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 مقّدمة
 

نهغدددبا  دددشم ردددف نددد ن   ه  دددرش نردددف  احلمددد  م همددد ع نه دددتغفره نه دددت   ع
شه   ْن سّفَئشِت  عمشلرش رف يَدْهِ ِع ام فال ُرِضلَّ له ن رف ُيْضِلْل فال هشدَي له نه

 .ت لفًمش ال إلَه إالَّ ام نح ع ال ن يَك له نهشه   نَّ حممً ا عب ع ن سبله 
  ّرش  غ :
 ُ يددد   ن  عدددِ َن  دددحان ام سدددبحشهه نتغدددش  علددد   الدددب ف  البحددد  اَف دددذ هددد 

الك ام حشلَة االهتمشم  شل رية الرببية الش ي ة نحشلة د استهش نكتش تهش  شلل ة  الق اء
 .اجمل ية

 نيرحف امل دلمفدحتتشج  مهفة د اسة ال درية الرببيدة الشد ي ة إ   ّي إيضدش  ال 
، نهدددذ ت ا ردددش الغصدددفا نربددد ُ  الّة فدددة ا سدددالرفة ،هغددد ك ركشهتهدددش الّ ففغدددة ا لفلدددة

 .رثلهش كمثل البح   ال سشحل نررهشج حفشة امل لمني،
ِۡٱۡرَُسولِِۡۡفۡۡلَُكمۡ ََۡكنَۡۡلََّقدۡ :لق  قشل تغش  وَّۡۡللَّ س 

ُ
ۡل َِمنَۡحَسَنة ۡۡة ۡأ

َۡٱۡيَر ُجوا ََۡۡكنَۡ َو مَۡٱوَّۡۡللَّ َۡٱَۡوَذَكرَۡۡٓأۡلِخرَۡٱۡۡل   .[12 :اآلية األح اب]٢١َۡكثرِٗياّۡللَّ
 قشل احلشفظ ا ف كثري  محه ام يف ت  ري ه ع اآلية:

يف  قبالده ن فغشلده  التأسدذ   سدبل ام ه ع اآليدة الك ةدة   دل كبدري يف  "
 .(2).".ن حباله

يف جممبعدددددة ال سدددددش ل  -ندددددفال ا سدددددالم  محددددد   دددددف تفمفّدددددة  محددددده ام نقدددددشل 
 :-الكربى

 دددددددددددددددد
 (. ]طبغة دا  الشغب[.6/291ت  ري الق آن الغصفا:) (2)
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فَِحهَّدُه هددب الد ي ي ددتِح ي  ْن ُيَ دمَّ  علًمددش نرددش  "الغلدا املددب نن عدف الردد   
ش  ن ال يكدبن علًمدش َنِإْن ُِّ دَذ  ده.. فدال يكدبن هشفًغدش نإرَّد ش  ن يكبَن علًمشإرّ  سباع

 .(2)  ّ   ن يُكبَن يف رريان حمم "نلَِئْف كشن علًمش هشفًغش فال
 نقشل ا ف قّفا ا بزيّة:

ففِجددب علدد    "نإاا كشهددس سددغشدُة الغبدد  يف الدد ا يف رغلقددًة  دد ي الردد  
كل  رف هبد  ه  ده ن حدب هَتشودش نسدغشدوش  ن يغد ك ردف ه يده نسدريته نندأهه 

نِح  ده نالردشيف يف َرش ََيْ ُُج  ه عف ا شهلني  ه ني خل  ده يف ِعد اد  تبشعده نِندفغته 
هددد ا  دددني ر دددتِقلر نر دددتكِث  نحمددد نم نال ضدددل  فددد  ام يْ تفددده ردددف يشدددشء نام ان 

 .(1)ال ضل الغصفا.."
ق دددمني   ف دددفدَّنْيِ.. َف دددذ الق دددا األَنل   دددد    هددد ع ملرقِ دددمة  إ  ِإنَّ  سدددشلي

تغّلقددة  ددش.. ِ َغددْ ِن امل ل ددشت املب ددبدة  شلل ددة اجمل يددة اريشّ ددة  شل ددرية الرببيددة  ن امل
الغلمفددددددددة هددددددددش تإ  قفم -  ددددددددحان ام تغددددددددش  نعبهدددددددده -  ن  نددددددددريَ   ندّ نيف الثددددددددش  
 ن خطش هش.

 
 

  

 دددددددددددددددد
 2211القشه ة  122 /2 مح   ف تفمفة جممبعة ال سش ل الكربى  (2)
 2992 -هددد  2121 درينت  ر س ددة ال سدشلة 07-69 ج /ا دف قدفا ا بزيدة زاد املغددشد يف هد ي خدري الغبدشد  (1)

 .م
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 األول لـالفص
 

 ويشتمل على ثالثة مباحث:
 

المبحثثثثثل االمس الم ثثثثثيملن الماتبوثثثثثلن ال ثثثثث  بلن ب لي ثثثثث  
 الماتب .

 -الم  شثثثثتولن لمبثثثثت    -الثثثثث الس الماتبوثثثثلن المبحثثثثل 
 ب لي   الماتب . ال   بلن

 –المش  شثثثثتولن لمبثثثثت    –المبحثثثثل الث لثثثثلس ال تببوثثثثلن 
 ل  به  الم تام  إلى الي   الماتب .
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مس الم يملن الماتبولن ال   بلن ب لي   الماتب  المبحل  االو
 

ة كشرلدددة ت جددد الل دددة اجمل يدددةلدددف  يف  ههدددإ ن  قدددبَل  املرشسدددبقبدددل  ن   ددد  َ ردددف 
 الددرق هدد ا  ن سددبشبُ  ت جددة صتبدد ة نال ت جددة    فّددة. نال ل ددرية هبف رددش حمّمدد  

حبثدددذ هددد ا  ن  نددد َحهش.. َهْددد ُُه  هددد ا األرددد  يف املددد د ع يددد ة نصتل دددة ال َيَ دددُغِ  
َُبف بَددة الددي  

ن سددأل ام تغددش  الغلددّذ الغلددفا  هددش ِ َبددَ ِد َع  ددهش.األلددفا نالبددب ة امل
 ي ّ  ه ا ال  اغ.  غشدشب  ن ةُفَّ عل  ه ع املرطقة هّ البَ 

نددفًئش ي ددريًا رددف سددرية حبفبرددش  سددبل ام  الكشتددب امل ددلا البحفدد  الدد ي اكدد 
  هبProf. Dr. Germanus Gyula  ريرشهبيف  بال ن  األستشا ال كتب 

ل ددرة  املبافدد  م 2221لك مي  ريرددشهبيف.. ُنلدد  سددرة عبدد ااِّدده الغدد   هددب احلددشّج 
 املبافددددد  ل دددددرة م 2909سدددددرة  هدددددد يف الغش دددددمة  بدا فشدددددس نردددددشت  دددددش 2272
هد.. كدشن  سدتشاا يف ا شرغدة ن رد  يف الل تدني الغ  فدة نالةكفدة. نهدب  ّنل  2299

اهطالقًش رف القشه ة حفد    د ى حبب ده يف  م2921جم ي  ّدى ف يضة احلّج سرة 
 األزه  الش يف.. له  ال ة كتب اك  ففهش ال رية الرببية الش ي ة..

عدشم  )ام  كدرب( Allah Akbar(2) األنل  غردبان كتش ه األنَّل:     كتش ده
الكتدددشب  غمدددل علمدددذ نال ديددد   دددل هدددب قّبدددة  حلتددده يف  لدددف  هددد ا. .م2921

 علدد   ال ددة البددشب ال دشديف ررددههتددبي الشد   األنسددا نا  يدد ة الغ  فدة نآسددفش.. ن 
 د حة  )رد  حمّمد ( ردف Egyedül Mohameddelفببل نيف ال بدل الثدش  

 دددددددددددددددد
Budabest ,م 1936 , الطبغددة األن  (2) OkIAD  Szépirodalmi  ََ,  م2967نالثشهفددة سددرة 

 م.2902نالثشلثة سرة 
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  (2) الطشه ةي ك   غض املغلبرشت عف حفشة حبفبرش  251إ    حة  212
  غض غ ناته ن َيًضش ق  ت  ا يف ه ا ال بل  غض اآليشت الق آهفة.. ني ك 

 رف ق مني " شا فة الش  " نيتكّبن كتش ه الثش :  غربان
"يف  ددددددبء القمدددددد   121إ  البدددددد حة  0 ( الق ددددددا األّنل رددددددف البدددددد حة 

 .(1)يف ت كفش نيف اهلر  نيف رب  الششحب" يقّ  ففه  حلته نجتش  ه
: ربددد  لبلددد ان التشلفدددةل تدددهزيش  نهدددب يغدددش  " (2)ب( الثدددش  "هدددب  هدددبا  الشددد  

ددغبدية..  يف هدد ا لددف  نسددب ية ن ددالد اهلردد  نامل دد ب نالغدد ا  ناململكددة الغ  فددة ال ي
رت  قدة   ردب  فرغلبرشت ع ل ي ك  امل ل ف  فبل رغنّي ل رية الر  الكتشب 

 ه إ  امل يرة املرّب ة.ه ن زيش تحج   عفّ ة ن ب ة خش
ال بدددل املتغلددد  اب دددبعرش  (1)"تدددش يال األدب الغددد  " كتش ددده الثشلددد :  غردددبان

إ   11)حُمَّمدد  نالقد آن( رددف  دد حة ” Mohamed és a Korán“ ي دم 
يقددد  تددش يال ربلددد ع نزنا دده ه مدددة نعالقتدده رددد   .. يف هددد ا الق ددا19 دد حة 

هرددش سددب ة الباقغددة نسددب ة الشددم  نسددب ة الشدد   ناكدد   قدد يق قبددل اهلجدد ة نتدد  ا
 تَه نحتبيل القبلة نتش يال نفشته.هج  

 ي يف   يدذ  رية الرببية الش ي ة فلف  مل ل شت  ريرشهبيف الش  شلر بة إ   ر
لدد  هدد ا الدد يف احلددّ . ععلدد  التغددّ ك  حدد  الرددشيفلكددف  مهفتهددش يف  ،ِقفَمددة علمفددة

 .رششع هاقلبب القش  ني ن  لك ميعب ات ته ك ر ل شت احلشج ن 

 دددددددددددددددد
نيف الددرّ  املددة ا  هدددش  قددا عبددش ة " ددّل  ام علفدده نسدددّلا"  د تدد د يف الربدددبي اجمل يددة :رددف البا ددب  ن  قددبلَ  (2)

 كتبتهش..
 طبغشت. 6م نله  2950    ه ا الكتشب سرَة  (1)
طبغدشت.. ن طُبد  رًغددش يف جملد  ناحد     د  رد َات نالطبغدة األخدرية سددرَة  1م نلده 2966 د   هد ا ا د ء سدرَة  (2)

 م. 2902
 نهل ا الكتشب طبغتشن..  Gondolat KiadÓ م2902 ال ا  (1)
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ال   بلن  - الم  شتولن لمبت   -الماتبلن  الثو الس المبحل
 ب لي   الماتب 

 

 امل تش قني ال يف كتببا  شلل ة اجمل ية: اك  ر ّل شت  بح  ه ا امليف
 Arab غرددبان " شيف يف إحدد ى ا شرغددشت اجمل يددة كتش دد( كتددب املدد  ّد املددّ    

Kalifák
ال ي دتطف   ْن  - ال ي لقفتده رد ا ًا -ه ا امل  ّد  )اريل شء الغ ب( "(2)

كدشن كتش ًش ناحدً ا ردف ربد    دحف ..     ْ ناحً ا  شلل ة الغ  فة ند يق   يكتَب ح فًش
 .رف دنن  ن ير  عل  رب  ع رف كتب اآلخ يف يقتب 

فَدْلررصدد  إ  ا رتددني  الددبا دة يف الكتددشبجدد  يف يشيددة كتش دده الكلمددشت الغ  فددة 
 ررهش:

Dhú’l-Fakar: Ali kardjának a neve  
 ردددددري    اد  دددددههددددد ا نالةجدددددة "ان الَ َكددددد : اسدددددا سدددددفف َ ِل" هكددددد ا.. " ِل" 

إا إن هددد ا عصدددفا.  أخطددد نهددد ا..  دددذ ام عرددده -املددد ررني علدددذ  دددف    طشلدددب 
 :ا ف قفا ا بزية يف اك  ِسالحه ن  ش ه  قشلنق   ال فف خشي  شلر  

 .(1)ِ َك   ال شء ن  ت  ال شء..." ِ قش "كشن له ت غة  سفشك...نان ال
 szúra: a Korán 42. fejezete نالثش :
  دد ع احلشقدد   غددبن للقدد آن"..   اد هدد ا األ: "سددب ة: البددشب الثددش  ن نت جتهددش

 سب ة الشب ى. "نب ى" نالبحف  الغبش ة
 لذ: ينهذ كمش  يف كتش ه إال جلة ناح ة عف  سبل ام  لف 

 دددددددددددددددد
(2)         .1994   ,onyvkiadok    Kossuth  ,kaKalif 

  Arab   :zsefoJ   Benke 
 .227زاد املغشد اجملل  األنل  (1)
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632 niusuj  8., amikor a 62 vese  taefo Pr  legkedvesebb'' 

,geefeles  a 18 vese  Aisa ,gyal   meleg, oj   illatu nekebl   

kilehelte .telelk   ( ntekeegy   a taefo Pr  szerint a romah   

" bbagalegdr   kincs : kllatok, asszonyok, gokadsaim   )(1) 

 ّن الردد   م621: حددَ ن يف الفددبم الثددشرف رددف الشدده  ال ددشديف عددشم نت جتهددش
 22ة نهدذ  ردس ل ظ هَدَ َ ُه األخري عل  الثْ ِي اللني  احلشّ  أَلحّب  زنا ه عش شد

الُغطُدددب  نالر دددشء  : ه ددد  الكردددبز هدددذ :الرددد قدددبل َب ح ددد :سدددرة.. )علددد  فكددد ة
 .نالبلبات(
ردف ررطلد  الرصد ة ال   فدة    نفدشة الرد امل تشد   ففمدش ن دف عدفاهطل  

للغالقددة  ددني املدد  ة نال  ددل القش مددة عردد ها علدد  جمدد د الغالقددة ا  دد ية الشددهباهفة 
نال ن ددة  اجملد دة رددف املغددش  ال نحفددة نالر  ددفة، نغددشب عردده  ن اال تبددش   ددني الدد نج

يف ا سدددالم ال يقدددبم علددد  هددد ع الغالقدددة ا  ددد ية ا ر دددفة فح دددب،  دددل هردددش  
ررهدش نهدذ ال دكف الر  دذ نال نحدذ ناال تمدشعذ الد ي هدب  سدشيف  عالقة  ِّد  

 يف الغالقة ال ن فة اش فط  ام علفه رف رفل كل ررهمش لآلخ .
َۡخلَقَۡ:قبلهنام سبحشهه نتغش  يق   ه ع الغالقة يف الق آن الك مي يف 

ِنۡ ۡلَُكم نُفِسُكمۡ ۡم 
َ
َوَٰٗجاۡأ ز 

َ
ُكُنٓوا ۡۡأ ةٗۡۡبَي َنُكمۡوََجَعَلۡۡإَِۡل َهاۡل ِتَس  َودَّ ۡمَّ

َة  ۡ  .[12:اآلية ال نم]َورَۡح 
الغالقة ال ن فدة القش مدة علد  ال دكف الر  دذ لكدال ق   نت ك    ل تفشآلية 

 الط فني إ شفة إ  املبدة نال محة الي ترمب  شلغش ة  فرهمش.
 دددددددددددددددد
 ( رف كتشب ) اريل شء الغ ب ( .5الب حة ) (2)
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 نج نال ن دة يف إطدش  الغالقدة ا  د ية نا ر دفة لد رش  ن حتب  الغالقة  دني ا
نهد ع الرصد ة هدذ  ، لة احلفباهفدةدب   ش ه شن ن  ع الغالقة ال شرفة إ  املرفحهه هب

ضدددش ة ال   فددددة القش مددددة علددد  حتقفدددد  الشدددهبات نال غبددددشت املشديددددة ردددف إفدددد ازات احل
 .نا   ية نا ر فة

 نالكف فدة الدي تدبيف  دش ال د   ن كمش  ن ن ف رش ح ن يف نفشة الر  
شن، نإاا نق ردددش علددد  ردددش ن د يف كتدددب ال دددرة يكدددبن قش مدددش علددد  املشدددشه ة نالغفددد

 تدد ك   هدده ناحدد ة ال هتدد   نايددة  رددش حدد ن يف نفشتدده نال ددرية رددف ن ددف 
 ،ال بد ن دف امل تشد    دل هتد هش تدر  علد  )كمش ( عل  )  ي عش شةتبيف 

( نال نددك  ن هرددش  ف قددشً نشسددغشً  ددني رددش تبحفدده هدد ع نالّ ددح ، نالرحدد  نالبدد  
( ردد  ثد يالإلفده امل تشدد    د ك ع كلمددة )  غددل الد ي  ردد األل دش  رددف املغدش  نامل

 له. ن  ه
املدددرهج الدددك  ،نهقدددف هردددش  يضدددش علددد  خلدددل يف املدددرهج الغلمدددذ للم تشددد  

 فد   ن امل تشد    رش ده البدحف ،   ال ي مغدل األرشهدة الغلمفدة  سشسدشً ردف  سد
 د يكف  رفرشً نال دقفقشً يف هقله نت جته للر .

الباقغدددددة  نال تبدددددفندددددهبات امل لدددددف  للقددددد َّاء ة قدددددبل: تبدددددف هددددد ع ا ملددددد
 نش  إ  رش ُ ني يف البحش  نال رف نامل شهف  لك د .. اقد   رغدذ  التش َيفة.. لب

 احل ي :
تُدددُبيفَ  يف  " ّن عش شددة كشهددس تقددبل: إّن رددف هَِغددِا ام َعلَددذَّ َ نَّ َ ُسددبَل ام 

ني  يقددذ ن يِقددِه عردد  ربتدده..  فددي نيف يددبرذ ن ددني َسددْح ي نَهْدد ِي ن ّن ام جدد   دد
ف  يتُده يرصد  إلفده  ل محف ن ف ع ال  باُ  ن هدش ُرْ دِرَ ة  َ ُسدبَل ام عب ادخل علّذ 

ددباَ  فقلددُس: آُخددُ ُع لَددكَ  فأنددش     سدده ) ْن هَدَغددْا( فَدتَدَرشَنْلتُددُه  نع فددُس  هّدده هُِددّب ال  
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هَدَغددْا( فلفدَّْرتُددُه.. فددَأَر َُّع ن ددني ي يدده  ) نْ  فَشنددَت َّ َعلفدده نقلددُس:  ُلَفد رُددُه لَددَك فأنددش     سدده
فَفمَ دُ   مدش  ففهش رشء  فجغدل يُدْ ِخُل ي يدِه يف املدشء -َيَشكي عم  -  َْكَبة   ن ُعْلَبة  

( َّ َهَبدددَب يَدددَ ُع فجغدددل يقدددبل  ن َهددُه يقدددبل: )ال إلَدددَه إالّ امُ ِإنَّ لِْلَمدددْبِت َسددَك َاتي
 .(2)َل ( َحّّت قُِبَض نرشلْس يُ ع..")اللَُّهاَّ يف ال َِّففِ  اأَلعْ 

نَخَ َردُه   ه   ف رشلك األهبدش ي نكدشن تَبِدَ  الرَّدِ َّ   ن احل ي : " خرب 
الد ي تُددُبيفَ  ففده حدّت إاا   نَ ِحَبُه:  ّن   َش  ك  كشن ُيبل ذ هلا يف َنَ دِ  الرَّدِ   

َ  احُلْجد َِة يرصُد   ّ  نها ُ دُ بك  يف البَّدالِة فكشدف الرد كشن يبُم اال ْدرَدنْيِ  ِسدتدْ
ددَا َيْضددَحُك فَهَمْمرَددش إلفرددش نهددب قددش ا     ْن هَدْ تَددِ َ  كددأّن ن َهددُه ن قددُة ُرْبددَحفي َّ تَدَب َّ

فَدددَرَكَ    ددب  كدد  علدد  َعِقبَدْفددِه لَفِبددَل البَّددفَّ َن ددفَّ  ّن  رددَف الَ دد َِ  ِ ُ ْةيَددِة الرددّ  
)َ ْن  ِتيددبا َ ددالََتُكْا( ن َْ َخدد   فرددش الرَّددِ ي خددش ج  إ  البَّددالِة فأنددش  إل الرَّددِ َّ 

َ  فَدتُدُبيفَ  رف يبره.." تدْ  .(1)ال  
 صشت ملف َتَ  دََّ مهش عف  برية.يف ه يف احل يثني ِعرب نعِ 

يف إ نددشد ال ددش ي: " َف ًِحددش  ش تمددشعها علدد  البددالة  نقدد  قددشل الق ددطال 
 (2)ن هه الك مي.. "اهته  نات ش  كلمِتها نإقشرة ن يغته نهل ا ِاسترش 

إ    دددد ع الرصدددد ة -نهددددب ةُدددد ي  دددداخ  دقددددش   حفشتدددده - الدددد ةنكقلبدددده  طمددددأنّ ا
 بغبن اهل اية الي   ن ها إلفهش.يت ن آها   حش ه
 

 دددددددددددددددد
 .1221 قا ان ال حف  الببش ي كتشب امل شزي احل ي   (2)
 .612 قا ان ال حف  الببش ي كتشب ا مشعة نا رشرة احل ي   (1)
 .2/11إ نشد ال ش ي للق طال  اجملل   (2)
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Mohamed életeب( كتشب  غربان ")
)حفشة حمم ( نهب قبة  (2) "

ْ تَد َيَشت. يُ ك    هيف ه ا الكتشب ال هت  طبيلة.. 
ُ
 ا الرّ   شلكتشب إاّل امل

رف نه  سبتمرب ن فّت  غض علمشء  16الفبم  م2922اآلخ  ال ي     عشم 
يق  ه ا  تشش ه كشرل ُ سلب ًش نقبً ا.. هغا  فرهمش -إي ان  تك ري كشتبه

  ل شن زي   ف  ش س   ذ ام عره..  اك   سبل ام  حفشةاحلشق  الكشتب 
 رره منبا ني:

 النموذج األّول
علددد  زيددد   دددف  ش دددس الدددبحذ  " رلددد   سدددبل ام  (1)  شختبدددش هقددد   التدددشي

ا ند ي ددددتط  زيدددد  كتش دددة اآليددددشت لدددد لك تصددددشه   لكدددف كشهددددس ق اءتدددده سددد يغة  دددد س
اآليدشت كلَّهدش نكتدب الدبحذ ردف تلقدشء   شلكتش ة.. َ   د  إ  حج تده لكدف ه دذ

   لفقد   علفده نزيد  قد   كلمشتده علفده.. نالرد الردّ   ه  ه..  غ  حني دعدشع
 .ناف  علفهش.. نتَدَبجََّ  زي   أن كلمشته  ش ت نحًفش كأيش كالم ام" اهته 

 .رش احلبفب نيف كتش رش الغصفا نيف  سبل ه ا ق ك يف ديررش احل ّ 
الكشتب  ّن الق آن الك مي هب كالم البشد  نهد ا هدب طغرده األّنل..  يقّ   ه ا

ير د  الدبحذ.. نطغرده الثشلد   ه ردشً كدشن ندفًبش   نطغره الثش  هدب كدأّن الردّ  
 .ْ ِني ي.. كّل ه ع الطُغبن  شطلةهب ق ك زي   ف  ش س  ِتدَ 

َاََۡن نُۡۡإِنَّا:لق  قشل تغش  ۡل  رَۡٱۡنَزَّ ِك   ٩ۡلََحَٰفُِظونَۡۡۥَلُِۡۡإَونَّاۡل 
 .[9 : احلج]
 دددددددددددددددد
(2)1966,Budapest,onyvkiadoK raoM   leteeMohamed:zsefoJ  naRom  
 .112ي  (1)
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ىَٰۡٱۡلَُهمُۡ:نقشل تغش  َ ةِۡٱِۡفۡۡل بُۡش  ََيوَٰ ن َياٱۡۡل  ِ ۡٱَۡوِفۡۡدلُّ َۡتب ِديَلَۡۡلۡۡٓأۡلِخَرة
ِ ۡٱۡلََِكَِمَٰتِۡ َٰلَِكّۡۡللَّ زُۡٱُۡهوََۡۡذ  .[61 :يبه ] ٦٤ۡل َعِظيمُۡٱۡل َفو 

 :نفال ا سالم  مح   ف تفمفة  محه ام يف الغقف ة الباسطفة نق  قشل
ّ ل غدري صلدب  ررده  د   دكدالم ام ررد نرف ا ةشن  شم نكتبده ا ةدشن  دأّن القد آن "

 ه لده علد  حممد   حقفقة ن ّن هد ا القد آن الد ي  تكلا  هيغبد ن ّن ام تغش  نإلفه
 "..هب كالم ام حقفقة ال كالم غريع. 

 النموذج الثاني
زيدد   ددف   ّن زيرددب  رددس  حددق كشهددس زن ددة ادَّعدد  هدد ا الكشتددب يف كتش دده

  ش س.
 هغا هرشلك زي   فَدْلُرَ م ِه: هب زي   ف  ش س..

 ف حش  ة..زي   هرشلك زي اِن نمهش زي   ف  ش س ن ن 
نزي   دف خش  دة نزيد ..  زي   ف  سلاهرشلك زي نن نها: زي   ف   قا ن   ل

 .(2)نزي .. نزي ...
 ف ازي   حتس ّيش كشهس  -كمش هب رغ نك-ال ي ال نك ففه نالبحف  

ا:قبلُه تغش  حش  ة نففهش ه ل ِن َهاَۡزي دۡ ۡقََضَٰۡۡفَلَمَّ َۡوَطٗراۡم 
َنََٰكَها  .[20 :األح اب]َزوَّج 

 نزيرب  رس  حق هذ الي ن د اك هش يف احل ي .
يَدُقدبُل اتَّدِ  اللَّدَه  "َعْف  َهَد ي قَدشَل َ دشَء زَيْدُ   ْدُف َحش ِ َدَة َيْشدُكب َفَجَغدَل الرَّدِ ي 

َكشِتًدش َندْفًئش َلَكدَتَا َهدِ ِع   َن َْرِ ْك َعَلْفَك َزْنَ دَك قَدشَل  َهَد   لَدْب َكدشَن َ ُسدبُل اللَّدِه 
 دددددددددددددددد
شء كتب ال  شل رثال ا  ش ة يف ِتفف  البحش ة ال دف حجد  يف الق دا األّنل ردف حد ك الد اي فلريا   رف يش (2)

 .1955 قا الإ   1202 قا ال 505 -567 /2اجملل   -
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تَدُقدبُل َزنََّ ُكدفَّ  ََهدشلِفُكفَّ َنَزنََّ دِ   َكشَهْس زَيْدَرُب تَدْ َبدُ  َعلَد   َْزَناِج الرَّدِ   قَشَل فَ 
اللَّدُه تَدَغدشَ  ِردْف فَددْبِ  َسدْبِ  ََِّدَباتي َنَعددْف  َش ِدسي ) َنُ ِْ دذ يف هَدْ ِ دَك َردش اللَّدُه ُرْبِ يددِه 

 .(2)َرَب َنزَْيِ  ْ ِف َحش ِ ََة "َنَ َْش  الرَّشيَف ( هَد ََلْس يف َنْأِن زَيدْ 
)غبلددددد زيهري ِاغردددددشت (  Goldziher Ignácامل لدددددف الثشلددددد  هدددددب  (ج)

 Az باندل.. كتش دده الدد ي يَدُهّمرددش هددب  غرددد ي نهددب يهددبدي األ دددامل تشدد   اجملدد

Iszlám )( سدددا 26-22،1) هددد ا التدددألفف  ددد ري احلجدددا قفشسددده (1))ا سدددالم
عددف   غفدد ة    غددة ررهددش -سددتة فبددبل . ففدده.19كددّل  دد حة   يفنعدد د ال ددطب  

 رب بِعرش.
)ديددف البَّددْح َاء  A sivatag vallása és az iszlámال بددل األّنل 

 .211إ  الب حة  5نا سالم( رف الب حة 
) حشديدد  ا سددالم( رددف  Az iszlám hagyományaiال بددل الثددش  

إن ندددددددشء ام  -.. سدددددددأ    إ  ررشقشدددددددته 176إ  البددددددد حة  212البددددددد حة 
 يف الق ا الثش . -بحشهه نتغش  س

)ندددددفمبن  ن دددددريت( امل تشددددد    n   obert    ب امل لدددددف ال ا ددددد  هددددد (د)
 Az   اب ددبعرش هددب  غرددباندلدديتغ .. كتش دده الدد ي بدي األ ددلدب يهدداجملدد ي نهدد

iszlám keletkezése قفشسده ه ا الكتفب   ري احلجدا  (2)()تكبيف ا سالم 
 سط ًا. 21إ   15 ني يت شنت  ع د ال طب  - ( سا21-22)
 دددددددددددددددد
 .6921 قا ان ال حف  الببش ي كتشب التبحف  احل ي   (2)
Budapest,onyvkiadoKم دا  2927هلدددددددد ا الكتددددددددشب عدددددددد ة طبغددددددددشت األخددددددددرية ررهددددددددش سددددددددرة  (1)  

Magveto  592ي. 
 ي. Budapest 257 ,يفGondolat Kiad   oم 2960طب  سرة ( 2)
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: ال بدل األّنل "ا  يد ة الغ  فدة قبدل ا سدالم" رف عرشنيرهففه  ال ة فببل.. 
ُسدّكشن  -اأَلْعد َاب -)ا  ي ة الغ  فة نال نل الكربى اجملدشن ة يف القد ن ال دشديف م.

 (. رّكة -الطش ف -امل يرة -امل نسّكشن  -الباحشت
 -)حممدددد  ن  ايددددة ا سددددالم كفّددددة"ال بددددل الثددددش  "ر حلددددة تكددددبيف ا سددددالم امل

حمدشنالت  -هجد ة حبشدة –تكدبيف التبحفد  -نلدبن امل لمبن األ -ال ب  األن  
حممدد  خددش ج ركددة( ال بددل الثشلدد  "ر حلددة تكددبيف ا سددالم يف امل يرددة" )ركشهددة 

ْغددُ ّن إ  إ دد اهفا -ال سددتب  املدد   -ا سدالم يف امل يرددة
َ
غدد نات  -تكددبيف الدد يف امل

 .ا سالم(
 إ  إ طشله يف الق ا الثش . - إن نشء ام سبحشهه نتغش -     سبك 
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 -المستشرقون وغيرهم -الغربّيون  الثالث: المبحث
 وكتبهم المترجمة إلى اللغة المجرية

 

يرشقق ه ا ال  ل تش يال  (2)) رب إِّشعفل( Izmael fiai ( كتشب  غربان2
 .. نا  ء اريشي   رية الغ ب رف الغب  ا شهلذ إ  الغب  الةكذ الغثمش

رف  " )هّ  الغ ب(Az Arabok P  ofétájaُي مَّ   د " هبفرش حمّم  
ال  .. امل تبى الغلمذ يف ه ا الق ا رف كتش ه26إ  الب حة  19الب حة 
هبفرش  نل  يتاَّ  ه.. ل لك ال  ُعّل  إاّل عل  عربان ه ا الق ا.. هغا ي تح   نْ 

ّره ع  فة ن ل ته ع  فة نقلبه ع   نه به ع   لكف يف عش لة ع  فة ن  حمم  
ۡٓ:بلف هش هذ عشّرة.. لق  قشل تغش ال سشلة الي  ُ سل  ش ن ُر   ت َۡوَما

ر َسل َنََٰكۡ
َ
ۡۡأ َثََۡۡوَلَِٰكنََّۡۡونَِذيٗراۡبَِشرٗياۡل ِلنَّاِسَۡۡكٓافَّةٗۡۡإِلَّ ك 

َ
َۡلۡۡۡلَّاِسۡٱۡأ

لَُمونَۡ  .[12:سبح]٢٨َۡيع 
إ  الغدددد ب  "  سددددل ام تغددددش  حممددددً ا  : هدددد ع اآليددددةنقدددد  قددددشل قتددددشدة يف

 .(1)نالغجا.."
 :نق   نى الببش ي يف  حفحه

ًَْْ ددش دَْ يُدْغَطُهددفَّ َ َحدد    )):قَددشلَ  للَّددِه َ نَّ الرَّددِ َّ عب ا  ْددف َ ددشِ  عددف   ُْعِطفددُس 
َش َ ُ دلي اأَلْ ُن رَ  قَدْبِلذ ُهِبْ ُت  ِشل يْعِب َرِ ريََة َنْه ي َنُ ِغَلْس ِيَ  ْ ِجً ا َنَطُهب ًا فََأةي

 دددددددددددددددد
(2) Burchard Brentjes : Izmael fiai, Budapest, Kossuth KÖnyvkiadó, 1986 Die 

SÖhne Ismaels, Geschichte und Kultur der :الطبغدة الثشلثدة  200عردبان الكتدشب األملدش  ي  

Araber, Leipzig, 1977 . 

 . ا   ت  ري ا ف كثري عر  ت  ري ه ع اآلية (1)
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أَلَح ي قَدْبلِدذ َن ُْعِطفدُس  البَّاَلُة فَدْلُفَبل  َنُ ِحلَّْس ِيَ اْلَمَ شِِنُ نَدَْ حتَِلَّ  ِرْف  ُرَِّي  َْد ََكْتهُ 
َغُ  ِإَ  قَدْبِرِه َخش ًَّة َن ُِغْثُس ِإَ  الرَّشيِف َعشرَّ   .(2)((ةً الشََّ شَعَة نََكشَن الرَِّ ي يُدبدْ

ففده " بارد    ن احل ي  الد ي خّبده ام تغدش  ففده اثدل ردش سدب  اكد ع نزاد
 .الكلا" ن "َختا سل لة األهبفشء  ه"
ُفض ددددْلُس َعلَدددد  األَهِْبفَددددشِء ِ ِ ددددسر  )):قَددددشلَ  َعددددْف َ ِ  ُه َيْددددد ََة َ نَّ َ ُسددددبَل اللَّددددِه 
ِب َنُ ِحلَّددْس ِيَ اْلَ رَددشِ ُا َنُ ِغلَددْس ِيَ اأَلْ ُن  ُْعِطفددُس َ َباِرددَ  اْلَكلِددِا َنُهِبددْ ُت  ِشل يْعدد

 .(1)((َطُهب ًا َنَرْ ِجً ا َن ُْ ِسْلُس ِإَ  ارْيَْلِ  َكشفًَّة َنُخِتَا ِ َ الرَِّبفيبنَ 
يب   ا د ء اريدشّي   درية هبّفردش  (2))ا سالم( Az Iszlám كتشب  غربان (1
. ه ع سدّس  د حشت هدذ قّبدة .12إ  الب حة  25 الب حة رف حمّم  
سددرة..  62هددذ قّبددة ه نهج تِدده نقدد نم البفددبد علفدده نَ نغ ناتِدده نرغ اِ دد حفشتدده 

 ه ا الكتشب.. لب ف قفمةنك شهش ه ا 
 Az( جممبعة املقشالت املبتل ة عف الغشد الغ   نا سالرذ  غربان 2

 Arabok )نعددددد د ال دددددطب   سدددددا 22-22حبجدددددا  ددددد ري قفشسددددده  (1))الغددددد ب
تغّلقدشن اب دبعرش.. نرقشلدة ت سدط ًا.. هقد   ففهدش رقدشلتني 22إ   15 ني  يت شنت
 .عف الق آن الك مي  شلثة

 دددددددددددددددد
 . 212 قا ان الكتشب التفما احل ي    - حف  الببش ي (2)
  -ن ناع الةرد ي يف سدرره  512 قا ان الدكتشب امل ش   نرباق  البدالة احلد ي    - ه ناع ر لا يف  حفح (1)

 .2552 قا ان الكتشب ال ري احل ي  
(2)birodalom létejöttéig Claude Cahen: AzIszlám a Kezdetektöl az 

oszmán  دا  171ا سدددالم ردددف الب ايدددة حدددّت ربلددد  امللدددك الةكدددذ الغثمدددش  يGondolat 

KönyvkiadÓ, Budapest, 1989 L' Islam , des origins au début de 
l'empire ottoman, Bordas, 1970  ، 

 . Arabok, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1976 515ي                           (1)
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إ  البد حة  221رف الب حة  (2))حمم ( Mohamedاملقشلة األن  هذ 
ا.. فلررصدد  ررهددش إ  جلتددني بءة  شألكشايددب نالتشددبيهشت نالددُتهمملُدد .. نهددذ212
 لدد ش دد ع. يقددبل هدد ا امل لددف رتكلًمددش عرقعلددا كشتبدده نهغدد َك سددبَء هدد    لكددذ 
 (: حمم  )
" A hívÖ   knek kÖ   telességükké tétte az imádkozást és 

a mosdást."
(1) 

 نالةجة: "ف ن عل  امل ررني الّبالَة نالب بء"
علدد  املدد ررني  ددل علفدده ن  ،البددالَة علدد  املدد ررني هبفرددش  د ي ددِ نْ  : قددبل

 ُ ْس َِي  ِِه نُع َِج  ِِه. لةَ  جغني ُفِ َ س البالة لف
ا سددددد اء ناملغددددد اج الطبيدددددل  ددددد ًهش:   دددددشء يف  دددددحف  الببدددددش ي يف حددددد ي 

َِْْ ني  الًة..."  .(2)"فَدَ َ َن ام عل   ُرَِّي 
  ن احل ي  يف سرف الةر ي:

ََ َ ُسدبُل اللَّدِه  :للَِّه قَشلَ عب اَعْف  َهدش ِسدْ  ََة اْلُمْرتَدَهد  قَدشَل اهْدتَدَهد َلمَّش  َدلَد   إِلَفدْ
فَّ ُهدِعْردَ َهش َ الَ ًدش دَْ يُدْغط َرش يَدْغ ُُج ِرَف اأَلْ ِن َنَرش يَدْر ُِل ِرْف فَدْب ي قَدشَل فََأْعطَدشُع اللَّدهُ 

ًَْْ ش َن ُْعِطَذ َخَباتِفَا ُسب َِة اْلبَدَق َِة َنُغِ َ  ألُرَّتِدِه  َلُه ُفِ َ ْس َعَلْفِه البَّاَلُة  هَِبفسش َكشَن قَدبدْ
ِحَمدددشُت َردددش دَْ ُيْشددد ُِكبا  ِشللَّدددِه َندددْفًئشاْلُمقْ 

ناألحشديددد  البدددحفحة يف هددد ا البدددشب   (1)
 كثرية..

 دددددددددددددددد
 . Dr. Ernst Werner ( قلا ال كتب  إ ه س فريهري2)
 .225املب   ال ش   ي  (1)
 .211 قا ان ال حف  الببش ي كتشب البالة احل ي   (2)
 .2106 قا ان السرف الةر ي ت  ري الق آن احل ي   (1)
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 قشوش ن أ كشيش نن نطهش نسررهش. ّرَته  أداِء البالة يف  ن  الرّ  ق   ر  ن 
 ,Medinában...nÖ e e ett    ofétai Öntudataنا ملدة الثشهفدة: "

nohaÚj vallási eszméi már nem voltak. TÖ   bbnyire beérte 

régebbi tanainak rÖvid, sztereotip ismétlésével."(2) 
د ةتلددك  َفكددش ًا ديرفّدددة  هاد نْعفُدده الربددبي  غددَا  هَّددنالةجددة: "يف امل يرددة... ازد

   يدد ة.. قدد  اقتردد   تك يدد  تغشلفِمددِه الق ةددة علدد  هددبي ال يت ددري ن تُغددبِزُُع ال ددمشت
ُمف  ة

 ..."ال  دية امل
ا  ء األنل هب دلفل عل  ِ ف  يف  ُُف  ت كري كشتبه.. لكف ا  ء   قبل:

 يل ديف ال ربات امل هّفة نإهكش  تر الثش  هب طغف يف ه نل البحذ علفه 
.. لب كشن قبل ه ا ال ب  امل هفة رف ام الغلفِا عل   سبله املبط   

فة نآية ال  ش نهذ ر هفة آية الك سذ نهذ ر ه الكشتب  با ًش ن حفًحش ل ق هش
 نللم ررني  ن ي تقبلبا الكغبة يف امل ج  احل ام ن ْرَ  ام تغش  ل سبله 

ِۡ:حف  قشل تغش  َهَكۡۡفََول  رَۡۡوَج  ِجدِۡٱَۡشط  ََراِم ۡٱۡل َمس 
ن رَ   [211:البق ة]ۡل 

ام تغش  ار  املش كني رف دخبل امل ج  احل ام لكبيا هتً ش نق  قشل 
َهاۡ:تغش  يُّ

َ
أ ِينَۡٱَۡيَٰٓ ُِكونَۡٱۡإِنََّماَۡءاَمُنٓوا ۡۡلَّ ۡۡل ُمۡش  َرُبوا ۡۡفََلََۡۡنَس  َۡيق 

ِجدَۡٱ ََرامَۡٱۡل َمس  دَۡۡۡل   ل فق هش ال ب  امل هفة   [12 :التب ة]َهََٰذا ََۡۡعِمِهمۡ َۡبع 
رَُۡۡوََكنَۡلكف قشل تغش :كلهش.. م 

َ
ِۡٱۡأ ّۡۡللَّ ُعول   .[10 :الر شء] ٤٧َۡمف 

)ديددف حمّمدد  هددب  Mohamed vallása, az Iszlámفددة هددذ املقشلدة الثشه

 دددددددددددددددد
 .220املب   ال ش   ي  (2)
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نددددددشء ام إن -..  اكدددددد 251إ  البدددددد حة  211رددددددف البدددددد حة  (2)ا سددددددالم(
ج  املقشلدة كّلهدش نردره ندرشعة ش يب شن لرشف نرفغني نمه يررهش     -سبحشهه نتغش 

 كشتبه.
 A prÓ   féta...nem a hagyományos arab népiا د ء األّنل: "

vallásbÓ   l merített, mint inkább a zsidÓ és a keresztény 

vallás külÖnbÖz   irányzataibÓ   l. Nem egészen alaptalanul 

neveztékõt zsidÓ   -keresztény eretneknek."(1). 
نالةجدددة: "الردددّ ... د يقتدددب  ردددف الددد يف التقلفددد ي الشدددغ  الغددد    دددل ردددف 

فِه  ددشهلَْ طُبِقذ تغددشلفا الِ ددَ   الفهبديددة نالربدد اهفة املب تل ددة.. لدد لك ةكررددش َ ْن ُهَ ددم 
 .الفهبدي نالرب ا .."

كتش َردش الكد مي  شلل دة   عبا  شم رف  هل هد ا ال  دل.. لدب َدَ يَف نتد  ّ  نقَدد َ َ 
الغ  فدددة ال بدددح  ناألحشديددد  البدددحفحة املب دددبدة يف كتدددب األحشديددد  الرببيدددة 

.. الشدد ي ة نكتددَب ال ددرية حلبددل علدد  علددا كددشكي نيقدد هدد ع  نيف غفددشبنيي  ش ددسي
 .املغشدية ال  نيف ق   ّل  شحب ه ع املقشلة ن  اد  ن ُيِضلَّ الرشيف  ا ا ه

فأقبل: د يقتب   "رقتب  رف الفهبدية نالرب ايرة ":  رش  شلر بة إ  قبله
هّه د يتكلا رف نال رف تغشلفا ال    املبتل ة أل رف  ّي ديف هبّفرش حمّم  
َُ رش  ُنحذ إلفه رف   ّه  ّل  الله  -رب  ال يفيف   - تلقشء ه  ه إا هب ربّل

َۡوَمافهب  ّل ه إ  الرشيف كشراًل رف غري زيشدة نال هقبشن.. نق  قشل تغش :
ُۡۡهوَۡۡإِنۡ ٣ۡۡل َهَوىَٰٓۡٱَۡعنِۡۡيَنِطقُۡ ۡ ۡإِلَّ  .[1ن  2 :الرجا]٤ۡيُوَحَٰۡۡوَح 

 دددددددددددددددد
  Dr. Kurt Rudolphب ه ع املقشلة هب كشت (2)
 .211املب   ال ش   ي  (1)
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ق  عّلا نحًفش آَخ   ُهد ل الق آن للم ررني ع ِ ا نعجمها ن   إًاا عّلا هبفّرش
 كمة امل كب ة يف الق آن الغصفا.علفه نهذ احل

ُۡٱَۡمنَّۡۡلََقدۡ  :تغش  قشل نق  ّۡۡللَّ ِمنِيَۡٱََۡعَ ۡرَُسوٗلۡۡفِيِهمۡ َۡبَعَثۡۡإِذۡ ۡل ُمؤ 
ِنۡ  نُفِسِهمۡ ۡم 

َ
َٰتِهَِۡۡعلَي ِهمۡ َۡيت لُوا ۡۡأ ِيِهمۡ ۡۦَءاَي ۡل ِكَتََٰبۡٱَۡوُيَعل ُِمُهمَُۡۡوُيَزك 

ِۡٱوَۡ َمةَۡۡل   .[261:آل عم ان]ك 
نَزَلۡ: نقشل تغش 

َ
ُۡٱَۡوأ َمةَۡٱوَۡۡل ِكَتََٰبۡٱَۡعلَي َكّۡۡللَّ ِك  ۡلَمۡ َۡماۡوََعلََّمَكۡۡۡل 

لَُمۡ ۡتَُكن  .[222 :الر شء]  َتع 
نَۡٱوَۡ:نقشل تغش  ِۡٱَۡءاَيَٰتِِۡۡمنۡ ُۡبُيوتُِكنَِّۡۡفُۡۡيت َلََٰۡۡماۡذ ُكر  ّۡللَّ

َمةِ ۡٱوَۡ ِك   .[21 :األح اب] ۡل 
 ياًل ردددف ام عدددّ  دّ  كثدددري ردددف علمدددشء ا سدددالم علددد  كدددبن احلكمدددة تردددلقددد  هددد

 يف الب ددفة الكددربى - محدده ام-ن ددّل.. نقدد  قددشل نددفال ا سددالم  محدد   ددف تفمفددة 
 .(2)"فحّن ام سبحشهه  ه ل علفه الكتشب ناحلكمة نارّ  عل  امل ررني   لك.."

 ÁllítÓlag"  ا ال  دددل عدددف نددده   رضدددشن املبدددش  :دا ددد ء الثدددش : كتدددب هددد

abben a hÓnapban, amely az iszlám holdév szerint a kilencedik kÜldte 

le Allah a koránt is a "rendeltetés éjszakáján".
(1)

 Eredetileg talán az 

ugyanebben a hÓnapban lezajlott badri csata emlékÜnnepsége volt 

ez"(2)
.  

 دددددددددددددددد
 .266 /2ة الكربى يف جممبع فتشنى نفال ا سالم  مح   ف تفمفة فالب  (2)
" هدذ  شلغ  فدة " يف لفلدة الق دمة "..  هدش  عد ك كفدف ن د هد ا   a rendeltetes éjszakájánالغبدش ة اجمل يدة " ( 1)

 فة لكف ت جتهش إ  اجمل ية غري  حفحة.يف املقشلة يف ل تهش األ ل
 .257رقشلة د. كب ت امل كب  سش ًقش ي ( 2)
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 سددل القدد آن يف لفلددة الِقْ ددَمة يف هدد ا الشدده    ن ام نالةجددة: علدد  افددةان 
يف ال دددددرة القم يدددددة ا سدددددالرفة.. يف األ دددددل كدددددشن هددددد ا هدددددب  الددددد ي هدددددب التشسددددد 
 لي  اش نقغس يف رثل ه ا الشه .    ا رغ كةاالحت شل   ك ى 

إ دش ة ناحد ة: هغدا نده   رضدشن هدب الشده    قبل  ّناًل:   شب ه ا ال  دل
ة الي  ه ل ام سدبحشهه نتغدش  القد آن الكد مي هدذ رف الشهب .. لكف اللفل التشس 

 ل بح  نا طالًحش لفلة الَقْ ِ . شلل ة الغ  فة ا
ۡٓ:نق  قشل تغش  نَزل َنَٰهُۡۡإِنَّا

َ
رِۡٱَۡۡل لَةِِۡفۡۡأ َقد 

 .[2: الق  ]١ۡل 
 دأّن   هد رفني" ألهَّدش هدف امل دلم؛علد  االفدةانن قبل  شهًفش:لف  ه ا األر  "

هددددب كددددالم ام نهددددب   دددد   الكددددالم.. نهدددد رف  ددددأّن األحشديدددد  القدددد آن الغصددددفا 
 ه  خري اهل ى. البحفحة املب ن ة عف الرّ  

نه ع اللفلة هذ  نق  اك ت اآلية رف سب ة الق   رشريًا إ  لفلة الق  
ۡٓ:ربش كة كمش قشل تغش  نَزل َنَٰهُۡۡإِنَّا

َ
َبََٰرَكة  َۡۡۡل لَة ِۡۡفۡۡأ  .[2:ال خشن]مُّ

رُۡ: نه   رضشن..كمش قشل تغش نه ع اللفلة يف ِيٓۡٱَۡرَمَضانََۡۡشه  ۡلَّ
نزَِلۡ

ُ
ِنََۡۡوَبي َِنَٰتۡ ۡل ِلنَّاِسُۡۡهٗدىۡل ُقر َءانُۡٱۡفِيهِۡۡأ قَاِنۡ ٱوَۡۡل ُهَدىَٰۡٱۡم   :البق ة]ل ُفر 

225]. 
 ُهد ل  ّناًل جلدًة ناحد ة َّ ر  قًدش..   نق   ج  امل ّ  نن عل   ّن الق آن الكد مي

إ   فس الغد ّة  ف عّبشيف: "ن ّرش الق آن فحمنش ه ل جلة ناح ةكمش هب ر نّي عف ا 
يف نه   رضشن يف لفلة الق   ررده... َّ هد ل  غد ع  رف ال مشء ال هفش نكشن الك

 . "..(2)ر  قًش حب ب البقش   عل   سبل ام 
 دددددددددددددددد
 .رف سب ة البق ة 225هص  ت  ري ا ف كثري اجملل  األنل عر  ت  ري اآلية ا (2)
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 هددد ل إ  ال دددمشء الددد هفش  :"نقدددشل ا دددف عبّدددشيف : ن كمدددش هقددد   يف الدددّ   الدددب ف 
 سدال يف  (2) له  سدالدة لفلة      نعش يف رف  رضشن َّ كشن  ربيل يردجلة ناح 

 .(1)األنار  نالرباهذ ناألسبشب.."
ال يتطدّ   الشدكي  "رغ كة     الي  اش نقغس يف رثل هد ا الشده " : ّرش قبله

نقدد   إ  نقددبع غدد نة  دد   الكددربى يف ندده   رضددشن ن ال ةددةي ففدده إال ا شهددل..
 "فلمددش كددشن يف  رضددشَن رددف هدد ع ال ددرة  لددَ  سددبَل ام  زيددةقددشل ا ددف قددفا ا ب 

قبلة رف الششم..."
ُ
 .(2)خرُب الِغري امل
"يف األ دددل كدددشن هددد ا هدددب االحت دددشل  ددد ك ى رغ كدددة  ددد  " فهددد ع  : ردددش قبلددده

ا ملددة ال حتتددشج إ  ندد    ُطالهدده نهددذ   هددشن ندلفددل علدد  كشتبدده.. فشلبددبم رددف 
علفهددش نف يضددة  ف  ددهش ام علدد  املدد ررني نال دد نة   كددشن ا سددالم اريم ددة الددّي  ُدد  

  سبفل ام نرف  شب محشية ديره.رف  شب ا هشد يف
ناك ى غ نة     ناك ى ال  نات كل هش يف   ن  الرشيف ه صبن ني  سدبن 
 حددد ا هش ني دددت ف نن ررهدددش نيّتغصدددبن  دددش.. لردددش د يف عصدددفا  دددل د نيف كثدددرية يف 

  نة     الكربى:ه ع ال  نات فلرق   احل ي  يف غ
َنِهْ ُت ِرَف اْلِمْقَ اِد ْ ِف اأَلْسَبِد َرْشَهً ا أَلْن  :ْ َف َرْ ُغبدي عب  ام قَشَل 

َنُهَب َيْ ُعب َعَل  اْلُمْش ِِكنَي   ََت  الرَِّ َّ  •  ِهِ  َ ُكبَن َ شِحَبُه َ َحبي ِإَيَّ ممَّش ُعِ لَ 
ۡٱفَۡ ُربَس َكَمش قَشَل قَدْبُم  اَل هَدُقبلُ  :فَدَقشلَ  نَتۡۡذ َهب 

َ
 فََقَٰتَِلَٓۡۡوَربَُّكۡۡأ

 َنَلِكرَّش هُدَقشِتُل َعْف َةِفِرَك َنَعْف ِِشَشِلَك َن َدنْيَ َيَ ْيَك َنَخْلَ َك فَد َ َْيُس الرَِّ َّ 

 دددددددددددددددد
 .نذء نجغه   سشل ال ََّسُل   ت  ال اء نال ني ناملغل: القطف  رف كل   (2)
 .1/21ب الغ ي  ال ف عطفة األه ل ذ ال   الب ف  يف ت  ري الكتش (1)
 .ن ه ا قبل ا ف إسحش  كمش يف ال رية: إنقشل ا ف قفا 2/202زاد املغشد  (2)
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 .(2)َ ْنَ َ  َنْ ُهُه َنَس َُّع يَدْغِ  قَدْبَلهُ 
الدد يف حددّثها   يددف هددف يف  يشررددش هدد ع رددف هدد الء ال  ددشل الكبددش  البددشدقني

كدددِف احلفدددشة الددد هفش تالطدددشه  اريدددشل  ا دددشّد علددد   هدددبدي  دددال حددد ند.. د  إةدددشُيا
  سدددبل ام  ةنرتشعهدددش  كدددرب مّههدددا  دددل كدددشن هددد فها إعدددالء كلمدددِة ام نهبددد  

 امل ررني  كّل  قباهلا ن فغشهلا.التباّد نالةاحا  ني ن 
إ   255 حة رددددف البدددد (1))القدددد آن( A Korán املقشلددددة الثشلثددددة  غرددددبان

.. فهذ جممبعة  غال .. عل   بء جلة ناح ة ردف هد ع املقشلدة 261الب حة 
البدددد حة  يفامل ددددتبى الغلمدددذ..  -إن نددددشء ام سدددبحشهه نتغدددش  -سدددبك هددد ى 

  يقبل ه ا ال  ل: 250
"Kilenc szÚ a a “bas alá”-val kezdõ   dik, vagyis ezzel 

a formulá al: “Az   gal as és   gal azó Isten ne ében.”" 
ه الدد محف الدد حفا" نقدد     سددب   ِب ددملة يغدد   ددد "  ددا ا لددبدد   ت ددت: تهددشت ج

ه" ألّن  دشحب هد ع ا ملدة قد  تد  ا اسدا ا اللدة الكلمدة "إلد كتبس يف الةجة
ال ةكررش ت جدة اسدا ا اللدة إ   ي ل دة  ه".. ن هش  عتق   هisten"  شلغبش ة اجمل ية

الثدددش   أ دددأح ك ل دددتها.. ناريطددد شً ركتب ددد -  ن يكتبدددبا امفبا دددب  علددد  املةجدددني
لغلددا  ّن ال ددب    ةالغصددفا نلددب ردد ة ناحدد  القدد آننا دد .. لددب تبددّ   هدد ا ال  ددل 

 سب ة التب ة.-الّ ال ب ة التشسغةحس  د "  ا ام ال محف ال حفا" إتفتاُ كلهش 
علدد   الرددّ   ْن  ُ َِيُكددْا القدد   البا ددب رددف سددرية   ندنختشًرددش هلدد ا الق ددا 

الل دددة الغ  فدددة ال بدددح .. ال دددرة  الطدددالب يف  كدددرب ا شرغدددشت الدددي تُددد  يف ففهدددش
 دددددددددددددددد
 .2026 قا ان ال حف  الببش ي كتشب امل شزي احل ي   (2)
 Dr. Kurt Rudolphكشتب ه ع الب حشت هب  (1)
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األن  هذ تأسف  ال  اسشت املقبلة ن يف ال رة الثشهفة يب  ُ الطشلب د اسدة الل دة 
الغ  فة ال بح   ق اءة الرببي.. ي تب م ق دا ال  اسدشت الغ  فدة نا سدالرفة  

سدط ًا..  22 كل الب حة  يف( سا ن 22- 2285)  ري احلجا قفشسه  (2)كتش ًش
هتدبي هد ا الكتددشب علد  َرقددشط  صتدش ة ردف كتددب رتربعدة.. ا دد ء اريدشي   ددرية 

.. نهددب هتددبي علدد  املقددشط  66إ  البدد حة  26هددب رددف البدد حة  الرددّ  
الغقبددة   فغددةنعلدد   ربغدد  الرددّ  ننالدتدده ن   محددل آررددة   سددبل ام :التشلفددة

إ  امل يردة نعلد  هُبد ة  الغقبدة الثشهفدة نعلد  هجد ة ال سدبل  غدة فاألن  نعل  
رددف اريددرب يف غدد نة  دد   الكددربى نعلدد  نبددة رددف اريددرب عددف فددت  رّكددة نعلدد  نفددشة 

ُرددّ ة  - دد حة 222-الدد ي يقدد  يف  –.. نيُدد  يف هدد ا الكتددشب  سددبل ام 
 سرتني.

 دددددددددددددددد
(2 ) Brünnow-Fischer: Arabische Chrestomatie aus Prosaschriftstellern,    

1985.edthe,heipzigdieaEnzyklop VerlagVEB,183pages    ِّّددددددددددد  ففشدددددددددددد
ت ددهفل التحبددفل نهددب كتددشب ر  سددذ يتددألف رددف نددب صتددش ة رددف الكتددب الغ  فددة... رددف فهدد يف  -كتش دده  ددد 

لَد  نالردباد  لشدشك  البتلدب /الك
ُ
ردف كتدشب األغدش   222ي  تشب: رف كتشب ت دلفة اريدباط  يف ررتببدشت امل

أل  ال دد ج/ رددف كتددشب سددرية الردد   ددّل  ام علفدده نسددّلا ال ددف هشددشم/ رددف تددأ يال ال سددل نامللددب  للطددربي/ رددف  
البدددحف  للببدددش ي/ كتدددشب كتدددشب نففدددشت األعفدددشن ال دددف خلكدددشن / ردددف القددد آن الكددد مي / ردددف كتدددشب ا دددشر  

 اآل  نرفة ال ف آ  نم.
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 الثاني الفصل
 

 ويشتمل على مبحثين:
 

طخاثثث م الملاثثثلعض اثثثل بتثثث  الم ل ثثث   المبحثثثل االمس اا
 ليم  شتوبن الم  لب  ب لي   الماتب .

المبحثثثثل الثثثثث الس الثثثثتع سيثثثثى   ثثثث   الم  شثثثثت  الماثثثثت  
 شبملن.
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 الملالعض ال بت  الم ل    ااطخا مالمبحل االمس 
 الم  لب  ب لي   الماتب  شتوبنليم  

 

سش ًقش األنل ل بل زيهري   كب يفاملكتش ني اليف ه ا الق ا   ي   ْن  ُ ّكَ  عل  
 نالثش  لشفمبن..

الكلمضضضام العربيضضضضة  لضضضى مسضضضالة كتابضضضةعبعضضضل المالح ضضضام العاّمضضضة أواًل: 
 بالحرف الالتيني

حلدد نك املدددّ  يف ر ل ددشت غبلدد زيهري نندددفمبن الق ةددة  ّي عالرددة  لددف  -2
" ن haram. فكتدب الكلمدة " ني ال تحدة ناأللدف.يف كتبهمش  الغ  فة إًاا ال ف  

amurahalهددب:" احلَددَ م.. ناقةاحددذ لكتش تهددش- بدد   ددش ردد ّةً ق 


 . نردد ة  خدد ى".
amurahal"ناقةاحددذ لكتش تهددش هددب  احلَدد َام -قبدد   ددش  


.. ن شلتددشي ال فدد   "

 .الضمة نالبان.. نال  ني الك  ة نالفشء  ني
 .اح ن  كتش ة احل نك الغ  فة املبتل ة حب كي التف  -1
 :" لكتش ة احل نك الغ  فة التشلفةtاستب ام احل ك الالتف  " -

كأّيددش    Abu Taur -الكرفددة الغ  فددة   ددب  ددب  هددب ركتب ددة كددد -حلدد ك الثددشء
 كشهس " ُب تَدْب ".
 " كأّيش كشهس "تكرب".takbirتكبري ركتب ة " الكلمة الغ  فة -حل ك التشء 
 "تَدَبَك" كأيش كشهس tabaka الكلمة الغ  فة طبقة ركتب ة -حل ك الطشء

 :" لكتش ة احل نك الغ  فة التشلفةhاستب ام احل ك الالتف  "-
 .كأهه كشن "رهم "  Mohamedُكتب  حل ك احلشء رثال
كأهددددده كدددددشن "تَدْهِ دددددف"  ن  ددددد ال ردددددف ألِخفددددده   tahfifُكتدددددب  حلددددد ك اريدددددشء



 

 27 

 .كأهه كشن "أَلِهِه" liahihiُكتب
 .كأهه كشن "وِلل"  tahlilحل ك اهلشء   اًل رف ولفل ُكتب 

 " لكتش ة احل نك ال ال نال ال نالضشد..dاستب ام احل ك الالتف  " -
 نالصشء.. ي" لكتش ة احل فني ال اzاستب ام احل ك الالتف  " -
ان يف الل ددددة " كأيمددددش رب ددددبدeن" "o" ة الالتفرفّددددنيحدددد يف الغلَّدددداسددددتب ام  -

 ن  Omar'ن Omar ن  Mohamedالغ  فدددددة ال بدددددح .. علددددد  سدددددبفل املثدددددشل 
Abu Bekr.. 
األخطضضضضضات الكتابيضضضضضة واللغويضضضضضة والمعنويضضضضضة الضضضضضوا     ضضضضضي م لّ ضضضضضام ثانيضضضضضا: 

 المستشرقين المذكو ين
لكتش ددة الكلمددشت  ةي ددتب م االستشدد ا  عالرددشت رتربعدد كمددش هددب رغدد نك
 ن نه هش. الغ  فة  شحل ك الالتف 

 -ال: لكتش دددة حددد ك البدددشد ُي دددَتْب م ردددث

s-  يغددد  حددد ك ال دددني الالتفددد 

 -هقطة.. لكتش ة حد ك الضدشد ُي دَتْب م  نحتته

d-  حد ك الد ال الالتفد  نحتتده

- هقطددة.. لكتش ددة حدد ك الطددشء ُي ددَتْب م

t-  ..حدد ك التددشء الالتفدد  نحتتدده هقطددة

-لكتش ددة حدد ك الصددشء ُي ددَتْب م 

z- حدد ك الدد اي الالتفدد  نحتتدده هقطددة.. لكتش ددة 

 حددد ك الغدددني

c  حددد كc  البددد ري الالتفددد  امل فدددبع فدددب  خدددا الكتش دددة.. لكتش دددة

-حدد ك احلددشء ُي ددَتْب م 

h-  حدد ك اهلددشء الالتفدد  نحتتدده هقطددة.. لكتش ددة حدد ك

 -ُي َتْب م  اريشء

h-  اهلشء الالتف  نحتته خا  ُفُقذ.ح ك 

االسددا كمددش يلددذ  95البدد حة  يف)ا سددالم(  ن د يف كتددشب غبلدد زيهري (2)
Zayd al-Kayl  رددف ال غددل  انددُت َّ نكتش تدده  شلغ  فددة هددذ "زيدد  الَكْفدل" كددأنَّ اِّدده
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زيد   شع الرد  نهدب طبًغدش زيد  اريفدل الد ي ِّّد َكشَل َيِكفُل ن َكْفل  نجغده  كفدشل  
.. نهتدد  قبددة ت ددمفته يف  خبددش  قدد نم نفدد  aylH-l-Zaydu :اريددري.. اقةاحددذ

نف  طفئ نففها زيُ  اريفدل  طفئ.. "قشل ا ف إسحش : نق م عل   سبِل ام 
مهدددا نعددد ن علدددفها ا سدددالم فَأسدددلمبا نح دددف ف  ها نملَّدددش اهتَدَهدددْبا إلفددده كلّ نهدددب سددد

ََُّ َ ددشَءِ  َردش اُ  »:إسدالرها نقدشل  سددبل ام  ِكددَ  ِي َ ُ دل  ِردَف الَغددَ ِب ِ َ ْضدلي 
َْ ُكدلَّ َردش ِففدهِ  ُل ََُّ ََِّّدشُع زَيد  «ِإالَّ  َ َيْدُتُه ُدنَن َرش يُدَقشُل ِففِه إالَّ زَْيَ  اريَفِل فَِحهَُّه دَْ يَدبدْ  ..

 .(2)اريري.."
 ( ي تب م غبل زيهري الغالردة1


c  كتدب ف لكتش دة حد ك الغدنييف رب دغهش

Dzsa -رثال " غ  " كد
c
far.. :رالحصة dzs الل دة   دفاُ  هطقده يف الل ة اجمل يدة

 الغ  فة.
لكددف كثددريا رددش اسددتب م يف غددري رب ددغهش ناسددتب رهش  دد ال رددف اهلمدد ة..  -
ددش  ”u ucá “ 95البدد حة  يفكتددب الكلمددة  نقدد   "ُرُ َعددش" كشهددس  شلغ  فددة  كَأيَّ

دُ نَءةُ 
ُ
 atual :ال يُ بلِفدة".. اقةاحدذ "كمدشل اغدل فّ د هش اريلفدل" نهدذ كلمدة "امل



u mur 

 كأهه كدشن "َعْل دالمàlaykum  AL-szelàm ”91الب حة  يف ( كتب )
 -satamu àcaykum as:علفكا" قةاحذ

كأهده كدشن   ”I  ul-Kajsz“ ب( منباج آخ : اسا الششع  كتبه كمش يلذ)
-I  u’u-l :"ِعْمددددُ  الَكددددْف " نهددددب طبًغددددش اْرددددُ ة القددددف  اقةاحددددذ  شلل ددددة الغ  فددددة

Qays  ن I  u’l-Qays 
 دددددددددددددددد
 .1912 قا   2/501ن ا   ا  ش ة ال ف حج   2/626( زاد املغشد ال ف قفا 2)
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كأهده كدشن  شلل دة  ” Abu Tau“كتدب ُكرفتده  عمد ن  دف رغد ي َكدِ ب (2)
آخددد  كتش دددة  أطدددن حددد ك التدددشء ن خ ال فددد    دددني حددد ك الثدددشء " ُب تَددددْب " الغ  فدددة

نرغددددل التَدددددْب  اَ  َيَددددشُن  الكلمددددة "  ددددب" يف ا  ددددشفة نكرفتدددده البددددحفحة   ددددب  ددددب ..
 دددشدي يف آفدددِه كمدددش ف ددد  هددد ع الكلمدددة ال رينز ُيْشدددَ ُب فِ  نال َُّسدددبُل  دددني القدددبم ناِهَدددشء  

 awrT  ūAb :القشربيف الفا عر  املشدة )التدَّْبُ (.. اقةاحذ
 ي فدددشن اجمل ِيَّدددشِن ال دددني ن الددد ايددد ّل احل szallaكتدددب   25البددد حة  يف( 1)
" ددّل " لكددف كتش تدده     اد  ددش ال غددل الغدد   لغدد   "سددني"( علدد  احلدد ك اszرًغددش )

allàاقةاحذ:  َيُ لي".. "َسلَّ  ال غل كأيش كشهس

s  

 َهّه ال يُ      ني حد ك الد ال ن دني حد ك الضدشد  16الب حة  يفهت   (5)
اد الَ دْ ل" ن    "ُرد ار ة ن الةجدة ”A Fa l  ö   sszees ü ése“ نقد  كتدب

l:"حلددددف ال ضددددبل".. اقةاحددددذ  دددد ع الغبددددش ة


u

dHifu-l-fu لقدددد   خطددددأ يف .

حلً دش  دني قبش دل الغد ب  ن  غبدش ة  دّ  قبش دل  كدف رد ار ة  دل كدشنيت جته ألهده د 
 ددف ردد ة ان  دد  املطلددب ن دد   سدد  نزهدد ة  ددف كددالب نتَدددْفا  رددف قدد يق كبدد  هشنددا

ردف  هلهدش  ن ردف غدريها ردف سدش    اكة رصلبًرش ا حتشل با ن تغشق نا  ال م نانه
َرْصلَمتَدُه ف دّمس قد يق الدك  عل  رف  ََلَمه حدّت تُد دَّ  اقشربا رغه نكشهب  الرشيف إال

 . سبل ام  احللف "حلف ال ضبل" نق  نه ع
 ( ح ُك ح كي يف يشية الكلمة.6)

نعردد  حدد ك ال ددني  ،يف كتش دده نف دد هشجدد   غددض الكلمددشت الغ  فددة الددبا دة 
 هت :

 دالة  :"ُسدبْ  نالةجدة: -Szub - a reggeli ima 591البد حة  يف -
     ذ:  ُ دددددددْب    ن الُبدددددددْبُ  ن اقةاحدددددددالبدددددددب "..  كتش دددددددة الكلمدددددددة "ُسدددددددْب " قبددددددد

.
hybs


uhubssa ن




.
.. 
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  ا م  نت  ريهش ر  دركتب ة يف الكلمة الغ  فة 522الب حة  يف( 0)
uafuqah



,hunifaq


onytudervot 
..

ziaegyh azFukahac  
َُتَبب ددد  يف القدددشهبن الدددد ي "..تهدددشت جن 

 َفِقفددده  نجغددده فُدَقَهددددشءُ  نهدددب :" ُفَكَهددد : امل
  اقةاحذ:
يف البح اء نا سالم( عل  اّدعشء  شطل نهب ال بل )د  ل غبل زيهري (9)

إ  ا سدددالم نقب دددل كأسدددشيف  ةتددد  ّن ر هدددبم املددد نءة املغ نفدددة يف الغبددد  ا دددشهلذ 
ردددددف املبدددددشد  ال يرفدددددة  (  خدددد  كثدددددريًا) اً ّن حممددددد إ خالقددددذ يف الددددد يف.. نقدددددشل 

  دشء ففده "ال ديدف إالَّ  ناألخالقفة ناال تمشعفة رف ع ِب ا شهلفدة.. ناكد  حد يثًش
 ددشمل نءة".. لكددف د يشدد  إ  الكتددشب الدد ي اقتددب  رردده ند يدد ّل علدد  الدد ّاني.. 

.. ال   دل هلد ا احلد ي  ن ال   د  لده يف كتدب احلد ي  املغتمدد ة هنهدف هغد ك  هّد
ِلإلسدددالم  شدددكل كشردددل ناألعددد اب يتمّ دددكبن  َضددد ُ  َْ  ةنيقدددّ    ّن الدددّ ن  األع ا فددد

َ بددد ها الَقَبلِددذ ند يتحقددد  إسدددالرها إالَّ نِ ِبددالت األه دددشب ن   ِقددَفِمها الق ةدددة
ن  نددددغش    ددددبهش  دددد ج األال  هددددب كتددددشب األغددددش  أل الدددد  ف  ددددشه ًا.. ربدددد  ع 

لددبغض الشددغ اء رددرها الشددشع    ددب هدددبايف ْن يشتدده.. اسددتربا رددف هدد ع امل ل دددشت 
  اَءع ن فكش ع الضشّلة ن غلهدش حجًجدش قشطغدة..  سدأله هدل ردف هد ع الكتدب نردف 

ال هتددشج هدد ا القددبل البشطددل نالكدد ب إ   يُغدد ك الدد يف  يّددش كددشن..  هدد ع األنددغش
 قش له.. أتب ف   طالهه نخط
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 الرّد على كتاب المستشرق المجري شيمونالمبحث الثاني: 
 

"خبدددش   ال دددب  األن " نقبددد   دددش  : دددشب( يقدددبل هددد ا امل تشددد   يف 2)
 ال ب  املّكّفة:

(E szakasz Korán-anyagának témáit elemezve nyomban 

feltũnik a monotheizmusnak a hiánya.. A szÚrá    ózö   tt 

még az Iszlám elõtti varázsformulák is sz  a.  113
 

szerepelnek. Az egyik a.
 (2). 

ربز علددد  ال دددب  فددد"إاا ُقْمردددش  تحلفدددل املدددشّدة الق آهفدددة هلددد ع امل حلدددة ف :الةجدددةن 
 ."222 رثال سب ة يف ه ع ال ب  حّّت تغش ري ال ََّح َةن بحف ... فُدْق ان الت

 ه رف  أّن نيفأقبل هل ا امل تش   هف امل لم  ّرش قبله "فُق ان التبحف "
ُۡٱُۡهوَۡۡقُل ۡ:ال ب  املّكّفة حتتبي عل  علبم التبحف .. اق   رغذ قبله تغش  ّۡللَّ

َحدۡ 
َ
ُۡٱ١ۡۡأ َمدُۡٱّۡللَّ َۡۡيَِلۡ ۡلَمۡ ٢ۡۡلصَّ ُۡۡيَُكنَۡولَمۡ ٣ۡۡيُودَلۡ ۡمۡ َول َحُد ُۡۡكُفو اۡۥلَّ

َ
ۡأ

٤[1-2:ا خالي]. 
 تغِ ل  ل  الق آن نق   شء يف احل ي  البحف : نه ع ال ب ة

دددَ  َ ُ ددداًل يَدْقددد َ ُ قُدددْل ُهدددَب اللَّدددُه َ َحددد   يُدَ د ُدَهدددش دددش  ،َعدددْف َ ِ  َسدددِغف ي َ نَّ َ ُ ددداًل َِِّ فَدَلمَّ
َددش فَدَقددشَل َ ُسددبُل  للَّددِه َ ْ ددَبَ  َ ددشَء ِإَ  َ ُسددبِل ا فَدد ََكَ  َالِددَك لَددُه نََكددَأنَّ ال َُّ ددَل يَدتَدَقشهلي

 .(1)(( َنالَِّ ي هَدْ ِ ذ  َِفِ ِع إِهدََّهش لَتَدْغِ ُل  ُدُلَ  اْلُقْ آنِ  )):اللَِّه 
عل  ِعلا التبحف  نردش مدب علد  الغبدشد ردف رغ فدة  ِّدشء  ه ع ال ب ةت ل ن 

 الغلبم. م ن  شته نه ا رف  ن كا
 دددددددددددددددد
 .60كتش ه "تكبيف ا سالم" عل  الب حة  (2)
 . 6160 قا ان ال حف  الببش ي كتشب األةشن نالر ن  احل ي   (1)
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ناملمش لة      تغش   ح بشت  ح يِّته نه ع األح ية تَدَتَضمَُّف ه ذ املشش كة
ه ا الل ظ عل   ح  يف ا  بشت إاّل عل  ام عّ  ن ّل ألهّه الكشرل  ن"ال يطل 

 .(2)يف جف    شته ن فغشله"
َّ علّ  َّ  ح بشت البم يّة نه ع البم يّة ا تَدَتَضمَُّف جف    شت الكمشل.. 

ۡيَُكنَۡولَمۡ ٣ۡۡيُودَلۡ َۡولَمۡ ۡيَِلۡ ۡلَمۡ  : يه  قبله تغش دبشَدع تبحفَ  الترع تغش 
ُۡ َحُد ُۡۡكُفو اۡۥلَّ

َ
 ٤ۡأ

  كّل نذء نرشلُكه تغش   ي لف  له نل  نال نال  نال  شحبة نهب خشل  
  ّع.دنتر

: "كشآليشت املّكّفة فحّن ففهش نق   ح ف نفال ا سالم  مح   ف تفمفة حف  قشل
رف  فشن التبحف  نالرببة ناملغشد ن  بل الش ا   رش هب  فضل رف ت ش فل 
الش ا   كم ش ل ال  ش نالركش  نالطال  نغري الك.. فه ا ال ي  ّخ ع ام رثل 
آية ال  ش فحيش رف  ناخ  رش ه ل رف الق آن نق   ني  ّيش آخ  رش ه ل نك لك 

الغ ة ناحلفض نهب الك ق   ه ل ام قبله رش هب خري رره رف آية ال َّيف ن 
رف األ بل رش هب  هّا  اآليشت الي ففهش رف الش ا   رش هب  هّا رف ه ا نففهش

  نهبهش دهل ا كشهس سب ة األهغشم  فضل رف غريهش نك لك سب ة ي. ن رف ه ا.
 لبات ام  رف ال ب  الي ففهش   بل ال يف الي ات   علفهش ال سل كلها

ُۡٱُۡهوَۡۡقُل ۡ علفها.. نهل ا كشهس َحدۡ ّۡللَّ
َ
تغ ل  ل   قّلة ح نِفهش مع١ۡأ

 .(1)الق آن ألّن ففهش التبحف  فغلا  ّن آيشت التبحف   فضل رف غريهش.."
 ..   فهذ جُمّ ُد ك  ي ن هلامل تش رف كالم ّرش ا ملة الثشهفة 

 دددددددددددددددد
 .ري ه ع ال ب ة ت  ري ا ف كثري عر  ت ( 2)
 .222 باب  هل الغلا نا ةشن ال ف تفمفة ي ( 1)

~ 
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لِحَُۡۡوَلۡ :نق  قشل تغش  اِحرُۡٱُۡيف  َتََٰۡۡحي ُثۡۡلسَّ
َ
 .[69 :طه]    ٦٩ۡأ

ََٰثَٰتِۡٱَۡش َِۡۡوِمن : بله تغش د عتق   ّن امل تش   قب  ق ۡل ُعَقدِۡٱِۡفۡۡۡلَّفَّ
٤[ 1 :ال ل]. 

ِفْغدل الر ش دشت ال َّدباِح  نتغبدري ال دح ة..هرش هقد    انتبه عل  ه ا امل تشد  
ى  .. نقد   ن يف الغق  هب فغل ال شحن ف ال غل نا خبش  عره.. ألن الرَدْ   

ََُّ هَدَ ددَ  )): قَددشَل َ ُسددبُل اللَّددِه  :قَددشلَ    ددذ ام عردده ُه َيْددد َةَ  ب َ ِدد َرددْف َعَقددَ  ُعْقددَ ًة 
يب دد  يف  (2)((ِففَهدش فَدَقدْ  َسدَحَ  َنَردْف َسددَحَ  فَدَقدْ  َ ْندَ َ  َنَردْف تَدَغلَّددَ  َندْفًئش نُِكدَل إِلَْفدهِ 

كمدش  دشء يف احلد ي    ،لشد  ال شح  رش   نحكدا ا ه ا احل ي  هّ  عل   نَ 
ددددْب َ  )): قَددددشلَ  َعددددْف َ ِ  ُه َيْددددد ََة َ نَّ َ ُسددددبَل اللَّددددِه  : هدددده رددددف الكبددددش    اْ َتِربُددددبا ال َّ
ددد ي َنقَدْتدددُل  )):  قَدددشلَ  ؟يَدددش َ ُسدددبَل اللَّدددِه َردددش ِهدددذَ  : اْلُمبِ َقدددشِت ِقفدددلَ  دددْ ُ   ِشللَّدددِه َنالشي الش 

الَّ  ِشحلَْ   َنَ ْكدُل ال   َدش َنَ ْكدُل َردشِل اْلَفتِدفِا َنالتدَّدَبي  يَددْبَم ال َّْحدِف الردَّْ ِ  الَِّي َح ََّم اللَُّه إِ 
 .(1)((َنَقْ ُك اْلُمْحَبَرشِت اْلَ شِفاَلِت اْلُمْ ِرَرشتِ 

 : نرف ه ي الر  
َهدددش  اِنددِه ُكدددلَّ َكدددشَن ِإَاا  ََنى ِإَ  ِف َ   َ نَّ الرَّددِ َّ  )):َعددْف َعشِ َشددَة َ ِ دددذ اللَّددُه َعردْ

ََُّ هَدَ َ  ِففِهَمش َنقَد َ َ ِففِهَمش ُقْل ُهَب اللَُّه َ َح   َنُقْل  َُعدبُا  ِدَ ب  اْلَ لَدِ   َلةي َجََ  َك َّْفِه  لَفدْ
ََُّ َةَْ ُ  ِ َِمش َرش اْسَتطَشَع ِرْف َ َ ِ ِع يَدْبدَ  ُ ِ َِمدش َعلَد   َْ ِسدِه  َنُقْل  َُعبُا ِ َ ب  الرَّشيِف 

 .(2)((ْ ِهِه َنَرش  َقْدَبَل ِرْف َ َ ِ ِع يَدْ َغُل َاِلَك َ اَلَن َر َّاتي َننَ 
 رف كتش ه يقبل: 62 الب حة يفن 

 دددددددددددددددد
 .1709 قا ان السرف الر ش ذ كتشب حت مي ال م احل ي   (2)
 .2602 قا ان السرف الر ش ذ كتشب الب شيش احل ي   (1)
 .5756 قا ان السرف    داند كتشب األدب احل ي  ( 2)
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(1 ). szÚa   a se  a  és bb  Alla   105  (A már említett  
 املدد كب ة سددش ًقش نام يف ال ددب  275: "إِهَّددُه ال ي ددتبي  ّب ال ددب ة تهددشت جن 

 .األخ ى.."
لَمۡ :" َ يَك" حف  قشل تغش  اآلية الك ةة ل ظ  قبل: ن د يف

َ
ۡتَرَۡۡأ

َحَٰبَِۡۡربَُّكَۡۡفَعَلَۡۡكي َفۡ ص 
َ
 ن استربا امل تش   [2:سب ة ال فل]  ١ۡل فِيلِۡٱۡبِأ

" امل تغمل رطلًقش   نن إ شفة  ن ل ظ " َ يَك" ال ي لي عل  ام   نَّ ل ظ "ال َّبي
ام ن  حف  ج  تغش   ني اسا ا اللة ؟سب ة ال شحتة ..  د يق  سبحشهه نتغش 
دُۡٱ: ّب نقشل تغش  َم  ِۡۡۡل  ِّۡۡلِلَّ  .[1 :سب ة ال شحتة]  ٢ۡل َعَٰلَِميَۡٱَۡرب 

 .ع  ن ل.." "ن رش ال ب فال يقشل إال م:نقشل ا ف كثري يف ت  ريع
(2 )(A próféta utolsó Mekkában t ölt ött napjai s 

hidzsrája egy szépen kikerekített hagiográfiai örténet, 
amelynek számos mozzanatát  testamentumi hatás alatt 

dolgozták ki a késõbbiek folyamán.)
(2) 

قّبة ردف  : "لف س  يّشم الر  األخرية الي قضشهش اّكة ن هج ته إالّ تهشت جن 
 تددأ ري الغهدد   شرددل ن ُعددب  كثددري رددف    ا هددشِسددرَي الِقّ يِ ددني املغ ن ددة  شددكل ُرتك

 .الق مي ففمش  غ .."
 قدددبل هلددد ا امل تشددد  : لف دددس األيدددشم األخدددرية الدددي قضدددشهش يف ركدددة املك ردددة 

 نحقفقفددة نهج تدده قبددة رددف سددري الق ي ددني  ددل هدد ع األرددب  هددذ حددبادن تش َيفددة
 .ش حمم  نهذ   ء  ش س نرب ن  رف سرية هبفر

رددف الغهدد  القدد مي فأعتقدد   هدده قَبدد  قّبددة داند يف ِسدد    ّرددش التددأ ري امل ددةن 
 دددددددددددددددد
 .22يف كتشب "تكبيف ا سالم" ي ( 2)
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، نفد َّ رردده ندشنل طدش دع حفد  هقد    شختبدش   نّ  20-22 :12 دمب فل األنل 
هش  ًددش   ددتمش ة   ددل لدده نسددكف  ناًل يف احلبددبن املرحبتددة يف البددب ة َّ يف داند 
ب إلفده اه ن غ  حني ،"زِيف" عل  ا بل ن غ  الك اجته داند إ  ال ش شت َر جِ 

 بَل إلفك ي    .تال حت ن لف  :ا ُف نشنل نقشل ل اند
 ني ن  هش األرب  التشلفة:تُقمرش اقش هة الباِقغَ  إاا

نامل دلمبن  : فَد َّ َنَهَ َب داند نرغل الِ ْغلني رغ نك.. نهش   الرد  َأوَّالً 
 - يثدد ب - قبددل اهلجدد ة  ددد ُ ددّمذكشهددس ترددف ركددة املك رددة إ  امل يرددة املرددّب ة الّددي  

 ُ خ ى..  ن إسالم  ن سالم إ  ك   نرغل اهلج ة هب اري نج رف   ني  
كدَ ها ناحد   نشنل   ّتمش ة   ل له يغ  هدا ه  دبا رًغدش : فّ  داند رفثانًيا

نهجدددد ة امل ددددلمني عددددف فدددد ا  داند  ..  تلددددف هجدددد ة الردددد  نقددددس ناحدددد نيف 
 ددش  املرددّب ة  دحان  سددبل ام   ُد  س هجدد ة امل ددلمني إ  امل يردة اختالفًدش تشرسددش..

 نى   قذ يف ركة يرتص  رّت يُ ُر   دشري نج.. فبشد  الرشيف إ  الك.. نالر  
 الببش ي احل ي  الطبيل  شء ففه:

َش ُهدْا  َْهلُدَك  :َ ْخ ِْج َرْف ِعْرَ َ  فَدَقشَل  َ ُب َ ْك ي  :أَلِ  َ ْك ي  )فَدَقشَل الرَِّ ي  ِإمنَّ
 البَّدَحش َةَ  :ش َ ُسبَل اللَِّه قَشَل فَِح   َقْ   ُِاَن ِي يف ارْيُُ نِج فَدَقشَل  َ ُدب َ ْكد ي  َِأِ   َْهَس يَ 

قَدشَل  َ ُدب َ ْكد ي َفُبدْ   ِدَأِ  . هَدَغدْا :  قَدشَل َ ُسدبُل اللَّدِه .  َِأِ   َْهَس يَش َ ُسبَل اللَِّه 
 .(2) ِشلثََّمِف( شتَدنْيِ قَشَل َ ُسبُل اللَِّه  َْهَس يَش َ ُسبَل اللَِّه ِإْحَ ى  َاِحَلَيَّ هَ 

     مب فل  ّي إان.ند يُ َكْ  يف سِ 
ند يهددش   امل ددلمبن كلهددا يف نقددس ناحدد   ددل خ  ددبا نهددش  نا إ  امل يرددة 

 دددددددددددددددد
ه إ  امل يرة احلد ي   فضش ل البحش ة  شب هج ة الر   ّل  ام علفه نسّلا ن  حش  حف  الببش ي كتشب( 2)

 .2975 قا ان ال
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ألسدددد  عب ااملرّددددب ة  َ سددددشاًل.. نكددددشن  ّنل رددددف هددددش   إ  امل يرددددة   ددددب سددددلمة  ددددف 
   تددده َّ هدددش     دددحشب  سدددبِل ام املب نردددذ َّ هدددش   عدددشر   دددف   فغدددة نار

 .(2) ْ سشاًل..
 نيف ال ناية عر  الببش ي: 

رَددش  ِرددْف َ ْ ددَحشِب الرَّددِ    )َعددِف البَددد َاِء َ ِ ددَذ ام َعْرددُه قَددشَل:  َنَُّل َرددْف قَددِ َم َعَلفدْ
ََُّ  ُرْبددَغُب  ددُف ُعَمددرْيي َنا ْددُف  ُم  َرْكتُددبمي َفَجَغددالَ  ددش   َن ِدداَلل   يُدْق ِ َشهِرددش الُقددْ آَن  َ ددشَء َعمَّ

ََُّ َ شَء ُعَمُ  ْ ُف ارَيطَّشِب يف ِعْش ِيفَ َنَسغْ   . )(1) َ شَء الَرِ ي ََُّ     
إالَّ ُرَتَبِ فسدددش غدددري عمددد   دددف  "ند يهدددش    حددد  ردددف   دددحشب  سدددبل ام 

دش هداَّ  اريطشب   ذ ام عرده فقد   نى علدذ  دف    طشلدب   دذ ام عرده  هده َلمَّ
ددددَب قبسدددده ناهتضدددد  يف يدددد ع َ ْسددددُهًمش ناختبدددد  َعرَد َتَددددُه   ددددشهلج ة تقلّدددد  سددددفَ ه نتَدَركَّ

)عبدددشع( نرضددد  قبَدددل الكغبدددة ناملدددا ردددف قددد يق ِ ِ رش ِهدددش فطدددشك يف البفدددس سدددبًغش 
رتمكًرش رطمئرسش َ  ت  املقشم فبّل  َ نقف فقشل: )َندشَهِس الب دبع ال يد غا ام 

يُدْثِكددَل  ُرَّددُه  ن يُددبِلَ َنلَددَ ُع  ن ت رددل زن تَددُه فَدْلفَدْلِقددِ   إالَّ هدد ع املغطددشيف رددف   اد  نْ 
 .(2)ن اء ه ا البادي("

إالَّ  سددبل ة املرددّب ة ند يَبددَ  رددرها اكددة إ  امل يردد هكدد ا كددشن تتددش ُ  امل ددلمني
 ن  ب  ك  نعلذ   ذ ام عرها. ام 

  احلببن نإ  ال ش ة ر    شله.:  َأ داند إ ثالثًا

 دددددددددددددددد
 .2/127طبقشت ا ف سغ  ( 2)
 .1650 قا ان ال حف  الببش ي كتشب الت  ري احل ي  ( 1)
 .52/ 1ُ س  ال ش ة ال ف األ ري ( 2)
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 ال ة  يشم ِ ُبْحَبِة   يقه ن شحبه  ُر َّةإ  غش   ب   َأ  سبل ام ن 
رََجهُۡۡإِذۡ :    ك   ف    ُقحشفة.. كمش قشل تغش  خ 

َ
ِينَۡٱۡأ ۡثَاِنََۡۡكَفُروا ۡۡلَّ

ِۡٱ َغارِۡٱِۡفُۡۡهَماۡإِذۡ ۡث نَي 
َۡٱۡإِنَََّۡۡت َزنۡ َۡلۡۡۦلَِصَِٰحبِهَِۡۡيُقوُلۡۡإِذۡ ۡل  ّۡللَّ

 .[17 :ةالتب ]َمَعَنا ۡ
ُي دك ره نيُثّبتده كمدش  دشء  نحني   ع   ب  ك    ذ ام عرده  غدل الردّ  

 يف احل ي  البحف : 
َنقَشَل َرد ًَّة  -َنُهَب يف اْلَ ش ِ  قُدْلُس لِلرَِّ    :)َعْف  ََه ي َ نَّ  َ َش َ ْك ي َح َّ َُه قَشلَ 

 :ِإَ  َقَ َرْفِه ألَْ َبد َهَش حَتْدَس َقَ َرْفدِه قَدشَل فَدَقدشلَ َلْب َ نَّ َ َحَ ُهْا َهَصَ   :-َنَهُْف يف اْلَ ش ِ 
 .(2)يَش  َ َش َ ْك ي َرش  َريَك  ِش ْدرَدنْيِ اللَُّه  َشلِثُدُهَمش(
 ش ًا فها ُيبش بن اش ُيبشب الرشيف  فمف ُرقتض  كبن األهبفشء نال سل

ِۡٱوَۡ شألع ان ال هفبية ن شألر ان ن شملبت.. كمش قشل تغش : ُۡهوَۡۡيلَّ
عُِمِنۡ قِيُِۡۡيط  ُتِۡۡإَوَذا٧٩َۡۡويَس  فِيَِۡۡفُهوََۡۡمرِض  ِيٱو٨٠َۡۡۡيَش  ُۡثمَّۡۡيُِميتُِنۡۡلَّ
 .[22-09 :الشغ اء] ٨١ُُۡي يِيِۡ

نِۡٱِۡفۡۡفَلَبَِثۡن شل جف كمش ُسجف يبسف نق  قشل تغش : ج  ِ ۡلس 
عَۡ  .[11 :يبسف]٤٢ِۡسنِيَۡۡبِض 

 رغ كة ُ ح .. يبمَ  ن ش  ن  كمش ُ     سبل ام 
ن دددشألاى نالتكددد يب ردددف قدددبرها.. نهددد ع هدددذ الرقطدددة البحفددد ة حفددد  هتددد  

 .لّرّ  ا تشش ُدًهش رش  ني قّبة داند امل كب ة يف ِس    مب فل األّنل نهج ةِ 
 دددددددددددددددد
 .21 قا ان الر ر  ا رشم  مح  ر ر  الغش ة احل ي   (2)
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َفَحْ ددب  ددل هددا  ندد  الرددشيف  ددالًء كمددش  نال سددل ناألهبفددشء ال ُيبددش بن  ددشلبالء
  شء يف احل ي  البحف :

قُدْلددُس يَددش َ ُسددبَل اللَّددِه َ يي الرَّددشيِف َ َندد ي  :ِف َسددْغ ي َعددْف  َ ِفددِه قَددشلَ )َعددْف ُرْبددَغِب  ْدد
ََُّ اأَلْرثَددُل ف :قَددشلَ  ؟ َددالءً  ََُّ البَّددشحِلُبَن  يُدْبتَدلَدد  ال َُّ ددُل  ، ِرددَف الرَّددشيفِ  أَلْرثَددلُ شاألهِْبفَددشُء 

يف َ الَ ِددِه َنِإْن َكددشَن يف ِديرِددِه  ِقَّددة  َعلَدد  َحَ ددِب ِديرِددِه فَددِحْن َكددشَن يف ِديرِددِه َ ددالَ َة  زِيددَ  
َنَردددش يَددد َاُل الْددَباَلُء  ِشْلَغْبدددِ  َحددّتَّ َةِْشددَذ َعلَددد  َ ْهددِ  اأَلْ ِن لَددْفَ  َعَلْفدددِه  ،ُخ  ددَف َعْرددهُ 

 .(2)َخِطفَئة (
( نقدد  اكدد  هدد ا امل تشدد   يف كتش دده ال دد نات التشلفددة: غدد نة نلددة نغدد نة 1)

رغبهددة نغد نة  دد  الرضددري نغدد نة  (1)نغدد نة  حدد  نغد نة  ئدد   د   نغدد نة  دد  قفرقدشع
ارير   نغ نة خفرب.. ن سأله ملشاا هِ دذ سدش   ال د نات غ نة نقبة  دنرة ا ر ل

ررهش غ نة األ باء نغ نة  ُبا  نغ نة    ُسلفا نغ نة اات ال قدشع نغد نة امل ي دف  
نال ي ي  ن ف ه ع نغ نة ال ش ة نغ نة اات ال السل نغ نة حرني ناألخ ى.. 

سددطب .. نالغدد ن األطددبل ررهددش هددب قبددة  عشدد ةال د نات نحتلفلهددش التددش َيذ علدد  
رددش يف سددرة  12سددط ًا.. )يقددبل ففهددش: نقغددس هدد ع املغ كددة يف  26يف  غدد نة ُ حدد 

لمني.. ننفًقدددددش ال ردددددشة  طلدددددب ال رفمدددددة ايددددد م  دددددفق امل ددددد قفدددددشم.. ن غددددد  م615
ا نهتدددش  لدددثها.. نردددشت عدددّا الرددد  امل دددلمني نُ ددد    لدددثه لاحشديددد  ردددشت  ُلددد ُ 

 .نُ    ال سبل ن نشع خرب نفشته ر ا ًا(
هّمددة كّلهددش ند ُيِشدد  إ  ن  قددبل لددف  هدد ا ن ددً ش تش َيفسددش.. 

ُ
قدد   مهددل األُرددب  امل

 الغ ك ية يف قفشدة ه ع املغ كة. الغرب نالغصشت ناحِلكا
 دددددددددددددددد
 .2121 قا ان الر ر  ا رشم  مح  ر ر  الغش ة احل ي  ( 2)
 .كأيّش كشهس  شلغ  فة " ري"bĺ3نق  كتب الكلمة  ئ   شألح ك الالتفرفة كد ( 1)
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 يف  شل ة األمهّفة يف ه ع ال  نة.د ن  مثة
ِۡفۡۡوََشاوِر ُهمۡ :تثشاًل ألر  ام تغش ار ررهش:  ر  الشب ى

رِۡ ٱ م 
َ  .[259عم ان آل]ۡل 

َ  حش َه  َي ج إ  الغ ن   م ةك  يف امل يرة..   نق  استشش   سبل ام 
كمش نشن ها يبَم    ي يف ال هشب إ  الغدري نندشن ها يدبم اريرد   نندشن ها يدبَم 

 يف  ربِ  احل نب نهبهش.  حش َه  احل يبفة.. كمش ق  نشن   سبل ام 
 .نررهش: ن بب الت ام  نار  قش   ا فق

 نق  قشل البَد َاُء  ف عشزب يف احل ي  الطبيل:
َِْْ نَي َ ُ الً  -َعَل  ال َّ َّشَلِة يَدْبَم ُ ُح ي  )قَشَل َ َغَل الرَِّ ي  للَِّه عب ا -نََكشهُبا 

َ ُحدبا َرَكدشَهُكْا َهدَ ا َحدّتَّ  ُْ ِسدَل ِإْن  َ َيْدُتُمبهَش َ ْطَ  :ْ َف ُ بَدرْيي فَدَقشلَ ا دُ  فَداَل تَدبدْ ُ َرش الطَّفدْ
َ ُحدددبا َحدددّتَّ  ُْ ِسدددَل إِلَدددْفُكْا(  (2)إِلَدددْفُكْا َنِإْن  َ َيْدُتُمبهَدددش َهَ ْررَدددش اْلَقدددْبَم َن َْنطَْأهَدددشُهْا فَددداَل تَدبدْ

َهّمددتها  ْن ال ي ددش قبا ر كددَ ها ألّيددا كددشهبا خلددَف ا ددفق نكددشن رَ   رددَ ها الرددّ  
  ْن يَأتبا امل لمني رف ن ا ها.املش كني رْف   ْن ةرغبا

ند  ه ددذ  غددض ال ُرددشة هدد ا األردد  نقدد  اّكدد ها  رددريُها عهددَ   سددبِل ام 
 ل لك ح ن رش ح ن. .ي مغبا

َّ إ    عمدددشل القلدددب نا دددبا   إ  ا ةدددشن  دددشم ن سدددبله تشدددري نررهدددش: 
طلحدة  دف عبفد  ام ن   ُد شهدة  مدري ن دالءَ ربدغب  دف ع حمّبته.. فلرد كْ  ندهشدة

علفددده  َصْهددد ِِع نالرَّْبدددل يقددد  ففددده نهدددب ال  "نتدددّ يف   دددب ُد شهدددة :قدددّفاالنففددده َكتَدددب ا دددف 

 دددددددددددددددد
 .1201 حف  الببش ي كتشب ا هشد نال ري احل ي   قا ( 2)
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 .(2)يتحّ  .."
 :رغذ ررشقب ه الء ال  شل ال حُتب  اقْد َ 

قَددْ   الرَّددِ َّ  )َعددْف قَدددْفِ   ْددِف َ ِ  َحددشزِمي قَددشَل  َ َيْددُس يَددَ  طَْلَحددَة الَّددِي َنقَدد  ِ َددش
 .(1)َنلَّْس(

ِنَۡ ي  ُه ل ففه ه ع اآلية الك ةة: ن ال  ل ال ِمنِيَۡٱۡم  ۡرَِجالۡ ۡل ُمؤ 
ََٰهُدوا َۡۡماَۡصَدقُوا ۡ َۡٱَۡع نۡفَِمن ُهمَۡعلَي هِۡ ّۡللَّ نَۡوِمن ُهمۡۥََن َبهُۡۡقََضَٰۡۡمَّ ۡمَّ
لُوا َۡۡوَماۡيَنَتِظُر ۡ  .[12 :األح اب] ٢٣َۡتب ِديٗلۡۡبَدَّ
   يف ر ر  ا رشم  مح : نهت

)َح َّ َدَرش ُسَلْفَمشُن ْ ُف اْلُمِ ريَِة َعْف  َشِ سي قَشَل قَشَل  ََه   َعم ذ قَشَل َهشِنا   ََهُ  
يَدْبَم َ ْ  ي قَشَل َفَش َّ َعَلْفِه َنقَشَل يف  ْ ُف الرَّْضِ  ُِّ فُس  ِِه دَْ َيْشَهْ  َرَ  الرَِّ   ا

ِغْبُس َعْرُه لَِئْف  َ َاِ  اللَُّه َرْشَهً ا ِففَمش  َدْغُ  َرَ   ِهَ ُع َ ُسبُل اللَِّه  َنَِّل َرْشَه ي نَ 
َ َهش قَشَل َفَشِهَ  َرَ   َ ُسبِل اللَِّه  لَفَد ََيفَّ اللَُّه َرش َ ْ َرُ  قَشَل فَدَهشَب َ ْن يَدُقبَل َغفدْ
َ  ْ َف ُرَغشاي قَشَل فَدَقشَل َلُه  ََه   يَش  َ َش يَدْبَم ُ ُح ي قَشَل فَشْستَدْقَبَل َسغْ  َ ُسبِل اللَِّه 
َناًهش ِل ِيِ  اْ َرَِّة َ ِ ُ ُع ُدنَن ُ ُح ي قَشَل فَدَقشتَدَلُهْا َحّتَّ قُِتَل فَدُبِ َ   :قَشلَ  ؟َعْم ين  َْيفَ 

ُه َعمَِّي ال ي َدف ُ  يف َ َ ِ ِع ِ ْض   َنمَثَشهُبَن ِرْف َ ْ  َةي َنَطْغَرةي َنَ ْرَفةي قَشَل فَدَقشَلْس ُ ْختُ 
َۡماَۡصَدقُوا ۡۡرَِجالۡ  ِْرُس الرَّْضِ  َفَمش َعَ ْفُس َ ِخذ ِإالَّ  ِبَدَرشهِِه َنهَد ََلْس َهِ ِع اآلية 

ََٰهُدوا ۡ َۡٱَۡع نۡفَِمن ُهمَۡعلَي هِۡ ّۡللَّ نَۡوِمن ُهمۡۥََن َبهُۡۡقََضَٰۡۡمَّ لُوا َۡۡوَماۡيَنَتِظُر ۡۡمَّ ۡبَدَّ
 دددددددددددددددد
 .292زاد املغشد اجملل  الثشل  ي ( 2)
 .2522 قا ان الاحل ي    حف  الببش ي كتشب ررشقب البحش ة( 1)
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 .(2)َفَكشهُبا يَدَ ْنَن  َهدََّهش هَد ََلْس ِففِه َنيف َ ْ َحش ِِه( قَشلَ    ٢٣َۡتب ِديٗلۡ
نق   مهل ه ا امل تش   ال  نيف الغصفمة ناملهّمة الّي حبلرش علد  رغ فتهدش 
رددف  حدد ان هدد ع املغ كددة.. ررهددش  ددباز  ددالة ا رددشم قشعددً ا إاا   ددش ْته ِ  احددة 

 فدة ال دّرة يف الشدهف   َهّده ال يُدَ  َّدلن باز ُدعشِء ال  ل  ن يُقَتَل يف سبفل ام نرغ  
فف الشدددده اء يف َرَبددددش ِعها ن ددددباز َدفْددددف الدددد  َلنْي  ن الثال ددددة يف قددددرب ناحدددد  نيُدددد ْ 

 .(1)نال  نيف ا لفلة اأُلخ ى..
 ن يبا دَه  إركدشن( عر رش اك  حبادن غ نة ر تدة  فدض هد ا امل تشد   5)

 :نتش   يقبل.  لف. ش تشل  فًشش َعَ رَ ًرش ع دها ر ال ة آالك رقشت

"Mindössze 128  muszlim halt meg, mégpedig a 

 ezet    özü.Val ĺnű,   gy a  u'ta  ex e  c   célja a 

fel e ĺtés   lt. A  agy  ány a ata t ne  f ga  atju  

el"
(3).  

. ردددف .ةشدردددف الَقددد ن كثددد ها 21 ن  2: د ةُدددْس ردددف امل دددلمني إالّ تهدددشت جن 
ْغطفدددشت املمكدددف  ّن هددد ك غددد نة ر تدددة هدددب االستكشدددشك.. ال ه دددتطف  قبدددبل 

ُ
امل

 البا دة يف األحشدي .
 قدددبل: هددد الء امل دددلمبن الددد يف اسُتشددده نا يدددبَم ر تدددة ي دددتحّقبن  ن يُددد ك نا 

م  ددددف  ناحددددة عبدددد ا ِأِّددددش ها.. نهددددا:  غ دددد   ددددف    طشلددددب نزيدددد   ددددف حش  ددددة ن 
   َسدد ْ  نعبَّددشد  ددف قددف  نحش  ددة  ددف  نر ددغبد  ددف األنيف ننهددُب  ددف سددغ   ددف

 دددددددددددددددد
 .21672 قا ان الرشم  مح  كتشب  شقذ ر ر  املكث يف احل ي  ر ر  ا  (2)
 .122إ  الب حة  122قفا يف زاد املغشد ه ع ال  نيف يف اجملل  الثشل  رف الب حة الق  ج  ا ف  (1)
 .222الب حة  يفرف كتشب "تكبيف ا سالم"  (2)
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الرغمشن نُس اقة  ف عم ن  دف عطفدة ن  دب ُكلفدب ن دش   ا ردش عمد ن  دف زيد  نعدشر  
رددرها  ال ددة علدد  الرددشيف   .. ن ّردد   سددبل ام (2)نعمدد ن ا رددش سددغف   ددف احلددش ن

م  دف عمدَ    دذ ام عرهمدش قدشل:  َرَّدَ  عبد اكمش  ناع الببش ي يف  حفحه عدف 
)ِإْن قُتددل زيدد    يف غدد نة ر تددَة زيددَ   ددَف حش  ددة فقددشل  سددبل ام  ام  سددبل 

 .(1)م  ف  ناحة(غب افجغ    نإْن قُتل  غ    ف
"ال ه تطف  قببل املغطفشت البا دة يف األحشديد " فدأقبل لقش لده:  :ن ّرش قبله

هددد ا الددد فض ردددف ِقبَدددل رغصدددا امل تشددد قني نهددد ا ا هكدددش   شلر دددبة إ  األحشديددد  
الرببيددة الشدد ي ة رغدد نك نرشددهب  رردد  زرددف طبيددل.  ا دد  رددثال رقشلددة امل تشدد   

ن د    م2912الي ق  هش يف ر ِت  امل تش قني سدرة  Schachtس خاألملش  نش
لقددددة يف القدددد هني ّن  كثدددد  األحشديدددد  صتإ يقددددبل ففهددددش (2)..م2919رقشلتدددده عددددشم 

 . غ  نفشة ال سبل  املفالدَينيال ش   نالثشرف 
رددشاا قددشل هدد الء ال افضددبن ا شحدد نن لددب علمددبا احلدد ي  البددحف   ن قددبل:

هَدَغدد  زيددً ا ن غ دد ًا نا ددَف  ناحددة للرددشيف قبددَل  عددف  هدد    ددذ ام عردده  ّن الردد  
 ْن يأتَفهْا خربُها فقدشل  خد  ال ايدَة زيد   فُأ دفَب َ  خد   غ د   فُأ دفَب َّ  خد  

  ال ايدَة سدفف  ردف سدفبك ام حدّت حدّت  خد ،نعفردشع تَدْ  ِفَشنِ  ا ُف  ناحة فُأ دفبَ 
 .(1)فت  ام علفها.. احل ي 

 دددددددددددددددد
 .225ية اجملل  الثشل  ي زاد املغشد ال ف قفا ا بز ( 2)
 .1722 قا ان الاحل ي   زي حف  الببش ي يف كتشب امل ش( 1)

 (3) Joseph Schacht: A Revaluation of Islamic Traditions, Journal 

1949of Royal Asiatic Society (JRAS),   
 .1721 حف  الببش ي يف كتشب امل شزي احل ي   قا  (1)
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نلب علمدبا األ د  املد ني عدف ا دف عمد    دذ ام عرهمدش: كدشن ِإاا سدّلا علد  
ُِّّدددذ  غ ددد   ددد ي  (2) دددَف اي ا ردددشحني..اا دددِف  غ ددد ي قدددشل: ال دددالم علفدددك يدددش 

فشحتضدف  ي دش عةفره يبم ر تة فأخ  ال اية  ف ش ع فقطغس  ا رشحني ألهه ُقطغس
ّن ام تغش     لَده عدف ي يده إ )): يف  غ  ي  ال اية حّت قُتل.. نقشل  سبل ام 

 .(( رشحني يطري  مش يف ا ّرة اللتني ُقِطَغَتش
 رف كتش ه امل كب  التشي: 95 الب حة يفيقبل ه ا امل تش   

A zsĺdókkal (és   özvetve a keresztényekkel) való 

leszámolás után Mohamed ki akarta dolgozni a sajátosan 

arab monotheista vallást, amelynek alátámasztására és 

mintegy legalizálására szellemi eládöt keresett. Ezt 

Ábrahámban taláta meg, aki több okból is alkalmas volt 

arra, hogy betöltse az iszlam megalapĺtójának a tisztét.  

: " غدد  القضددشء علدد  الفهددبد )ن علدد  الربددش ى  شددكل غددري ربشندد ( تهددشت جن 
  اد حممددد   ْن ُهددد ن الدددّ يف الغددد   التبحفددد ي ن حبددد  عدددف  دددّ   علددد   نحدددش  

دد   قدد لتأيفدد ع ن لفجغلَدده قشهبهفسش..نن دد ع يف إ دد اهفا ن   دد ا ررشسددًبش لكددذ ُةثّددَل ر س 
 .ا سالم.."

بدة  د  قفرقدشع ن د  الرضدري ن د  ق يصدة ن حدد ان :  ّردش عشقمالح تضي األولضى
ا دد ا ا خفددرب ننادي القدد ى فهددذ رغ نفددة.. فهددا هكثددبا نهقضددبا عهدد ها نا تكبددبا 

" غ  القضشء عل  الفهبد" فأقبل له رغدل القضدشء  اريِفشهة نامل ار ة..  ّرش قبله رثل
ج  ر  دده نَا َا ِيدده هددب قَدتَددَل َنَسددَحَ  ن َ َددشَد.. فمددف يُدْقَضدد  علفدده ال َيدد  فددالن علدد  

نلدددف  لددده ردددش مَحَلَدددِس اِ  دددُل.. ن ّردددش اهلجدددبم علددد   ددد  ق يصدددة فكدددشن  دددأر   ربيدددل 
 دددددددددددددددد
 .2576 قا ان ال حف  الببش ي كتشب فضش ل البحش ة احل ي   (2)
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 لَِ ْ  ها كمش  شء يف احل ي  البحف :
َهدددش َ نَّ َ ُسدددبَل اللَّدددِه  دددش َ َ دددَ  يَددددْبَم ارْيَْردددَ ِ   )َعدددْف َعشِ َشدددَة َ ِ دددذ اللَّدددُه َعردْ َلمَّ

دداَلَ  َناْغَتَ ددَل فَ  َنَ ددْغَس  :أَتَددشُع ِ رْبِيددُل َنقَددْ  َعَبددَب  َْ َسددُه اْل ُبَددشُ  فَدَقددشلَ َنَنَ ددَ  ال  
فَدأَْيَف قَدشَل َهدش ُهرَدش َن َْنَردَأ ِإَ   َدِ   ال  اَلَ  فَدَباللَّدِه َردش َنَ دْغُتُه فَدَقدشَل َ ُسدبُل اللَّدِه 

 .)(2) َفَب ََج إِلفها َ ُسبُل اللَِّه  :قُد َْيَصَة قَشَلسْ 
 إ  سغ  كمش هب ر نّي يف البحش : فها فَ دَُّع  سبل ام ن ّرش احلكا ف

فَدرَد َلُدبا َعلَد  ُحْكِمدِه فَددَ دَّ احلُْْكدَا ِإَ  َسدْغ ي قَدشَل فَددِح    )فَأَتَدشُهْا َ ُسدبُل اللَّدِه 
 .(1)ْقَ َا  َْرَباهُلُْا(َ ْحُكُا ِففِهْا َ ْن تُدْقَتَل اْلُمَقشتَِلُة َنَ ْن ُتْ ََب الر َ شُء َنال ي  يَُّة َنَ ْن تدُ 

 كمش يلذ:  ن  شب  سبل ام 
َدش قَدشَل  - َقَضدْفَس حِبُْكدِا اللَّدهِ :  )فَدَقشَل الرَّدِ ي   َقَضدْفَس حِبُْكدِا اْلَملِدكِ : َنُ اَّ

: َلَقْ  َحَكْمَس ِففِهْا حِبُْكِا اللَِّه َنقَشَل َرد ًَّة  : فَدَقشَل َ ُسبُل اللَِّه  نيف  ناية : –
 .(2)اْلَمِلِك( َقْ  َحَكْمَس حِبُْكاِ لَ 

 هده إاا  دش    "نكدشن َهْ يُدهُ  هلد ع املالحصدة: شنفك ة  فّد ة نرهّمدة ِختشرد
فَدددددرَدَقَض  ْغُضددددها عهدددد ع نُ ددددْلَحُه ن َقَددددد َُّهْا البددددشقبن ن ُ ددددبا  دددده َغدددد َا اَ ِمفددددَ   قبًرددددش

يف  هدل  فغدل كلَّها هشقضني كمش فغل  ق يصة نالرَّضري ن   قفرقدشع نكمدش ن غلها
 .(1)رّكة فه ع سرَُّته يف  هل الغه .."

 دددددددددددددددد
 .1652 قا ان ال حف  الببش ي كتشب امل شزي احل ي   (2)
 .2296 قا ان ال حف  الببش ي كتشب امل شزي احل ي   (1)
 .2062 قا انال حف  ر لا كتشب ا هشد نال ري احل ي  ( 2)
 .226زاد املغشد ي.  (1)
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ل الق آن الك مي  ل ة ن  غَا  ّن ه  -:  قبل: إهّه رف املغ نك مالح تي الثانية
 ن ا سالم لف  خش سش  شلغ ب  ل هب  -الغ ب ن َيًضش  ُه لس احلكمة  ل تها 

ۡديف الِ ط ة الّي فط  ام علفهش خلَقه.. كمش قشل تغش :
َ
َهَكۡۡقِمۡ فَأ ۡوَج 

ِينِۡ َرَتَۡۡحنِيٗفا ۡۡلِل  ِۡٱۡفِط  ِِۡلَل قَِۡۡتب ِديَلَۡۡلَۡۡعلَي َها ۡۡۡلَّاَسۡٱَۡفَطرَۡۡلَِّتۡٱّۡللَّ
ِ ۡٱ  .[27:ال نم] ّللَّ

فحهَّه تغش  فط  خلقده علد  رغ فتده نعلد  تبحفد ع نعلد   هّده ال إِلدَه ِإالَّ ُهدب.. 
 .(2)نالرب اهفة ناجملبسفة..""َّ َط َ َ عل   غضها األديشن ال شس ة كشلفهبدية 

 نيف احل ي  البحف  الطبيل:
قَددددشَل َااَت يَدددددْبمي يف  َعددددْف ِعفَددددشِن  ْددددِف مِحَددددش ي اْلُمَجشِنددددِغذ  َ نَّ َ ُسددددبَل اللَّددددِه 

َرشلي  َ اَل ِإنَّ َ     ََرَ ِ  َ ْن  َُعل َمُكْا َرش َ ِهْلُتْا ممَّش َعلََّمِ  يَدْبِرذ َهَ ا ُكلي  )):ُخْطَبِتِه 
دددَفشِطنُي  ُهُا الشَّ َهَْلتُدددُه َعْبدددً ا َحددداَلل  َنِإ   َخَلْقدددُس ِعبَدددشِدي ُحرَدَ دددشَء ُكلَُّهدددْا َنإِهدَُّهدددْا  َتَددددتدْ

ُهْا َعْف ِديِرِهاْ   .(1)((فَشْ َتشلَتدْ
  ن يف احل ي  البحف :

ش ِرْف َرْبُلبدي ِإالَّ رَ  )): قَشَل قَشَل َ ُسبُل اِم  َ نَّ  َ َش ُه َيْد ََة َ ِ ذ اللَُّه َعْرهُ 
فَمًة يُبَلُ  َعَل  اْلِ ْط َِة فَأَ َدَباُع يُدَهب َداهِِه  َْن يُدَرب  َاهِِه  َْن ُةَج َ شهِِه َكَمش تُدْرَتُج اْلَبِهفَمُة  َِ 

ُه ََُّ يَدُقبُل  َ ُب ُه َيْد ََة َ ِ ذ اللَُّه َعرْ  (( َجَْغشَء َهْل حتُِ يبَن ِففَهش ِرْف َ ْ َعشءَ 

 دددددددددددددددد
 .ية الك ةة يف سب ة ال نمت  ري ا ف كثري لآل (2)
 .1265 قا ان ال حف  ر لا كتشب ا رة ن  ة هغفمهش احل ي   (1)
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:َۡرَت ِۡٱۡفِط  ِ ۡٱِِۡلَل قَِۡۡتب ِديَلَۡۡلَۡۡعلَي َها ۡۡۡلَّاَسۡٱَۡفَطرَۡۡلَِّتۡٱّۡللَّ َٰلَِكّۡۡللَّ ِينُۡٱَۡذ  .(2)ل َقي ِمُۡٱۡدل 
 "ر ّس  ا سالم" فبطالهه  شه . :  ّرش قبلهمالح تي الثالثة

  ِل ه كي ناح ي نهب عبشدة ام تغش   البش  كّلها ُخلقبا رف نَّ إ : قبل
ُتَۡۡوَماۡكمش قشل تغش : ال ن يك له..نح ع  نَّۡٱَۡخلَق  ِ

نَسۡٱوَۡۡۡل  ِ
ۡۡۡل  ۡإِلَّ

ُبُدونِۡ  .[56 :ال ا يشت]٥٦ِۡۡلَع 
.. نق  قشل   ه رف  أّن ديررش ا سالم هب ديف خشل نينهف امل لم

ِينَۡٱۡإِنَّۡتغش : ِۡٱِۡعندَۡۡدل  َُٰم ۡٱّۡللَّ َل ِس 
 .[29 :آل عم ان]ۡل 

سدالم  دشةنا  شد يغة ا  - ردف آدم إ  حممد   -نالّ سل ناألهبفدشء كلهدا 
 ندعبا إ  عبشدة ام نح ع.

ه د يكدْف إ د اهفا ر سد  ا سدالم نال  ّنل هَّ إ:  غ  ه ع ا نش ات  قبل له 
آدم نإد يد  نهدب   ال سل نال  ّنل األهبفشء  ل ق  خال قبله ال سل ناألهبفدشء ردرها

 نهبد ن ش .
عَۡه رف  ُني الغ م كمش قشل تغش :ِِبَْغل نق  فّضل ام تغش  إ  اهفاَ  َۡشَ

ِنَۡۡلَُكم ِينِۡٱۡم  ََٰۡۡماۡدل  ِيٓۡٱوَۡۡنُوٗحاۡۦبِهَِۡۡوّصَّ ٓۡۡلَّ و َحي َنا
َ
ي َناَۡوَماۡإَِۡل َكۡۡأ َۡوصَّ

ۡ َۡوُموَسَٰۡۡإِب َرَٰهِيمَۡۡۦٓۡبِهِۡ نۡ ۡوَِعيَسَٰٓ
َ
قِيُموا ۡۡأ

َ
ِينَۡٱۡأ قُوا َۡۡوَلۡۡدل   فِيهِۡ َۡتَتَفرَّ

 .[22 :الشب ى]
َذَۡٱوَۡۡشاع خلفاًل كمش قشل تغش :د ِش    فّضلهدقن  ُۡٱَّۡتَّ ۡإِب َرَٰهِيمَّۡۡللَّ

 دددددددددددددددد
 .2192 قا ان ال حف  الببش ي كتشب ا رش   احل ي  ( 2)
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 .[215:الر شء]١٢٥َۡخلِيٗلۡ
ۡۡنق  فّضله ِبغله إرشًرش للرشيف:  :البق ة]إَِماٗما ۡۡلِلنَّاِسَۡۡجاِعلَُكۡۡإِن ِ

211]. 
َي تِۡٱِۡمنَۡۡل َقَواِعدَۡٱۡمُۡۡۧإِب َرَِٰهۡۡيَر َفعُِۡۡإَوذۡ ۡ نق  فّضله  ِبرشء الكغبة ۡۡل 

َمَٰعِيُلۡ ٓ َۡۡتَقبَّل َۡۡربََّناِۡإَوس  نَتۡۡإِنََّكِۡۡمنَّا
َ
ِميعُۡٱۡأ  .[210 :البق ة]١٢٧ۡل َعلِيمُۡٱۡلسَّ

نق  فّضدله تغدش   ِدَأْن َيُكدبَن ا رده ِإَِّْشعفدل   دش الغد ب الغش  دة نردف ا ّيّتده هبّفردش 
األهبفددشء  ة خددشلحممدد  ال سددبل املبددط   إرددشم األْتِقفددشء سددّف  امل سددلني  سددبل ال محدد

. 
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 خاتمة
 

حشديثددده نردددف   إ  ردددش هدددب ردددف سدددرية الرّدددّ  يف  سدددشلي هددد ع قددد   نددد ُت 
اجملدد يني امل ددلمني نغددريها نرددش يُبددشُع ررهددش نرددش يُدْقدد   يف   اءالشدد ي ة  ددني  يدد ي القدد

ردددف هددد ع األردددب   ّن االستشددد ا   نردددش يُددد  يف يف ا شرغدددشت.. يبددد ن ي املكتبدددشت
  جتشهددل ال ددرية الرببيّددة الشدد ي ة ل ددببي رددش  ن  ددشلغك  ل ددببي اجملدد ي نالغددشملذ قدد

 ن ح نا  مهّّفتهش. رتغمَّ  نُرَبم ا نها ق   فضبا
ددددد تلدددددك  ُبهشت نالتشدددددبيهشت نالت نيددددد ات الدددددبا دة يفنقددددد  هَدبدَّْهدددددُتكا علددددد  الشي

 امل لّ شت  شلل ة اجمل يّة.
 :ُعرُبددد َيفاريطدددأ األكدددرب يف هددد ع امل ل دددشت نيف هددد ع الةجدددشت ردددف يتدددألف 

رلدة نسدبء ال هدا نسدبء القبد  يف الغرب  األنل سدببه هدب سدبء الصدف نسدبء املغش
سالم نيف األحشدي  الرببيّة الش ي ة نيف ال رية الرببيّة نالرتفجة ردش ندشه هشع.. ا 

اختدش نا ربدشد  غدري  دحفحة نغددري  -علد  األقدل  كثدد ها -نردف امللحدب   ّيدا 
ِضلَّة.علبرها ال حمب رغتم ة ن غلبهش 

ُ
 ضَّشلَّة نامل

نالغربددد  الثدددش  هدددب  ّن رغصدددا امل تشددد قني د يقبلدددبا  ّن ديدددف ا سدددالم هدددب 
هذ ن ّن الق آن الك مي هب كتشب  رف ل ن اريبري الغلفا نهب كالم ام غري دلنحذ  إ

صلدب  ن ّن األحشديد  الرببيّدة الشد ي ة هدذ نحدذ يُدبَح .. ند ي الدبا ُيِبد ينن علدد  
الدددد اف  ال  ف ددددذ لصهددددب  ا سددددالم علدددد   نَّ إيقددددبل  شسدددد ة.. ن كثدددد هاآ ا هددددا ال 

األ ن هب التجش ة  دني القبش دل ن دني املد ن ن دني املردشط  البغفد ة ن  ايدة ا سدالم 
إ ادوددا  .. ناهبغدد  رددف هدد ع الرص يّددةالتجش يددةلِل  ِّشلفّددة  تددش   -َحَ ددَب   ِيهددا -

 ة نكتمدددشن الغلدددبم الغصفمدددة نامل فددد ة تمدددشن  مهّفّدددة ال دددرية الرببيّدددة الشددد ياحلشِِّدددة لك
 امل ترَبطة ررهش. ناألخال  ال شرفة

 ا
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   ع الل ة ر لُمها ني كب ة يف ال سشلة هذ  ّن الرشطقنهتفجة ه ع األرب  امل
يف عبشدتِددِه   ًا عصفًمددش نت ا ًدش طدشه ًا نِعلًمدش هشفًغددش ردف َهْ يِدِه دنغدريها ي ِقد نن كرد

اتِه نت  فتِدِه نتغلفِمدِه ن قبالِدِه ن عمشلِدِه الطدشه ة املبش كدة.. يف لفله نيش ع نرغشرلِتِه نغ ن 
ني ِق نن  سشلفبه األخالقفة نالُ لبكّفة ني ق نن كفف كشن ي غدل إاا اغت دل نإاا 

 .؟ ّل  نرشاا كشن يلَب 
إمّنش األقبال ناألعمشل يف ه  هش إّرش حالل  ن ح ام نح رة  ن قبفحة ن غ  

رب   اختفش هش رف  فرهمش.. نق   نسريته هذ بل الق آن الك مي ف ّرة ال س
َهاقشل تغش : يُّ

َ
أ ِينَۡٱَۡيَٰٓ ِطيُعوا َۡۡءاَمُنٓوا ۡۡلَّ

َ
َۡٱۡأ ِطيُعوا ّۡۡللَّ

َ
ِلۡۡلرَُّسوَلۡٱَۡوأ و 

ُ
َۡوأ

رِۡٱ م 
َ ۡ ۡۡل  ُتمۡ ۡفَإِنِۡمنُكم  ء ِۡۡفۡۡتََنَٰزَع  وهََُۡۡش  ِۡٱۡإَِلۡۡفَُردُّ ُۡكنُتمۡ ۡإِنۡلرَُّسولِۡٱوَّۡۡللَّ

ِمُنونَۡ ِۡۡتُؤ  ِۡٱب َو مِۡٱوَّۡۡللَّ  .[59 :الر شء] ٓأۡلِخرِ ۡٱۡۡل 
دددًة قددد    سدددله ام تغدددش  " محدددًة للغدددشملني  فشلّ سدددبل  نقُددد نًة للغدددشرلني نحَمَجَّ

دًة علد  الغبدشد  جغدني  غثده لإلةدلل َّ  ِن ُرَرشِديًدش نإ  دا  ال دالم داعفًدش ششِلكني نُحجَّ
 ش ن ددشملغ نك آردد ًا نعددف املركدد  هشهفًددشنللبلفقددة هشديًددش نلكتش دده تشلفًددش نمل  ددشته سددشعفً 

  سله عل  حني فَدتدْ َةي رف ال سل فه ى  ه إ   َقبِم الطي   ن ن   ال يبل نف ن 
ع نتدددبقريع نالقفدددشم حبقبقددده نَسددد َّ إ  ا ردددة جفدددَ    علددد  الغبدددشد طشعتَددده نحمبتَددده نتغ يددد

ناسددت تحبا رددف    ي الطيدد   فلددا ي تْحهددش ألحدد ي إالَّ رددف ط يقدده فلددب  تددْبا رددف كددل  ط يدد
كّل  شب ملش فُِتَ  هلا حّت يكبهبا خلَ ه رف ال اخلني نعل  ررهش ده نط يقده ردف 

 .(2)ال شلكني.."

 دددددددددددددددد
 .16قفا ي الحشدي األ نا  ال ف ( 2)
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نه ددددت ف  رددددف كتددددب ال ددددرية نكتددددب امل ددددشزي ربددددلحة  خدددد ى نهددددذ ررشقددددب 
  ذ ام عرها ن ففها " عالم اهل ى نربش ف  ال     نلب املرشقب  -البحش ة
شل دددددّرة  سدددددبة عصفمدددددة يف التم دددددك   حشب الرددددد  .. لردددددش يف   ددددد(2)املدددددأ ب ة"

 نحتكفمهش يف جف  األرب .
لب كشن ففرش   ل  ُيشج ُغرش كمش نّج    دب  كد    دذ ام عرده نقد  ُ ني عدف 

 نإِهَّدش َلَكشلثغشلدب فمددش زال نفدشة الرّدّ    هد   هّده قدشل: "َخطََبردش   دب  كد  َعِقفدبَ 
 .(1)ُيَشج غرش حّّت ِ ْ هَش كشأُلُسبد.."

ل  ددددبع إ  تطبفدددد  ندددد يغته نحكددددا ل سددددأل ام سددددبحشهه نتغددددش   ْن يُدَبفد َقرَددددش 
 لغقف ة نلبح ة األّرة ا سالرفة.يف  ب ته املثشلفة نل ا طة ا  سبله 

 ناحلم  م  ّب الغشملني.

 دددددددددددددددد
 .. يف جممبع فتشنى نفال ا سالم  مح   ف تفمفة259الغقف ة الباسطفة ال ف تفمفة ي. ( 2)
 .200املرتق  لل ه  ي ( 1)
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 فهرس المراجع والمصادر
 

( لإلرددددددشم  ددددددالل الدددددد يف ال ددددددفبطذ 1-2ا تقددددددشن يف علددددددبم القدددددد آن ) -2
 دا  ال ك  للطبشعة نالرش  نالتبزي   رينت  ال تش يال.الششفغذ 

إ نددشد ال ددش ي لشدد    ددحف  الببددش ي للق ددطال ، الطبغددة ال شدسددة  -1
 هد.2275 شملطبغة الكربى األرريية  ببال  رب  المفة 

ا  دددددش ة يف ِتففددددد  البدددددحش ة ال دددددف حجددددد  الغ دددددقال ، الطبغدددددة األن   -2
 .هد، دا  إحفشء الةان الغ  2212

م دا  ال يدشن 2922-هدد2172الب اية نالرهشية ال ف كثري الطبغدة األن   -1
 للةان القشه ة.

م، دا  اريددري 2997هددد/2127 -2ت  ددري القدد آن الغصددفا ال ددف كثددري   -5
  رينت.

ف  رش  خرب  ه  سبل ال محف رف  ن  باب  هل الغلا نا ةشن  تحق -6
ۡ ُۡٱُۡهوَۡۡقُل َحدۡ ّۡللَّ

َ
لق آن، ال ف تفمفة املطش    ل  ا تعدل١ۡأ

 هد.2122فة ال يشن  ا سالرفة الغ  

ال ددددف القدددددفا  – ن ن ددددف ا ردددددة  –إ   ددددالد األفددددد ا   حددددشدي األ نا  -0
دا  ا ددف كثددري  –ا بزيددة الطبغددة األن  ركتبددة دا  الددةان امل يرددة املرددب ة 

 م.2992-هد2122درش   –للطبشعة نالرش  نالتبزي  

م 2992هدد/2121-5قدّفا ا بزيدة    الغبدشد ال دفزاد املغشد هل ي خري -2
ركتبدددة املردددش  ا سدددالرفة دا  ال كددد  سدددب ية  –ر س دددة ال سدددشلة  دددرينت 

 درش .
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سدددرف    داند للحدددشفظ    داند سدددلفمشن  دددف األندددغ  ال ج دددتش ،  -9
 هد.2229احل ي  مح  سب ية  دا 

هشدد  ،  رذل محف الدد اعبدد ام  ددف عبدد اسددرف الدد ا رذ لإلرددشم    حممدد   -27
 ، دا  الكتب الغلمفة  رينت.إحفشء ال رة الرببيةدا  

  ي   ف رش ه الق ني .يم حمم   ف عب اسرف ا ف رش ه أل   -22

الر ددددش ذ،  ل محف  محدددد   ددددف نددددغفبعبدددد اسدددرف الر ددددش ذ للحددددشفظ     -21
 هد.2212إحفشء الةان الغ    رينت 

إِّشعفددددل الببددددش ي  م حممدددد   ددددفعبدددد احف  الببددددش ي لإلرددددشم     دددد -22
-1الب ددش  ا غ دذ َ ددَبطه ن ّقمده ناكدد  تكدد ا  ربا دغه د/ ربددط   

الفمشرة للطبشعدة نالرشد  نالتبزيد  درشد ، ندا   -م2997-هد2127
 بزي .تا ف كثري للطبشعة نالرش  نال

م دا  2926-هدددددد2176تبدددددبي  –علدددددبم احلددددد ي  ال دددددف البدددددال   -21
 درش .ال ك  سب ية 

م دا  2920هد/2170ش   الطبغة الش عفة الثشررةفقه ال رة لل ف  س -25
 الكتشب الغ    رينت.

  شدي، دا  احل ي  القشه ة.جمل  ال يف ال رينزآالقشربيف الفا  -26

ل محف اريلفددددل  ددددف  محدددد  ال  اهفدددد ي الطبغددددة عبدددد اكتددددشب الغددددني أل   -20
 م ر س ة األعلمذ للمطببعشت  رينت.2922-هد2172األن  

ل محف عبد انفال ا سالم  مح   دف تفمفدة/ جد  نت تفدب  جممبع فتشنى -22
  ف حمم  قشسا الغش مذ الرج ي احلربلذ.

دا  املردددددش   –ررقحددددة نربدددددححة جممبعددددة فتدددددشنى ا ددددف تفمفدددددة طبغدددددة  -29
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 م.2922-هد2172

ال   الب ف  يف ت  ري الكتشب الغ ي  ال ف عطفة األه ل دذ، اململكدة  -17
 م.2905-هد2295ن ا سالرفة امل   فة نزا ة األنقشك نالش ن 

 ر ر  ا رشم  مح   ف حربل دا   شد   رينت. -12

ض ناالعتددد ال يف هقدددض كدددالم  هدددل الددد فاملرتقددد  ردددف ررهدددشج االعتددد ال  -11
 –اختبدد ع احلددشفظ الدد ه   –تددألفف نددفال ا سددالم  محدد   ددف تفمفددة 

الثشلثدة حتددس إند اك ال  شسدة الغشّرددة  دا ات البحدبن الغلمفددة الطبغدة 
 اململكدددددة الغ  فدددددة ال دددددغبدية – فتدددددشء نالددددد عبة نا  ندددددشد ال يدددددشن نا

 هد.2122

دا  ال كد  للطبشعدة نالرشد   –رف ان االعت ال يف هق  ال  دشل للد ه   -12
 نالتبزي .
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