٛمر ًمٓمٗمل اًمٕم٤ممل ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،0221 ،
دار اعمدار اإلؾمالُمل ،ـمراسمٚمسً ،مٞمٌٞم٤م-

 -7شم٤مريخ اًمٕمرب ،ومٞمٚمٞم٥م طمتل ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت1001 ،م-
-0

اًمرطمٞمؼ اعمختقم ،سمح٨م ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم
اعمٌ٤مريمٗمقري صٗمل اًمرمحـ ،د-ط ،ىمٓمر ،وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م1407 ،هـ
0227.م-

 -12اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ هِم٤ممُ ،مراضمٕم٦م وشم٘مديؿ ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد ،طُ ،0مٓمٌٕم٦م ومٞمّمؾ
قمٞمًك اًمٌ٤ميب احلٚمٌل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ,اًم٘م٤مهرة1683( ،هـ1033,م)-
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 -11اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ إؾمح٤مق ،حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ يً٤مر ،حت٘مٞمؼ :أمحد ومريد اعمزيدي ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1404 ،هـ0224.م-
 -10ؾمٜمـ اًمؽمُمذي( ،اجل٤مُمع اًمّمحٞمح)ٕ ،يب قمٞمًك اًمؽمُمذي ،حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر وآظمرون،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموتً ،مٌٜم٤من-
 -16صحٞمح ُمًٚمؿ ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت-
 -14صحٞمح اًمًػمة اًمٜمٌقي٦مٟ ،م٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،قمامن1401 ،هـ.
0222م-
 -13ومتح اًمٌ٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مريٓ ،سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،طم٘مؼ أضمزاء ُمٜمف :قمٌد اًمٕمزيز
سمـ سم٤مز ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىملُ ،مٙمتٌ٦م اًمًالم ،اًمري٤مض،
1417هـ-
 -13اعمًتنمىمقن واًمًٜم٦م ،ؾمٕمد اعمرصٗمل1422 ،هـ1072.مُ ،مٙمتٌ٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م،
اًمٙمقي٧مُ ،م١مؾمً٦م اًمري٤منً ،مٌٜم٤من-
ُ -18مًٜمد أمحد ،حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ ،إذاف :قمٌد اهلل اًمؽميمل ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم1401 ،هـ-
 -17اعمّمٜمػ ،قمٌد اًمرازق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين ،حت٘مٞمؼ :طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمك ،اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1426 ،هـ1074.م-
ُ -10مّم٤مدر اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وشم٘مقيٛمٝم٤م ،وم٤مروق مح٤مدة ،دار اًم٘مٚمؿ ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م،
1404هـ0226.م-
ُ -02مقوققمٞم٦م ومٞمٚمٞم٥م طمتل ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اًمٕمرب اعمقل ،ؿمقىمل أسمق ظمٚمٞمؾ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
1423هـ1073.م ،دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،ؾمقري٤م وهمػمه٤م-
ٟ -01مٌقة حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٗمٙمر آؾمتنماىمل اعمٕم٤مس ،دار اًمٕمٌٞمٙم٤من ،اًمري٤مض،
اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،سمدون شم٤مريخ-
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ٛٗن العمىٟالشطا
مامن سمـٞمٚ ؾم،ملٙمد اعمٝم ذم اًمٕم٦مٟمر٤م ُم٘م٦مق دراؾم٤مد أيب إؾمحٜمحلم وقمٞم ذم اًمّمح٦مٌقيٜاًمًػمة اًم

-1

-م1006.هـ1414 ،مض٤ اًمري،م٦مٞمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٛمم حم٤م اإلُم٦مُمٕم٤ ضم،محد اًمٕمقدة
مس٤م ٔراء شمقُم٦م٘مديٟ م٦مٞمرخي٤م شم٦ملم دراؾمٞمٟم٤مت اعمًتنمىملم اًمؼميٓم٤مسم٤م ذم يمت٦مٌقيٜاًمًػمة اًم

-0

م٦مٞمٛمٚم قم٦مًم٤ رؾم،م أم اًم٘مرى٦مُمٕم٤ ضم،متلٌٞ أُمؾ اًمث،مقمٞ أًمٗمريد ضم،مقًمدٟمس أر٤ شمقُم،مرٓيؾ٤يم
-م٦همػم ُمٓمٌققم
ٌٛٗٔاملٕاقع اإللهرت
1- http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/book_oeiw.html.
011
م0202 ,هـ1441 مين٤ اًمٕمدد اًمث, مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٤مت إضمٜمٌٞم٦م احلديث٦م ----:إقمداد :دٟ -مقرة سمٜم٧م قمٌد اهلل احلً٤موي ،د -ووم٤مء سمٜم٧م قمٌد اًمٕمزيز اًمزاُمؾ

2- https://brill.com/view/package/eio .

وؼهم ٛاملصطمح العشب٘
1- https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Majid_Qadri/publicatio
n/499666882_mshklt_almstlh_alrby/links/65e9864e99ae8e6e2669c
ccf/mshklt-almstlh-alrby.pdf.
2- :https://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/netton/.
3- http://religion.emory.edu/home/people/emeriti/martin-richard.html .

قاٟى ٛادتذأه
رىمؿ اجلدول

اؾمؿ اجلدول
ىم٤مئٛم٦م ُمقاد اعمقؾمققم٦م إومم سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م طمً٥م اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م-

1

ُمقاد اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٦م إومم ُمّمٜمٗم٦م طمً٥م اعمقوققم٤مت-

0

اعمّم٤مدر اًمتل أحل٘م٧م سمٌٕمض اعمقاد-

6

اعمقاد اًمتل اشمٌٕم٧م سم٢مؿم٤مرة إمم اًم٘مرآن وٛمـ ُمّم٤مدره٤م-

4

ىم٤مئٛم٦م ُمقاد اعمقؾمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م طمً٥م اؾمؿ اًمٙم٤مشم٥م-

3

ُمقاد اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اعمقؾمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمّمٜمٗم٦م طمً٥م اعمقوققم٤مت-

3

شمٜمقع ُمّم٤مدر اعمقاد ذم اعمقؾمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م-

8
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