ألبي عبد العزيز
تركي بن مسفر بن هادي جملي العبديين
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إن الحمددهلل ن محمددهللس عمنددونستغ عمنددونعوس ب عمنددشر رددنن ن د ددوع معنددتن
عن سسئنت عمنلتن ب ن يههللس هللا فال نضل لغ عن يضلل فال هندي لغ .
ع ههلل ن ال إلغ إال هللا ب ع ن نحمهللاً عبهللس ع سشلغ .
( يَن َيُّهَن الَّ ِذي َ آ َنتُشا اتَّقُشا ّ
هللاَ َح َّ
شن )
ق تُقَنتِ ِغ َعالَ تَ ُمشتُ َّ إِالَّ َع َموُم ُّننلِ ُم َ
ق ِنتهَن زَع َجهَدن
( يَن َيُّهَن التَّنسُ اتَّقُشا َ رَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُكم ِّن مَّعس َعا ِح َهللة َع َخلَ َ
شن رِد ِغ َعاألَ َحدن َ إِ َّن ّ
ث ِنتهُ َمن ِ َجنالً َكثِسوًا َعمِ َندن َعاتَّقُدشا ّ
َعرَ َّ
هللاَ الَّد ِذي تَ َندن لُ َ
هللاَ
نن َعلَس ُكم َ قِسبًن )
َك َ
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( يَدن َيُّهَدن الَّد ِذي َ آ َنتُدشا اتَّقُدشا َّ
هللاَ َعقُشلُدشا قَدشال َسد ِهلليهللًا * يُصدلِ لَ ُكدم َع َمدنلَ ُكم
َعيَنعِو لَ ُكم ُرمُشرَ ُكم َع َن يُ ِطع َّ
هللاَ َع َ سُشلَغُ فَقَهلل فَن َز فَش ًزا َع ِظس ًمن )
نددن رنددهلل ذ فهددذس تنلسقددنت علد كوددن "ضددشارا الحددول عالونددهلليل " كوبوهددن
لستوعع رهن ن ن هللا ن طال النلم ب يت إلحنقهن كحن سة عل هذا الكون
حمدغ هللا تندنل
عقهلل جنلدت لهدن ندخا خنحدن حود ال تلودبس رحن دسة المهلد
ع نختهن رهذا الونخ 
عهش جههلل المقل ب عهللا حنبي عمنم الشكسل .
كوبغ ذ رش عبهلل النخيخ النبهلليتي
توكي ر ننعو ر هندي نحلي

مقدمة الطبعة الثانية

رنم هللا الوحم الوحسم
الننلمس ب عالصالة عالنال عل مبستن نحمهلل ععل آلغ عححبغب

الحمهلل ن
عرنهللذ
فد ن نمددن يوعددنعت فسددغ المتونددبشن إلد النلددم القددهلل ة علد تتظددسم المنلشنددنت
عتوتسبهددنب عتشقسقهددن ندد نصددند هن األحددلسةب عقبددل رلددا فهمهددن عاسددوسننرهنب
عفضسلة سختن الشسخ الهللكوش عبهلل النخيخ ر نحمهلل النبدهلل اللطسد  -حمدغ هللا-
ضو ن رلا كلغ رنهم عافوب عالً في تهلل ينغ للطلبة في الحنننةب عقنمسن ً فدي
كوبغ ع سنئلغ الوي لعهن.
عال ا ن ن هم كوب الشسخ  -حمغ هللا -كونرغذ "ضشارا الحول
عالونهلليل"ب فقهلل فوغ فسغ خالحة جهشدس عل نهللى ستشات طشيلةب كنن في
قتنئهن يقش روهلل يس نندةذ "الحول عالونهلليل"ب فقلَّب هذا الع كثسواًب ع رهللى فسغ
ع عندب حو تبسَّ لغ نن يحونجغ المتونبشن إلسغذ كونرن ً يننعهللهم عل التظو في
قشال ئمة التقهلل األعلس في الواعيب فنلتنظو في قشالهم ل يحهلل األنو في
الشحشل إل د جة عاضحة في الواعي سهالً في جمسع الوعاةب فورمن اخولعشاب
رل رمن اخول كال التنقهلل الشاحهللب فهش نحونج إرن إل قشاعهلل عضشارا ينسو
عل عفقهن للشحشل إل هذس الهلل جة.
عهددذا األنددو قددهلل د كددغ قبلتددن ئمددة كثسددوعنب نم د جددن رنددهلل عصددو التقددند
األعلس ب نثل ارد الصداللب عالدذهبيب عارد ححدوب عالندخنعيب فحكمدشا علد
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الددوعاة عفددق قشاعددهلل عضددشارا ظهددوت لهددمب عظلّددت هددذس القشاعددهلل عالضددشارا
نبثشقة في كوبهمب رحنجة إل ن يتظمهن في سلا عاحدهللب نعصّدلة نوتبدةب عهدذا
ندن قدن رددغ الشدسخ  -حمدغ هللا -فددي هدذا الكودن ب نضددسعن ً إلسهدن ندن ظهددو لدغ قتددن
تهلل ينغ للحول عالونهلليل.
عكون الشدسخذ "ضوابط ابجرو والبجديو " طبدع فدي المدوة األعلد فدي الحننندة
اإلسالنسة رنلمهلليتةب حسث اخون س المحلس النلمدي ضدم الكودب الودي تودشل الحننندة
طبنعوهنب عقهلل معذت هذس الطبنة نتذ نهللة طشيلةب فكنن لخانن ً إعندة طبع الكون ب حسدث
كثو الننئلشن عتغ جهللاًب فهش فشق كشمغ كونردن ً علمسدن ً نومسدخاً فدي رنردغب فقدهلل كوبدغ الشدسخ
رطويقة قو نن تكشن إل المقو الهلل اسيب كثو فسغ ن الوقنسمب ععضع العقدواتب
عدعمددددددددددددددددددددددددددددددغ رنألنثلددددددددددددددددددددددددددددددة الوطبسقسددددددددددددددددددددددددددددددةب فحددددددددددددددددددددددددددددددن
ـ رحق ـ كونرن ً نشبنن ً لوغبة البنحث الموخصصب قويبن ً ن طنلب النلم المبوهللئ في هذا
الع .
عنع ن الكون نملش رنألنثلة الوطبسقسة عل نن ركوس الشسخ ند ضدشاراب
ّإال مغ رحنجة إلد نثلدة خنحدةب يدوم فسهدن تطبسدق الضدشارا نحومندة  -ع ندن نكد
نتهدن -علد اع عاحدهللب عهددذا نددن فنلدغ الشددسخ  -حمددغ هللا -إر قدن ر عددهللاد د اسددة
عافسة عل حهلل الوعاة المخولد فدسهم كثسدواًب عهدش إسدوائسل رد يدشمس رد ردي
إسحنق النبسنيب عوض فسهدن قدشال األئمدة كلهدنب قدم قدن رهلل اسدوهن عالخلدش
ي اج في هذا الدواعيب نندوخهللنن ً فدي د اسدوغ لدغ ندن دوحغ ند
نتهن إل
ضشارا هذا الكون ب فأرنن رذلا ع ههللف كنن يوندي إلسدغ دائمدنًب عهدش ن تلدا
الضشارا تظل تحعظ عتودد دعن نن فنئهللة تذكوب إرا لم يصنحبهن تطبسدق عملديب
عهذا نن كنن يحو علسغ نع طالرغ عفي د عسغ.
عكددنن ن د المتنسددب ج دهللاً ن تضددم توجمددةذ "إس و بل اطوونا ووا " إل د كوددن
الضشارا في طبنوغ الحهلليهللةب رنوض تنمسم العنئهللة الموجشة نتغب عتندهسالً علد
طال النلم.
عهللا سددبحنمغ عتنددنل ـ عهددش المددتنم الموعضددل ـ سددأل ن يحددخي الشددسخ خسددو
الحخا عل نن قهللنغ للنلم ع هلدغب تهلل يندن ً عتألسعدنًب ع ن يشدملتن عإيدنس رشاسدع حمودغب
إمغ سمسع نحسب.
كدبهاإط به ماطناعب اهللاابجالحماااااااااااااااااااااااااااااااااااابجقص ماـاط
1425/8/5هـ

ةاـافيا
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مقدمة الطبعة األولى

الحم دهلل ن
عححبغ.

النددنلمس ب عالصددالة عالنددال عل د

سددشلغ األنددس ععل د آلددغ

ددي تددهلل يس نددندة (الحدددول عالونددهلليل) فددي كلسدددة الحددهلليث
عرنددهللذ فقددهلل ُسددتِ َهلل إلد ّ
الشوي رنلحنننة اإلسالنسة نتذ عن 1404هـب فألعسدت الحنجدة ننسدة إلد تدألس
كودددن نتهحدددي يحدددشي هدددم قشاعددهلل الحدددول عالونددهلليلب عيَلُددد ُّم دددونتهن نددد الكودددب
صتَّعة في (نصدطل الحدهلليث) ع(الحدول عالوندهلليل) ع(علدل الحدهلليث) رأسدلش
ال ُم َ
يالئددم ننددوشى الطنلددب الحددننني عيلعددت مظددوس إلد ضددشارطهمن الموندهللدة .ع يددت
االكوعن رمدن كوبدغ فضدسلة الدهللكوش ر كدو ضدسن ال ُن َمدوي ند د اسدة عافسدة حدشل
(اإلستند عظهش علم الوجدنل) عمشدأة (علدم الحدول عالوندهلليل) فدي كونردغ (رحدش
في تن يخ الندتة ال ُم َ
شدوَّفة) فشجَّهدت النتنيدة إلد القشاعدهلل عضدشارطهن نندوعسهللاً ند
سددئلة الطددال عنتنقشددنتهم خددالل تلددا النددتشات فددي تحهللي دهلل حددسنغوهن عاإلضددنفة
إلسهنب عننوفة ينو ال ُّنب ُِل إل حن عوضهن.
فلمن اجومع لهلليَّ نن يُح ِّق ُ
ق سئن ً ن النوض المتششد عخنت عل إخواجغ
اعلُغب عرَ َهللا لي ن الشفن رذلا النوض يقوضي تقنسمغ إل
في كون ينهل تَ َهلل ُ
قالقة رشا هيذ
البن األعلذ حقسقة الحول عالونهلليل عضشارا تنن ضهمن
عفسغ فصالنذ
العصل األعلذ حقسقة الحول عالونهلليل.
العصل الثنميذ تنن ض الحول عالونهلليل.
البن الثنميذ عجشس الطن في الواعي عفسغ رنة فصشلذ
العصل األعلذ نن يونلق رحهنلة الواعي.
العصل الثنميذ نن يخوص رنلنهللالة.
العصل الثنلثذ نن يخوص رنلضبا.
العصل الوارعذ نن ال يونلق رنلنهللالة عال رنلضبا غنلبنً.
البن

الثنلثذ ن عبن ات الحول عالونهلليل عفسغ فصالنذ

العصل األعلذ نننمي رنض عبن ات الحول عالونهلليل.
العصل الثنميذانواتب لعنظ الحول عالونهلليل.
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فآ ُن ُل ن يُ َحقِّق هذا الكون للطنلب الموخصص في علم الحهلليث سنسن ً حنلحن ً
للبتن ب علنسو الموخصص في هذا النلم ن طال النلش الشوعسة اطالعن ً
يُ َحلِّي لغ حشل هذا النلم ب ع قهلل الشكو الحخيل لم حظست حشل الكون
رمواجنوهم عتشجسهنتهم عهم اإلخشة الكوا ذ
د.احافظاطنامحمو ابجحمموياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.اصواج اطوناحامو ا
بج فاعي ا
د.اعب و ابج و حمناطووناصوواج ابجيب و ابج و ااااااااااااااااااااد.امحم و اطوونام و ا
بجزه ب ي
ع نلي ن حظ روشجسهـنت األفنضل فسمن يظهو لهم فسغ ن خطأ ع مقص
ع خلل.عنن تشفسقي ّإال رنن علسغ تشكلت عإلسغ ُمسب.
المهلليتة التبشية الحمنةذ 15رحعور1410هـ
د .عبهلل النخيخ ر نحمهلل ر إرواهسم النبهلل اللطس

ترجمة المؤلف -رحمه اهلل-
الحمهلل ن عالصالة عالنال عل

سشل هللا ععل آلغ عححبغب نن رنهللذ

اسمه ونسبه وكنيته:
هش الشسخذ عبهلل النخيخ ر نحمهلل ر الشسخ إرواهسم ر عبهلل اللطس
هللا النبهلل اللطس البنهليب رش إسمنعسل.

ر عبهلل

مولده ونشأته:
ُعلِ َهلل الشسخ ـ حمغ هللا ـ عن 1374هـ؛ في الشنوا رمتطقة الوينضب عمشأ
في سوة علمسة نونشقةب فَ َح ُّهللسُ الشسخ إرواهسم كنن قنضسنب عكذلا كنن َع ُّمغُ
الشسخ عبهلل اللّطس ؛ الذي اسوَقَن َل ع القضن فسمن رنهللب قم الوحق للوهلل يس
رنلحنننة اإلسالنسّة عن افوونحهن 1381هـب َع َن َك َ
ث يُ َهلل ِّسُ رهن إل ن ُ ِحس َل
للوقنعهللب عهش حنحب الكون الشهسوذ(طويق الو هلل إل تخويج حنديث رهللاية
()1

هلل) .
ار
عهكذا مَ َشأَ الشسخ في رهللاية حسنتغ مشأة علمسّةب َعتَتَقَّ َل رس ِع َّهلل ِة نتنطق رحكم
َع َم ِل عالهللسب فأقن في تورة حسث كنن عالهللس حمغ هللا ينمل ئسنن لهسئة األنو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1تمت طبنعة الكون رنلحنننة اإلسالنسة رنلمهلليتة التبشية نوا ا.
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رنلمنوعف عالتهي ع المتكو عاموقل إل الوينض لمشاحلة الهلل اسة إل
اسوق ّو رغ المقن رنلمهلليتة التبشيّة لمن ّ اموقل عالهللس إلسهن عن 1386هـ.

ن

دراسته ومشايخه:

1ـ رَن َهلل ن تخوّج ال ّشسخ ن المهلل سة االروهللائسّة الوحق رنلمنههلل النلم ّي؛
الوّنرع لحنننة اإلنن نح ّمهلل ر سنشد اإلسالنسّة رنلمهلليتة المتش ة.
2ـ عتهللنن تخوّج نتغ اموقل إل نهلليتة الوينض للهلل اسة في كلسة ال ّشوينة
رحنننة اإلنن نح ّمهلل ر سنشد اإلسالنسّةب عهتنك تولمذ ال ّشسخ عل يهلل مخبة ن
النلمن عاألسنتذةذ كنلشسخ حنل العشزانب عالشسخ حنل النلي التنحوب
س النقسهللة عل الشسخ
عالشسخ حنل المتصش ب عالشسخ فههلل الحمس ب ع َد َ َ
حنل الو شدب عالشسخ عبهلل الوحم البوّاك.
كمن تولمذ عل َع َهللد ن األسنتذة الشافهللي ن خن ج المملكةذ كنلشسخ علي
بّن المصويب عالشسخ نحمهلل رشالعو البسنمشمي.
3ـ تخوّج الشسخ ن كلسة الشوينة رحنننة اإلنن نح ّمهلل ر سنشد
اإلسالنسّة في النن الحنننيذ 1394ـ1395هـ.
4ـ اكمن تولمذ في نوحلة د اسوغ النلسن في الحنننة اإلسالنسة رنلمهلليتة
المتش ة عل مخبة ن خسن األسنتذةذ كنلشسخ عبهلل المحن ر حمهلل البهلل ب
عالهللكوش نحمهلل نس المصويب عالهللكوش ال َّنسِّهلل نحمهلل الحكسمب عالهللكوش
نصطع زيهللب عالهللكوش عمو عبهلل النخيخب عالهللكوش كو ضسن النمويب
عغسوهم .ا

حياته الوظيفية:

1ـ ُعسِّ َ الشسخ ُن ِنسهللًا رحنننة اإلنن نحمهلل ر سنشد اإلسالنسة فيذ
12ر7ر1395هـب لكتّغ فضّل االموقنل إل المهلليتة التبشية فَ ُنسِّ َ ننسهللًا في
الحنننة اإلسالنسة فيذ10ر2ر1396هـب ععاحل د اسوغ النلسن رهن.
2ـ حصل عل د جة (المنجنوسو) فيذ 4ر7ر1399هـب ع قي إل د جة
نحنضو فيذ 23ر4ر1400هـ .
3ـ حصل عل هندة (الهللكوش اس) فيذ26ر8ر1405هـب ع قي إل د جة
سونر نننعهلل فيذ 29ر8ر1405هـ قم قي إل د جة سونر نشن ك فيذ
9ر6ر1414هـ.
اا

آثاره العلميّة :أ -آثاره العلمية المنشورة:
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1ـ (ضابط ابجر و البجدي )ب عقهلل مشوتغ الحنننة اإلسالنسة
عن 1412هـب عتكم همسة هذا الكون في كشمغ جمع ونت نن تعوّق في
النهلليهلل ن المصند نمن يونلق رضشارا الحول عالونهلليلب نع حن الووتسبب
عجشدة الوتظسمب عالنتنية رذكو األنثلةب عحتع الحهللاعل عغسوهن ن المخاين
الوي جنلوغ نوجنن ننومهللا ن قبل الهللا سس عالبنحثس في علش الحهلليث
التبشي.
2ـ تحقسق كون ذ(طغ ة ابج بغب ابجمدمني افي اخدم ابجنسالي اط لب ة ابطنا
بجسني) لإلنن النخنعيب عقهلل مشوتغ نكوبة النبسكنن عن 1414هـ .

ب -آثاره العلمية التي لم تنشر:

1ـ (بألحاد ث ابجمخصصة اج يمام افي ابجسار ابألرطع ابج ابل ابجبق ة الآلا

ص َل رهن عل د جة
عم بن البجنساء البجمال ة)ب عهي سنلوغ الوي َح َ
(المنجنوسو)ب عتقع في نحلهلل عاحهللب عكنمت تحت إ واف فضسلة الهللكوش ذ عمو
عبهلل النخيخ حعظغ هللا.
2ـ (أمهات ابجمؤمن ن اـ ارضي اهللا اعنهن اـ :ادربسة اح ث ة)ب عهي
طوعحوغ الوي حصل رهن عل هندة (الهللكوش اس)ب عتقع في نحلهللي ب عكنمت
تحت إ واف فضسلة األسونر الهللكوش ذ كو ضسن النمويب ع َح ِظسَت رمتنقشة
فضسلة الشسخ عبهلل المحن ار حمهلل البهلل ب عفضسلة األسونر الهللكوش نحمهلل
نصطع األعظمي.
3ـ (إس بل اطن ا ا اطن اأطي اإسحاق ابجسب يي ابجهم ب ي :ات جمدها
لأقابلاألمةابجر والبجدي

اف هاـادربسةاتح

ةاـ ).

4ـ (مذك ةافياكدبابجر والبجدي )ب عهي نتوشوة رس الطلبة الذي َد َ سُشا
عل الشسخ في كلسة الحهلليث الشوي عالهلل اسنت اإلسالنسة رنلحنننة اإلسالنسة
عغسوهم.
5ـ (مذك ة افي امص ابجح ث)ب عهي ـ في األحل ـ نحنضواتغ الوي
لقنهن عل طال كلسة الحهلليث في نندة المصطل .
6ـ (مذك ةافيابج فاع اعنابجسنة)ب عهي ـ في األحل ـ نحنضواتغ الوي
كنن يلقسهن عل طلبة النتة الوارنة ركلسة الحهلليث في نندةذ "دفنع ع النتة".
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7ـ (عب اهللااطناعم اطناحفصاطناعاصماطناعم اطنابجخ اباـا ادربسةا
تح ةاـ ).
علغ ـ حمغ هللا ـ د اسنت في الحول عالونهلليل لم تكوملذ
.
1ـ َكبَحثِ ِغ في حنل عموع ر نسب ع عايوغ ع رسغ ع جهللس.
2ـ تحقسق العصل الخن روجنل ححس البخن ي الموكلم فسهم ن كون
ههللي النن يب عقهلل رلغ في الوحقسق عالونلسق إل حوف الكنف .ا
وفاته :تشفي ـ حمغ هللا ـ يش الحمنة الوارع عشو ن هو ري الححة
عن 1421هـب عهش في الننرنة عاأل رنس ن عموسب رنهلل نوض عضنل لم
رغ زيهلل ن ستوس .منأل هللا النظسم الكويم ن يوفع د جوغ في المههلليس ب
عينكتغ العودعس األعل ن الحتةب نع التبسس عالصهلليقس ب عالشههللا
عالصنلحس ب عحن
عححبغ جمنس .

()1

علئا فسقن  .عحل هللا عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبستن نحمهلل ععل

( ) 1خذت هذس الووجمة المخوصوة ن توجمة نطشلةب كوبهن تلمسذسذ عبهلل اللطس
نحمهلل الحسالمي

آلغ

ر
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حقيقة الجرح والتعديل وضوابط تعارضهما
عفسغ فصالنذ
 العصل األعلذ حقسقة الحول عالونهلليل.
 العصل الثنميذ تنن ض الحول عالونهلليل.


حقيقة الجرح والتعديل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا

حمغ هللا تننل علم الحول عالونهلليل ب عإممن دخل نبن وة في
 لم ينوف المهل
تنوي طوفسغ ب عاألعل ن يبهلل فسنوف علم الحول عالونهلليل عقهلل عوفغ حنجي خلسعة
في كش الظتشن (1ر ) 582رقشلغ ذ علم الحول عالونهلليل ذهش علم يبحث فسغ ع
جول الوعاة ب عتنهلليلهم ب رألعنظ نخصشحة ب عع نواتب تلا األلعنظ  .عمقلغ عتغ
النالنة حهلليق حن خنن في كونرسغ رحهلل النلش (2ر )211عالحطة رذكو الصحنل
النوة . 83
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تعـريف الجـرح
أ ـ الجرح في اللغة:
()1

ال َحول ـ رنلعو ـ الوأقسو في الحنم رنلنالل .
()2

عالحُول ـ رنلضم ـ اسم للحول .
عقدنل رندض فقهدن اللندةذ « الحُدول ـ رنلضدم ـ يكدشن فدي األردهللان رنلحهلليدهلل
عمحشس.
عال َحول ـ رنلعو ـ يكشن رنللننن في المننمي عاألعواض عمحشهن

))()3

.

ب ـ الجرح في االصطالح:


عايودددغ ع

عحددد الدددواعي فدددي عهللالودددغ ع ضدددبطغ رمدددن يقوضدددي تلسدددس
()4
تضددنسعهن ع َّدهددن ب فنلمشحددشف رمددن يقوضددي تلسددس عايوددغ هددش (الصددهللعق
سسئ الحعظ) توقشى عايوغ رشجشد قويتة نوجّحة لحنمب ضبطغ لحدهلليث نندس .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ لننن النو 2ر 422نندة "جول".
()1
تنج اللنة عححنل النورسة 1ر358ب عنحمل اللنة 1ر 186نندة "جول".
()2
تنج النوعس 2ر 130نندة "جول" .قنل ال َّخرسهلليذ "هذا هش الموهللاعل رستهم عإن
()3
كنمن في حل اللنة رمنت عاحهلل" .تنج النوعس 2ر.130
 عننتنس عتهلل الحنفظ ار ححو كمن في نقهللنة الوقويب  30ذ ن لسس لغ ن الحهلليث
إال القلسل علم يثبت فسغ نن يووك حهلليثغ ن جلغ .
قنل ار األقسوذ "الحولذ عح ٌ نو الوحق رنلواعي عالشنههلل سقا االعوبن رقشلغ
()4
عرطل النمل رغ" .جننع األحشل 1ر.126
 ن القوائ الموجحة لحنمب ضبا الواعي ذ
أ-أنا ح ثاهذبابج بليامناكداطها,افإ هاإناح ثامناكداطها,الكاناضاط ااجهاقب اح ثه ب
عال يشووط في الواعي ن يحمع رس حعظ الصهلل عحعظ الكون ب ععلسغ جمهش
حسث
النلمن ب عا ووطغ ننلا ع رش حتسعة  .عقهلل عبّو اإلنن الشنفني ع هذا األحل
=
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عايوددغ ال يخلددش تضددنسعغ ندد قددال

عالمشحددشف رمددن يقوضددي تضددنس
حنالت هيذ
األولى :ن يكشن تضنسعن ً نطلقن ً فهذا ال تقبل ننغ عاية الواعي عتدهلل تعدوّدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قنلذ "عن كثُو غلطُغ ن المحهللقس علم يك لغ حل كون ححس لم يقبل حهلليثغب كمن
يكشن ن كثو النلا في الشهندة لم تقبل هندتغ"  .الكعنية 1ر 429ع الوسنلة 382
عقنل الحمسهللي ذ « فأنن ن اقوصو عل نن في كونرغ فحهلل رغ علم يخد علم يتقص نتغ نن
ينسو ننتنس ع جع عمن يخنل فسغ رشقشف نتغ ع رلا الحهلليث ع ع االسم الذي
خشل فسغ ن اإلستند علم ينسوس فال يطول حهلليثغ فال يكشن رلا ضن ا في حهلليثغ إرا لم
يوزق ن الحعظ عالمنوفة رنلحهلليث نن زق غسوس إرا اقوصو عل نن في كونرغ علم
يقبل الولقس .عهش في الكعنية (2ر )90الطبنة المحققة رهللا الههللى ب عامظو ذ ول علل
الوونذي 2ر 756عالتكت للحنفظ (1ر)269-267
عقهلل عقهلل الخطسب في الكعنية (2ر )60فصال في ن الني الحعظ ال ينوهلل ن حهلليثغ إال رمن
عاس ن حل كونرغ عركو رأسنمسهللس ذ
 -1ق نل ععنن قتن همن يشنن رحهلليث فقسل لغ فسغ فهللخل فتظو في كونرغ فقنل ال امي خطئ
ع من ال ى فكنن رنهلل يوننههلل كونرغ .
 -2قنل ار عمن ذ" ويا كوبغ ححنل ب فم سمع نتغ ن كوبغ فهش ححس ".
قنل ذ" علم ينمع ن ويا ن كونرغ إال إسحنق األز ق " .
 -3قنل يحس ر سنسهللذ إرا حهللقكم المنومو ر سلسمنن رشي فنعوضشس ف مغ سي الحعظ .
عمصش األئمة في رلا كثسوة عنتهن ذ
 -1قنل حمهلل في عاية األقو في ذ"حنتم ر إسمنعسل المهللمي " ذ "حنتم ر إسمنعسل حب
إلي ن الهلل اع ديب زعمشا مغ كنن فسغ غعلةب إال ن كونرغ حنل "  .الحول عالونهلليل
3ر258
 -2عقنل اإلنن حمهلل في ري عبسهللة عبهلل الشاحهلل ر عاحل الحهللادذ "لم يك حنحب حعظب
إال ن رن عبسهللة كنن كونرغ ححسحنً"  .تن يخ رنهللاد 11ر.5
ب-المنابجق بلناأنا مانابج بليامناأثبتابجناسافياش خه ب فال يطلق األئمة عل اع
مغ قبت في سخغ إال عل ن هش نوق لحهلليث سخغ ب فهذس توفع تبة حهلليثغ إل
اإلحوحنج لهذس القويتة عن نثلوغ ذ هشن ر سنهلل المهللمي ب فسغ لس عضن ب لك رن
داعد قنل ذ هشن ر سنهلل قبت التنس في زيهلل ر سلم كمن في الوهذيب .
عركو لغ سختن النالنة نقبل ر هندي الشادعي  -حمغ هللا  -حهلليثن في الحننع ( 2ر)77
عن نثلة رلا يضنًذ يحس ر سُلسم الطنئعي في عايوغ ع عبهلل هللا ر عثمنن ر خثسم.
قنل اإلنن حمهلل في يحس ر سُلسم ذ "كنن يُكثو الخطأ"  .النلل عننوفة الوجنل ـ روعاية
الموعري عغسوس  142قم.252
ع عى عبهلل هللا عتغ مغ قنلذ "كنن قهلل تق حهلليث ار ُخثسمب كنمت عتهللس في كون ب فقلتن لغ
عطتن كونراب فقنلذ عطشمي نصحعن ً هتنً .قلتنذ ِن َي لتن نصح ٌ عمح ُغورن "
ِ
النلل عننوفة الوجنل ـ روعاية عبهلل هللا 2ر 480قم3150
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رهن علك توقشى رنلمونرنة ن نثلغ فووتقي إل حن لنسوس.



الثانيــة :ن يكددشن تضددنسعن ً نقسددهللاً رنلوعايددة ع د رنددض الشددسش






ب ع فددي

رمددن قُسددهلل رددغ دعن

رنددض البلددهللان ب ع فددي رنددض األعقددنت فسخددوص الضددن
سشاس.
الثالثــة :ن يكددشن تضددنسعن ً منددبسن ً عهددش الشاقددع عتددهلل المعنضددلة رددس
فأكثو فهدذا ال يلدخ نتدغ قبدشت الضدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعيددس
المطلدق فدي الدواعي ردل يخولد الحكدم

 ع نثلة هذا التشع كثسوة ب عهش الننلب في هذس الحنالت الثال .
 قنل ار جب في ول علل الوونذي (2ر  )781ذ قش ققنت في معنهم ب لك حهلليثهم
ع رنض الشسش فسغ ضن رخالف حهلليثهم ع رقسة سشخهم  .عههال جمنعة
كثسوعن  ..عسسذكو نتهم المهل في هذا الكون .
 قنل ار جب في ول علل الوونذي (2ر ) 766ن ضن حهلليثغ في رنض األننك
دعن رنض عهش عل قالقة ضو
الضو األعل ذ ن حهلل في نكنن لم تك ننغ فسغ كوبغ فخلا عحهلل في نكنن آخو ن
كوبغ فضبا ع ن سمع في نكنن ن سخ فلم يضبا عتغ عسمع نتغ في نشضع آخو
فضبا فمتهم ننمو ر ا هلل حهلليثغ رنلبصوة فسغ اضطوا كثسو عحهلليثغ رنلسم جسهلل .
الضو الثنمي ذ ن حهلل ع هل نصو ع إقلسم فحعظ حهلليثهم عحهلل ع غسوهم فلم
يحعظ ب فمتهم إسمنعسل ر عسنش الحمصي رش عوبة إرا حهلل ع الشننسس فحهلليثغ
عتهم جسهلل عإرا حهلل ع غسوهم فحهلليثغ نضطو هذا نضمشن نن قنلغ األئمة فسغ نتهم
حمهلل عيحس عالبخن ي ع رش ز عة  .ول علل الوونذي 2ر773
ال ضو الثنلث ذ ن حهلل عتغ هل نصو ع إقلسم فحعظشا حهلليثغ ب عحهلل عتغ غسوهم فلم
يقسمشا حهلليثغ فمتهم ذ زهسو ر نحمهلل الخواسنمي قم المكي ب يكت رن المتذ ب ققة
نوعق عل تخويج حهلليثغ نع ن رنضهم ضنعغ  .عفصل الخطن في حنل عاينتغ ن
هل النواق يوععن عتغ حنديث ننوقسمة ب عنن خوج عتغ في الصحس فم عاينتهم
عتغ ع هل الشن يوععن عتغ عاينت نتكوة ب ول علل الوونذي 2ر 777عنن رنهلل
.
 قنل ار جب في ول علل الوونذي ج2ر  732ذ ن ضن حهلليثغ في رنض
األعقنت دعن رنض عههال هم الثقنت الذي خلطشا في آخو عموهم ب عهم نوعنعتشن
في تخلسطهم فمتهم ن خلا تخلسطن ً فنحشن ً عنتهم ن خلا تخلسطن ً ينسواً عن عسنن
ههال ذ عطن ر الننئب الثقعي الكشفي ....الخ .
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علسغ رحنب قويتة الحنل في تلا المعنضلة .
ع ّنن المشحشف رمن يقوضي َّد عايوغ فهش الضنس
يُقَ ِّشي غسوس عال يَوَقَ َّشى رنسوس.

جهللاً فم دعمغ ال

تعريف التعديل
أ ـ التعديل في اللغة :
( )1

الونشية ب عتقشيم الشي عنشازموغ رنسوس .

ب ـ التعديل في االصطالح:
عح

( )2ا

الواعي في عهللالوغ عضبطغ رمن يقوضي قبشل عايوغ .

عالقبشل هتن عل إطالقغ فسشملذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنثنل رلا ذ نن عاس عثمنن الهللا ني قنل ذ سألت ار ننس ع النال عارتغ كس
حهلليثهمن ؟ قنل لسس رغ رأس ب قلت هش حب إلسا ع سنسهلل المقبوي ؟ قنل سنسهلل عقق
عالنال ضنس .
قنل الحنفظ ننلقن ً كمن في تهذيب الوهذيب ذ " توجمة النال ر عبهلل الوحم " ذ ينتي
رنلتنبة إلسغ ب ينتي كأمغ لمن قنل عقق خشي مغ يظ مغ يشن كغ في هذس الصعة عقنل
إمغ ضنس
عقنل النخنعي في فو المنسث 1ر  375ذ فهذا لم يود رغ ار ننس ن النال ضنس
نطلقن ً ب رهلللسل قشلغ مغ ال رأس رغ ب عإممن اد مغ ضنس رنلتنبة لننسهلل المقبوي ب
ععل هذا يحمل كثو نن ع د ن اخوالف كال ئمة الحول عالونهلليل نم عقق جالً
 – 174-173المسخان
في عقت ب عجوحغ في آخو  .عامظوذ تن يخ ار ننس
(5ر - )126الكننل في ضنعن الوجنل (5ر) 217
( )1الشسسا في علش عنصطل الحهلليث  .385عامظوذلننن النو 11ر 432نندة
(عهللل).
 قنل ار فن س في ننحم نقنيسس اللنة (4ر )246نندة ذ" عهللل" ذ النس عالهللال عالال
حالن ححسحننب لكتَّهمن نوقنرالن كنلموضن َّدي ذ حهللُهمن يهلللُّ عل اسوشا ب عاآلخو
المنوشي الطّويقة .يقنلذ هذا
الموضي
يهلللُّ عل اعشجنج فنألعل ال َنهللل ن التَّنسذ
ّ
ِ
الن يضنًب عهم عُهللع ٌل  .فأ ّنن األحل اآلخَ و فسقنل في
عَهلللٌب عهمن عَهلللٌ عتقشلذ همن عَهلل ِ
االعشجنجذ َعهللَل .عامنهلل ََلب ي ام َن َوج.
عفي لننن النو (11ر )430النهللل ن التنس ذالموضي في قشلغ عحكمغ .
.43
المخوصو في علم جنل األقو
()2
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 1ـ َن تُقبل عايوغ عتنوبو في نوتبة الصحس لذاتغ.
()1
 2ـ َن تُقبل عايوغ عتنوبو في نوتبة الحن لذاتغ .
عرلا ألن ههال يُحوَجُّ رموعينتهم عإن تعنعتت نواتبهن.
استعمال كلمة (التعديل) في االصطالح بمعنى (التوثيق)
حددل كلمددة (تنددهلليل) ينتددي الحكددم رنهللالددة الددواعيب لكتهددن قددهلل اسدوُن ِملت هتددن
مل هش (الوشقسق) يذ الحكم رنهللالة الواعي عضبطغ ننن ً ألمهمن سنس
رمنت
قبشل خبو الواعي .والمراد بالعدالـةَ :نلَ َكدةٌ تحمدل المدو علد نالزندة الوقدشى
( )2

عالموع ة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ تشضس األفكن 2ر.120
()1
 .29عالمواد رنلوقشىذ اجوتن األعمنل النسئة ن وك ع فنق
مخهة التظو
()2
ع رهللعة .مخهة التظو
.29ع نن الموع ةذ فآدا معننمسة تحمل نواعنتُهن اإلمنننَ
عل الشقشف عتهلل نحنس األخالق عجمسل النندات .عيُو َج ُع في ننوفوهن إل النُوف
عالبلهللان .امظوذ المصبنل المتسو 2ر 234نندة
عرلا يخول رنخوالف األ خن
(نو )ب فو المنسث 1ر.288
 هذا تنوي الحنفظ ار ححو في التخهة  83ب ع تنقبغ فسغ الصتننمي فقنل ذ تعنسو
النهللالة رمن ركوس الحنفظ تطنرقت علسغ كوب األحشل  ...قم قنل ذ عالحنحل ن تعنسو
النهللالة رنلملكة المذكش ة لسس ننتنهن لنة ب عال ت ع الشن ع حوف عاحهلل رمن يعسهللهن
ضشنَ ِن َ ال ُّشهَهللَا ِ ﴾ ب
ب عهللا تننل قنل في الشهشد ذ ﴿ َع َ ِههللُعا َر َعي عَهللل ﴾ ب﴿ ِن َّم تَو َ
عهشكنلوعنسو للنهللل ب عالموضي ذ ن تنك التعس إل خبوس ب عيوض رغ القلب ب
عال يضطو ن خبوس ب عيوتن ب  ....فنلنهللل ن اطمأن القلب إل خبوس ب عسكتت
التعس إل نن عاس  .قم قنل ذ فهذا تشهلليهلل في النهللالة ال يوم إال في حق المنصشنس ب
ع فواد ن خلص المهنتس ... ..عقنل ذ عحصشل هذس الملكة في كل اع ن عاة
الحهلليث ب عخيخ الحصشل ب ال يكند يقع ب عن طنلع تواجم الوعاة علم رلا ب ع مغ
ب عسهللد ب عغلب خسوس وس .عقنل ذ عهذا رحث لنشي ال
لسس النهللل إال ن قن
يقلهلل فسغ هل األحشل ب عإن تطنرقشا علسغ ب فهش نمن يقشلغ األعل ب قم يونرنغ علسغ
اآلخو ب ن غسو مظو .عقنل يضن ذ عقهلل قنل " الشنفني " في النهللالة قشال ب اسوحنتغ
كثسو ن النقال ن رنهللس قنل ذ" لش كنن النهللل ن لم يذمب ب لم محهلل عهللال ب علش كنن
كل رمب ال يمتع ن النهللالة ب لم محهلل نحوعحن ً ب علك ن توك الكبنئو ب عكنمت
73 -53
نحنستغ كثو ن نننعئغ ب فهش عهللل "  .اموه ن قموات التظو
روصوف ب
=
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والعدل هو :المنلم البنلغ الننقل الننلم ن

سبن

العنق

() 1

عخشا

()2

الموع ة .
فنإلسال عالبلشغ وطنن لألدا علسنن رشوطس للوَّ َح ُّم ِلب فقهلل تَ َح َّمل رنض




الصحنرة قبل إسالنهم قم ّدعا رنهللس عتح ّمل حنن الصحنرة حنل حبنهم ع ّدعا رنهلل
( )3

رلشغهم .

عالبلشغ عالنقل همن نتنط الوكلس

الشوعي

( ) 4

لك قهلل يضبا الصبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

98ذعاألعل ن يقنل في تنوي النهللالة ذ مهن
=عقنل الششكنمي في إ ند العحشل
الومنا رآدا الشوع فم تمنا رهن فنال عتوكن فهش النهللل الموض عن خل رشي
نتهن ف ن كنن االخالل رذلا الشي يقهللل في دي فنعلغ ع تن كغ كعنل الحوا عتوك
الشاجب فلسس رنهللل .عامظوذ تشضس األفكن 2ر 285- 284ب آدا الشنفني الر ري
 306ب عالنشاحم ن القشاحم 1ر 323عللخطسب رحث محش كال
حنتم
الصتننمي بلنل الصتننمي اسوعند نتغ عهش في الكعنية 1ر 273-272فنمظوس.
سبب العنق ا تكن كبسوة ع إحوا عل حنسوة .امظوذ فو المنسث 1ر.287
()1
.218
امظوذ علش الحهلليث
()2
 عنتغ عاية جبسو ر نطنم مغ سمع التبي  " يقو في المنو رنلطش " ب فحملغ
عل الكعو قم عاس رنهلل إسالنغ ب عكذلا ؤيوغ لغ علسغ الصالة عالنال عاقعن رنوفة
قبل الهحوة .عنتغ حهلليث ري سعسنن في تحهلليثغ حهلليثغ ع هوقل ب عيلوحق رغ ن
تحمل في حنلة العنق قم عى رنهلل النهللالة رل عل  .اجع ذ التكت عل نقهللنة ار
الصالل للخ كشي ( 3ر )460- 459
 عيهللل لمن قنلغ المصت سمنع حبسنن الصحنرة قم عايوهم رنهلل البلشغ ب عقبلت رنإلجمنع
ب عقهلل سلمت مس منن ً إل التبي  حبسن ً للخهللنة ب فخهللنغ عشو ستس ب عكذلا
كثوت عايوغ عتغ ع المهنتس عنئشة  -ضي هللا تننل عتهن  -دخلت عل التبي 
عهي رتت تنع ع عت عتغ الكثسو .ع وط األحشلسشن كشمغ عتهلل الوحمل نمسخا ب عإال
لم تص عايوغ ر نهلل البلشغ ب قنل ار القشسوي ذعحكي فسغ اإلجمنع  .اجع ذ التكت
للخ كشي 3ر. 462
.241
امظوذ المصهلل الننرق
()3
 كنلحن ب عالحنس ب ععبهلل هللا ر الخرسو ب عار عبنس ب عالتنمنن ر رشسو ب
عالننئب ر يخيهلل ب عالمنش ر نخونة عغسوهم  .تهلل يب الواعي ( 2ر )4
امظوذ اإلحكن في حشل األحكن 1ر 150ـ 151ب ع عضة التنظو 1ر137ب
()4
عفو المنسث 1ر.287
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ال ُم َمسِّخ رنض نن سمنغ ع نههللس
()1
حنل الصبن .



علذلا اعوبو داؤس رنهلل البلشغ لمن تَ َح َّملغ

عالنالنة ن سدبن العندق عخدشا
الواعي .لك يَقِلُّ تضنس

المـراد بالضبـط:

المدوع ة إممدن تحقدق فدي ظدنهو حدنل
()2

الواعي رعنلغ نن يخو الموع ة  .ا



الضبا مشعنن همنذ ضبا الصهلل عضبا الكون .
فضبط الصـدر :ن يكشن الواعي يقظن ً غسو ُن َنعَّل رل يحعظ نن سمنغ عيُثبِوُغ
رحسث يوم ّك ن اسوحضن س نود دن ب ندع علمدغ رمدن يحسدل المندنمي إن عى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15ذ " ع نن البلشغ فهش حهلل الوكلس ب عال
= قنل النالنة المنلمي في االسوبصن
يوحقق الخشف ن هللا عخ عجل ب عالخشف ن التنس إال رنهللس ؛ ألن الصبي نوفشع
عتغ القلم فال يخ نف هللا عخ عجل ب عكذلا ال يخنف التنس ؛ ألمهم إن ظهوعا عل كذ
نتغ قنلشا ذ حبي ب علنلغ لش قهلل رلغ عتم عقلغ لوحوز ب عنع هذا فال تكند تهللعش الحنجة
إل عاية الصبي ألمغ إن عى فنلننلب ن الموعي عتغ حي فسواجع ب ف ن كنن قهلل
ننت فنلننلب ـ إن كنن الصبي حندقن ً ـ ن يكشن غسوس نم هش كبو قهلل سمع ن رلا
المخبو ع غسوس ب ف ن اتعق ن ال يشجهلل رلا الخبو إال عتهلل رلا الصبي فمثل هذا الخبو
ال رغ  .هذا ععننة األدلة عل وع النمل رخبو الشاحهلل نش دهن في البنلنس .
سع ذ َعقَل ُ
خَ
ُ
س
ت ِن التَّبِ ِّي َ ن َّحةً َن َّحهَن فِي َعج ِهي َع َمَن ار م ِ
 كقشل َنح ُمش ِد ر ِ ال َّورِ ِ
ِستِس َ ِن دَلش ب الصحسحس عتغ .
 243ـ .244
امظوذ علش الحهلليث
()1
َ
ن رلا (نن ع د ع نبة مغ توك حهلليث جل ألمغ آس يوكض عل رِورعن).
()2
.218
نحنس االحطالل
 المواد رنلضبا لنة عهللة نننن نتهن ذ الحخ ب علخع الشي نع عهلل نعن قوغ ب عنتهن ذ
الحعظ ب عنتهن ذإحالل الخلل فسقنل ضبا الكون ب عمحشس ب ي حل خللغ بعحححغ
بعمحشس .لننن النو 7ر340
عالضبا في اإلحطالل ذ هش ن يكشن الواعي نوسقظن ً ب غسو ننعل ب عال سنس ب عال نك
ب في حنلوي الوحمل عاألدا  .قنلغ الحوجنمي في نخوصوس كمن في وحغ ظعو األننمي
464
 579ذ سمنع الكال كمن يحق سمنعغ ب قم فهم ننتنس الذي
عقنل الكعشي في الكلسنت
يهلل رغ ب قم حعظغ ربذل نحهشدس ب عالثبنت علسغ رمذاكوتغ إل دائغ ب عكمنل الشقشف
عل نننمسغ الشوعسة .

18
رنلمنت .
وضبط الكتاب :حسنموغ لهلليغ نتذ سمع فسغ عححّحغ إل

()1

ي نتغ .
ن يُه ِّد َ

ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط:
أوالً :ما يتعلق بجهالة الراوي:
 1ـ المبهمذ ن لم يُ َن َّم اس ُمغ.
 2ـ نحهشل النس ذ ن لم يَو ِع عتغ غسو عاحهلل علم يُشقَّق.
 3ـ نحهشل الحنلذ ن عى عتغ اعينن فأكثو علم يُشقَّق.
عرلا لنهلل ننوفة حشالهم في النهللالة عالضبا.

ثانياً :ما يخرج بتعريف العدل:
 1ـ الكنفو.
 2ـ الصبي.
 3ـ المحتشن.
 4ـ المبوهللعذ ن اعوقهلل نن لم يك ننوعفن ً علد عهدهلل التبدي  نمدن لدم يكد
علسغ نوس عال ححنرغ.
ف رن تكن كبسوة ع ر حوا عل حنسوة.
 5ـ العنسقذ ن ُع ِو َ
 6ـ الموهم رنلكذ ذ ن يونننل رنلكذ علم يُنوف مغ كذ عل التبي . 
 7ـ الكذا ذ ن كذ عل التبي  نونمهللاً علش نوة.
 8ـ نخوع الموع ة.
عقهلل خوج األعل لكعوسب عالثنمي لصدبنسب عالثنلدث لحتشمدغ إرا كدنن ُنطبِقدن ً ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

218ب عفو المنسث 1ر.286
امظوذ علش الحهلليث
()1
عقنل ار األقسوذ "الضبا مشعننذ ظنهو عرنط ب فنلظنهوذ ضبا ننت الحهلليث ن حسث
اللنةب عالبنط ذ ضبا ننتنس ن حسث تنلق الحكم الشوعي رغب عهش العقغ .عنطلق
الضبا الذي هش وط في الواعي هش الضبا ظنهواً عتهلل األكثو ألمغ يحشز مقل الخبو
رنلمنت فولحقغ تهمة تبهلليل المنت روعايوغ قبل الحعظ ع قبل النلم حس سمع" .جننع
األحشل 1ر  72ـ .73
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1

2

( )
( )
ُنوَقَطِّنن ً نهقواً فدي اإلفنقدة ب عالواردع لبهللعودغ ب عالخدننس عالندندس عالندنرع
لظهش فنقهمب عالثنن لتقصنن نوع تغ.

ثالثاً :ما يخرج باشتراط الضبط:
صد َل
 1ـ كثدوة الد َشهمذ ن تكثدو ند الدواعي الوعايدة علد سدبسل الوَّدشهُّم فَسَ ِ
()3
اإلستند الموسلب عيوفع األقو المشقشف عمحش رلا .
()4

 2ـ كثوة نخنلعة الواعي لم هش عقق نتغ ع لحمع ن الثقنت .
()5

 3ـ سش الحعظذ ن ال يووج جنمب إحدنرة الدواعي علد جنمدب خطئدغ
رل يوننعى االحومنالن.
 4ـ ّهللة النعلةذ ن ال يكشن لدهللى الدواعي ند السقظدة عاإلتقدنن ندن يمسّدخ ردغ
()6
الصشا ن الخطأ في نوعينتغ .
()7

 5ـ فحش النلاذ ن يخيهلل خطأ الواعي عل حشارغ زيندة فنحشة .
 6ـ جهدل الدواعي رمدهلللشالت األلعدنظ عنقنحدهللهن عندن يُحسد ُل نننمسهدن ـ عتدهلل
الوعاية رنلمنت ـ حسث يونسّ عتهلل رلا األدا رنللعظ الذي سمنغ اتعنقدن ً لدئال يقدع
()8
فسمن يَص ِو ُ
ف الحهلليث ع المنت المواد رغ .
()9

 7ـ تننهل الواعي في نقنرلة كونرغ عتصحسحغ عحسنموغ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ فو المنسث 1ر287ب عتهلل يب الواعي 1ر.300
()1
خوج ئمة ن المحهللقس نوعينت رنض المبوهللعة دعن رنض العوبن ات ننسّتة
()2
تتبئ ع دقة ننلا علئا األئمة في تقصّ ي حشال الوعاة عالحكم علسهم رمقوضنهن.
.139
امظوذ
 44ـ .45
امظوذ مخهة التظو
()3
 35ـ .36
امظوذ المصهلل الننرق
()4
.51
امظوذ مخهة التظو
()5
.121
امظوذ ول مخبة العكو
()6
.121
 44ـ 45ب ع ول مخبة العكو
امظوذ مخهة التظو
()7
.331
امظوذ علش الحهلليث
()8
 310ـ .312
امظوذ المصهلل الننرق
()9
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ما يُنتقد على الرواة في غير العدالة والضبط:

((

مدغ يشدووط

حك ار الصدالل إجمدنع جمدنهسو ئمدة الحدهلليث عالعقدغ علد
()1
فسم يُحوَجُّ روعايودغ ن يكدشن عدهللالً ضدنرطن ً لمدن يوعيدغ )) فكدلُّ ندو يُتدنفي حدهلل
هذي الشوطس فهش جول في الواعي سشا ع د نطلقن ً ع نقسهللاً.
عقمة نش ٌ خوى نتوقهللة عل الوعاة في غسو عهللالوهم عضبطهم كنلوهلللسسب
( )2ا

عكثوة اإل سنل ب ععهلل اموقن الشسش .

األصل الشرعي العتبار العدالة والضبط في الرواة:

األحددل فددي اعوب دن عهللالددة الددواعي قشلددغ تنددنل ذ ﴿ يَددن يُّهَددن الّ د ِذي َ آ َنتُددشا إن
()3
َجن َ ُكم فَن ِس ٌ
ق رِتَبَأ فَوَبسّتُشا...ا﴾ اآلية.

ووجه الداللة:
()5

()4

ن اآلية مص في عجش الوَّبسُّ ِ عالوثبُّت ن حقسقة خبو العنسق .
()6

ضددو هللا اندو ً ا سددمع
عاألحدل فدي اعوبددن الضدبا الحددهلليث المودشاتو ذ «مَ َّ
نقنلوي فحعظهن عععنهن ع ّداهنب ف ُو َّ حنن ِل فقغ غسو فقسغ ع ُ َّ حنند ِل فقدغ إلد
()7
ن هش فقغ نتغ »...الحهلليث  .عفدي رندض عاينتدغ « ...سدمع نتدن دسئن ً فبلَّندغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218
علش الحهلليث
()1
يقهللل هذان في عهللالة الواعي إرا تن َّمهلل إسقنط ن يَنوق ُهلل ضنعغ ن جنل اإلستند.
()2
سش ة الححوات آية (. )6
()3
في قوا ة حمخة عالكننئي "فوثبوشا" .امظوذ الحننع ألحكن القوآن 16ر.312
()4
امظوذ الحننع ألحكن القوآن 16ر312ب عتعنسو القوآن النظسم 4ر.208
()5
ً
عيَحوجُّ رهذس اآلية يضن ن يقبل خبو نحهشل الحنل؛ ألن هللا تننل إممن نومن رنلوثبّت عتهلل
خبو العنسق علسس نحهشل الحنل رمحقق العنق .امظوذ تعنسو القوآن النظسم 4ر.208
امظوذ طوق الحهلليث فيذ (د اسة حهلليثذ «مضو هللا انو ً ا سمع نقنلوي»...
()6
عاية عد اية).
رنة ععشوي ححنرسنً.
عتلا الطوق تتوهي إل
.48
امظوذ المصهلل الننرق
()7

21
()1

كمن سمع» .

ووجه الداللة:
ـ ن قشلغ ذ «فحعظهن» مصّ عل الحعظ عهش يشمل الحعظ فدي الصدهلل
()2

.

عفي الكون

ـ عقشلغذ «فبلَّنغ كمن سمع» مص عل اعوبن الضبا عتهلل األدا .
جددـ ـ ن هددذا الحدددهلليث قددهلل ع د رألعدددنظ نوت ِّشعددة تَددد ُهلللُّ علدد مدددغ قدددهلل ُعي
رنلمنت

()3

 .عرلا حهلل عجهي األدا .

عجدول الدوعاة رقدهلل الحنجدة ال يُ َند ُّهلل ند النسبدة المحوّندة فقدهلل ركدو التدشعي ـ
حمغ هللا تننل ـ ن النسبدة تبدنل لندوض حدحس دوعن ً ال يمكد الشحدشل إلسدغ
()4
ّإال رهن ب ع ّن ن تلا األغواض تحذيو المنلمس ن الشدو عمصدسحوهم لو َشقِّسد ِغ.
عرلا ن عجشس نتهنذ جول المحوعحس ن الوعاة عالشهشد ف مغ جدنئخ ر جمدنع
()5

المنلمس ب رل عاجب للحنجة

إر يووتب علسغ في أن الوعاة تمسسدخ األحنديدث
()6

الثنروة ع الوعاينت الضدنسعة عالشاهسدة عالمشضدشعة
()7

لمن في حشال عاتهن ن األنش المتنفسة

الودي ال تثبدت حدحوهن

للنهللالة ع الضبا.

عن األدلة عل جشاز النسبة لنوض وعي نن يليذ
 1اـ نن اتعق علسغ الشسخنن ن حهلليث عنئشة  -ضي هللا عتهن-ذ « ن جدالً
اسوأرن عل التبي  فلمن آس قنلذ رئس خش النشسوة عرئس ار النشسوةب فلمدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.33

د اسة حهلليث «مضو هللا انو ا سمع نقنلوي»...
()1
.224
امظوذ المصهلل الننرق
()2
.212
امظوذ د اسة حهلليث «مضو هللا انو ا سمع نقنلوي»...
()3
575ب ع ول ححس ننلم 16ر142ب عفو البن ي
امظوذ ينض الصنلحس
()4
10ر.472
امظوذ المصهلل ي األعلس الننرقس في المشاضع المذكش ة.
()5
.24
امظوذ فع الويبة عمن يحشز عنن ال يحشز ن النسبة
()6
ن الوعاينت نن ال تثبت ححوهن رنبب االمقطنع ع المخنلعة عمحش رلا نمن ال
()7
ينولخ قبشت الطن في الواعي رل يكشن حصشل رلا الحومنل الضن .

22
جلس تطلَّق التبي  في عجهغ عامبنا إلسغ فلمن امطلق الوجل قنلت عنئشدةذ يدن
سشل هللا حس يت الوجل قلت لغ كذا عكذا قدم تطلَّقدت فدي عجهدغ عامبندطت
إلسغب فقنل سشل هللا ذ ين عنئشة نو َع ِههللتتي فنحشنً؟ ّ
إن د ّو التدنس عتدهلل هللا
()1
نتخلدددة يدددش القسنندددة َنددد توكدددغ التدددنس اتقدددن دددوّس»  .عفدددي عايدددةذ «اتقدددن
2

( )
فُح ِش ِغ» .

ووجه داللة الحديث:
ن التبددي  تكلّددم فددي رلددا الوجددل علد عجددغ الد ّدذ ل ّمددن كددنن فددي رلددا نصددلحة
وعسةب عهي الوتبسغ إل سش خلقغ لسحذ س النننع كمن يعسهللس قشلغذ«إن دو التدنس
عتهلل هللا نتخلة يش القسننة ن توكغ التنس اتقن فحشغ».
()3

علذلا تطلَّق في عجهغ عامبنا إلسغ نهللا اة لغ ال نهللاهتة .
 2اـ نددن خوجددغ اإلنددن ننددلم ن د حددهلليث فنطمددة رتددت قددسس ن رددن عمددوع
ت فآرمستي».
ار حعص طلّقهن البوّةب فقنل التبي ذ « ...ف را َحلَلَ ِ
قـنلتذ فلمن حللت ركوت لغ ن نننعية ار ري سعسنن ع رن َجهم خطبنمي.
فقددنل سددشل هللا  ذ « نددن رددش َجهددم فددال يضددع عصددنس ع د عنتقددغب ع نددن
()4

نننعية فصنلشك ال ننل لغب امكحي سننة ر زيهلل. »...
دو ٌ ال نددنل لددغب ع نددن رددش َجهددم فوجددل
عفددي عايددة « نددن نننعيددة فوجددل تَد ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحننع الصحس للبخن يب كون األد ب رن لم يك التبي  فنحشن عال نوعنحشن.
()1
(نع فو البن ي 10ر.)452
الحننع الصحس للبخن يب كون األد ب رن نن يحشز ن اغوسن هل العنند
()2
عالوِّيب (نع فو البن ي 10ر .)471عرن المهللا اة نع التنس (نع فو البن ي
10ر)528ب عححس اإلنن ننلمب كون البو عالصلة عاآلدا ب رن نهللا اة ن يُوَّق
فحشغ (نع ول التشعي 16ر.)144
المهللا اةذ رذل الهللمسن لصالل الهللمسن ع الهللي ع همن ننن .عالمهللاهتةذ توك الهللي
()3
لصالل الهللمسن.ععجغ المهللا اة في الحهلليثذ " ن التبي  إممن رذل (لذلا الوجل) ن
دمسنس حن عشوتغ عالوفق في نكنلموغب عنع رلا فلم يمهللحغ رقشلب فلم يتنقض قشلغ فسغ
فنلغب ف ن قشلغ فسغ قشل حق عفنلغ ننغ حن عشوة" .فو البن ي 10ر.454
ححس اإلنن ننلمب كون الطالقب رن المطلقة البنئ ال معقة لهن 10ر.97
()4

23
()1

ضوّا للتنن ب علك سننة ر زيهلل. »...

ووجه داللة الحديث:
ن التبي  ركدو نننعيدة ع ردن َجهدم ـ ضدي هللا عتهمدن ـ رمدن فسهمدن لوحقدق
المصددلحة عهددي المشددش ة عل د المنوشددسو رنألحددل لددغب علددذلا قددنل لهددن علسددغ
الصالة عالنال ذ «امكحي سننة ر زيهلل».

هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟:
قمة نش ال توجع إل عهللالة الواعي عضبطغ يمك تقنسمهن إل قنمس ذ
األول :نددن ال يُشددووط رنإلجمددنع عهددي ُح ِّويددة الددواعيب فقددهلل حك د الخطسددب
()2

البنهللادي إجمنع التنس عل قبشل عاية النبهلل .
والثاني :نن ال يُشدووط علد القدشل الدواج عتدهلل الحمهدش فمتهدنذ ندن يوجدع
إل الواعيب عهي خمنة نش ذ
 1اـ ُّ
الذ ُكش ية عا وواطهن فدي الدواعي نتقدشل عد اإلندن ردي حتسعدة علكد
()3

اسوثت ن رلا خبن عنئشة ع سلمة .
2اـ العقـغذ
ـ ا ددوهو عد اإلنددن رددي حتسعددة ا ددوواطغ لعقددغ الددواعي إرا خددنل
()4

خبددوس

قسنس األحشل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ححس اإلنن ننلمب كون الطالقب رن المطلقة البنئ ال معقة لهن 10ر.104
()1
.157
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()2
امظوذ د القنضي 1ر385ب عفو المنسث 1ر.289
()3
امظوذ فو المنسث 1ر289ب عتهلل يب الواعي 1ر.70
()4
عركو عال الهللي البخن ي ن القشل رن وواط فقغ الواعي لوقهلليم خبوس عل القسنس هش
نذهب عسن ر رنن ع كثو الموأخوي ن الحتعسةب ع نن الموقهللنشن نتهم فنلمتقشل
عتهم تقهلليم خبو الشاحهلل عل القسنس دعن تعوقة رس خبو العقسغ عخبو غسو العقسغ .امظوذ
كش األسوا 2ر.383
عنمن ع د ع اإلنن ري حتسعة في تقهلليمغ لخبو الشاحهلل عل القسنس نن يليذ
.
 1ـ خ ُذس رحهلليث القهقهة نع نخنلعوغ للقسنس .امظوذ األحل 1ر 169ـ 170
=

24
()1

ـ عا ووطغ آخوعن عتهلل تَعَوُّ ِد الواعي رنلحهلليث .
جـ ـ عا ووطغ ار حبنن عتهلل دا الواعي ن حعظغ.
فقددنلذ ((الثقددة الحددنفظ إرا حدد ّهلل ندد حعظددغ علددسس رعقسددغ ال يحددشز عتددهللي
االحوحنج رخبوس...ف را كنن الثقة الحنفظ لم يك فقسهدن ً عحد ّهلل ند حعظدغ ف ُورَّمدن
قلب المو عغسَّو المنت حو يذهب الخبدو عد ننتد ندن جدن فسدغ عيقلدب إلد
ي لسس نتغ عهش ال ينلم فال يحشز عتدهللي االحوحدنج رخبدو ند هدذا مَنوُدغ إالّ
ن يُ َح ِّهلل ن كون

ع يشافق الثقنت فسمن يوعيغ ن نوشن األخبن

))()2

.

عكالنغ هذا ُنقَسَّهلل رمن قنلغ في وعط ن يُحوَجُّ رغ حسث قنلذ (( ...عالنلم رمن
يحسل ند نندنمي ندن يدوعيذ هدش ن ينلدم ند العقدغ رمقدهللا ندن إرا ّدى خبدواً ع
عاس ن حعظغ ع اخوصوس لم يُحلدغُ عد ننتدنس الدذي طلقدغ سدشل هللا  إلد
))()3

ننت آخو

 .عهذا نشافق لمن يشووطغ األئمة في ضبا الصهلل

()4

.

()5

3اـ الشهوة رنمنع الحهلليث .
4اـ كشن الواعي رصسواً غسو عم

()6

.

7

( )
5اـ كشمغ ننوعف التّنب .

عإممن لم تُشووط هذس األنش عل القشل الواج ؛ ألن قشلغ ذ «مضّو هللا
انو ا سمع نقنلوي فحعظهن عععنهن ع ّداهن» لم يعوّق رس ن اسوشف هذس الشوعط
عن لم ينوشفهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  2ـ عملُغ رحهلليث ري هويوة «ن
األسوا 2ر.383
فو المنسث 1ر.289
()1
ننوفة المحوعحس ن المحهللقس عالضنعن عالمووعكس 1ر.93
()2
ححس ار حبنن 1ر.140
()3
.24
امظوذ
()4
امظوذ لننن المسخان 1ر19ب عفو المنسث 1ر.289
()5
إممن يُشووط في الواعي ن الشهوة نن يوفع عتغ الحهنلة فقا.
امظوذ فو المنسث 1ر.289
()6
امظوذ لننن المسخان 1ر.19
()7
كل ع و

منسسن فلسُوِّم حشنغ» .امظوذ كش

25
قم إن قشلغ ذ «فَ ُو َّ حننل فقغ غسدو فقسدغ» «
()1

حنندل فقدغ إلد ند هدش

فقغ نتغ» .حوي في عهلل ا وواط فقغ الواعي .
عنتهن نن يوجع إل

عاية الواعي ع همهنذ
( )2

 1ـ عهلل تَعَوُّ دهن رنلحهلليث .
 2ـ عهلل إمكن

( )3

اعي األحل عاية العوع عتغ عل عجغ التنسنن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ المصهلل الننرق 1ر19ب عفو المنسث 1ر.289
()1
هذس ننألة ا وواط النهللد لقبشل الوعايةب عن نوقهللني القنئلس رهنذ إرواهسم ر
()2
إسمنعسل ر عُلسَّة المنوخليب حسث ا ووط للقبشل ن يكشن الحهلليث ن عاية جلس
جلس  .امظوذ التكت عل كون ار الصالل 1ر241ب عتهلل يب الواعي 1ر.72
 قنل الحنفظ في اللننن (1ر )98ط المهيهلل ذع نن ن وط النهللد فهش قشل نر نخنل لمن
علسغ الحمهش . .هـ
امظوذ لننن المسخان 1ر.20
()3
عقهلل ا ووط هذا الشوط جمنعة ن الحتعسة .عن نثلوغذ حهلليث رسنة الو ي ع سهسل
ر ري حنل ع رسغ ع ري هويوة ن التبي  ذ «قض رشنههلل عيمس » .ف ن عبهلل
النخيخ ر نحمهلل الهلل اع دي قنلذ "لقست سهسال فنألوغ عتغ فلم ينوفغ فكنن سهسل رنهلل
رلا يقشلذ حهللقتي رسنة عتي ع ري "...عينشق الحهلليث.
234ب ع حشل النوخني 2ر 3ـ .5
امظوذ علش الحهلليث
 فنئهللة ذ قنل الخ كشي في التكت عل نقهللنة ار الصالل ( 3ر ]414- 413
ذحنحلغ مغ ينمل رنلخبو ألن الواعي جنز رنمنعغ قنل ار نهس ذ رلنتي ع ري
ركو األقو قنل ذ قلت ألحمهلل ر حتبل يضن الحهلليث عتهللك ن يحهلل الثقة ع
الوجل عينأل عتغ فستكوس ع ال ينوفغ ؟ فقنل ذ ال ب قهلل كنن ننمو يوعي ع ارتغ ع
معنغ ع عبهلل هللا ر عمو "
عحك ار األقسو قالقة نذاهب ب حهللهن ذ هذا  .عقنمسهن ذ مغ يبطل النمل رغ .
عقنلثهن ذ الوعصسل في الشسخ ب ف ن كنن يغ يمسل إل غلبة منسنن ب عكنن رلا عندتغ
في نحعشظنتغ قبل عاية غسوس عتغ ب عإن كنن يغ يمسل إل جهلغ حال رذلا
الخبو ب د ب فقل نن يتن اإلمننن سئن حعظغ منسنمن ال يوذكو رنلوذكو ب عاألنش
تبت عل الظنهو ال عل التند ب عحستئذ فللشسخ ن يقشل " حهللقتي فالن عتي مي
حهللقوغ " .
تنب ها :هذا كلغ إرا مكوس [ قشال ] ب ( عفي إمكن س فنال ) حنلونن ذ
إحهللاهمن ذ ن يتكوس فنال رأن ينمل رخالف الخبو ب ف ن كنن قبل الوعاية فال يكشن تكذيبن
ب ألن الظنهو مغ توكغ لمن رلنغ الخبو عكذا إرا لم ينلم الون يخ ب عإن كنن رنهلل الوعاية
ب ف ن كنن الخبو يحومل نن عمل رغ روأعيل ب لم يك تكذيبن عإال فنلخبو نودعد.
=

26
عإممن لم يُشووط هدذان علد القدشل الدواج لكثدوة الدهللالئل علد قبدشل خبدو الشاحدهلل

()1

الثقة ؛ عألن اإلمكن عل عجدغ التندسنن لدسس معسدن لشقدشع الوحدهلليثب ردل غنيودغ
عهلل الوَّذ ُّكوب فقشل المثبت نقهلل ألمغ جنز رمن يوعي ع

()2

سخغ .

ما تثبت به العدالة :
للنلمن فسمن تثبت رغ عهللالة الواعي نذاهب هيذ
 1ـ مذهب الجمهور :تثبت عهللالة الواعي رأحهلل نوي ذ
األمــر األول :االسوعنضددةذ رددأن يشددوهو الددواعي رددنلخسو عيشددسع الثتددن علسددغ
رنلثقة عاألننمة فسكعي رلا ع رسّتة تشههلل رنهللالوغب كمن هش الشأن في نثلذ اإلنن
ننلاب ع نبةب عالنعسنمس ب عاإلندن الشدنفنيب عاإلندن حمدهلل رد حتبدلب عيحسد
ر ننس ب ععلي ر المهلليتي ...عن جدوى نحدواهم فدي مبنهدة الدذكو عاسدوقننة
( )3

األنو عاال وهن رنلصهللق عالبصسوة عالعهم .

عيوبسّ عجغ رلا فسمن يليذ
ـ ن تلددا االسوعنضددة عالشددهوة قددشى فددي التعددشس ندد تنددهلليل الشاحددهلل
عاالقتس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=الثنمسة ذ ن يتكوس توكن ب عإرا انوتع الشسخ ن النمل رنلحهلليث دل عل مغ لش عوف
ححوغ لمن انوتع ن النمل رغ علغ حكم نن قبلغ ب ركوس ار األقسو في نقهللنة جننع
األحشل .
154 -153
عامظوذ علش الحهلليث  234عالوقسسهلل عاإليضنل
 401ـ .458
امظوذ الوسنلة
()1
 153ـ .154
234ب عالوقسسهلل عاإليضنل
امظوذ علش الحهلليث
()2
 218ـ .219
147ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()3
 عهذا هش حتسع األئمة فقهلل سئل اإلنن حمهلل ع إسحنق ر اهشيغ فقنل ذ" نثل إسحنق
ينأل عتغ ؟إسحنق عتهللمن إنن ن ئمة المنلمس " .فو المنسث 2ر21عسُئل ار ننس
ع ري عُبسهللب فقنلذ نثل يُنأل ع ري عُبسهللب رش عُبسهلل يُنأل ع التَّنس  .النسو
حهللعق في
10ر . 503عقنل رش حنتم الوازي في ( يخيهلل ر هن عن ) ذ ققةٌ إنن ب َ
الحهلليث ب ال يُنأل ع نثلِغ "  .الحول عالونهلليل (  4ر  2ر . ) 295
عسئل عبهلل الوحم ر ر حنتم ع ار خخيمة فقنلذ عيحكمب هش ينأل عتن عال منأل
عتغب هش إنن يقوهللى رغ  .تذكوة الحعنظ ( 2ر )729

27
ـ ن غنية األنو ن تخكسة المنهللِّل ن يبلغ ظهش سوو الواعيب عهي ال
()1
تبلغ رلا رهللاًب فال حنجة إرن إل تنهلليلغ لظنهو النهللالة ُنشو ِه ِوهن  .ا
( )2

األمر الثاني :تَتصسصُ األئمة ال ُم َنهللِّلس عل عهللالة الواعي .
عيكعي تندهلليل اإلندن الشاحدهلل علد القدشل الدواج

()3

قسنسدن ً علد قبدشل خبدو

( )4

الواعي الثقة عتهلل تعوّدس .
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.148

امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()1
.218
امظوذ علش الحهلليث
()2
 تثبت الوخكسة حسنمن ن نننحو رنهلل اعوبن حشال الواعي عاخوبن سوس ععال مسوغ
رطشل الصحبة عالمنن وة سعوا عحضوا عالمنننلة ننغ .
عتحصل الوخكسة يضن ن نننحو ع ن نوأخو رنهلل التظو في حهلليث الواعي ع حشلغ
.
قنل نحمهلل ر يحس الذهلي ذ" سمنت عل ر المهلليتي يقشلذ نحمهلل ر إسحنق
حهللعق عالهلللسل عل حهللقغ مغ نن عى ع حهلل ن الحلة إال ع عى ع جل عتغ
فهذا يهللل عل حهللقغ " .عقنل نحمهلل ر مصو العوا ذ قلت لنلي ر المهلليتي نن تقشل
في نحمهلل ر إسحنق فقنل ققة قهلل د ك منفنن ع عى عتغ ع عى ع جل عتغ عع
جل ع جل عتغ هل يهللل هذا إال عل الصهللق  .قنل رش حنتم ار حبنن ذ كنن نحمهلل
ر إسحنق يكوب عم فشقغ عنثلغ عدعمغ لوغبوغ في النلم عحوحغ علسغ ع رمن يوعى
ع جل ع جل قهلل آس عيوعى ع آخو عتغ في نشضع آخو عيوعى ع جل
ع جل عتغ فلش كنن نم ينوحل الكذ لم يحوج إل التخعال رل كنن يحهلل عم
آس عيقوصو علسغ فهذا نمن يهللل عل حهللقغ ع هوة عهللالوغ في الوعاينت .
عقنل ار عهللي في سهسل ر ري حنل ذ هش عتهللي قبت ال رأس رغب لغ منخ.
عى ع رسغ عع جمنعة ع رسغ.
عهذا يهللل عل ققوغ كشمغ نسخ نن سمع ن رسغ عنن سمع ن ححن رسغ ع رسغ.
-)243ققنت ار حبنن 7ر 384عالنهللالة عالضبا
نسخان االعوهللال ( -ج  2ر
134-133
ع قوهمن في قبشل األحنديث ع دهن للهللكوش جتسهلل وف
ّإال في حنلوس ذ
()3
 إرا كنن اإلنن المشقِّق نوننهالًب كنر حبنن فال يُنومهلل عل قشلغ ر طالق .رل عل.112
الوعصسل الشا د في
 إرا عن ضغ قشل إنن آخو فنتهللئذ يطلب الووجس رضشارا الونن ض..97-65
امظوذ
 160ـ .161
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()4

28
عقسلذ ال رهلل ن تنهلليل اقتس

()1

 .عرلا لمن يليذ
()2

ـ ألن الوخكسة حعةب فوحونج في قبشتهن إل عهلللس كنلوُّ هلل عالكعن ة .
 -عقسنسن ً عل الشهندة في حقشق اآلدنسس

()3

.

 2اـاطويقة ري ركو البخا في ننتهللس قبشت عهللالدة الدواعي روعايدة جمنعدة
( )4

ن الحُلَّة عتغ .

عمحشس قدشل الدذهبيذ ((عالحمهدش علد

ن ند كدنن ند المشدنيخ قدهلل عى

عتغ جمنعة علم يأت رمن يُتكو علسغ ن حهلليثغ ححس

))()5

.

عهذا يقوضي ن عاية النهللل ع غسوس تنهلليل لغ ؛ ألن النهللل لش كدنن ينلدم
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= قنل الحنفظ في فو البن ي (5ر )338الحهلليث قم (َّ َ )2662نن اَلوِّ َعايَةُ فَسُقبَ ُل فِسهَن قَشل
َّحس ِ ؛ ِألَمَّغُ إِن َكننَ مَنقِ ًال َع غَس ِو ِس فَه َُش ِن جُملَ ِة اَألَخبَن ِ َع َال يُشو ََوطُ
اح ِهلل َعلَ اَلص ِ
اَل َش ِ
اَل َنهللَد فِسهَن ب َعإِن َكننَ ِن قِبَ ِل مَع ِن ِغ فَه َُش رِ َمت ِخلَ ِة اَل َحن ِك ِم .
.160
امظوذ المصهلل الننرق
()1
امظوذ فو المنسث 1ر.290
()2
.160
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()3
امظوذ فو المنسث 1ر.293
()4
 عقهلل رهب إل هذا القشل جمنعة غ سو الذهبي عالبخا نتهم ار القطنن عار كثسو عار
عبهلل الهندي عالنواقي ععخي للتننئي عالبسهقي عار ححو عغسوهم ن األئمة ععلسغ
الشسخ األلبنمي حمغ هللا كمن في تمن المتة 20
قنل ار ري حنتم ذ سألت ري ع عاية الثقنت ع جل غسو ققة نمن يقشيغ ؟ قنل ذ " إرا
كنن ننوعفن ً رنلضن لم تقشس عايوغ عتغ ب عإرا كنن نحهشال ً معنغ عاية الثقة عتغ " .
عقنل ذ سألت رن ز عة ع عاية الثقنت ع جل نمن يقشي حهلليثغ ؟قنلذ" إي ب لنموي
" قلت ذ الكلبي عى عتغ الثش ي ! قنل ذ " إممن رلا إرا لم يوكلم فسغ النلمن ب عكنن
الكلبي يوكلم فسغ " الحول عالونهلليل 2ر. 36
عهذا لسس نطلقن عإممن نع اعوبن ات يواهن البنحث ب عيطمئ إل حن حهلليث الواعي
الذي عى عتغ رلا الحمع ن الثقنت ب علم يو في حهلليثغ نن يتكو .
قنل ار جب في ول علل الوونذي (  ) 82ذ عظنهو هذا مغ ال عبوة رونهللد الوعاة ب
إممن النبوة رنلشهوة ع عاية الحعنظ الثقنت .
نسخان االعوهللال 3ر .426عامظوذ فو المنسث 1ر.293
()5

29
( )1

فسغ جوحن ً لذكوس .

 3اـ قشل ار عبهلل البوذ ((كل حننل لهذا النلم ننوعف النتنيدة ردغ فهدش عدهللل
()2

نحمشل في نوس عل النهللالة حو يَوبسَّ جوحغ)) .
عقدددهلل اسدددوهللل ارددد عبدددهلل البدددو رحدددهلليثذ «يَح ِمددد ُل هدددذا النلدددم نددد كدددل َخلَددد
()3
ُعهللعلُغ» .
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.150
امظوذ الكعنية في علم الواعية
()1
 قنل الخطسب ذ عهذا رنطل ..عركو كالنن ً مقلغ المهل في األجشرة ع القشل الثنمي قم
( )1قلت ذ ع يضن هذا الونلسل غسو ححس ألن قبشلهم خبو الواعي لسس رمحود النهللل
رل روعاية الحمع عالكثوة تقشي حن الظ رنلواعي عامظو فو المنسث 1ر298
.219
امظوذ علش الحهلليث
()2
امظو المصهلل الننرق في المشضع المذكش .
()3
عقهلل ع د هذا الحهلليث ن طوق نونهللدةذ
هوهنذ عاية إرواهسم ر عبهلل الوحم النُذ ي نوسالً.
قنل الذهبي في أن إرواهسمذ "ال يُهلل ى َن هش" .نسخان االعوهللال 1ر.45
عقهلل عاس ع إرواهسمذ
سنخغ ع التبي.
 1ـ الشلسهلل ر ننلم عتغ ع الثقة ن
خوجغ ار عهللي (الكننل -نخطشط1 -ر .)91ن طويقس ع الشلسهللب حول في حهللهمن
رنلنمنع ن إرواهسمب عن طويق ار عهللي .خوجغ البسهقي (النت الكبوى
10ر)209ب عار عننكو (تن يخ دنشق 2ر.)233
 2ـ ُنننن ر ِفنعغ النّالني (لسِّ الحهلليث) ع إرواهسم ع التبي.
عقهلل خوج عايوغذ
ـ ار حبنن (الثقنت 4ر)10ب عار عهللي (الكننل –نخطشط1 -ر)91ب ع رش منسم (ننوفة
الصحنرة 1ر)53ب عار عبهلل البو (الومهسهلل 1ر)59ب عالخطسب ( وف ححن الحهلليث
)29ب عار عننكو (تن يخ دنشق 2ر )233ن طوق ع ري الورسع الخهوامي
ع حمند ر زيهلل ع رقسة ار الشلسهلل ع ُنننن ر ِفنعة ع إرواهسم ع التبي.
ـ النقسلي (الضنعن 4ر)256ب عار ري حنتم (الحول عالونهلليل 2ر)17ب عار عهللي
(الكننل ـ نخطشط ـ 1ر)91ب عار عننكو (تن يخ دنشق 2ر)233ب ن طوق ع
إسمنعسل ر عسنش ع ُنننن رغب عن طويق النقسلي خوجغ ار عبهلل البو (الومهسهلل
1ر.)59
جـ ـ ار ري حنتم (الحول عالونهلليل 2ر)17ب عار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر.)91
كالهمن ن طويقس ع نبشو ر إسمنعسل ع نننن رغ.
عقهلل ع دت هذس الوعاية عتهلل ار ري حنتم رصسنة األنوذ «لسحمل هذا النلم ن كل خَل
عُهللعلُغ».
=
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=الثنميذ ن حهلليث سننة ر زيهلل ضي هللا عتغ.
 )28ر ستندس ع عموع ر هشن
خوجغ الخطسب ( وف ححن الحهلليث
البسوعتي (حهللعق يخطئ) ع نحمهلل ر سلسمنن (ار ري كويمة) (قهلل ضنّعغ رش حنتم)
ع ُنننن ر فنعة (لَسِّ الحهلليث) ع ري عثمنن التَّههللي ع سننة ر زيهلل ع التبي
 عن طويقغ خوجغ ار عننكو (تن يخ دنشق 2ر.)233
الثنلثذ ن حهلليث عبهلل هللا ر نننشد ضي هللا عتغ.
 )28ر ستندس ع ري حنل عبهلل هللا ر
خوجغ الخطسب ( وف ححن الحهلليث
حنل كنتب اللسث (حهللعق كثسو النلا قَب ٌ
ت في كونرغ عكنمت فسغ غعلة) .قنلذ حهللقتن
اللسث ر سنهلل ع يحس ر سنسهلل (األمصن ي) ع سنسهلل ر المنسب ع عبهلل هللا ر
نننشد.
علم يذكو ال ِّمخي عبهلل هللا ر نننشد فسم عى عتهم ار المنسب.
امظوذ تهذيب الكمنل 11ر 67ـ .68
الوارعذ ن حهلليث علي ر ري طنلب ضي هللا عتغ.
خوجغ ار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر ) 90ن طويق نشس ر جنعو (الكنظم) ع
رسغ (جنعو الصندق) ع جهللس (نحمهلل البنقو) ع علي ـ ضي هللا عتغ ـ ع التبي .
عهذا ننضل فقهلل قنل النالئي ـ في توجمة نحمهلل البنقو ـ ذ " سل ع َج َّهلليغ الحن
.266
عالحنس عجهللس األعل علّي ضي هللا عتهم" .جننع الوحصسل
الخننسذ ن حهلليث ري نننة البنهلي ضي هللا عتغ.
خوجغ النقسلي (الضنعن ـ نخطشط ـ 1ر)2ب عار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر 90ـ
 .)91كالهمن ع طويق نحمهلل ر عبهلل النخيخ الونلي (حهللعق يهم) ع رقسة ر الشلسهلل
(حهللعق كثسو الوهلللسس ع الضنعن ) ع زيق ري عبهلل هللا األلهنمي (حهللعق لغ
عهن ) ع القنسم ر عبهلل الوحم (حهللعق يُنو ُ كثسواً) ع ري نننة  ع التبي
.
عسقا ن إستند ار عهللي ركو رقسة ر الشلسهلل .عقهلل قنل نحمهلل ر عبهلل النخيخ الونليذ
"حهللقتن رقسة" هكذا في عاية النقسلي.
النندسذ ن حهلليث نننر ر جبل ضي هللا عتغ.
 )11ن طويق عبهلل هللا ر خواش ر
خوجغ الخطسب ( وف ححن الحهلليث
حش ب (قهلل ضنّعشس ع طلق علسغ ار عمن الكذ ) ع النشا ر حش ب ع هو ر
حش ب ع نننر ر جبل ـ ضي هللا عتغ ـ ع التبي .
الننرعذ ن حهلليث ري هويوة ضي هللا عتغ .عقهلل ع د ن طوق هيذ
 1ـ ن طويق ري حنز سلمنن األ حني.
خوجغ ار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر )90ن طويق داعد ر سلسمنن الننّنمي المهلليتي
ع نوعان العخا ي ع يخيهلل ر كسننن (حهللعق يخطئ) ع ري حنز .
قنل ار عهلليذ "لم هذا الحهلليث لموعان العخا ي رهذا اإلستند ّإال ن هذا الطويق".
 2ـ ن طويق ري حنل األ نوي (نقبشل).
=
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= خوجغ ار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر)90ب عالخطسب ( وف ححن الحهلليث
 .) 28كالهمن ن طويق عبهلل الوحم ر يخيهلل النلمي ع علي ر ننلم البكوي ع
ري حنل األ نوي.
 3ـ ن طويق ري قَبِسل حُسي ر هنمئ.
خوجغ البخا (امظوذ كش األسون 1ر .)86عالنقسلي (الضنعن ـ نخطشط ـ 1ر.)2
كالهمن ن طويق خنلهلل ر عموع األنشي القو ي ( ننس ار ننس رنلكذ ب عمنبغ حنل
جخ ة عغسوس إل الشضع) .ع اللسث ر سنهلل ع يخيهلل ر ري حبسب ع ري قَ ِبسل.
عن طويق النقسلي خوجغ ار عبهلل البو (الومهسهلل 1ر.)59
الثنن ذ ن حهلليث عبهلل هللا ر عمو ر الخطن ضي هللا عتهمن.
خوجغ ار عهللي (الكننل ـ نخطشط ـ 1ر )90ن طويق خنلهلل ر عموع القو ي ( ننس ار
ننس رنلكذ ب عمنبغ حنل جخ ة عغسوس إل الشضع) ع اللسث ر سنهلل ع يخيهلل ر
ري حبسب ع سنلم ع ار عمو ع التبي .
قنل ار عهلليذ "عهذا الحهلليث رهذا اإلستند ال علم يوعيغ ع اللسث غسو خنلهلل ر عموع".
ضي هللا عتهمن.
الونسعذ ن حهلليث عبهلل هللا ر عموع ر النن
خوجغ النقسلي (الضنعن ـ نخطشط ـ 1ر )2ن طويق خنلهلل ر عموع القو ي ( ننس ار
ننس رنلكذ ب عمنبغ حنل جخ ة عغسوس إل الشضع) ع اللسث ر سنهلل ع يخيهلل ر
ري حبسب ع ري قَبِسل (حُ سَي ر هنمئ) ع عبهلل هللا ر عموع ع التبي .
عن طويق النقسلي خوجغ ار عبهلل البو (الومهسهلل 1ر.)59
فنلضن الشهلليهلل في هذس األسنمسهلل يتحصو في حهلليث نننر عنن خوجغ البخا عالنقسلي ن
طويق ري قَبِسل ع ري هويوةب عحهلليثي عبهلل هللا ر عموب ععبهلل هللا ر عموع.
عنن عهللا رلا فلسس ضنعغ رنلشهلليهلل.
عقمة طوق خوى لم ق علسهن .هيذ
.)139
 1ـ ن حهلليث جنرو ر سموة .امظوذ (الوقسسهلل عاإليضنل
 2ـ ن حهلليث ار عبنس .امظوذ (فو المنسث 1ر.)294
 3ـ نن عخاس البوهنن فش ي إل ار عننكو ن حهلليث مسب عإل الهلليلمي ن حهلليث ار
عمو .امظوذ (كتخ النمنل 10ر.)176
عقهلل اخولعت آ ا النلمن في الحكم عل الحهلليث عل التحش الونليذ
 1ـ ححَّحغ اإلنن حمهلل.
قنل الخطسبذ "حهللقت ع عبهلل النخيخ ر جنعو العقسغ .قنلذ حهللقتن رش ركو الخَ ّالل .قنلذ
قو ت عل زهسو ر حنل ر حمهلل قنلذ حهللقتن نهتن ـ عهش ار يحس ـ قنلذ سألت
حمهلل ـ ينتي ار حتبل ـ ع حهلليث ُنننن ر ِفنعة ع إرواهسم ر عبهلل الوحم
النُذ ي .قنلذ قنل سشل هللا  ذ «يحمل هذا النلم ن كل خل عهللعلغ يتعشن عتغ
تحوي الحنهلس عاموحنل المبطلس عتأعيل الننلس » .فقلت ألحمهللذ كأمغ كال نشضشع.
قنلذ ال .هش ححس  .فقلتذ نم سمنوغ مت؟ .قنلذ ن غسو عاحهلل .قلتذ َن هم؟.
قنلذ حهللقتي ر ننكس ّإال مغ يقشلذ ُنننن ع القنسم ر عبهلل الوحم  .قنل حمهللذ نننن ر
29.
فنعة ال رأس رغ" .وف ححن الحهلليث
=
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ووجه االستدالل:
ن الحهلليث إخبن رنهللالة حملة هذا النلم ن كل َخلَ .
4اـ قشل ار حبننذ ((إن النهللل ن لم يُندوف فسدغ الحدولب إر الوحدوي ضدهلل
))()1

الونهلليلب فم لم يُحول فهش عهللل حو يوبسّ جوحغ

.

عمحشس نن مقلغ الخطسب البنهللادي رقشلغذ ((عزعم هل النواق ن النهللالة هي
إظهن اإلسال عسالنة المنلم ن فنق ظنهوب فمو كنمت هذس حنلغ عجدب ن
()2
يكشن عهللالً)) .
ع دلة رلا نن يليذ
ـ حهلليث ار عبدنس قدنلذ جدن عواردي إلد التبدي ـ  ـ فقدنلذ إمدي يدت
الهالل .قنلذ تشههلل ن ال إلغ ّإال هللا؟ قنلذ منم .قنلذ تشههلل ن نحمدهللاً سدشل هللا؟
()3
قنلذ منم .قنلذ ين رالل ِّرن في التنس فلسصشنشا غهللاً)) .
((

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 2ـ ض ّن رش الحن ر القطنن عاية إرواهسم النُذ ي .فقنلذ "هذا نوسل ع ننضلب
عإرواهسم الذي سلغ ال ينوف رشي ن النلم غسو هذا."...
عتنقّب كال اإلنن حمهلل في أن فنعة رقشلغذ "خعي عل حمهلل ن نوس نن علمغ غسوس".
.)139
(الوقسسهلل عاإليضنل
عيشافق رلا قشل الذهبيذ " ُنننن لسس رنمهللة عال سسمن ت رشاحهلل ال يُهلل ى ن هش".
(نسخان االعوهللال 1ر.)45
ً
ُعي هذا الحهلليث نوصال ن عاية جمنعة ن الصحنرةذ علي ر
عقنل النواقيذ "عقهلل
َ
ري طنلبب عار عموب ع ري هويوةب ععبهلل هللا ر عموعب عجنرو ر سموةب ع ري
نننة .عكلهن ضنسعة ال يثبت نتهن ئ علسس فسهن ئ يُقَشي الموسل المذكش "( .الوقسسهلل
.)139
عاإليضنل
امظوذ الثقنت 1ر13ب علننن المسخان 1ر.14
()1
.141
الكعنية في علم الوعاية
()2
نهللا هذا الحهلليث عل ِسمنك ر حو ع عكونة نشل ار عبنس.
()3
"سمنك ر حو  ...حهللعق ع عايوغ ع عكونة –خنحة-
قنل الحنفظ ار ححوذ ِ
ّ
.)255
نضطورة عقهلل تنسّو رأخوة فكنن رّمن تلق "( .تقويب الوهذيب
ع عاة هذا الحهلليث ع ِسمنك .نتهم ن عاس نشحشالً فقنلذ "ع سمنك ع عكونة ع
ار عبنسذ جن عواري إل التبي  "... عنتهم ن عاس نوسالً .فقنلذ "ع سمنك
ع عكونةذ جن عواري إل التبي ."...
ُعي نوسالً.
ً
ُعي ن طويقغ نشحشال َع َ
عنتهم ن اخوُل علسغ .فو َ
فوعاتغ ع ِسمنك نشحشالً قالقة همذ
=
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= 1ـ زائهللة ر قُهللانة (ققة قبت).
عقهلل خوج عايوغذ
ـ رش داعد (النت 2ر)302ب عالوونذي (النت 3ر)74ب عالتننئي (النت 4ر)132ب عار
ري سبة (المصت 3ر)68ب عالهللا ني (النت 1ر)337ب عار الحن عد (المتوق
)138ب عار خخيمة (الصحس 3ر)208ب عالهللا قطتي (النت 2ر)158ب عالحنكم
(المنوهلل ك 1ر .)424عن طويقغ البسهقي (النت الكبوى 4ر.)211
كلهم ن طويق حنس ال ُحنعي ع زائهللة ر قُهللانة ع ِسمنك...
ـ ار ننجغ (النت 1ر)529ب عار خخيمة (الصحس 3ر)208ب عالهللا قطتي (النت
2ر.)158
كلهم ن طويق ري سننة حمند ر سننة ع زائهللة ر قُهللانة ع ِسمنك...
 2ـ حنز ر إرواهسم البحلي .قنل ار عهلليذ " جش مغ ال رأس رغ" (الكننل 2ر.)850
عقهلل خوج عايوغذ
ـ الهللا قطتي (النت 2ر )157ن طويق ري قوسبة ع حنز ع ِسمنك...
ـ الطبوامي (المنحم الكبسو 11ر )295ن طويق ننلم ر إرواهسم ع حنز ع
ِسمنك...
 3ـ الشلسهلل ر عبهلل هللا ر ري قش (ضنس ).
عقهلل خوج عايوغذ
ـ رش داعد (النت 2ر )302ن طويق نحمهلل ر ر ّكن ر الوينن.
ـ الوونذي (النت 3ر )74ن طويق نحمهلل ر الصبّنل.
جـ ـ الهللا قطتي (النت 2ر )158ن طويق عبند ر ينقش .
ع عاس ع سمنك نوسالًذ إسوائسل ر يشمس ر ري إسحنق النبسني خوجغ ار ري سبة
(المصت 3ر.)67
عاخوُل عل سعسنن الثش يب عحمند ر سلمة في عايوسهمن ع سمنك.
فأنن سعسنن الثش ي فوعاس عتغ ع سمنك ع عكونة ع ار عبنس نشحشالً اعينن همنذ
 1ـ العضل ر نشس .
)138ب
عقهلل خوج عايوغ التننئي (النت 4ر 131ـ )132ب عار الحن عد (المتوق
عالهللا قطتي (النت 2ر)158ب عالحنكم (المنوهلل ك 1ر .)424عن طويقغ البسهقي
(النت الكبوى 4ر.)212
 2ـ رش عنحم الضحنك ر نخلهللذ
عقهلل خوج عايوغ الهللا قطتي (النت 2ر)158ب عالحنكم (المنوهلل ك 1ر.)424
ع عاس ع سعسنن ع سمنك ع عكونة نوسالً سوة عاة همذ
 1ـ نبة ر الححنج.
خوج عايوغ الهللا قطتي (النت 2ر.)159
 2ـ عبهلل هللا ر المبن ك.
خوج عايوغ التننئي (النت 4ر.)132
 3ـ رش داعد عمو ر سنهلل الحعوي.
=
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ووجه الداللة:
ن التبي ـ  ـ قَبِ َل خبو األعواري ن غسو ن يخوبدو عهللالودغ رشدي سدشى
()1

ظنهو إسالنغ .
ـ ن الصدحنرة ـ ضدي هللا عدتهم ـ عملدشا رأخبدن التندن عالنبسدهلل عند
تح ّمددل الحددهلليث طع دالً ع ّداس رنلن دنًب عاعومددهللعا فددي النمددل رنألخبددن عل د ظددنهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= خوج عايوغ التننئي (النت 4ر.)132
 4ـ عبهلل الوزاق ر همن (المصت 4ر.)166
5ب  6ـ عبهلل الوحم ر نههلليب ع رش منسم العضل ر دكس .
ركو الهللا قطتي عايوهمن عتغ رنإل سنل (النت 2ر )158علم ق علسهمن.
ع نن حمند ر سلمة فقهلل عاس عتغ نشس ر إسمنعسل لك اخوُ ِل علسغذ فوعاس عثمنن ر
سنسهلل الهللا ني ع نشس ع حمند ع سمنك ع عكونة ع ار عبنس نشحشالً.
خوج عايوغ الحنكم (المنوهلل ك 1ر .)424عن طويقغ البسهقي (النت الكبوى 4ر.)212
عخنلعغ رش داعد النحنونمي فوعاس ع نشس ع حمند ر سلمة ع عكونة نوسالً
(النت 2ر.)302
عن طويقغ خوجغ الهللا قطتي (النت 2ر)159ب عالبسهقي (النت الكبوى 4ر.)212
عخالحة رلا نن يليذ
ـ ن اإل سنل عاية إسوائسل ر يشمس ع سمنكب عهش ج الشجهس في عاية سعسنن
ع سمنك.
حسث عاس عتغ سوة ن تالنسذس .ع حهلل الشجهس في عاية حمند ر سلمة.
ـ ع ن الشحل عاية زائهللة ر قهللانة عحنز ر إرواهسم عالشلسهلل ر عبهلل هللا ر ري قش
ع سمنكب عهش الشجغ الموجشل في عاية سعسننب حسث عاس عتغ اقتنن عهش الشجغ
اآلخو في عاية حمند ر سلمة.
عقهلل جّ جنمب اإل سنل ئمة .نتهمذ
 1ـ الوونذي .ف مغ خوج الحهلليث ع سمنك ن طويق الشلسهلل ر ري قش ب عزائهللة ر
قهللانة نشحشالً.
قم مصّ عل اإل سنل رقشلغذ "ع عى سعسنن الثش ي عغسوس ع سمنك ع عكونة ع
التبي ـ  ـ نوسالًب ع كثو ححن سمنك ععا ع سمنك ع عكونة ع التبي ـ 
ـ نوسالً"( .النت 3ر.)75
 2ـ التننئي .فقهلل خوج عاية العضل ر نشس ع سعسنن ع سمنك رغ نشحشالًب قم
خوج الحهلليث ع ار المبن ك ع سعسنن ع سمنك نوسالً .عقنلذ "عهذا عل
رنلصشا ألن سمنكن ً كنن يُلَقّ فسولقَّ عار المبن ك قبت في سعسنن ن العضل".
امظوذ مصب الواية 2ر 443ـ .444
امظو الكعنية في علم الوعاية .141
()1
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اإلسال

()1

.

جـ ـ ن التنس لم يُ َكلَّعشا ننوفة نن غن عتهمب عإممدن ُكلِّعدشا الحكدم رنلظدنهو
()2

ن األ سن غسو ال ُم َنسَّب عتهم .
وال ـراج نددذهب الحمهددش ألمددغ نقوضدد االحوسددنط للوعايددةب إر المقصددشد
تشقسق الواعي ال الونوي رغ فقا.
عيمك الحشا ع األقشال األخوى رمن يليذ

أوالً :األجوبة عن القول الثاني:
 1ـ قدنل الخطسدب البندهللاديذ ((يحدشز ن يكدشن الندهللل ال يندوف عهللالدة ند
عى عتغ فال تكشن عايوغ عتدغ تندهلليالً عال خبدواً عد حدهللقغب ردل يدوعي عتدغ


ألغواض يقصهللهنب كس عقهلل ُعجهلل جمنعة ن الندهللعل الثقدنت ععا عد قدش
حنديث نندكشا فدي رنضدهن عد ركدو حدشالهم ندع علمهدم رأمهدن غسدو نوضدسة
))( )3

عفي رنضهن ههللعا علسهم رنلكذ في الوعاية عرعنند اآل ا عالمذاهب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.142

.

المصهلل الننرق
()1
الثقنت 1ر.13
()2
 عنتهن ذ  -الوعويق رس كونرة الحهلليث عتهللعيتغ ع عاية الحهلليث عالنمل رغ ب فلسس كل نن
يكوب عيهللعن ن األحنديث ينمل رغ .قنل رش حنتم الوازي ذ إرا كوبت فقمش عإرا عيت
فعوش .
لالعوبن عاال سوشهند روعاية الضنس  .قنل اإلنن حمهلل ذ" نن حهلليث ار لهسنة رححة بعإمي ألكوب كثسوا نمن كوب عوبو رغ عيقشي رنضغ رنضن ً "
ج -الحعنظ يكوبشن األحنديث الضنسعة لمنوفوهن علبسنن حنلهن عتمسسخهن .
قنل سعسنن الثش ي ذ " إمي ألكوب الحهلليث عل قالقة عجشس ذ فمتغ نن تهللي رغ ب عنتغ نن
اعوبو رغ ب عنتغ نن كوبغ ألعوفغ .
د -األئمة يوعن األحنديث الضنسعة حسنمن عل عجغ اإلمكن عالونحب .
قنل ار ري حنتم ذ قلت ألري نن ننت عاية الثش ي ع الكلبي عهش غسو ققة عتهللس ؟
فقنل كنن الثش ي يذكو الوعاية ع الكلبي عل اإلمكن عالونحب فونلقشا عتغ عايوغ
عتغ عإن لم تك عايوغ ع الكلبي قبشلغ لغ  .امظوذ النهللالة عالضبا ع قوهمن لمهلعغ .
.150
الكعنية في علم الوعاية
()3
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 2ـ ن نن حكنس الذهبي ع الحمهش قهلل تَ َنقَّبغ علسغ ار ححو.
صوِّل رغ حهلل ن ئمة التقهلل ّإال ار
فقنلذ ((عهذا الذي منبغ للحمهش لم يُ َ
حبننب منم هش ح ٌ
ق في ح ِّ
ق ن كنن نشهش اً رطلب الحهلليث عاالمونن
))()1

إلسغ...

.

ثانياً :األجوبة عن دليل القول الثالث:
 1ـ ضن

()2

سنمسهللس .

 2ـ مغ عل فوض قبشتغ فهش خبو رمنت (األنو) عيهللل عل رلاذ
))()3

ـ ع عد إحهللى عاينتغ رلعظ ((لسحمل هذا النلم
هذا النلم.
ـ مغ ال يص ن يكدشن خبدواً علد حقسقودغ لشجدشد ند يحمدل هدذا النلدم
()4
عهش غسو عهلللب علهذا قنل ار عبهلل البوذ ((حو يَوَبَسَّ َ جوحغ)) .
ُ
الحدهلليث خبدواً علد ظدنهوس فدسمك حملدغ علد الننلدب فدسم
 3ـ إرا اعوُبِ َو
يذ يهن النهللعل احملشا

()5

يحمل هذا النلم لكشمهم نظتة للنهللالة .
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= فم رلا نن عاس الخطسب في الكعنية (1ر )291ر ستند ححس ع الشنبي قنل ذ
حهللقتي الحن عكنن كذارن ب عع يخيهلل ر هن عن قنل قتن رش عل ب عكنن نحتشمن ً ب
عكنن يننلج المحنمس ب عكنن كذارن ً .
عع حمهلل ر نالعب قنل قتن نخشل ر إرواهسم عكنن افضسن ً .
عقنل يخيهلل ر هن عن قتن نبة ع وقي ر قطنني رحهلليث عمو ر الخطن مغ كنن
يبست ن ع ا النقبة فقنل نبة ذحمن ي ع دائي في المننكس حهللقة إن لم يك
وقي كذ عل عمو قنل قلت فلم توعى عتغ.
لننن المسخان -نخطشط3 -ر .1عامظوذ فو المنسث 1ر.293
()1
. 37
امظوذ تخويج الحهلليث
()2
38ب عفو
هي عاية نبشو ر إسمنعسل ع ُنننن ع إرواهسم .امظوذ
()3
المنسث 1ر.295
امظوذ المصهلل الننرق 1ر .295قنل البقنعيذ "قشل ار عبهلل البوذ "حو يوبس
()4
جوحغُ" عحسب نع اسوهللاللغ رنلحهلليثب ف ن الحهلليث ال يهللل عل رلا ّإال إرا كنن خبواً
عإرا كنن خبواً قبت نضمشمغ فلم يقهللل فسم ع ّهلللغ تحوي ُ حهلل كنئتن ً ن كنن" .التكت
 .197عامظوذ تشضس األفكن 2ر.129
الشفسة
امظوذ فو المنسث 1ر.295
()5
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ثالثاً :األجوبة عن أدلة القول الرابع:
 1ـ يحن ع حهلليث ار عبنس رمن يليذ
()1

ـ ن جهة إستندس رأن األئمة قهلل جّحشا إ سنلغ  .ا
ـاعن جهة االسوهللالل رغ ـ علد فدوض قبشتدغ ـ رنحومدنل ن يكدشن خبدو
رلا األعواري قهلل عقع قو إسالنغ عهش فدي رلدا الشقدت طدنهو ند كدل رمدب؛
( )2

ألن اإلسال يَحُبُّ نن قبلغ .

 2ـ جن الخطسب ع القدشل رنعومدند الصدحنرة فدي النمدل رنألخبدن علد
ظنهو اإلسال  .فقنلذ (( هذا غسو ححس ب عال منلم الصحنرة قبلدشا خبدو حدهلل ّإال
رنهلل اخوبن حنلغ عالنلم رنهللادسب عاسوقننة نذاهبغب عحالل طوائقغب عهذس حعةُ
دع زعاج التبددي  عغسددوه ّ ند التنددشة الالتددي عيد عتددغب عكد ِّل ُنوَ َح َّمددل
جمسد ِ
للحهلليث عتغ حبسن قم عاس كبسواب عك ِّل عبهلل قُبِ َل خبوُس في حكن الهللي
قم قنلذ (( يهلل ّل عل ححة نن ركومنس ن عمدو رد الخطدن

))( )3

 .ا

ّد خبدو فنطمدة



رتددت قددسس فددي إسددقنط معقوهددن عسددكتنهن ل ّمددن طلّقهددن زعجهددن قالق دن ً ب نددع ظهددش
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.42
امظوذ تخويج الحهلليث
()1
حك الخطسب هذا االحومنل ع غسوس .عيظهو لي مغ قشى نن ركوس ن
()2
 141ـ
االحومنالت الحشا ع االسوهللالل رنلحهلليث .امظوذ الكعنية في علم الوعاية
.142
 قنل الخطسب في الكعنية (1ر )276-275ذ فسقنل لهم إن كشمغ عوارسن ال يمتع ن كشمغ
عهللال ب عال ن تقهلل ننوفة التبي  رنهللالوغ ب ع إخبن قش لغ رذلا ن حنلغ ب علنلغ
ن يكشن مخل الشحي في رلا الشقت روصهلليقغ عف الحملة فمن منلم ن التبي 
اقوصو في قبشل خبوس عل ظنهو إسالنغ فحنب ب عل ن رنض التنس قهلل قنل إممن
قبل التبي  خبوس ألمغ خبو رغ سنعة إسالنغ ب عكنن في رلا الشقت طنهواً ن كل
رمب ب رمثنرة ن علم عهللالوغ ف سالنغ عهللالة لغ .
.142
المصهلل الننرق
()3
 الكعنية (1ر )276ن الطبنة الحهلليهللة
عامظوذ نقهللنة ننلم 1ر 82قصة رشسو النهللعي نع ار عبنس .
نل ذ ُكت ُ
ت َن َع األَس َش ِد ر ِ يَ ِخي َهلل َجنلِنًن فِي ال َمن ِح ِهلل
 في ححس ننلم َع َرِي إِس َحن َ
ق قَ َ
شنبِ ُّي فَ َح َّهلل َ ال َّ
األَعظَ ِم َع َن َنتَن ال َّ
ُشل َّهللاِ  لَم=
ت قَسس َ َّن َ س َ
نط َمةَ ِرت ِ
ث فَ ِ
شنبِ ُّي رِ َح ِهللي ِ
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إسالنهن عاسوقننة نوهن

))()1

.

 3ـ عيحن ع كشن الوكلس يخوص رظشاهو األحشال رأن نحهدشل الندس
عنحهشل الحنل ال يمك الحكم علسهمن رعندق فدي جنمدب النهللالدة عال رونعسدل فدي
جنمب الضبا حسث لم يظهو نتهمن نن يُش ِجبُ رلاب لك َّ ُكالًّ ن هدذي األندوي
نحومل فسهمن فال يهللفع هذا االحومنل عتهمن سشى الوشقسق الصوي .
ع نددن اإلخددواج للددوعاي فددي الصددحسحس ف مددغ يُك ِندبُغ تشقسقدن ً ضددمتسن ً فددي النهللالددة
نطلقنًب ع نن في الضبا ف مغ يكونبغ يضن ً إن كنن اإلخواج لدغ فدي األحدشل ندع
نواعددنة عجددغ اإلخددواج لددغب عإن كددنن اإلخددواج لددغ فددي المونرنددنت عالشددشاههلل
عمحشهن فبحنب حنلغ.
عقمة ننألونن اخول في حصشل الوشقسق رهمن .عهمنذ

وسماه .فهل تعتبر روايته عنه تعديالً منه له؟:
األولى :إذا روى العدل عن رجل ّ
اخول النلمن في رلا عل قشال هوهنذ
 1ـ قدشل كثدو النلمدن ند هدل الحدهلليث عغسدوهمذ (( مدغ ال تنوبدو عايدة
النهللل تنهلليالً نتغ لم عى عتغ )).
عتنلسددل رلدداذ (( مددغ يحددشز ن يددوعي النددهللل ع د غسددو عددهللل فددال توضددم
عايوغ عتغ تنهلليلغ

))( )2

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نل َعيلَاَ تُ َح ِّهلل ُ
صبَغُ رِ ِغ فَقَ َ
= يَح َنل لَهَن سُكتَ َع َال مَعَقَةً قُ َّم َخَ َذ األَس َش ُد َكعًّن ِن َحصً فَ َح َ
ك ِكوَن َ َّ
نل ُع َم ُو َال مَو ُو ُ
هللاِ َع ُستَّةَ مَبِسِّتَن  لِقَش ِل ان َو َة َال مَهلل ِي لَ َنلَّهَن
رِ ِمث ِل هَ َذا عقهلل قَ َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
نل هللاُ َعخ َع َج َّل ﴿ َال تخ ِوجُشهُ َّ ِن رُسُشتِ ِه َّ َع َال
َحعِظَت َع م َِنسَت لهَن النُّكتَ َعالتعَقَة قَ َ
نح َشة ُنبَسِّتَة ﴾.
يَخوُج َ إِ َّال َن يَأتِس َ رِعَ ِ
علعقغ الحهلليث عننألوغ يتظوذ
حمغ هللا
ول ننلم 10ر 103عزاد المنند 5ر471عكون النلم الر عثسمس
عغسوهن
.142
الكعنية في علم الوعاية
()1
.225
امظوذ علش الحهلليث
()2
 ع يضن قهلل عجهلل رنلووبع للثقنت عاينت ع الضنعن عالمووعكس عالهلك عنن يكند حهلل
يتحش ن الوعاية ع ضنس  .قنل نبة ر الححنج ذ لش حهللقوكم ع ققة نن حهللقوكم
ع قالقة ب عفي منخة قالقس  .عهذا اعوواف نتغ رأمغ يوعي ع الثقة عغسوس .
".
عقنل يحس القطنن ذ"إن لم ع إال عم ض نن عيت ع خمنة ع محش رلا
=
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((

 2ـ قدشل رندض هدل الحدهلليث عرندض حدحن الشدنفني ذ
عاية النهللل تنهلليالً نتغ لم عى عتغ )).
عتنلسل رلداذ
فسم

((

()1

ن الوعايدة توضدم الوندهلليل

مدغ تنوبدو

ند جهدة ن الندهللل لدش َعلِد َم

عى عتغ جوحن ً لذكوس لئال يكشن غن ن ً في الهللي

))()2

.

 3ـ القشل الثنلثذ (( إن كنن رلدا الندهللل قدهلل ُعلدم مدغ ال يدوعي ّإال عد ققدةب
فوعايوغ تشقسق لم



عى عتغ ب ع ّإال فال تنوبو عايوغ تشقسقن

ً ))()1

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

181-180
امظوذ النهللالة عالضبا
=
 عنتهم ار خخيمة عار حبنن ع رش ينل الحتبلي عار القسم عغسوهم
امظوذ قالقة نثلة ع ار القسم في الخاد 4ر 57ب 5ر 407عحن سوغ عل النت 9ر246
عقهلل د هذا القشل الخطسب في كعنيوغ – (1ر  - )291عتقهلل سئن ً ن رلا .
.225
امظوذ المصهلل الننرق
()1
154ب عفو المنسث 1ر.312
امظوذ الكعنية
()2
 هذس المنألة خالفسة عهي نعوعضة فسم لم يذكو رحول عال تنهلليل كمن حول رذلا
األئمة ب ف را عى عتغ حهلل األئمة نم ركو مغ اليوعي إال ع ققة فهذا تشقسق لغ .
قنل ار ري حنتم ذ سألت ري ع عاية الثقنت ع جل غسو ققة نمن يقشيغ ؟ .
قنل ذ إرا كنن ننوعفن ً رنلضن لم تقشس عايوغ عتغ ب عإن كنن نحهشالً معنغ عاية الثقة
عتغ .
قنل ذ عسمنت ري يقشل ذ إرا يت نبة يحهلل ع جل فأعلم مغ ققة إال معو رأعسنمهم
.
عسألت رن ز عة ع عاية الثقنت ع الوجل نمن يقشى حهلليثغ ؟ قنل ذ ي لنموي !
قلت ذ الكلبي عى عتغ الثش ي ؟  .قنل ذ إممن راك إرا لم يوكلم فسغ النلمن ب عكنن
الكلبي
يُوَكلم فسغ قلت ذ فمن ننت عاية الثش ي عتغ عهش غسو ققة عتهللس ؟  .قنل ذ كنن الثش ي
يذكو الوعاية ع الوجل ع اإلمكن عالونحب فسنقلشن عتغ عايوغ عتغ ب علم يك عايوغ
ع الكلبي قبشلغ لغ  .امظوذ ول علل الوونذي 1ر 381بعالحول عالونهلليل (2ر) 36
علألئمة مصش في رلا عل قنمس ذ
 ن يصو ل اإلنن رأمغ ال يوعي إال ع ققة ع محش رلا ن مصش تهللل عل مغيوحوى عيوثبت عيتوقي .
 ن يتص رنض األئمة عل اع مغ ال يوعي إال ع ققة عهذا ينوف رنلووبع .علكال القنمس نثلة ب عرنضهن يهللخل في رنض عن رلا ذ
؟
نوة
ر
عموع
ع
عى
الذي
 -1قنل عبهلل الوحم ر ري حنتم ذ سئل ري ع هن
=
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=فقنل ذ " سخ يوضنس نبة روعايوغ عتغ ب يحونج ن ينأل عتغ " .
 -2عقنل رش حنتم في (الحول 7ر ( )255نحمهلل ر ري زي ) ذ " سخ رصوي ب ال
عوفغ ب ال علم عى عتغ غسو سلسمنن ر حو ب عكنن سلسمنن قل ن يوض ن
المشنيخ ب ف را يوغ قهلل عى ع سخ فنعلم مغ ققة "
ذ  ) 81ذ " لش عى نبة خبواً ع
 -3قنل ار عبهلل الهندي في الصن ال ُمتكي (
سخ لغ لم ينوف رنهللالة عال جول ب ع تنرني ققة ب ع ححنري ب كنن لقنئل ن يقشل
ذ هش خبو جسهلل اإلستند ب ف ن عاية نبة ع الشسخ نمن يقشي نوس " .
 -4قنل رشو ر عمو الخهوامي ذ سألت ننلكن ً ع جل ؟ فقنل ذ " هل يوغ في كوبي ؟ "
ب قلت ذ ال ب قنلذ" لش كنن ققة يوغ " التبال للذهبي ( 8ر )72-71عالحول (2ر)22
 -5قنل حمهلل ذ "إرا حهلل عبهلل الوحم ر نههللي ع جل فهش ححة "بالوهذيب 6ر281
 -6قنل اآلجوي ع ري داعد ذ سش حويخ كلهم ققنت  .سهاالتغ 2ر248
 -7ركو الخ كشي ع رقي ر نخلهلل مغ قنل"كل ن عيت عتغ فهش ققة " التكت
3ر372
 -8قنل يحس ر ننس ذ " إرا حهلل الشنبي ع جل فنمنس فهش ققة يحوج رحهلليثغ " .
مكت الخ كشي 3ر. 372
فال ةا:اف منالص اطاال دقاءامنابأللمةالأ هاالا لياإالاعناثقةا .ا
نتهم ذ إرواهسم التخني ع حمهلل ر حتبل ب ع حمهلل ر نسب التننئيب ع يش النخوسنمي ب
عرقي ر نخلهلل ب عركسو ر عبهلل هللا األ ج بعحويخ ر عثمننب عحننن ر عطسة
المحن ري ب عسنسهلل ر المنسب ب عسلسمنن ر األ نث رش داعد النحنونمي ب
عسلسمنن ر حو عزيهلل ر سلمبع نبة ر الححنجبععننو ر واحسل الشنبيبععبهلل
الوحم ر نههللي ب ععبهلل هللا ر حمهلل ر حتبل ب ععبهلل هللا ر المبن ك بععبسهلل هللا ر
عبهلل الكويم رش ز عة الوازي ب عععنن ر ننلم ب ععلي ر المهلليتي ب عاللسث ر سنهلل
ب عننلا ر مس ب عنحمهلل ر إسمنعسل البخن يبعنحمهلل ر جحندة ب عنحمهلل ر سسوي
ب عنحمهلل ر عبهلل هللا الحضوني بعنحمهلل ر عبهلل الوحم ر ري رئب عنحمهلل ر
المتكهلل ب عنحمهلل ر الشلسهلل الخرسهللي ب عنحمهلل ر يحس الذهلي ب عننلم ر الححنج ب
عنظعو ر نهلل ك رش كننل ب عنتصش ر سلمة رش سلمة الخخاعي بعنتصش ر
الم نومو ب عنشس ر هن عن الحمنل ب عالهسثم ر جمسل ب ععهسب ر خنلهلل ب عيحس
ر سنسهلل األمصن يب عيحس ر سنسهلل القطنن ب عيحس ر ري كثسو عار خخيمة ب
عار ننس بعار عضنل بع رش حنتم الوازي ب ع رش داعد الطسنلني عغسوهم  .ا
عهذا القشل هش الصحس الذي ال يتبني خالفغ فهش قشل ئمة كثسو ن الموقهللنس عحتسنهم
عكال الموقهللنس نقهلل كمن هش ننلش فهم علم رهذا الشأن نتن ب
عرهب رنض األئمة رأمهن ال تنوبو تشقسقن عاحوحشا رمن يلي ذ
 -1ال مهلل ي نو ا ووط هذا الواعي وط اإلموقن فم عندتهم في رهللاية نوهم الوعاية
ع كل حهلل .عهذا ال يضو ف ن الننلب في هذا إن عى ع نحوعل ن يبستغ غسوس عال
يهللخل في ننألوتن .
=
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قدددنل الندددخنعيذ (( هدددذا هدددش الصدددحس عتدددهلل األحدددشلسس كنلندددس اآلندددهللي
عاردد الحنجددب عغسوهمدددنب رددل عرهددب إلسدددغ جمددع ندد المحدددهللقس  .عإلسددغ َنسددد ُل
الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسخس ب
عار خخيمة في ححنحهمب عالحنكم في ننوهلل كغ....

))()2

.

عقهلل مشقش القشل الثنمي رأنوي  .همنذ
()3

ـ احومنل كشن الواعي ال ينلم عهللالة ن
ـ ن الوعاية تنوي

عى عتغ عال جوحغ .

تخعل رغ جهنلة النس رشوطغب عالنهللالة إممن تنوف
()4

رنل ِخبوةب عالوعاية ال تهللل عل ال ِخبوة كمن قنلغ رش ركو الصسوفي .
عهذان األنوان ال يَ ِو َدان عل القشل الثنلث؛ ألن الواعي قدهلل ُعدوف رنموقدن
((
دوف ند حنلدغ مدغ ال يدوعي ّإال
سشخغب علذلا قَنل الحنفظ ار ححدوذ ند ُع ِ
ح د ركشمددغ ققددة عتددهللسب كمنلدداب ع ددنبةب
ع د ققددةب ف مددغ إرا عى ع د جددل ُع ِ
عالقطننب عار نههللي عطنئعة نم رنهللهم

))()5

.

ح ركشمغ ققة عتهللس )) ال يقوضدي تشقسدق الدواعي ّإال عتدهلل رلدا
عقشلغذ (( ُع ِ
اإلنن المنوعف رنموقن الشسش .
عهذس القنعهللة غنلبسةب ينوعند نتهن في توجس جنمب الوشقسق في حق الواعي
المخول فسغ جوحن ً عتشقسقنً.

الثاني ــة :إذا عم ــل الع ــالم أو أفتـ ــى عل ــى وف ــق حـ ــديث .فه ــل يُعتب ــر ذل ـ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= -2لم يشفشا رهذا الشوط ب ع رمن رهل رنضهم ع وطغ ب عالحشا مقشل األحل عهلل
الذهشل عنن عجهلل ن رنضهم رأمهم ععا ع ضنس ب مقشل كمن تقهلل ن الوحوي نقهلل
عننألوتن نعوعضة فسم لم يشجهلل فسغ جول عال تنهلليل ب عقهلل يقنل في هذا يتظو في الحول
ف ن كنن لغ عجغ عإال مبق عل تشقسقغ .
 -3رمن يكشن ققة عتهللس نحوعحن عتهلل غسوس .ب يحن رمن سبق رأن المنألة نعوعضة في
المحهشل  .هذا حنحل نن يمك ن يقنل في المنألة ب عال يخع ن األحل ن عل عمل
األئمة الموقهللنس في رلا .
80ب عفو المنسث 1ر.313
امظوذ اخوصن علش الحهلليث
()1
فو المنسث 1ر.313
()2
.154
امظوذ الكعنية
()3
امظوذ فو المنسث 1ر.313
()4
.81
لننن المسخان 1ر .15عنن ركوس ار ححو هتن نبتي عل الننلب .امظوذ
()5
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تصحيحاً له وتعديالً لراويه؟:
 1ـ قدنل الخطسدب البندهللاديذ (( إرا عمدل الندنلم رخبدو ند
ف ن رلا تنهلليل لغ ينومهلل علسغ

))()1

عى عتدغ ألجلدغ

.

عتنلسلغذ ـ ألمغ لدم ينمدل رخبدوس ّإال عهدش ضد ّي عتدهللس عدهلللب فقدن عملدغ
رخبوس نقن قشلغذ (( هش عهللل نقبشل الخبو )).
ـ مغ لش عمدل الندنلم رخبدو ند لدسس هدش عتدهللس عدهللالً لدم يكد عدهللالً يحدشز
األخذ رقشلغ عالوجشع إل تنهلليلغ؛ ألمغ إرا احوملت ننموغ ن ينمل رخبو ن لدسس
()2

رنهللل عتهللسب احوملت ننموغ ن يخكي عيُ َنهللِّل ن لسس رنهللل .
((
دق حدهلليث لدسس حكمدن ً
 2ـ قنل ار الصاللذ ...عمل الننلم ع فوسدنس علد َعف ِ

نتغ رصحة رلا الحهلليث

))()3

.

قنل ار كثسوذ (( عفدي هدذا مظدوذإرا لدم يكد فدي البدن غسدو رلدا الحدهلليث .ع
تنوض لالحوحنج رغ في فوسنس ع حكمغ .ع اسوشههلل رغ عتهلل النمل رمقوضنس

))( )4

.



عقهلل مشقش كال ار كثسو رمن يليذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.155
الكعنية
()1
.155
امظوذ الكعنية
()2
.225
علش الحهلليث
()3
.81
اخوصن علش الحهلليث
()4
 قنل الخ كشي في التكت نونقبن عل ار كثسو ( عهذا نتغ عحسب ألن رلا لم يالق كال
ار الصالل ف ن كالنغ نعوعض في غسو هذس الحنلة عامظو قشلغ " عمل الننلم عل
عفق حهلليث لسس حكمن رصحة رلا الحهلليث "  .فنلم ن كالنغ فسمن إرا لم يظهو ن رلا
ننوتهللس ) .
 144فقنل ذ " عف هذا التظو مظو ألمغ ال يلخ ن كشن
 منقشغ النواقي في الوقسسهلل
رلا البن لسس فسغ غسو هذا الحهلليث ن ال يكشن قم دلسل آخو ن قسنس ع إجمنع عال
يكو المعو ع الحنكم ن يذكو جمسع دلوغ رل عال رنضهن علنل لغ دلسال آخو عاسوأمس
رنلحهلليث الشا د ف البن ع رمن كنن المعو ع الحنكم يوى النمل رنلحهلليث الضنس
عتقهلليمغ عل القسنس كمن تقهلل حكنية رلا ع ر داعد مغ كنن يوى الحهلليث الضنس
مغ
إرا لم يود ف البن غسوس عل ن ى الوجنل عكمن حك ع اإلنن حمهلل ن =

43
ـ مغ ال يلخ ن كشن رلا البن لسس فسغ غسو هذا الحهلليث ّال يكشن قَ َّم دلس ٌل آخو
ن إجمنع ع قسنسب فلنل هتنك دلسالً آخو عإممن اسوأمس الننلم رنلحهلليث لمشافقوغ لذلا
الهلللسل.
ـ رمددن كددنن المعوددي ع الحددنكم نم د يددوى النمددل رنلحددهلليث الضددنس
()1

عتقهلليمغ عل القسنس .
()2

جـ ـ ع رمن كنن عمل الننلم رذلا الحهلليث احوسنطن ً نتغ .
ويظهــر لــي مددغ ال تنددن ض رددس قددشل الخطسددب عقددشل اردد الصددالل؛ ألن
الخطسب قهلل قسَّهلل كالنغ رقشلغذ (( ن عى عتغ ألجلغ )).
رحدهلليث اع نندس



رخدالف كدال ارد الصداللب حسدث

فنلحكم هتن خدن
عافق النمل حهلليثن ً نن.
ع نن إرا كنن عمل الننلم نخنلعن ً للحهلليث الذي يوعيغب فهل ينوبدو رلدا قدهللحن ً
في ححوغ ع جوحن ً في اعيغ؟
قنل الخطسب البنهللاديذ (( إرا عى جل ع سخ حهلليثن ً يقوضي حكمدن ً ند
()3
األحكن فلم ينمل رغب لم يك رلا جوحن ً نتغ للشسخ )) .
((
دق
عكذلا قنل ار الصاللذ عهكذا مقشلذ إن عمل الننلم ع فوسدنس علد َعف ِ
حهلليث لسس حكمن ً نتغ رصحة رلا الحهلليثب عكذلا نخنلعوغ للحهلليث لسنت قدهللحن ً
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القسنس عحل رنضهم هذا عل

مغ

يهلل رنلضنس

هتن

= يقهلل الحهلليث الضنس عل
الحهلليث الحن عهللا علم .
144ب عفو المنسث 1ر.311
امظوذ الوقسسهلل عاإليضنل
()1
امظوذ فو المنسث 1ر.311
()2
 فمنتنس مغ عمل رخبو اعي الحهلليث عجنلغ ننوتهللس في فوشاس رخالف قشل ار الصالل
فكالنغ في عمل الننلم ع فوسنس عل عفق حهلليث عرمشجبغ ب فال يقوضي اسوتندس علسغ في
فوشاس فسحشز ن يكشن عمل رهلللسل آخو ع محش رلا  .عفوق رس قشلتن ذ عمل رنلخبو ب
عرس قشلتن ذ عمل رمشجب الخبو ب ف ن األعل يقوضي مغ ننوتهللس
عالثنمي ذ ال يقوضي رلا لحشاز ن ينمل رغ لهلللسل غسوس .
.186
الكعنية
()3

44
نتغ في ححوغ عال في اعيغ

))()1

.

عتنلسل رلاذ احومنل ن يكشن الننلم قهلل توك النمل رنلخبو لمن يليذ
 1ـ لخبو آخو ينن ضغ ع عمش ع قسنس.
 2ـ ع لكشمغ نتنشخن ً عتهللس.
()2

 3ـ ع ألمغ يوى ن النمل رنلقسنس عل نتغ .
قنل الخطسبذ (( عإرا احومل رلا لم محنلغ قهللحن ً في اعيغ

))( )3

.

ما يعرف به ضبط الراوي:
ينوف ضبا الواعي رأنش هيذ
 1ـ نقن مة عاينتغ روعاينت الثقنت المنوعفس رنلضبا عاإلتقنن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.225
186ب عفو المنسث 1ر.312



علش الحهلليث
()1
امظوذ الكعنية
()2
.186
الكعنية
()3
 عنثل لغ الخطسب رمثنلس ذ ا-1احهلليث منفع ع عبهلل هللا ر عمو ن سشل هللا  اقنلا
(( الموبنيننن كل عاحهلل نتهمن رنلخسن عل حنحبغ نن لم يوعوقن إال رسع الخسن ا )) .افهذا عاس
ننلا علم ينمل رغ ب عزعم مغ ى هل المهلليتة عل النمل رخالفغ ب فلم يك توكغ
النمل رغ قهللحن ً لتنفع  .ا
 -2عنثلغ الحهلليث اآلخو ذ ع نحمهلل ر ننلم ن سنلم ر عبهلل هللا خبوس عسألغ نحمهلل ع
كوا المخا ع قنل ذ خبو افع ر خهلليج عبهلل هللا ر عمو ن عمسغ عقهلل كنمن ههللا رهلل ا
خبواس ن سشل هللا  مه ع كوا المخا ع قنل فووك عبهلل هللا كوا هن عقهلل كنن
يكويهن قبل رلا .
قنل نحمهلل ذ فقلت لننلم ذ تكويهن مت .فقنل ذ منم ب قهلل كنن عبهلل هللا يكويهن  .قنل ذ فقلت ذ
فأي حهلليث افع ر خهلليج ؟ قنل ذ فقنل سنلم إن افنن قهلل كثو ع معنغ .
ا ن مشاع المقن منت الوي قننشا رهنذ "المقن مة رس عاينت عهللد ن الصحنرةب عالمقن مة
رس عاينت المحهلل الشاحهلل في زنتة نخولعةب عالمقن مة رس نوعينت عهللد ن الوالنسذ
لشسخ عاحهللب عرس عاية المحهلل ع عاية قوامغب عالمقن مة رس الكون عالمذاكوةب
عرس الكون عالكون "  .عستذكو نثلة لذلا عل التحش الونلي ذ
 -1المقن مة رس عاينت عهللد ن الصحنرة عن نئع نثلوغ ذ
 قصة ري ركو في تش يث الحهللة ب فن قبسصة ر رؤيب ب قنل ذجن ت الحهللة إل ريركو الصهلليق تنألغ نسواقهن ب فقنل لهن رش ركو ذ ننلا في كون هللا ي ب عنن علمت
لا في ستة
=
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سشل هللا  سئن ً ب فن جني حو سأل التنس  .فنأل التنس ب فقنل المنسوة ر
=
نبة ذحضوت سشل هللا  عطنهن النهللس ب فقنل رش ركو ذ هل ننا غسوك ؟ فقن
نحمهلل ر ننلمة األمصن ي فقنل نثل نن قنل المنسوة ب فأمعذس لهن رش ركو الصهلليق .
عقهلل رج اطيضهماإرساجهاللك هش حهلليث ححس رمحمشع طوقغ كمن في تحقسق المنتهلل ا
 _ 2قصة عمو نع ري نشس في االسوئذان ب فن ري سنسهلل الخهلل ي ب قنل ذ
كتت جنلنن ً رنلمهلليتة في نحلس األمصن ب فأتنمن رش نشس فخعن ً ع نذعش اً ب قلتن ذ نن
أما ؟ قنل ذ إن عمو سل إلي ن آتسغ ب فأتست رنرغ فنلمت قالقن ً ب فلم يود علي ب
فوجنت ب فقنل نن نتنا ن تأتستن ؟ فقلت ذ إمي تسوا ب فنلمت عل رنرا قالقن ً ب فلم
يودعا علي ب فوجنت ب عقهلل قنل سشل هللا حل هللا علسغ عسلم ذ " إرا اسوأرن حهللكم
قالقن ً فلم يهرن لغ فلسوجع " ب فقنل عمو ذ قم علسغ البستة عإال عجنوا  .فقنل ري ر
كنب ذ ال يقش ننغ إال حنو القش  .قنل رش سنسهلل ذ قلت من حنو القش ب قنل ذ
فنرهب رغ  .قنل رش سنسهلل ذ فقمت ننغ فذهبت إل عمو ب فشههللت  .عاس البخن ي (
 )1920عننلم () 2153
 -2نقن مة نوعينت نحهلل في زنتة نخولعة ذع حل هذا المتهج ينشد إل قصة عنئشة
في حهلليث حهلل رغ عبهلل هللا ر عموع ب فن عوعة ر الخرسو ب قنل ذقنلت لي عنئشة ذ
ين ار خوي ب رلنتي ن عبهلل هللا ر عموع نن رتن إل الحج ب فنلقغ فننئلغ ب ف مغ قهلل
حمل ع التبي  علمن ً كثسواً .
سن يذكوهن ع سشل هللا  ب قنل عوعة ذ فكنن فسمن ركو ن
قنل ذ فلقسوغ فنن لوغ ع
ً
التبي  قنل ذ " إن هللا ال يتوخع النلم ن التنس اموخاعن ب علك يقبض النلمن فسوفع
النلم ننهم ب عيبقي في التنس عسن ًجهنالً يعوشمهم رنسو علم ب فسضلشن عيضلشن " .
قنل عوعة ا:ا فلمن حهللقت عنئشة رذلا عظمت رلا ع مكوتغ ب قنلت ذ حهللقا مغ سمع التبي
 يقشل هذا ؟قنل عوعة ذ حو إرا كنن قنرل قنلت لغ ذ إن ار عمو قهلل قهلل فنلقغ ب قم
فنتحغ حو تنألغ ع الحهلليث الذي ركوس لا في النلم قنل ذ فلقسوغ ب فنألوغ ب فذكوس لي
محش نن حهللقتي رغ في نوتغ األعل .
قنل عوعة ذ فلمن خبوتهن رذلا ب قنلت ذ نن حنبغ إال قهلل حهللق ب اس لم يخد فسغ سئن ً علم
يتقص .
عاس البخن ي (  )98ع(  )6763عننلم ()2673
عفي سسو عال التبال ج2ر  598ع حمند ر زيهلل حهللقتي عموع ر عبسهلل األمصن ي
حهللقتي
رش الخعسخعة كنتب نوعان ن نوعان سل إل ري هويوة فحنل ينألغ ع جلنتي خل
النويو ع من كوب حو إرا كنن س الحشل دعن رغ فأقنهللس ن ع ا الححن فحنل
ينألغ ع رلا الكون فمن زاد عال مقص عال قهلل عال خو .
ااااااقلت:ا ( القنئل الذهبي ) ذ هكذا فلسك الحعظ .
لفي كون النلم ألري خسثمة  16ع جويو ع عمن ة ر القنقنع قنل ذ قنل لي إرواهسم
حهللقتي ع ري ز عة ف مي سألوغ ع حهلليث قم سألوغ عتغ رنهلل ستوس فمن خو نتغ
حوفن .
=
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 204قم ()1698عتهذيب الوهذيب توجمة ري ز عة –

= عامظو ذ ست الوونذي ج4ر
ول النلل 1ر439
-3ا نقن مة نوعينت عهللد ن الوالنسذ لشسخ عاحهلل ذ
عن نثلوغ نن فنلغ ار ننس ن نقن مة عاينت تالنسذ حمند ر سلمة
قنل ار حبنن في كون "المحوعحس "(1ر)32ذ سمنت نحمهلل ر إرواهسم ر ري سخ
الملطي يقشلذ جن يحس ر ننس إل ععنن لسنمع نتغ كوب حمند ر سلمةب فقنلذ نن
سمنوهن ن حهلل ؟ قنلذ منمب حهللقتي سبنة عشو معنن ع حمندب قنلذ عهللا الحهللقوا
فقنلذ إممن هش عهم ب ع محهلل إل البصوةب فأسمع ن الوبشركي.قنلذ أما.فنمحهلل إل
البصوةب عجن إل الوبشركيب فقنل لغذ نن سمنوهن ن حهلل ؟ قنلذ سمنوهن عل الشجغ
ن سبنة عشوب ع مت الثنن عشو .قنلذ عنن تصتع رهذا ؟ قنلذ إن حمند ر سلمة كنن
يخطئب فأ دت ن نسخ خطأس ن خطأ غسوسب ف را يت ححنرغ اجومنشا عل ئب
علمت ن الخطأ نتغ.
عركوهن الذهبي في النسو (7ر )456قم قنل ذ هذس حكنية نتقطنة.
عركو ار نحوز ع ار ننس قنل ذ " قنل لي إسمنعسل ار علسة يشنن ذ كس حهلليثي ؟
قلت ذ مت ننوقسم الحهلليث ب فقن ل لي ذ عكس علموم راك ؟ قلت لغ ذ عن ضتن رهن
حنديث التنس فو يتنهن ننوقسمة بفقنل ذ الحمهلل هللا ب فلم يخل يقشل ذ الحمهلل هللا عيحمهلل
رغ حو دخل دا رشو ر ننوعف -ع قنل دا ري البخووي-ع من ننغ ".سهاالت ار
نحوز الر ننس (2ر)39
عقنل الهللع ي سمنت يحي ر ننس يقشل ذ " رمن عن ضت رأحنديث يحس ر يمنن
حنديث التنس ب فمن خنل فسهن التنس ضورت علسغ ب عقهلل ركوت لشكسع سئن ً ن حهلليثغ
ع سعسنن ب فقنل عكسع ذ لسس هذا سعسنن الذي سمنتن مح نتغ " .تن يخ ار ننس ( 3ر
)319
 قنل عبهللهللا ر حمهلل ر حتبل ذ حهللقتن إسمنعسل ر إرواهسم قنل خبومن يش ع ار رينلسكة
قنل ذ قنل لي ال تنحب حهللقتي القنسم ع عنئشة مهن قنلت ذ هللت رنلحج  .قنل ري ذ
ينتي نع
التبي  عحهللقتي عوعة عتهن مهن قنلت ذ هللت رنموة ال تنحب" .
النلل عننوفة الوجنل 2ر389ا .
-4انقن مة عننن ضة الكون رنلكون عنقن مة الحعظ رنلكون ذ
في تهذيب الوهذيب – توجمة ري ز عة الوازي ذ عبسهللهللا ر عبهلل الكويم ركو الحنفظ ع
ري جنعو الونووي قنل سمنت رن ز عة يقشل إن في رسوي نن كوبوغ نتذ خمنس ستة
علم طنلنغ نتذ كوبوغ عامي علم في ي كون هش في ي ع قة هش في ي حع هش في
ي سطو هش.
عقنل عبهللالوحم ر ري حنتم ذ حضو عتهلل ري ز عة نحمهلل ر ننلم ينت ار عا ة
عالعضل ر النبنس المنوعف رعضلا فحوى رستهم نذاكوة فذكو نحمهلل ر ننلم حهلليثن
فأمكو فضلا الصنئغ فقنل ين رن عبهللهللا لسس هكذا هش فقنل كس هش فذكو عاية خوى=

47
ف ن كنمت عايوغ نشافقة ـ علش ن حسث المنتد ـ لوعايدنتهم ع نشافقدة لهدن
في األغلبب عالمخنلعة مند ةب فهش ضنرا قبت.
عإن كنمت عايودغ كثسدوة المخنلعدة لوعايدنتهمب فهدش نخودل الضدبا ال يحدوج
()1

رحهلليثغ .
لكدد إرا كددنن للددواعي حددل كوددن حددحس عقددهلل الوددخ رددنألدا نتددغ دعن
االعومند عل حعظغ فقا قُبلت عايوغ .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= فقنل نحمهلل ر ننلم ألري ز عة ايش تقشل فنكت فأل علسغ فقنل هنتشا رن القنسم ار
خي فهللعي رغ فقنل إرهب فندخل رست الكوب فهللع القمطو األعل عالثنمي عالثنلث ععهلل
سوة عشو جخ ا عائوت رنلحخ الننرع عشو فذهب فحن رنلهللفوو فوصع رش ز عة
ع خوج الحهلليث فهللفنغ إل نحمهلل ر ننلم فقو س عقنل منم غلطتن.
عامظوس ذ في الحول عالونهلليل (1ر )337عتهذيب الكمنل 19ر 100عتن يخ رنهللاد
4ر461
 )314ع سلسمنن ر حو يقشل كنن يحس ر ننس
عفي الحول عالونهلليل ( -ج  1ر
يقشل في الحهلليثذ هذا خطأب فأقشلذ كس حشارغ ؟ فال يهلل ي فأمظو في األحل فأجهللس
كمن قنل .
 )271قنل عبهلل هللا ر المبن كذ إرا اخول التنس في
عفي الحول عالونهلليل ( -ج  1ر
حهلليث نبة فكون غتهلل حكم فسمن رستهم .ع اجع لمن سبق ذ نتهج التقهلل عتهلل المحهللقس
 49عنن رنهللهن .
لألعظمي
.220
امظوذ علش الحهلليث
()1
 اخول علمن الحهلليث في تحهلليث الواعي ن كونرغ ال ن حعظغ عل قالقة قشال ذ
القشل األعل ذ جشاز الوحهلليث ن الكون لم ال يحعظ نن فسغ رهب إل هذا القشل
جمنعة نتهم نوعان ر نحمهلل عسعسنن ر عسستة ععبهلل الوحم ر نههللي عيحس ر
ننس عغسوهم عحكي ع كثو الشنفنسة عنحمهلل ر الحن الشسبنمي عالقنضي رش
يشس ينقش ر إرواهسم قنل الحنفظ في التكت (  )55ذ ن اعومهلل في عايوغ عل
نن في كونرغ ال ينن رل هش عح كثو عاة الصحس ن رنهلل الصحنرة عكبن
الونرنس ألن الوعاة الذي للصحس عل قنمس ذ
( ) قنم كنمشا ينومهللعن عل حعظ حهلليثهم ب فكنن الشاحهلل نتهم يوننههلل حهلليثغ عيكو
علسغ فال يخال نبستن ً لغ ب عسهل رلا علسهم قو اإلستند عقلة نن عتهلل الشاحهلل نتهم ن
الموشن حو كنن ن يحعظ نتهم ل حهلليث يشن إلسغ رنألحنرع  .عن هتن دخل الشهم
عالنلا عل رنضهم لمن جبل علسغ اإلمننن ن النهش عالتنسنن .
( ) عقنم كنمشا يكوبشن نن ينمنشمغ عيحنفظشن علسغ عال يخوجشمغ ن يهلليهم
عيحهللقشن نتغ  .عكنن الشهم عالنلا في حهلليثهم قل ن هل القنم األعل إال ن تننهل
نتهم  .كم حهلل ن غسو كونرغ ب ع خوج ن يهللس إل غسوس فخاد فسغ عمقص عخعي
علسغ  .فوكلم األئمة فسم عقع لغ رلا نتهم .
=
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قنل اإلندن الشدنفني ـ حمدغ هللا تندنل ـ ذ (( ند كثدو غلطدغ ند المحدهللقس
علم يك لغ حل كون ححس لم مقبل حهلليثغ
()2

 2ـ انوحنن الواعي

))()1

.

رأسنلسب نوت ّشعة .نتهنذ

ـ ن تُقو علسغ حنديث تُهلل َخ ُل ضم

عاينتغ لسُتظ َو يعط لهن

كمن فنل يحس ر ننس في انوحنمغ ألري منسم العضل ر ُد َكس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يولقّتهن؟
( )3

.

عإرا تقو هذا ب فم كنن عهللالً ب لكتغ ال يحعظ حهلليثغ ع ظهو قلب عاعومهلل عل نن
=
في كونرغ فحهلل نتغ ب فقهلل فنل الالز لغ عحهلليثغ عل هذس الصش ة ححس رال خالف .
القشل الثنمي ذ رهب قش رنهلل ن رلا فأجنزعا الوعية ن منخ لم تقنرل رمحود قشل
الطنلب ذ هذا عايوا ب فسمكتغ ن قوا تغ علسغ نقلهللا لغ ن غسو تثبت عال مظو في
التنخة عال تعقهلل طبقة النمنع .
القشل الثنلث ذ ال تقبل عاية ن حهلل ن كونرغ عا ووطشا في الواعي ن يحهلل
ن حعظغ بعمنب هذا القشل لمنلا ع ري حتسعة عهشسم عغسوهم .
 382فقوة ( .)1044عامظوذ فو المنسث 1ر.298
الوسنلة
()1
امظوذ فو المنسث 1ر.299
()2
امظوذ تن يخ رنهللاد 12ر.353
()3
 قنل الخطسب في تن يخ رنهللاد ج12ر  354-353ذ قو ت عل علي ر ري علي
البصوي ع علي ر الحن الحواحي حهللقتن حمهلل ر نحمهلل ر الحوال رش عبهلل هللا
قنل سمنت حمهلل ر نتصش الونندي يقشل :خوجت نع حمهلل ر حتبل عيحس ر
ننس إل عبهلل الوزاق خندنن لهمن فلمن عهللمن إل الكشفة قنل يحس ر ننس ألحمهلل ر
حتبل يهلل اخوبو رن منسم فقنل لغ حمهلل ر حتبل ال تويهلل الوجل ققة فقنل يحس ر ننس
س كل
ال رهلل لي فأخذ ع قة فكوب فسهن قالقس حهلليثن ن حهلليث ري منسم عجنل عل
عشوة نتهن حهلليثن لسس ن حهلليثغ قم جن ا إل ري منسم فهللقن علسغ البن فخوج فحلس
عل دكنن طس حذا رنرغ ع خذ حمهلل ر حتبل فأجلنغ ع يمستغ ع خذ يحس ر ننس
فأجلنغ ع ينن س قم جلنت سعل الهللكنن فنخوج يحس ر ننس الطبق فقوا علسغ
عشوة حنديث ع رش منسم سنكت قم قو الحندي عشو فقنل لغ رش منسم لسس ن حهلليثي
فنضو علسغ قم قو ال نشو الثنمي ع رش منسم سنكت فقو الحهلليث الثنمي فقنل رش منسم
لسس ن حهلليثي فنضو علسغ قم قو النشو الثنلث عقو الحهلليث الثنلث فونسو رش منسم
عامقلبت عستنس قم اقبل عل يحس ر ننس فقنل لغ نن هذا عر اع حمهلل في يهللس فأع ع
ن ن ينمل نثل هذا عإنن هذا يويهللمي فنقل ن ن يعنل نثل هذا علك هذا ن فنلا ين
فنعل قم اخوج جلغ فوفس يحس ر ننس فون رغ ن الهللكنن عقن فهللخل دا س .فقنل
حمهلل لسحس لم نتنا ن الوجل ع قل لا إمغ قبت ,اقنل ا:عهللا لوفنوغ لي حب إلي
ن سعوي .
=
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ـ قلب األسنمسهلل رووكسبهدن علد غسدو نوشمهدنب كمدن فندل نحدهللقش رندهللاد فدي
( )1

اخوبن هم لحعظ البخن ي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= لهذهابجقصةافياسن هاا:اع ياطنابجحسنابجر بحياجهات جمةافي اجسانابجم زبنالتار خا
طغ بدا .ا
قنل الخطسب في تن يخ رنهللاد ج11ر  387ذ سمنت نحمهلل ر ري العشا س عسألغ
الخالل ع الحواحي هل يحوج رحهلليثغ فقنل غسوس حب إلي نتغ سألت البوقنمي ع
الحواحي فقنل كنن يوهم في عايوغ ع حننهلل ر نسب علم كوب عتغ سئن  ..خبومن
النوسقي ق نل ستة ست عسبنس عقالقمنئة فسهن تشفي القنضي رش الحن الحواحي يش
الثالقن أل رع خلشن ن جمندى اآلخوة عكنن خسوا فنضال حن المذهب عكنن
نوننهال في الحهلليث قسل ن نشلهللس ستة قمنن عتننس عركوهن ار حبنن في كونرغ
 )33قنل سمنت هن عن ر عسن ر المنكس ربلهلل
المحوعحس ( -ج  1ر
المشحل قنلذ سمنت حمهلل ر نتصش الونندي يقشلذ كتن عتهلل ر منسم منمع نع
حمهلل ر حتبل
عيحس ر ننس ب قنلذ فحن من يشنن يحس عننغ ع قة قهلل كوب فسهن حنديث ن حنديث ر
منسمب ع دخل في خاللهن نن لسس ن حهلليثغب عقنلذ عطغ رحضوتتن حو يقو .كنن رش
منس م إرا قنهلل في تسا األين للوحهلليث كنن حمهلل عل يمستغ عيحس عل ينن سب فلمن خ
المحل منعلوغ الش قة فتظو فسهن كلهن قم تأنلتيب عمظو إلسهن قم قنل  -ع ن إل حمهلل -
ذ نن هذا فآد ن ن يعنل نثل هذاب ع نن مت فال تعنل ب علسس هذا إال ن عمل هذاب
قم فس يحس فنة ننس إل سعل النويوب عقنلذ عل تنمل ! فقن إلسغ يحس عقبلغب
عقنلذ جخاك هللا ع االسال خسوا  .نثلا ن يحهلل ممن دت ن جويا.
عامظو نتنقب اإلنن حمهلل الر الحشزي ( )80-79عالحننع ألخالق الواعي (1ر)136
عقهلل حصلت قصة للنقسلي بسهة رهذس القصة ذ
قنل الذهبي في سسو عال التبال ج15ر  237ذ قنل ننلمة ر القنسم ذ كنن النقسلي
جلسل القهلل عظسم الخطو نن يت نثلغ عكنن كثسو الوصنمس فكنن ن تنس ن
المحهللقس قنل اقو ن كونرا عال يخوج حلغ قنل فوكلمتن في رلا عقلتن إنن ن يكشن ن
حعظ التنس عإنن ن يكشن ن كذ التنس فنجومنتن فنتعقتن عل ن مكوب لغ حنديث
ن عايوغ عمخيهلل فسهن عمتقص فأتستنس لتموحتغ فقنل لي اقو فقو تهن علسغ فلمن تست
رنلخيندة عالتقص فط لذلا فأخذ نتي الكون ع خذ القلم فأحلحهن ن حعظغ فنمصوفتن
ن عتهللس عقهلل طنرت معشستن ععلمتن مغ ن حعظ التنس .عامظوذ طبقنت الحعنظ
للنسشطي  348عتذكوة الحعنظ 3ر  834-833عتن يخ اإلسال في توجمة النقسلي
.
امظوذ المصهلل الننرق 2ر.20
()1
ُ
إسمنعسل البخن َّ
ي قَ ِهلل َ رنهللا َد
 قنل ار عهللي ذ
سمنت ِع َّهللةَ نشنيخَ يح ُكشنَ ذ َّن نحم َهلل ر َ
َ
َ
ث ب فنجومنشا ع َع َمهللعا إل ننئ ِة حهلليث فقلبُشا نوشمَهن بع سنمسهللَهن ب
بفنم َع رغ ححن ُ الحهللي ِ
ُ
َ
س
ع
م
ة
و
ش
ع
إل
عدفنشا
آخو
لمو
المو
هذا
د
عإستن
ب
آخو
إلستند
عجنلشا َنو َ هذا اإلستن ِد
َ
=
َ
َ
َ ِ
ِ
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عاالنوحددنن رمث دل هددذس األسددنلسب نحددل خددالف رددس هددل النلددم فددي جددشازس
عنتنغ .فقهلل كنن يحس ر سنسهلل القطنن يقشلذ
))( 1
(( ال سوحلّغ

)
 .ع ُعلل المتع ن رلا رأنوي همنذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
=ب إل ُكلِّ جل َع َشوةَ
المحلس ب يُلقُشن رلا عل
حنديث ب ع نوُعهم إرا َحضُوعا
َ
ُ
فحضو
للمحلسب
البخن يِّ ع خذعا المشع َهلل
َ
َ
ث ن النورن ِ
المحلس جمنعة ححن ِ الحهللي ِ
ِ
عغسوهمب عن البنهللاديس َ ب فلمن اطّ َّ
مأن المحلسُ رأهلِ ِغ اموهلل َ إلسغ ج ٌل
ن هل ُخواسننَ ب
ِ
عوفُغُ ب فنألغ ع
ن ال َن َشو ِة ب فنألغ ع حهلليث ن تلا األحندي ِ
ث فقنل البخن يُّ ذ ال ِ
ً
زال يُلقي علس ِغ عاحهللا رن َهلل عاحهلل حو فو َغ ن َع َش َوتِ ِغ ب
آخو ب فقنل ذ ال عوفُغُ  .فمن َ
َ
ُ
عالبخن يُّ يقش ُل ذ ال عوفغُ .
ُ
ضهم إل رنض عيقشلشن ذ الوج ُل فَ ِه َم بع َن
المحلس
حضو
فكنن العهمن ُ ن َّم
يلوعت رن ُ
َ
َ
ّ
سو عقِل ِة العَه ِم ب قم اموهلل َ ج ٌل
كنن نتهم َ
غسو رلاَ يقضي عل البخن يِّ رنل َنح ِخ عالوَّ ِ
قص ِ
ُ
ث المقلشرة ب فقنل البخن يُّ ال عوفغُ .
آخ ُو ن ال َن َش َو ِة ب عسألَغُ ع حهلليث ن تلا األحندي ِ
ُ
فقنل ذ ال عوفغُ  .فلم يخل يُلقي علسغ
آخو ب فقنل ذ ال عوفُغُ  .فنألغُ ع
فنألغُ ع
آخو ب َ
َ
َ
عاحهللاً
آخو ب حو فو َغ ن َع َش َوتِ ِغ ب عالبخن يُّ يقش ُل ذ ال عوفُغُ  .قم اموهلل َ لغ
هلل
رن
َ
َ
ُّ
ُ
ث المقلشر ِة ب عالبخن يُّ
الثنلث عالوار ُع إل تمن ال َن َشو ِة ب حو فو ُغشا كلهم ن األحندي ِ
ُ
َّ
األعل نتهم فقنل
ال يَ ِخيهللُهم عل ال عوفغ ب فل َّمن َعلِ َم البخن يُّ مهم قهلل فوغشا الوعتَ إل
ِ
ُ
عالثنلث عالوار ُع عل الشال ِ بحو ت
ذ ّنن حهلليثُاَ األع ُل فهش كذابعحهلليثُاَ الثنمي فهش كذا
عل تمن ِ ال َن َش َو ِة ب فو َّد ك َّل نو إل إستن ِد ِس بعك َّل إستند إل نوتِ ِغ
نثل رلاَ
عفنل رنآلخوي َ َ
َ
رنلحعظ
ث ُكلِّهن إل سنمِس ِهللهنبع سنمسهللَهن إل نوشمِهن بفأق َّو لغ التنسُ
ِ
بع َّد نوشنَ األحندي ِ
رنلعضل .
ع َر َعتُشا لغ
ِ
 54-52عركوهن
عاهن ار عهللي في كونرغ " ن عى عتهم البخن ي في الصحس
 486عفي تنلسق الونلسق 5ر- 414
عتغ كثسو نتهم ذ الحنفظ في نقهللنة العو
415عفي التكت 2ر - 467عار الحشزي في المتوظم 12ر 118-117عفي الحث عل
حعظ النلم  - 56عالخطسب في تن يخ رنهللاد 2ر- 21-20عالمخي في تهذيب الكمنل
24ر  -453ع ار عننكو في تن يخ نهلليتة دنشق 52ر 66عغسوهم ن األئمة .
عحتسع األئمة ,اعركوهم لهن يهللل عل هوتهن عهللا علم .
فو المنسث 1ر.272
()1
 عاعومندهم في هذا التقل عل قصة فسهن مظو عاهن الوانهونخي في المحهلل
العنحل[ 1ر ] 399- 398ذ حهللقتن عبسهلل هللا قتن القنسم ر مصو قنل سمنت خل ر
سنلم يقشل حهللقتي يحس ر سنسهلل قنل قهللنت الكشفة عرهن ار عحالن عرهن ن يطلب
الحهلليث نلس ر عكسع عحعص ر غسن ععبهلل هللا ر إد يس عيشس ر خنلهلل النموي
فقلتن مأتي ار عحالن فقنل يشس ر خنلهلل مقلب عل هذا الشسخ حهلليثغ متظو تعهمغ قنل
فقلبشا فحنلشا نن كنن ع سنسهلل ع رسغ عنن كنن ع رسغ ع سنسهلل قم جئتن إلسغ لك
ار إد يس تش ع عجلس رنلبن عقنل ال سوحل عجلنت ننغ عدخل حعص عيشس =
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ـ نن يووتب علسغ ن تنلسا الممو ِح لم يموحتغ فقدهلل يندومو علد
لظتغ مّغ حشا .
ـ مغ قهلل ينمنغ ن ال ِخبوة لغ فسوعيغ ظتن ً نتغ مغ حشا

عايودغ

()1

.



عكنن نبة ر الححنج عيحس ر ننس يموحتنن رنض الوعاة رقصهلل اخوبن
()2

ضبطهم .
عقددهلل جدد الحددنفظ اردد ححددو جددشاز االنوحددنن رددأن نصددلحوغ كثددو ندد
()3

نعنددهللتغ  .لمددن فسهددن ند ننوفددة نوتبددة الددواعي فددي الضددبا رأسددوع عقددت لكد
( )4

رشوط ن ال ينومو علسغ رل يتوهي رنموهن الحنجة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ار خنلهلل عنلس فنألشس فمو فس هن فلمن كنن عتهلل آخو الكون اموبغ الشسخ فقنل عهلل
النوض فنوض علسغ فقنل نن سألومشمي ع ري فقهلل حهللقتي سنسهلل رغ عنن سألومشمي ع
سنسهلل فقهلل حهللقتي رغ ري قم قبل عل يشس ر خنلهلل فقنل إن كتت دت ستي ععسبي
فنلبا هللا االسال ع قبل عل حعص فقنل اروالك هللا في ديتا عدمسنك ع قبل عل نلس
فقنل ال معنا هللا رنلما قنل يحس ذ فمنت نلس علم يتوعع رغ عارول حعص في رهللمغ
رنلعنلج عرنلقضن في ديتغ علم يمت يشس حو اتهم رنلخمهللقة .
عركوهن الذهبي في سسو عال التبال ج6ر  321قم قنل ذ فهذس الحكنية فسهن مظو عنن
عوف عبهلل هللا هذا عنلس ال يهلل ى ن هش علم يك لشكسع ر الحوال علهلل يطلب ين
ار عحالن لم يك ظهو لهم قلب األسنمسهلل عل الشسش إممن فنل هذا رنهلل المئوس .
التكت عل كون ار الصالل 2ر.866
()1
ُ
مكو َح َو ِن ُّي عل نبةَ ل ّمن
 قنل النواقي ذ عن َّم فنل رلا نبة عح ّمن ُد ر ُ سلمةَ  .عقهلل
َ
َ
رئس نن
قلب
ني ذ ين َ
ح َّهللقَغُ ره ٌخ َّن نبةَ َ
حنديث عل رننَ ر ِ ري عسّنش  .فقنل َح َو ٌّ
يحلُّ !
حت َع ب عهذا ِ
التكت عل كون ار الصالل 2ر.866
()2
التكت عل كون ار الصالل 2ر.866
()3
امظوذ فو المنسث 1ر.274
()4
 لمنابج قابجديا ي فاطهااضب ابج بلياأ ضاً:ابجخب ةالبجمراجسةاعن نثلوهن ذ
نن في الكننل في ضنعن الوجنل ج5ر  305ذ توجمة ذ عبهلل الملا ر خشا ب قتن علي
سألت هشن ر يشس الصتننمي ع عبهلل الملا ر خشا الذي يوعي ع ححو
المهلل ي فقنل كنن فسغ ضن قلت لهشن جنلنوغ قنل منم فضنعغ ععبهلل الملا ال عوف
لغ إال ي ينسو ن الحهلليث عامظو ذ الضنعن 3ر 37ب الحول 5ر348
=
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=عفي نسخان االعوهللال ج4ر  118ذ عبهلل هللا ر بونة الكشفي حهلل العقهن األعال قهلل
عققة حمهلل ع رش حنتم ب عقنل ار المبن ك ذ جنلنوغ حستن ب عال عي عتغ .
لمن ابج ق ابجدي ا ي ف اطها اضب ابج بلي ابج جاع اإجى امص ر ابجح ث البجي ض اع ه
عنتغ يظهو نقهللا حعظ الواعي ع منسنمغ فسحكم علسغ رأمغ ضنرا حنفظ ع النكس .
عقهلل حل جمع إل سشل هللا  لسوأكهللعا نمن رلنهم عتغ  عنتهم ذ
ضمن ر قنلبة الذي حضو رنهلل إسالنغ نوثبون ن الوسشل  نن خبوس رغ سشلغ إلسهم ب
قنل ضمن في خبوس كمن في ننلم ذ...عزعم سشلا ن . ".....
ااااااااااالرح ةاجاط ابجمشهارةا :ع جنرو ر عبهلل هللا ب قنل ذ رلنتي حهلليث ع سشل
هللا  لم سمنغ فنرونت رنسوا فشهللدت حلي عسوت هوا حو قهللنت الشن فأتست
عبهلل هللا ر مسس فقلت للبشا ذ قل لغ ذ جنرو عل البن فأتنس فقنل ذ جنرو ر عبهلل هللا ؟
فأتنمي فقنل لي ذ فقلت ذ منم فوجع فأخبوس فقن يطأ قشرغ حو لقستي فنعوتقتي عاعوتقوغ
فقلت ذ حهلليث رلنتي عتا سمنوغ ن سشل هللا  في القصن لم سمنغ فحنبت ن
تمشت ع نشت قبل ن سمنغ فقنل ذ سمنت سشل هللا  يقشل ذ « يحشو هللا تننل
النبند ع قنل التنس عواةً غوالً رهمن ً قنل ذ قلتن ذ نن رهمن ؟ قنل ذ لسس ننهم ي قم
يتنديهم رهم رصشت ينمنغ ن رنهلل كمن ينمنغ ن قو من الملا من الهللينن ال يتبني
ألحهلل ن هل الحتة ن يهللخل الحتة عال ألحهلل ن هل التن عتهللس نظلمة حو قصغ نتغ
حو اللطمة قلتن ذ كس ؟ عإممن مأتي هللا عواة غوال رهمن قنل ذ رنلحنتنت عالنسئنت » .
نل ذ لَ َّمن تُ ُشفِّ َ َ سُش ُل َّ
هللاِ  --قُل ُ
ت لِ َوجُل ِن َ
عفي ست الهللا ني َع ِ ار ِ َعبَّنس قَ َ
نل ذ َعاع ََحبن ً لاََ
َّ
َّ
صن ِ ذ يَن فُالَنُ هَلُ َّم فَلتَنأَل َح َحن َ التبِ ِّ  --فَ ِمهُ ُم السَش َ َكثِسوٌ .فَقَ َ
األَم َ
نس ِن َح َحن ِ التَّبِ ِّ َ --ن ت ََوى
يَن ار َ َعبَّنس َت ََوى التَّ َ
نس يَحوَنجُشنَ إِلَساَ َعفِ التَّ ِ
ت َعلَ ال َمنأَلَ ِة فَ ِن َكننَ لَسَبلُ ُنتِ ال َح ِهلل ُ
؟ فَو ََوكَ َرلِاَ َع َقبَل ُ
ُل فَآ ِتس ِغ َعه َُش قَنئِ ٌل
يث َع ِ ال َّوج ِ
فَأَت ََش َّ
س ُهلل ِ دَائِ َعلَ رَنرِ ِغ فَوَنعِ الوِّي ُ َعلَ َعج ِه الوُّ َوا َ فَسَخ ُو ُج فَسَ َوامِ فَسَقُش ُل ذ يَن ار َ
هللا َنن َجن َ رِاَ ؟ َالَ َ َسلتَ إِلَ َّ فَآتِسَاَ ؟ فَأَقُش ُل ذ الَ َمَن َ َح ُّ
ق َن آتِسَاَ فَأَسأَلُغُ
ُشل َّ ِ
َع ِّم َ س ِ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
نل ذ َكننَ هَ َذا العَوَ
َ
نل ذ فبَقِ َ الوَّجُ ُل َحو َ آمِ َعق ِهلل اجو َم َع التنسُ َعل َّ فق َ
ث .ق َ
َع ِ ال َح ِهللي ِ
َعقَ َل ِنتِّ .
اااااااااعقهلل تقشى هذا االتحنس عزاد في عههلل الونرنس ع تبنعهم .
َ
ُشل َِّ
هللا  --فَلمَ
ف َن َرِ ال َننلِسَ ِة قَ َ
نل ذ ُكتَّن مَن َم ُع الوِّ َعايَةَ رِنلبَص َو ِة َع ح َحن ِ َ س ِ
َحوَّ َ ِكبتَن إِلَ ال َم ِهلليتَ ِة فَ َن ِمنتَنهَن ِن َف َشا ِه ِهم .
عفي نقهللنة الحول عالونهلليل (  1ر  )169ع قوندة ع سنسهلل ر جبسو ع ار عمو
ن التبي  مه ع مبسذ الحوب قنل نبة فقلت لقوندة نم سمنوغ ؟ قنل حهللقتسغ يش
النخوسنميب قنل نبة فأتست يش فنألوغ فقنل حهللقتسغ رش رشوب قنل نبة ذ فأتست رن
رشو فنألوغ فقنل مأ سمنت سنسهلل ر جبسو ع ار عمو ع التبي حل هللا علسغ عسلم
امغ مه ع مبسذ الحو.
نبة قنل سألت الحكم ع دية السهشدي
ع عى ار ري حنتم يضن رنتهللس ع
عالتصوامي فقنل ذ قنل سنسهلل ر المنسب ن عمو جنل دية السهشدي عالتصوامي رنة
آالف رنة آالف عدية المحشسي قمنمي ننئةب فقلت للحكمذ مت سمنوغ ن سنسهلل ر =
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شروط المع ّدل والجارح:
يشووط في المنهللل عالحن ل رنة وعط .هيذ
 1ـ ن يكشن عهللالً.
 2ـ ن يكشن َع ِعن ً يمتنغ الش ع ن الونصب عالهشى.
 3ـ ن يكشن يَقِظن ً غسو ننعّل لئال ينوو رظنهو حنل الواعي.
 4ـ ن يكشن عن فن ً رأسبن الحول عالونهلليل لئال يحول عهللالً ع يند ّهللل ند
()1

اسوحق الحول .

مفسرين أو مبهمين:
قبول الجرح والتعديل ّ

()2

المددواد روعنددسو الحددول عالونددهلليل رسددنن سددبنرهمن عالمددواد ر رهننهمددن

عددهلل



رسنن األسبن .
عقهلل اخول النلمن في ا وواط تعنسو الحول عالونهلليل علد خمندة قدشال.
هيذ


1

( )
 1ـ مذهب الجمهور :يُقبل الونهلليل نبهمن ً عال يُقبل الحول ّإال نعنّواً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= المنسب ؟ فقنلذ لش ئت سمنت ن قنرت الحهللادب قنل نبة فأتست قنرون الحهللاد فحهللقتي
ع سنسهلل ر المنسب ع نثلغ .الحول عالونهلليل ( 1ر  .)170ع اجع لمن سبق النهللالة
عالضبا لمهلعغ .
70ب .72
82ب عمخهة التظو
امظوذ المشقظة في علم نصطل الحهلليث
()1
قهلل تنونمل كلمة (نحمل) رهللالً ن (نبهم) .كمن سسأتي في تعصسل ار ححو في
()2
.59
قبشل الحول
 )333ذ الحول عالونهلليل ب هل يقبالن
 قنل الخ كشي في البحو المحسا ( -ج  5ر
ع حهللهمن ن غسو ركو سبب ب فسغ خالف ب نتشهس ن المنهللل عالمحول هل هش نخبو
فسصهللق ب ع حنكم عنعت فال يقلهلل ؟ حهللهن ذ عهش الصحس يقبل الونهلليل ن غسو سبب ب
رخالف ال حول ؛ ألن سبن الونهلليل كثسوة ب فسشق ركوهن ب رخالف الحول ب ف مغ
يحصل رأنو عاحهلل عاالخوالف في سبب الحول ب فورمن ركو سئن ال جول فسغ .
 99ذ عهذا القشل عل رنلصشا عتهللمن
 قنل الخطسب في الكعنية في علم الوعاية
ف
عن
ضن
عهللل
قشل
إل
إال
نهلليل
الو
في
يوجع
عالهلللسل علسغ إجمنع األنة عل مغ ال
=
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عرلا لمن يأتيذ
ـ ن سدبن الوندهلليل كثسدوة جدهللاً يثقدل ركوهدنب فلدش ُكلّد المند ِّهلل ُل ردذكوهنب
للخنغ ن يقشلذ "يعنل كذا عكذا" عن ّداً نن يحب عل المند َّهلل ِل فنلُدغب "عيودوك كدذا
()2

عكذا" عن ّداً ندن يحدب علد المند َّهلل ِل تو ُكدغ ب رخدالف الحدول ف مدغ يحصدل ردأنو
()3

عاحهلل .
عل

ب الحولب فورمن طلدق حدهللهم الحدول رتدن
ـ عالخوالف التنس في ُنش ِج ِ
()4
نو اعوقهللس جوحن ً علسس رحول في معس األنو عال سدسمن إرا كدنن اإلندن
5

( )
نوشددهللداً نونتّو دن ً يحددول الددواعي رمددن ال يكددشن قددهللحن ً عتددهلل غسددوس ب فبسددنن النددبب

( )6

نخيل لهذا االحومنل عنظهو لكشمغ قندحن ً ع غسو قندل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= رمن يصسو رغ النهللل عهللال عالمحوعل نحوعحن عإرا كنن كذلا عجب حمل نوس في
الوخكسة عل النالنة عنن تقوضسغ حنلغ الوي عجبت الوجشع إل تخكسوغ .
220ب عفو المنسث 1ر.299
امظوذ علش الحهلليث
()1
امظوذ المصهلل ي الننرقس في المشاضع المذكش ة.
()2
امظوذ فو المنسث 1ر299ب عتهلل يب الواعي 1ر.305
()3
.220
امظوذ علش الحهلليث
()4
ن رلا قشل نبة لمن سئل لِ َم توكت حهلليث فالن؟ذ " يوغ يوكض عل رِورعن
()5
.182
فووكوغ" .امظوذ الكعنية في علم الوعاية
امظوذ فو المنسث 1ر.299
()6
 عقهلل عقهلل الخطسب في الكعنية في علم الوعاية ( 1ر )350-343ذ رن ركو رنض خبن
ن اسوعنو في الحول ب فذكو نن ال ينقا النهللالة عنتهن ذ
 -1قسل لشنبة ذ لم توكت حهلليث فالن ب قنل ذ يوغ يوكض عل رورعن فووكت حهلليثغ ب
عهذا ضنس النتهلل عل هوتغ عهللا المنوننن .
 -2قنل نبة ذ لقست من جسة الذي عى عتغ رش إسحنق ب فو يوغ يلنب رنلشطومج فووكوغ
فلم كوب عتغ قم كوبت ع جل عتغ ب قنل الخطسب ذ ال توى ن نبة في االروهللا
جنل لنبة الشطومج نمن يحوحغ فووكغ قم اسوبنن لغ حهللقغ في الوعاية ب عسالنوغ ن
الكبنئو ب فكوب حهلليثغ منزالً .
 -3قنل رش داعد الطسنلني سمنت نبة يقشل سمنت ن طلحة ر نصوف حهلليثن عاحهللا
عكتت كلمن نو ت رغ سألوغ عتغ فقسل لغ لم ين رن رنطن ؟ قنل ذ دت ن مظو إل
حعظغ ف ن غسو فسغ سئن توكوغ .
=
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1

( )
 2ـ القـول الثاني :يُقبل الحول نبهمن ً عال يُقبَ ُل الونهلليل ّإال نعنواً .

عرلا لمن يليذ
()2

ـ ن الحول إممن يهخذ ن إنن عن ف رأسبن الحول عالونهلليل .
صدتُّ ُع فسهدن عالوظدنهو رهدن فورّمدن سددن ع
ـ عألن سدبن الوندهلليل يكثدو الوَّ َ
()3
المن ِّهلل ُل إل الثتن اغووا اً رظنهو الحنل .
 3ـ القـول الثالث :ال يُقبالن ّإال نعنّوي .
عرلا لِمن تقهلل ن تنلسل ا وواط تعنسوهمن ال سسمن ندع اخدوالف التدنس فدي
()4
ب الونهلليلب فقهلل يُشقِّق المن ِّهلل ُل رمن ال يقوضي النهللالة .
ُنش ِج ِ
()5

 4ـ القـول الرابع :يُقبالن نبهمس .
عرلا لِمن تقهلل ن تنلسل قبشلهمن عإن كنمن نبهمس .

 5ـ قول الحافظ ابن حجر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= -4قنل نحمهلل ر عل الش اق سألت ننلم ر إرواهسم ع حهلليث لصنل الموي ب فقنل نن
تصتع رصنل ركوعس يشنن عتهلل حمند ر سلمة فننوخا حمند قنل الخطسب ذ انوخنط
حمند عتهلل ركوس ال يشجب د خبوس .
 -5قنل النالري ذ سئل يحس ينت ار ننس ع ححنج ر الشنعو ب فبخق لمن سئل عتغ
.
امظوذ فو المنسث 1ر.301
()1
.178
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()2
ن رلا قشل اإلنن ننلا لمن سئل ع عايوغ ع عبهلل الكويم ر ري ال ُمخن قذ
()3
" َغوَّمي ركثوة جلشسغ في المنحهلل" .امظوذ فو المنسث 1ر.301
ن رلا نن عاس ينقش ر سعسنن .قنلذ "سمنت إمننمن ً يقشل ألحمهلل ر يشمسذ
()4
ُض ِّنعُغ افضي نبنض آلرنئغب لش يت لحسوغ
ي
إممن
قنلذ
".
ضنس
وي
م
ن
ال
هللا
"عبهلل
َ
َُ
عخضنرغ عهسئوغ لنوفت مغ ققة" .المنوفة عالون يخ 2ر .665عامظوذ الكعنية في علم
165ب عفو المنسث 1ر.302
الوعاية
 قنل الخطسب ذ فنحوج حمهلل ر يشمس عل ن عبهلل هللا النموى ققة رمن لسس ححة ألن
حن نمن يشووك فسغ النهللل عالمحوعل  ".الكعنية في علم الوعاية ( 1ر. " )311
امظوذ فو المنسث 1ر.302
()5
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قبشل الونهلليل نبهمنًب عالوعصسل في قبشل الحول عل التحش الونليذ
ُو َل نحمالً قهلل عققغ حهلل ن ئمة هذا الشأن لم يُقبل الحدول
ـ إن كنن َن ج ِ
فسغ ن حهلل كنئتن ً ن كنن ّإال نعندواً؛ ألمدغ قدهلل قبودت لدغ تبدة الثقدة فدال يخحدخل
()1
عتهن ّإال رأنو جلي .
عهذا نأخشر ند قدشل اإلندن حمدهللذ (( كدل جدل قبودت عهللالودغ لدم يقبدل فسدغ
تحوي حهلل حو يبس رلا علسغ رأنو ال يحومل غسو جوحغ

))()2

.

عرلا ألن ئمة هذا الشأن ال يشققشن ّإال ن اعوبدوعا حنلدغ فدي ديتدغ قدم فدي
حهلليثدغ عمقددهللعس كمددن يتبنددي عهددم يقددظ التدنسب فددال يتددوقض حكددم حددهللهم ّإال رددأنو
حوي

()3

.

ُو َل جوحن ً نبهمدن ً قدهلل خدال عد الوندهلليل قُبِد َل فسدغ الحدول
ـ عإن كنن َن ج ِ
عإن كنن نبهمن ً إرا حهلل ن إنن عن ف.
عرلا ألن الواعي إرا لم يُن َّهللل فهش في َحس ِِّخ المحهشلب ف عمن ُل قدشل المحدوِّل فسدغ
()4

عل ن إهمنلغ ب عإممن لدم يُطلدب ند المحدوِّل تعندسو جوحدغ ألمدغ لدش فندوس فكدنن
5

( )
جوحن ً غسو قندل لمتنت جهنلة حنل الواعي ن االحوحنج رغ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ ] 110ذ اخون الحنفظ ار ححو في مخبوغ
 قنل اللكتشي في الوفع عالوكمسل
ع وحغ ن الوحوي المحمل المبهم يقبل في حق ن خال ع الونهلليل ألمغ لمن خل ع
الونهلليل حن في حسخ المحهشل عإعمنل قشل المحول عل ن إهمنلغ في حق هذا
المحهشل عإنن في حق ن عقق ععهللل فال يقبل الحول المحمل .
عهذا عان كنن نخنلعن لمن حققغ ار الصالل عغسوس ن عهلل قبشل الحول المبهم ر طالقغ
لكتغ تحقسق ننوحن عتهللقسق حن عن هنهتن علم ن المننلة نخمنة فسهن قشال
خمنة علكل عجهة هش نشلسهن فنسوبقشا الخسوات عسن عشا إل الحنتنت . .هـ .
عقنل الشسخ حمهلل نكو ذ " عالوعصسل الذي اخون س الحنفظ ار ححو هش الذي يطمئ إلسغ
البنحث في الونلسل عالحول عالونهلليل رنهلل اسوقوا علش الحهلليث عتهللعيتهن " . .هـ
البنعث 1ر289-288
تهلل يب الواعي 1ر.308
()1
تهذيب الوهذيب 7ر.273
()2
تهلل يب الواعي 1ر.308
()3
73ب عتهلل يب الواعي 1ر.308
امظوذ مخهة التظو
()4
امظوذ لننن المسخان 1ر.16
()5
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الضابط لطلب تفسير الجرح:
يود الحول ـ في كوب الحول عالوندهلليل ـ نبهمدن ً فدي الننلدبب عال نتدن ند
خذ تلا الحوعل المبهمدة رنالعوبدن لدئال يونطّدل التقدهللب علكد يوأكدهلل طلدب تعندسو
الحول حسث تشجهلل قويتة داعسة إلسغ .كمن قنل عبهلل الشهن رد علدي الندبكيذ (( ال
مطلب الوعنسو ن كل حهللب رل إممن مطلبغ حسث يحومل الحنل د ّكن ً إندن الخدوالف




فددي االجوهددند ب ع لوهمددة ينددسوة فددي الحددن ل ب ع محددش رلددا نمددن ال يشجددب
سقشط قشل الحن ل عال يتوهدي إلد االعوبدن ردغ علد اإلطدالقب ردل يكدشن رَدس َ
رَس َ .
نن إرا اموعت الظتشن عاموعت الوُّه ُمب عكنن الحدن ل َحبدواً ند حبدن األندةب
نبو ً ع نظنن الوهمةب ع كنن المحوعل نشهش اً رنلضن نووعكن ً رس التقندب
دش ُج الحدن ل إلد تعندسوب ردل طلدب الوعندسو نتدغ ـ
فال مولنثم عتهلل جوحدغ عال مُح ِ
()1
عالحنلة هذس ـ طلبٌ لنسبة ال حنجة إلسهن. )) ...

تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة:
جواب ابن الصالح عما ّ
قنل ارد الصداللذ (( علقنئدل ن يقدشلذ إممدن ينومدهلل التدنس فدي جدول الدوعاة
ع ّد حهلليثهم علد الكودب الودي حدتّعهن ئمدة الحدهلليث فدي الحدول ع فدي الحدول


عالونددهلليلب عقلّمددن يونوضددشن فسهددن لبسددنن النددبب ب رددل يقوصددوعن عل د نحددود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إرا اخول اجوهند إنننس ننوبوي نتصعس في اع رنستغ فهتن يكشن الشا في جوحغ
عتنهلليلغ عال يووج قشل حهللهمن عل اآلخو إال رقوائ يوبس رهن القشل الصشا ف را
ت روعنسو لحوحغ للواعي كنن قشلغ نقهللنن ب عهللا تننل علم .
 ينتي كشمغ نحوعحن في معنغ ع نوهمن رنصبسوغ ألهل نذهبغ عتحننلغ عل غسوهم ع
تهموغ جول قويتغ ع هشى عهللا علم .
.52
طبقنت الشنفنسة الكبوى 2ر 21ـ 22ب عقنعهللة في الحول عالونهلليل
()1
 قنل الصتننمي في تشضس األفكن ( 2ر ) 157رنهلل ن ركو كال النبكي " رل الظنهو
مغ يحشز لتن طلب تعنسوس ألمغ تعكغ رنوضغ رنسو غوض ديتي " .
 عنم رس سبب جوحغ للواعي في كوبغ ار حبنن حمغ هللا فقنل في المحوعحس (ج 1
 )4قنل ذ عإمي راكو ضنعن الم حهللقس ع ضهللاد النهللعل " ن المنضس " نم
ر
طلق ئموتن علسهم القهلللب عح عتهللمن فسهم الحولب ع ركو النبب الذي ن جلغ جولب
عالنلة الو رهن قهلللب لسوفض سلشك االعشجنج رنلقشل رأخبن هم عتهلل االحوحنجب عاقصهلل
في رلا توك اإلنننن عالوطشيلب ع لخ اإل ن ة إل معس الوحصسل .

58
قشلهمذ فالن ضنس ب عفالن لسس رشي  ...عمحش رلاب ع هدذا حدهلليث ضدنس ب
عهذا حهلليث غسو قنرت ...عمحش رلاب فن وواط رسنن الندبب يعضدي إلد تنطسدل
رلا عس ّهلل رن الحول في األغلب األكثو.
قددنلذ عجشارددغ ن رلددا عإن لددم منومددهللس فددي إقبددنت الحددول عالحكددم رددغب فقددهلل
اعومهللمنس في ن تشقعتن عد قبدشل حدهلليث ند قدنلشا فسدغ نثدل رلداب رتدن علد ن
رلددا عقددع عتددهللمن فددسهم يبددة قشيددة يُش ِجددبُ نثلُهددن الو ّشقد ب قددم ند امخاحددت عتددغ
الويبة نتهم ربحث ع حنلغ عجب الثقة رنهللالوغ قبلتن حهلليثدغ علدم موشقد كنلدذي
احوج رهم حنحبن الصحسحس عغسوهمن نم ننّهم نثل هذا الحول ند غسدوهم

))()1

.

عقهلل مشقش هذا الحشا رمن يليذ
 1ـ قشل الحنفظ ار كثسوذ (( نن كال ههال األئمة المتوصدبس لهدذا الشدأن
فستبني ن يهخذ ننلَّمن ً ن غسو ركو سبن ب عرلا للنلم رمندوفوهمب عاطالعهدم
عاضطالعهم في هذا الشأنب عاتصنفهم رن ِإلمصنف عالهللينمدة عالخبدوة عالتصد ؛
ال سسمن إرا طبقشا علد تضدنس الوجدل ع كشمدغ نووعكدنًب ع كدذارنً ...ع محدش
رلددا .فنلمحددهلل المددنهو ال يوخنلحددغ فددي نثددل هددذا عقعددة فددي نددشافقوهم لصددهللقهم
ع ننموهم عمصحهم.
علهذا يقشل الشنفني في كثسو ن كالنغ عل األحنديثذ "ال يثبوغ هل النلم
رنلحهلليث" .عيو ّدس عال يحوج رغ رمحود رلا

))()2

.

 2ـ قشل الحنفظ ار ححوذ (( إن خال المحوعل ع الونهلليل قُبِ َل الحول فسغ
()3
نحمالً غسو نبس النبب إرا حهلل ن عن ف )) .
عرذلا يتحصو احومنل زعال الويبة في حق ن عقَّقغ ئمة عضنعّغ آخدوعن
دعن ن اتعقشا عل تضنسعغ ع خال ع الونهلليل نع عجشد الحول فسغ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

.222
علش الحهلليث
.79
اخوصن علش الحهلليث
.73
مخهة التظو

59


تعارض الجرح والتعديل



لونن ض الحول عالونهلليل حش تنن .همنذ
 1ـ ن يكشن تنن ضهمن رصهللع همن ن إنننس فأكثو.
 2ـ ن يونن ضن عقهلل حهلل ا ن إنن عاحهلل .
عالمواد رنلحول هتنذ الحول المعنّو.
ف د را تنددن ض الحددول المع ّنددو نددع الونددهلليل رصددهللع همن ن د إنددننس فددأكثو
()2
()1
فمدددذهب الحمهدددش تقدددهلليم الحدددول علددد الوندددهلليل نطلقدددن ً ب سدددشا زاد عدددهللد
()3

ال ُمنهللِّلس عل عهللد ال ُمحوِّحس ع مقص عتغ ع اسوشين .
عرلددا ألن نددع الحددن ل زيددندةَ علددم رخعددي حددنل الددواعي لددم يطَّلددع علسهددن المن د ِّهلل ُل
()4
فنلحن ل نص ِّهلل ٌ
ق للمنهللِّل في الحنل الظنهوة عنبسّ لحنل الواعي الخعسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عتهلل تنن ض الحول عالونهلليل الرهلل ن ن موأكهلل ن حقسقة الونن ض فقهلل يكشن
الونن ض حقسقي ب عقهلل يكشن عهمسن ً فال يكشن هتنك تنن ض .
قنل الصتننمي في تشضس األفكن ( 2ر  )167ذ " عاعلم ن الونن ض رس الونهلليل
عالوحوي إممن يكشن تنن ضن عتهلل الشقشع في حقسقة الونن ض إر الكال في رلا عهش نن
يونذ فسغ الحمع رس القشلس نن إرا نك ننوفة نن يوفع رلا فال تنن ض البوة "...
.224
 175ع177ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()1
اسوثت العقهن ن رلا حنلوس يُق ّهلل فسهمن الونهلليل عل الحول المعنّو عهمنذ
()2
ـ إرا قنل المنهللِّلذ (عوفت النبب الذي ركوس الحن ل في الواعي علكتغ تن نتغ
عحنتت حنلغ -عل خالف في الونئب ن الكذ عل التبي .)-
ـ إرا مع المن ِّهلل ُل كال َ الحن ل رطويق ننوبو يهللل يقستن ً عل رطالن سبب الحول
عكشن الحن ل عاهمن ً فسمن قنلغ .كمن لش قنل الحن لذ (إن فالمن ً قول فالمن ً يش كذاب فقنل
224ب عفو
المن ِّهلللُذ من يوغ حسن رنهلل رلا السش ) .امظوذ نحنس االحطالل
المنسث 1ر307ب عتهلل يب الواعي 1ر.310
امظوذ فو المنسث 1ر.305
()3
.
224
الحهلليث
ععلش
ب
175
الوعاية
علم
في
لكعنية
ا
امظوذ
()4
=

60
عقمة قالقدة قدشال خدوى فسمدن إرا زاد عدهللد المندهللِّلس علد عدهللد الحدن حس
هيذ
 1ـ نن حكنس الخطسب البنهللادي ع طنئعة ن
()1

((

هل النلمذ يُق ّهلل الونهلليل عل

الحول)) .
عرلا ألن كثوة المنهللِّلس تقشي حنلهم عتشجب النمدل رخبدوهم إر الكثدوة تعسدهلل
()2
ض ِّن خبوهم .
غلبة الظ رثبشت رلا الحكمب عقلة الحن حس تُ َ
3

( )
 2ـ نن حكنس البلقستيذ ((يُق ّهلل قش ُل األحعظ ن األئمة المخولعس )) .
عيمك تشجسهغ رأن األئمدة لسندشا علد د جدة عاحدهللة ند االطدالع علد حدشال
الوعاة عن ّنةب رل نتهم ن تكلّم في كثو الوعاةب كنر نندس ب ع ردي حدنتمب عندتهم ند
تكلّدم فدي كثسدو ند الددوعاةب كنإلندن ننلداب ع دنبة رد الححددنجب عندتهم ند تكلّدم فددي
()4

الوجل رنهلل الوجلب كنعسنن ر عسستةب عاإلنن الشنفني .
عقهلل يكشن فسهم ن هش كثو ننوفة رحنل رلا الواعي رخصشحغ.
 3ـ نددن حكددنس النددخنعي ع د ار د الحنجددبذ (( مهمددن يونن ضددنن فددال يق د ّهلل
()5
حهللهمن عل اآلخو ّإال رموج )) .
عرلا ألن نع المندهللِّل زيدندةَ قدشة ردنلكثوة عندع الحدن ل زيدندة قدشة ردنالطالع علد
البنط

()6

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عقهلل قنل ار حخ
=

حمغ هللا في اإلحكن في حشل األحكن (  2ر . ) 146ذ
الوحوي ينلب الونهلليل ؛ ألمغ علم زائهلل عتهلل المحول لم يك عتهلل المنهللل ب علسس هذا
تكذيبن ً للذي عهللل ب رل هش تصهلليق لهمن ننن ً "
.177
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()1
177ب عفو المنسث 1ر.307
امظوذ الكعنية في علم الوعاية
()2
ٌ
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َ ُ
الخطسبُ
ُعنَ
َّ
خبو رغ الحن حُ شنَ علش خبوعا رذلا عقنلشا مشههلل ن هذا لم يقع نتغ
ع َع َهلل ِ نن
َ
لخوجشا رذلا ن إن يكشمشا هل تنهلليل ع جول ألمهن هندة رنطلة عل مع نن يص
عيحشز عقشعغ عان لم ينلمشس فثبت نن ركومنس .
.224
امظوذ نحنس االحطالل
()3
.158
امظوذ ركو ن ينومهلل قشلغ في الحول عالونهلليل
()4
فو المنسث 1ر .308عمص عبن ة ار الحنجبذ " نن لش َعسَّ َ النبب عمعنس المنهللِّل
()5
.80
رطويق يقستي فسونن ضنن فنلووجس " .نتوه النهل عاألنل
امظوذ فو المنسث 1ر.308
()6

61
والراج  :ن األحل تقهلليم الحول المعنو عل الونهلليلب لك رلا لسس عل
إطالقغب رل هش نقسَّهلل رضشارا الحول عالونهلليل -كمن سسأتي رنشن هللا تننل .-
ع ّنن إرا تنن ض الحدول المدبهم ندع الوندهلليل فقدهلل حكد الندخنعي عد ردي
()1
الححنج الم ّخي عغسوسذ (( ن الونهلليل ُنق ّهلل عل الحول المبهم)) لك لسس رلدا
علدد إطالقددغ يضددن ً فدد ن تشقسددق اإلنددن المونددنهل ال يُقدد ّهلل علدد جددول اإلنددن
المنوهللل.
ع نن إرا تندن ض الحدول عالوندهلليل الصدند ان ند إندن عاحدهللب فلدذلا حنلودنن.
همنذ

الحالة األولى:
ن يوبس تنسد ُو اجوهدند اإلندن فدي الحكدم علد رلدا الدواعيب فنلنمدل حستئدذ
عل الموأخو ن قشلسغ.


عند رلددا ذ قددشل عبددنس الد ُّهللع ي فددي توجمددة قددشا رد عوبددةذ ((سددمنت
ُ
يحس يقشلذ " سخ حهللق" ف ن ُكت ُ
كوبت ع ري زكوين (يحس ر ننس ) فسدغ
ت
))()2

سئنًب مغ ضنس ب فقهلل جع رش زكوين عهذا هش القشل األخسو ن قشلغ

.

والحالة الثانية:
ن ال يوبس تن ُّس ُو اجوهند اإلنن في حكمغ عل الواعيب فنلنمل عل الووتسب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ فو المنسث 1ر.307
()1
 قنل النالنة المنلمي في الوتكسل (2ر)498عالحول غسو المعنو قهلل تقهلل في القشاعهلل
البحث فسغ ع ن الوحقسق مغ نقبشل ن هلغ إال ن ينن ضغ تشقسق قبت نتغبعرنلحملة
فنلذي يخش ن جول المخنل عن الحول الذي لم يعنو هش الخطأ فمو تبس ع
توج مغ خطأ لم يهخذ رغ" .هـ  .ع يمك ن مقهلل الونهلليل عل الحول المبهم إرا
الحت قوائ تهللل عل قشة الونهلليل عل الحول المبهم عن هذس القوائ ذ
1ـ كثوة عهللد المنهلللس 2ـ جاللة المنهللل عزيندة علمغ عل علم الحن ل 3 .ـ إمصنف
المنهللل في نقنرل تشهلليهلل الحن ل  .خالحة الوأحسل لحنتم الشوي ( )15
 عنتغ يضن نن في توجمة الحكم ر عطسة ذ سأل الموعري اإلنن حمهلل فقنل ذ قلت لغ ذ
كس هش ؟ قنلذ البصوي ؟ قلتذ منم ب الذي عى ع قنرت  .قنلذ قهلل كنن عتهللي لسس
رغ رأسب قم رلنتي مغ حهلل رأحنديث نتنكسوب عكأمغ ضنعغ ( .رحو الهلل )) 44-43 ( -
.
الون يخ 4ر.272
()2

62
الونليذ



ـ يُطلدبُ الحمدع ردس القدشلس إن نكد ب كدأن يكدشن الوشقسدق ع الوضدنس
مِنددبسن ً ال نطلقدنًب فد ن المندهللِّل قددهلل يقددشلذ (فددالن ققددة) عال يويددهلل رددغ مددغ نمد يُحددوجُّ
رحهلليثغ عإممن رلا عل حنب نن هش فسغ ععجغ النهال لغب فقدهلل يُندأ ُل عد الوجدل


العنضل الموشسا في حهلليثغ فسُق َو ُن رنلضنعن ب فسقنلذ نن تقدشل فدي فدالن عفدالن
1
دون ردغ( )ب عقدهلل يُق ُ
دون
عفالن؟ .فسقدشلذ (فدالن ققدة) يويدهلل مدغ لدسس ند ممدا ند قُ َ
ق نتغ فسقشلذ (فالن ضنس ) ي رنلتنبة لم قُ ِو َن رغ في الندهالب فد را سدئل
رأعق َ
عتغ رمعودس رسَّ حنلغ في الوشسا.
فقهلل سأل عثمنن الهللا ني يحس ر ننس ع النال ر عبهلل الوحم ع رسغ .فقنلذ
((لسس رغ رأس .قنلذ قلتذ هش حب إلسا ع سنسهلل المقبُوي؟ فقنلذ سنسهلل عقق عالنال
()2

ضنس )) .
فوضنس
()3
نطلقن ً .

ار ننس للنال إممن هش رنلتنبة لننسهلل المقبُوي علسس تضنسعن ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )419ذ عبهلل النخيخ ر المخون
 عنثنل رلا نن جن في نقهللنة فو البن ي (
البصوي عققغ ار ننس في عاية ار الحتسهلل عغسوس  .عقنل في عاية ار ري خسثمة
عتغ لسس رشئ .
عقنل رش حنتم ذ ننوشى الحهلليث ققة ب ععققغ النحلي ب عار البوقي ب عالتننئي ب عقنل ار
حبنن في الثقنت ذ يخطئ .قلت (ار ححو ) ذ احوج رغ الحمنعة ب عركو ار القطنن
ار ننس رقشلغ في رنض الوعاينت ذ " لسس رشئ " ينتي ن ذ
العنسي ذ ن
حنديثغ قلسلة .
 عن رلا نن في لننن المسخان ذ ( 1ر )17ن الهللع ي قنل سئل ار ننس ع نحمهلل ر
إسحنق فقنلذ ققة ب فحك غسوس ع ار ننس مغ سئل ع ار إسحنق عنشس ر
عبسهللة الورذي يهمن حب إلسا ؟ فقنل ار إسحنق ققة  .عسئل ع نحمهلل ر إسحنق
رمعودس ب فقنل حهللعق علسس رححة  .عنثلغ ن رن حنتم قسل لغ يهمن حب إلسا يشمس
ع عقسل ؟ فقنل عقسل ال رأس رغ ب عهش يويهلل تعضسلغ عل يشمس ب عسئل ع عقسل ب
عزننة ر حنل ب فقنل عقسل ذ ققة نوق  .عهذا حكم عل اخوالف النهال ععل هذا
يحمل كثو نن ع د ن اخوالف كال ئمة هل الحول عالونهلليل نم عقق جالً في
عقت عجوحغ في عقت آخو  ...ع اجع الونهلليل عالوحوي للبنجي (1ر )257عنن رنهلل .
امظوذ لننن المسخان 1ر.17
()1
 173ـ .174
تن يخ عثمنن ر سنسهلل الهللا ني ع ري زكوين يحس ر ننس
()2
امظوذ فو المنسث 1ر.377
()3

63
ـ إرا لم يمك الحمدعب طُلِدب الودوجس ردس القدشلس ردنلقوائ ب كدأن يكدشن
رنددضُ تالنسددذ ا ِإلنددن كثددو نالزنددة لددغ ن د رنددضب فوق د َّهلل عاي دةُ المددالز عل د


عاية غسوس ب كمن هش الشدأن فدي تقدهلليم عايدة عبدنس الد ُّهللع ي عد ارد نندس
()1

لطشل نالزنوغ لغ .
جـ ـ إرا لم تشجهلل قويتة خنحة يو ّج رهن فسهخدذ ردأقو القدشلس إلد
هل التقهلل عرنألخص قشال األئمة المنوهلللس .
د ـ إرا لم يوسنّو رلا كلغ فنلوشق حو يظهو نو ّج .

من ضوابط تعارض الجرح والتعديل:

قدشال



األحل المنوبو عتهلل تنن ض الحول عالونهلليل تقدهلليم الحدول المعندو علد
الونهلليلب عتقهلليم الونهلليل علد الحدول المدبهمب علكد هدذا األحدل تقسّدهللس ضدشارا
نونهللدة تشجهلل في قتنين كال األئمة عتهلل المشازمة ردس اآل ا المخولعدة فدي تشقسدق
الواعي عتضنسعغ.
عن هم تلا الضشارا نن يليذ
()2

 1ـ اعوبن نتنهج األئمة في جوحهم عتنهلليلهم
هيذ

ف مهم عل قالقة قنن

()3

.

ت في الحول نوثب ٌ
ـ ن هش نونتِّ ٌ
ِّت فدي الوندهلليلب ينمدخ الدواعي ردنلنلطوس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتهم عبهلل هللا ر اإلنن حمهلل فوقهلل عايوغ ع رسغ لطشل نالزنوغ لغ .
عن قوائ الووجس يضنًذ كثوة التنقلس ألحهلل القشلس ع اإلنن ب عكشن حهلل
()1
ً
القشلس ح إستندا إل رلا اإلنن ن القشل اآلخو.
حمغ هللا مظو ب ف ن تقهلليم الحول المعنو عل الونهلليل
 في هذا اإلطالق ن المهل
عاإلطالق رأمغ األحل المنوبو لسس كذلا رل األحل الحمع رس قشال األئمة في أن
.
الواعي ب عرلا روتخيل كل قشل عل نو خن
عن األنش الوي يحب نواعنتهن عتهلل هذا الحمع ب نن سسأتي نمن سسذكوس المهل في هذا
العصل .
تُنوف نتنهج األئمة رطويقس ذ
()2
مص األئمة رعي الووبع عاالسوقوا -كنلذهبي عار ححو -عل رلا.
الهلل اسنت المننحوة لحهشد األئمة عنتنهحهم في الحول عالونهلليل.
 158ـ 159ب 167ب
امظوذ ركو ن ينومهلل قشلغ في الحول عالونهلليل
()3
عالمشقظة 83ب عالتكت عل كون ار الصالل 1ر482ب عالموكلمشن في الوجنل
.132

64
عالدثال ب عيُلَدسِّ ُ ردذلا حهلليثددغ .عند هددهال ذ دنبة رد الححدنج (ت 160هددـ)ب
عيحس ار سنسهلل القطدنن (ت 198هدـ)ب عيحسد رد نندس (ت 233هدـ)ب ع ردش
( )1

حنتم الوازي (ت 277هـ) ب عالتننئي (ت303هـ) .
ـ ن هش ننوهللل في الوشقسق نتص في الحول .عنتهمذ سعسنن الثش ي (ت
161هـ)ب ععبهلل الوحم ر نههللي (ت 198هـ)ب عار سنهلل (ت 230هـ)ب عار المهلليتي
(ت 234هـ)ب عاإلنن حمهلل (ت 241هـ)ب عالبخن ي (ت256هـ)ب ع رش ز عة
الوازي (ت 264هـ)ب ع رش داعد (ت 275هـ)ب عار عهللي (ت 365هـ)ب
عالهللا قطتي (ت 385هـ).
()3

جدددـ ـ نددد هدددش نوندددنهل نثدددلذ ردددي الحنددد حمدددهلل رددد عبدددهلل هللا النحلدددي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن التقند ن ا وهو رنلون ّتت في جول هل رلهلل ننس  .عن علئاذ
()1
ـ رش إسحنق إرواهسم ر ينقش الحشزجنمي (ت 259هـ) في جوحغ ألهل الكشفة.
ـ عبهلل الوحم ر يشس ر ِخواش البنهللادي (ت283هـ) في جوحغ ألهل الشن .
امظوذ لننن المسخان 1ر.16
 عن الموشهللدي يضن ذ زكوين ر يحس الننجي -2 .عاألزدي  -3 .عار القطنن .
 -4عالنقسلي ذ قنل النالنة المنلمي في الوتكسل (2ر" ) 479قهلل كنن في النقسلي تشهللد نن
يتبني الوثبت فسمن يقشل ن عتهلل معنغ في نظنن تشهللدسب فأنن عايوغ فهي نقبشلة عل
كل حنل" .
 -5عثمنن ر ري سبة ذقنل النالنة المنلمي في الوتكسل (1ر" )240ععثمنن عل قلة
كالنغ في الوجنل يونتت" .
( ,)3ا( )2قنل الشسخ عبهلل الوحم ر يحس المنلميذ "تشقسق النحلي عجهللتغ رنالسوقوا
.72
كوشقسق ار حبنن ع عسع" .األمشا الكن عة
42ذ "النهللل ن لم يُنوف فسغ الحول"ب
عتننهل ار حبنن يوجع إل قنعهللتغ الموقهللنة
ف مهن تقوضي تشقسق كثسو ن نحهشلي الحنل عتهلل غسوس .امظوذ لننن المسخان 1ر.14
عيشض كال المنلمي رشأن تشقسق النحلي قشل عبهلل النلسم البنوشيذ "...تبسّ لي رنهلل
د اسة تواجم كثسو ن الوعاة ن اإلنن النحلي كثسواً نن يوعق نع ار حبنن في تشقسق
منس ركوهم رش حنتم عغسوس في المحنهسل ع سكوشا علسهمب عيحخ النحلي روشقسقهم
علكتغ ـ ي النحلي ـ يخول ع ار حبنن في ن ار حبنن يوشهللد ع يونتّت في الحول
رخالف النحليب ف مغ يوننن نع الضنعن يضنًب فسنطسهم نوتبة عل نمن هم فسغ عتهلل
التقند اآلخوي .
عيظهو تننهل النحلي في األنش الونلسةذ
عالًذ إطالق (ققة) عل الصهللعق فم دعمغ.
قنمسنًذ إطالق (ال رأس رغ) عل ن هش ضنس .
قنلثنًذ إطالق (ضنس ) عل ن هش ضنس جهللاً ع نووعك.
=

65
()2

(ت261هددـ)ب ع رددي عسن د الوونددذي(ت 279هددـ)ب عار د حبددنن (ت354هددـ)
()1



عالددهللا قطتي (ت 385هددـ) فددي رنددض األعقددنت ب ع رددي عبددهلل هللا الحددنكم (ت
405هـ)ب ع ري ركو البسهقي (ت 458هـ).


عفنئدددهللة هدددذا الوقندددسم ذ التظدددو فدددي قدددشال األئمدددة عتدددهلل إ ادة الحكدددم علددد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ارنن ًذ تشقسق نحهشلي الحنل ب عن لم يوععتغ ّإال اع عاحهلل  .تحقسق كون ننوفة الثقنت
.
1ر 125ـ.127
.83
ركو هذا القسهلل الحنفظ الذهبي .امظوذ المشقظة
()1
عنمن يشض رلا نن مقلغ النخنعي ن قشل الهللا قطتيذ "ن عى عتغ ققونن فقهلل
ا تعنت جهنلوغ عقبوت عهللالوغ" .فو المنسث 1ر.320
 قنل النالنة المنلمي في الوتكسل ( 2ر  )473-472ذ عركوهم للحنكم رنلوننهل إممن
يخصشمغ رنلمنوهلل ك فكوبغ في الحول عالونهلليل لم ينمخس حهلل رشي نمن فسهن فسمن
علمبعرهذا يوبس ن الوثبث رمن عقع لغ في المنوهلل ك عركالنهم فسغ ألجلغ إن كنن إليحن
الووعي في حكننغ الوي في المنوهلل ك فهش عجسغ عإن كنن للقهللل في عايوغ ع في حكننغ
في غسو المنوهلل ك في الحول عالونهلليل عمحشس فال عجغ لذلا ب رل حنلغ رلا إطوال نن
قن الهلللسل عل مغ خطن فسغ عقبشل نن عهللاس .
ً
 لك يقشل المنلمي في نقهللنة العشائهلل المحمشعة  8ذ" نن ا وهو ن ن فالمن ن
األئمة ننهل ب عفالمن ً نشهللد لسس عل إطالقغ ب ف ن نتهم ن ينهل تن ة عيشهللد تن ة ب
رحنب حشال نخولعة  .عننوفة هذا عغسوس ن حعنت األئمة الوي لهن قو في حكننهم ال
تحصل إال رنسوقوا رنلغ ألحكننهم ب نع الوهللرو ا لون ".
عن نثلة رلا ذ نن في الحول عالونهلليل  1ر 77ذ من نحمهلل ر يحس ب خبومي يشس ر
نشس الونووي ب قنل سمنت رن داعد ينت الطسنلني يقشل ذ سمنت عبهلل الوحم ر
نههللي يقشل ذ سمنت سعسنن الثش ي يقشل ذ نن يت ع ع ن جنرو الحنعي في الحهلليث .
فهذا سعسنن الثش ي قهلل تننهل جهللاً في الوشقسق !! ب حوي مغ عقق جنرواً الموهم رنلكذ .
عفي ول علل الوونذي ( 2ر  )567ذ قنل نسة ر خنلهلل قلت لشنبة ذ ننلا ال تحهلل ع
عبهلل الملا ر ري سلسمنن ؟ ب قنل توكت حهلليثغ ب قلت ذ تحهلل ع نحمهلل ر عبسهلل هللا
النوزني عتهللع عبهلل الملا ر ري سلسمنن ب عكنن حن الحهلليث .
فهنهتن تشهللد نبة في نو عبهلل الملا ر ري سلسمنن ب عتننهل في نو نحمهلل ر عبسهلل هللا
النوزني ب ععننة التقند علي خالفغ في هذا .
قنل الخطسب في تن يخ رنهللاد ( 10ر) 395ذقهلل سن نبة في اخوسن س حسث حهلل ع
نحمهلل ر عبسهلل هللا النوزني ب عتوك الوحهلليث ع عبهلل الملا ر ري سلسمنن ألن نحمهلل ر
عبسهلل هللا لم تخول األئمة ن هل األقو في رهن حهلليثغ عسقشط عايوغ ع نن عبهلل الملا
فثتنؤهم علسغ ننوعسض عحن ركوهم لغ نشهش .
=

66
الواعي.
ف را جن الوشقسق ن الموشهللدي ب ف مغ يُنضُّ علسغ رنلتشاجدذ لشدهللة تثبُدوِهم فدي
الوشقسق ّإال إرا خنل اإلجمنع عل تضنس الواعي ع كنن الحول نعنّدوا رمدن
يحول ف مغ يقهلل عل الوشقسقب علك إرا جوَّحشا حهللاً ن الوعاةب ف مغ يُتظو هدل
عافقهم حهلل عل رلا؟.
َّ
ِّ
ف ن عافقهم حهلل عل رلا الوضنس علم يُشقق رلدا الدواعي حد ٌهلل ند الحُدذاق
فهددش ضددنس ب عإن لددم يددشافقهم حددهلل علد الوضددنس ب ف مددغ ال يهخددذ رقددشلهم عل د
إطالقغب علك ال يطول نطلقنًب ردل إن عن ضدغ تشقسدق ند ننوبدو فدال يقبدل رلدا
الحول ّإال نعنّواً.
ف را قنل ار ننس في اعذ "إمغ ضنس " فال يكعي ن يقشل رلدا دعن رسدنن
لنبب تضنسعغ عغسوسُ قهلل عقّقغب رل نثل هذا الواعي يُوشقَّ فدي تصدحس حهلليثدغ
()1

عهش إل الحن قو  .كمن قنلغ الحنفظ الذهبي .
عإرا جددن الوشقسددق ند المونددنهلس ف مددغ يُتظددو .هددل عافقهددم حددهلل ند األئمددة
اآلخوي عل رلا؟.
ف ن عافقهم حهلل ُ ِخ َذ رقشلهمب عإن امعود حهللهم رذلا الوشقسق ف مغ ال يُندلَّم لدغ
()2

ف ن ن عندة ار حبنن تشقسق المحنهسل .
ع نن الحول فلسنشا فسغ عل نتهج عاحهللب رل نتهم ن يوننهل نع الضنعن
()3
يضن ً كنلنحلي .
عنتهم ن يونتّت حسنمن ً كنر حبنن .علذلا يونقّبغ الدذهبي علد الونتدت فدي
()4

نشاضع كثسوة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=عفي المنتي في الضنعن ( ج2ر ) 759توجمة ذ ينقش ر نحمهلل الخهوي المهللمي
نشهش ب قشاس رش حنتم نع تنتوغ في الوجنل عضنعغ رش ز عة عغسوس عهش الحق نن هش
رححة .
 158ـ .159
امظوذ ركو ن ينومهلل قشلغ في الحول عالونهلليل
()1
.112
تشقسق ار حبَّنن عل خمس نواتب .سسأتي ركوهن
()2
.70
امظو
()3
ن تنقبنت الذهبي في كونرغ (نسخان االعوهللال) لحول ار حبنن نن يليذ
()4
َ
َّب الثقة حو كأمغ ال يهلل ي
ـ قشلغ في توجمة فل ر سنسهلل المهللميذ "ار حبنن ُ رَّمن قص َ
نن يخوج ن سغ" 1ر.274
=

67
ع نن المنوهلللشن المتصعشن .ف مغ يُنومهلل عل قشالهم فدي الحكدم علد الدوعاة
جوحن ً عتنهلليالً نن لدم يُندن ض تدشقسقهم رحدول نعنّدو خدنل ند الونتّدت عالوشدهللد
ف مغ يقهلل عل الوشقسق.
 2ـ كل طبقة ند طبقدنت مقّدند الوجدنل ال تخلدش ند نوشدهللد عنوشسداذ فمد
األعل ذ نبة ر الححنجب عسعسنن الثش يب ع نبة ّهللهمن.
دهلل ند عبدهلل
عن الثنمسدةذ يحسد القطدننب ععبدهلل الدوحم رد نهدهلليب عيحسد
الوحم .
هلل ن حمهلل.
عن الثنلثة ذ يحس ر ننس ب عاإلنن حمهللب عيحس
عنددد الوارندددةذ ردددش حدددنتم الدددوازيب عالبخدددن يب ع ردددش حدددنتم دددهلل نددد
()1

البخن ي .
عالعنئهللة ن ننوفة رلاب طلب المقن مة رس قشال التقّند ن الطبقة الشاحدهللة
في حكمهن عل الواعي.
((
قنل الحنفظ الدذهبيذ عبدهلل الدوحم رد نهدهللي كدنن هدش عيحسد القطدنن قدهلل
اموهللرن لتقهلل الوجدنلب عمنهسدا رهمدن جاللدة عمُدبالً ععلمدن ً عفضدالًب فمد جوحدنس ال
يكدند ـ عهللا ـ يتدهلل ِن ُل جوحدغب عند عقّقدنس فهدش الححّدة المقبدشلب عند اخولعدن فسدغ
()2
اجوُههلل في نوس عمخل ع د جة الصحس إل الحن . ))...
 3ـ يُوشق د فددي قبددشل الحددول إرا ُخ ِش د َي ن يكددشن رنعثددغ االخددوالف فددي
االعوقند ع المتنفنة رس األقوان.
قنل الحنفظ ار ححوذ ((عنم يتبني ن يوشق في قبشل قشلدغ فدي الحدول ند
كنن رستغ عرس ن جوحغ عهللاعة سببهن االخوالف في االعوقند ف ن الحدنرق إرا تأندل
قلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
()3

رددي إسددحنق الحشزجددنمي ألهددل الكشفددة ى النحددب عرلددا لش دهللة امحوافددغ فددي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُمحيذ "ع نن ار حبنن ف مغ خَ نَّنف
= ـ عقشلغ في توجمة سنسهلل ر عبهلل الوحم الح ِ
قصّ ن "2 .ر.148
جـ ـ عقشلغ في توجمة سشيهلل ر عموع الكلبيذ "ع نن ار حبنن فأسوف عاجوو " 2ر.253
التكت عل كون ار الصالل 1ر.482
()1
.167
ركو ن ينومهلل قشلغ في الحول عالونهلليل
()2
ً
قنل ار حبننذ "كنن حويخي المذهبب علم يك رهللاعسة إلسغب عكنن حلبن في
()3
ً
ّ
َّ
ُّ
.
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التصب ع هوة هلهن رنلوشسّعب فوواس ال يوشقّ في جول ن ركوس نتهم رلندنن رلدق
()1
ععبددن ة طلقددة حو د مددغ خددذ يُل دسِّ ُ نثددل األعمددشب ع رددي منددسمب ععبسددهلل هللا ر د
نشس ب ع سنطس الحهلليث ع كنن الوعاية.


فهذا إرا عن ضغ نثلُغ ع كب ُو نتغ فشقّق جالً ضنّعغ قُبل الوشقسق.
عيلوحق رغ عبهلل الوحم ر يشس ر ِخواش المحهلل الحنفظب ف مغ ن غالة
الشسنةب رل مُنب إل الوفضب فسُوأمَّ في جوحغ ألهل الشن للنهللاعة البستة في


االعوقند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب إل رهللعةب ع ن رلا لسس خنحنً رنلكشفسس
=عهذا يُعَنِّوُ ّهللة لعنظغ عل كل ن مُ ِن َ
الموشسنس  .امظو كالنغ في ري يشس عنحمهلل ر الحن حنحبي اإلنن ري حتسعة -
حمهم هللا تننل  -في كونرغ حشال الوجنل.
ن عبن ات الحشزجنمي (زائغ سنقا) ع(نعوو) ع(زائغ ع الحق).
()1
51ب 52ب .62
امظوذ حشال الوجنل
))
 قنل اإلنن المنلمي في الوتكسل (1ر )60- 59ذ " قشل ار ححو ذ (( يتبني ن يوشق
نقصشدة كمن ال يخعي الوشق عل عجغ الوأمي عالووعي عالوأنل .
عقشلغ ذ (( فهذا إرا عن ضغ نثلغ  ...قبل الوشقسق )) نحلغ نن هش الننلب ن ن ال يلخ ن
إطوال الحول منبة الحن ل إل افووا الكذ ب ع تنمهلل الحكم رنلبنطل ب ع النلا
العنحش الذي يتهلل عقشعغ ب فأنن إرا لخ ي ن هذا فال نحسص ع قبشل الحول إال
ن تقش رستة عاضحة تثبت تلا التنبة .
ً
عقهلل توبنت كثسواً ن كال الحشزجنمي في الموشسنس فلم جهللس نوحنعزا الحهلل بعإممن الوجل
لمن فسغ ن التصب يوى الوشسع نذهبن ً سسئن ً بعرهللعة ضاللة عزينن ً ع الحق عخذالمن ً
بفسطلق عل الموشسنس نن يقضسغ اعوقندس كقشلغذ(( زائغ ع القصهلل  -سي المذهب ))
عمحش رلا ب عكالنغ في األعمش لسس فسغ جول رل هش تشقسق عإممن فسغ ر رنلوشسع
عالوهلللسس عهذا نو نوعق علسغ ن األعمش كنن يوشسع عيهلللس ب ع رمن دلس ع الضنعن ب
ع رمن كنن في رلا نن يتكو ب عهكذا كالنغ في ري منسم ب فأنن عبسهلل هللا ر نشس فقهلل
تكلم فسغ اإلنن حمهلل عغسوس رأ هلل ن كال الحشزجنمي .
عتكلم الحشزجنمي في عنحم ر ضموة عقهلل تكلم فسغ ار المبن ك عغسوس عاسوتكوعا ن
 51ب غنية األنو ن
حهلليثغ نن اسوتكوس الحشزجنمي اجع ( ست البسهقي ) ج 3
الحشزجنمي هشل ععل كل حنل فلم يخوج ن كال هل النلم ....
نثلة رلا نن جن في توجمة (( حمهلل ر العوات ري نننشد الوازي ))
 عن
قنل ار عهللي في الكننل (1ر ) 190ذ سمنت حمهلل ر نحمهلل ر سنسهلل يقشل ذ سمنت ار
خواش يحل رنن ذ " إن رن نننشد حمهلل ر العوات يكذ نونمهللاً "  .فونقبغ ار
عهللي فقنل ذ " عهذا الذي قنلغ ار خواش ألري نننشد هش تحننل ب عال عوف ألري
نننشد عاية نتكوة ب عهش ن هل الصهللق عالحعظ " .
=
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عيلوحددق رددذلا نددن يكددشن سددببغ المتنفنددة فددي المواتددبب فكثسددواً نددن يقددع رددس
()1
لهددذا عغسددوسب فكددل هددذا يتبنددي ن يُوددأمَّ فسددغ
النصددويس االخددوالف عالوبددني
()2

عيُوأ َّنل. ))...
عقددهلل قددنل الحددنفظ الددذهبيذ (( ...كثسددو ند كددال األقددوان رنضددهم فددي رنددض
يتبنددي ن يُطددشى عال يُددوعى عيُطددول عال يحنددل طنت دن ً عينننددل الوجددل رنلنددهللل
()3

عالقنا)) .
عمظسو رلا في الوشقسق نن ركوس الحنفظ الذهبي يضنًب مدغ ((قدهلل يكدشن معدسُ
()4

اإلنن فسمن عافق نذهبغ ع في حنل سخغ لط نتغ فسمن كنن رخالف رلا)) .
 4ـ ال يقبددل الحددول فددي حددق ن د اسوعنضددت عهللالوددغ عا ددوهوت إنننوددغ ب


علذلا ال يُلوعت إل كال ار ري رئب في ا ِإلنن ننلا ب عال إل كال التننئي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عتوجم لغ الذهبي في المسخان فقنل ذ ركوس ار عهللي فأسن ف مغ نن رهللى سئن غسو ن ار
عقهللة عى ع ار خواش عفسهمن فض عرهللعة قنل ذ إن ار العوات يكذ عمهللاً ب
عقنل ار عهللي ال اعوف لغ عاية نتكوة .
قلت ذ ( ي الذهبي ) فبطل قشل ار خواش  .نسخان االعوهللال في مقهلل الوجنل ( 1ر)271
قنل الذهبي ذ (كمن في تهذيب الوهذيب ) ذ فآرى ار خواش معنغ رذلا .
علل ار الصالل لصهللع الحول رس رنض األقوان ن األئمة رأن عس النخا
()1
ُ
تب ِهللي نننعي لهن في البنط نخن ج ححسحة تَن َم عتهن رححن النخا ال ن رلا يقع
ن اإلنن تَ َن ُّمهللاً لقهللل ينلم رطالمغ.
.591
علش الحهلليث
لننن المسخان 1ر.16
()2
َّ
ِّ
ُ
ُ
.46
ركو سمن ن تكل َم فسغ عهش ُن َشقق
()3
.84
المشقظة
()4
 قنل حمهلل ر حتبل ذ رلغ ار ري رئب ن ننلكن ً لم يأخذ رحهلليث ذ ((البسننن رنلخسن )).
فقنل ذ ينوون ف ن تن ب عإال ضورت عتقغ  .قم قنل حمهلل ذ هش ع ع ع قشل رنلحق
ن ننلا .
ً
قلت ذ ( ي الذهبي ) ذ لش كنن ع عن كمن يتبني لمن قنل هذا الكال القبس في حق إنن
عظسم فمنلا إممن لم ينمل رظنهو الحهلليث ألمغ آس نتنشخن ًب عقسل عمل رغ عحمل قشلغ
حو يوعوقن عل الولعظ رنإليحن عالقبشل فمنلا في هذا الحهلليث عفي كل حهلليث لغ جو
عال رهلل ف ن حن ازداد جوا آخو عإممن يوى النس عل ن خطأ في اجوهندس
الحوع ية عركل حنل فكال األقوان رنضهم في رنض ال ينشل عل كثسو نتغ فال
هذس
مقصت جاللة ننلا رقشل ار ري رئب فسغ عال ضن النلمن ار ري رئب رمقنلوغ =
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ار حنل المصوي ب ألن ههال ئمة نشدهش عن حدن الحدن ل لهدم كدنآلتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= رل همن عنلمن المهلليتة في زننمهمن ضي هللا عتهمن ب علم ينتهللهن اإلنن حمهلل فلنلهن لم
تص  .سسو عال التبال ج7ر 143-142
عامظوذ المقصهلل األ هلل 2ر - 306تذكوة الحعنظ 1ر -192تن يخ رنهللاد 2ر 301النلل
عننوفة الوجنل لإلنن حمهلل 1ر 539ب طبقنت الحتنرلة ألري ينل 1ر -251المنوفة
عالون يخ للعنشي 1ر386
 386ذ حمهلل ر حنل المصوي رش جنعو ر
 قنل الحنفظ في نقهللنة فو البن ي
الطبوي حهلل ئمة الحهلليث الحعنظ الموقتس الحنننس رس العقغ عالحهلليث كثو عتغ
البخن ي ع رش داعد عاعومهللس الذهلي في كثسو ن حنديث هل الححنز ععققغ حمهلل ر
حتبل عيحس ر ننس فسمن مقلغ عتغ البخن ي ععلي ر المهلليتي عار ممسو عالنحلي
ع رش حنتم الوازي عآخوعن .
ع نن التننئي فكنن سي الو ي فسغ ركوس نوة فقنل ذ لسس رثقة عال نأنشن .
خبومي نننعية ر حنل قنل سألت يحس ر ننس ع حمهلل ر حنل فقنل كذا
يوغ يخطئ في الحننع رمصو . .هـ
يوعلن
فنسوتهلل التننئي في تضنسعغ إل نن حكنس ع يحس ر ننس ب عهش عهم نتغ حملغ عل
اعوقندس ب سش يغ في حمهلل ر حنل ب فتذكو عال ب النبب الحننل لغ عل سش
يغ فسغ ب قم مذكو عجغ عهمغ في مقلغ رلا ع يحس ر ننس ب قنل رش جنعو
النقسلي ذ كنن حمهلل ر حنل ال يحهلل حهللا حو ينأل عتغ فلمن ن قهلل التننئي نصو
جن إلسغ عقهلل ححب قشنن ن هل الحهلليث ال يوضنهم حمهلل فأر ن يحهللقغ فذهب
التننئي فحمع األحنديث الوي عهم فسهن حمهلل ع وع يشتع علسغ عنن ضوس رلا سئن
ع حمهلل ر حنل إنن ققة .
عقنل ار عهللي ذ كنن التننئي يتكو علسغ حنديث عهش ن الحعنظ المشهش ي رمنوفة
الحهلليث قم ركو ار عهللي األحنديث الوي مكوهن التننئي ب ع جن عتهن ب علسس في
البخن ي نع رلا نتهن ي عقنل حنل جخ ة ذ لم يك رمصو حهلل يحعظ الحهلليث
غسو حمهلل ر حنل ب عكنن يذاكو رحهلليث الخهوي عيحعظغ .عقنل ار حبنن ذ نن
عاس التننئي ع يحس ر ننس في حق حمهلل ر حنل فهش عهم عرلا ن ذ حمهلل ر
حنل الذي تكلم فسغ ار ننس هش جل آخو غسو ار الطبوي عكنن يقنل لغ األ مشني
ار ننس في الضبا
عكنن نشهش ا رشضع الحهلليث ع نن ار الطبوي فكنن يقن
عاإلتقنن  .اموه  .عهش في غنية الوحويو عيهيهلل نن مقلتنس عال ع البخن ي ن يحس ر
ننس عقق حم هلل ر حنل ر الطبوي فوبس ن التننئي روضنس حمهلل ر حنل رمن
ال يقبل حو قنل الخلسلي ذ اتعق الحعنظ عل ن كالنغ فسغ تحننل.
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1

( )
رخبو غويب لش ح ّ لوشفوت الهللعاعي عل مقلغ .



عقهلل ح ّ ع ار ننس مغ يوكلم في ا ِإلنن الشنفني ب علدذلا قدنل الحدنفظ
الذهبيذ ((قهلل آرى ار ننس معنغ رذلا علم يلوعت التنس إل كالنغ فدي الشدنفني
عال إل كالنغ في جمنعة ن األقبنتب كمن لم يلوعوشا إل تشقسقغ لدبنض التدنسب
ف مَّن مقبل قشلغ دائمن ً فدي الحدول عالوندهلليل عمُق ِّهلل ُندغ علد كثسدو ند الحعّدنظ ندن لدم
يخنل الحمهش في اجوهندسب ف را امعود روشقسق ن لسَّتغ الحمهش ب ع روضنس
()2
ّذ. ))...
ن عقَّقغ الحمهش عقَبِلُشس فنلحكم لنمش قشال األئمة ال لم
عفددي نقنرددل رلددا ال يهخددذ روشقسددق إنددن لددواع اتعددق األئمددة علد توكددغ علددذلا
عوضشا ع تشقسق ا ِإلنن الشدنفني ِإلردواهسم رد نحمدهلل رد ردي يحسد األسدلمي
()3

نشالهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ طبقنت الشنفنسة الكبوى 2ر12ب عقنعهللة في الحول عالونهلليل

 24ـ

()1
.28
 في تهذيب الوهذيب توجمة اإلنن الشنفني ذ قنل الحنكم ذ توبنتن الوشا يخ عسشاد
الحكنينت ع يحس ر ننس فلم محهلل في عاية عاحهلل نتهم طنتن ً عل الشنفني ب علنل ن
حكي عتغ غسو رلا قلسل المبنالة رنلشضع عل يحس .
قنل اإلنن المنلمي في الوتكسل(1ر  ) 427-426ذ (( إممن حك هذس الكلمة ع ار
ننس ب نحمهلل ر عضنل األمهلللني بعار عضنل قنل فسغ الحنفظ رش علسهلل ر العوضي
األمهلللني عهش رلهلليغ عنشافق لغ في المذهبذ(( لغ خطأ كثسو نحعشظ عتغ ع سن كنن ينلا
فسهن بعكنن ال علم عتهللس رنلعقغ ب عال رنلنورسة ))  .عكنن األنسو عبهلل هللا ر التنحو يتكو
علسغ هذس الحكنية ب عيذكو مغ ى حل ار عضنل الذي كوبغ رنلشوق عفسغ ذ سألت
يحس ر ننس ع الشنفني فقنل ذ هش ققة كمن حكنس ار عبهلل البو في كون النلم بعلم
يتقل حهلل غسوس ع ار ننس مغ قنل في الشنفنيذ(( لسس رثقة )) ع نن يهدي ننتنهن ع نن
يقو نتهن ب عالر ننس ححن كثسوعن عوف رغ ع لخ لغ ع حو عل التقل عتغ
ن هذا المنوري ب عكنن في رنهللاد كثسوعن ينوهم ن ينمنشا طنتن ً في الشنفني فسشسنشس
))...
عقنل المنلمي في األمشا الكن عة  289ذ (( هذس ن فلونت القلم ب عقهلل رو هللا ار
ننس ن اتبنع الهشى عالنصبسة ب عإممن كنن يأخذ رقشل ري حتسعة فسمن لم يوض لغ
الهلللسل رخالفغ ععهلل نسلغ إل الشنفني كنن لنبب آخو عقم علل تقهللل في ححة هذس
الكلمة " لسس رثقة " عتغ قهلل عضحت رلا في الوتكسل  .ع اجع كون رسنن ن خطأ
عل الشنفني للبسهقي 100-99
َّ
.49
امظوذ ركو سمن ن تُ ُكلِّ َم فسغ عهش ُن َشقق
()2
امظوذ نسخان االعوهللال 1ر.57
()3
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 5ـ ال عبوة رحول لم يص إستندس إل ا ِإلنن المحكي عتغ.

()1

قددنل الحددنفظ ار د ححددوذ ((عمقددل ار د الحددشزي ن د طويددق ال ُكددهلليمي

عد

ار د المددهلليتي ع د القطددنن مددغ قددنلذ " مددن ال عي عتددغ" -ينتددي رددنن ر د يخيددهلل
2

( )
النطن  -عهذا نودعد ألن ال ُكهلليمي ضنس )) .
عنمن يهكهلل اعوبدن رلدا فسمدن يُتندبُ إلد األئمدة ند األقدشالب سد ُم الحدنفظ
ري الححنج الم ِّخي لمتهحغ في نقهللنة كونردغ (تهدذيب الكمدنل) حسدث قدنلذ ((علدم
مذكو إستند كل قشل ن رلا فسمدن رستتدن عردس قنئلدغ خدشف الوطشيدلب عقدهلل ركومدن
ن رلا الشي رنهلل الشي لئال يخلش الكون ند ا ِإلسدتند علد عدندة ند تقد ّهللنتن
ن األئمة في رلا.
عنن لم مذكو إستندس فسمن رستتدن عردس قنئلدغ فمدن كدنن ند رلدا رصدسنة الحدخ
فهش نمن ال منلم ر ستندس ع قنئلغ المحكي رلا عتغ رأسنً.
عنددن كددنن نتددغ رصددسنة الومددويض ف ُورَّمددن كددنن فددي إسددتندس إل د قنئلددغ رلددا
()3

مظو. ))...
عمظسو نن تقهلل ن ال يُقبل تشقسق لم يص إسدتندس إلد اإلندن المحكدي عتدغب
عند رلددا نددن عاس علددي رد عبددهلل النخيددخ البنددشي عد سددلسمنن رد حمددهلل قددنلذ
سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمنت
عبهلل الوحم ر نههللي يقشلذ «نن يت ننسن ً قبت ن فوج ر فضنلة».
قددنل الحددنفظ ارد ححددوذ ((ال ينود ّو حدهلل رنلحكنيددة الموعيددة فددي تشقسقددغ عد ارد
()4

نههللي؛ ف مهن ن عاية سلسمنن ر حمهلل ـ عهش الشاسطي ـ عهش كذا )) .
 6ـ ال يُلوعت إل الحول الصند ن المحوعل ّإال إرا كنن الحن ل إنننن ً لغ
عتنية رهذا الشأن عقهلل خال الواعي المحوعل ع الوشقسق علدم تظهدو قويتدة تدهللل
عل تحننل الحن ل في جوحغ.
فم المودعد لمنن ضوغ روشقسقذ
((
ـ قشل ري العو األزدي في حمهلل ر بسب ال َحبطيذ نتكو الحهلليث غسو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هش نحمهلل ر يشمس ر نشس .امظوذ تهذيب الوهذيب 9ر539عتقويب الوهذيب
()1
.515
.387
ههللى النن ي
()2
تهذيب الكمنل 1ر.153
()3
تهذيب الوهذيب 8ر.262
()4
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نوضي)).
قددنل الحددنفظ ار د ححددوذ ((لددم يلوعددت حددهلل إل د هددذا القددشل رددل األزدي غسددو
()1

نوضي)) .
عقددنل فددي نشضددع آخددوذ ((ال عبددوة رقددشل األزدي ألمددغ هددش ضددنس  .فكسد
()2

يُنومهلل في تضنس الثقنت؟)) .
ـ قشل عبهلل الوحم ر يشس
((ققة في حهلليثغ اخوالط)).

ر ِخواش فدي عمدوع رد سدلسم الخ قديذ
()3

قنل ار ححوذ ((ار ِخواش نذكش رنلوفض عالبهللعة فال يلوعت إلسغ)) .
عن نثلة اعومند الحنفظ ار ححو للحول الصند ن األزدي لنهلل تشقسق
الواعي نن يليذ
((
ُ
ـ قددشل األزدي فددي إرددواهسم رد نهددهللي رد عبددهلل الددوحم األ رُلّدديذ يضددع
))()4

الحهلليثب نشهش رذاكب ال يتبني ن يُخوج عتغ حهلليث عال ِركو

.

()5
قنل ار ححوذ (( ّ
كذرشس)) .
ـ قشلددغ فددي إرددواهسم ر د إسددمنعسل ر د عبددهلل الملددا ر د رددي نحددذع ةذ
()6

((نحهشلب ضنّعغ األزدي)) .
 7ـ ال يلوعت إل جول ينلب عل الظ ن نصهلل س ضنس .
ّ
عن رلا ن عبهلل الوحم ر وي المننفوي ققة اتعنقنًب لك ذ ارد سدنهلل
فقنلذ ((نتكو الحهلليث)).
قنل الحنفظ ار ححوذ ((لم يلوعت حهلل إل ار سدنهلل فدي هدذا فد ن نندتدغ ند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصهلل الننرق 1ر.36
()1
.386
ههللي النن ي
()2
.431
ههللي النن ي
()3
تن يخ رنهللاد 6ر179ب عامظوذ تهذيب الوهذيب 1ر.170
()4
.94
تقويب الوهذيب
()5
 علم يذكو في توجموغ إال قشل األزدي فسغ ب عتضنس الخطسب ب فنعومهلل الحنفظ عل
كال األزدي عجوحغ رهذس النبن ة الوي نتشههن قشل األزدي .
 .87عامظوذ تهذيب الوهذيب 1ر.105
المصهلل الننرق
()6
 فذكو الحنفظ اجوهندس فسغ رقشلغ ذ نحهشل  .ف مغ عى ع جهللس ب ع عى عتغ ذ رش جنعو
التعسلي فمثلغ يكشن نحهشال ً ب قم ركو الحنفظ تضنس األزدي لغ .

74
()1

الشاقهللي في الننلبب عالشاقهللي لسس رمنومهلل)) .
عيمك ن يُنوف نصهلل حكم ار سنهلل عل الدواعي ند خدالل مُقُشلدغ عد
الموقددهللنس فدددي الووجمدددةب حسدددث يوبدددسّ ردددذلا نأخددد ُذ حكمدددغ علددد الدددوعاة غسدددو
المننحوي لغب ع ّإال فقهلل قنل الحنفظ الذهبيذ ((تكلدم نحمدهلل رد سدنهلل الحدنفظ فدي
()2

كون (الطبقنت) لغ ركال جسهلل نقبشل)) .
لك إرا تكلّم ار سنهلل في اع ن هل النواق عظهو ن نصهلل كالنغ مقل
الشاقهلليب تنسّ حستئذ الوثبّت الشهلليهللب فقهلل قنل الحنفظ ارد ححدوذ ((ارد سدنهلل يقلدهلل
الشاقدددهلليب عالشاقدددهللي علددد طويقدددة هدددل المهلليتدددة فدددي االمحدددواف علددد هدددل
()3

النواق)) .
 8ـ يُوددأم فددي األخددذ رحددول ا ِإلنددن الموددأخو إرا عددن ض تشقسددق األئمددة
()4
الموقهللنس حو يوبس عجهغ رمن يحول الواعي نطلقن ً .
عنددد رلدددا ن ردددنن رددد حدددنل القو دددي ندددشالهم قدددهلل عقّقدددغ ارددد نندددس
()7

()6

عالنحلددي ب عينقددش ر د

()8

()5

()9

ددسبة ب ع رددش ز عددة ب ع رددش حددنتم ب عقددنل فسددغ

))()10

التننئيذ ((لسس رغ رأس

.

عقنل ار عبهلل البوذ ((ضنس

))()11

 .عقنل ار حخ ذ ((لسس رنلمشهش

))()12

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.417
ههللي النن ي
()1
ركو ن ينومهلل قشلغ في الحول عالونهلليل
()2
.443
ههللي النن ي
()3
ً
ً
إرا ع د الحول نبهمن لم يقبلب عإن ع د نعنّوا رمن يقوضي تضنس
()4
عاية ننستة اخوص رولا الوعاية.
.72
امظوذ تن يخ عثمنن ر سنسهلل الهللا ني
()5
امظوذ ننوفة الثقنت 1ر.198
()6
امظوذ تهذيب الكمنل 2ر.11
()7
امظوذ الحول عالونهلليل 2ر.297
()8
امظوذ المصهلل الننرق 2ر.297
()9
( )10امظوذ تهذيب الكمنل 2ر.11
( )11امظوذ الومهسهلل 1ر.312
( )12امظوذ المحلّ 1ر .198عقنل في 7ر137ذ (لسس رنلقشي).
.172

الواعي في

75
قنل الحنفظ ار ححوذ ((عهذس غعلة نتهمن عخطأ تشا دا علسغب فلم يُض ّن
1

رنمدن ً

( )
هذا ح ٌهلل قبلهمن عيكعي فسغ قشل ار ننس عن تق ّهلل ننغ)) .
 9ـ قهلل يقع الحول رنبب الخطأ في التَّنخ ن الكوب.
قنل الحنفظ الدذهبي فدي توجمدة رشدو رد دنسب رد ردي حمدخة الحمصديذ
()2

((حهللعقب خطأ ار حبنن رذكوس في الضنعن )) .
ععمهللتغ ن البخن ي قنلذ ((توكتنس))ب كذا مقل ف َش ِهم عل البخدن ي إممدن قدنل
()3
البخن يذ ((توكتنس حسّن ً ستة اقتوي عشوة عننئوس )) .
4

( )
عقنل الحنفظ ار ححوذ ((عقنل ار حبنن فدي كودن الثقدنت ذ "كدنن ُنوقتدن ً"

قم غعل غعلة هلليهللة فذكوس في الضنعن ب ع عى ع البخن ي مغ قنلذ "توكتدنس"
عهددذا خطددأ ن د ار د حبددنن مشددأ ع د حددذفب عرلددا ن البخددن ي إممددن قددنل فددي
تن يخغذ "توكتنس حسّن ً ستة اقتوي عشوة" -ينتي عندنئوس -ب فندقا ند مندخة ارد
))()5

حبنن لعظةذ (حسّنً) فونسو المنت
 10ـ قنل الحنفظ ار ححوذ (( َن ُعوف ن حنلغ مغ ال يدوعي ّإال عد ققدة
حددد َ رأمدددغ ققدددة عتدددهللسب كمنلدددا ع دددنبة عالقطدددنن
ف مدددغ إرا عى عددد جدددل ُع ِ
.

()7

()6

عاردد نهددهللي ))...ب عا ِإلنددن حمددهللب عرقددي ردد نخلددهللب عحويددخ ردد عثمددنن
عسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلسمنن
()8

ار حو ب عالشنبي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهذيب الوهذيب 1ر.95
()1
لم جهلل توجمة رشو ر نسب في التنخة المطبشعة ن كون المحوعحس .
()2
نسخان االعوهللال 1ر .318عامظوذ الون يخ الكبسو 2ر76ب عفي منخوغ المخطشطة
()3
ن نكوبة كشرويليذ (قنل رش عبهلل هللاذ عننت رنهللمن).
 قلت ذ عهي نثبوة في المطبشع ن الون يخ الكبسو (2ر. )76
امظوذ الثقنت 8ر.141
()4
.393
ههللي النن ي
()5
لننن المسخان 1ر.15
()6
ُ
علمت
قنل الحنفظ الذهبيذ " رش خهللاش ِحبّنن ر زيهلل الشوعبي الحمصيب نن
()7
ّ
ً
عى عتغ سشى حويخب ع سشخغ قهلل ُعققشا نطلقن" .سسو عال التبال 14ر.87
امظوذ فو المنسث 1ر.314
()8

76
()1

عنن ركوس حمغ هللا نبتي عل الننلب فسم عى عتهم هدهال ع نثدنلهم
ع ّإال فقهلل عى نبة ع جنرو الحنعيب عإرواهسم الهحويب عنحمدهلل رد عبسدهللهللا
2

( )
النوزني عغسو عاحهلل نم يض ّن في الحهلليث ب كمدن عى ا ِإلندن ننلدا عد
عبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددويم
ار ري المخن ق عهش ضنس .
 11ـ الوعاة الذي خوج لهم الشسخنن ع حهللهمن عل قنمس ذ
أحدهما :ن احوحَّن رغ في األحشل.

والثاني :ن خوّجن لغ نونرنة عاسوشهندا عاعوبن ا.

فالقسم األول :الذين أخرجا لهم على سبيل االحتجاج على قسمين:

 1ـ ن لم يُوكلم فسدغ رحدول فدذاك ققدة حهلليثدغ قدشي عإن لدم يدتصّ حدهلل علد
تشقسقغب حسث اكونب الوشقسق الضمتي ن إخواج الشدسخس ع حدهللهمن لدغ علد
عجغ االحوحنجب عهمن قهلل الوخنن رنلصحة ع دوط اعي الصدحس النهللالدة عتمدن
الضبا.
 2ـ ن تُ ُكلِّ َم فسغ رنلحول فلغ حنلوننذ
ـ تدن ة يكدشن الكدال فسدغ تنتُّودن عالحمهدش علد تشقسقدغب فهدذا حهلليثدغ قدشي
يضنً.



ـ عتن ة يكشن الكال في تلسستغ عحعظغ لدغ اعوبدن ب فهدذا ال يَدت ُّ
حا حهلليثدغ
()3

ع نوتبة الحن لذاتغ .
عيشض د رلددا قددشل الحددنفظ ار د ححددوذ ((...يتبنددي ن يُددخاد فددي الونوي د
رنلصحس فسقدنلذ هدش الحدهلليث الدذي يوصدل إسدتندس رتقدل الندهللل الودن الضدبا ع
القنحو عتغ إرا اعوضهلل ع نثلغ إل نتوهنس عال يكشن نرا عال ننلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.50
امظوذ
()1
امظوذ عسشن األقو 1ر.14
()2
 عامظو نثلة لغ في ههللي النن ي 388-386ع404- 401عغسو رلا .
قنل المنلمي في الوتكسل (1ر )77ذ إرا عجهللمن البخن ي عننلمن ً قهلل احوحن ع حهللهمن رواع
سبق نم قبلهمن فسغ جول غسو نعنوب ف مغ يظهو لتن جحنن الونهلليل غنلبنًب عقس عل
رلا...
 79ـ .80
امظوذ المشقظة
()3

77
عإممن قلت رلا ألمتدي اعوبدوت كثسدواً ند حنديدث الصدحسحس فشجدهللتهن ال
()1
يوِ ُّم الحكم علسهن رنلصحة ّإال رذلا)) .

والقسم الثاني :الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق:

فههال توعنعت د جنت ن ُخوج لغ نتهم في الضدبا عغسدوس ندع حصدشل
اسم الصهللق لهمب عحستئذ إرا ُعجهلل لنسو ا ِإلنن فدي حدهلل ندتهم طند ٌ فدذلا الطند
نقنرل لونهلليل هذا اإلنن فال يقبل ّإال نبسَّ النببب نعنواً رقندل يقهللل فدي عهللالدة
هذا الواعي عفي ضبطغ نطلقن ً ع في ضبطغ لخبو رنستغ؛ ألن األسبن الحننلة
()2

لألئمة عل الحول نوعنعتة نتهن نن يقهللل عنتهن نن ال يقهللل .
 12ـ تُواع احطالحنت األئمة فسمن يطلقشمدغ ند لعدنظ الحدول عالوندهلليل
عن رلا قشل يحس ر ننس ذ ((فالن ال رأس رغ)) ينتي ققة.
()3
عقشلغذ ((فالن لسس رشي )) ينتي ن حنديثغ قلسلة جهللاً .
عكذلا نصطلحنت األئمة في كوبهم كنحطالل الذهبي في كونرغ (نسخان
االعوهللال) ((إرا كوبت (ح ) عل االسم فهي إ ن ة إل ن النمل عل تشقسق
()4

رلا الوجل)) .
 13ـ قهلل تخول داللة اللعظ جوحدن ً عتشقسقدن ً ردنخوالف ضدبطغ .نثدل قدشلهمذ
"فدالن ُنددشد" فد ن " ُنددشد" رددنلوخعس رمنتد هنلددا .ند قددشلهمذ " عدى فددالن" يذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التكت عل كون ار الصالل 1ر.417
()1
.384
امظوذ ههللي النن ي
()2
 لك نن في كونرسهمن ن الوجنل عهش في الششاههلل عالمونرننت ال ينهلل تنهلليال نتهمن لغ
خنحة إرا جوحغ غسوهمن .
 ) 49ذ عيُنوعو في رن " الششاههلل
قنل ار كثسو في اخوصن علش الحهلليث (
عالمونرننت " ن الوعاية ع الضنس القويب الضن نن ال يُنوعو في األحشلب كمن
يقع في الصحسحس عغسوهمن نثل رلا .
قنل المنلمي في الوتكسل (1ر )77ذ "  ..لك يتبني التظو في كسعسة عاية الشسخس ع
الوجل فقهلل يحوحنن ع حهللهمن رنلواعي في ي دعن ئ عقهلل ال يحوحنن رغبعإممن
يخوجنن لغ نن تشرع علسغ عن توبع رلا ع منم لسغ التظو علم مهمن في الننلب ال يهمالن
ع عل لس في الواعي ال يحطغ ع الصالحسة
الحول البوة رل يحمالمغ عل نو خن
رغ فسمن لسس نظتة الخطأ ع فسمن تشرع علسغ عمحش رلا " .
سسأتي نخيهلل رسنن الحطالحنت األئمة ذ 186ب .193
()3
لننن المسخان 1ر.9
()4

78
هلا .عرنلوشهلليهلل نع الهمخة " ُنه ّد" ي حن األدا

()1

.
()2

 14ـ قددهلل يددود الوشقسددق عالوضددنس ند األئمددة ُنقسَّددهللي فددال يُح َكد ُم رشاحددهلل
نتهمن عل الواعي ر طالقب رل رحنب نن يقوضسنن ننن ً ن جول عتشقسق.
عن حش رلا ننيليذ

أ ـ توثيق الراوي فيما ح ّدث به في بلد دون آخر.

عرلا لكشن الواعي ح ّهلل في نكنن لم تك ننغ فسغ كوبغ فخلَّاب عح ّهلل فدي
نكنن آخو ن كوبغ فضباب ع لكشمغ سمع في نكنن ن دسخ فلدم يضدبا عتدغب
عسمع نتغ في نشضع آخو فضبا.
عن نثلوغذ
1ـ ننمو ر ا هلل األزدي حهلليثغ رنلبصوة فسدغ اضدطوا كثسدوب ألن كوبدغ
لم تك ننغب عحهلليثغ رنلسم جسّهلل.
 2ـ قنل ينقش ر سبةذ ((سدمنت علدي رد المدهلليتي يُضد ِّن ُ ندن حد ّهلل ردغ
عبهلل الوحم ر ري الخمند رنلنواق عيصح نن ح ّهلل رغ رنلمهلليتة)).
 3ـ قددنل اإلندن حمددهلل –فدي عايدة األقددو -ذ ((سدمنع عبددهللالوزاق رمكدة ند
سددعسنن نضددطو ٌ جددهللاًب عى ع د عبسددهلل هللا حنديددث نتددنكسو هددي ن د حددهلليث
النُموي .ع نن سمنعغ رنلسم فأحنديث ححنل )).

ب ـ توثيق الراوي فيما ح ّدث به عن أهل إقليم دون آخر.

عرلا لكشن الواعي سمع ن هل ِنصو ع هل إقلسم فحعدظ حدهلليثهم عسدمع
ن هل ِنصو آخو ع إقلسم آخو فلم يحعظ حهلليثهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ تهذيب الوهذيب 3ر471ب عفو المنسث 1ر.377
()1
 عفي تهذيب الكمنل (10ر )264ذ قنل عبهلل الوحم ر ري حنتم ذ سمنت ري يقشلذ سنهلل
ر سنسهلل االمصن ي نهدي  -ينتي مغذ كنن ال يحعظ عيهدي نن سمع .
هذا الوعنسو ن ار ري حنتم لكال رسغ ب عامظوس في الحول عالونهلليل (4ر)84
عفي المنتهلل المنوخوج عل ححس ننلم لإلسمنعسلي 1ر 53ذ (( ....عنتهم نهد لمن سمنغ
ن كونرغ غسو ننومهلل عل حعظغ )) .
ع نن الذهبي في المسخان (2ر )120فقنل ذ قنل سختن ار دقسق النسهللذ اخول في ضبا "
نشد " فمتهم ن خععهنب يذ هنلاب عنتهم ن هللدهنذ ي حن األدا " .
امظو هذس القسشد ع نثلوهن في ول علل الوونذي 2ر 733ـ  .816فقهلل عسّع
()2
ض ِّن َ حهلليثهم في رنض األعقنتب ع في رنض
جب الكال فسم
الحنفظ ار
ُ
األننك ب ع ع رنض الشسش .
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عن نثلوغذ
 1ـ إسمنعسل ر عسّنش الحمصي إرا حهلل ع الشننسس فحهلليثغ جسدهللب عإرا
ح ّهلل ع غسوهم فحهلليثغ نضطو .
 2ـ فوج ر فضنلة الحمصي (ضنس ).
قنل ا ِإلنن حمهللذ ((نن عى ع الشننسس فصنل ب ع نن نن عى عد يحسد
ر سنسهلل (األمصن ي) فمضطو )).

جـ -توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر.

عرلا لكشن الواعي قدهلل حد ّهلل عتدغ هدل إقلدسم فحعظدشا حهلليثدغب عحد ّهلل عتدغ
غسوهم فلم يقسمشا حهلليثغ.
عن نثلوغذ
 1ـ زهسو ر نحمهلل الخوسنمي قم المكيب يوعي عتغ هدل الندواق حنديدث
ننوقسمةب عيوعي عتغ هل الشن حنديث نتكوة.
 2ـ نحمهلل ر عبدهلل الدوحم رد ردي رئدبب سدمنع الححدنزيس نتدغ حدحس ب
عفي حهلليث النواقسس عتغ عهم كبسو.

د ـ تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه.
عرلا لكشن الواعي ققة في معنغب لك في حهلليثغ ع رنض سشخغ ضن
رخالف حهلليثغ ع رقسة الشسش .
عن نثلوغذ
ض َّن في حهلليثغ ع قوندة.
 1ـ جويو ر حنز البصويب يُ َ
((
 2ـ جنعو ر روقنن الحخ ي .قنل اإلنن حمهللذ يهخدذ ند حهلليثدغ ندن كدنن
ع غسو الخهويب فأنن ع الخهوي فال)).

هـ ـ -تضــعيف روايــة الــراوي غيــر المــتقن إذا جمــع فــي ا ع ســناد عــدداً مــن

شيوخه دون ما إذا أفردهم.

قنل الحنفظ رش ينل الخلسليذ ((راكوت يشنن ً رنض الحعّنظ فقلدتذ البخدن ي
لم يخوج حهلليث حمند ر سلمة فدي الصدحس عهدش زاهدهلل ققدة؟ فقدنلذ ألمدغ جمدع
رددس جمنعددة ن د حددحن مددس فسقددشلذ حددهللقتن قوددندة عقنرددت ععبددهلل النخيددخ ر د
حهسبب ع رّمن يخنل في رنض رلا.
فقلتذ لسس ارد عهدب اتعقدشا علسدغ عهدش يحمدع ردس سدنمسهللب فسقدشلذ حدهللقتن
ننلا ععمدوع رد الحدن عاللسدث رد سدنهلل عاألعزاعدي رأحنديدث عيحمدع ردس
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جمنعة غسوهم؟.

))()1

فقنلذ ار عهب تق لمن يوعيغ ع حعظ لغ .
قنل ار جبذ ((عننت هذا ن الوجل إرا جمع رس حهلليث جمنعدة عسدنق
الحهلليث سسنقة عاحهللةب فنلظدنهو ن لعظهدم لدم يوعدق فدال يُقبد ُل هدذا الحمد ُع ّإال ند
حنفظ نوق لحهلليثغب ينوف اتعنق دسشخغ عاخدوالفهمب كمدن كدنن الخهدوي يحمدع
رس سش لغ في حهلليث ا ِإلفا عغسوس.
عكنن الحمع رس الشسش يُتكو عل الشاقهللي عغسوس نم ال يضبا هذا كمدن
()2
ُمك َو عل ار إسحنق عغسوس. ))...

و ـ توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت.
عرلا لكشن الواعي الثقدة قدهلل خلدا فدي عاخدو عمدوسب عالدوعاة المخولطدشن
نوعنعتشن في تخلسطهمب فمتهم ن خلا تخلسطدن ً فنحشدن ً عندتهم ند خلدا تخلسطدن ً
ينسواًب عيلوحق رنلمخولطس حتعنن .همنذ
 1ـ ن ض َّو في آخو عموس عكنن ال يحعظ جسهللاًب فح ّهلل ن حعظغ ع كنن
يُلقَّ فسولق .
 2ـ ن سن حعظغ لمن علي القضن عمحشس .فم المخولطس ذ
 1ـ حنل ر مبهنن (نشل الوش نة).
ن سمع نتغ قهلليمن ً كمحمهلل ر ري رئبب فندمنعغ حدحس ب عند سدمع نتدغ
رنهلل نن اخولا كنعسنن الثش يب فنمنعغ نتغ ال ي .
 2ـ سنسهلل ر إينس الحُويوي.
نمدد سددمع نتددغ قبددل االخددوالط سددعسنن الثددش يب عاردد علسّددةب عرشددو ردد
المعضّلب عنم سمع رنهلل االخوالط يخيهلل ر هن عن.
عنم ض ّو في عاخو عموس عكنن ال يحعظ جسهللاً فحهلل ن حعظدغب ع كدنن يُلقدّ
فسولق ذ
 1ـ عبهلل الوزاق ر ه ّمن الصتننمي.
قددنل ا ِإلنددن حمددهللذ ((عبددهلل الددوزاق ال يُنبددأ رحددهلليث ند سددمع نتددغ عقددهلل رهددب
رصوسب كنن يُلقّ حنديث رنطلةب عقهلل حد ّهلل عد الخهدوي حنديدث كوبتنهدن ند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

اإل ند في ننوفة علمن الحهلليث 1ر 417ـ .418
ول علل الوونذي 2ر 815ـ .816
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)) 

حل كونرغ عهش يتظو جنؤعا رخالفهن .
 2ـ نحمهلل ر نسمشن ال ُّن َّكوي.


قنل التننئيذ ((ال رأس رغ ّإال مدغ كدنن رهدب رصدوس فدي آخدو عمدوسب فمد
كوب عتغ قبل رلا فحهلليثغ جسّهلل)).
عنم سن حعظغ لمـّن علي القضن ذ
1
( )
 1ـ ويا ر عبهلل هللا التخنيب قنضي الكشفدة ب سدن حعظدغ رندهلل ندن علدي
القضن ب فمن ح ّهلل رغ قبل رلا فصحس .
()2

 2ـ حعص ر غسن التخني قنضي الكشفة .
قنل رش ز عةذ ((سن حعظغ رنهلل نن اسوُقضيب فم كوب عتغ ن كونرغ فهش
حنل ب ع ّإال فهش كذا عكذا)).
عقهلل يود نن يقوضي توجس الموأخو ن نوعينت الواعي عل الموقدهلل نتهدن
عن رلا نن عاس الحن ر علي الحلشامي ع ععنن ر نندلم مدغ قدنلذ ((كدنن
ه ّمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
(ر يحس ر ديتدن األزدي ندشالهم) ال يكدند يوجدع إلد كونردغ عال يتظدو فسدغب
عكنن يخنل فال يوجع إل كونرغب قم جدع رندهلل فتظدو فدي كوبدغ فقدنلذ يدن ععدنن
()3
ُكتّن مخطئ كثسواً فتنونعو هللا)) .
قنل الحنفظ ارد ححدوذ ((عهدذا يقوضدي ن حدهلليث ه ّمدن ردأخوة حد ُّ نمد
))( )4

سمع نتغ قهلليمنًب عقهلل مصّ عل رلا حمهلل ر حتبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

 كمن في ول علل الوونذي (2ر )752عهتنك قشال لنسوس تحهلل نتهن في ذ سسو عال
)74
التبال للذهبي (9ر)565ب المسخان (4ر)343-342ب المخولطس للنالئي (
عالثقنت الر حبنن (8ر )412عالضنعن عالمووعكس للتننئي (  )69عغسوهن
 في ستتغ الكبوى (2ر)122
تشل ويا القضن في عههلل ري جنعو المتصش .امظوذ الون يخ لخلسعة ر خسنط
()1
.434
.464
تشل حعص القضن في عههلل هن عن الو سهلل .امظوذ المصهلل الننرق
()2
تهذيب الوهذيب 11ر.70
()3
تهذيب الوهذيب 11ر.70
()4
 قنل حمهلل ر حتبل ذ " سمنع ن سمع ن همن رأخوة هش ح ب عرلا مغ حنروغ
نثل الخننمة
=
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ز ـ تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه :عن نثلوغذ
 1ـ يشمس ر يخيهلل األيلي.


قنل رش ز عةذ ((كنن حنحب كون ب ف را حد ّهلل ند حعظدغ لدم يكد عتدهللس
ي )).
 2ـ ُس َشيهلل ر سنسهلل الحهللقنمي.
قنل رش ز عةذ (( نن كوبغ فصحنلب كتت توبع حشلغ ع كوب نتهن فأندن إرا


ح ّهلل ن حعظغ فال)).
 15ـ يواع سسنق الكال الذي تدود قتدن س لعدنظ الحدول عالوندهلليل عقدوائ
األحشال الوي اقوضت ع عدهن في الواعي.
قنل الحنفظ ارد كثسدوذ ((عالشاقد علد عبدن ات القدش يعهدم نقنحدهللهم رمدن
()1

وف ن عبن اتهم في غنلب األحشال عرقوائ تو هلل إل رلا)) .
ُع َ
فم رلا مغ قهلل يود الوشقسق عالوضنس منبسَّس ب فسكشن رلا ندش داً للحمدع
رس األقشال عللووجس رس الوعاة.
عن نثلوغذ
 1ـ نحمهلل ر إرواهسم ر ري عهلليب ع زهو ر سنهلل النمنن ققونن.


))()1

عقهلل قنل ا ِإلنن حمهلل ذ ((ار ري عهللي حبّ إل ّي ن زهو

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= فكنن يحهللقهم ن كونرغ ب فنمنع ععنن عحبنن عرهخ جشد ن سمنع عبهلل الوحم ؛ ألمغ
كنن يحهللقهم
( ينتي لنبهلل الوحم ب ي يننهم ) ن حعظغ .
ٌ
هش ار سهلل .
هش ار هالل ب عرهخ َ
هش ار ُ ُننلم ب عحبنن َ
عععنن َ
امظوذسهاالت ري داعد النحنونمي ألحمهلل  335قم ( ) 490ع ول علل الوونذي
2ر759
النلل عننوفة الوجنل ج1ر  – 357الحننع ألخالق الواعي للخطسب (2ر )11عغسوهن
 كمن في سهاالت البورعي 685ب ع اجع لمخيهلل كال األئمة عل سش حعظغذ ول
علل الوونذي (2ر)765
 امظوذ ول علل الوونذي (2ر)766
 .89عامظوذ فو المنسث 1ر.363
اخوصن علش الحهلليث
()1
 هش في النلل عننوفة الوجنل ج1ر  421ب426
=
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 2ـ تقهلل قشل يحس ر ننس ذ ((سدنسهلل (المقبدوي) عقدقب عالندال (رد عبدهلل
الوحم ) ضنس

))()2

.

يدو ُد إطدالق الوشقسدق ند األئمدة الموقدهللنس كثدو دمشالً نتدغ عتدهلل
 16ـ قدهلل ِ
الموأخوي عهش عتهلل الموأخوي ب كثو تحهلليهللاً لهلل جة الواعي .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=عفي نقهللنة فو البن ي  389ذ زهو ر سنهلل النمنن البصوي ب حنحب ار عشن ب
حهلل األقبنت ب عققغ ار ننس ب عار سنهلل ب ع حمهلل ر حتبل ب ع ع دس النقسلي في
الضنعن ب رنبب حهلليث عاحهلل خشل فسغ ب عحك ع حمهلل مغ قنل ذ " ار ري
عهللي حب إلي ن زهو " قلت ( الحنفظ) ذ عهذا ال يشجب قهللحن فسغ .
عامظوذ نسخان االعوهللال في مقهلل الوجنل ج1ر  320عالونهلليل عالوحوي للبنجي 1ر397
امظوذ تهذيب الوهذيب 1ر.203
()1
.68
امظوذ
()2
 عننت هذا ن رنض المصطلحنت الوي د ج علسهن الموأخوعن عجنلشهن تهلللّ عل
ننت ننسّ نح ّهللد لم تك كذلا عتهلل الموق ّهللنس ب رل كنمت عسع ع مل ب فم رلا نثال
نصطل الثقة الذي اسوقوّ عتهلل الموأخوي عل تشقسق الواعيب كنن يود عتهلل الموق ّهللنس
نقوعمن رمن يهلللّ عل الضن ع الضن الشهلليهلل فم رلا نن قنلغ ينقش ر سبة في
جملة ن الوعاةب نتهم نثالذ
عبهلل الوحم ر زيند ر منُمب فقهلل قنل فسغذ ((ضنس الحهلليث عهش ققة حهللعق جل
حنل )) عنتهم يضنذ الورسع ر حبس ب قنل فسغذ ((حنل حهللعق ققة ضنس جهللا)) .
امظوذ علش الحهلليث رس الموقهللنس عالموأخوي لمهلعغ .
عقنل اإلنن المنلمي في سسنق كال لغ في الوتكسل (1ر )73-71ذ عإن ئت فنجنلغ
احطالحن ً في كلمة (( ققة )) ب كأن يواد رهن اسوقننة نن رلغ المشقق ن حهلليث الواعي ب ال
الحكم للواعي معنغ رأمغ في معنغ رولا المتخلة ب عقهلل اخول كال ار ننس في جمنعة ب
يشقق حهللهم تن ة ب عيضنعغ خوى ب نتهم إسمنعسل ر زكوين ال ُخلقنمي ب ع نث ر
سشا ب عالحوال ر نلس الوعاسي ...
قم قنل ذ عهذا يشنو رأن ار ننس كنن رمن يطلق كلمة " ققة " ال يويهلل رهن كثو ن ن
الواعي ال يونمهلل الكذ ....
قم قنل ذ فأنن اسونمنل كلمة (( ققة )) عل نن هش دعن ننتنهن المشهش ب فسهللل علسغ نع
نن تقهلل ن جمنعة يحمنشن رستهن عرس الوضنس ب قنل رش ز عة لنمو ر عطن ر ع از
(( ققة لس )) .
عقنل الكنبي في القنسم ري عبهلل الوحم الشنني (( ققة يكوب حهلليثغ علسس رنلقشي )).
عقنل ار سنهلل في جنعو ر سلسمنن الضبني (( ققة عرغ ضن )) .
=
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عن رلا ن رنض الموقهللنس قهلل يُطل ُ
ق لعظ (ققة) عل الثقةب ععل الصهللعق.
عقهلل يقومشن اللعظس ننن ً (ققة حهللعق) عتهلل الحكم عل الواعي.
عيشض رلا ن الحهلليث عتهلل الموقهللنس إنن ححس عإنن ضنس



()1

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عقنل ار ننس في عبهلل الوحم ر زيند ر منُم (( لسس رغ رأس عهش ضنس
عقهلل ركوعا ن ار ننس يطلق كلمة (( لسس رغ رأس )) رمنت (( ققة ))....
قم قنل ذ  ...عهكذا كلمة ققة ننتنهن المنوعف الوشقسق الون ب فال تصوف عتغ إال رهلللسلب إنن
قويتة لعظسة كقشل ينقش ذ "ضنس الحهلليث فهش ققة حهللعق" .عرقسة األنثلة الننرقةب
عإنن حنلسة نتقشلة ع ننوهللل علسهن ركلمة خوى ع قنئلهن .
 عاألنثلة كثسوة عسأركو رنضن نتهن ن الحول عالونهلليل الر ري حنتم ذ
 -1حمهلل ر عصن ر عبهلل المحسهلل ذ قنل رش نحمهلل كوبتن عتغ عهش ققة حهللعق  .الحول
2ر66
 -2حمهلل ر القنسم ر عطسة البخا ب رش ركو ب المنوعف رأري ركو ر القنسم الحنفظ
عى ع ر الورسع الخهو امي عكوبتن عتغ عهش حهللعق ققة " .الحول عالونهلليل "
2ر.67
 -3إرواهسم ر نح مهلل ر المتوشو الهمهللامي الكشفي قنل اإلنن حمهلل ذ ققة حهللعق  .الحول
2ر. 124
 -4إرواهسم ر نوزعق البصوي رش إسحنق مخيل كوبت عتغ عهش ققة حهللعق  .الحول
2ر.137
 -5إرواهسم ر هنمئ التسننرش ي رش إسحنق مخيل رنهللاد سمنت نتغ ربنهللاد في الوحلة
الثنمسة عهش ققة حهللعق  .الحول عالونهلليل 2ر144
عامظو الحول عالونهلليل (2ر158ب 161ب 182ب 268ب )449ع(3ر 88ب135ب 139ب
) 307
قنل الحنفظ رش عموع ر الصاللذ "ن هل الحهلليث ن ال يُع ِو ُد مشع الحن
()1
عيحنلغ نتهلل جن ً في مشاع الصحس المهلل اجغ في مشاع نن يُحو ُج رغ ..قم إن ن س ّم
الحن ححسحن ً ال يُت ِك ُو مغ دعن الصحس ..فهذا إراً اخوالف في النبن ة دعن
المنت "علش الحهلليث  115ـ .116
ُوفَ مغّ
عقنل ار تسمسةذ "ع نن قنمة الحهلليث إل ححس عحن عضنس ب فهذا عل ن ع ِ
قنّمغ هذس الق نمة رش عسن الوونذيب علم تنوف هذس القنمة ع حهلل قبلغ ...ع نن ن
ُوفَ عتهم هذا الوقنسم الثالقي لك كنمشا يقنمشمغ إل
قبل الوونذي ن النلمن فمن ع ِ
ححس عضنس ب عالضنس عتهللهم مشعننذ
ضنس ضنعن ً ال يموتع النمل رغ عهش يشبغ الحن في احطالل الوونذي
بعضنس ضنعن ً يشجب توكغ عهش الشاهي"  .نحمشع العونعى 18ر 23ـ .25
=
))

.
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علذلا يُنوعند ند تصدتس المودأخوي لمواتدب لعدنظ الحدول عالوندهلليل فدي
الوددوجس رددس ن د يشددووكشن عتددهلل الموقددهللنس فددي نطلددق القبددشل ع فددي نطلددق
الوضنس .
 17ـ قهلل يوخصص الواعي في ف ن فتشن الوعاية رنبب نن يبذلغ فسغ ند
()1
جههلل فدي تلقّسدغ ع دائدغب فسكدشن ححّدة فدي رلدا العد ب ع ّندن ندن سدشاس ند فتدشن
الوعاية فقهلل يحوج رغ فسغب عقهلل تقصو د جوغ ع االحوحنجب ع رمن قصوت عد
د جة االعوبن .
عن نثلة رلاذ
 1ـ عنحم ر ري التحشد المقوئ المشهش .
ً
قنل الحنفظ الذهبيذ ((كنن عنحم قبون ً في القوا ةب حهللعقن في الحهلليث.
()2

()4

()3

عقهلل عققغ رش ز عة عجمنعة ب عقنل رش حنتمذ نحلغ الصهللق .
()5

عقنل الهللا قطتيذ في حعظغ ي  .ينتيذ للحهلليث ال للحوعف.
عنن زال في كل عقت يكشن الندنلم إننندن ً فدي فد ُنقصّدواً فدي فتدشن عكدذلا
كنن حنحبغ حعص ر سلسمنن قبون ً في القوا ة عاهسن ً في الحهلليث عكنن األعمش
()6
رخالفغ كنن قبون ً في الحهلليث لستن ً في الحوعف)) .
عقنل يضنًذ (( عنحم ر رههلللة الكشفيب ندشل رتدي سدهللب قبدت فدي القدوا ةب
()7

عهش في الحهلليث دعن الثبت حهللعق يهم)) .
عقددنل الحددنفظ ار د ححددو فددي ددأن عنحددمذ ((حددهللعق لددغ عهددن ب ح ّحددة فددي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف حمهلل ع َن قبلغ ن النلمن ن الحهلليث يتقنم إل مشعس ذ
=عقنل يضنًذ "كنن في عُو ِ
ححس عضنس  .عالضنس عتهللهم يتقنم إل ذ ضنس نووعك ال يحوج رغب عإل
ضنس حن ."...
.87
قنعهللة جلسلة في الوشسل عالشسسلة
امظوذ تحقسق د .مش الهللي عوو لشول علل الوونذي 2ر.554
()1
امظوذ الحول عالونهلليل 6ر.341
()2
امظوذ تهذيب الكمنل 13ر 476ـ .477
()3
عبن ة ري حنتمذ "نحلغ عتهللي نحل الصهللقب حنل الحهلليثب علم يك رذاك
()4
الحنفظ" الحول عالونهلليل 6ر.341
.49
سهاالت البوقنمي
()5
سسو عال التبال 5ر.260
()6
نسخان االعوهللال 2ر.357
()7

86
()1

القوا ةب عحهلليثغ في الصحسحس نقوعن)) .
 2ـ نحمهلل ر إسحنق ر ينن المطلبي نشالهم.
قددنل الحددنفظ ار د ححددوذ ((إنددن المنددنزيب حددهللعق يددهلللسب ع نددي رنلوش دسّع
()2
عالقهلل ))  .خوج لغ البخن ي تنلسقنًب ع خوج لغ ننلم في المونرننتب فهدش إندن
في المننزيب ع نن في حنديث األحكن فحهلليثغ حند نود حدوّل رنلندمنع علدم
()3

يخنل ن هش عقق نتغ .
عقمة فدواد ا دوهوعا رعد نندس لكد ال يُلوعدت إلد نوعيدنتهم فسدغ إر كدنمشا
نحوعحي النهللالة كأري نخت

()4

لشط ر يحسد األزدي ب عهشدن رد نحمدهلل رد

()5

الننئب الكلبي .
 18ـ قهلل تود لعنظ الحول عالونهلليل المتقشلة ند كودب الموقدهللنس نخوصدوة
ع نحكسّة رنلمنت في كودب المودأخوي الضدطوا هم إلد جمدع كبدو عدهللد ند
الددوعاة فددي كوددن عاحددهللب فسددهقو رلددا االخوصددن عتلددا الحكنيددة للعددظ الحددول
()6
عالونهلليل في الحكم عل الواعي تشقسقن ً عجوحن ً .
علذا يونسّ تشقسق تلا األقشال ن نصند هن األحلسة.
فم نثلة االخوصن مقل الحنفظ الذهبي لنبدن ة ردي حدنتم فدي حكمدغ علد
هو ار حش ب.
((
قنل رش حنتمذ هو رد حش دب حدب إلد ّي ند ردي هدن عن النبدهللي عند
()7

رشو ر حو ب علسس رهللعن ري الخرسوب ال يحوج رحهلليثغ)) .
عقنل الذهبي فدي (نسدخان االعودهللال)ذ ((قدنل ردش حدنتمذ لدسس هدش ردهللعن ردي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.285
تقويب الوهذيب
()1
.467
المصهلل الننرق
()2
امظوذ سسو عال التبال 7ر41ب عههللي النن ي
()3
11ر.163
امظوذ نسخان االعوهللال 3ر.419
()4
امظوذ المصهلل الننرق 4ر 304ـ .305
()5
امظوذ الوتكسل 1ر 64ـ .65
()6
الحول عالونهلليل 4ر.383
()7

458ب عفو

البن ي
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))()1

الخرسو عال يحوج رغ

.
()2

عقنل في (الكن )ذ ((قنل رش حنتمذ لسس رهللعن ري الخرسو)) .
عن الحكنية رنلمنت قشل الحنفظ ار ححوذ ((إردواهسم رد سدشيهلل رد حسدنن
()3
المهلليتي عقّقغ ار ننس ع رش ز عة. ))...
ععبن تددغ تص د ُهلل ُ
ق عل د كددال ار د ننددس ب حسددث عى إسددحنق ر د نتص دش
))()4

الكشسج عتغ قشلغذ ((ققة

.
()5

ع نن رش ز عة فقهلل قنلذ ((لسس رغ رأس)) .
 19ـ يودددأقو الحدددول عالوندددهلليل الصدددند ان نددد األئمدددة المودددأخوي رقدددهلل
اطالعهم عل قشال األئمة الموقهللنس في الحكم عل الواعي.
فم نثلة رلاذ
 1ـ ن عبهلل هللا ر ردي سدلسمنن األندشي ندشالهمب قدهلل مقدل عثمدنن رد سدنسهلل
()6

الهللا ني ع ار ننس تشقسقغ .
()7

علم يذكو الحنفظ ار ححو في (تهذيب الوهذيب) في توجموغ سدشى قدشل
ري حنتمذ

((

))()8

سخ

()9

 .عكشن ار حبنن قهلل ركوس في (الثقدنت)  .قدم قدنل الحدنفظ
))()10

في (تقويب الوهذيب)ذ ((حهللعق

 .علنلغ لش اسوحضو مقل الهللا ني ع ارد

()11

ننس لشقّقغ

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ر.383
()1
2ر.16
()2
.388
ههللي النن ي
()3
امظوذ تهذيب الكمنل 2ر.103
()4
الحول عالونهلليل 2ر .104عامظوذ الوتكسل 1ر 64ـ .65
()5
امظوذ تن يخ عثمنن ر سنسهلل الهللا نيذ توجمة قم (.)485
()6
امظوذ 5ر.246
()7
الحول عالونهلليل 5ر 75ـ .76
()8
امظوذ 5ر.33
()9
.307
()10
( )11امظوذ تحقسق د .حمهلل نحمهلل مش سس (لون يخ عثمنن الهللا ني)

 28ـ .29

88
()1

 2ـ ن الخرسو ر جتندة الهحوي قهلل مقل ار الحتسهلل ع ار ننس تشقسقغ .
()2

عركددو الحددنفظ ار د ححددو فددي (تهددذيب الوهددذيب) فددي توجموددغ قددشل رددي
حنتمذ

((

سخ لسس رنلمشهش
()5

))()3

()4

ب ع ن ار حبنن قهلل ركوس فدي (الثقدنت)

عقدشل

()6

الحنكمذ ((ققة))  .قم قنل في (تقويب الوهذيب)ذ ((نقبشل)) علنلغ لدش اسوحضدو
مقددددددددددددددددددددددددددددددددددددل اردددددددددددددددددددددددددددددددددددد الحتسددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل عدددددددددددددددددددددددددددددددددددد
()7

ار ننس لشققغ .
 20ـ ال يشووط في الوعاة الموأخوي نن يشووط في الموقدهللنس ند الضدبا
عاإلتقنن.
((
قنل ار الصاللذ عوض التنس في هذس األعصن المودأخوة عد اعوبدن
نحمشع ....الشوعط في عاة الحدهلليث عنشدنيخغب فلدم يوقسّدهللعا رهدن فدي عايدنتهم
لونذ الشفن ردذلا ...ععجدغ رلدا ....كدشن المقصدشد المحنفظدة علد خصسصدة
هذس األنة في األسنمسهلل عالمحنر ة ن امقطنع سلنلوهن فلسُنوبو ن الشوعط ...نن
يلسق رهذا النوض عل تحودس.
علسُكود فددي هلسددة الشددسخ ركشمددغ ننددلمن ً رنلندن ً عددنقالً غسددو نوظددنهو رنلعنددق
عالنّخ .
ً
عفددي ضددبطغ رشجددشد سددمنعغ نثبو دن رخددا غسددو نددوهمب عروعايوددغ ن د حددل
()8

نشافق ألحل سخغ)) .
عقهلل اعوبو الحنفظ الدذهبي الحدهلل العنحدل ردس الموقدهلل عالمودأخوذ س سدتة
()9

قالقمنئة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ سهاالت ار الحتسهلل توجمة قم (.)28
()1
امظوذ 3ر.313
()2
الحول عالونهلليل 3ر.582
()3
امظوذ 6ر333
()4
تهذيب الوهذيب 6ر.314
()5
.214
()6
.25
امظوذ تحقسق د .حمهلل نحمهلل مش سس (لنهاالت ار الحتسهلل)
()7
.236
علش الحهلليث
()8
قنل الحنفظ الذهبي ـ في رسنن نتهحغ في كونرغ (نسخان االعوهللال) ـ ذ " ...عكذلا
()9
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ع عض النخنعي عجغ الوعوقة رس الموقدهللنس عالمودأخوي فدي هدذا الشدأن
رقشلغذ
((لمددن كددنن النددوض عالً ننوفددة الونددهلليل عالوحددوي عتعددنعت المقننددنت فددي
حددل رددذلا إلد الوصددحس عالوحنددس عالوضددنس ب حصددل
الحعددظ عا ِإلتقددنن لسُوش َّ
الوشهللد رمحمشع تلا الصعنت.
علمن كنن النوض آ ِخواً االقوصن في الوحصسل عل نحود عجشد النلندلة
النتهللية اكوعشا رمن توى.
ّ
ض َنس ب عإال فقدهلل يُشجدهلل فدي كدل نتهمدن ند
علك رلا رنلتظو إل الننلب في المش ِ
1
( )
مما اآلخوب عإن كنن الوننهل إل هذا الحهلل في الموقهللنس قلسالً)) .
عرهذا كلغ يوبسّ ن سبب الوعوقة ردس الموقدهللنس عالمودأخوي كدشن ((النبدوة
في عاية الموأخوي علد الكودب عاألحدشل الصدحسحة الودي ا دوهوت رتندبوهن
))()2

إل نهلعسهنب رل تشاتو رنضهن إلسهم

.


لجاهابج ينافيابج بلي ا
لف هاأرطيةافصال :ا
ابجفص ابأللل:اماا دي قاطرهاجةابج بلي .ا
ابجفص ابجثا ي:اماا خدصاطاجي بجة .ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحهللقس عالمعسهللي ب عالذي

= الوعاة ب إر النمهللة في زننمتن لسس عل الوعاة رل عل
عوفت عهللالوهم عحهللقهم في ضبا سمن الننننس .
قم ن المنلش مغ ال رهلل ن حشن الواعي عسووسب فنلحهلل العنحل رس الموقهلل عالموأخو هشذ
س ستة قالقمنئةب علش فوحت عل معني تلسس هذا البن لمن َسلِ َم نني ّإال القلسلب إر
األكثو ال يهلل عن نن يوععن عال ينوفشن هذا الشأن إممن ُس ِّمنُشا في الصنو عاحوسج إل
علش ستهللهم في الكبو .فنلنمهللة عل ن قو لهم ععل ن قبت ِطبنق النمنع لهم".
نسخان االعوهللال1ر.4
فو المنسث 1ر.361
()1
.90
البنعث الحثسث
()2

90

ابجفص ابجثاجث:اماا خدصاطاجضب  .ا
ابجفص ابج بطع:امااالا دي قاطاجي بجةالالاطاجضب اغاجباً .ا


ما يتعلق بجهالة الراوي
القسم األول :ما يتعلق بجهالة الراوي:

( )1

.

ف فسغ تنهلليل عال تحوي ننس
المواد رحهنلة الواعيذ ن ال يُن َو َ
عيهللخل تحوهن (إرهن اسم الواعيب عجهنلة عستغب عجهنلة حنلغ).
ع سبن الحهنلة هيذ
 1ـ ن يُ َن ِّم َي الواعي سخغ ع يكتسغ ع يتنبغ إلد قبسلدة ع رلدهللب ع حدتنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخهة التظو .44
()1
 قنل البقنعي ذ ((عقشلغ ننس )) ذ قسهلل لوحوي فقا ب احووز رغ عمن لم ينس فسغ الحول
رأن يقشل فالن ضنس ع نحوعل فال تودس رمحود قشلغ ب رل يوشق ع الوعاية عتغ
حو يظهو لتن حنلغ عينوف نقصشدس رقشلغ نحوعل  .امظوذ السشاقست عالهلل 2ر-33
34
عقهلل يعنو كال الحنفظ رأن الوحوي عالونهلليل يقع لحمنعة ن النتهلل ع اعيتن نذكش فسغ
فسقع لغ ن هذا تنهلليل ع تحوي غسو ننس ب عغسو نقصشد لواع رنستغ ن النتهلل عهللا
علم .
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1

( )
عل غسو نن ا وهو رغ رلدا الشدسخب فدسُظ ّ مدغ دسخ آخدوب فوحصدل الحهنلدة ب
عيكثو رلا في تهلللسس الشسش .
 2ـ ن يكددشن الددواعي ُنقِد ّدال ًً ن د عايددة الحددهلليث فسقِددلُّ األخددذ عتددغ فددال
()2

ينوف .
 3ـ ن يُبهم الواعي اسم سخغ كأن يقشلذ "حهللقتي جدلب حدهللقتي رنضدهمب
()3

خبومن سخ لتن" .
 4ـ ن يددذكو الددواعي اسددم ددسخغ نهمددالً كددأن يقددشلذ "حددهللقتي فددالن ع
()5

ار فالن" .
 5ـ عهلل مصّ األئمة عل تشقسق الواعي ع تضنسعغ.
فأنن المبهم ن الوعاة ـ عهش ن لم ين ّم اسمغب محشذ "حهللقتن جل" ـ فهذا ال
يقبل حهلليثدغ .عتنلسدل رلداذ ن دوط قبدشل الوعايدة ننوفدة عهللالدة الدواعي عند
()4
ُر ِه َم اس ُمغ ال تنوف عستغ .فكس تنوف عهللالوغ عضبطغ .
لكد قدهلل يقدع اإلرهددن رلعدظ الوشقسدق كدأن يقددشل الدواعيذ "حدهللقتي الثقدة" فهددذا
نحل خالف عل قشال .هوهن ننيليذ
((
 1ـ قشل الخطسب البندهللاديب ع ردي ركدو نحمدهلل رد عبدهلل هللا الصدسوفيذ ن
()5

رلا ال يكعي في تشقسق الواعي)) .
عتنلسلغذ احومدنل ن يكدشن رلدا الدواعي ققدة عتدهلل ند رهمدغ نحوعحدن ً عتدهلل
()6

غسوس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح ّت الخطسب البنهللادي في هذا التشع كونرغ (المشض ألعهن الحمع عالوعويق).
()1
.49
امظوذ مخهة التظو
ّ
حتّ اإلنن ننلمب عالحن ر سعسنن في علئا الوعاة المقلس رنسم (الشحهللان).
()2
امظوذ المصهلل الننرق .49
()3ب ( ) 5ينوهللل عل ننوفة اسم المبهم عتمن اسم المهمل رش عدس ن طويق خوى
.49
ننم فسهن .امظوذ مخهة التظو
.49
امظوذ مخهة التظو
()4
.224
155ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية
()5
.224
امظوذ المصهلل الننرق
()6
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 2ـ القشل الثنميذ عهش نتقشل ع اإلنن ري حتسعدةذ (( ن رلدا يكعدي تشقسقدن ً
()1

للواعي)) .
عتنلسل رلاذ ن ال ُمشقِّق ندهتم ٌ علد رلدا عهدش مظسدو االحوحدنج رنلموسدل
ن جهة ن المو ِس َل لش لم يحوج رنلمحذعف لمن حذفغب فكأمّغ ع َّهلللدغب فدنلقبشل فدي
هذس المنألة ن رن عل ب ألن ا ِإلرهن قهلل عقدع رلعدظ الوشقسدق الصدوي (حدهللقتي
()2

الثقة) .
والراج القشل األعل .عرلا لمنيليذ

()3

 1ـ مغ ال يلخ ن تشقسق الواعي لشسخغ ن يكشن كذلا عتهلل غسدوس ب ألن
الخبو عد الوشقسدق كدنلخبو عد الوصدحس عالوحلسدل عالوحدويمب يمكد اخدوالف
()4

هل الهللينمة عا ِإلمصنف فسغ ب رحنب نن يهدي إلسغ االجوهند.
عدق علد ضدنعغ لكشمدغ ققددة
 2ـ عألن ا ِإلندن قدهلل يَوَعَد ّو ُد روشقسدق الدواعي ال ُموَّ ِ
()5

عتهللس .
6

( )
 3ـ عألن إضوا المح ّهلل ع تنمسة سخغ يبة تشقع تودداً في القلب .

ومن ضوابط هذه المسألة مايلي:

ـ ن رلا الواعي المشقَّق رولا الصسنةذ (حهللقتي الثقدة) قدهلل يُندوف ردنلتصّ
علسغ ع رنالسوقوا ن عمل ا ِإلنن .
ف ن كنن ققة اعوُ ِم َهلل في حقغ رلا الوشقسق نشافقةً لوشقسق األئمة اآلخوي .
عنثنل رلاذ
))
((
إرا قددنل ا ِإلنددن الشددنفنيذ حددهللقتي الثقددة عد اللسددث رد سددنهلل فنلثقددة يحسد
()1
()7
حنّنن الوِّتّسني البكوي .
ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

امظوذ فو المنسث 1ر.308
امظوذ المصهلل الننرق 1ر.308
.224
امظوذ علش الحهلليث
تتقس األمظن 2ر.172
امظوذ فو المنسث 1ر.308
.224
امظوذ علش الحهلليث
امظوذ فو المنسث 1ر310ب عتهلل يب الواعي 1ر.312
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عإن كنن دعن نوتبة الثقة اعومهلل في حنلغ الهلل جة الوي تلسق رغ.
عنثنل رلاذ
))
((
إرا قنل ا ِإلنن الشدنفنيذ حدهللقتي الثقدة عد ارد جدويج فمدوادس رنلثقدة نندلم
()3
()2
ار خنلهلل المخخعني نشالهم ب عهشحهللعق كثسو األعهن .
ـ ن هتنك فوقن ً رس ا ِإلرهن رلعظذ (حهللقتي الثقة)ب عا ِإلرهن رلعدظ (حدهللقتي
َند ال تهددم)ب فد ن اللعظددة األعلد ذ (حددهللقتي الثقددة) فددع ركثسددو لصددواحوهن فددي
الوشقسق رخالف اللعظة الثنمسةذ (حهللقتي َن ال تّهم)ب ف مهن ال تعسهلل رلدشغ الدواعي
نتخلة الثقةب إر ال يلخ ن عهلل اتهن الدواعي تشقسقدغ ند جنمدب الضدبا عغنيدة
()4

إلتقنن .
النبن ة معي الوهمة دعن تنوض ل ِ
عيشضد رلددا ن عبدهلل هللا رد لهسنددةب ععبدهلل هللا رد جنعددو رد المدهلليتيب ععبدهلل
الوحم ار زيند األفويقيب ضنعن في الحعظ ال يُحوج رهدم عتدهلل الوعدوّد علسندشا
()5
رموّهمس .
قددشال

ع نددن المحهددشل فقدهلل تت ّشعددت آ ا النلمددن فددي تحهلليددهلل المددواد رددغ علد
هوهنذ
((
1ـ نن حكنس الخطسب البنهللاديذ المحهشل عتهلل ححن الحهلليث هش كل ن لم
يشوهو رطلب النلم في معنغب عال عوفغ النلمن رغب عن لم يُنوف حهلليثغ ّإال ن جهة
()6

اع عاحهلل)) .
 2ـ قشل الحنفظ ار الصاللذ ((المحهشل قالقة قنن ذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.589
امظوذ تقويب الوهذيب
=()1
امظوذ فو المنسث 1ر310ب عتهلل يب الواعي 1ر.312
()2
.529
امظوذ تقويب الوهذيب
()3
امظوذ فو المنسث 1ر311ب عتهلل يب الواعي 1ر.311
()4
عقهلل جّ ار النبكي نننعاة عبن ةذ (حهللقتي ن ال تهم) إرا حهلل ت ن نثل الشنفني في
نقن االحوحنج لنبن ةذ (حهللقتي الثقة) عإن كنمت ال تننعيهن ن حسث الهللاللة اللنشية.
امظوذ تهلل يب الواعي 1ر.312
امظوذ فو المنسث 1ر.311
()5
.149
الكعنية
()6
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ـ نحهشل النهللالة ن حسث الظنهو عالبنط جمسننً.



ـ نحهشل النهللالة في البنط دعن الظنهوب عهش (المنوش ).
ج ـ نحهشل النس



))( )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.


عينم نحهشل الحنل ب عتنويعغ الصحس ن عوف روعاية عهلللس عتغ فأكثوب علم
تنوف عهللالوغ الظنهوة عالبنطتة .هـ  .عهش غسو المنوش عل الصحس ع قل إن
نحهشل الحنل عم ن المنوش ب إر كل ننوش نحهشل الحنلب علسس كل نحهشل
الحنل ننوش اب فبستهمن خصش ععمش  .امظو ذ الوعاة المنكشت عتهم . 13
عالمواد رنلنهللالة البنطتة ذ نن في معس األنو ب ع هي توجع إل قشال المخكس ب ع نن
النهللالة الظنهوة فسواد رهن نن ينلم ن ظنهو حنل الشخص  .ول ول مخبة العكو لنلي
القن ي .154
َّ
نهو ب عال تُن َوفُ عهللالوُغُ رنطتن ً
 ععوفغ البنشي رقشلغ ذ " ال َمنوُش ُ َن يكشنُ عَهللالً في الظ ِ
" عامظوذ ول الوبصوة عالوذكوة 1ر 204عنقهللنة ار الصالل  61عتشضس األفكن
1ر184ع193
عقنل القن ي ذ  293ذ المنوش ي الواعي الذي لم يوحقق عهللالوغ عال جوحغ .
ع قنل النخنعي ذ المنوش ن لم يُتقَل فسغ جول عال تنهلليل عكذا إرا مُقال علم يووج
حهللهمن .
عامظو ذ فو المنسث 1ر 66عتشضس األفكن 1ر 162عالمقهللنة 61عتشجسغ التظو 1ر506
علكال الونويعس للمنوش نثلة ن عمل هل النلم فم رلا ذ
ذ توجمة ذ عبسهلل ر رن ب عالهلل عموع ر
 -1نن في الحول عالونهلليل ج5ر 402
عبسهلل نشل ر هويوة عى ع ر هويوة ب عى عتغ عبهلل هللا ر عشن سمنت ر
يقشل رلا.
قنل ذ عسألت ر عتغ فقنل ذ ننوش لم يبلنتن عتغ ي .
 -2نن في الحول عالونهلليل ج8ر 117ذ نحمهلل ر هن عن رش عبهلل هللا الوازي اللهلهى
عى ع عموع ر حعشان ب عى عتغ رش ز عة عقنل كوبت عتغ حهلليثن عاحهللا عكنن
يتخل المهلليتة رهللسوا سخ ننوش ب قنل ذ سئل ري عتغ فقنل ذ سخ ننوش .
 -3عفي المسخان ذ زيند ر نلسا رش سكستة سخ ننوش نن عقق عال ضن فهش جنئخ
الحهلليث .
عي عتغ جنعو ر روقنن ب ع رش ركو ر ري نويم تعود رحهلليث دعشا الحبشة نن عدعشكم
 .اموه
زاد في اللننن ج2ر 496ذ عقهلل ركوس ر حبنن في الثقنت عقنل يوعي المواسسل .
 -4عفي المسخان يضن ذ عبهلل هللا ر نحمهلل ر عمن ة القهللال األمصن ي نهللمي خبن ي ع
ار ري رئب عمحشس ننوش نن عقق عال ضن عقل نن عى اموه  .زاد الحنفظ في
لننن المسخان ج3ر  336ذ ع ع د لغ الهللا قطتي في النوائب ...
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 3ـ قشل الحنفظ ار ححوذ ((المحهشل قنمننذ
ـ نحهشل النس ذ ن لم يَو ِع عتغ غسو عاحهلل علم يُشقَّق.
ـ نحهدددشل الحدددنل (المندددوش )ذ نددد عى عتدددغ اقتدددنن فدددأكثو علدددم
))( )2

يُ َّشقق .
عخالحة رلا نن يليذ
1ـ ن ن لم يشوهو رطلب النلم في معندغ عال عوفدغ النلمدن ردغ فهدش نحهدشلب
كمن حكنس الخطسبب عهذا الصدت قندمنن عتدهلل ارد الصداللذ ند لدم يندوف النلمدن
عهللالوغ نطلقن ً عن عوفشا عهللالوغ الظنهوة دعن البنطتةب عال وواك هذي القندمس
في عهلل النلم رنهللالوهمن البنطتدةب اعوبوهمدن ارد ححدو قندمن ً عاحدهللاً طلدق علسدغذ
()3

(المنوش ـ نحهشل الحنل) .
 2ـ ن ن لم يوع عتغ غسو عاحهلل علم يُشقَّق فهش نحهشل النس .
عهذا العوق المذكش رس نحهشل النس عنحهشل الحنل هش نذهب الحمهش
عهش ظنه ٌو في ن تنهلليل الواعي ال يحصل رمحود الوعاية عتغب رل يحصل
رنلوشقسق الصوي .
عالمذهب الثنميذ نذهب ار حبنن في كونرغ (الثقنت).


قنل ارد حبدننذ (( ...فكدل ند ركدوس فدي هدذا الكودن األعل فهدش حدهللعق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 225ـ .226
امظوذ علش الحهلليث
=()1
 ا امظوذ علش الحهلليث  226-225عتنويعغ الصحس هش ذ ن لَم ينوفغُ النُلمن ب عال
يُنوفُ حهلليثغُ إالَّ ن جه ِة عاحهلل ب عفي نقهللنة ار الصالل [ ]61قنل ذركو ( رش ركو
الخطسب البنهللادي ) في جشرة نننئل سئل عتهن ذ ن المحهشل عتهلل ححن الحهلليث
هش كل ن لم تنوفغ النلمن عن لم ينوف حهلليثغ إال ن جهة اع عاحهلل .عهش رتحشس
في كعنيوغ كمن المهل هتن في فقوة قم ( )1ع اجع تهلل يب الواعي 1ر 317عغسوس .
.74
50ب عتقويب الوهذيب
امظوذ مخهة التظو
()2
 عفي كال الونويعس مظو ألن في عاة الصحسحس ن لم يوع عتغ إال عاحهلل عاقتس
علسنشا رمحهشلي عس عالحنل فقهلل عوفهم النلمن عإخواج البخن ي عننلم ع حهللهمن
ألحهللهم اعومندا تنهلليل لغ ب عاألعل في ضبا الونن ي نن قهللنتن قم تقنسم ار الصالل
المحهشل قالقة قنن هش الصحس .
امظوذ فو المنسث 1ر.324
()3
 الكون األعل ينتي رغ كون الثقنت كمن في نقهللنوغ عل كون الثقنت ( 1ر )11فقهلل قنل
ذ"عال ركو في هذا الكون األعل إال الثقنت الذي يحشز االحوحنج رخبوهم ب ع قتع
رهذي الكونرس المخوصوي ع كون الون يخ الكبسو الذي خوجتنس لنلمتن رصنشرة حعظ=
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يحدشز االحوحددنج رخبدوس إرا تَ َندوَّى خبدوس عد خصدنل خمددسب فد را ُع ِجد َهلل خبد ٌو
نتكو ع عاحهلل نم ركوس في كونري هدذاب فد ن رلدا الخبدو ال يتعد ّ
ا ند إحدهللى
خمس خصنلذ
 1ـ إنن ن يكشن فشق الشسخ الذي ركوت اسمغ في كودنري هدذا فدي ا ِإلسدتند
جل ضنس ال يُحوج رخبوس.
 2ـ ع يكشن دعمغ جل عاس ال يحشز االحوحنج روعايوغ.
 3ـ ع الخبو يكشن نوسالً ال يلخنتن رغ الححّة.
 4ـ ع يكشن نتقطنن ً ال يقش رمثلغ الححّة.
 5ـ ع يكشن في ا ِإلستند جل ندهلللس لدم يبدسّ سدمنعغ فدي الخبدو َند الدذي
سددمنغ نتددغ ...فكددل ن د ركوتددغ فددي كوددنري هددذا إرا تَ َن دوَّى خبددوس ع د الخصددنل
الخمس الوي ركوتهن فهش عهللل يحشز االحوحنج رخبوسب ألن النهللل ن لم يُنوف
نتغ الحول ضهلل الونهلليلب فم لم ينلم رحول فهش عهللل إرا لدم يوبدسّ ضدهللسب إر لدم
يُ َكلَّ التنس ن التنس ننوفة نن غدن عدتهمب عإممدن ُكلِّعدشا الحكدم رنلظدنهو ند
))()1

.

األ سن غسو المنسّب عتهم
فنلخصلونن األعلسنن تعسهللان ن المحوعل ال يحوج رخبوسب رل هش سبب ضن
الخبو.
ع نددن الددثال األخسددوة فوعسددهلل ن ن د سددقا ن د ا ِإلسددتند رنددب ا ِإل سددنل ع
االمقطددنع ع الوددهلللسسب فددال يُحمددل نددوس علدد الوشقسددقب علددش حصددل رلددا لَددوَ َّم
االحوحنج رنلخبو نع امقطنع إستندس في ا ِإل سنل عاالمقطدنع عاحومدنل االمقطدنع
فددي الوددهلللسس عنددع جهنلددة عددس النددنقا ن د ا ِإلسددتندب فلددم يبددق إرن ّإال َن د كددنن
نذكش اً في سلنلة رلا ا ِإلستند علم يُنوف فسغ الحولب فهذا عهللل ـ علد ندذهب
2

( )
ار حبنن ـ حو يوبسّ جوحغ رشوط ن يكشن تلمسذس ققة .
((ع نددن المحنهسددل الددذي لددم يددوع عددتهم ّإال الضددنعن ب فهددم نووعكددشن عل د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= كل نن فسغ ن األسنمسهلل عالطوق عالحكنينت ....فكأن ار حبنن لغ كتن الون يخ الكبسو
علنلغ الذي ينمسغ يضن " العصل رس التقلة " كمن في الثقنت (1ر )13ع خوج نتغ
الكونرنن المشهش ان " ع المحوعحس "  .عهللا علم .
 تنوى ي خال .
الثقنت 1ر 11ـ .13
()1
يشض رلا ن ار حبنن ركو يش األمصن ي في الثقنت 6ر .60فقنلذ "يوعي
()2
ع سنسهلل ر جبسو ب عى عتغ نههللي ر نسمشنب ال د ي ن هش؟ عال ار ن هش؟".
امظوذ فو المنسث 1ر.316
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()1

األحشال كلهن)) .
عقهلل اموقهلل الحنفظ ار ححو هذا المذهب .فقدنلذ ((عهدذا الدذي رهدب إلسدغ ارد
حبنن ن ن الوجل إرا اموعت جهنلة عستغ كنن عل النهللالة إل ن يوبسّ جوحغ
نذهب عحسبب عالحمهش عل خالفغ.
عهذا هش ننلا ارد حبدنن فدي كودن (الثقدنت) الدذي لّعدغب ف مدغ يدذكو خَلقدن ً
نم مَصَّ علسهم رش حنتم عغسوس مهم نحهشلشن.
عكأن عتهلل ار حبنن ن جهنلة الندس توتعدع روعايدة عاحدهلل نشدهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ب عهدش

لننن المسخان 1ر  .14عامظوذ المحوعحس 2ر193
()1
 25-22ذ قشل الحنفظ ذ (( روعاية عاحهلل نشهش
 قنل النالنة األلبنمي في تمن المتة
)) يشهم ن ار حبنن ال يشقق إال ن عى عتغ عاحهلل نشهش ب ألمغ إن كنن ينتي
نشهش ا رنلثقة كمن هش الظنهو فهش نخنل للشاقع في كثسو ن ققنتغ عإن كنن ينتي غسو
رلا فهش نمن ال قسمة لغ ألمغ إنن ضنس ع نحهشل علكل نتهمن عاة في كون الثقنت
عإلسا رنض األنثلة ن طبقة الونرنس عتهللس
 - 1إرواهسم ر عبهلل الوحم النذ ي قنل (  4ر  ) 10ذ " يوعي المواسسل عى عتغ
نننن ر فنعة " قم ركو لغ ر ستندس عتغ نوسال ذ " يو هذا النلم ن كل خل عهللعلغ .
 " .الحهلليث
قلت ذ عنننن هذا قنل الحنفظ معنغ فسغ ذ " لس الحهلليث " عقنل الذهبي ذ " لسس رنمهللة عال
سسمن ت رشاحهلل ال يهلل ى ن هش " ينتي إرواهسم هذا فهش نحهشل النس ب ع ن ار حبنن
إل هذا فقنل في توجمة نننن ن "الضنعن " (  3ر  ) 36ذ " نتكو الحهلليث ب يوعي
نواسسل كثسوة عيحهلل ع قشا نحنهسل ال يشبغ حهلليثغ حهلليث األقبنت " .
 - 2إرواهسم ر إسمنعسل قنل (  4ر  ) 15 - 14ذ " يوعي ع ري هويوة عى عتغ
الححنج ر ينن "  .قلت ذ الححنج هذا  -عيقنل فسغ ذ ار عبسهلل  -قنل الحنفظ فسغ ذ فقنل ذ "
نحهشل " عكذا قنل قبلغ رش حنتم عغسوس كمن في " نسخان " الذهبي عرس عجغ رلا فقنل ذ
" عى عتغ لسث ر ري سلسم عحهللس " علسث هذا ضنس نخولا كمن هش ننوعف حو عتهلل
ار حبنن (  2ر ) 231
 - 3إرواهسم األمصن ي قنل ار حبنن (  4ر  ) 15ذ " يوعي ع ننلمة ر نخلهلل . .
 .عى عتغ ارتغ إسمنعسل ر إرواهسم " قلت ذ عإسمنعسل هذا نحهشل كمن قنل الحنفظ عن
قبلغ رش حنتم .
=
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=افدب نامناهذبابجدحق قاأنابطناحبانات تفعاجهاجةابجي ناعن هاط لب ةالبح الجااكانا
ضي فااألامرهاالاخالفااجظاه اكالمابجحافظابجمدق ما,ااعإن كنن لم يحخ رغ ف مغ قنل ذ
ا"الكأنابطناحبانا.ا.ا" ذ عهش خذس ن قشل ار حبنن الذي مقلغ عتغ آمعن ذ " هذا حكم
المشنهسو ن الوعاة فأنن المحنهسل  " . .الخ فهش نتقشض رنلمثنل الثنمي كمن هش ظنهو .
عرنلحملة فنلحهنلة النستسة عحهللهن لسنت جوحن ً عتهلل ار حبنن عقهلل ازددت يقستن ً رذلا رنهلل ن
د ست تواجم كونرغ " الضنعن " عقهلل رلغ عهللدهم قوارة ل ع رنمنئة اع فلم فسهم ن
طن فسغ رنلحهنلة اللهم إال رنة نتهم لكتغ طن فسهم روعايوهم المتنكسو علسس رنلحهنلة
عهنك سمن هم عكالنغ فسهم ذ
 - 1حمسهلل ر علي ر هن عن القسني ركو لغ (  1ر  ) 264 - 263رنض المتنكسو قم قنل
ذ
" فال يحشز االحوحنج رغ رنهلل عايوغ نثل هذس األ سن ع ههال الثقنت . .عهذا سخ لسس
ينوفغ كثسو حهلل " .
 - 2عبهلل هللا ر ري لسل األمصن ي قنل (  2ر  ) 5ذ " هذا جل نحهشل نن علم لغ سئن
يوعيغ غسو هذا الحوف المتكو الذي يشههلل إجمنع المنلمس قنطبة ربطالمغ " .
 - 3عبهلل هللا ر زيند ر سلسم قنل ( 2ر) 7ذ " سخ نحهشل عى عتغ رقسة ر الشلسهلل لنت
حعظ لغ اعين غسو رقسة عرقسة قهلل ركومن ضنعغ في عل الكون فال يوهسأ لي القهللل فسغ عل
ن نن عاس يحب توكغ عل األحشال " .
 - 4رش زيهلل ذ قنل (  3ر ) 158ذ " رش زيهلل يوعي ع ار نننشد نن لم يونرع علسغ لسس
يهلل ى ن هش ؟ ال ينوف رشس ب عال رلهللس ب عاإلمننن إرا كنن رهذا التنت قم لم يوع إال
خبواً عاحهللاً خنل فسغ الكون عالنتة عاإلجمنع عالقسنس عالتظو عالو ي ينوحق نحنمبوغ
فسغ عال يحوج رغ " .
عن هتن قنل ار عبهلل الهندي فسمن تقهلل ذ " عطويقوغ فسغ مغ يذكو ن لم ينوفغ رحول عإن
كنن نحهشال لم ينوف حنلغ لك الصشا ن يقنل عتغذ لم ينوف عستغ لألنثلة الموقهللنة
ب عهللا علم .
عالخالحة ن تشقسق ار حبنن يحب ن يولق ركثسو ن الوحعظ عالحذ لمخنلعوغ النلمن
في تشقسقغ للمحهشلس ب لك لسس رلا عل إطالقغ كمن رستغ النالنة المنلمي في "
الوتكسل "
(  1ر  ) 438 -437نع تنلسقي علسغ .
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نذهب سخغ ار خخيمةب علك جهنلة حنلغ رنقسة عتهلل غسوس

.



عكال الحنفظ ار ححو هذا يُ َحد ِّهلل ُد نشضدع االفودواق ردس قدشل ارد حبدنن
عنذهب الحمهش ب فنر حبدنن يدوى ن جهنلدة الندس توتعدع عد الشدسخ روعايدة
عاحهلل نشهش عتغ ععتهلل رلا فنألحل في رلدا الشدسخ النهللالدة ندن لدم يندوف فسدغ
الحول.
عالحمهش علد ن تعدوّد الشاحدهلل رنلوعايدة عد الشدسخ ال يوفدع عتدغ جهنلدة
النس .
ع ن عاية االقتس فأكثو عتغ تعسهلل الونوي دعن الوندهلليلب علدذلا يبقد فدي
د جة نحهشل الحنل حو يُ َّشققب فقهلل قنل الخطسبذ ((ع قل نن توتعدع ردغ الحهنلدة
ن يوعي ع الوجدل اقتدنن فصدنعهللاً ند المشدهش ي ردنلنلم كدذلاّ ...إال مدغ ال
))( )2

يثبت لغ حكم النهللالة روعايوهمن عتغ
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لننن المسخان 1ر.14
()1
 الصشا ن نشضع اإلفوواق رس ار حبنن عالحمهش هش مغ ال يوى الحهنلة جوحن ب
عيوى ن األحل في المنلم النهللالة عالبوا ة عالنالنة ن ي جول ب عالنهللل عتهللس ن
لم ينوف فسغ الحول ب خالفن للحمهش ب ع نن قشل المهل هتن ن نشضع اإلفوواق هش
ن ار حبنن يوى ن جهنلة النس توتعع ع الشسخ روعاية عاحهلل نشهش فعسغ مظو ب
ن عجهس حهللهمن ذ
نن تقهلل تشضسحغ في هذا المشضع ن تبسس الصشا في تحهلليهلل نشضع اإلفوواق رستهمن .
عالثنمي ذ نن تقهلل مقلغ ن كال النالنة األلبنمي ع ن خالحوغ قشلغ حمغ هللا ذ" فوبس ن
الوحقسق ن ار حبنن توتعع جهنلة النس عتهللس روعاية عاحهلل علش كنن ضنسعن ع نحهشال
"ب
.150
الكعنية
()2
 قهلل عجهلل في كال الموقهللنس ن األئمة نن ال يتضبا رهذس القنعهللة ب ع ن النهللالة تثبت رأن
يوعي ع الواعي ن هش ننوعف رنلثقة عالنلم عالوثبت في األخذ ب دعن اعوبن عهللد .
فعي الحول عالونهلليل (2ر )36قنل ار ري حنتم ذ سألت ري ع عاية الثقنت ع جل
غسو ققة نمن يقشّ يغ؟ قنلذ إرا كنن ننوعفن رنلضن لم تقشّس عايوغ عتغبعإرا كنن نحهشال
معنغ عاية الثقة عتغ.
 198قنل ذ قلت ألحمهلل ذ"
عنثلغ في المنت نن مقلغ رش داعد النحنونمي في سهاالتغ
إرا عى يحس ع عبهلل الوحم ر نههللي ع جل نحهشل ب يحوج رحهلليثغ " ؟ قنل ذ "
يحوج رحهلليثغ " .
قنلذ
سبةب
ر
ينقش
ع
)
378
377
ر
1
(
الوونذي
علل
ول
في
عركو ار جب
=
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عمظواً لننة نقوض قنعهللة الوشقسق الوي سلكهن ار حبدنن فدي كونردغذ (الثقدنت)
ا وهو رنلوننهل في تشقسق الوعاةب لك لسس رلدا علد إطالقدغ ردل قدنل الشدسخ عبدهلل
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوحم
ار يحس المنلميذ ((الوحقسق ن تشقسقغ عل د جنتذ
صوِّل رغ كأن يقشلذ (كنن نوقتنً) ع (ننوقسم الحهلليث)  ....ع محش
األولى :ن يُ َ
رلا.
الثانية :ن يكشن الوجل ن سشخغ الذي جنلنهم ع َخبَ َوهم.
الثالثة :ن يكشن ن المندوعفس ركثدوة الحدهلليثب رحسدث يُنلَدم ن ارد حبدنن
عق لغ عل حنديث كثسوة.
الرابعة :ن يظهو ن سسنق كالنغ مغ قهلل عوف رلا الوجل ننوفة جسهللة.

الخامسة :نن دعن رلا.
فنألعل ال تَ ِقلُّ ع تشقسق غسوس ن األئمةب رل لنلهن قبت ن تشقسق كثسو
نتهمب عالثنمسة قويب نتهنب عالثنلثة نقبشلةب عالوارنة حنلحةب عالخنننة ال يُه َن ُ
))( )1

فسهن الخلل

.
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=قلت لسحس ر ننس ذ نو يكشن الوجل ننوعفنب إرا عى عتغ كم؟ .قنلذ إرا عى ع
الوجل نثل ار سسوي ب عالشنبي ب عههال هل النلمب فهش غسو نحهشل .قلتذ ف را عى
ع الوجل نثل سمنك ر حو ع ري إسحنق؟ .قنلذ ههال يوععن ع نحهشلس .
ق ّم علّق ار جب عل هذا رقشلغذ"عهذا تعصسل حن بعهش يخنل إطالق نحمهلل ر يحس
الذهلي الذي تبنغ علسغ الموأخوعنذ مّغ ال يخوج الوجل ن الحهنلة إال روعاية جلس
فصنعهللا عتغ ".
عقنل يضن في ول علل الوونذي ج1ر  379ذ عظنهو هذا مغ ال عبوة رونهللد الوعاة ب
النبوة رنلشهوة ب ع عاية الحعنظ الثقنت .
الوتكسل 1ر 437ـ .438
()1
 ععلق النالنة األلبنمي عل كال المنلمي في حن سة الوتكسل رقشلغ ذ" هذا تعصسل دقسق
حمغ هللا تننل ب عتمكتغ ن علم الحول عالونهلليل ب عهش نمن لم
يهللل عل ننوفة المهل
س لنسوس ب فحخا هللا خسوا" .
غسو قهلل قبت لهللي رنلممن سة ن ن كنن نتهم ن الهلل جة الخنننة فهش عل الننلب نحهشل
ال ينوف ب عيشههلل رذلا حتسع الحعنظ كنلذهبي عالننقالمي عغسوهمن ن المحققس ف مهم
مند اً نن ينومهللعن عل تشقسق ار حبنن عحهللس نم كنن في هذس الهلل جة ب رل عالوي قبلهن
حسنمن " .
=
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عنن ركوس ـ حمغ هللا تننل ـ رنلتنبة للهلل جوس األعل عالثنمسة ظنهو جهللاًب
حسث تبسّ ن الوشقسق فسهمن لم يك علد نقوضد قنعدهللة (الندهللل ند لدم يندوف
فسغ الحول) رل عل النلم رأحشال الوعاة.
ع نن رنلتنبة للدهلل جوس الثنلثدة عالوارندةب فدنلحكم رمقوضدنهمن علد الدواعي
يحونج إل تثبّت عمظو في تحقق رلا رنلتنبة لكل اع.
((
ع نن الهلل جة الخنننة فهي نشضع تننهل ُن َه َّكهللب كمن يهللل علسغ قشلغذ ال
يُهن ُ فسهن الخلل)) .عهذا كلغ ن حسث تشقسق المحهشل ععهلل تشقسقغ.
ع نددن ن د حسددث االحوحددنج رددغ .فمددذهب ار د حبددنن قبددشل عايددة المحهددشل
عاالحوحدنج رهدن إرا لدم يُندوف فسدغ الحددولب عكدنن دسخغ عالدواعي عتدغ كالهمددن
()1
ققوس علم يك الحهلليث نتكواً .هذا هش نقوض تعصسلغ الموق ّهلل .
ع نن الحمهش فسعوّقشن رس نحهشل النس عنحهشل الحنل عل التحش
الونليذ

أوالً :مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي:

2

( )
ـ نذهب األكثوي (ن الحمهش )ذ ّد عاية نحهشل النس نطلقن ً .
قددنل الحددنفظ ارد كثسددوذ ((فأنددن المددبهم الددذي لددم ينددم اسددمغ ع ند ُسد ِّم َي عال
()3

تنوف عستغب فهذا نم ال يقبل عايوغ حهلل علمتنس. ))...
عتنلسلددغذ ن ن د ُج ِهلَددت عستددغ فم د رددن عل د ن تحهددل حنلددغ فددي النهللالددة
عالضبا.
ـ القشل الثنميذ قبشل عايوغ إرا كنن المتعدود رنلوعايدة عتدغ ال يدوعي ّإال
()4

ع عهللل كنبهلل الوحم ر نههللي .
ضمتسّن للواعي.
عيمك تنلسلغذ رأن في اطواد النندة رذلا تشقسقن ً ِ
جـ ـ قشل ار عبهلل البوذ ((قبشل عايوغ إن كنن نشهش اً كأن يشوهو رنلخهدهلل
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= عامظو الصحسحة 6ر.672-671
110ب عفو المنسث 1ر 315ـ .316
امظوذ
()1
امظوذ فو المنسث 1ر.319
()2
اخوصن علش الحهلليث  .81عامظو تمن كالنغذ
()3
امظوذ فو المنسث1ر.316
()4

.119
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()1

ع التحهللة ع الكو ب ف ن ا وهو رنلنلم فقبشلغ ن رن عل )) .
قنل ار الصاللذ ((رلنتي ع ري عمو ر عبهلل البو األمهلللندي ِع َجدن َدةً قدنلذ
كددل ن د لددم يددوع عتددغ ّإال جددل عاحددهلل فهددش عتددهللهم نحهددشل ّإال ن يكددشن ج دالً
نشددهش اً فددي غسددو حمدل النلددمب كن ددوهن ننلددا رد ديتددن رنلخهددهللب ععمددوع ر د
()2

ننهللي كو رنلتحهللة)) .
عيمك تنلسلغذ رأن المشدهش رمثدل هدذس الصدعنت يتدهلل خعدن حنلدغ فمثلدغ ال
يضوس تعوّد اع رنلوعاية عتغ.
ّ
د ـ اخوسن ري الحن علي ر عبدهلل هللا رد القطدننذ يقبدل حهلليثدغ إرا زكدنس ـ
()3

نع عاية الشاحهلل ـ حهلل ئمة الحول عالونهلليل .
عقهلل اخودن الحدنفظ ارد ححدو هدذا القدشل عزاد علسدغ رقبدشل عايدة نحهدشل
النددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس
()4
ـ يضن ً ـ إرا عقّقغ ن يتعود عتغ إرا كنن نوأهالً لذلا .
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امظوذ المصهلل الننرق 1ر.316
()1
.496
علش الحهلليث
()2
50ب عفو المنسث 1ر.317
امظوذ مخهة التظو
()3
عن نثلة رلا ن سعع ر سلع يوعي ع سموة ر جتهلل  .قنل الذهبيذ "نن علمت عى
عتغ سشى سشيهلل ر ححسو البنهليب عقَّقغ نع هذا يحس ر ننس فمن كل ن ال يُن َوف
لسس رححّ ةب لك هذا األحل" .نسخان االعوهللال 1ر.211
 عن األنثلة يضن ذ
 -1يم الحبشي يم الحبشي المكي نشل رتي نخخع ع عنئشة ع جنرو نن عى
عتغ سشى علهللس عبهلل الشاحهلل ب فعسغ جهنلة لك عققغ رش ز عة ( .نسخان االعوهللال
1ر )452طرالنلمسة
 -2قنرشس ر اري المخن ق كشفي تنرني نن حهلل عتغ سشى سمنك لك قنل التننئي
لسس رغ رأس  .نسخان االعوهللال ج5ر 445.
 -3عمن ة ر عبهلل ع علي نحهشل ال يحوج رغ قنلغ رش حنتم ب عقنل حمهلل ذ ننوقسم
الحهلليث ال يوعي عتغ غسو ري إسحنق  .نسخان االعوهللال ج5ر  .213عهتنك نثلة
كثسوة .
 50ب
مخهة التظو
()4
 عن نثلوغ ذ في تهذيب الوهذيب ذ توجمة حمهلل ر يحس ر نحمهلل ر كثسو
الحوامي ...
=

103
وال ـراج ذ القددشل األعل عال ينن ضدددغ القددشل الوارددع ردددل يددهعل إلسدددغب ألن
حصشل الوشقسق للواعي ن ا ِإلنن المنوبو يوفع عتغ الحهنلة نطلقنً.

ثانياً :مجهول الحال وهو (المستور) في قبول روايته مذاهب هي:
()1

ـ نذهب األكثوي (ن الحمهش )ذ د عاية نحهشل الحنل .
عتشجسهددغذ ن عايددة الددواعيس فددأكثو عد الشددسخ تنويد رددغ ال تشقسددق لددغب
علذلا فوشقسقغ غسو ننلش .
ـ القشل الثنميذ يُت َنب إل رنض المحهللقس كنلبخا عالهللا قطتيذ قبشل
()2
عايوغ .
فقهلل مقل النخنعي ع الهللا قطتي قشلغذ (( َن عى عتدغ ققودنن فقدهلل ا تعندت
()3

جهنلوغ عقبوت عهللالوغ)) .
علنل هذا نن ن إلسغ الحنفظ الذهبي عتدهلل تصدتسعغ للحدنفظ الدهللا قطتي ندع
()4

األئمة الموننهلس ب نع تقسسهللس لذلا رقشلغذ ((في رنض األعقنت)) .
جـ ـ قشل إنن الحونس ري المننلي عبهلل الملا ر عبهلل هللا الحشيتيذ ((ال مُطلِ ُ
ق
د عاية المنوش عال قبشلهن رل يُقنل عاية النهللل نقبشلة ع عاية العنسق
نودعدةب ع عاية المنوش نشقشفة إل اسوبنمة حنلوغ .علش كتن عل اعوقند في ح ّل
ي فوعى لتن ننوش تحويمغب فنلذي اس عجش اإلمكعنف ع ّمن كتن منوحلغ إل
()5
اسوومن البحث ع حنل الواعي. ))...
عقددهلل اخوددن الحددنفظ ارد ححددو القددشل رددنلوشق كددذلا .فقددنلذ ((عالوحقسددق ن
عاية المنوش عمحشس نمن فسغ االحومدنل ال يُطلَد ُ
ق القدشل رو ّدهدن عال رقبشلهدن ردل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قنل الذهبي في الطبقنت ذ حمهلل ر يحس ر نحمهلل ال ينوف  .قلت ذ( ي ار ححو )ذ رل
يكعي في فع جهنلة عستغ عاية التننئي عتغ ب عفي الونوي رحنلغ تشقسقغ لغ .
ع يضن ً في نسخان االعوهللال ج2ر  328ذ
حعص ر عمو ر نوة الشتِّي ع رسغ ب ععتغ نشس الوبشركي عحهللس لكتغ عققغ.
.50
امظوذ المصهلل الننرق
( )3
امظوذ فو المنسث 1ر.320
()2
المصهلل الننرق 1ر.320
()3
.70
امظوذ
()4
البوهنن 1ر.615
( )4

104
هي نشقشفة إل اسوبنمة حنلغبكمن جخ رغ إنن الحونس

))()1

.

تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟:
هل َّ

قنل الحنفظ الهللا قطتيذ ((ع هل النلم رنلحهلليث ال يحوحّشن رخبو يتعود
روعايوغ جل غسو ننوعفب عإممن يثبت النلم عتهللهم إرا كنن اعيغ عهللالً
نشهش اب ع جل قهلل ا تعع اسم الحهنلة عتغب عا تعنع اسم الحهنلة عتغ ن
يوعي عتغ جالن فصنعهللاًب ف را كنن هذس حعوغ ا تعع عتغ اسم الحهنلة
()2
عحن حستئذ ننوعفن ً ب فأنن ن لم يوع عتغ ّإال جل عاحهلل امعود رخبو
3

( )
عجب الوشقّ ع خبوس رلا حو يشافقغ غسوس)) .
عنعهش رلا ن عاية نحهشل النس توقشى رنلمونرنةب لكتغ غسو حوي في
حصشل الوقشية رمونرنة نحهشل نثلغ ع نونرنة ضنس غسو نووعك.
عقهلل خصّ الحنفظ ار ححو عاية المندوش ـ نحهدشل الحدنل ـ رنلد ِّذك ِو فسمدن
()4
يوقَّشى ن الوعاينت الضنسعة دعن عاية نحهشل النس .

من ضوابط موضوع الجهالة:
 1ـ ن الخددالف فددي قبددشل عايددة المحهددشل إممددن هددش فددي حددق ن د دعن
الصدحنرة ـ ضدي هللا عدتهم ـ ع ندن الصدحنرة فد ن جهدنلوهم غسدو قندحدةب ألمهدم
()5

عهللعل رونهلليل هللا لهم .
قنل الحنفظ الذهبيذ ((فأنن الصحنرة ـ ضي هللا عتهم ـ فبِ َننطُهم َنطشيٌّ عإن
جوى نن جوىب عإن َغلِطُشا كمن غلا غسوهم ن الثقنت فمن يكند ينلَم حهلل ن
النلاب لكتغ غلا مند ال يضو رهللاًب إر عل عهللالوهم عقبشل نن مقلشس النمل عرغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50عكال الحنفظ ار ححو يحومل نشافقة قشل إنن الحونس
مخهة التظو
()1
ّ
ً
في قو رلا الوشق عيحومل عجهن آخو عهش الوشق الذي حقسقوغ مشع ن الودب حسث
يقوضي عهلل النمل رنلوعاية عإن لم يُح َكم رو ّدهن.
 ععل كل فنلخالف رس القشلس خالف لعظي فقا عهللا علم .
.116
امظو نن مقلغ النخنعي ع الهللا قطتي
()2
النت 3ر.174
()3
 51ـ .52
امظوذ مخهة التظو
()4
.142
امظوذ علش الحهلليث
()5

105
مهللي هللا تننل

))()1

.


 2ـ ن عاينت المحهشلس عل د جنت  .عيش ّ
ض رلا ننيليذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.46
ننوفة الوعاة الموكلم فسهم رمن ال يُشجب الود
()1
 ال خالف في ن نحهشل الحنل عالمنوش يصلحنن في الششاههلل عالمونرننت ب
ال ؟
ع نن نحهشل النس فعسغ خالف هل يصل
عالذي يوحصل ن نحمشع كال رنض األئمة ععملهم مغ ال يمتع ن االسوشهند رغ ب
نتهم عوضهن في رلا تصويحن عتلمسحن نتهم رقبشل عاية نحهشل
عهذا مصش
النس في الششاههلل عالمونرننت .فمنهم ابإلماماأطااحاتمابج بزيا :افعي تهذيب الوهذيب ذ
عبهلل الوحم ر عهللي البهوامي الحمصي عى ع خسغ عبهلل األعل عيخيهلل ر نسنوة
ر حلبس ععتغ حعشان ر عموع ععبهلل هللا ر رنو الحبوامي عإسمنعسل ر عسنش ب
ركوس ار حبنن في الثقنت .
قلت ذ قنل رش حنتم ال عوفغ عحهلليثغ حنل ب عقنل ار القطنن ال ينوف .
عفي تهذيب الوهذيب يضن ذ عبهلل الوحم ر سبة ع هشسم عغسوس عى عتغ الورسع ر
سلسم ب قنل رش حنتم ذال عوفغ عحهلليثغ حنل .
فعي قشل ري حنتم (( عحهلليثغ حنل )) داللة قشية عل مغ ينتي في الششاههلل عالمونرننت
عل األقل خنحة في الووجمة الثنمسة عإن كنمت األعل نحوملة لحهنلة الحنل علذا قنل
الحنفظ ذ نقبشل بلكتتن ركومنهن ألن رن حنتم مص عل ن هذا الواعي لم يوع عتغ غسو
حعشان ر عموع فهش عتهللس نحهشل عس ( .الحول عالونهلليل 5ر.)268
 -2عالذهبي ذ قنل حمغ هللا في ديشان الضنعن ( )374ذ ع نن المحهشلدشن ند الدوعاة فد ن
دل حهلليثددغ...الخ كالنددغ المتقددشل فددي عل د
كددنن الوجددل ند كبددن الوددنرنس ع عسددنطهم احوُ ِمد َ
الصعحة .
 -3عار عهللي ذ قنل الكننل في ضنعن الوجنل ج1ر  252ذتوجمة إرواهسم ر المخون
عهذا الحهلليث رهذا اإلستند ال عوفغ ع إرواهسم ر المخون إال ن عاية ر حمسهلل عتغ
عإرواهسم هذا نن قل ن عى عتغ سئن ً غسو ر حمسهلل عركوعا ن إرواهسم هذا ال يحهلل
عتغ غسو ر حمسهلل ع مغ ن نحهشلي نشنيخغ ب عهش نم يكوب حهلليثغ .
 -4عار تسمسة ذ قنل في ننوض كال لغ كمن في حشل الوعنسو ...لك هذا يتوعع رغ
كثسواً ن علم حشال التنقلس عفي نثل هذا يتوعع روعاية المحهشل ب عالني الحعظ ب
عالحهلليث الموسل ب عمحش رلا ب علهذا كنن هل النلم يكوبشن نثل هذس األحنديث ب
عيقشلشن إمغ يصل للششاههلل عاالعوبن نن ال يصل لنسوس .
 -5عار جمنعة ذ قنل في المتهل الوعي  65ذ نن لعنظ الحول فمواتب علهن دمنهن
لس الحهلليث فهذا يكوب حهلليثغ عيتوظو اعوبن اً .قلت ( ي ار جمنعة ) ذ عنثلغ نقن
الحهلليث ب نضطو ب ع ال يحوج رغ ب ع نحهشل .
 -6عالطسبي في الخالحة  -7 . 88رش العسض نحمهلل العن سي في جشاهو األحشل
.94
=
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ـ قشل الحنفظ الذهبيذ ((ع نن المحهشلشن ن الوعاةذ ف ن كدنن الوجدل ند
كبن الونرنس ع عسنطهم احوُ ِم َل حهلليثغ عتُلُقِّ َي رحن الظ إرا سلم ند نخنلعدة
األحشل عن كنكة األلعنظ.
عإن كنن الوجل نتهم ن حنن الونرنس فننئغ عاية خبوسب عيخول رلا
رنخوالف جاللة الواعي عتغ عتحوّيغ ععهلل رلا.
عإن كنن المحهشل ن تبنع الونرنس فم رنهللهمب فهش ضن لخبدوس سدسمن
()1

إرا امعود رغ)) .
عقشلغ ـ يضن ً ـ ذ ((عقشلهمذ (نحهدشل) ال يلدخ نتدغ جهنلدة عستدغب فد ن جهدل
عستغ عحنلغ فأعل ن ال يحوحشا رغ.


عإن كنن المتعود عتغ ن كبن األقبنت فأقشى لحنلغ عيحوج رمثلدغ جمنعدة
()2

كنلتننئي عار حبنن)) .
ي عال
ـ قشال الحدنفظ ارد كثسدوذ ((فأندن المدبهم الدذي لدم يندمب ع ند سُد ِم َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 9عالنسشطي كمن في تهلل يب الواعي

=  -8عار كثسو كمن في كالنغ الننرق عالس .
1ر295
 -10عالنخنعي في فو المنسث 1ر349-343
-11عزكوين األمصن ي كمن في فو البنقي 2ر13-11
 -12عحتسع الحنفظ ار ححو كمن في العو 3ر273
 -13عحتسع النالئي كمن في التقهلل الصوي . 38-37
ع حول رلا كال الهللا قطتي في النت ج3ر  174ذ ع هل النلم رنلحهلليث ال يحوحشن
رخبو يتعود روعايوغ جل غسو ننوعف عإممن يثبت النلم عتهللهم رنلخبو إرا كنن عاتغ
عهللال نشهش ا ع جل قهلل تعع اسم الحهنلة عتغ عا تعنع سم الحهنلة عتغ ن يوعى
عتغ جالن فصنعهللا ف را كنن هذس حعوغ تعع عتغ اسم الحهنلة عحن حستئذ ننوعفن
فأنن ن لم يوع عتغ إال جل عاحهلل امعود رخبو عجب الوشق ع خبوس رلا حو
يشافقغ غسوس عهللا علم .
تحقسق كون (المنتي في الضنعن ) 1رك ـ ل .عديشان الضنعن عالمووعكس
()1
.374
 قشل الذهبي « ن كبن األقبنت » إن عت رغ ن كنن إرا عى ال يوعي إال ع ققة
كمن تقهلل رحثغ فهذا يحوج رغ جمنعة غسو ن ركو هتن ب عإن عت رذلا مغ ن الحعنظ
عن الموثبوس لسس إال ععل خالف القنعهللة المبتسة سنرقن فال توفع ن الحهنلة عالحنلة
هذس ألمغ قهلل عى جمنعة ن األقبنت عاألئمة ع كل حهلل ال يوحوعن في عايوهم
كنلثش ي عقوندة عار جويج عجمنعة .
.79
المشقظة
()2

107
تنوف عستغب فهذا نم ال يقبدل عايودغ حدهلل علمتدنسب علكتدغ إرا كدنن فدي عصدو
الونرنس عالقوعن المشهشد لهم رنلخسوب ف مغ يُنوأمس روعايوغب عيُنوضن رهن في


()1

نشاط ب عقهلل عقع في ننتهلل ا ِإلنن حمهلل عغسوس ن هذا القبسل كثسو)) .
 3ـ الوعاة الذي احوج رهم حنحبن الصحسحس ع حهللهمن يكونبشن الوشقسدق
الضددمتي رددذلاب عتوتعددع عددتهم رددغ الحهنلددةب عإن لددم يددتصّ حددهلل عل د تددشقسقهم.
عيش ّ
ض رلا ننيليذ
ـ قشل الحنفظ الذهبي ـ رنهلل مقلغ لقشل ار القطنن في حعص رد رُنَسدلذ "ال
ينوف لغ حنل عال ينوف" ـذ (( ...ار القطّنن يوكلم في ك ّل ن لدم يقدل فسدغ إندن
عنحو راك الوجل ع خذ عم عنحوس نن يهللل عل عهللالوغ عهذا دي كثسدوب
فعي الصحسحس ند هدذا الدتما خلدق كثسدو نندوش عن ندن ضدنّعهم حدهلل عال هدم
))()2

رمحنهسل

.

عقشلغ ـ رنهلل مقلغ لقشل ار القطّنن فدي ننلدا رد الخسدوذ "هدش نمد لدم تثبدت
عهللالوغ" ـ ذ ((يويدهلل مدغ ندن مدصّ حدهلل علد مّدغ ققدةب عفدي عاة الصدحسحس عدهللد
))()3

كثسو نن علمتن ن حهللاً مصّ عل تشقسقهم...
فقهلل اد الحنفظ الذهبي االحوحن َج عل ار القطّنن رم في الصحسحس ن
علئا الوعاة عحوّل رحصشل تدشقسقهم ردذلا فدي قشلدغذ ((الثقدةذ ند عقّقدغ كثسدو
ضددد ِّن فددد ن ُخددد ِّو َج حدددهلليث هدددذا فدددي
ضددد َّن  .عدعمدددغ نددد لدددم يشقّدددق عال ُ
علدددم ي َ
))()4
الصحسحس فهش نشقّق رذلا .
.

ـ قددشل الحددنفظ ارد ححددوذ ((فأنددن جهنلددة الحددنل فمتهللفنددة عد جمسددع ند
ُخ ِو َج لهم في الصحس ؛ ألن وط الصحس ن يكدشن اعيدغ ننوعفدن ً رنلنهللالدةب
فم زعم ن حهللاً نتهم نحهشل فكأمغ منزع المصتّ في دعشاس مغ ننوعف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قنل سختن النالنة نقبل ر هندي الشادعي حمغ هللا في وحغ عل البنعث
الحثسث اخوصن علش الحهلليث الر كثسو ننلقن عل هذا المشضع ذ ي رمنت حنل
لإلعوبن ع لإلسوشهند ب عال يقبل حهلليثغ نتعودا .
.81
اخوصن علش الحهلليث
()1
نسخان االعوهللال 1ر.556
()2
المصهلل الننرق 3ر.426
()3
.78
المشقظة
()4

108
عال ددا ن الم د َّهللعي لمنوفوددغ نقد ّهلل عل د ن د يددهللعي عددهلل ننوفوددغ لمددن نددع
المثبت ن زيندة النلم .عنع رلا فال تحهلل في جنل الصدحس حدهللاً نمد يندشغ

))( )1
إطالق اسم الحهنلة علسغ حالً .

 4ـ ال يلخ ن حكم رنض األئمة رنلحهنلة عل الدواعي ن يكدشن نحهدشالً
فقهلل ينوفغ غسوس فسشقّقغ .عن نثلة رلا ننيليذ
ـ ن عبهلل هللا ر الشلسهلل ر عبهلل هللا المخمي قهلل عقّقغ ار نندس  .فقدنلذ ((كدنن
ن خسن المنلمس

))()2

()3

 .عالتننئي .

عقنل رش حنتمذ ((حنل الحهلليث

))()4

.

عقنل علي ر المهلليتيذ ((نحهشل ال عوفغ
عوفغ جمنعة ععقّقشس فنلنبوة رهم

))()6

))()5

 .قدنل الحدنفظ الدذهبيذ ((قدهلل

.
()7

ـ ن الحكم ر عبهلل هللا البصوي قنل فسغ رش حنتمذ ((نحهشل)) .
قنل الحنفظ ارد ححدوذ ((لدسس رمحهدشل ند عى عتدغ رندة ققدنت ععقّقدغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.384
ههللي النن ي
()1
 قنل النسشطي في تهلل يب الواعي( 1ر َ )251جهَّل َج َمنعة ن ال ُحعَّنظ قش ًنن ن الوُّ عاة
لنهلل علمهم رهمب عهم ننوعفشن رنل َنهللَالة عتهلل غسوهمب ع من سود نن في «الصَّحسحس »
ن رلاذ
َّ
َّ
خيب جهَّلغ رش حنتمب ألمغ لم يخبو رحنلغب ععققغ ار حبَّننب عقنلذ
 -1حمهلل ر عنحم البَل ُّ
عى عتغ هل رلهللس.
َّ
المخخعنيب جهَّلغ ار القَطننب ععوفغ غسوسب فشققغ ار حبَّننب
 -2إرواهسم ر عبهلل الوَّحم
ُّ
ع عى عتغ جمنعة.
َّ
لسس
هبيذ
الذ
قنل
الاللكنئيب
القنسم
رش
ع
َّنجيب
ن
ال
َّلغ
ه
ج
ب
هللمي
م
ال
َ
َ ُ -3سننة ر حعص َ ُّ
رمحهشلب عى عتغ رنة.
 -4سبَنط رش السَ َنعب َجهَّلغ رش حنتمب ععوفغُ البُخَ ن ي.....
امظوذ ننوفة الوجنل ( عاية ار نحوز ع ار ننس ) 1ر توجمة قم (.)452
()2
امظوذ تهذيب الكمنل (نخطشط) 2ر.752
()3
الحول عالونهلليل 5ر.187
()4
امظوذ تهذيب الكمنل (نخطشط) 2ر.752
()5
نسخان االعوهللال 2ر.521
()6
الحول عالونهلليل 3ر.122
()7
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))()1

ُّ
الذهلي

.
()2

جـ ـ ن عبنس ر الحنس القتطوي قنل فسغ رش حنتمذ ((نحهشل)) .
قددنل الحددنفظ ار د حح دوذ ((إن اد (جهنلددة) النددس فقددهلل عى عتددغ البخددن ي
عنشسد ارد هددن عن الح َّمددنل عالحن د رد علددي المنمددوي عغسددوهم .عإن اد
(جهنلة) الحنل فقهلل عقّقغ عبهلل هللا ر حمهلل ر حتبل قنلذ سألت ردي عتدغ .فدذكوس
()3

رخسو)) .
ع نن قشل ار عهللي ـ رنهلل مقلغ لقشل ار نندس فدي عبدهلل الدوحم رد عبدهللهللا
))()4

الننفقيب ععبدهلل الدوحم رد آد حسدث قدنلذ ((ال عوفهمدن

ـ فقدنل ارد عدهلليذ

((إرا قنل نثل ار ننس ذ "ال عوفغ" فهش نحهشل غسدو نندوعفب عإرا عوفدغ غسدوس
5

( )
ال ينومهلل عل ننوفة غسوس؛ ألن الوجنل ردنر نندس تُندبَ ُو حدشالهم))  .فقدهلل جدن
عتغ الحنفظ ار ححو في توجمة عبهلل الوحم ر عبهلل هللا الننفقي .فقدنلذ ((ال يوم ّشد
فدددددددددددددددددددددددددي كدددددددددددددددددددددددددل األحدددددددددددددددددددددددددشالب فدددددددددددددددددددددددددو جدددددددددددددددددددددددددل
لم ينوفغ ار ننس رنلثقة عالنهللالة ععوفغ غسوس فضالً ع ننوفدة الندس ال ندنمع ند
هذا.
عهددذا الوجددل قددهلل عوفددغ ار د يددشمس عإلسددغ الموجددع فددي ننوفددة هددل نصددو
عالمنو ب عقهلل ركوس ارد خلعدشن فدي الثقدنت عقدنلذ "كدنن جدالً حدنلحن ً جمسدل
()6

النسوة". ))...
 5ـ قهلل يقع الوحهسل ن إنن في حق ئمة نشهش ي فال يضوّهم رلا سئنً.
عن رلا ن ردن نحمدهلل رد حدخ قدهلل قدنل فدي كدل ند ردي عسند الووندذي
()7
عإسمنعسل ر نحمهلل الصعّن ذ ((نحهشل)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

.398
ههللي النن ي
الحول عالونهلليل 6ر.215
.413
ههللي النن ي
امظوذ تن يخ عثمنن ر سنسهلل الهللا ني .توجمة ( )481ـ (.)600
الكننل في ضنعن الوجنل 4ر.1607
تهذيب الوهذيب 6ر.218
 268ـ .272
امظوذ ال ُم َحلَّ 9ر296ب 344ب عقشاعهلل في علش الحهلليث

110
عقهلل علق الحنفظ ار كثسو عل تحهسل ار حخ للوونذي رأن جهنلودغ لدغ ال
()1
تضع ن قهلل س عتهلل هل النلمب رل عضنت ن نتخلة ار حخ عتهلل الحعّنظ .
 6ـ قنل النخنعيذ ((قشل ري حنتم في الوجلذ "إمغ نحهشل" ال يويهلل رغ مغ لم يوع
()2

عتغ سشى عاحهللب رهلللسل مغ قنل في داعد ر يخيهلل الثقعيذ "نحهشل"  .نع مغ قهلل عى
()3

عتغ جمنعة .
علذا قنل الذهبي عقبغذ هذا القدشل يُ َشضِّد ُ لدا ن الوجدل قدهلل يكدشن نحهدشالً
()4

عتهلل ري حنتمب علش عى عتغ جمنعة ققنت .ينتي مغ نحهشل الحنل)) .
عقشل النخنعيذ إن إطالق ري حنتم للمحهشل ال يويهلل رغ مدغ لدم يدوع عتدغ
سددشى عاحددهللب يذ ن إطالقددغ عتددهللس ددمل ن د رلددا ع عددمب حسددث يشددمل كددال
التشعس علسس نحصش اً في نحهشل النس .
عيحصل تحهلليهلل المواد رقشل ري حنتمذ "فدالن نحهدشل" ردنلتظو فدي توجمدة
رلا الواعي .هل تعوّد رنلوعايدة عتدغ اع عاحدهلل فسكدشن نحهدشل الندس ع عى
عتغ اقتنن فسكشن نحهشل الحنل؟.
 7ـ ند عدندة األئمدة ن ال يطلقدشا كلمدة (نحهدشل) ّإال فدي حدق ند ينلدب
عل الظ كشمغ نحهشالً ال يُن َو ُ
ف نطلقدنًب عالننلدب ن هدذا ا ِإلطدالق ال يصدهلل
ددو ُ
ف الوجددد َل ف مدددغ يقدددشلذ
ّإال نددد إندددن نطّلدددع .ع ندددن إرا اد ا ِإلندددن مدددغ ال يَند ِ
()5
(نحهشل ال عوفغ ع ال عوف حنلغ) .
()6

ضنِّع َ للحهنلة .
 8ـ جمسع ن
ض ِّن َ ن التنن إممن ُ
ُ
))()7

قنل الحنفظ الذهبيذ ((نن علمت في التنن ن اتهمت عال ن توكشهن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

البهللاية عالتهنية 11ر.67
()1
الحول عالونهلليل 3ر.428
()2
علئا الحمنعة همذ قوسبة ر سنسهللب عهشن ر عبسهلل هللا الوازيب عنحمهلل ر ري
()3
ركو المقهللنيب عالحكم ر المبن ك الخن ويب امظوذ المصهلل الننرق 3ر.428
113ب عفو المنسث
تن يخ اإلسال (حشاد ععفسنت 180-171هـ)
()4
1ر.318
امظوذ لننن المسخان 1ر.432
()5
تهلل يب الواعي 1ر.321
()6
نسخان االعوهللال 4ر.604
()7
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9ـددد ال يُنوبدددو سدددكشت البخدددن ي ب عارددد ردددي حدددنتم عددد تشقسدددق الدددواعي
 1

( )
عتضنسعغ تشقسقن ً لغ عال جوحن ً فسغ  .عيشض رلا ننيليذ
ـ قشل الحنفظ ار ححدو فدي كالندغ عد يخيدهلل رد عبدهلل هللا رد ننعّدلذ ((قدهلل
()2

ركوس البخن ي في تن يخغ

()3

فنمنس يخيهللب علم يذكو فسغ هش عال ار ري حدنتم

4

( )
جوحن ً فهش ننوش )) .
ـ قشل ار ري حدنتم فدي رسدنن نتهحدغ فدي كونردغ (الحدول عالوندهلليل)ذ
(( ...علد م ّدن قددهلل ركومددن سددنني كثسددوة نهملددة ند الحددول عالونددهلليل كوبتنهددن
ي عتغ النل مب جن عجدشد الحدول عالوندهلليل
لسشومل الكون عل كل ن ُ ع َ

فسهمب فتح نلحقشهن رهم ن رنهلل إن ن هللا تننل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

))()5

.

 عسكشت البخن ي لغ عجشس ذ
ف نن ن ينكت ع إنن لشهوتغ كنلشنفني (1ر )42ع حمهلل (2ر )7-4عإنن ن ينكت عل
نث الكتهللي عنحمهلل ر إرواهسم السشكوي
نشهش رنلضن ذ كنكشتغ ع نحمهلل ر
.
عإنن ن ينكت ع منس لم ينوفهم ب علهذا تحهللس حسنمن ال يعوق رس اقتس بفسقشل إن لم
-35
يك ب فال د ي ن هش ب ع محش رلا ن النبن ات ب اجع ذ عاة الحهلليث
36
قنل رش ز عة ر الحنفظ النواقي -في توجمة عبهللالكويم ر ري المخن ق-ذ "قنل
()1
ّ
جوحغ في حهلل كونرغب ع نن
م
ننل
س
ر
األحسليذ
حمهلل
ر
هللا
عبهلل
نحمهلل
رش
الحنفظ
َ
ٌ
البخن ي فلم يُتبّغ ن نوس عل ي يَهللُلّ عل مّغ عتهللس عل االحومنل؛ ألمغ قهلل قنل في
الون يخذ كلّ ن لم ُرَسّ فسغ جوحن ً فهش عل االحومنلب عإرا قُلتذ فسغ مظوب فال
.144
يُحومل" .البسنن عالوشضس
 عالوعاة المنكشت عتهم نتهم نحهشل النس عالحنل عالمنوش عنتهم المنوعف رنلنهللالة
عالضبا عنتهم المحوعل بامظوذ عاة الحهلليث 244
امظوذ الون يخ الكبسو 8ر.441
()2
امظوذ الحول عالونهلليل 9ر.324
()3
()4التكت عل كون ار الصالل 2ر.769عامظوذ رحش في تن يخ النتة المشوفة
.114
الحول عالونهلليل 2ر.38
()5
 قنل النالنة األلبنمي في النلنلة الضنسعة (1ر )470-469حهلليث ( )298رنهلل
ركوس لكال ار ري حنتم ذ فهذا مص نتغ عل مغ ال يهمل الحول ع الونهلليل إال لنهلل =

112
علذلا قنل الحنفظ ار كثسو في ركوس لمشس ر جبسدو األمصدن ي الندلمي
نشالهمذ (( ...عركوس ار ري حنتم في كون الحول عالونهلليل علم يحا فسغ دسئن ً
()1

ن هذا عال هذا فهش ننوش الحنل)) .
 10ـ جهنلة الونسس ن يقدشل الدواعيذ (حدهللقتي فدالنب ع فدالن) عيندمسهمن
ف د ن كنمددن ققوددس فنلح ّحددة قنئمددة رددذلا ب عإن ُج ِهلَددت حددن ُل حددهللهمن نددع الوصددوي


()3

()2

رنسمغ ع رهم فال ححّة رذلا ب الحومنل ن يكشن ال ُمخبِ ُو هش المحهشل .


ما يختص بالعدالة
القسم الثاني :ما يختص بالعدالة:
خمنة عجغ هيذ
 1ـ امخوا الموع ة.
 3ـ العنق.
 5ـ الكذ .

 2ـ االروهللاع.
 4ـ الوهمة رنلكذ .

الوجه األول :انخرام المروءة:
المددوع ة هدديذ آدا معنددنمسة تحمددل نواعنتهددن ا ِإلمنددنن عل د الشقددشف عتددهلل
()4

نحنس األخالق عجمسل النندات .
ف.
علمن كنمت الموع ة تونلق رنألخالق عالنندات حن نوجنهن إل النُو ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= علمغ رذلا ب فال يحشز ن يوخذ سكشتغ ع الوجل تشقسقن نتغ لغ ب كمن يعنل رلا
رنض فنضل عصومن ن المحهللقس .
تعنسو القوآن النظسم 1ر.138
()1
ً
 ف مغ عتهلل ن يقشل نثال ((حهللقتي فالن ))عيكشن ققة قم يقشل (( ع غسوس )) فسنمسغ فسكشن
ضنسعن ً ع ال ينمسغ رل يقشل ع غسوس فهذا النسو الذي لم ينم ال ينوف هش عهللل ال ؟
نع احومنل األنوي ننن ً .
امظوذ فو المنسث 1ر 319ـ .320
()2
امظوذ تهلل يب الواعي 1ر.322
()3
المصبنل المتسو 2ر .234نندة (نو ).
()4
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عاألنددش النُوفسددة قَلَّمددن تتضددبا ب رددل هددي تخول د رددنخوالف األ ددخن
عالبلهللان فورّمن جوت عندة هل رلهلل رمبن وة نش ب لش رن دوهن غسدوهم لَنُد َّهلل رلدا
()1
خونن ً للموع ة عإن كنمت نبنحة وعنًب كنألكل فدي األسدشاق عاالمبندنط فدي
المهللاعبة عالمخال ...عمحش رلا.

متى يُ ْجرح الراوي بالقدح في مروءته؟:

قدددنل الخطسدددب البندددهللاديذ ((الدددذي عتدددهللمن فدددي هدددذا البدددن
المبنحنت إل الننلِمب عالنمل في رلا رمن يقشى في معنغ.
ف ن غلب عل ظتغ ن فننل نوتكب المبنل المنقا للموع ة مّغ نطبشع عل
فنل رلا عالوننهل رغب نع كشمغ نم ال يحمل معنغ عل الكذ في خبوس
ع هندتغ رل يوى إعظن رلا عتحويمغ عالوت ّخس عتغ قَبِ َل خبوس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّد خبدددو فدددنعلي

 قنل الشسخ عبهللالوحم المنلمي في االسوبصن في مقهلل األخبن )25-24 ( -
ا وهو رس هل النلم ن نمن يخو النهللالة تننطي نن يتنف الموع ة ب عقسهللس جمنعة رأن
يكثو رلا ن الوجل حو يصسو إخاللغ رمن تقوضسغ الموع ة غنلبن ً علسغ ....
قم قنل ذ قشل ذ ركوعا ن المهللا عل النوف ب ع مغ يخول رنخوالف حنل الوجل عزننمغ
عنكنمغ ب فقهلل ينهلل العنل خونن ً للموع ة إرا عقع ن جل ن هل النلم ال إرا كنن ن
فنجو ـ نثالً ـ عقهلل ينهلل رلا العنل ن نثل رلا الوجل خونن ً للموع ة في الححنز ـ نثال ـً
ال في الهتهلل ب عقهلل ينهلل خونن ً للموع ة إرا كنن في الصس ال إرا كنن في الشون ب ع ينهلل
خونن ً في عصو قم يأتي عصو آخو ال ينهلل فسهن خونن ً .
قم قشل ذ ال يخلش رلا العنل الذي ينهللس هل النوف خونن ً للموع ة ع عاحهلل ن قالقة
عجغ ذ
ً
ً
ً
األعل ذ ن يكشن ـ نع حوف التظو ع عوف التنس ـ نطلشرن فنلغ وعن عجشرن ع
اسوحبنرن ً .
ً
ً
ً
الثنمي ذ ن يكشن نطلشرن توكغ رأن يكشن حوانن ع نكوعهن ع رخالف األعل .
الثنلث ذ ن يكشن نبنحن ً .
فأنن األعل فال عجغ لاللوعنت إل النوف فسغ ب ألمغ عوف نصند للشوع ب رل إرا توك رلا
العنل جل حعظن ً لموع تغ في زعمغ كنن حق رنلذ نم يعنلغ لمحود هشاس ع هشتغ .
ع نن الثنمي فنلنوف فسغ نننضهلل للشوع فنالعوهللاد رغ في الحملة نوحغ ب إر يقنل في فنعلغ ذ
إمغ لم ينو ن هللا عخ عجل عال ن التنس ب عضن الحسن ن هللا عخ عجل عن
التنس رلغ في الذ ن ضن الحسن ن هللا عخ عجل فقابعتقهلل حهلليث (كل نوي
نننف إال المحنهوي ) .
ع نن الثنلث فقهلل يقنل ذ يلوحق رنلثنمي ب إر لسس في فنل رلا العنل نصلحة وعسة ب عفسغ
وعسة ب عهي تنويض التعس الحوقن التنس عرنهم .
امظوذ فو المنسث 1ر.288
()1

114
عإن ضددنعت هددذس الحددنل فددي معددس النددنلِم عاتهمددغ عتددهللهن عجددب علسددغ تددوك
()1

النمل رخبوس ع د هندتغ)) .
عن القهللل رنمخوا الموع ة المتع ن كونرة الحهلليث عم يأخذ األجو عل
الوحهلليثب فقهلل نتع رنض األئمة ك سحنق ر


( )2

ن رلا
عرلا لمنيليذ





اهشيغ عاإلنن حمهلل ع ري حنتم

()3

 1ـ لمن في خذ األجو علد رلدا ند خدو المدوع ة  .فقدهلل دنع ردس هدل
ض عد ند ّهلل الندس إلد
الحهلليث الوخلق رنلش الهمم عطهدن ة الشدسم عتتدـخيغ ال ِندو ِ
()4
ض .
ي ن ال َن َو ِ
()5

 2ـ عألمغ قهلل يُنن الظ رآخذ األجو .
قنل الخطسب البنهللاديذ ((إممن نتنشا رلا تتخيهن ً للواعي ع سش الظ ردغ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.182
الكعنية
()1
 ركوس الخطسب في الكعنية في ننوفة حشل علم الوعاية ج1ر  456-455ن
طويق ذ
إرواهسم ر نحمهلل الصسهللالمي قنل ذ كتت في نحلس إسحنق ر اهشيغ فنألغ سلمة ر
بسب ع المحهلل يحهلل رنألجو قنل ذ ال يكوب عتغ .
 ركوس الخطسب في الكعنية في ننوفة حشل علم الوعاية ج1ر  457ن طويق ذ
سلمة ر بسب قنل سئل حمهلل ر حتبل يكوب عم يبسع الحهلليث ؟ قنل ذ ال عال كوانة .
 ركوس الخطسب في الكعنية في ننوفة حشل علم الوعاية ج1ر  457ن طويق ذ
حمهلل ر رتهللا ر إسحنق الهمذامي قنل سمنت رن حنتم الوازي عسئل عم يأخذ عل
الحهلليث فقنل ذ ال يكوب عتغ .
.241
امظوذ المصهلل الننرق
()2
خوى ع رنض األئمة ركوهن الخطسب في كعنيوغ في رن كواهة
 عجن ت مصش
خذ األجو عل الوحهلليث عن قنل ذ ال ينمع ن فنعل رلا ب (1ر )459-455عفي
هذس التصش نن لم يص ع نتهن ذ قشل سلسمنن ر حو لم يبق نو ن نو النمن
إال الحهلليث عالقضن ب عقهلل فنهللا جمسنن ً القضنة يو شن حو يشلشا عالمحهللقشن يأخذعن
عل حهلليث سشل هللا حل هللا علسغ عسلم الهلل اهم  .عقهلل ضنعغ نحقق الكعنية .
.235
علش الحهلليث
()3
فو المنسث 1ر.346
()4
.235
امظوذ علش الحهلليث
()5
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ألن رنض ن كنن يأخدذ األجدو علد الوعايدة ُعثِد َو علد تَ َخيُّد ِهلل ِس عادعنئدغ ندن لدم
))( )1

ينمع ألجل نن كنن يُنطَ
.
لك قهلل اسوثت ار الصالل ند رلدا ند اقودون خدذس لألجدو رندذ يتعدي عتدغ
سش الظ عيهللفع عتدغ خدو المدوع ةب كمدن حصدل ند ردي الحندس ارد التقدش إر
فنل رلا ألن الشسخ رن إسحنق الشسوازي فونس رحدشاز خدذ األجدوة علد الوحدهلليث؛
()2

ألن ححن الحهلليث كنمشا يمتنشمغ ن الكنب لنسنلغ .
عقهلل تدو ّخص رندض األئمدة فدي خدذ األجدوب عرلدا دبسغٌ رأخدذ األجدو علد
()3

تنلسم القوآن عمحشس  .عن علئا األئمة ذ
 1ـ رش منسم العضل ر ُد َكس .

))()4

قنل الذهبيذ ((قبت عتغ مغ كنن يأخذ عل الحهلليث سئن ً قلسالً لعقوس
 2ـ علي ر عبهلل النخيخ البنشي المكي.

.



قنل الذهبيذ (( نن التننئي فمقوغ لكشمغ كنن يأخدذ علد الحدهلليث ب عال دا
()5
مغ كنن فقسواً نحنع اً )) .
))( )6

عقنل يضنًذ ((ققة لكتغ يطلب عل الوحهلليث عينوذ رأمغ نحونج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

.241
الكعنية
()1
 علهذا المنت حكي ع نبة ر الححنج قشلغ ذ ال تكوبشا ع العقوا سئن ف مهم
يكذرشن لكم عقنل ذ اكوبشا ع زيند ر نخواق ف مغ جل نشسو ال يكذ .
.235
امظوذ علش الحهلليث
()2
.235
امظوذ علش الحهلليث
()3
سسو عال التبال 10ر.152
()4
 قنل الخطسب في الكعنية في علم الوعاية ج1ر  462ع خبومن القنضي رش مصو يضن
قنل قتن رش ركو ر النتي قنل سمنت رن عبهلل الوحم التننئي عسئل ع عل ر عبهلل
النخيخ المكي فقنل قب هللا عل ر عبهلل النخيخ قالقن ! فقسل لغ ذ ين رن عبهلل الوحم
توعى عتغ ؟ فقنل ذ ال فقسل لغ ذ كنن كذارن ؟ فقنل ذ ال علك قشنن اجومنشا لسقوؤعا
علسغ سئن عروعس رمن سهل عكنن فسهم إمننن غويب فقسو لم يك في جملة ن روس فأر
ن يقو علسهم عهش حنضو حو يخوج ع يهللفع كمن دفنشا فذكو النويب ن لسس ننغ
إال قصنوغ فأنوس ر حضن القصنة فلمن حضوهن حهللقهم .
تذكوة الحعنظ 2ر.623
()5
نسخان االعوهللال 3ر.143
()6
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الوجه الثاني :االبتداع:
المددواد رنالروددهللاعذ اعوقددند نددن حددهلل عل د خددالف المنددوعف ع د التبددي 
( )1

(ع ححنرغ) ال رمننمهللة رل رتشع بهة .

آراء العلماء في حكم رواية المبتدع:
المبوهللعة عل قنمس  .همنذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عجن في الكعنية في علم الوعاية ج1ر  462ذ خبومن القنضي رش مصو قنل سمنت
رن ركو يقشل رلنتي ن عل ر عبهلل النخيخ كنن يقو كوب ر عبسهلل رمكة عل الحنج
ف را عنتبشس في األخذ قنل ين قش إمن رس األخشبس إرا خوج الحنج مندى رش قبسس
قنسقننن ن رق ؟
فسقشل ذ رق المحنع عن ب فسقشل ذ طبق  .عهذا إستند نتقطع .
لخالصةاهذبابجمبحثاأ ق امااقاجهاأطاابجف جافياكش ابجمشم اا(:)16-15/1ا ا
(( عالمهم ن هذا ا لكال في هذا ن مقشل قهلل علم ن حو الطلبة للنلم قهلل فوو ال رل قهلل
رطل فستبني للنلمن ن يحببشا لهم النلم ف را ى طنلب األقو ن اإلستند يبنع عالننلب
عل الطلبة العقو توك الطلب فكنن هذا سببن لمشت النتة عيهللخل ههال في ننت الذي
يصهللعن ع سبسل هللا عقهلل يتن ن كنن عل نأقش النل في مشو النلم فبش ك لغ
في حسنتغ عرنهلل نمنتغ ع نن ن كنن عل النسوة الوي رنمتنهن فلم يبن ك لغ عل غخا ة
علمغ منأل هللا عخ عجل اإلخال في األقشال عاألفننل ))  .اموه
عمقلغ الخ كشي في التكت عل ار الصالل (3ر)422-421عامظوذفو المنسث
(1ر. )351
تتبسغ ذ نن يأخذ ن الهسئنت الحكشنسة ع المهسننت الونلسمسة ع غسوهن ال يهللخل في
هذس المنألة ب ف مغ يحشز خذ نن يحونج عإممن المذنش عتهلل األئمة نن يأخذس المحهلل ن
)244
تالنسذس عشضن ع تنلسمهم عفي هذا قنل ار كثسو في تعنسوس ذ (ج  1ر
((ع نن تنلسم النلم رأجوةب ف ن كنن قهلل تنس علسغ فال يحشز ن يأخذ علسغ جوةب
عيحشز ن يوتنعل ن رست المنل نن يقش رغ حنلغ ععسنلغب ف ن لم يحصل لغ نتغ ي
عقطنغ الونلسم ع الوكنبب فهش كمن لم يونس علسغب عإرا لم يونس علسغب ف مغ يحشز ن
يأخذ علسغ جوة عتهلل عالشنفني ع حمهلل عجمهش النلمن )).
.41
مخهة التظو 44ب عاجوتن الثمو في نصطل هل األقو
()1
 تنويعنت البهللعة كثسوة عهي لنة ذ االخوواع عل غسو حل سبق عال نثنل ل ب ن
رهللع الشي يبهللعغ رهللعن عرهللعة ي مشأس عرهلل س فهش رهلليع ..لننن النو ر نندة رهللع
1ر341
عاحطالحن ً ذ طويقة في الهللي نخووعة تضنهي الشوينة يقصهلل رنلنلشك علسهن المبنلنة في
الونبهلل ن -سبحنمغ  -عهذا جمع تنوي عهش للشنطبي في اإلعوصن (1ر.)26
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 1ـ القسم األول:

َنددد ال يُ َكعَّدددو ربهللعودددغ كدددنلخشا ج عالدددوعافض غسدددو الندددالة عسدددشاهم نددد
الطشائ المخنلعس ألحشل النتة خالفن ً ظنهواً لكتدغ نندوتهلل إلد تأعيدل ظدنهوس
()1

سنئغ .

 2ـ القسم الثاني:

َن يُ َكعَّو ربهللعوغ الوي يكشن الوكعسو رهن نوعقن ً علسغ ن قشاعهلل جمسدع األئمدة كمدن
في غالة الوعافض ن دعشى رنضهم حلدشل اإللهسدة فدي علدي  -ضدي هللا عتدغ-ب
()2

ع في غسوس .ع ا ِإليمنن روجشعغ إل الهللمسن قبل يش القسننة .
فأنن َن ال يُ َكعَّو ربهللعوغ فعي قبشل عايوغ نذاهب .هي ذ
1ـ نذهب طنئعة ن النل
()3
عاية المبوهللع نطلقن ً .



ـ نتهم نحمهلل رد سدسوي ب عا ِإلندن ننلدا ـد ّد

عنأخذ هذا القشل ننيليذ
ـ ن المبوهللع فنسق ربهللعوغب فكمن اسوشى في الكعو الموأعل عغسدو المودأعل
( )4

ينوشي في العنق الموأعل عغسو الموأعل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.385
امظوذ ههللي النن ي
()1
.385
امظوذ ههللي النن ي
()2
 عنتهم يضن الحن البصوي ب عار عسستة ب عالحمسهللي ب عيشمس ر ري إسحنق
النبسني ب ععلي ر حو عغسوهم ب عكذا جن ع القنضي ري ركو البنقالمي ب
ع تبنعغ ب رل مقلغ اآلنهللي ع األكثوي ب عجخ رغ ار الحنجب  ..عقهلل ج هذا
القشل رش اسحنق اإلسعوايستي ب ع رش إسحنق الشسوازي  .عهش توجس رنض علمنئتن
المننحوي عنتهم سختن يحس حعظغ هللا ع عنس ب عسهللدس  .عامظوذ األحكن لآلنهللي
2ر 118فو المنسث1ر 327ع ول النلل (1ر )356عهتنك مصش في رلا اجنهن
في الكعنية (1ر.)367
228ب ع ول علل الوونذي
194ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية
()3
1ر.356
 .228عامظوذ فو المنسث 1ر.326
علش الحهلليث
()4
ً
 ع جسب ذ رأن العنسق إممن ال تقبل عايوغ ألمغ ا تكب نحظش ا في ديتغ عهش ينلم رغ ب
فلم يأن ن يكذ نع علمغ رحونة الكذ .
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ـ ن الهددشى عالبهللعددة ال يددهن ننهمددن الكددذ
()1



ب ال سددسمن فسمددن إرا كددنن

ظنهو الوعاية ينضهلل نذهب المبوهللع .
()2

ج ـ ن في قبشل عاية المبوهللع توعيحن ً ألنوس عتتشيهن ً رذكوس .




 2ـ نددذهب ا ِإلنددن رددي حتسعددة ب عا ِإلنددن الشددنفني ب عيحس د ر د سددنسهلل

القطّددنن ب ععلددي ار د المددهلليتي ذ قبددشل عايددة المبوددهللع نددنلم يُدوَّهم رنسددوحالل


الكذ لتصوة نذهبغ ع ألهل نذهبغ ب سشا كنن داعسة إل رهللعودغ ع لدم يكد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ععل هذا المأخذ فقهلل ينوثت ن ا وهو رنلصهللق عالنلم كمن قنل رش داعد ذ" لسس في
هل األهشا ح حهلليثن ً ن الخشا ج ".قم ركو عموان ر حطنن ع رن حننن األعوج
ب ع نن الوافضة فبنلنكس  .ول علل الوونذي (  1ر .) 357
امظوذ ول علل الوونذي 1ر.357
()1
.50
مخهة التظو
()2
 ركو في الكعنية في علم الوعاية للخطسب البنهللادي قنل ذ عيحك محش رلا ع ري
حتسعة إنن ححن الو ي ع ري يشس القنضي .
قم عى رنتهلل ححس ع ري يشس قنل « جسخ هندة ححن األهشا هل الصهللق
نتهم ب إال الخطنرسة عالقهلل ية الذي يقشلشن ذ إن هللا ال ينلم الشي حو يكشن » قنل رش
يش ذ سئل إرواهسم ع الخطنرسة فقنل ذ حت ن الوافضة ب ععحعهم إرواهسم ب
فقنل ذ إرا كنن لا عل جل ل د هم ب قم جئت إلي فقلت ذ إن لي عل فالن ل
د هم ب ع من ال عوف فالمن فأقشل لا ذ عحق اإلنن إمغ كذا ب ف را حلعت رهبت فشههللت
لا  .ههال الخطنرسة ».
 قنل الشنفني ذ « لم حهللا ن ححن األهشا ههلل رنلخع ن الوافضة » .
 قنل علي ر المهلليتي ذ قلت لسحس ر سنسهلل القطنن ذ إن عبهلل الوحم ر نههللي ب قنل ذ
من توك ن هل الحهلليث كل ن كنن سن في البهللعة ب فضحا يحس ر سنسهلل فقنل ذ
« كس يصتع رقوندة ؟ كس يصتع رنمو ر ر الهمهللامي ؟ كس يصتع رنر ري عاد
؟ ععهلل يحس قشنن ننكت ع ركوهم ب قم قنل يحس ذ إن توك عبهلل الوحم هذا
الضو توك كثسوا » .
عهش قو ححس ب عاس الخطسب في الكعنية (1ر )387-386عغسوس .
141ذ عهذا القسهلل
 قنل الشسخ حمهلل نكو في حن سوغ عل البنعث الحثسث الر كثسو
– ي عهلل اسوحالل الكذ – ال ى داعسنً لغ بألمغ قسهلل ننوعف رنلضوع ة في كل
اع ب ف من ال تقبل عاية الواعي الذي ينوف عتغ الكذ نوة عاحهللة ب فأعل ن مود
عاية ن ينوحل الكذ ع هندة الخع .
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()1

داعسة إلسهن .
عنأخذ هذا القشل نن يليذ

()2

ـ ن اعوقند حونة الكذ تمتع ن ا ِإلقهللا علسغ فسحصل الصهللق .
ـ ن الضوع ة نلحئة إل قبشل عايوغب كمن قنل علي ر المهلليتيذ
))()3

توكت هل البصوة للقهلل عتوكت هل الكشفة للوشسّع لخورت الكوب

((لش

.

( )4

ينتي ذ لذهب الحهلليث .

 3ـ نذهب الكثسو ـ ع األكثو ـ ن النلمن ذ الوعصدسل ب عرلدا رقبدشل عايدة
()5
غسو الهللاعسة إل رهللعوغ ع ّد حهلليث الهللاعسة .
عنأخذ هذا القشلذ ن المبوهللع إرا كنن داعسدة كدنن عتدهللس رنعدث علد عايدة
()6

نن يشسهلل رغ رهللعوغ ب عقهلل يحملغ رلا عل تحوي

الوعاينت عتندشيوهن علد ندن

( )7

يقوضسغ نذهبغ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

228ب ع ول علل الوونذي

194ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية
()1
1ر356ب علننن المسخان 1ر.10
امظوذ فو المنسث 1ر327
()2
206ب ع ول علل الوونذي 1ر.356
امظوذ الكعنية
()3
 عقهلل سنق الخطسب إستندس في الكعنية (1ر )387الطبنة المحققة ع دا الههللى بقنل
المحقق ذ لم هوهلل إل توجمة حهلل ن جنل إستندس .
.206
الكعنية
()4
 عامظو مصش في الكعنية لبنض األئمة في هذا (1ر. )393-390
ع اجع كون ار الشزيو الوعض البنسم 2ر  )485في هذا .
.229
امظوذ علش الحهلليث
()5
لننن المسخان 1ر.10
()6
.50
مخهة التظو
()7
 ركو طنهو الحخائوي في تشجسغ التظو إل حشل األقو ج2ر  890ع ار حخ
قنل ذ
(( عقهلل فوق جمنهسو سالفتن ن ححن الحهلليث رس الهللاعسة ن هل األهشا عغسو
الهللاعسة فقنلشا إن الهللاعسة نطول عغسو الهللاعسة نقبشل  .عهذا قشل في غنية العنند ألمغ
عتهللس
تحكم رنسو دلسل ب عألن الهللاعسة عل رنلخسو عحن الظ ألمغ يتصو نن ينوقهلل مغ حق =

120
عقهلل تت ّشعت آ ا األئمة القنئلس رهذا الوعصسل عل نن يليذ
()1

.

ـ ِن األئمة َن اكوع رنلوعصسل المذكش
ـ عنتهم ن فَصَّل في أن غسو الهللاعسة.
فقنلذ إن ا وملت عايوغ علد ندن يشدسّهلل رهللعودغ عيخيّتهدن عيحنّدتهن ظدنهواًب
()2

فال تقبل عإن لم تشومل عل رلا فوقبل .
ج ـ عنتهم ن فَصَّل فدي دأن الهللاعسدة .فقدنلذ إن ا دوملت عايودغ علد ندن
()3
يود رهللعوغ قُبِلتب ع ّإال فال تقبل .
د ـ فَصَّل ار دقسق النسهلل في أن الهللاعسة ن حسث تعدودس رنلحدهلليث ع عدهلل
تعدودس .فقددنلذ (( مدوى ّن ند كدنن داعسددة لمذهبدغ المبوددهللع نونصدبن ً لددغ نوحددنهواً
ربنطلغ ن تووك الوعاية عتغ إهنمة لغ عإخمدنداً لبهللعودغ...اللهم ّإال ن يكدشن رلدا
الحهلليث غسو نشجشد لتن ّإال ن جهوغب فحستئذ تُق ّهلل نصدلحة حعدظ الحدهلليث علد
()4

نصلحة إهنمة المبوهللع )) .
 4ـ قمة عاينت ع ا ِإلندن حمدهلل تُدشحي ردأن الحكدم رقبدشل عايدة المبودهللع
ع ّدهن يخول رحنب مشع رهللعوغ.
قنل الحدنفظ ارد جدبذ ((قدنل حمدهلل ـ فدي عايدة ردي داعد ـذ "احوملدشا ند
الموجئة الحهلليثب عيكوب ع القهلل ي إرا لم يك داعسة".
عقنل الموعزيذ ((كنن رش عبدهلل هللا يحد ّهلل عد الموجدئ إرا لدم يكد داعسدن ً علدم
مق عل مصّ لـغ في الحهمي مغ يوعي عتغ إرا لم يك داعسنًب ردل كالندغ فسدغ عدن ب
مغ ال يوعى عتغ".
فسخدددوج نددد هدددذاذ ن البدددهللع النلسظدددة كدددنلوحهم يدددو ّد رهدددن الوعايدددة نطلقدددن ً
عالموشسطة كنلقهلل إممن يو ّد عاية الهللاعسة إلسهنب عالخعسعدة كن ِإل جدن  .هدل يقبدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عغسو الهللاعسة كنتم للذي ينوقهلل مغ حق عهذا ال يحشز ألمغ نقهلل عل كومنن الحق ع يكشن
ننوقهللا لشي لم يوسق مغ حق فذلا سش ع قب ب فنقا العوق المذكش عح ن الهللاعسة
عغسو الهللاعسة سشا )).
.385
امظوذ ههللي النن ي
()1
.385
امظوذ المصهلل الننرق
()2
.385
امظوذ المصهلل الننرق
()3
 336ـ .337
االقووال في رسنن االحطالل
()4

121
))( )1

.
الوعاية ننهن نطلقن ً ع يو ّد ع الهللاعسة؟ عل عايوس
فأنن المدذهب األعلب فهدش كمدن قدنل ارد الصداللذ ((رنسدهلل نبن ِعد ٌهلل للشدنئع ند
ئمددة الحددهلليثب ف د ن كوددبهم طنفحددة رنلوعايددة ع د المبوهللعددة غسددو ال د ّهللعنةب عفددي
))( )2

.

الصحسحس كثسو ن حنديثهم في الششاههلل عاألحشل
عيحن ع دلة رلا القشل رمن يليذ
ـ مغ ال يلخ ن اسوشا الحكم في حق الكنفو اسوشاؤس في حق العنّنق ن هل
القبلة.
ـ ن قسنس العنسق الموأعل عل غسو الموأعل قسنس العدن ق؛ ألن العنسدق
غسو الموأعل قهلل عقع العندق نحنمدةً ععتدنداً .ع ندن المودأعل فقدهلل اعوقدهلل ندن ينوقدهللس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول علل الوونذي 1ر.358
()1
 ع د هذا القشل اإلنن الصتننمي في قموات التظو ر  123-122فقنل ذ ((قشل
الذهبي إن هل البهللعة الكبوى الحنطس عل الشسخس ب الهللعنة إل رلا ال يقبلشن عال
كوانة غسو ححس فقهلل خوجشا لحمنعة ن هل هذا القبسل كنهللي ر قنرت ب عتقهلل لا
مغ قنل الهللا قطتي افضي غنل ب ع خوج النوة ألري نننعية الضويو قنل الذهبي ذ
إمغ غنل في الوشسع ععققغ النحلي عال يخع ن عققشس ن هل هذس الصعة ب عال تواهم
ينشلشن إال عل الصهللق كمن قنل البخن ي في يش ار عنئذ ر نهلللج ذ كنن يوى
اإل جن إال مغ حهللعق )) .
عفي كالنغ مظو رس ف ن الذهبي قنم النلش قنمس كمن سسأتي مقل المهل لذلا ب ععل
هذا الذهبي يوى قبشل عاية الننلي في عوف النل فقا رشوط الصهللقب ععهللي ر
قنرت قنل الذهبي فسغ كمن في المسخان (3ر )61ذ عنلم الشسنة عحندقهم عقنحهم ب
عإنن ننحهللهم ب علش كنمت الشسنة نثلغ لقل وهم .
.230
علش الحهلليث
()2
ركو الحنفظ ار ححو في ههللي النن ي نقهللنة فو البن ي  384ذ في العصل

الونسع ذ سسنق سمن ن طن فسغ ن جنل هذا الكون نوتبن لهم عل حوعف
المنحم ب عالحشا ع االعوواضنت نشضنن ً نشضنن ً عتمسسخ ن خوج لغ نتهم في
األحشل ع في المونرننت عاالسوشهندات نعصال لذلا جمسنغ .عخالحة نن ركو في
رلا ن خالل توبع الوعاة يمك ن مقشل ذ
 -1كثو ههال الوعاة لم يك داعسة عل رهللعوغ ب ع كنن داعسة فون كنموان ر
حطنن ع بنرة ر سشا عغسوهمن .
 -2كثو نن يوعي لهم في الششاههلل عالمونرننت .
 - 3حسنمن يوعي لهم في األحشل لك رمونرنة غسوهم لهم .
 - 4كثسو نتهم لم يص نن ني رغ .
. 105
هذا عقهلل رلغ عهللدهم ( )69اعين  .اجع ذ نتهج البخن ي

122
()1

دينمة .
جـ ـ ن تقسسهلل قبشل عاية المبوهللع ركشمغ غسو ندوهم رنسدوحالل الكدذ لدغ حدل
ند قبددشل الصددحنرة خبددن الخددشا ج ع ددهنداتهم عند جددوى نحددواهم ند العنددنق
رنلوأعيددلب قددم اسددوموا عمددل الوددنرنس عالخددنلعس رن دهللهم عل د رلدداب لِ َمددن عا ن د
تحويهم الصهللق عتنظسمهم الكدذ عحعظهدم معندهم عد المحظدش ات ند األفندنل
عإمكن هم عل هل الويب عالطوائق المذنشنةب ع عاينتهم األحنديدث الودي تخدنل
()2

آ ا هم عيونلق رهن نخنلعشهم في االحوحنج علسهم)) .
د ـ ن نن في الوعاية ع المبوهللعدة ند الودوعيج ألندوهم عالوتشيدغ ردذكوهم
يقنرلغ نن في توكهن ن تعشيت طو ن النت نتغ ندن تعدوّدعا رحملدغب عنتدغ ندن
تشرنشا علسغب عقهلل تقتشا حملغ ع دا س.
ع ندددن المدددذهبنن الثدددنمي عالثنلدددث فسُندددوخلص نددد نحمشعهمدددن ن نقوضددد
االحوسنط الشهلليهلل في قبشل عاية المبوهللع ن ال تقبل ّإال رنلشوعط الونلسةذ
ـ ن يكشن حندقن ً نأنشمن ً فسمن يه ّديغ رأن ال ينوح ّل الكذ لتصوة نذهبغ.
ـ ن يكشن غسو داعسة إل رهللعوغ.


جـ ـ ن ال يكشن ظنهو الحهلليث الموعي نشافقن ً لمذهب المبوهللع .
فقدددهلل قدددنل ردددش إسدددحنق إردددواهسم رددد ينقدددش الحشزجدددنميذ ((عندددتهم (ينتدددي
المبوهللعدة) زائددغ عد الحدق حددهللعق اللهحددة قدهلل جددوى فددي التدنس حهلليثددغ إر كددنن
نخددذعالً فددي رهللعوددغ نأنشم دن ً فددي عايوددغب فهددهال عت دهللي لددسس فددسهم حسلددة ّإال ن
()3
يهخذ ن حهلليثهم نن يُن َوف إرا لم يق ّش رغ رهللعوغ فسوّهم عتهلل رلا)) .
ععجّغ الحنفظ ار ححو هذا الشوط رقشلدغذ ((عندن قنلدغ (ينتدي الحشزجدنمي)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ الكعنية  .200فقهلل مقل الخطسب رلا لكتغ لم يوضغ جشارن ً لنهلل العوق
()1
لهلليغ رس الموأعل ن العننق عغسو الموأعل قسنسن ً عل اسوشا األنوي في حق الكنفو .
.201
المصهلل الننرق
()2
يود عل هذا القشل نن في ححس ننلم ( )78ن طويق عهللي ر قنرت ع ز قنل

ذ
قنل علي ذ عالذي فلق الحبة عرو التنمة إمغ لنههلل التبي األني  إل ن ال يحبتي إال
نهن ب عال يبنضتي إال نتنفق  .ف ن عهللي ر قنرت سني ب عظنهو الحهلليث مغ يشهلل
نذهبغ .عقهلل يقنل فسغ مظو ب ف مغ ال يخنل حشل هل النتة عالحمنعة عهش كذلا
عتهللي .
 .32عامظوذ لننن المسخان 1ر.11
حشال الوجنل
()3

123
نوّحغ؛ ألن النلّة الوي لهن ُ َّد حهلليث الهللاعسة عا دةٌ فسمن إرا كدنن ظدنهو المدوعي
()1

يشافق نذهب المبوهللع علش لم يك داعسة)) .
لكدد الممن سددة ألسددنلسب رعي االموقددن ندد األئمددة تُه ِّكدد ُهلل (( ن النبددوة فددي
الوعاية رصدهللق الدواعي ع ننمودغ عالثقدة رهلليتدغ عخلقدغ (كمدن ّن) المووبدع ألحدشال
ع نشضنن ً للثقة عاالطمئتنن عإن ععا ندن يشافدق
الوعاة يوى كثسواً ن هل البِ َهلل ِ
()2
يهمب عيوى كثسواً نتهم ال يشقق رأي ي يوعيغ)) .
عيشض رلا نن يليذ
((
 1ـ قشل الحنفظ ار كثسوذ عقهلل قنل الشنفنيذ " قبل هندة هل األهشا ّإال
الخطّنرسة ن الوافضةب ألمهم يوعن الشهندة رنلخع لمشافقسهم".
فلددم يُعَدوِّق الشددنفني فددي هددذا الددتص رد الهللاعسددة عغسددوس ب قددم نددن العددوق فدي
المنت رستهمن؟ .عهذا البخن ي قهلل خوّج لنموان ر حطّنن الخن جي نندل عبدهلل
الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوحم
()3

ار ُنل َحم قنتل علي ـ ضي هللا عتغ ـ عهذا ند كبدو الدهللعنة إلد البهللعدة)) ال
سددسمن عقددهلل جددن ت الوعايددة عتددهلل البخددن ي ن د طويددق يحسد رد رددي كثسددو ع د


عموان ر حطّنن عإممن سدمع نتدغ يحسد رنلسمنندة حدنل هوعردغ ند الححدنج ب
()4
حسث كنن يوطلّبغ لسقولغ لكشمغ ن دعنة الخشا ج .
ـ قشل الحنفظ الذهبيذ لقنئل ن يقشلذ كس سنغ تشقسق نبوهللع ع َح ُّهلل الثقة
النهللالة عا ِإلتقنن؟ فكس يكشن عهللالً ن هش حنحب رهللعة؟.
عجشارغ ن البهللعة عل ضورس ذ
فبهللعة حنوى كنلش الوشسعب ع كنلوشسع رال غلش عال تحوقب فهذا كثسو فدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51
مخهة التظو
()1
.84
البنعث الحثسث
()2
.83
اخوصن علش الحهلليث
()3
 433ذ عقصوغ في رلا
 قنل الحنفظ في نقهللنة فو البن ي المنمنة رههللي النن ي
نشهش ة نبنشطة في الكننل للمبود عفي غسوس عل ن رن زكوين المشحلي حك في
ي الخشا ج ف ن
تن يخ المشحل ع غسوس ن عموان هذا جع في آخو عموس ع
ح رلا كنن عذ اً جسهللاً فال يضو الوخويج عم هذا سبسلغ في المونرننت عهللا علم .
خوج البخن ي لنموان ر حطّنن حهلليثن ً عاحهللاً في المونرننت .امظوذ ههللي
()4
.433
النن ي

124
الونرنس عتنرنسهم نع الهللي عالش ع عالصهللقب فلش ُ َّد حهلليث ههال لذهب جملة
ن اآلقن التبشيةب عهذس نعنهللة رسّتة.
قم رهللعة كبوى كنلوفض الكننل عالنلش فسغب عالحا عل ردي ركدو ععمدو ـ
ضي هللا عتهمن ـ عالهللعن إل رلاب فهذا التشع ال يحوج رهم عال كوانة.
ع يضدن ً فمدن سوحضدو اآلن فدي هدذا الضدو جدالً حدندقن ً عال نأنشمدن ً رددل
الكذ نن همب عالوقسة عالتعنق دقن همب فكس يُقبد ُل مقد ُل ند هدذا حنلدغ؟ حن دن
عكالّ.
فنلشسني الننلي في زننن النل ع ُعوفِهم هش ن تكلَّم فدي عثمدنن عالخرسدو
عطلحة عنننعية عطنئعة نم حن علسن ـ ضي هللا عتغ ـ عتنوض لنبّهم.
عالننلي في زننمتن ع ُعوفِتن هش الذي يُ َكعّو ههال النندة عيوبو ن الشسخس
()1
يضنًب فهذا ضنل نعوو)) .
جددـ ـ قددشل الحددنفظ ار د ححددوذ ((الوشددسع فددي عددوف الموقددهللنس هددش اعوقددند
تعضددسل عل د ّي عل د عثمددننب ع ن علس دن ً كددنن نصددسبن ً ف دي حوعرددغب ع ن نخنلعددغ
نخطددئ نددع تقددهلليم الشددسخس عتعضددسلهمن ع رمددن اعوقددهلل رنضددهم ن علس دن ً فضددل
الخلق رنهلل سشل هللا  عإرا كدنن ننوقدهلل رلدا ع عدن ً َديِّتدن ً حدندقن ً نحوهدهللاًب فدال
تو ّد عايوغ رهذا ال سسمن إن كنن غسو داعسة.
ع نن الوشسع في عدوف المودأخوي فهدش الدوفض المحدضب فدال تقبدل عايدة
))()2

.

الوافضي الننلي عال كوانة
عقدهلل ركدو الشدسخ نحمدهلل رد نحمدهلل ردش دهبة ـ حمدغ هللا تندنل ـ تشجسهدن ً
دقسقدن ً لمثددل هددذس المددشاط  .فقددنلذ (( إرا عجددهللمن رنددض األئمددة الكبددن ند نثددنل
البخددن ي عننددلم لددم يوقسّددهلل فددسم خددوج لهددم فددي كونرددغ رددبنض القشاعددهلل فددذلا
العوبددن ات ظهددوت له دم جّحددت جنمددب الصددهللق عل د الكددذ عالبددوا ة عل د
الوهمة.
عإرا تنددن ض كددال التنقددهلل عكددال حددنحبي الصددحسحس فددسم خددوج لهددم
الشسخنن ن هل البهللعب قد ّهلل كالنهمدن عاعوبن همدن للدوعاي علد كدال غسوهمدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخان االعوهللال 1ر 5ـ .6
()1
تهذيب الوهذيب 1ر.94
()2
 ع قنل الحنفظ في ههللي النن ي  459ذ عالوشسع نحبة عل عتقهلليمغ عل الصحنرة
فم قهللنغ عل ري ركو ععمو فهش غنل في تشسنغ عيطلق علسغ افضي عإال فشسني
ف ن امضنف إل رلا النب ع الوصوي رنلبنض فننل في الوفض عإن اعوقهلل الوجنة
إل الهللمسن فأ هلل في النلش .

125
()1

ألمهمن عوف رنلوجنل ن غسوهمن)) .
علنلَّغ يقصهلل رهذس االعوبن ات نن يليذ
ـ ن يكشن اتهن الدواعي رنلبهللعدة ظتدن ً ب فقدهلل اتهدم عبد ُهلل الدشا رد سدنسهلل
الوتش ي البصوي رنلقهلل ألجدل قتنئدغ علد عمدوع رد عبسدهللب حسدث قدنلذ ((لدشال
))()2

متي علم مغ حهللعق نن ح ّهللقت عتغ
قنل البخن يذ ((قدنل عبدهلل الصدمهلل رد عبدهلل الدشا
.

))( )3
ً

سمنت نتغ يقشل في القهلل قا سئن

ذ نكدذع ٌ علد

ردي عندن

.



ـ ن يكشن مقل االروهللاع ُنخوَلَعن ً في قبشتغ ع الواعي ب فقهلل تكلم سنسهلل ر عبهلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.396

الشسسا في علش عنصطل الحهلليث
()1
.422
امظوذ ههللي النن ي
()2
 .422عامظوذ الون يخ الكبسو 6ر.118
المصهلل الننرق
()3
 في تهذيب الوهذيب 9ر 271عغسوس توجمة ار ري رئب ذ عقنل حمهلل ر علي األرن
سألت نصنبن ً الخرسوي ع ار ري رئب عقلت لغ ذ حهللقشمي ع ري عنحم مغ كنن
قهلل ين ً .
فقنل نننر هللا ذ إممن كنن في زن المههللي ب قهلل خذعا هل القهلل ب فحن قش فحلنشا
إلسغب فنعوصمشا رغ فقنل قش ذ إممن جلنشا إلسغ ب ألمغ يوى القهلل ب عقنل الشاقهللي ذ
كنن ن ع ع التنس ع فضلهم عكنمشا يونشمغ رنلقهلل عنن كنن قهلل ين ً لقهلل كنن يوقي قشلهم
عينسبغ علكتغ كنن جال كويمن يحلس إلسغ كل عاحهلل .
قنل الذهبي في سسو عال التبال 7ر141ذ
كنن حقغ ن يكعهو في عجشههم ب علنلغ كنن حن الظ رنلتنس .
 الوعاة الذي نشا رشي ن البهللعة عهم نتهن روا عل حتنف سسأتي رنضهن عنتهن
ذ
 -1ن ني رنلنلش في البهللعة ب عالصحس مغ لسس رننل لك عتهللس ي نتهن ذ
 )608قنل ار طنهوذ سألت رن إسمنعسل
نن في نسخان اإلعوهللال للذهبي ( -ج  3ر
عبهللهللا األمصن ي ع الحنكم ري عبهللهللا ب فقنلذ إنن في الحهلليث افضي خبسث.
قلت ذ (الذهبي) ذ هللا يحب اإلمصنفب نن الوجل روافضيب رل سني فقا.
 )174ذ كال لسس هش افضسنب رل يوشسع .
عقنل في سسو عال التبال (ج  17ر
)1045ذ نن امحوافغ ع خصش عل فظنهوب
عقنل في تذكوة الحعنظ ( -ج  3ر
ع نن نو الشسخس فمنظم لهمن ركل حنل فهش سني ال افضيب علسوغ لم يصت
المنوهلل ك ف مغ غض ن فضنئلغ رنش تصوفغ.
 -2ن يقشل نقنلة تحمل عتغ ب عيعهمهن غسوس عل مهن رهللعة تلبس رهن ع عقسهللة
اعوقهلل رهن كمن ن رنض النلمن ار حبنن رنلخمهللقة .
=
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النخيخ الوتشخي في حنّنن ر عطسة المحن ري ن جل القشل رنلقهلل ب ع مكو رلا
()1

األعزاعي .
جـ ـ ن يثبت مقل االروهللاع ع الواعي عيص

جشعغ عد البهللعدة عتشرودغ
()2

نتهنب فقهلل ح جشع رشو ر الن َِّوي البصوي ع الوحهم .
د ـ ن يوى الواعي رهللعة ننستة ينوقهللهن عال يوكلم فسهنب فضدالً عد عدهلل
دعشتغ إلسهنب فقهلل كنن عبهلل هللا ر عموع ر ري الححنج يوى القهلل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= قنل الذهبي في نسخان االعوهللال (  3ر )507ذ عقهلل رهللت ن ار حبنن هعشة فطنتشا فسغ
لهن.
قنل رش إسمنعسل االمصن ي سخ اإلسال ذ سألت يحس ر عمن ع ري حنتم ار
حبننب فقنلذ يوغ عمح خوجتنس ن سحنوننب كنن لغ علم كثسوب علم يك لغ كبسو
دي ب قهلل علستن فأمكو الحهلل ن فأخوجتنس.
قلت ( ي الذهبي) ذ إمكن س الحهلل عإقبنتكم للحهلل مشع ن فضشل الكال ب عالنكشت ع
الطوفس عل ب إر لم يأت مص رتعي رلا عال إقبنتغب عهللا تننل لسس كمثلغ ئب فم
قبوغ قنل لغ خصمغذ جنلت ن حهللا رو ياب عال مص ننا رنلحهللب عالمحهللعد نخلشقب
تننل هللا ع رلا
عقنل هش للتنفيذ سنعيت را رنلشئ المنهللع ب إر المنهللع ال حهلل لغب فم مخس هللا
عسكت سلم عتنرع النل .
قنل رش إسمنعسل االمصن يذ سمنت عبهلل الصمهلل ر نحمهلل ر نحمهلل يقشلذ سمنت ري
يقشلذ مكوعا عل ار حبنن قشلغذ التبشة النلم عالنملب عحكمشا علسغ رنلخمهللقةب
عهحوعس ب عكوب فسغ إل الخلسعة فأنو رقولغ ب عسمنت غسوس يقشلذ لذلا خوج إل
سموقتهلل.
قلت (الذهبي) ذ علقشلغ هذا نحمل سنئغ إن كنن عتنسب ي عمند التبشة النلم عالنملب
الن هللا لم يهت التبشة عالشحي إال ن اتص رهذي التنوس ب عرلا الن التبي حل هللا
علسغ عسلم يصسو رنلشحي عنلمنب عيلخ ن عجشد النلم اإللهي النمل الصنل ب فصهللق
رهذا االعوبن قشلغذ التبشة النلم اللهللم عالنمل المقو إل هللاب فنلتبشة إرا تعنو رشجشد
هذي الشحعس الكننلس ب عال سبسل إل تحصسل هذي الشحعس ركمنلهمن إال رنلشحي
اإللهي عهش علم يقستي نن فسغ ظ ب ععلم غسو األمبسن نتغ يقستي ع كثوس ظتي.
قم التبشة نالزنة للنصمة عال عصمة لنسوهمب علش رلغ في النلم عالنمل نن رلغ.
عالخبو ع الشئ يصهللق ربنض كنمغ ع هم نقنحهللسب غسو من ال منشغ ألحهلل
إطالق هذا إال رقويتةب كقشلغ علسغ الصالة عالنال ذ الحج عوفةب عإن كنن عت
الحصوب ي لسس ئ إال النلم عالنملب فهذس زمهللقة عفلنعة.
.396
امظوذ ههللي النن ي
()1
.393
امظوذ سسو عال التبال 9ر333ب عههللي النن ي
()2
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()1

قنل رش داعدذ ((لكتغ كنن ال يوكلم فسغ)) .
هـ ـ ن ال يكدشن الدواعي داعسدة إلد رهللعودغ فقدهلل كدنن عبدهلل األعلد رد عبدهلل
األعل البصوي النّننيب عهشن ر ري عبدهلل هللا الهللسدوشائي عيحسد رد حمدخة
()2

الحضوني يوعن القهلل عال يهللعشن إلسغ .
ف
دو َ
عن خوج لهم األئمة ن غسو األحدتنف الندنرقة اعومدنداً علد ندن ُع ِ
عتهم ن الصدهللق عاألننمدةب كمدن قدنل الحدنفظ الدذهبيذ (( ردنن رد تنلدب الكدشفي
()3

سني جلهلل لكتغ حهللعق فلتن حهللقغ ععلسغ رهللعوغ)) .
ز ـ ن ُع ِهلل َل روعايوغ ع األحشل إلد المونرندنت عالشدشاههللب ع لدم يُخدوج
حهلليثدددغ ّإال نقوعمدددن ً رنسدددوسب كمدددن خدددوج البخدددن ي حدددهلليث عبدددند رددد ينقدددش
( )4
ً

(الوعاجتي الكشفي) نقوعمن .
عقددهلل قددنل ارد خخيمددةذ ((حددهللقتن الثقددة فددي عايوددغ المددوهم فددي ديتددغ عبّددند ر د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.415
ههللي النن ي
()1
 416ـ  448ـ .451
امظوذ ههللي النن ي
()2
نسخان االعوهللال 1ر.5
()3
قنل ار ححوذ "حهللعق افضيب حهلليثغ في البخن ي نقوعنب رنل َغ ار ُ حبنن
()4
.291
فقنلذ ينوحق الووك" .تقويب الوهذيب
 عفي سسو عال التبال 11ر  538ذقنل نحمهلل ر المظعو الحنفظ حهللقتن القنسم المطوز
قنل ذ دخلت عل عبند رنلكشفة عكنن يموح الطلبة فقنل ذ ن حعو البحو ؟ قلت ذ هللا .
قنل ذ هش كذاك ب علك ن حعوس ؟ قلت ذ يذكو الشسخ  .قنل ذ حعوس علي ب فم
جواس ؟ قلت ذ هللا  .قنل ذ هش كذلا ب علك ن جواس  .قلت ذ يعسهللمي الشسخ  .قنلذ
جواس الحنس عكنن ضويواً فو يت سسعن ب عححعة ب فقلت ذ لم هذا ؟ قنل ذ عهللدتغ
ألقنتل رغ نع المههللي فلمن فوغت ن سمنع نن دت دخلت علسغ ب فقنل ذ ن حعو
البحو ؟ قلت ذ حعوس نننعية  ع جواس عموع ر النن  قم عقبت ب ععهللعت ب
فحنل يصس د كشا العنسق عهللع هللا فنقولشس  .قنل الذهبي ذ إستندهن ححس ب عنن
د ي كس تنمحشا في األخذ عم هذا حنلغ ؟! عإممن عققشا رصهللقغ !
عقنل الذهبي فسغ يضن ذ حهللعق في الحهلليث ب افضي جلهلل ( .ركو ن تكلم فسغ 106
)
عقنل الذهبي في (المنتي في الضنعن )  328ذ سني غنل ب عى ع ويا قشي
الحهلليث ب
عقنل في (نسخان االعوهللال) 4ر 44ذ ن غالة الشسنة ع ؤعس البهللع ب لكتغ حندق
الحهلليث .
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()1

ينقش )) .
عقددهلل مقددل الحددنفظ الددذهبي عد الحددنفظ نحمددهلل رد البوقددي قشلددغذ ((قلددت لسحسد
ار ننس ذ يت ن يُون رنلقهلل يكوب حهلليثغ؟ قنلذ مندمب قدهلل كدنن قودندة عهشدن
ـ عركددو جمنعددة ـ يقشلددشن
الهللسددوشائيب عسددنسهلل رد رددي عوعرددةب ععبددهلل الددشا
رنلقهلل ب عهم ققنتب يكوب حهلليثهم نن لم يهللعشا إل ي .
قدددنل الدددذهبيذ هدددذس نندددألة كبسدددوةب عهددديذ القدددهلل ي عالمنوخلدددي عالحهمدددي
عالوافضدديب إرا ُعلِ د َم حددهللقُغ فددي الحددهلليث عتقددشاسب علددم يك د داعس دن ً إل د رهللعوددغب
فنلذي علسغ كثو النلمن قبدشل عايودغب عالنمدل رحهلليثدغب عتدوددعا فدي الهللاعسدةب
هددل يهخددذ عتددغ؟ فددذهب كثسددو ند الحعّددنظ إلد تحتددب حهلليثددغب عهحوامددغب عقددنل
رنضددهمذ إرا علمتددن حددهللقغ عكددنن داعسددةب ععجددهللمن عتددهللس س دتّة تع دوّد رهددنب فكس د
ينشغ لتن توك تلا النتّة؟ فحمسع تصوفنت ئمة الحهلليث تُده ِر ُن ردأن المبودهللع إرا
لم تُبِ رهللعوُغ خوع َجغ ن دائوة ا ِإلسال ب علم تب دنغب ف ن قبشل نن عاس سنئغ.
عهذس المنألة لم توبوه لي كمن يتبنيب عالذي اتض لي نتهن ن ن دخدل
في رهللعةب علم يُ َن ّهلل ن ؤعسهنب عال نن فسهن يُقبل حهلليثغ كمن نثل الحدنفظ ردش
()2
زكوين رأعلئا المذكش ي ب عحهلليثهم في كوب ا ِإلسال لصهللقهم عحعظهم)) .
ع نددن ندد يُ َكعَّددو ربهللعوددغ .فقددهلل قددنل الحددنفظ اردد كثسددوذ ((ال إ ددكنل فددي ّد
()3

عايوغ)) .
عهذا هش المخون ب ع ّإال فقهلل حك الحنفظ ار ححو الخدالف فدي رلدا فقدنل
ُن ِشسواً إل البهللعة المكعّوةذ (( ال يَقبَ ُل حنحبَهن الحمهش ُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



تهذيب الكمنل 14ر.177
()1
لك جع ار خخيمة ع الوحهلليث عتغب فقهلل عى الخطسب ر ستندس عتغ َمّغ سئل ع
حنديث
خذت عتغ رشويطةب عاآلن ف مي ى الّ
ُ
لنبند ر ينقش ب فننوتع نتهنب قم قنلذ "قهلل كتت
.210-209
ح ّهلل عتغب ل ُنلُشّ س" .الكعنية
سسو عال التبال 7ر 153ـ .154
( )1
.83
اخوصن علش الحهلليث
()3
 عهش القشل الصحس الذي ال يتبني النهللعل عتغ ب رل حك رنضهم اإلتعنق علسغ ب كمن
في ول ول التخبة للقن ي  523ب عفو المنسث 1ر 309ب عالوقويب نع الوهلل يب
1ر324
=

129


عقسلذ يُقبل نطلقنً.
عقسلذ إن كنن ال ينوقهلل ِح َّل الكذ لتصوة نقنلوغ قُبِ َل.
عالوحقسقذ مغ ال يو ّد كل نكعّو ربهللعوغ؛ ألن كل طنئعة تَ َّهلل ِعي ن نخنلعسهن
نبوهللعةب عقهلل تبنلغ فوكعّو نخنلعسهنب فلش خذ رلا عل اإلطالق السولخ تكعسو


جمسع الطشائ .
فنلمنومهلل ن الذي تُود عايوغ ن مكو نواً نوشاتواً ن الشوع ننلشنن ً ند
الهللي رنلضوع ةب عكذا ن اعوقهلل عكنغ.
فأنن ن لم يك رهذس الصعة عامضم إل رلدا ضدبطغ لمدن يوعيدغ ندع ع عدغ
()1

عتقشاس فال ننمع ن قبشلغ)) .
عقنل يضنًذ ((الذي يظهو ن الذي يُحكم علسغ رنلكعوذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=قنل المنلمي في الوتكسل (1ر )44ذ ال بهة ن المبوهللع إن خوج ربهللعوغ ع اإلسال لم تقبل
عايوغ ألن ن وط قبشل الوعاية اإلسال .
 عهذا قشل ضنس نودعد عقهلل رنن الخطسب ححوهم في رلا عمقضهن في كعنيوغ
125-124فقنل ذ (( عال خالف ن العنسق رعنلغ ال يقبل قشلغ في نش الهللي ب نع كشمغ
نهنتن عتهللمن فبأن ال يقبل قشل ن يحكم ركعوس ن المنوخلة عغسوهم عل ب عقهلل احوج ن
رهب إل قبشل خبن هم رأن نشاقع العنق نونمهللا عالكنفو األحلي نننمهللان ب ع هل األهشا
نوأعلشن غسو نننمهللي ب عرأن العنسق المونمهلل عقع العنق نحنمة ع هل األهشا اعوقهللعا نن
اعوقهللعا دينمة .
عيلخنهم عل هذا العوق ن يقبلشا خبو الكنفو األحلي ف مغ ينوقهلل الكعو دينمة ف ن قنلشا قهلل
نتع النمع ن قبشل خبو الكنفو األحلي فلم يحخ رلا لمتع النمع نتغ قسل فنلنمع إرا قهلل
رطل فوقكم رس الموأعل عالمونمهلل عحح إلحنق حهللهمن رنآلخو فصن الحكم فسهمن سشا
عالذي ينومهلل علسغ في تحشيخ االحوحنج رأخبن هم ا وهو ن قبشل الصحنرة خبن الخشا ج
ع هنداتهم عن جوى نحواهم ن العننق رنلوأعيل قم اسوموا عمل الونرنس عالخنلعس
عا ن تحويهم الصهللق . ))..
رنهللهم عل رلا لمن
 قنل القن ي في ول ول التخبة  524ذ (( عفسغ مغ ال يلخ رلا إال في عقت
المبنلنة ب فهذا يضن لسس عل اإلطالق ب عقنل ن ل ذ ع مت خبسو رأن المنوبو نن هش
في معس األنو ن البهللعة المكعوة ال عتهلل المخنل فال يلخ تكعسو هل الحق عال د
عايوهم  .اموه .
عاألحش ن يقشل ال ينولخ د جمسع الطشائ ب إر هش المووتب عل خذ الود عل
اإلطالق ب ال نن ركوس بع يضن هش المقصشد ن سشق الكال ب عحستئذ ال يووتب نحذع
ب عال يوأت نحظش فال يقبل قشل جمسع المبوهللعة ". .هـ ب فنلنبوة رأهل الحق .
.50
مخهة التظو
()1
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 1ـ ن كنن الكع ُو حوي َ قشلِغ.
 2ـ عكذا ن كنن (الكعوُ) الز َ قشلِغ ع ُع ِوض علسغ فنلوخنغ.
ع نددن ن د لددم يلوخنددغ عمنضددل عتددغ ف مددغ ال يكددشن كددنفواًب علددش كددنن الددالز
))()1

.

كعوا

()2

قدددنل الندددخنعيذ ((عيتبندددي حملدددغ

علددد غسدددو القطندددي لسشافدددق كالندددغ

))()3

األعل

.

الوجه الثالث :الفسق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



في

فو المنسث 1ر .333عامظوذ نحمشع العونعى20ر217ب عالقشاعهلل المثل
()1
 12ـ .13
حعنت هللا ع سمنئغ الحنت
الموادذ حمل هذا الكال األخسو.
()2
فو المنسث 1ر.333
()3
 العنق لنة ذ في ننحم نقنيسس اللنة نندة ذ (فنق) العن عالنس عالقنف كلمة عاحهللةب
ت الوُّ طَبَةُ ع قِشوهنذ إرا
عهي العِنقب عهش الخوعج ع الطَّنعة .تقشل النو ذ فَنقَ ِ
خوجتب حكنس العَوَّا .
َ
ك ألنو هللا ّ
عفي تنج النوعس العِنق رنل َكنو ذ الوّو ُ
عخ عج َّل عال ِنصسننُ عال ُخوع ُج ع
ق سبحنمَغ قنلَغ اللّسث  .ع هش العُحش ُ كنلعُ
الح ِّ
نشق رنلضّ ِّم  .عقسل ذ هش ال َمس ُل ال
طَويق َ
ِ
نصسة .
ال َم ِ
ُ
ُ
ُ
َ
األحبهنمي ذ العِنق ع ُّم ن الكعو عالعِن ُ
ثسو عل ِك
قنل
ُّ
ق يق ُع رنلق ِ
لسل ن الذمش ِ عرنل َك ِ
َ
العنس ُ
ق ل َم الوَخَ حُ ك َم ال ّشوع ع قوّ ر ِغ قم خلّ
ل
ُقن
ي
نن
و
كث
ع
.
ثسوس
ك
ر
فسمن
ُ
ُ
كننَ
تُنش ِفَ
ِ
ُكم نن لخ َنغ
َ
ضهن  .عإرا قسل للكنفِو األحل ِ
مسع حكن ِنغ ع ربَن ِ
فنسق فألمّغ خَ لّ رح ِ
رح ِ
ُ
ً
ً
فنسقن ال
ال َنقل عاقو َ
َضوغ العِط َوةُ  .عنتغ قشلغ تَننل ذ ( فَ َم كننَ نه ِنتن ك َم كنن ِ
فنلعنس ُ
العنسق (.عامظو
ق ع ُّم ن الكنفِو عالظنلِ ُم ع ُّم ن
ينوَشعن ) فقنرَ َل رغ اإليمنن
ِ
ِ
).
نعودات الواغب 380
=
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()2

()1

ف رن تكن كبسوة ب ع ر حوا عل حنسوة .
المواد رنلعنسقذ ن ُع ِو َ
فم د ظهددو فن دقغ ن د الددوعاة فحهلليثددغ نددودعد سددشا كددنن فنددقغ رنلعنددل ع
()3

رنلقشل .
عيُن د َّم حهلليثددغ رددـ (المتكددو) عل د
()4

المخنلعة

ب ف ن للمتكو إطالقس

 1ـ نن تعوّد رغ ضنس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ي ن د ال يشددووط فددي المتكددو عقددشع

همن ذ




ال يحومل ضنعغ لعندقغ ب ع فحدش غلطدغ ب ع

=عفي العوعق اللنشية (  )405العوق رس العنق عالعحش ذ ن العنق هش الخوعج ن
طنعة هللا ركبسوةب عالعحش االمبنن في المننحي عالوشسع فسهن .
ن الكبنئو ذ الكذ عل التبي  لقشلغ علسغ الصالة عالنال ذ »ن كذ عل َّي
()1
نونمهللاً فلسوبش نقنهللس ن التن « .عإممن فود رنلذكو في (الشجغ الخننس) لكشن القهللل رغ
.44
في الواعي هلل في هذا الع (ف الوعاية) امظوذ مخهة التظو
امظوذ فو المنسث 1ر.287
()2
.44
امظوذ مخهة التظو
()3
.45
امظوذ المصهلل الننرق
()4
 امظو تعصسل رلا عآ ا النلمن في المتكو في كونري ((نتهج اإلنن الشادعي في إعالل
الحهلليث )) .
عفسغ نثلة تطبسقسة نشضحة للمشضشع .
ً
 قنل النبنس ر نحمهلل الهللع ي ذ سمنت يحس ر ننس يقشل عركوت لغ سخن كنن يلخ
سعسنن ر عسستة يقنل لغ ذ ار نتنر ب فقنل ذ " عوفغ ب كنن حنحب نو ب علم يك
ن ححن الحهلليث ب عكنن يونشق ار عبهلل الشهن الثقعي ب عكنن يقشل فسغ الشنو ب
عكنن يشبب رتنن ققس ؛ فطودعس ن البصوة ب فخوج إل نكة ب عكنن يوسل
النقن في ننحهلل الحوا حو تلنع التنس ب عكنن يصب المهللاد رنللسل في المشاضع
الوي يوشضأ نتهن حو تنشد عجشس التنس ب لسس يوعي عتغ جل فسغ خسو "  .كمن في
الكعنية 1ر.463
عنم ضن رنبب العنق ذ نحمهلل ر عمو ر نحمهلل ر سنلم ر البوا ب عنحمهلل ر حمهلل
ر خل البتهللمسحي ب ع حمهلل ر عبهلل الوحم البوي ب عإرواهسم ر ههللرة ب ععلي ر
النواج المصوي عغسوهم .
 عن نثلوغ ذ  -1الحنس ر ظعو ر الحنس ر يخداد الكوخيذ قنل ار النمننميذ
فت عموس في طلب الحهلليث عكنن كثسو النلا .
 -2الحنس ر نحمهلل ر إسحنق النشطيذ ع حمهلل ر عثمنن اآلدني عطبقوغ ..قنل
الخطسبذ كنن كثسو الشهم تسع النلا يت لغ عهننن ً كثسوة.
=
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( )1

كثوة غعلوغ .

 2ـ نن عاس الضنس

( )2

نخنلعن ً ن هش عقق نتغ ع جمنن ن الثقنت .

الوجه الرابع :التهمة بالكذب:
يوحغ االتهن رنلكذ إل الواعي في حنلوس همنذ

()3

حشل الهللي عقشاعدهللس الننندة  .إرا

1ـ ن يوعوّد الواعي روعاية نن يخنل
لم يك في ا ِإلستند ن يُوَّهم رذلا غسوس.
قنل الحنفظ الدذهبيذ (( حمدهلل رد نحمدهلل رد حمدهلل رد يحسد ب ال عوفدغ لكد
عى عتددغ ددسخ ا ِإلسددال الهددوعي خبددواً نشضددشعنًب ع عاتددغ سددشاس ققددنت فهددش
))()4

الموهم رغ

.


2ـ ن يُنوف عتغ الكذ في كالنغ عإن لم يظهو نتغ عقشع رلا في الحهلليث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= -3حمهلل ر عطن الوعررن ي الخاههلل رش عليذ ع إسمنعسل الصعن رمن لم يوعس الصعن
فلنلغ بغ لغ فال ينومهلل علسغ  .اموه .
عقنل الخطسبذ عى حنديث عهم فسهن عغلا غلطن ً فنحشنً .عقنل الصش يذ حهلل ع
الصعن ع ار عوفة حنديث لم يوعهن الصعن ع ار عوفة قنل الصش يذ عال
ظتغ نم يونمهلل الكذ  ( .امظو تواجمهم الننرقة ن لننن المسخان للحنفظ ) .
.45
امظوذ المصهلل الننرق
()1
 عن نثلوغ ذ حمهلل ر علي ر قنرت المنوعف رنر الهلليتن ذ سمع رن العضل
األ نشي .قنل ار التحن ذ كنن ننعالً علم يك ن هل الوعاية طويقة عاعوقنداً عكنن
يوشسع.
.35
امظوذ المصهلل الننرق
()2
.44
امظوذ مخهة التظو
()3
نسخان االعوهللال 1ر.129
()4
 مسأجةامدي قةا:ابجدالبامنابجمذبافياغ ابجح ثابجنباي:
نس
قنل ار كثسو في البنعث الحثسث (  ) 76ذ اَلوَّنئِبُ ِن َ اَل َك ِذ ِ فِي َح ِهللي ِ
ث اَلتَّ ِ
تُقبَ ُل ِ َعايَوُغُ ِخ َالفًن ِألَرِي رَكو اَلصَّس َوفِ ِّي .
عقنل التشعي في وحغ عل ححس ننلم  1( -ر  )127مقال ع القنضي ذ
ُوفَ
َن َال يَنو َِحسخ َ سئًن ِن هَ َذا ُكلِّ ِغ فِي ال َح ِهلليث ب َعلَ ِكتَّغُ يَك ِذ ُ فِي َح ِهلليث التَّنس ب قَهلل ع ِ
ُشل .
رِ َذلِاَ ب فَهَ َذا َيضً ن َال تُقبَ ُل ِ َعايَوُغُ َع َال َ هَن َدتُغُ ب َعتَتعَنغُ الوَّشرَة ب َعيَو ِج ُع إِلَ القَب ِ
نل
فَأ َ َّنن َن يَت ُهلل ِنتغُ القَلِسل ِن ال َك ِذ ب َعلَم يُن َوف رِ ِغ ب فَ َال يُقطَ ُع رِ َحو ِح ِغ رِ ِمثلِ ِغ ِالحوِ َم ِ
اح َهللةَ ب َنن لَم َي ُ
ض َّو رِ ِغ ُننلِ ًمن ب فَ َال=
ال َنلَ ِا َعلَس ِغ َعال َشه ِم ب َعإِن اِعو ََوفَ ِروَ َن ُّم ِهلل َرلِاَ ال َم َّوةَ ال َش ِ
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()1

التبشي .
()2

عحهلليث الموهم رنلكذ ينم (المووعك) .

الوجه الخامس :الكذب :



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=

صسَةً لِتُهللُع ِ هَن ب َع ِألَمَّهَن َال تَل َحق رِنل َكبَنئِ ِو ال ُمشرِقَنت ب َع ِألَ َّن
ي َُح َّو ُل رِهَ َذا ب َعإِن َكنمَت َنن ِ
ت َ .ع َك َذ ِلاَ َال يُنقِطُهَن َك ِذرُغُ فِس َمن ه َُش
ض الهَتَن ِ
َكثَو التَّنس قَلَّ َمن يَنلَ ُمشنَ ِن ُن َشاقَ َنن ِ
ت رَن ِ
س رِ َك ِذ فِي ال َحقِسقَة ب َعإِن َكننَ فِي
ِن رَن الوَّن ِويض ب َع ال ُنلُشّ فِي القَشل ؛ ِإر لَس َ
اإلخبَن َ َع ظَن ِهو
حُش َ ة ال َك ِذ ب ِألَمَّغُ َال يَهلل ُخل تَحت َح ِّهلل ال َك ِذ ِ ب َع َال ي ُِويهلل ال ُموَ َكلِّ ُم رِ ِغ ِ
حلَّ َّ
صن َع عَنتِقِ ِغ " َعقَهلل
ض ُع ال َن َ
هللا َعلَس ِغ َع َسلَّ َم ذ " َ َّنن َرُش ال َحه ِم فَ َال يَ َ
نل َ
لَعظغ َ .عقَهلل قَ َ
ُ
نضي َ ِح َمغُ َّ
حلَّ َّ
هللا
نل إِر َوا ِهس ُم الخَ لِسلُ َ
قَ َ
آخ ُو َك َال ِ القَ ِ
هللا َعلَس ِغ َع َسلَّ َم ذ هَ ِذ ِس خوِي  .هَ َذا ِ
َ
َ
َّ
َّ
ض َي عَتغُ َع َهللاُ علَ ُم .
َعقَهلل تقَ َ هَ َذا العَص َل َ ِح َمغُ هللاُ َع َ ِ
عخنل رنض المحهللقس فقنلشا ذ ال تقبل عاية الونئب ن الكذ في حهلليث التنس
ألمغ حب نحل يبة ع ا  .عقشل الحمهش عل عن دلوهم ذقشل هللا عخ عجل ذ
هللاُ َسسِّئَنتِ ِهم َح َنتَنت َع َكننَ َّ
حنلِحً ن فَأُعلَئِاَ يُ َب ِّهلل ُل َّ
هللاُ
ـ إِ َّال َن تَن َ َعآَ َن َ َع َع ِم َل َع َم ًال َ
َغعُش ًا َ ِحس ًمن [العوقننر . ]70عقشلغ عخ عجل ذ ـ َعإِمِّي لَ َنعَّن ٌ لِ َم تَن َ َعآَ َن َ
حنلِحً ن قُ َّم اهوَهللَى [طغر. ]82ف ن قسل فمن الذي انونز رغ الكنر عل سشل
َع َع ِم َل َ
ن كذ

عل

غسوس فتقشل نن قنل الحنفظ في فو البن ي

هللا ن الشعسهلل عل
(1ر )202ذ
فنلحشا عتغ ن عجهس ذ ( حهللهمن ) ذ ن الكذ علسغ يكعو نونمهللس عتهلل رنض هل
النلم عهش الشسخ رش نحمهلل الحشيتي لك ضنعغ ارتغ إنن الحونس عن رنهللس عننل ر
المتسو إل اخوسن س ععجهغ رأن الكنر علسغ في تحلسل حوا نثالً ال يتعا ع اسوحالل
رلا الحوا ع الحمل عل اسوحاللغ عاسوحالل الحوا كعو عالحمل عل الكعو كعو
عفسمن قنلغ مظو ال يخع عالحمهش عل مغ ال يكعو إال إرا اعوقهلل حل رلا .
( الحشا الثنمي )ذ ن الكذ علسغ كبسوة ب عالكذ عل غسوس حنسوس فنفووقن ب عال
يلخ ن اسوشا الشعسهلل في حق ن كذ علسغ ع كذ عل غسوس ن يكشن نقوهمن
عاحهللاً ع طشل إقننوهمن سشا فقهلل دل قشلغ  (( فلسوبش )) عل طشل اإلقننة فسهن ب رل
ظنهوس مغ ال يخوج نتهن ألمغ لم يحنل لغ نتخالً غسوس إال ن األدلة القطنسة قننت عل
ن خلشد الوأرسهلل نخوص رنلكنفوي عقهلل فوق التبي  رس الكذ علسغ عرس الكذ عل
غسوس .
.44
امظوذ مخهة التظو
()1
.45
امظوذ المصهلل الننرق
()2
 ااقنل التشعي في ول ننلم ( 1ر )75الكذ ذ اإلخبن ع الشي رخالف نن هش عال
يشووط فسغ الونمهلل لك الونمهلل وط ف كشمغ إقمن عهللا علم .
=
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المواد رنلكذ في الحهلليث التبشيذ ن يوعي اع عد التبدي  ندن لدم يقلدغ
()1
(علم يعنلغ علم يُقِوّس) ُنوَن ِّمهللاً لذلا .
عالكذا ن كذ عل التبي  نون ّمهللاً علش نوة عاحهللة.
()2

عحهلليث الكذا ينم (المشضشع) .
3

4

( )
متعمداً( ) في حديث رسول اهلل :
حكم رواية التائب من الكذب
ِّ

اخول النلمن في قبشل عاية الونئب ن الكذ في الحهلليث التبشي عل قشلس .
همنذ
()5

 1ـ قشل ا ِإلنن حمهلل ع ري ركو الحُمسهللي ع ردي ركدو الصدسوفي ذ ((ال تقبدل
()6
عايوغ رهللاً عإن حنتت تشروغ)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنة ذ األخبن رخالف الشاقع عال
مغ ال يخع ن األحل في إطالق
الصند ع عمهلل ينوف رلا ن
مهم ادعا رغ الشهم .

=عقنل الصتننمي في تشضس األفكن (  1ر ) 348الكذ
يشووط فسغ النمهللية ب منم النمهللية وط في اإلقم عل
المحهللقس للكذ فسم يصعشمغ رغ هش الكذ حقسقة
تصوفنتهم عإرا كنن هش األحل فال رهلل ن قويتة عل
 43ـ .44
امظوذ مخهة التظو
()1
الحكم عل حهلليث الكذا رـ (الشضع) إممن هش رطويق الظ الننلب ال رنلقطع إر
()2
قهلل يصهللق الكذع لك ألهل النلم رنلحهلليث نلكةٌ قشية يُمسِّخعن رهن رلا .مخهة التظو
.44
ّ
قنل الحنفظ الذهبيذ " حمهلل ر عبسهلل هللا رش النخ ر كندشب نشهش ب ن سش
()3
قوّ
ار عننكوب رشضع حهلليث قم تن ع من " .نسخان االعوهللال 1ر.118
قنل النخنعيذ "عيلوحق رنلنمهلل ن خطأ عحمم رنهلل رسنن رلا لغ نم يثق رنلمغ
()4
ً
نحود عتند .ع نن ن كذ علسغ  في فضنئل األعمنل ننوقهللا ن هذا ال يضو قم
عوف ضو س فون ب فنلظنهو ـ كمن قنل رنض الموأخوي ـ قبشل عاينتغ .عكذا ن
كذ دفنن ً لضو يلحقغ ن عهللع عتن نتغ" .فو المنسث 1ر.335
قنل الصسوفيذ "كل ن سقطتن خبوس ن هل التقل ركذ عجهللمنس علسغ لم مَنُهلل
()5
لقبشلغ روشرة تظهو ."...عظنهو كالنغ اإلطالق سشا كنن الكذ في الحهلليث التبشي ع
.231
في غسوس .امظوذ علش الحهلليث
لك قنل النواقيذ "الظنهو ن الصسوفي إممن اد الكذ في الحهلليث رهلللسل قشلغذ (ن هل
التقل) .عقهلل قسهللس رنلمح ّهلل فسمن يوغ في كونرغ المنم رـ (الهللالئل عاألعال ) فقنلذ
"علسس يُطن عل المحهلل ّإال ن يقشلذ تنمهللت الكذ فهش كنر في األعل عال يقبل
.151
خبوس رنهلل رلا" .الوقسسهلل عاإليضنل
.231
امظوذ علش الحهلليث
()6

135
قنل التشعيذ ((علم دلسالً لمذهب ههال  .عيحشز ن يش ّجغ رأن رلا ُج ِن َل
تنلسظن ً عزجواً رلسنن ً ع الكذ علسغ  لنظم نعنهللتغب ف مغ يصسو وعن ً
ننومواً إل يش القسننة رخالف الكذ عل غسوس عالشهندةب ف ن نعنهللتهمن
()1

قنحوة لسنت عننة)) .
 2ـ اخوسن ري زكوين التشعيذ قبشل عايوغ إرا ححت تشروغ.
() 2

قنل التشعيذ ((عهذا الذي ركوس ههال األئمة
الشوعسة.
عالمخودن ذ القطدع رصدحّة تشرودغ فدي هدذا عقبدشل عاينتدغ رندهللهن إرا حدحت
تشروغ رشوعطهن المنوعفة.
عهي ا ِإلقالع ع المنصسة عالتهلل عل فنلهن عالنخ عل ن ال ينشد إلسهدن
فهذا هش الحن ي عل قشاعهلل الشوع.
عقهلل جمنشا عل ححة عاية ن كنن كنفواً فأسلمب ع كثو الصدحنرة كدنمشا
رهذس الصعة .ع جمندشا علد قبدشل دهندتغ عال فدوق ردس الشدهندة عالوعايدة فدي
ضنس

نخنل

للقشاعهلل

()3

هذا)) .
عكال التشعي يُشحي رأمغ فهم ن كال األئمدة عدهلل قبدشل تشردة الكدنر فدي
الحددهلليث التبددشيب عرلددا نخددنل لمددن ع د ع د ا ِإلنددن حمددهلل .فقددهلل حددول رقبددشل
()4

.

تشروغ فسمن رستغ عرس هللا تننل
علك نحل التخاع هتن قبشل عايوغ رنهلل الوشرةب فنلظنهوب قبشلهن كمن قنل
الصتننميذ ((ال عجغ لود عاية الكذا في الحهلليث رنهلل ححة تشروغ إر رنهلل
ححوهن قهلل اجومنت فسغ
))()5

وعط الوعايةب فنلقسنس قبشلغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

.

ول التشعي لصحس ننلم 1ر.70
هم ححن القشل األعل.
ول التشعي لصحس ننلم 1ر.70
امظوذ فو المنسث 1ر.335
تشضس األفكن 2ر.243
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ما يختص بالضّبط
يختص بالضبط وحده:
القسم الثالث :ما
ّ

نتغ نن يشمل ضبا الصهلل عضبا الكون نننًب عنتغ نن يخوص ركل عاحدهلل
نتهمن.
ً
فأنن نن يشمل ضبا الصهلل عضبا الكون نننب فشجغ عاحهلل هشذ
التس ــاهل ف ــي س ــماع الح ــديث (الوحمدددل)ب أو إس ــماعه (األدا )ب عرلدددا كن ددهلل
( )1



ف رذلا لم تقبل عايوغ .
المبنالة رنلتش في نحلس النمنع ب ف ن ن ُع ِو َ

ومن ضوابط هذا الوجه:
 1ـ مغ ال يضو فدي كدل ند الوحمدل عاألدا التندنس الخعسد الدذي ال يَخوَدلُّ
ننغ فهم الكال ب عال سسمن ن العَ ِط ب فقهلل كدنن الحدنفظ ردش الححدنج ال ِمد ّخي رمدن
( )2

يتنس في حنل إسمنعغ عينلا القن ئ ع يخل فسبند للود علسغ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قنل المنلمي في الوتكسل (1ر )47عكنن ن عندة المكثوي ن يووددعا إل كبن الشسش
لسنمنشا نتهمب فورمن جن حهللهم إل سخ قهلل سمع نتغ الكثسو يوجشا ن ينمع نتغ نن لم
ينمنغ ن قبلب فسوعق ن يشوع الشسخ يوحهلل لحخ قهلل كنن راك المكثو سمنغ نتغ قبل
رلا فال ينوتي رنسومنعغ قنمسن ً ع قنلثن ً ألمغ يوى رلا تحصسل حنحل .
.235
امظوذ علش الحهلليث
()1
 ن نثلة هذا القنم ذ علي ر حمهلل ر فوع الشاعظ ب قنل ار ري العشا س ذ فسغ
تننهل .
ع يضن ً ذعلي ر الحن رش الحن الحواحي القنضي ب قنل النوسقي ذ كنن نوننهالً في
الحهلليث .
قنل النخنعي في فو المنسث (1ر) 354ذعنم عح رنلوننهل فسهمن قوة ر عبهلل
الوحم قنلذ يحي ر ننس إمغ كنن يوننهل في النمنع ب عفي الحهلليث علسس ركذا .
عالظنهو ن الود رذلا لسس عل إطالقغ عإال فقهلل عوف جمنعة ن األئمة المقبشلس رغ
ف نن ن يكشن لمن امضم إلسهم ن الثقة ععهلل المحي رمن يتكو… ع لكشن الوننهل
يخول فمتغ نن يقهللل عنغ ال يقهللل .
فو المنسث 1ر.355
()2
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 2ـ قهلل يشجهلل في طبنق النمنع الوتبسغ عل مننس الندننع ع ال ُمند ِمع فورمدن
()1
كنن رلا في حق ن ُج ِه َل حنلغ ع ُعلِ َم رنهلل العهم .
ع نن نن يخوصّ رضبا الصهلل ب فخمنة عجغ هيذ
 3ـ كثوة الشهم.
 1ـ سش الحعظ 2 .ـ كثوة المخنلعة.
 4ـ ِ ّهللة النعلة 5 .ـ فُحش النلا.

الوجه األول :سوء الحفظ:

المــراد بســوء الحفــظ :ن ال يودددو ّج جنمدددب إحدددنرة الدددواعي علددد جنمدددب
()2

خطئغ .
عسش الحعظ قنمنن همنذ
 1ـ نددن يكددشن نالزندن ً للددواعيب فهددذا يددهللع الحكددم علد حهلليثددغ رحنددب نددن
تقوضسغ قوائ الحول عالونهلليل عغسوهن ند القدوائ ب فقدهلل تشجدهلل قويتدة تقوضدي
قبشل عايوغب عقهلل تشجهلل قويتة تقوضي تضنسعهن.
()3
عيش ّ
ضدن ٌ يدخعل
ض رلا ن ن كنن حهللعقن ً سي الحعظ فعدي حهلليثدغ َ
سخ ننس إرا جن ت عايوغ عد رلدا الشدسخ لطدشل

ركشمغ قبت ن يوعي ع
نالزنوغ لغ ع ِخبوتغ رحهلليثغ.
عيخداد ضنعن ً ركشمغ نم سمع ن سخغ المخولا رنهلل اخوالطغ.
 2ـ نن يكشن طن ئن ً عل الواعيب إنن لكبدوس ع لدذهن رصدوس ع الحودواق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عنع هذا فقهلل تش ع رنض األئمة عانوتع ن الوحهلليث ألدم سبب عوض لغ في
سمنعغ فقهلل ركو النخنعي في فو المنسث ( 1ر ) 354عغسوس انوتنع الوقي ار دقسق
النسهلل ن الوحهلليث ع ار المقسو نع ححة سمنعغ نتغ لكشمغ ا هل منس حنل
النمنع ال ؟  .......عمحشس مغ قسل لنلي ر الحنس ر قسق الموعزي سمنت
الكون العالمي ؟ فقنل ذ منم ب علك مهق حمن يشنن ً فن وبغ علي حهلليث علم عوف
تنسستغ فووكت الكون كلغ .
عفي الكعنية ن هذا مصش كثسوة امظوهن إن ئت (2ر.)103-96
المصهلل الننرق 1ر.355
()1
.51
امظوذ مخهة التظو
()2
ّ
(في حهلليثغ ضن ) يذ ال يحوج رغ إال عل لس ب لك ال يحكم علسغ رأمغ ضنس
()3
ألن الحكم رذلا يحونج إل قويتة نوجحة لضنعغ.
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()1

كوبغ ع عهللنهنب رأن كنن ينومهللهن فوجع إل حعظغ فنن حعظدغ ب فهدذا هدش ندن
()2

ينوف رـ (االخوالط) .
فنلمخولا يقبل ن حهلليثغ نن ح ّهلل ردغ قبدل االخدوالط ب عال يقبدل حدهلليث ند
خددذ عتددغ رن دهلل االخددوالطب ع ددكل نددوس فل دم يُ دهلل هددل خددذ عتددغ قبددل االخددوالط ع
()3
ف ن المخولا ح ّهلل رغ رنهلل اخوالطدغ علدم يومسّدخ كشمدغ حد ّهلل ردغ
رنهللس ؟ لك نن ُع ِو َ
قبددل االخددوالط ع رن دهللسب فهددذا يوقّددشى رنلمونرنددة ع الشددنههلل لسوتقددي رددذلا إل د نوتبددة
()4

الحن لنسوس .
عن ضشارا نشضشع االخوالط نن يليذ
 1ـ ن حدددنحبي الصدددحسحس لدددم يخوجدددن نددد عايدددنت المخولطدددس فدددي
ححسحهمن ّإال عل سبسل االموقن رأحهلل نوي ذ
ـ ن تود ن طويق ن سمع نتهم قبل االخوالط.
ـ ع تود ن طويق ن سمع رنهلل االخوالطب لك حسدث يوشافدق عدهللد ند
الوعاة عل رلاب ع يشافقهم علسغ الثقنت األقبنتب كمن هش الشأن فسمن يُخوج في
المونرننتب ع حسث يُخوج حهلليث الواعي نقوعمن ً رنسوس.
قنل الحنفظ ار ححو في تشجسغ ندن خوجدغ البخدن ي ند حدهلليث سدنسهلل رد
ري عوعرة ع قوندة ر دعننةذ ((ع ّنن نن خوجغ البخن ي ن حهلليثغ ع قوندة
فددأكثوس ن د عايددة ن د سددمع نتددغ قبددل االخددوالط ع خددوج عم د سددمع نتددغ رنددهلل
االخدوالط قلددسالًب كمحمددهلل رد عبددهلل هللا األمصددن يب ع عل رد عبددندةب عارد رددي
()5

عهللي .ف را خوج ن حهلليث ههال اموق نتغ نن تشافقشا علسغ)) .
عقنل يضن ً في رسنن عجغ إخدواج البخدن ي لندهسل رد ردي حدنل الند ّمننذ
(( لغ في البخن ي حهلليث عاحهلل في الحهند نقوعن رسحسد رد سدنسهلل األمصدـن يب
كالهمددن عد التنمددنن رد رددي عسّددنش عد رددي سددنسهلل عركددو لددغ حددهلليثس آخددوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51
مخهة التظو
()1
( )2االخوالطذ فنند النقل ععهلل اموظن األقشال عاألفننلب فو المنسث 3ر .331ط
النلعسة.
.594
امظوذ علش الحهلليث الر الصالل
()3
 51ـ .52
امظوذ مخهة التظو
()4
.406
ههللي النن ي
()5
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()1

نونرنة في الهللعشات)) .
 2ـ قهلل يندوف كدشن الدواعي المخدولا ع الدذي تنسّدو حعظدغ لدم يُ َحد ِّهلل حدنل
االخوالط ع الونسو رأنش نتهنذ
ـ ن يححبغ عالدس ع رنض تالنسذس ع الوحهلليث.
عن رلاذ ن جويدو رد حدنز األزدي قدهلل اخدولا فححبدغ عالدس فلدم يندمع
()2

نتغ حهلل في حنل اخوالطغ .
ـ ن يقع الونسّو في نوض المشت.
قنل حمهلل ر ري خسثمدةذ ((سدمنت ردي عيحسد يقدشالنذ مكومدن ععدنن (رد
ننلم الصعّن ) في حعو ألين خلشن نتغ ستة تندع عشدوة عندنئوس ب عندنت رندهلل
()3

ين )) .
قنل الذهبيذ ((كل تنسّو يشجهلل في نوض المشت فلسس رقندل في الثقة ف ن
غنلب التنس ينوويهم في الموض الحند محش رلاب عيَوِ ُّم لهم عقت النسنق عقبلغ هلل
ن رلا.
عإممددن المحددذع ن يقددع االخددوالط رنلثقددة فسحددهلل فددي حددنل اخوالطددغ رمددن
()4

يضطو في إستندس ع نوتغ فسخنل فسغ)) .
عينددوننن عل د ننوف دة ن د سددمع ن د المخولطددس قبددل االخددوالط ع رنددهللس
رنلكوب المخوصة رذلا .عنتهنذ
ـ االغوبنط رمنوفدة ند
ار النحميب ت 841هـ).

()5

ُندي ردنالخوالط

لبوهدنن الدهللي الحلبدي (سدبا
()6

ـ الكشاكددب التسِّددوات فددي ننوفددة ند اخددولا ند الددوعاة الثقددنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألرددي

.408
ههللي النن ي
()1
نسخان االعوهللال 1ر.392
()2
تن يخ رنهللاد 12ر.277
()3
سسو عال التبال 10ر .254عقهلل جّ الذهبي ن عفنة ععنن ر ننلم ستة
()4
220هـ.
طبع ضم نحمشعة الوسنئل الكمنلسة في الحهلليث المحلهلل الثنمي.
()5
التبي في سنلوغ لهلل جة المنجنوسو عمشوس نوكخ البحث
حققغ عبهلل القسش عبهلل
()6
ً
النلمي رحنننة القوىب عقهلل اعوت المحقق رنالسوهلل اك عل المهل فذكو كثسوا نم
فنتغ ركوهم نم سمع ن المخولطس قبل االخوالط ع رنهللسب ععضع نلحقس للكون =
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البوكنت نحمهلل ر حمهلل ر الكسنلب ت 939هـ .

الوجه الثاني :كثرة المخالفة:

المراد بالمخالفة :ن يخنل الواعي ن هش عقق نتغ ع جمنن ً ن الثقنت.
عيحكم علد الوعايدة الودي عقندت فسهدن المخنلعدة رحندب ندن تقوضدسغ قشاعدهلل
نصطل الحهلليث نمن يليذ
1ـ إن كنمت المخنلعة رنلمننيوة الوننة في المنت رحسث يقع الوضند رس
الوعايوس ب فذلا (الشنر) إن كنن الواعي ققة ع حهللعقن ً عهش (المتكو) إن كنن
()1
الواعي ضنسعن ً .
2ـ عإن كنمت المخنلعة رونسسو سسنق ا ِإلستند فذاك (نهلل ج ا ِإلستند).

()2

3ـ عإن كنمت رهللنج نشقشف عمحشس في نوفشع فذاك (نهلل ج المو ) .
4ـ عإن كنمت روقهلليم ع تأخسو فـ (المقلش ).
5ـ د عإن كنمددت رخيددندة اع فددي ا ِإلسددتند نددع عقددشع الوصددوي رنلنددمنع فددي


الطويق التنقصة في نشضع الخيندة فذاك (المخيهلل في نوصل األسنمسهلل).
6ـ عإن كنمت ر رهللال اع عال نوج ِإلحهللى الوعايوس عل األخدوىب فهدذا
هش (المضطو )ب عقهلل يقع في المو .
7ـ عإن كنمت رونسسو حوف ع حوعف نع رقن حش ة الخا في النسنق فلغ
حش تننذ
ص َّح ).
ـ إن كنن رلا رنلتنبة إل التقا فهش (ال ُم َ
()3

حوَّف) .
ـ عإن كنن رلا رنلتنبة إل الشكل فهش (ال ُم َ

الوجه الثالث :كثرة الوهم:

صد َل ا ِإلسدتند
المراد بـالوهم :ن يوعي الواعي عل سبسل الخطأ عالوشهّم فَسَ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= حهللهمنذ في ركو قمنمسة عقالقس ن المخولطس الثقنت الذي لم يذكوهم ار الكسنل.
عاآلخوذ في ركو قالقة عشو نخولطن ً ن الضنعن .
.36
امظوذ مخهة التظو
()1
.46
امظوذ مخهة التظو
()2
 امظو تنلسقي عل هذس العقوات في وحي عل (( مخهة التظو ))ب ع نثلة تشضسحسة
في كونري ((نتهج اإلنن الشادعي في إعالل األحنديث )) .
.47
امظوذ المصهلل الننرق
()3
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()1

الموسل عيوفع األقو المشقشف عمحش رلا .
عينددوف حصددشل الددشهم رحمددع الطددوق عالمقن مددة رستهددن ند حسددث الشحددل
عا ِإل سنل عن حسث الوفع عالشق ب عتشقسدق الدوعاة التدنقلس ععجدشس ضدنعهمب
()2

فمن ظهو الشهم فسغ ن الوعاينت فهش (المنلل) .

الوجه الرابع :شدة الغفلة:

الغفلـة :عهلل العطتة رأن ال يكشن لهللى الواعي ن السقظدة عا ِإلتقدنن ندن يمسّدخ
رغ الصشا ن الخطأ في نوعينتغ.
عقهلل تكشن غعلة الواعي هلليهللة رحسدث تشضدع لدغ حنديدث فسحد ّهلل رهدن علد
مّغ ن نندمشعنتغب عيندوف رلدا ردـ (الولقدس ) نود كدنن الدواعي يَدوَلَقّ ُ ندن لُقّد
سشا كنن ن حهلليثغ ع لم يك .

الفرق بين الوهم والغفلة:

الشهم مشع ن الخطأ قَ َّل ن ينلم نتغ حهلل ن الحعّنظ الموقتس ب فضالً عم
دعمهم .عإممن يهقو في ضبا الواعي إرا كثو نتغ رلاب حسث ال تقبل عايوغ عتهللئذ
()3

رخالف الشهم السنسو ف ن قوس يقوصو عل رلا

إرا لم يُحهلل ن حل ححس
الحهلليث الذي حصل فسغ.
ع نن النعلة فهي حعة نالزنة لصنحبهنب فم ا وهللت غعلوغ س ّمي حهلليثغ
()4
نتكوا .

الوجه الخامس :فُ ْحش الغلط:



ح ش الغلـط :ن يخيدهلل خطدأ الدواعي علد حدشارغ زيدندة فنحشدة
المراد ب ُف ْـ
يخوج رهن ع االعوبن في المونرنةب فال يُقَ ّشي غسوس عال يوق ّشى رنسدوسب عيُنَد ُّهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44ب .45
امظوذ المصهلل الننرق
()1
44ب .46
امظوذ المصهلل الننرق
()2
.236
امظوذ علش الحهلليث
()3
.45
امظوذ مخهة التظو
()4
 عالعوق رس النعلة عفحش النلا ن النعلة حعة نالزنة للواعي دا عتحمال ب عفحش
النلا يكشن حنل األدا ب عهللا علم .
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()1

نن تعوّد رغ نت كوا كمن هش الحنل في عاية ظنهو العنق ع هلليهلل النعلة .
ع نن نن يخوص رضبا الكون فشجغ عاحهلل هشذ
التساهل برواية الحديث من فرع لـم يُقابلـل باألصـلب فد ن الوعايدة ند فدوع
غسو ُنقنرَل نحل خالف عل قالقة قشال .هيذ
ً()2
 1ـ جخ القنضي عسنض رمتع الوعاية عتهلل عهلل المقنرلة نطلقن .
()3

 2ـ سئل رش إسحنق األسعوائستي ع جشاز عايوغ نتغب فأجنز رلا .
 3ـ رهب رنض األئمة إل جشازهن رشوعطذ
فن دووط رددش ركددو ا ِإلسدمنعسليب ع رددش ركددو البوقدنميذ ن يُبَدسِّ َ الددواعي عتددهلل
األدا مددغ لددم يُنددن ِض رنألحددل .فسقددشل كمددن قددنل البوقددنميذ (( خبومددن فددالن علددم
()4
عن ض رنألحل)) .
عزاد رددش ركددو الخطسددب ددوطن ً آخددو هددشذ ن يكددشن الددواعي قددهلل مقددل ن د
()5

األحل المنوبو .
عزاد ار د الصددالل ددوطن ً قنلث دن ً هددشذ ن يكددشن التنقددل للتنددخة العددوع ن د
()6

األحل ححس التقل قلسل النقا .


َما ال يتعلق بالعدَ الة وال بالضبط غالبا
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()1
()2
()3
()4
()5
()6

.45
امظوذ مخهة التظو
 158ـ .159
امظوذ اإللمنع
.312
امظوذ علش الحهلليث
.312
 352ـ 353ب ععلش الحهلليث
امظوذ الكعنية
امظوذ المصهلل ي الننرقس في المشاضع المذكش ة.
.312
امظوذ علش الحهلليث
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القسم الرابع :ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط غالباً:
عهش قالقة عجغ هيذ

()1

 2ـ كثوة ا ِإل سنل.
 1ـ الوهلللسس .
 3ـ كثوة الوعاية ع المحهشلس عالمووعكس .
الوجه األول :التدليس :عهش قالقة قنن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



هي ذ

حك ار الصالل ع فويق ن هل الحهلليث عالعقهن اعوبن الوهلللسس جوحنً في
()1
الواعيب ع مهم قنلشاذ "ال تقبل عايوغ رحنل رَسَّ َ النمنع ع لم يبسّ "ب قم اخون الوعصسل
رقبشل نن حول فسغ المهلللس رنلنمنع دعن نن لم يصول رنمنعغ .امظوذ علش الحهلليث
.171
عإممن اعوبو الوهلللسس جوحن ً لمن فسغ ن الوهمة عالنشب حسث عهللل ع الكش إل
ُ
عالحهلليث
عالنلش
االحومنلب عكذا الوشبع رمن لم يُناَب حسث يُش ِهم النمن َع لمن لم ينمع
ِ
َ
عتهللس رتخعل .امظوذ فو المنسث 1ر.180
ً
عاإل سنل لنهللالة ن فنلغ ُننو َِحال لغ ر سقنط اع ضنس
عال إ كنل في جول الوهلللسس ِ
ينوقهلل ضنعغ عينلم مغ كذلا عتهلل غسوس.
هكذا قنمغ النواقي في ول الوبصوة عالوذكوة 1ر 123عفي الوقسسهلل عاإليضنل 
()78عالحخ ي في نتظشنوغ الههللاية كمن في وحهن الننية 1ر294عاألرتنسي في الشذا
العسنل 1ر 174بعقنمغ عهللة قنن الخ كشي في التكت (2ر )68فقنل نونقبن عل ار
الصالل ذ" لسس كمن قنل ب رل هش قنن عستوكلم عل نن هملغ ".
عقنل النسشطي في تهلل يب الواعي (1ر )256ط.دا طسبة نونقبن للتشعي ذ رل قالقة ع
كثو .
عهذا كلغ خالفن للوقنسم الذي ركوس ار الصالل ( )66ب عتبنغ علسغ التشعي كمن في
الوقويب نع الوهلل يب (1ر )256عار كثسو في اخوصن علش الحهلليث (1ر )172عالطسبي
في الخالحة ( )74عار جمنعة في المتهل الوعي ( )73-72عالبقنعي كمن في تشضس
األفكن (1ر )350ع ار ححو في التكت (2ر ) 616ع النخنعي عالنالئي عغسوهم .
قنل النواقي نونقبن الر الصالل ذ قشلغ الوهلللسس قنمنن ..إل آخو كالنغ ب توك المصت
حمغ هللا قنمن قنلثن ن مشاع الوهلللسس ب عهش و األقنن ب عهش الذي ينمشمغ تهلللسس =
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 1ـ تدليس ا ع سناد:
ن يددوعي الددواعي عم د لقسددغ نددن لددم ينددمنغ نتددغ رصددسنة تحومددل النددمنع
1

( )
ععهللنغ  .كأن يقشلذ (ع فالن) ع ( ن فالمن ً قنلذ .)...
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=الونشية "...
عتنقبغ ار ححو في التكت فقنل (2ر )616قشل ذ فسغ نشنحة ب عرلا ن ار الصالل قنم
الوهلللسس إل قنمس ذ حهللهمن ذ تهلللسس اإلستند ب عاآلخو ذ تهلللسس الشسش .
عالونشية عل تقهلليو تنلسم تنمسوهن هي ن قبسل القنم األعل عهش ذ تهلللسس اإلستند  .فنل
هذا لم يووك قنمن ً قنلثن ُ ب إممن توك تعويع القنم األعل  .ع خل رونويعغ ب عنش عل رلا
النالئي فقنل ذ ( تهلللسس النمنع مشعنن ) فذكوس .
عقهلل فنتهم ننن ً ن تهلللسس اإلستند فوع آخو عهش ذ تهلللسس النط ب عهش ذ ن يوعي ع
سخس ن سشخغ نن سمننس ن سخ ا ووكن فسغ ب عيكشن قهلل سمع رلا ن حهللهمن دعن
اآلخو ب فسصول ع األعل رنلنمنع عينط الثنمي علسغ ب فسشهم مغ حهلل عتغ رنلنمنع
يضن ً عإممن حهلل رنلنمنع ع األعل ب قم مشى القطع فقنل ذ عفالن ي حهلل فالن  .نثنلغ ذ
نن عيتنس في (( علش الحهلليث )) للحنكم قنل ذ (( اجومع ححن هشسم فقنلشا ذ ال تكوب عتغ
السش سئن ً نمن يهلللنغ فعط لذلا ب فلمن جلس قنل ذ حهللقتن حصس عننسوة ع إرواهسم ب
فحهلل رنهللس حنديث فلمن فوغ قنل ذ هل دلنت لكم سئن ً ؟ قنلشا ذ ال ب فقنل ذ رل كل نن
حهللقوكم ع حصس فهش سمنعي علم سمع ن ننسوة ن رلا سئن ً )) .
عفنتهم يضن ً فوع آخو عهش تهلللسس القطع قم قنل ذ نثنلغ نن عيتنس في (( الكننل )) ألري
حمهلل ر عهللي عغسوس ع ع مو ر عبسهلل الطتنفني مغ كنن يقشل ذ حهللقتن ب قم ينكت يتشي
القطع ب قم يقشل ذ هشن ر عوعة ع رسغ ع عنئشة ضي هللا عتهن .
تتبسغ ذ في هذا مظو عالمشهش رغ هش رش حعص عمو ر علي المقهللني علسس
الطتنفني الذي ركوس الحنفظ ب عقهلل عهم في رلا .
عقنل البقنعي ننلقن عل قشل النواقي ذ إن اد حل الوهلللسس فلسس إال نن ركو ار
الصالل ن كشمهمن اقتس رنعوبن إسقنط الواعي ع ركوس عتنمسة عحعغ عإن اد األمشاع
فهي كثو ن قالقة رمن يأتي ن تهلللسس القطع عتهلللسس النط "  .كمن في تشضس األفكن
(1ر )350عقنل البقنعي كمن في تشضس األفكن (1ر )376ذ" عالوحقسق مغ لسس إال قنمنن
ذ تهلللسس اإلستند ب عتهلللسس الشسش ب عيوعوع عل األعل ؛ تهلللسس النط ب عتهلللسس
سش النتهلل رمن ال ينوفشن
الحذف ب ع نن تهلللسس الونشية فسهللخل في القنمس فون ة يص
ب ن غسو إسقنط ب فوكشن تنشية الشسش  .عتن ة ينقا الضنعن ب فوكشن تنشية النتهلل ب
عهذا ينمسغ القهللنن تحشيهللا ب فسقشلشن جشدس فالن ب يويهللعن ركو ن فسغ ن األجشاد ب
عحذف األدمسن  .اموه
.
16
الوقهلليس
هل
امظوذ تنوي
()1
=
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=عقهلل اعوبو ار الصالل عاية الواعي عم عنحوعس علم يلقغ نشهمن ً مغ لقسغ عسمع نتغذ
اإلستند .عرلا هش (اإل سنل الخعي).
جخ اً ن تهلللسس ِ
16ب عالتكت عل كون ار
165ب عتنوي هل الوقهلليس
امظوذ علش الحهلليث
الصالل 2ر 614ـ .615
 اخولعشا في حش تغ عحهللس عل قشال ذ
 -1عهش ضسق األقشال عخصشا الوهلللسس روعاية الواعي عم سمع نتغ نن لم ينمع نتغ
نشهمن سمنعغ نتغ عرهذا القشل قنل البخا ع رش الحن القطنن عار عبهلل البو عالنالئي
عالنخنعي عالخ كشي عغسوهم .
 -2ن الوهلللسس خن رنللقن ب عإن لم يثبت سمنع فسغ ب عهذس الصش ة هي الصش ة
المشهش ة عتهلل الموأخوي ب رل خصص الحنفظ ار ححو حمغ هللا تننل تهلللسس
اإلستندارهن .
 -3ن ال وهلللسس يشمل عاية الواعي عم سمع نتغ ننلم ينمنغ نتغ ع عنحوس علم يلقغ
عهش قشل ار الصالل عالتشعي عالنواقي عار كثسو عالطسبي عار جمنعة عار الملق
عالبلقستي عالنسشطي عغسوهم
 -4ن يحهلل عم فشقغ سمع ع لم ينمع ب عنحو علم يننحو ب عهذا عسنهن .
عالواج القشل الثنلث عهدش ندذهب الحمهدش فدنلنبوة فدي الودهلللسس قصدهلل اإليهدن ب ععحد
ن عى عم عنحوس علم يلقغ رنلودهلللسس هدش المشدهش عد هدل الحدهلليث ع ئمودغ كمدن قدنل
النواقي الوقسسهلل عاإليضنل ( .)97
لق ادجتاع ها صاصاطيضاكبارابأللمةالمناذجك :ا
قشل اإلنن ينقش ر سبةذ (( فأنن ن دلس ع غسو ققةب ععم لدم يندمع نتدغب فقدهلل جدنعز
حهلل الوهلللسس الذي خص فسغ ن خص ن النلمن ) .الكعنية ( .)400-399
عقشل ار حبدننذ (( عندتهم المدهلللس عمد لدم يدوس كنلححدنج رد طدنة عرعيدغ كدنمشا يحدهللقشن
عم لم يوعس عيهلللنشن حو ال ينلم رلا نتهم  .كون المحوعحس (1ر.)80
عقشل ار عهللي رنهلل ن ركو ن لدم يلقهدم سدنسهلل رد ردي عوعردةذ (( عهدش نقدهلل فدي حدحن
قوندةب عن قبت التنس عايدة عتدغب عقبوًدن عد كدل ند عى عتدغ إال ند دلدس عدتهم عهدم
الذي ركوتهم نم لم ينمع نتهم  .الكننل في الضنعن (3ر.)1233
عقشل ري عبهللهللا الحنكمذ (( الحتس النندس ن الوهلللسسذ قش ععا ع سش لم يوعهم قدا
علم ينمنشا نتهمب إممن قنلشاذ قنل فالن فحمل رلدا عدتهم علد الندمنعب علدسس عتدهللهم عدتهم
سمنع عنل عالمنزل) ننوفة علش الحهلليث ( .)109
عقشل ار جبذ عقهلل كنن الثش ي عغسوس يهلللنشن عم لم ينمنشا نتغ يضً ن ول
النل1ر358
 (( 67-66فلسس رمحود النتنتة ن غسو ركو
سهلل العهوي في النت األرس
قنل ار
الشاسطة ينهلل نهلللنن رل رقصهلل إيهن النمنع فسمن لم ينمع.
عقنل الخطسب البنهللادي ذ عإممن يعن ق حنلغ حنل الموسل ر يهننغ النمنع نم لم ينمع نتغ
فقا) .
=
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 2ـ تدليس التسوية:
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=قنل المنلمي في الوتكسل ذعالوعاية ع المننحو عل عجغ اإليهن تهلللسس يضن ً عتهلل
الحمهش ب عن لم يطلق علسهن رلا لعظن ً ال يتكو مهن تهلللسس في المنت ب رل هي قب
عتهللهم ن إ سنل الواعي عل سبسل اإليهن عم قهلل سمع نتغ . .هـ
عنم حول رن وواط اإليهن في الوهلللسس جمنعة نتهم الخطسببعار الصالل بعالنواقيب
عالنالئي عار عبهلل البوب عالنسشطي ب عاالرتنسي ب عار الملق ب عار الشزيو عغسوهم
.
اجع لهذا البحث ذ الوهلللسس في الحهلليث  52-37ب ع سبن اخوالف المحهللقس 1ر-274
281
نشق اإلنننس لخنلهلل الهلل يس .
 العوق رس قشلهم دلس تهلللسس تنشية عرس الونشية ن تهلللسس الونشية فسغ إيهن النمنع
رخالف الونشية فال يحصل فسهن إيهن لظهش اإلمقطنع فسهن عهللا علم .
قنل النسشطي في تهلل يب الواعي (1ر )259-257ذ تهلللسس الونشيةب س َّمنس رذلا ار
القطَّننب عهش و ق َنننغب َّ
ألن الثِّقة األ َّعل قهلل ال يَ ُكشن ننوعفًن رنلوَّهلللسسب عيحهللسُ الشاق
عل النَّتهلل كذلا رنهلل الوَّنشيةب قهلل عاس ع ققة آخوب فسحكم لغ رنلصِّ حةب عفسغ غوع هلليهللب
وهو رعنل رلا رقسة ر الشلسهلل.
ع ِن َّم ا
َ
َّ
ُ
عركو الحهلليث الذي عاسُ إسحنق ر َ اهُشيغب ع
سمنت ري
قنل ار ري حنتم في «النلل»
َ
رَقسةب حهللقتي رش عهب األسهلليب ع منفعب ع ار عُمو حهلليثذ «ال تحمهللُعا إسال ال َمو ب
حوَّ تَنوفُشا عُقهللة يغ» .فقنل ريذ هذا الحهلليث لغ ِعلَّة ق َّل ن يعهمنب عى هذا الحهلليث
عُبسهلل هللا ر عَموعب ع إس َحنق ر ري فَوعةب ع منفعب ع ار عُموب ععُبسهلل هللا ُكتسوغُ رش
عهبب عهش سهلليب فكتَّنس رقسة عمنبغُ إل رتي سهللب كي ال يُعط لغب حوَّ إرا توك إسحنق ال
يُهوهللى لغب قنلذ عكننَ رقسة ن فنل التَّنس لهذا.
ُوفَ رغ يضً نذ الشلسهلل ر ننلم.
ع ِن َّم ع ِ
َّ
ِّ
الكذارس ب ق َّم يُهلللنهن عتهُم.
رأحنديث األعزَاعي ع
هلل
ُح
ي
كنن
وذ
ه
ن
َ
قنل رش ُن ِ
ُ
سمنت الهسثم ر خَ ن جة يَقُشلذ قلت للشلسهللذ قهلل فنهللتَ حهلليث
عقنل حنل َجخَ ة ذ
األعزاعيب قنلذ كس ؟ قلتذ توعي ع األعزاعيب ع منفعب عع األعزَاعيب ع
ُّ
الخهويب عع األعزاعيب ع يحس ر سنسهللب عغسوك يُهللخل رس األعزاعي عرس منفع
ُّ
الخهوي رن الهسثم قوَّةب فمن يحملا عل هذا؟ قنلذ
عبهلل هللا ر عننو األسلميب عرستغ عرس
ُمبِّل األعزاعي ن يوعي ع نثل ههال ُ .
قلتذ ف را َ َعى األعزاعي ع ههال عهم
عحسَّوتهن ن عاية األعزاعي ع الثِّقنتب
ضُنعن حنديث َنتَنكسوب فأسقطوهم متب
َ
ض ِّن األعزاعيب فلم يلوعت إل قشلي.
ُ
قنل الخطسب ذ عكنن األعمش عسُعسنن الثَّش ي يعنلشن نثل هذا.
قنل ال َنالئي ذ عرنلحُملةب فهذا التَّشع ف َحش مشاع الوهلللسس ُنطلقًن ع وهن.
اقي ذ عهش قندل فسم تنم َهلل فِنلغ.
عقنل ال ِن َو ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
همن
م
وذا
اع
فال
مشب
عاألع
ي
ش
الث
رغ
ح
ع
عإن
جولب
غ
م
ا
ال
ذ
اإلسال
عقنل سخ
ُ ِ َ
=
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ن يوعي المهلللس حهلليثن ً يصوّل فسغ النمنع ن
()1
اعين ً ضنسعن ً ن رس ققودس لقدي حدهللهمن اآلخدو علدسس األعل نتهمدن رمدهلللسب

سخغ قم يُنقا ن ا ِإلسدتند
()2

عيأتي المهلللس رلعظ نحومل لندمنع عل الثقودس ند اآلخدو
( )3

فسندوشي ا ِإلسدتند

كلغ ققنت .
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=ال يَعنالمغ إالَّ في ح ِّ
ق ن يكشن ققة عتهللهمنب ضنسعن ً عتهلل غسوهمن.
قنلذ ق َّم ار القَطَّنن إمَّمن َس َّمنس تنشيةب رهللعن لَعظ الوَّهلللسسب فسَقُشلذ س َّشاس فُالنب عهذس تنشيةب
عالقُهللنن ين ُّمشمغ تحشيهللًاب فسقشلشنذ ج َّشدس فُالنب ي ركو ن فسغ ن األجشادب عحذف
غسوهم.
َّ
َ
َ
قسلذ تهلللسس الونشيةب فال رهلل ن يَ ُكشن كل ن الثِّقنت الَّذي
و
ن
نلذ
ق
ي
ن
حقسق
و
عال
قنلذ
ُ
َ
َ
الش َسنئا في رلا اإلستَندب قهلل اجوم َع ال َّ
شخص نتهم
رشسخ سخغ في رلاَ
حذفت رستهم َ
ِ
الحهلليثب عإن قسلذ تنشية رهللعن لعظ الوهلللسس لم يحوج إل اجومنع حهلل نتهم رم فشقغب ك َمن
فنل ننلاب ف مَّغ لم يقع في الوَّهلللسس حالًب ععق َع في هذا ف مَّغ يوعي ع قش ع ار
عبَّنسب عقش لم يلقغب عإمَّمن عى ع عكونة عتغُ فنسقا ِعكونةب ألمَّغ غسو ُححَّة عتهللسُب
ضنسعًنب فهش ُنتقطع خن .
ععل هذا يُعن ق ال ُمتقطع رأن وط النَّنقا هُتَن ن يَ ُكشن َ
عقنل النخنعي في فو المنسث (1ر )215-214ذ عرنلوقسسهلل رنللقن خوج اإل سنل ب فقهلل
ركو ار عبهلل البو عغسوس إن ننلكن سمع ن قش ر زيهلل حنديث ع عكونة ع ار
عبنس قم حهلل رهن رحذف عكونة ألمة كنن يكوس الوعاية عتغ عال يوى االحوحنج رحهلليثغ .
اموه ....
فلش كنمت الونمسة رنإل سنل تهلللسنن لنهلل ننلا في المهلللنس عقهلل مكوعا عل ن عهللس فسهم
فقنل ار القطنن علقهلل ظ رمنلا عل رنهللس ع عملغ  .عقنل الهللا قطتي إن ننلكن نم عمل
رغ علسس عسبن عتهللهم
قلت ذ عهش نحمشل عل ن ننلكن قبت عتهللس الحهلليث ع ار عبنس عإال فقهلل قنل الخطسب
إمغ ال يحشز هذا الصتسع عإن احوج رنلموسل ألمغ قهلل علم ن الحهلليث عم لسس رححة عتهللس
عكذا رنلوقسسهلل رنلضنس كنن اخوص ن المتقطع عل ن رنضهم قهلل د ج في تهلللسس
الونشية نن كنن المحذعف ققة  .اموه
()1يوى الحنفظ ار ححو ن تهلللسس الونشية ال يخوص ر سقنط الضنس .امظوذالتكت
2ر.621
امظوذ فو المنسث 1ر.190
()2
ينوبو تهلللسس الونشية فحش مشاع الوهلللسس؛ ألن قنعهللة قبشل المنتن قنحوة ع
()3
كشعغب ف ن وطي الحكم رنتصنل المنتن عهمن (إنكنن اللقن ـ ع ن ال يكشن الواعي
اإلستند.
نهلللننً) تنننن في ظنهو حنل ِ
 قنل الحنفظ في التكت (2ر )621-620ذ فقشل سختن في تنوي الونشية ذ عحش ة هذا
القنم ن يحئ المهلللس إل حهلليث قهلل سمنغ ن سخ ققة عقهلل سمنغ رلا الشسخ الثقة ن سخ=
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 3ـ تــدليس الشــيو :



ن يددوعي الددواعي ع د

فسن ّمسغ ع يكتسغ ع يتنبغ ع يصعغ رمن ال ينوف رغ



ددسخ حددهلليثن ً سددمنغ نتددغ
()1

لكسال ينوف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ضنس ب عقهلل سمنغ رلا الشسخ الضنس ع سخ ققة ب فسنقا المهلللس الشسخ الضنس
عينشقغ رلعظ نحومل ب فسصسو اإلستند كلهم ققنت ب عيصول هش رنالتصنل ع سخغ ألمغ
قهلل سمنغ نتغ ب فال يظهو حستئذ في اإلستند نن يقوضي دس … )) إل آخو كالنغ  .تنوي
غسو جننع ب رل حق النبن ة ن يقشل ذ ن يحئ الواعي لسشمل المهلللس عغسوس إل حهلليث
قهلل سمنغ ن سخ عسمنغ رلا الشسخ ن آخو ع آخو ب فسنقا الشاسطة رصسنة نحوملة ب
فسصسو اإلستند عنلسن ً عهش في الحقسقة منزل .عنمن يهللل عل ن هذا الونوي ال تقسسهلل فسغ
رنلضنس مهم ركوعا في نثلة الونشية ذ نن عاس هشسم ع يحس ر سنسهلل األمصن ي ع
الخهوي ب ع عبهلل هللا ر الحتعسة ب ع رسغ ع علي ضي هللا عتغ في تحويم لحش
الحمو األهلسة .قنلشا ذ عيحس ر سنسهلل لم ينمنغ ن الخهوي ب إممن خذس ع ننلا ع
الخهوي  .هكذا حهلل رغ عبهلل الشهن الثقعي عحمند ر زيهلل عغسو عاحهلل ع يحس ر سنسهلل
ع ننلا ب فأسقا هشسم ركو ننلا نتغ عجنلغ ع يحس ار سنسهلل ب ع الخهوي  .عيحس
فقهلل سمع ن الخهوي ب فال إمكن في عايوغ عتغ إال ن هشسمن ً قهلل سشى هذا اإلستند .عقهلل
جخ رذلا ار عبهلل البو عغسوس  .فهذا كمن توى لم ينقا في الونشية سخ ضنس ب عإممن
سقا سخ ققة ب فال اخوصن لذلا رنلضنس عهللا علم .
 قنل النواقي ذعنم ا وهو رنلقنم الثنمي ن الوهلللسس عهش تهلللسس الشسش ب رش ركو
الخطسب فقهلل كنن لهحن ً رغ في تصنمسعغ .
قنل الحنفظ ار ححو ذ يتبني ن يكشن الخطسب قهللعة في رلابع ن ينوهللل رعنلغ عل
جشازس ف مغ إممن ينم عل غسو هل الع ب ع نن هلغ فال يخع رلا علسهم لمنوفوهم
رنلوواجم علم يك الخطسب يعنل رلا إيهننن ً الكثوة ب ف مغ نكثو ن الشسش عالموعينت
عالتنس رنهللس عسنل علسغ عإممن يعنل رلا تعتتن ً في النبن ة  .امظوذ تشضس األفكن (1ر)369
 قنل الحنفظ في التكت ذ(2ر )616-615لسس قشلغ (( رمن ال ينوف رغ )) قسهللاً ب رل إرا
ركوس رمن ينوف رغ إال مغ لم يشوهو رغ كنن رلا تهلللسنن ً ب كقشل الخطسب ذ خبومن علي ر
ري علي البصوي عنوادس رذلا رش القنسم علي ر ري علي المحن ر علي الوتشخي ب
ع حلغ ن البصوة فقهلل ركوس رمن ينوف رغ ب لكتغ لم يشوهو رذلا ب عإممن ا وهو ركتسوغ ب
عا وهو رشس رنسمغ ب عا وهوا رتنبوهمن إل القبسلة ب ال إل البلهلل ب علهذا مظنئو ب
كصتسع البخن ي في الذهلي ف مغ تن ة ينمسغ فقا رقشلغ ذ حهللقتن نحمهلل ر عبهلل هللا فستنبغ
إل جهللس ب عتن ة يقشل ذ حهللقتن نحمهلل ر خنلهلل فستنبغ إل عالهلل جهللس  .عكل رلا ححس إال
ن هوتغ إممن هي ذ نحمهلل ر يحس الذهلي عهللا المشفق  .اموه
ً
 73رقشلغ ذ عهش ن ينمي سخن سمع نتغ ب
ععوفغ ار جمنعة في المتهل الوعي
رنسو اسمغ المنوعف ب ع يكتسغ ب ع يتنبغ ب ع يصعغ رمن لم يشوهو رغ ب كي ال ينوف .
.167
علش الحهلليث
()1
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()1

عيظهدو قددو التددشعس األعلددس فددي عددهلل الحكددم رنتصددنل ا ِإلسددتند المنددتن
عمحشس.
ع قو التشع الثنلث في حصشل الحكم عل سخ الواعي رنلحهنلة.
قددنل ار د دقسددق النسددهللذ ((ف مددغ (ينتددي الوددهلللسس) قددهلل يَخع د عيصددسو الددواعي
نحهددشالً فسنددقا النمددل رنلحددهلليث لكددشن الددواعي نحهددشالً عتددهلل النددننع نددع كشمددغ
()2
عهللالً ننوعفن ً في معس األنو. ))...

من ضوابط التدليس:

أوالً :قسم الحافظ صالح الدين العالئي المدلسين إلى خمس مراتب.

عفنئهللة رلا الوقنسم الحكم عل حهلليث كل نهلللس إرا لم يصول رنلندمنع رمدن
يخوص رموتبوغ ن حكن .عتلا المواتب هيذ

المرتبة األولى:

ن لم يشح رذلا ّإال مند اً جهللاًب رحسث مغ يتبني ن ال يُ َن َّهلل فسهم نثل
يحس ر سنسهلل األمصن يب عهشن ر عوعةب عنشس ر عقبة.
المرتبة الثانية :ن احومل األئمة تهلللسنغ ع َخ َّوجُشا لغ في الصحس عإن لم يصول
3

رنلنمنع عرلا إلنننوغ عقلّة تهلللسنغ في جتب نن عى .نثل سعسنن الثش ي ( ).
ع كنن ال يهلللس ّإال ع ققة .نثلذ سعسنن ر عسستة.

المرتبةاالثالثة :ا

ن كثو ن الوهلللسس فلم يَحوج األئمة رشي ن حنديثهم ّإال رمن
ّد حهلليثهم نطلقنًب عنتهم ن قَبلَغ نطلقنً.
حوّحشا فسغ رنلنمنعب عنتهم ن
نثلذ ري الخرسو نحمهلل ر ننلم المكي.

المرتبةاالرابعة :ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.152
امظوذ المصهلل الننرق
()1
.214
االقووال في رسنن االحطالل
()2
قنل الحنفظ الذهبيذ "سعسنن ر سنسهلل الححّ ة الثبتب نوعق علسغ نع مغ كنن يهلللس
()3
ع الضنعن ب علك لغ مقهلل عرعق عال عبوة رقشل ن قنلذ يهلللس عيكوب ع الكذارس ".
نسخان االعوهللال 2ر.169
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ن اتعق األئمة عل مغ ال يُحوج رشي ن حنديثهم ّإال رمن حوحشا
فسغ رنلنمنع لكثوة تهلللسنهم ع الضنعن عالمحهشلس  .نثلذ رقسة ر الشلسهلل.

المرتبةاالخامسة :ا
ض ِّن َ رأنو آخو سشى الوهلللسس فحهلليثهم نودعد علش حوحشا
ن
ُ
1
رنلنمنعب ّإال ن يشقّق ن كنن ضنعغ ينسوا .نثلذ عبهلل هللا ر لهسنة( ).

ثا اً:ا حمماج لب ةابجم ج اطاالتصالالإنالردتامينينةافيا
حاج ناهما :ا
ـ إرا ع دت ن طويق التقّند المحققس لنمنع رلا المهلللس لمن عتنتغ
فسمن ع د ن طويقهم .عن رلاذ
 1ـ قشل نبةذ ((كعسوكم تهلللسس قالقةذ األعمشب ع ري إسحنق ال َّنبِس ِنيب
عقوندة)).
قنل الحنفظ ار ححوذ ((فهذس قنعهللة جسهللة في حنديث ههال الثالقةب مهن
))(2

).

إرا جن ت ن طويق نبة دلت عل النمنع
 2ـ عاية اللسث ر سنهلل ع ري الخرسو ع جنرو .ف ن اللسث لم ينمع
ن
((
ري الخرسو ّإال ننمش َعغ ن جنرو .فقهلل قنل سنسهلل ر ري نويمذ حهللقتن اللسث
قنلذ جئت رن الخرسو فهللفع لي كونرس فنألوغذ سمنت هذا كلغ ن جنرو؟ قنلذ
الب فسغ نن سمنت عفسغ نن لم سمع .قنلذ فأع ِلم لي عل نن سمنت نتغب فأَعلَ َم
3

لي عل هذا الذي عتهللي))( ).
 3ـ ن يحس القطّنن ال يوعي ع زهسو ر نننعية ع ري إسحنق
النبسني ّإال نن كنن ع سمنع ري إسحنق ن سشخغ.
قنل اإلسمنعسليذ ((القطّنن ال يوض ن يأخذ ع زهسو نن لسس رنمنع ألري
))(4

إسحنق

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .113عتنوي

هل الوقهلليس رمواتب المشحشفس

امظوذ جننع الوحصسل
()1
 13ـ .14
رنلوهلللسس
.59
تنوي هل الوقهلليس
()2
.59
تنوي هل الوقهلليس
()3
فو البن ي 1ر .258عامظو ذ التكت 2ر631ب عفو المنسث 1ر.183
()4

152
قنل الحنفظ ار ححوذ ((عكأمغ عوف رلا رنالسوقوا ن حتسع القطّنن
))(1

ع رنلوصوي ن قشلغ

).

2

 4ـ عاية يحس القطّنن ع سعسنن الثش ي (نع قلة تهلللسس سعسنن)( ).
ـ إرا كنمت تلا الوعاية ع ّم كثو المهلللِّس ن الوعاية عتغب عن
رلا نن ركوس الحنفظ الذهبي في توجمة األعمشذ ((عهش يهلللّس ع رّمن دلّس
ع ضنس عال يُهلل َ ى رغب فمو قنلذ (حهللقتن) فال كال ب عنو قنلذ (ع )
ق إلسغ احومنل الوهلللسس ّإال في سش لغ كثو عتهم ك رواهسم (التخني)
تَطَ َّو َ
( قسق
عائل
ع ري
ار سلمة) ع ري حنل الن ّمننب ف ن عايوغ ع هذا الصت نحمشلة عل
))(3

).

االتصنل

ثاجثاً :ا بعى اف ما الرد امن اأحاد ث ابجم جس ن افي اأح ا
بجصح ح ناطص غةابجينينةابالحدماالتابجداج ة :ا
ـ ع عدهن حويحة رنلنمنع في نشضع آخو ن الصحس معنغب ع في
الصحس اآلخوب ع في حهلل دعاعي النتة األخوى ن النت عالمننمسهلل
4

عالمننجم عاألجخا عغسوهن( ).
ـ كشن الواعي المهلللس ن هل الموتبوس ذ األعل
5

ع الثنمسة ن نواتب

المهلللنس ( ).
جـ ـ كشن الوعاية ن طويق رنض التقند المحققس سمنع ال ُم َنت ِن َ
6

لهن( ).
د ـ كشن عاية المهلللس ع حهلل سشخغ الذي كثو ن األخذ عتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

المصند الننرقة في المشاضع المذكش ة.
امظوذ فو المنسث 1ر 183ـ .184
نسخان االعوهللال 2ر.224
امظوذ فو المنسث 1ر 183ـ .184
امظوذ المصهلل الننرق 1ر 183ـ .184
امظوذ فو المنسث 1ر.183

153
هـ ـ ع عد عاية المهلللس نقوعمة روعاية غسوسب ع ع عدهن في المونرننت
عالششاههلل.
1

ع ـ احومنل اطالع الشسخس عل طويق حويحة رنلنمنع( )ب لكتهمن قهلل
وطهمنب ف مهمن قهلل اموقسن
عهللال عتهن اخوصن اً ع لكشمهن لسنت عل
ححسحهمن ن نئنت األلشف ن األحنديث.

أهماالكتبافيامعرفةامراتباالمدلسين :ا
هل الوقهلليس رمواتب المشحشفس رنلوهلللسس للحنفظ ار

 1ـ تنوي
ححو
(ت 852هـ).
اعوبو الحنفظ ار ححو تقنسم النالئي لمواتب المهلللنس في كونرغ
(جننع الوحصسل في حكن المواسسل) سنسن ً لوصتسعهم فوتّب هذا الحخ
عل رلا حسث يذكو في كل نوتبة سمن ححنرهنب عقهلل رلغ نحمشعهم
( )152اع نهلللّس.
لك قهلل اخول اجوهندس في عهللد ن علئا المهلللنس في كونرغ (التكت
عل كون ار الصالل) عهش نوأخو في الوألس ع كونرغ (تنوي هل
2

الوقهلليس)( ).
عنثنل رلا ذ مغ ركو سلسمنن ر نهوان األعمش في الموتبة الثنمسة في
كونرغ (تنوي

3

هل الوقهلليس)( ) .عركوس في الموتبة الثنلثة في كونرغ (التكت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلنن تقي الهللي النبكي للحنفظ ري الححنج
()1
قنل الحنفظ ار ححوذ "عفي سئلة ِ
ِّ
ال ِمخيذ عسألوغ ع ّمن عقع في الصحسحس ن حهلليث المهلللس ننتنتن .هل مقشلذ إمهمن
اطلنن عل اتصنلهن؟.فقنلذ كذا يقشلشن عنن فسغ ّإال تحنس الظ رهمنب ّ
عإال فعسهمن
حنديث ن عاية المهلللنس نن تشجهلل ن غسو تلا الطويق الوي في الصحس ".
قنل الحنفظ ار ححوذ "قلتذ علسنت األحنديث الوي في الصحسحس رنلنتنتة ع المهلللنس
كلهن في االحوحنجب فسحمل كالنهم هتن عل نن كنن نتهن في االحوحنج فقا.
نن نن كنن في المونرننت فسحومل ن يكشن حصل الوننن في تخويحهن كنسوهن .عكذلا
المهلللنشن الذي خوج حهلليثهم في الصحسحس لسنشا في نوتبة عاحهللة في رلاب رل هم
عل نواتب ."...التكت عل كون ار الصالل 2ر.636
امظوذ التكت عل كون ار الصالل 2ر.650
()2
.33
امظوسذ
()3
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عل

كون

1
( )

ار الصالل) .
 2ـ اتحنف رعي الوسش رم ُن َي رنلوهلللسس ن الشسش للشسخ حمند
ر نحمهلل األمصن يب عهش نوتب عل الحوعف عجننع لمن في قال
سنئل في سمن المهلللنس للحنفظ ار ححو عروهنن الهللي الحلبي
عالنسشطيب عقهلل رلغ عهللدهم لهلليغ ( )161اع نهلللس.

الوجه الثاني :كثرة ا ع رسال:

عا ِإل سنل مشعنن .همنذ
ا ِإل سنل الظنهو (الحلي) .عا ِإل سنل الخعي.

2

فأعلهمن يُنوف رنهلل المننحوة رس الواعيس ( ).
عالثنمي يُنوف رنهلل اللقن رستهمن نع تحقق المننحوة (.)2

هل يجوز تعمد ا ع رسال؟:

قنل الحنفظ ار ححوذ ((ال يخلش المو ِسل ن يكشن سخ ن
ح ّهلل رغذ
 1ـ عهللالً عتهللس ععتهلل غسوس.
 2ـ ع غس َو عهللل عتهللس ععتهلل غسوس.
 3ـ ع عهللالً عتهللس ال عتهلل غسوس.
 4ـ ع غس َو عهللل عتهللس عهللالً عتهلل غسوس.
هذس رنة قنن ذ
األعلذ جنئخ رال خالف.
الثنميذ نمتشع رال خالف.
عكل ن الثنلث عالوارع يحومل الحشاز ععهللنغ عتوددس رستهمن رحنب

سل الذي

))(1

األسبن الحننلة علسغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).

امظوسذ 2ر.640
()1
اخوالف اجوهند الحنفظ ار ححو هتن إن كنن رس الموتبوس الثنلثة عالوارنة فلسس رمحل
إ كنل؛ ألن الوصوي رنلنمنع وطٌ عل الواج في الثنلثةب عرنالتعنق في الوارنة.
عإممن يقع اإل كنل عتهلل اخوالف اجوهندس رس الثنمسة عالثنلثة؛ ألن الثنمسة تحمل ننتنتنتهن
عل االتصنلب ع نن الثنلثة فسُشووط فسهن الوصوي رنلنمنع عل القشل الواج .
()1ب ( )2امظوذ التكت عل كون ار الصالل 2ر623ب عفو المنسث 1ر133ب  177ـ
.178
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أسباب ا ع رسال:

الحننل لم كنن ال يوسل ّإال ع ققة عل ا ِإل سنل سبن نتهنذ
1ـ ن يكشن سمع الحهلليث ع جمنعة ققنت ب عح عتهللس ب فسوسلغ


اعومنداً عل ححوغ ع سشخغ.
 2ـ ن يكشن مني ن ح ّهللقغ رغ ععوف المو فذكوس نوسالً؛ ألن حل


طويقوغ مغ ال يحومل ّإال ع ققة.
 3ـ ن ال يقصهلل الوحهلليث رأن يذكو الحهلليث عل عجغ المذاكوة ع عل
جهة العوشى فسذكو المو ؛ ألمغ المقصشد في تلا الحنلة دعن النتهلل؛ عال سسمن


إن كنن النننع عن فن ً رم طشى لشهوتغ ع غسو رلا ن األسبن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التكت عل كون ار الصالل 2ر.557
=()1
نل عَب ُهلل ّ
نل إر َوا ِهس ُم (التخني ) إ َرا قُل ُ
هللاِ (ينتي ار نننشد) فَقَهلل
ت ذ قَ َ
 عن نثلوغ ذ قَ َ
َ
نل َ .ع ِن
نل فُ َال ٌن عَتغُ فَه َُش َع ّم َس ّمست ع َك َمن قَ َ
احهلل عَتغُ َع ِإ َرا قُلت ذ قَ َ
َح ّهللقَتِي رِ ِغ غَس ُو َع ِ
ال َمنلُش ِ َ ّن رَس َ إر َوا ِهس َم َععَب ِهلل ّ
هللاِ َئِ ّمةً قِقَنت لَم يُ َن ّم قَاّ ُنوّهَ ًمن َع َال َنحوُعحً ن َع َال َنحهُشالً
فَ ُشسُش ُخغُ الّ ِذي َ َخَ َذ عَتهُم َع عَب ِهلل ّ
سل ُس ُو ُج ال ُكشفَ ِة
هللاِ َئِ ّمةٌ َ ِج ّال ٌ مُبَ َال ُ َع َكنمُشا َك َمن قِ َ
نل عَب ُهلل ّ
َع ُكلّ َن لَغُ َرع ٌ
هللاِ لَم يَو ََشقّ فِي قُبُشتِ ِغ عَتغُ َعإِن
نل إر َوا ِهس ُم قَ َ
ث إ َرا قَ َ
ق فِي ال َح ِهللي ِ
ّ
ّ
ص ُل لَتَن الثب ُ
ت ِرقَشلِ ِغ فَ ِر َوا ِهس ُم َع
نل عَب ُهلل هللاِ َال يَح ُ
نل ذ قَ َ
َكننَ غَس ُوسُ ِن ّم فِي طَبَقَوِ ِغ لَش قَ َ
عَب ِهلل ّ
َ
ب َع ُع َم َو َعم َِظس ُو َننلِا َع ار ِ ُع َم َو فَ ِ ّن ال َش َسنئِا رَس َ هَه َُال ِ
هللاِ م َِظس ُو ار ِ ال ُم َنسّ ِ
ض َي ّ
نس َع َعقَقِ ِهم َع َح َهللقِ ِهم َع َال
َعرَس َ الصّ َحنرَ ِة َ ِ
هللاُ عَتهُم إ َرا َس ّمشهُم ُع ِجهللُعا ِن َ َجلّ التّ ِ
يُ َن ّمشنَ ِس َشاهُم ال َبوّةَ  (.اجع ذ زاد المنند ج5ر )653
عامظو الومهسهلل 1ر 38-37عغسوس .
 عن نثلوغ ذ قشل نبة ذ قنل لي حمند ر ري سلسمننذ ين نبة ال تشقعتي عل إرواهسم ب
فنن النههلل قهلل طنل ع خنف ن من ع كشن قهلل منست .اموه ب عحمند لم يك د رغ
اإل سنل .
الحول عالونهلليل  1( -ر  – )165عامظو الكننل الر عهللي (6ر. )655-654
عامظو نثنال لمن يحومل التنسنن ذ الكننل 1ر100-99عالنسو 7ر114
 قنل الخطسب في الكعنية (1ر )457-456عنتهم ن يكوبهن ننتهللة ب عيوعيهن نوسلة
عل ننت المذاكوة ب عالوتبسغ لسطلب إستندهن الموصل عينأل عتغ ب ع رمن سلشهن
اخوصن اً عتقويبن ً عل المونلم لمنوفة حكننهن كمن يعنل العقهن اآلن في تهلل ينهم ب
ف را يهلل اإلسونمنل احوسج ال رسنن اإلستند ب ال توى إل عوعة ر الخرسو لمن مكو
عل عمو ر عبهلل النخيخ تأخسو الصالة ع سل لغ خبو ري نننشد األمصن ي ع
التبي في حالة جبويل اسوثبوغ عمو ر عبهلل النخيخ لحنجوغ إل اسونمنل الخبو
عقنل لغ اعلم نن تقشل ين عوعة ؟ فأرنن لغ إستندس لسقطع رذلا عذ س عكنن اروهللا عوعة=

156
ع نن ن كنن يُو ِس ُل ع كل حهلل ف ُورَّمن كنن البنعث لغ عل ا ِإل سنل ضن
ن
ح ّهللقغ ب لك هذا يقوضي القهللل في فنعلغ لمن يووتب علسغ
 1ا

ا
ن الخسنمة( ).
لم بس ابج لبةاـامناح ثاقاتهااـاع ىادرجاتاهي:
2

 1ـ عالهنذ نن سلغ ححنري قبت سمنعغ( ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= عمو رنلخبو عل سبسل المذاكوة عالوتبسغ ب لسنأل عمو عتغب فلمن احوسج إل اسونمنلغ
اسوثبوغ عمو فسغ فأستهللس لغ .....قم سنقغ الخطسب ر ستندس إل ننلا ب ع ار هن ن
عمو ر عبهلل النخيخ خو الصالة يشنن ً عهش رنلكشفة فهللخل علسغ عوعة ر الخرسو فأخبوس
ن المنسوة ر نبة خو الصالة يشنن عهش رنلكشفة فهللخل علسغ رش نننشد األمصن ي
فقنل نن هذا ين ننسوة ؟ لسس قهلل علمت ن جبويل مخل فصل فصل سشل هللا  قم
حل فصل سشل هللا  قم حل فصل سشل هللا  قم حل فصل سشل هللا 
قم حل فصل سشل هللا  ... قم قنل رهذا نوت ؟ فقنل عمو لنوعة ذ اعلم نن تحهلل
ين عوعة ؟ ع ن جبويل هش قن لوسشل هللا  عقت الصالة  .قنل عوعة ذ كذلا كنن
رشسو ر ري نننشد يحهلل ع رسغ ب قنل عوعة ذ علقهلل حهللقوتي عنئشة ن سشل هللا
كنن يصل النصو عالشمس في ححوتهن قبل ن تظهو  . )) .عهش في الصحسحس .
عفي الكعنية (2ر )470قنل األحمني ذ حضوت ار عسستة ب ع تنس عواري فقنل ذ كس
حب الشسخ يوحمغ هللا ؟ فقنل سعسنن ذ رخسو محمهلل هللا ب قنل ذ نن تقشل في انو ة ن
الحنج حنضت قبل ن تطشف رنلبست ؟ فقنل ذ تعنل نن يعنل الحنج غسو مهن ال تطشف
رنلبست ب فقنل ذ هل ن قهللعة ؟ قنل ذ منم ب عنئشة حنضت قبل ن تطشف رنلبست
فأنوهن التبي  ن تعنل نن يعنل الحنج غسو الطشافب قنل هل ن رالغ عتهن ؟ قنلذ
منم ب حهللقتي عبهلل الوحم ر القنسم ع رسغ ع عنئشة رذلا ب قنل األعواري ذ لقهلل
اسونمتت القهللعة ب ع حنتت البالغ ب عهللا لا رنلو ند  .عإستندهن حن .
()1التكت عل كون ار الصالل 2ر.555
 عهذا فسمن إرا كنن ينوف مغ ضنس علسس رثقةب فأنن إن كنن يوى مغ ققة عتهللس نحوعل
عتهلل غسوس فال ف ن كثسواً ن األئمة كنمشا يحذفشن اسم الواعي لكشمغ ققة عتهللس نحوعحن
عتهلل غسوس ب فهذا العنل إممن دى إل تشهس نوسالتهم ب ع مهن ضنسعة ب علم يحول
فنعلهن  .عهللا علم .
قنل ار الصاللذ "لم مَنُهلل في مشاع الموسل عمحشس نن ين َّم في حشل العقغذ
()2
نوسل الصحنري .نثل نن يوعيغ ار عبنس عغسوس ن حهللا الصحنرة ع سشل هللا
ـ  ـ علم ينمنشس نتغ؛ ألن رلا في حكم المشحشل المنتهلل؛ ألن عايوهم ع
الصحنرةب عالحهنلة رنلصحنري غسو قندحة؛ ألن الصحنرة كلهم عهللعل" .علش الحهلليث
 141ـ .142
=
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 2ـ قم نوسل ححنري لغ ؤية فقا علم يثبت سمنعغ .
 3ـ قم نوسل المخضو .


 4ـ قم نوسل الموق كننسهلل ر المنسب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=عقنل الحنفظ ار ححوذ "إممن َينتشن رذلا ن نكتغ الوحمل عالنمنع .نن ن ال يمكتغ رلا
فحكم حهلليثغ حكم غسوس ن المخضونس الذي لم ينمنشا ن التبي  . التكت
2ر.541
َّ
َّ
وهو ع الشنفني مغ ال يحوج
 قنل النسشطي في تهلل يب الواعي (1ر )224ذ ا
َ
رنل ُموسلب إالَّ نواسسل سنسهلل ر ال ُمنسب.
قنل ال ُمصتِّ في « ول المهذ » عفي «اإل ند»ذ عاإلطالق في التَّعي عاإلقبَنت غلاب
رل هش يُحوج رنل ُموسل رنل ُّشوعط المذكش ةب عال يُحوج رمواسسل سنسهلل إالَّ رهن يضً ن.
قنلذ ع حلُ رلاب َّن ال َّ
شنفني قنل في « ُنخوصو ال ُمخَمي»ذ خبومن ننلا ب ع زيهلل ر
سلمب ع سنسهلل ر ال ُمنسبذ َّن َ سُشل هللا  - -مَهَ ع رسع اللَّحم رنلحسشان .عع ار
فحن جل رِ َنتنق فقنلذ عطُشمي رهذ ِس
عبَّنسذ َّن َج ُخع ً ا مُحوت عل عههلل ري ركوب َ
ال َنتَنقب فقنل رش رَكوذ ال يَصل هذا .قنل ال َّ
شنفنيذ عكنن القنسم ر ُنح َّمهللب عسنسهلل ر
َّ
ُّ
الخرسوب ع رش رَكو ر عبهلل الوَّحم يُحوِّ نشن رسع اللحم رنلحسشان.
ال ُمنسبب ععُوعة ر
قنلذ عرهذا مأخذب عال منل ُم حهللًا ن ح َحن َ سُشل هللا  - -خنل َ رن ركو الصِّ هلليق.
عإ َسنل ار ال ُمنسب عتهللمن حن  .اموه .
فنخول ححنرتن في ننت قشلغذ عإ سنل ار ال ُمنسب عتهللمن حن ب عل عجهس ب حكنهمن
ال َّشسخ رش إسحنق ال ِّشسوازي في «اللمع» عالخطسب البنهللادي عغسوهمن.
حهللهمنذ ننتنسُ مَّغ ُححَّة عتهللسُ رخالف غسوهن ن ال َم َواسسلب قنلُشا ألمَّهن فُوِّشت ف ُش ِجهللت
ُننتهللة.
َّ
َّ
َّ
عالثَّنميذ مهن لسنت ر ُححَّة عتهللسُب رل هي كنسوهن .قنلشاذ عإممن َّج الشنفني رموسلغب
عالوَّوجس رنل ُموسل جنئ ٌخ .قنل الخطسبذ عهش الصشا .
عاأل َّعل لسس رشي ب َّ
ألن في َن َواسسلغ نن لم يُشجهلل ُننتهللًا رحنل ن عجغ يص ب عكذا قنل
البَسهقي.
َّ
َّ
َّ
ُ
عزيَندة ار ال ُمنسب في هذا عل غسوس مغ ح الونرنس ب إ َسنال فسمن زع َم الحُ عنظ.
قنلذ ِ
قنل ال ُمصتِّ ذ فهذان إ َننننن حنفظنن فقسهنن َ نفنسنن ُنوَضلِّ َننن ن الحهلليث عالعقغ
عالخبوة الوَّننة رتصُ ش ال َّ
شنفني عنننمي كالنغ.....
عاألحشل
ِ
ُّ
ألن ال َّ
قنلذ عال يص تَ َنلق ن قنلذ إمَّغ ُححَّة رقشل ِغذ إ َسنلغ حن ب َّ
شنفني لم ينومهلل علسغ
ض َّم إلسغ ن قشل ري ركوب عن حضوسُ ن الصَّحنرةب عقشل ئمة
عحهللسُب رل ل َّمن ام َ
الوَّنرنس األ رنة الَّذي ركوهمب عهم رَنة ن فُقَهن ال َم ِهلليتة النَّبنة.
مقل ار الصبَّنغ عغسوس هذا الحُكم ع تمن النَّبنةب عهش نذهب ننلا عغسوسب فهذا
عقهلل َ
عنض ٌهلل قنن لل ُموسل .اموه .
َّ
َّ
عقنل البَلقستي ذ ركو ال َمنع دي في «الحنعي» ن الشنفني اخول قشلغ في نواسسل سنسهللب
فكنن في القهلليمذ يحوجُّ رهن رنمعوادهنب ألمَّغ ال يُوسل حهلليثًن إالَّ يشجهلل ُننتهللًاب عألمَّغ ال=
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 5ـ قم نوسل ن كنن يوحوَّى في سشخغ كنلشنبي عنحنههلل.
 6ـ قم نوسل ن كنن يأخذ ع كل حهلل كنلحن .
ع نن نواسسل حنن الونرنس كقوندة عالخهوي ع ُح َمسهلل الطشيلب ف ن
1
غنلب عاية ههال ع الونرنس ( ).

أهم الكتب في معرفة ذوي ا ع رسال:

 1ـ المواسسل لنبهلل الوحم ر ري حنتم.
 2ـ جننع الوحصسل في حكن المواسسل للحنفظ حالل الهللي النالئي.

الوجه الثالث :كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين:

آمعنً.

عإمّمن يُ َن ُّهلل رلا نتوقهللاً عل الواعي لمن يليذ
 1ـ لنهلل عتنيوغ رنموقن الشسش .
 2ـ ععهلل الومك ن الشقشف عل حنل المحهشلس .
 3ـ ععهلل العنئهللة ن عاينت المووعكس في نقن تقشية الوعاينت.
عيظهو قو عهلل االموقن في نش نتهنذ
 1ـ توجس نوسل ن يتوقي سشخغ عل نوسل ن ال يتوقسهم كمن تقهلل
 2ـ ن الواعي قهلل يُوَّهم رنلكذ

2

عتهلل إكثن س ن الوعاية عم ال تشجهلل

لهم تواجم في كوب علم الوجنل( ) .كمن هش الشأن في نحمهلل ر عمو
3

الشاقهللي( ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= يوعي إالَّ نن سمنغ ن جمنعةب ع ن كنرو الصَّحنرةب ع عضهللس قشلهمب ع آس ُنتوشوً ا
عت َهلل الكنفَّةب ع عافقغُ فن ُل هل ال َنص ِوب ع يضً ن ف َّن نواسسلغُ سُبوت فكنمت َنأ ُخشرة ع
ري هُويوةب لِ َمن رستهمن ن ال ُم َشاحلة عالصهن ةب فصن إ َسنلغ ك ستندس عتغب عنذهب
ال َّ
شنفني في الحهلليهللذ مَّغ كنسوس.
امظو رحثن نشعبن في هذا في مكت الخ كشي (1ر)466عنن رنهللهن
( )1امظوذ فو المنسث 1ر.152
قنل الحنفظ ار ححوذ "عثمنن ر عبهلل الوحم ر ُننلم الحواميب المنوعف رـ
()2
ض ّن رنبب رلاب حو
(الطوائعي) حهللعقب كثو الوعاية ع الضنعن عالمحنهسلب ف ُ
منبغ ار ممسو إل الكذ ب عقهلل عقّقغ ار ننس  .ن الونسنةب ننت ستة 202هـ .دب سب
.385
ق" تقويب الوهذيب
.44
امظوذ المحومع المهللمي في عههلل التبشة
()3
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يتقوى من الروايات الضعيفة:
ما ّ

قنل الحنفظ ار ححوذ ((عنو تُشرع الني الحعظ رمنوبو ـ كأن يكشن
فشقغ ع نثلغ ال دعمغ ـ عكذا المخولا الذي لم يومسخب عالمنوش عا ِإلستند
الموسل عكذا المهلللَّس إرا لم يُنوف المحذعف نتغب حن حهلليثهم حنتن ً ال
لذاتغب رل عحعغ رذلا رنعوبن المحمشع ن المونرِع عالمونرَع.
ألن نع كل عاحهلل نتهم احومنل كشن عايوغ حشارن ً ع غسو حشا عل
حهلل سشا ب ف را جن ت ن المنوبوي عاية نشافقة ألحهللهمب ج حهلل
الحنمبس ن االحومنلس المذكش ي عد ّل رلا عل ن الحهلليث نحعشظب
فن تق ن د جة الوشق إل د جة القبشل ـ عهللا علم ـ.
عنع ا تقنئغ إل د جة القبشل فهش نتحا ع تبة الحن لذاتغب ع رّمن
1
تشقّ رنضهم ع إطالق اسم الحن علسغ))( ).
عإممن توق ّشى عاية الضنس في ضبطغ رثالقة وعط هيذ
هلليهللاً.
 1ـ ن ال يكشن الضن
 2ـ ن تنوضهلل رمونرنة ع نههلل ن نثلغ ع قشى نتغ.
عاية األعقق ع الثقنت.
 3ـ ن ال تخنل


مناعباربتابجر والبجدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

مخهة التظو

 51ـ .52

ا
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لف هافصالن :ا
ابجفص ابأللل:اميا ياطيضاعباربتابجر والبجدي
ابجفص ابجثا ي:ام بتباأجفاظابجر والبجدي  .ا

.ا
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الفصل األول :
معاني بعض عبارات الجرح والتعديل
سلا ئمة الحول عالونهلليل نتهحس في الهللاللة عل جول الوعاة عتشقسقهم
همنذ
 2ـ الحوكنت.
 1ـ األلعنظ.

أوالً :األلفـاظ:

لعنظ الحول عالونهلليل نتهن لعنظ نشهش ة نوهللاعلة كثسوة االسونمنلب
عنتهن نن هش قلسل الش عد.
فنأللعنظ الموهللاعلة ركثوةب نتهن نن هش احطالل عن ب عرنضهن
نصطلحنت خنحة ربنض األئمة.

فمنابجمص حاتابجيامةافيابجداث قاطاألجفاظ :ا
1
 1ـ (ثقة) .عهش النهللل الضنرا( ) .هذا هش ا ِإلطالق المشهش  .عقهلل تطلق

(ققة) عل غسو هذا المنت فم رلاذ
ـ قهلل يُطلِقُشن الشح رـ (الثقة) عل ن كنن نقبشالً علش لم يك
2
ضنرطن ً( ).

ـ قهلل يواد رهن اسوقننة نن رلغ المشقِّق ن حهلليث الواعي ال الحكم
3

للواعي معنغ رأمغ في معنغ رولا المتخلة( ).
عنمن يهللل عل ع عد كلمة (ققة) عل غسو ننتنهن المشهش نوان
ركوهمن الشسخ عبهلل الوحم ر يحس المنلمي  -حمغ هللا تننل  -عهمنذ
(4

).

بأللل :ن جمنعة ن األئمة يحمنشن رستهن عرس الوضنس
بجثا ي :ن ئمة الحهلليث ال يقوصوعن عل الكال فسم طنلت
نحنلنوهم لغ عتمكتت ننوفوهم رغب رل قهلل يوكلم حهللهم فسم لقسغ نوة عاحهللة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3

.77
امظوذ البنعث الحثسث
امظوذ فو المنسث 1ر.369
الوتكسل 1ر.69

()4

امظوذ الوتكسل 1ر.69
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عسمع نتغ نحلنن ً عاحهللاً ع حهلليثن ً عاحهللاًب عفسم عنحوس علم يلقغ علكتغ رلنغ
ي ن حهلليثغب عفسم كنن قبلغ رم ّهللة قهلل تبلغ نئنت النتس إرا رلنغ ي
ن حهلليثغب عنتهم ن يحنعز رلاب فنر حبنن قهلل يذكو في الثقنت ن يحهلل
البخن ي سمنس في تن يخغ ن القهللنن عإن لم ينوف نن عى ععم عى
عن عى عتغب علك ار حبنن يوشهللد ع رمن تنتّت فسم عجهلل في عايوغ
نن اسوتكوسب عإن كنن الوجل ننوعفن ً نكثواً.
عالنحلي قويب نتغ في تشقسق المحنهسل ن القهللنن ب عكذلا ار سنهلل
عار ننس ب عالتننئيب عآخوعن غسوهم يشققشن ن كنن ن الونرنس
ع ت بنعهم إرا عجهللعا عاية حهللهم ننوقسمة رأن يكـشن لغ فسمـن يوعي نونرع
ع نههلل عإن لم يوع عتغ ّإال عاحهلل علم يبلنهم عتغ ّإال حهلليث عاحهلل ...عن
األئمة ن ال يُشقِّق ن تق ّهللنغ حو يَطَّلِ َع عل ع ّهللة حـنديث لغ تكشن
ننوقسمةب عتكثو حو ينلب عل ظتغ ن االسوقـننة كنمت نلكة لذلا
الواعي.
عهذا كلغ يهللل عل ن ُج َّل اعومندهم في الوشقسق عالحول إممن هش عل
1

سسو حهلليث الواعي( ).
عال تنن ض رس نن تقهلل ن تصتس ار ننس عالتننئي ضم األئمة
الموشهللدي عرس نن ركوس المنلمي هتن عرلا ألنوي همنذ
 1ـ ن الوشهللد هش األحل ن نتهحهمن.
 2ـ ن تشقسق ن لم يـأت عتغ ّإال حـهلليث عاحهلل لغ فسغ نونرع ع نههلل
حكم عل رلا الحهلليث رنلقبشل لحصشل حهللهمن (المونرنة ع الشنههلل) فال
يلخ نتغ تشقسق الواعي في كل نن عاس نوعوّداً رغ رحسث يحصل لغ الوشقسق
المطلق الذي هش نحل الوشهللد.
 2ـ (ثقةاثقة).
((
قنل النخنعيذ الوأكسهلل الحنحل رنلوكوا فسغ زيندة عل الكال الخنلي
نتغب ععل هذا فمن زاد عل نوتس نثالً يكشن عل نتهنب كقشل ار سنهلل
2

في نبةذ "ققة نأنشن قبت ححّة حنحب حهلليث"( ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصهلل الننرق 1ر 66ـ .67
()1
مص عبن ة ار سنهللذ "كنن ققة نأنشمن قبون حنحب حهلليث ححّ ة" .الطبقنت
()2
7ر.280

163
قنلذ ع كثو نن عقعتن علسغ ن رلا قشل ار عسستةذ "حهللقتن عموع ر
))(1

ديتن عكنن ققة ققة رونع نوات" عكأمغ سكت المقطنع مَعَ ِنغ


).

2

 3ـ (كأ هامصح )ا ذ كتنية ع الحعظ عا ِإلتقنن( ).
 4ـ (حافظ) ع (ضاط ) .عهمن ال يكعسنن في الوشقسق إرا لم يكشمن
نقوعمس رلعظ (عهللل).
ألن الحعظ عالضبا قهلل يشجهللان نع عهلل النهللالةب عقهلل تشجهلل النهللالة
3

رهللعمهمنب عقهلل تقوون رهمن( ).
عن نثلة رلاذ ن رن يش سلسمنن ر داعد الشنركشمي ن الحعّنظ الكبن ّإال
مغ كنن يُوَّهم رشو التبسذ عرنلشضع حو قنل البخن يذ ((هش ضن عتهللي ن
4

كل ضنس ))( ).
لك قنل ار الصالل لمن ركو لعنظ الموتبة األعل ن الونهلليلذ ((عكذا
5
إرا قسل في النهللل إمغ حنفظ ع ضنرا))( ) .عنوادس ن اللعظس حستئذ قهلل ُطلِقن في
حق ننلش النهللالة.
عقنل النخنعيذ الظنهو ن نحود الشح رـ (ا ِإلتقنن) كذلا قسنسن ً
عل الضبا إر همن نوقن رنن ال يخيهلل ا ِإلتقنن عل الضبا سشى إ نن س
((

6

رمخيهلل الضبا))( ).
 5ـ (حرة) عهش قشى ن (ققة) .عنمن يهللل عل رلاذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فو المنسث 1ر.363
()1
 لش ركوت في األلعنظ التند ة اإلسونمنل حن ألمهن لسنت ن المصطلحنت النننة
عتهللهمشهي قلسلة اإلسونمنل عتهللهم ب عقهلل قسلت في نننو ر كهللا كمن في الحول
عالونهلليل (8ر )368ع نبة عسمنس غسوس كذلا  .عفي تهذيب الوهذيب (ج  4ر
 )196عقنل عبهللهللا ر داعد الخويبي ذ كنن نبة إرا ركو األعمش قنل المصح
المصح  .عقنل عموع ر علي ذ كنن األعمش ينمي المصح لصهللقغ .
امظوذ تهذيب الوهذيب 10ر.115
()2
امظوذ فو المنسث 1ر.364
()3
ّ
امظوذ تذكوة الحعنظ 2ر488ب عنسخان االعوهللال 2ر205ب عفو المنسث 1ر.364
()4
.237
علش الحهلليث
()5
فو المنسث 1ر.364
()6
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ـ ن اآلجوي سأل رن داعد ع سلسمنن ر رتت وحبسل فقنلذ ((ققة
يخطئ كمن يخطئ التنس .قنل اآلجويذ قلتذ هش ححّة؟ فقنلذ الححّة حمهلل
1

ر حتبل))( ).
ـ قشل عثمنن ر
))(2

علسس رححّة

ري سبة في حمهلل ر عبهلل هللا ر يشمسذ ((ققة

).

))(3

).

جـ ـ قشل ار ننس في نحمهلل ر إسحنقذ ((ققة علسس رححّة
4

 6ـ (ص لق) عح رنلصهللق عل طويق المبنلنة( ) .عهش دعن الثقة.
قنل ار الصاللذ ((عنشهش ٌ ع عبهلل الوحم ر نههللي القهللعة في هذا الشأن
5

مغ ح ّهلل فقنلذ حهللقتن رش خلهللة( ) .فقسل لغذ كنن ققة؟ فقنلذ كنن حهللعقن
عكنن نأنشمن عكنن َخسِّوا ـ عفي عايةذ (كنن خسن ا)ـ الثقة نبة
))(6

) .فشح

عسعسنن

ار نههللي رن خلهللة رمن يقوضي القبشل قم ركو ن هذا
7
( )

اللعظ (ققة) يقنل لمثل نبة عسعسنن .
 7ـ (مح ه ابجص ق) لعظ يهللل عل
8

ن حنحبغ نحلغ عنوتبوغ نطلق

الصهللق( ).
 8ـ (مقاربابجح ث) .رنلكنو (نقن ِ ) اسم فنعلذ ي حهلليثغ نقن ِ ٌ
10
9
لحهلليث غسوس( ) ن الثقنت( ).
1

عرنلعو (نقن َ ) اسم نعنشلذ ي حهلليثغ يقن رغ حهلليث غسوس( ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ المصهلل الننرق 1ر.365
()1
امظوذ فو المنسث 1ر.365
()2
امظوذ المصهلل الننرق 1ر.365
()3
فو المنسث 1ر 365ـ .366
()4
هش خنلهلل ر ديتن الومسمي الننهللي .امظوذ االسونتن في ننوفة المشهش ي ن
()5
حملة النلم رنلكت 1ر.601
.238
علش الحهلليث
()6
امظوذ ول الوبصوة عالوذكوة 2ر.9
()7
امظوذ تهلل يب الواعي 1ر.345
()8
.162
الوقسسهلل عاإليضنل
()9
( )10فو المنسث 1ر.366

165
عالموادذ يقن
2

التنس في حهلليثغ عيقن رشمغ .يذ لسس حهلليثغ رشنر عال

نتكو( ).
عن رلا نن عاس الوونذي قنلذ ((إسمنعسل ر افع قهلل ضنَّعغ رنض
ححن الحهلليثب عسمنت نحمهللاً ـ ينتي البخن ي ـ يقشلذ هش ققة نقن
))(3

الحهلليث

).

4
( )

 9ـ (ثَ ْبت) رنكشن المشحّهللةذ الثنرت القلب عاللننن عالكون عالححّة .
اطه اطأس) لعظنن في نوتبة
 10ـ (ال اطأس اطه) ع (ج
5

(الصهللعق)( ).
قنل الصتننميذ ((ف ن قسل إمغ يتبني ن يكشن (ال رأس رغ) رلغ ن
(لسس رغ رأس) لنواقة (ال) في التعي.
جسبذ رأن في النبن ة األخوى قشة ن حسث عقشع التكوة في سسنق
6

التعي فننعت األعل في الحملة))( ).
 11ـ قنل ار الصاللذ ((قشلهم( ...فالن اما اأع م اطه اطأسا) هش في
7

الونهلليل دعن قشلهمذ (ال رأس رغ) )) ( ).
عقنل النواقيذ (( ( جش مغ ال رأس رغ) مظسو (نن علم رغ رأسن) ع
))(8

فع ألمغ ال يلخ ن عهلل النلم حصشل الوجن رذلا
األعل
 12ـ (صاج ) ع (صاج ابجح ث).

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.162

الوقسسهلل عاإليضنل
=()1
فو المنسث 1ر.367
()2
ست الوونذيب كون فضنئل الحهندب رن نن جن في فضل الموارا 4ر.189
()3
عامظوذ فو المنسث 1ر.367
المصهلل الننرق 1ر .364قنل النخنعيذ "ع نن رنلعو فمن يُث ِب ُ
ت فسغ المحهلل
()4
ننمشعغ نع سمن المشن كس لغ فسغب ألمغ كنلححة عتهلل الشخص لنمنعغ عسمنع
غسوس".
امظوذ فو المنسث 1ر.365
()5
تشضس األفكن 2ر.265
()6
.240
علش الحهلليث
()7
ول الوبصوة عالوذكوة 2ر.6
()8

166
ركو ار ححو ن ((عندة األئمة إطالق الصالحسة حسث يويهللعن رهن
))(1

).

الهللينمةب نن حسث يهلل رهن الصالحسة في الحهلليث فسقسهللعمهن رغ

2

 13ـ (إجىابجص قامااها) يذ مغ لسس ربنسهلل ع الصهللق( ).
 14ـ (ش خ) في الموتبة الثنلثة ن الونهلليل عتهلل ار ري حنتمب يكوب
3

حهلليثغ عيتظو فسغ( ).
قنل رش الحن ر القطّننذ ((...قشل ري حنتم عقهلل سئل عتغ ـ ينتي عبهلل
الحمسهلل ار نحمشد ـ ذ ( س ٌخ)ب هذا لسس روضنس ب عإممن هش إخبن رأمغ لسس
4
ن عال هل النلم عإممن هش سخ عقنت لغ عاينت ُ ِخ َذت عتغ))( ).

لك قنل الحنفظ الذهبيذ ((قشلغ ـ ينتي رن حنتم ـ ذ ( سخ)ب لسس هش
عبن ة جول ...علكتهن يضن ً نن هي عبن ة تشقسق عرنالسوقوا يلشل لا مّغ
5

))( )

لسس رححّة

.ا ا

ا

لمنابجمص حاتابجخاصةاطبيضابأللمةافيابجداث قاطاألجفاظ :ا

 1ـ قنل ار الصاللذ (( عجن ع ري جنعو حمهلل ر ستنن قنل ذ كنن
عبهلل الوحم ر نههللي رمن جوى ركو حهلليث الوجل فسغ ضن ب عهش
6

جل حهللعق .فسقشلذ رج اصاج ابجح ث))( ).
قنل النخنعيذ ((عهذا يقوضي مهن ـ ينتي حنل
عالشح

رصهللعق عتهلل ار نههللي سشا

 2ـ قنل ار ننس ذ ((إرا قلتذ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

))(7

).

اطهاطأس فهش ققة

الحهلليث ـ هي
8
))( )

.

امظوذ التكت عل كون ار الصالل 2ر680ب عفو المنسث 1ر.200
فو المنسث 1ر.366
الحول عالونهلليل 2ر.37
مسل األعطن 3ر.218
نسخان االعوهللال 2ر.385
.239
علش الحهلليث
فو المنسث 1ر.366
 .238عامظوذ لننن المسخان 1ر.13
علش الحهلليث
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لك ال يلخ ن رلا تننعي اللعظس ب فقهلل قنل النواقيذ ((لم يقل ار
ننس ذ إن قشليذ (لسس رغ رأس) كقشليذ (ققة) حو يلخ نتغ الوننعي رس
اللعظس ب إممن قنلذ إن ن قنل فسغ هذا فهش ققةب عللثقة نواتب فنلونبسو عتغ
رقشلهمذ (ققة) فع ن الونبسو عتغ رأمغ (ال رأس رغ) عإن ا ووكن في نطلق
1

الثقة))( ).
عمظسو رلا نن ع د ع عبهلل الوحم ر إرواهسم ( ُد َحسم) حسث سألغ رش
ز عة الهللنشقيذ ((نن تقشل في علي ر حش ب العخا ي ؟ فقنل ذ (ال رأس
رغ)ب
قنل رش ز عةذ فقلتذ علِ َم ال تقشل (ققة) عال تنلم ّإال خسوا؟ قنلذ قهلل
2

قلت لا إمغ ققة))( ).
 3ـ قنل نكي ر عبهللانذ ((سألت ننلم ر الححنج ع ري األزهو
( حمهلل ر األزهو) فقنلذ أكدباعنها)) .قنل الحنكمذ ((هذا سم ننلم في
))(3

الثقنت

).

ا

لمنابجمص حاتابجيامةافيابجر واطاألجفاظ :ا
 1ـ (ج اطقاي) تتعي القشة نطلقن ً عإن لم تثبت الضن نطلقن ً .
4
( )

5

ع(لسس رنلقشي) تتعي الهلل جة الكننلة ن القشة( ).
قنل الحنفظ الذهبيذ ((عقهلل قسل في جمنعنتذ (لسس رنلقشي) عاحوج رغب
عهذا التننئي قهلل قنل في ع ّهللةذ (لسس رنلقشي) عيخوج لهم في كونرغ.
6

قنلذ قشلتن (لسس رنلقشي لسس رحول ُنع ِنهلل)( ) ...عرنالسوقوا إرا قنل رش

))(7

حنتمذ (لسس رنلقشي) يويهلل رهن ن هذا الشسخ لم يبلغ د جة القشي الثبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).

ول الوبصوة عالوذكوة 2ر .7عامظوذ تحقسق الون يخ الر ننس روعاية الهللع ي
()1
1ر.113
تن يخ ري ز عة الهللنشقي 1ر .395عامظوذ ول الوبصوة عالوذكوة 2ر  7ـ .8
()2
.149
تهذيب الكمنل 1ر .258عامظوذ حن سة الوفع عالوكمسل
()3
الوتكسل 1ر.232
( )3
المصهلل الننرق 1ر.232
()5
.82
المشقظة
()6
.83
المصهلل الننرق
()7

168
1

 2ـ (ج ضي امااها) .يذ لسس ربنسهلل ع الضن ( ).
َ
اطأخ َ ة) اخول ضبطغ عحعظغ في آخو عموس عآخو نوس.
 3ـ (تَغ َّ
عقهلل ع د هذا اللعظ رألعنظ نوتشعة هيذ
ـ تنسَّو رآ ِخ ِوس (رمهلل الهمخة عكنو الخن عالوا رنهللهن ضمسو الننئب).
ـ تنسَّو رآ ِخ َوة (رمهلل الهمخة عكنو الخن عفو الوا رنهللهن تن
نورشطة).
2
جـ ـ تنسَّو رأ َ َخ َوة (رعو الهمخة عالخن عالوا رنهللهن تن نورشطة)( ).
 4ـ (تَ ْي ِ فُ التُ ْن ِم ) (رصسنة الخطن للمعود المذ ّكو) يذ يأتي نوة
3

رنلمتنكسو عنوة رنلمشنهسو( ).

4

 5ـ ( زكاه) (رعو التشن عالخا ) يذ طنتشا فسغ( ).
 6ـ (رلىامناك ) يذ عى حنديث نتكوة .عال يلخ ن هذا اللعظ
ّد نوعينت الواعي كلهن .عرلا لمن يليذ
5
ـ ن النبن ة نشنوة رأن رلا لسس عحعن ً الزنن ً لحمسع نوعينتغ( ).
قنل ار دقسق النسهللذ ((قشلهمذ ( عى نتنكسو) ال يقوضي رمحودس توك
عايوغ
حو تكثو المتنكسو في عايوغ عيتوهي إل ن يقنل فسغذ (نتكو الحهلليث)؛
ألن (نتكو الحهلليث) عح في الوجل ينوحق رغ الووك لحهلليثغب عالنبن ة
األخوى
6

ال تقوضي الهلليمشنة))( ).
ـ ن ا ِإلنن حمهلل قهلل قنل في نحمهلل ر إرواهسم الوسميذ ((يوعي حنديث
نتنكسو)) فلم يلخ ن رلا د نوعينتغب رل هش نم اتعق علسغ الشسخنن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

فو المنسث 1ر.374
امظوذ قشاعهلل في علش الحهلليث للوهنمشي
تهلل يب الواعي 1ر.350
فو المنسث 1ر.374
امظوذ المصهلل الننرق 1ر.375
فو المنسث 1ر.375
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1

عإلسغ الموجع في حهلليثذ ((إممن األعمنل رنلتسنت))( ) ال سسمن ع ن ا ِإلنن
حمهلل عجمنعة ن المحهللقس يطلقشن (المتكو) عل الحهلليث العود الذي ال
2

نونرع لغ( ).
جـ ـ ن رلا اللعظ قهلل يُنونمل في الثقة إرا عى المتنكسو ع الضنعن .
عن رلاذ ن الحنكم سأل الهللا قطتي ع سلسمنن ر رتت وحبسل فقنلذ
((ققة .قنل الحنكمذ قلتذ لسس عتهللس نتنكسو؟ .قنلذ يح ّهلل رهن ع قش
))(3

ضنعن ب فأ ّنن هش فهش ققة

).

4
( )

 7ـ (لبهاطم ّ ة) .يذ قشالً عاحهللاً ال تَ َو ُّد َد فسغ .
 8ـ (ج اطثقةالالامأمان) .لعظ يونسّ رغ الحول الشهلليهلل.
عإرا قسلذ (لسس رثقة) فنلموبند جول هلليهلل لك إرا كنن هتنك نن يُش ِن ُو
5

رأمهن اسونملت في المنت اآلخو ُح ِملَت علسغ( ).
 9ـ ( س قابجح ث) .ن يتعود المحهلل رحهلليث فسحئ النن ق
عي ّهللعي مغ ن ك هذا المحهلل في سمنع هذا الحهلليث ن الشسخب ع يكشن
6

ن كغ في طبقوغ( ) .عقهلل ركو

ف رواع فسضسعغ لواع غسوس نم
الحهلليث ُع ِو َ

7
( )

الحنفظ الذهبي ن رلا هشن ن عضع الحهلليث عاخوالقغ في اإلقم .
 10ـ (مد لك).
((
ـ قنل حمهلل ر حنل ذ ال يُووك حهلليث الوجل حو يَحوَ ِم َع الحمسع
عل توك حهلليثغ .قهلل يقنلذ (فالن ضنس ) فأنن ن يقنلذ (فالن نووعك)
))(8

فالب ّإال ن يُح ِم َع الحمس ُع عل توك حهلليثغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).

امظوذ المصهلل الننرق 1ر.375
()1
.437
امظوذ ههللي النن ي
()2
 217ـ  .218عامظوذ فو المنسث
سهاالت الحنكم التسننرش ي للهللا قطتي
()3
1ر.375
فو المنسث 1ر .373عامظوذ تهلل يب الواعي 1ر.350
()4
الوتكسل 1ر.70
()5
فو المنسث 1ر.372
()6
المصهلل الننرق 1ر.372
()7
.240
علش الحهلليث
()8

170
ـ قنل ار نههلليذ ((قسل لشنبةذ َن الذي يووك حهلليثغ؟ قنلذ إرا عى
ع المنوعفس نن ال ينوفغ المنوعفشن فأكثو طُ ِو َل حهلليثغب عإرا كثو النلا
طُ ِو َل حهلليثغ عإرا اتهم رنلكذ طُ ِو َل حهلليثغب عإرا عى حهلليثن ً غلطن ً نحومنن ً
1
علسغ فلم يوهم معنغ علسغ طُ ِو َل حهلليثغب ع نن غسو رلا فن ع عتغ))( ).
ع نن قشلهمذ (توكغ فالن) فال يلخ نتغ توك الواعي نطلقنً.
عرلا لمن يليذ
ـ الحومنل ن يكشن توك ا ِإلنن لذلا الواعي رنبب بهة ال تشجب
2
الحول( ).
ـ ألن هذس النبن ة قهلل تنونمل في غسو الووك االحطالحي
المنوعفب فقهلل قنل علي ر المهلليتي في عطن ر ري رنلذ (( كنن
ار جويج ب عقسس ر سنهلل)).
عطن اخولا رأخوة ب توكغ
قنل الحنفظ الذهبيذ ((لم يَن عل ٌي رقشلغذ (توكغ هذان) الووك النوفي
علكتغ كبو عضنعت حشاسّغب عكنمن قهلل تَ َكعّسن نتغ عتعقّهن ع كثوا عتغ فبطَّال
3

فهذا نوادس رقشلغذ (توكنس) ))( ).
عقنل في نشضع آخو ذ ((لم يَن الووك االحطالحيب رل عت
4

مهمن

ٌ
ض ٌي))( ).
رطَّال الكونرة عتغب ع ّإال فنطن
قبت َ ِ
 11ـ (مدهماطاجمذب) .يطلق هذا اللعظ عل الواعي في حنلس همنذ
ـ إرا تعوّد روعاية نن يخنل حشل الهللي عقشاعهللس النننةب علم يك في
5

ا ِإلستند ن يوهم رذلا غسوس( ).
ـ إرا عوف عتغ الكذ في كالنغ عإن لم يظهو نتغ عقشع رلا في الحهلليث
التبشي(.)5
 12ـ ّ
(كذبب) .ا ِإلطالق المشهش لهذا اللعظ يتصوف إل ن كذ
6
عل التبي  علش نوّة عاحهللة( ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لننن المسخان 1ر .12عامظوذ فو المنسث 1ر.372
()1
امظوذ نحمشع العونعى 24ر 349ـ 350ب حن سة الوفع عالوكمسل
()2
سسو عال التبال 5ر.87
()3
نسخان االعوهللال 3ر.70
()4
.145
()5ب ( )5امظوذ
.145
امظوذ
()6

.141
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عقمة إطالق آخو فقهلل قنل ار الشزيوذ ((عن لطس علم هذا البن ن يُنلَ َم
ن لعظة (كذا )قهلل يُطلقهن كثسو ن المونتوس في الحول عل ن يهم
عيخطئ في حهلليثغ عإن لم يوبسّ مغ تن ّمهلل رلا عال تبسّ ن خطأس كثو ن
حشارغ عال نثلغ...
عهذا يهللل عل ن هذا اللعظ ن جملة األلعنظ المطلقة الوي لم يُعَنَّو سببهنب
علهذا طلقغ كثسو ن الثقنت عل جمنعة ن الوفنن ن هل الصهللق
عاألننمةب فنحذ ن تَنوَ َّو رذلا في حق ن قسل فسغ ن الثقنت الوفنن ب
فنلكذ في الحقسقة اللنشية يتطلق عل الشهم عالنمهلل نننًب عيحونج إل
1

تعنسو ّإال ن يهللل عل الونمهلل قويتة ححسحة))( ).
 13ـ يَنوَن ِم ُل األئمة للوضنس التِّنبِي عبن اتب نتهنذ (فالناألثقا
2

يامنه)( ).
منه)ب ع(ج امث افالن) ع(فالناأحباإج ّ
رخالف قشلهم (غسوس عقق نتغ) ف مغ كتنية ع جول الواعي؛ ألمهن
نعنضلة رستغ عرس اع نبهم غسو ننس ب نع تعضسل رلا المبهم علسغب فَوَص ُهلل ُ
ق
3
النبن ة في حش تهن عل تعضسل كل اع علسغب علهذا كنمت جوحن ً نطلقن ً( ).

لمنابجمص حاتابجخاصةاطبيضابأللمةافيابجر واطاألجفاظ :ا

 1ـ قنل النخنعيذ (( ُ ِّعيتن ع المخمي قنلذ سمنتي الشنفني يشنن ً ع من
قشلذ فالن كذا  .فقنل ليذ "ين إرواهسم ُكسُ لعنظا حنتهنب ال تقلذ
ّ
كذا ب علك قلذ (ح ثهاج اطشيء)".
4

عهذا يقوضي مهن حسث عجهللت( ) في كال الشنفني تكشن ن الموتبة
5

األعل )) ) (.عهي هلل نواتب الحول.
 2ـ قنل عبهلل هللا ر حمهللذ ((سألت ري ع يشمس ر ري إسحنق قنلذ
(كذبالكذب).
قنل الحنفظ الذهبيذ هذس النبن ة ينونملهن عبهلل هللا ر حمهلل كثسواً فسمن
يحسبغ رغ عالهللسب عهي رنالسوقوا كتنية ع ّم فسغ لِس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5

))(1

 .82عامظوذ حن سة الوفع عالوكمسل
الوعض البنسم
 180ـ .181
امظوذ حن سة الوفع عالوكمسل
 180ـ .181
امظوذ المصهلل الننرق
الموادذ عبن ة (حهلليثغ لسس رشي ).
فو المنسث 1ر.373

).
.168

172
 3ـ (منم ابجح ث) عهش لعظ يخول
قنئلغب فم رلاذ
((
ـ نن ركوس الحنفظ ار ححو ن هذس اللعظة يُطلقهن ا ِإلنن حمهلل عل
المواد رغ رحنب احطالل
2

ن يُن ِو عل قوامغ رنلحهلليثب عوف رلا رنالسوقوا ن حنلغ))( ).
ـ حوّل البخن ي رنحطالحغ حسث قنلذ ((ن قلت فسغذ (نتكو
3

الحهلليث) فال تَ ِحل الوعاية عتغ))( ).
ج ـ مقل النخنعي ع النواقي قشلغذ ((كثسواً نن يطلقشن المتكو عل
4

الواعيب لكشمغ عى حهلليثن ً عاحهللاً))( ).
د ـ قنل ار دقسق النسهللذ ((ُ ( ...نتكو الحهلليث) عح
))(5

رغ الووك لحهلليثغ

في الوجل ينوحق

).

4اـامنابص الحاتابطنامي ن :ا

ـ قنل ار ننس ذ ((إرا قلتذ (هااضي
6

) فلسس رثقةب ال تكوب

حهلليثغ))( ).
ـ عإرا قنلذ ( ُمدباح ثه) فنلمواد مغ ن جملة الضنعن الذي يكوب
7

حهلليثهم( ).
ج ـ إرا قنلذ (ج

8

اطشيء) فنلمواد ن حنديث الواعي قلسلة( ).
9

عقهلل يويهلل رذلا الحول الشهلليهلل( ) .عإممن يُ َن ُ
وف رلا رووبع األقشال
األخوى الر ننس ع قشال غسوس ن األئمة في رلا الواعيب ف را كنن
الواعي الذي قنل فسغ ار ننس ذ (لسس رشي ) قلس َل الحهلليث ب عقهلل عققغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

نسخان االعوهللال 4ر.483
.453
ههللي النن ي
نسخان االعوهللال 1ر .6عامظوذ لننن المسخان 1ر.20
فو المنسث 1ر.375
المصهلل الننرق 1ر.375
.238
علش الحهلليث
الكننل في ضنعن الوجنل 1ر 242ـ .243
.421
امظوذ ههللي النن ي
.55
امظوذ طلسنة الوتكسل

173
ار ننس في الوعاينت األخوى ع عققغ األئمة اآلخوعن تنسّ حم ُل كلمة
ار ننس عل ننت قلة الحهلليث ال الحول.
ع نن إرا عجهللمن اعين ً كأري النطشف الحوال ر المتهنلب قنل فسغ ار
ننس ذ (لسس رشي ) عقهلل اتعق األئمة عل جوحغ جوحن ً هلليهللاً فذلا قويتة
عل

1

ن نواد ار ننس نشافق لمواد األئمة( ).

5اـامنابص الحاتابجبخاري :ا

ـ قنل الحنفظ الذهبيذ ((البخن ي قهلل يطلق عل الشسخ (ج
2

اطاجقاي)

عيويهلل مغ ضنس ))( ).
ـ تقهلل قشل البخن يذ ((ن قلت فسغذ (منم ابجح ث) فال ت َِحلُّ الوعاية
3

عتغ))( ).
جـ ـ قنل الذهبيذ ((قشل البخن يذ (سمداباعنه) ظنهوهن مهم نن
تنوضـشا لغ رحول عال تنهلليلب ععلمتن نقصهللس رهـن رنالسوقوا مهن رمنت
4

(توكشس) ))( ).
عقنل ار كثسوذ ((البخن ي إرا قنل في الوجل (سكوشا عتغ) ع (فسغ مظو)
ف مغ يكشن في دم المتنزل ع دئهن عتهللس علكتغ لطس النبن ة في الوحوي
6

))(5

).

د ـ قشلغ (ف ها ظ ) يقوضي الطن في حهللق الواعي( ) غنلبنً.
قنل الحنفظ الذهبي في توجمة عبهلل هللا ر داعد الشاسطيذ ((قهلل قنل
7

البخن يذ (فسغ مظو) عال يقشل هذا ّإال فسم يوّهمغ غنلبن ً))( ).
عقنل في توجمة عثمنن ر فنئهللذ ((قَ َّل ن يكشن عتهلل البخن ي جل فسغ
))(8

مظو ّإال عهش نوّهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

).
.55

امظوذ طلسنة الوتكسل
.83
المشقظة
امظوذ الصعحة الننرقة.
.83
المشقظة
.89
اخوصن علش الحهلليث
الوتكسل 1ر.205
نسخان االعوهللال 2ر.416
المصهلل الننرق 3ر.52
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عقنل يضنًذ ((عكذا عندتغ إرا قنلذ (فسغ مظو) رمنت
1

مّغ نوهم ع لسس

رثقةب فهش عتهللس سش حنالً ن الضنس ))( ).
عكال الحنفظ الذهبي دقسق جهللاً ألمّغ قَسَّهلل المشضع األعل رقشلغذ (غنلبنً)ب
عقنل في الثنميذ (قَ َّل ن يكشن) .عقنل في الثنلثذ (رمنت مغ نوهم ع لسس
رثقة).
عيشههلل لذلا ن فواداً ن الوعاة قهلل قنل البخن ي في كل نتهمذ (فسغ
مظو) عهم ن المخول فسهم جوحن ً عتنهلليال.
فقهلل ع د تنهلليلهم ن ئمة نوشهللدي ب كمن ع د تضنسعهمب لكتغ ن جهة
الضبا ال ن جهة النهللالة .عن علئا الوعاةذ
2

 1ـ حو ر ُس َويج ر المتذ المتقوي( ).

3

 2ـ يحس ر ُسلَسم رش رَلج العخا ي الشاسطي( ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.83
المشقظة
()1
قشال األئمة في أن هذا الواعي هيذ
()2
ـ قنل رش الشلسهلل الطسنلنيذ "كنن جن من لم يك رغ رأسب علم سمع نتغ سئنً".
ـ قنل ار ننس ذ "ققة".
اإلنن حمهللذ "لسس رغ رأس".
جـ ـ قنل ِ
د ـ قنل رش حنتمذ "لسس رقشيب يُت ِكو ع الثقنت".
هـ ـ قنل ار حبننذ "يخطئ كثسواً حو خوج ع حهلل االحوحنج رغ إرا امعود".
ع ـ قنل ار عهلليذ "لسس ركثسو الحهلليثب عكأن حهلليثغ غوائب ع فواداتب ع جش مغ ال رأس
رغ".
ز ـ قنل الهللا قطتيذ "حنل ".
امظوذ تهذيب الكمنل 5ر523ب عتهذيب الوهذيب 2ر.224
قشال األئمة في أن هذا الواعي هيذ
()3
ً
ـ قنل يخيهلل ر هن عنذ "قهلل يت رن رَلج عكنن جن ا لتن عكنن يوخذ الحمن ينوأمس ره ّ
عكنن يذكو هللا تننل كثسواً".
ـ قنل ار سنهلل عار ننس عالتننئي عالهللا قطتيذ "ققة".
جـ ـ قنل اإلنن حمهللذ " عى حهلليثن ً نتكواً".
د ـ قنل الحشزجنمي ع رش العو األزديذ "كنن ققة".
هـ ـ قنل رش حنتمذ "حنل الحهلليث ال رأس رغ".
ع ـ قنل ينقش ر سعسننذ "كشفي ال رأس رغ".
ز ـ ركوس ار حبنن في الثقنت عقنلذ "يخطئ".
ل ـ مقل ار عبهلل البو عار الحشزي ن ار ننس ضنّعغ.
امظوذتهذيب الوهذيب 12ر.47
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1

هـ ـ قشلغذ (فياح ثها ظ ) يُش ِن ُو رأن الواعي حنل في معنغ( )ب
2

عإممن الخلل في حهلليثغ لنعلة ع سش حعظ( ).


6اـامنابص الحاتاأطياحاتم :ا
ـ قشلغ ذ (فالناالا ُحدجاطه).
قنل عبهلل الوحم ر ري حنتمذ ((سمنت ري يقشلذ إرواهسم ر نهنجو لسس
رقشي هش عحصس ر عبهلل الوحم ععطن ر الننئب قويب رنضهم ن
رنضب نحلهم عتهللمن نحل الصهللقب يكوب حهلليثهم عال يحوج رحهلليثهم.
قلت ألريذ نن ننت ذ (ال يحوج رحهلليثهم)؟ قنلذ كنمشا قشنن ً ال يحعظشن فسحهللقشن
3

رمن ال يحعظشن فسنلطشنب توى في حنديثهم اضطوارن نن ئت))( ).
عقنل ار تسمسةذ ((ع نن قشل ري حنتمذ (يكوب حهلليثغ عال يحوج رغ) فأرش
حنتم يقشل نثل هذا في كثسو ن جنل الصحسحس عرلا ن وطغ في
الونهلليل حنبب عالححّة في احطالحغ لسس هش الححّة في احطالل
4

جمهش هل النلم))( ).
ـ قشلغذ ( مدباح ثه).
قنل الحنفظ الذهبيذ ((قشل ري حنتم هذا لسس رصسنة تشقسق عال هش رصسنة
إههللا

))(5

).

))(1

عقنل يضنًذ ((قشلغذ (يكوب حهلليثغ) .يذ لسس هش رححّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).

هذا نقوض الوعوقة رس اللعظس ذ (فسغ مظو) ع(في حهلليثغ مظو) لك قنل الحنفظ
()1
الذهبيذ "قنل (البخن ي)ذ إرا قلتذ فالن (في حهلليثغ مظو) فهش نوهم عاس" .سسو التبال
12ر.441
ع نن قشلغذ (في إستندس مظو) فقهلل كثو نتغ البخن ي في تن يخغ الكبسو عقهلل ركو ار عهللي
قشل البخن ي في عس ر عبهلل هللا الورنيذ (في إستندس مظو).
قنل ار عهلليذ "يويهلل مغ لم ينمع ن نثل ار نننشدب ععنئشة عغسوهمن ال ألمغ ضنس
.392
عتهللس" .الكننل في ضنعن الوجنل 1ر .401عامظوذ ههللي النن ي
الوتكسل 1ر.205
()2
 لسس لغ في نن سسذكو احطالل خن عإممن هش نشافق في رلا لألئمة .
الحول عالونهلليل 2ر.133
()3
.144
نحمشع العونعى 24ر .350عامظوذ حن سة الوفع عالوكمسل
( )1
نسخان االعوهللال 4ر.345
()5
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7اـامنابص الحاتابج برق ني :ا

((

ـ قنل حمخة النهمي سـألت رن الحن الهللا قطتي قلت لـغذ إرا قلتذ
(فالناجَ ِّن) يش تويهلل رغ؟ .قنلذ ال يكشن سنقطن ً نووعك الحهلليث علك يكشن
2
نحوعحن ً رشي ال يُنقِاُ ع النهللالة))( ).
ـ قشلغذ (فالناأعا ُراط ناعم ان) يذ ن رلا الواعي عإن كنن فسغ ضن
3

اإلستند( ).
نن فهش حن حنالً نم ننغ ن الضنعن في رلا ِ
جـ ـ (فالنا ُيدب اطه) يذ مغ ن جملة الضنعن لكتغ حنل لالعوبن
4

رحهلليثغ( ).
ع(فالناالا يدب اطه) يذ مغ ضنس

جهللاً ال يصل لالعوبن

(5

).

6
( )

لأماابألجفاظاق ةابالسديمالاألا ادرةابجارلد .افمتهنذ
7

 1ـ (بجم زبن) كتنية ع قشة الحعظ عالضبا( ) .قنل الثش يذ
المسخان عبهلل الملا ر ري سلسمنن  .عقنل ار المبن كذ عبهلل الملا
((

حهللقتي

))(8

).

نسخان
س بدامناع ش).
2ـ( ِ

1

قنل الحشهويذ ((ع نن قشلهم (فسغ ِسهللاد ن َعشز)( )ب ع( حبت رغ ِسهللادا ن
))(2

عسش) يذ نن تُ َن ُّهلل رغ الخَلَّة

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصهلل الننرق 2ر.385
=()1
 .72عامظوذ علش الحهلليث
سهاالت حمخة ر يشس النهمي للهللا قطتي
()2
.239
امظوذ الوتكسل 1ر.361
()3
.50
امظوذ اخوصن علش الحهلليث
()4
.50
امظوذ المصهلل الننرق
()5
امظو جملة ن هذس األلعنظ في كون ( ول لعنظ الوحوي التند ة ع قلسلة
()6
االسونمنل)
للهللكوش ر َسن ِهللي الهن مي .فقهلل اعومهللت علسغ في هذا المبحث عالمبحث الونلي لغ.
.157
امظوذ حن سة الوفع عالوكمسل
()7
تهذيب الوهذيب 6ر.397
()8
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ف طالق هذا اللعظ عل الواعي يشحي رأمغ في دم نواتب الوشقسق.





سال)ا رعو العن عسكشن النس  .العَن ُل في اللنةذ الورل
 3ـ (كانافَ ْ
3

التذل الذي ال نوع ة لغ عال جلهلل( ).

( )4

 4ـ (ج امناجمالابجمحام )ا .
َج َم ُل المحننل ذ هش الحمل القشي الشهلليهلل الذي يقهلل عل حمل الوجلس
النهلليلس
5

لمننفنت رنسهللة( )ب فشح
عقشلهمذ
(لسس ن جمنل المحننل) كتنية ع الضن لكتغ ضن ينسوب علذلا
ركوهن النخنعي في الموتبة الوي تلي نواتب الوشقسق ن نواتب
الوحوي

الوجل رأمغ (جمل نحننل)ب كتنية ع القشةب

(6

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(سهللاد ن عشز) ركنو النس عفو النس عآخو الحملة زا

=( )1قشلهمذ ي قشل النو
ننحمة.
امظوذ التهنية في غويب الحهلليث عاألقو 2ر353ب علننن النو 3ر .207نندة
()2
(سهللد).
 جن في تهذيب الوهذيب ( 4ر  ) 240توجمة سشيهلل ر سنسهلل  ..عقنل رش ركو األعس
هش سهللاد ن عسش هش سخ .
 ااجن في تهذيب الكمنل ( 29ر  ) 231قنل علي ر المهلليتي سألت يحس ر سنسهلل ع
نسمشن ري عبهلل هللا الذي عى عتغ عشف فحمض عجهغ ب عقنل زعم نبة مغ كنن
فنالً .
لننن النو 11ر 519نندة (فنل).
()3
المحننلذ جمع (نحمل) ركنو المسم األعل عسكشن الحن عفو المسم الثنمسة .قنل
()4
ّ
ار ِسسهللسذ المحملذ " قنن عل البنسو يحمل فسهمن النهلليالن" .لننن النو 11ر178
نندة (حمل).
 جن في نسخان االعوهللال (3ر )265سلم ر قوسبة البنهلي ب حهللعق نشهش عهم في
ستهلل حهلليث ب قنل فسغ ذ يحس ر سنسهلل القطنن (( لسس ن جمنل المحننل )) .
هللي ر سنهلل فقنل ذ لسس ن جمنل
عفي ضنعن النقسلي (2ر  )66سئل ار ننس ع
المحننل .
.14
امظوذ ول لعنظ الوحوي التند ةب ع قلسلة االسونمنل
()5
امظوذ فو المنسث (نخطشط 2ر.)48
()6

178
َحفاً) يذ ن
 5ـ (الا مدباعنهاإالّاز ْ
( )1

اد ن يوكل

الكونرة عتغ فال رأس

كنلذي يمشي زحعن ً .
 6ـ ( ُماد) رنلوخعس  .رمنت ذ هنلا ن قشلهمذ ( عدى فالن) إرا هلا  .ا
ا( ُمؤدّ) رنلوشهلليهلل نع الهمخة .يذحن األدا .

 7ـ (هااع ىا ياع ٍل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2

( )

كتنية ع الهنلا فهش تضنس

( )3

هلليهلل .

حن سة الحول عالونهلليل للمنلمي3ر.216
()1
 يطلق هذس النبن ة رش حنتم الوازي كمن في الحول عالونهلليل عن رلا ذ
جن في الحول ( 3ر  ) 216توجمة ذ حمخة ر محس رش عمن ة سمنت ري يقشل رلا
عسمنوغ يقشل هش ضنس الحهلليث ب قلت ذ يكوب حهلليثغ ب قنل ذ زحعن ً .
عفي الحول عالونهلليل ( 3ر ) 321خنلهلل ر إلسنس ب لسس رشي حهللقتن عبهلل الوحم قنل
سمنت ري يقشل خنلهلل ر إلسنس ضنس الحهلليث نتكو الحهلليث  .قلت ذ يكوب حهلليثغ ب
قنل ذ زحعن ً
عفي الحول عالونهلليل ( 3ر  )420سمنت ري يقشل داعد ر عطن لسس رنلقشي ضنس
الحهلليث نتكو الحهلليث ب قلت ذ يكوب حهلليثغ ب قنل ذ ن ن كوب حهلليثغ زحعن ً .
عفي الحول عالونهلليل ( 6ر ) 35عبهلل الحكم ر عبهلل هللا القنملي البصوي  ....من عبهلل
الوحم قنل عسمنت ر يقشل هش نتكو الحهلليث ضنس الحهلليث ب قلت ذ يكوب حهلليثغ
قنل ذ زحعن ً .
عفي الحول عالونهلليل (  6ر  )37عبهلل الخنلق ر زيهلل ر عاقهلل الهللنشقي عى ع رسغ ..قنل
ذ سألت ر عتغ فقنل ذ لسس رقشي نتكو الحهلليثبقلت ذ يكوب حهلليثغ ب قنل ذ زحعن ً .
اعوبو النواقي هذس الحملة تشقسقن ً للواعي .فقهلل ركو النخنعي ع سخغ ار ححو
()2
ن النواقي كنن يتطق رهن هكذا ـ ركنو الهللال األعل ب رحسث تكشن اللعظة للشاحهللب
عروفع الال عتتشيتهن ـ عقهلل اسوشكل الحنفظ ار ححو كشمهن للوشقسق لقشل ري حنتم في
توجمة جبن ة ر المنلسذ (ضنس الحهلليث) .عقشلغ لمن سألغ ارتغ عتغذ (هش عل يهللي
عهللل) فقهلل اسونمل هذس النبن ة في حق اع ضنّعغ قم تحقق ار ححو ن كشمهن للحول
الشهلليهلل رنهلل عقشفغ عل حل النبن ة عتهلل النو  .امظوذ الحول عالونهلليل 2ر550ب
عفو المنسث 1ر 377ـ .378
فو المنسث 1ر.378
()3
 طلقهن رش حنتم الوازي عل جمنعة هم ذ
 -1جبن ة ر المنلس فقنل في الحول عالونهلليل ( 2ر  ) 550قنل لي ر ممسو ذ نن
هش عتهللي نم يكذ ب قلت ذ كوبت عتغ ب قنل ذ منم ب قلت ذ تحهلل عتغ ب
قنل ذ ال ب قلت ذ نن حنلغ ؟ قنل ذ كنن يشضع لغ الحهلليث فسحهلل رغ ب عنن كنن
عتهللي نم يونمهلل الكذ  .سألت ر ع جبن ة فقنل ذ هش عل يهللي عهللل نثل
القنسم ر ر سبة .
=
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ع حل رلا نثل عتهلل النو حسث كنن حهلل الوبنرنة (نلشك السم ) إرا اد
قول حهلل دفنغ إل عالسغ عل وطوغ عاسمغ (عهللل) ن رتي سنهلل النشسوة
1

ض َع عل يهلليغ فقهلل تحقق هالكغ( ).
فم ُع ِ
 8ـ ( َ ْز ِرفُ افيابجح ث) .قنل ار ري حنتمذ ((ينتي يكذ
( )3

))(2

).

جابجح ث)ا:ا كتنية ع الشضع .
 9ـ ( َ ْثبِ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  -2عمو ر حعص النبهللى عى ع ر هن عن النبهللي ع ...قنل عبهلل الوحم ذ
عسألت ر ع عمو ر حعص النبهللي فقنل ضنس الحهلليث ب لسس رقشي هش
عل يهللي عهللل  .الحول عالونهلليل ( 6ر )103
 -3في الحول عالونهلليل ( 7ر  ) 243ذ نحمهلل ر خنلهلل ر عبهلل هللا الشاسطي .....سألت
رن ز عة ع نحمهلل ر خنلهلل الشاسطي فقنل ذ ضنس الحهلليث ال حهلل عتغ علم
يقو علستن حهلليثغ عكنن حهلل عتغ قهلليمن ً ع ر ن يقو علستن سئل ر عتغ فقنل ذ
هش عل يهللي عهللل
 -4في الحول عالونهلليل ( 9ر  ) 214سألت ر ع ينقش ر نحمهلل الخهوى فقنل
هش عل يهللي عهللل د كوغ علم كوب عتغ ب من عبهلل الوحم قنل سئل رش ز عة ع
ينقش ر نحمهلل الخهوى فقنل ذ عاهي الحهلليث .
فو المنسث 1ر.378
()1
الحول عالونهلليل 7ر   271ركوت في توجمة ذ نحمهلل ر الننئب الكلبي رش
()2
التضو.
.81
ول لعنظ الوحوي التند ة ع قلسلة االسونمنل
()3
 الظنهو ن ننت يثبج الحهلليث نن ع د في الحننع ألخالق الواعي (  2ر ) 33
قنل عبهلل الوحم ر نههللي ذ علش ى إمننن سعسنن يحهلل لقنل لسس هذا ن هل النلم يقهلل
ب عيهخو ب عيثبج ب علك لش جههللت ن تخيلغ ع المنت لم يعنل .
عجن يضن ً في النلل عننوفة الوجنل ( 1ر  ) 371في قتن كال عل حهلليث ب....قنل ري
ذ هذا لعظ غسو لعظ عكسع ب عكسع يثبج الحهلليث ألمغ كنن يحمل معنغ في حعظ الحهلليث .
عجن في تهذيب الكمنل ( 8ر  ) 357خالد ر عبهلل الوحم ر جتهللة الصتننمي
قنل عبهلل الوزاق ع ننمو نن يت حهللاً يضبا إال عهش يثبج إال خالد ر عبهلل الوحم .
عفي تن يخ رنهللاد ( 8ر  ) 405عقسل ألحمهلل عل حب إلسا ع رش عنحم قنل كنن عل
يخوج الكون ع رش عنحم يثبج الحهلليث .
ع نن نن جن في الكننل الر عهللي (1ر )314عمقلغ الذهبي في الكش الحثسث  70ب
عفي المسخان (1ر )234تعنسو (( يثبج الحهلليث )) رأن ننتنهن يضع الحهلليث مقال ع
البخن ي فال قو لغ عالذي في الون يخ الكبسو للبخن ي (  1ر  ) 359في توجمة ذ
إسمنعسل ر وعس رش المقهللا ذ قنل حمهلل هش الصتننمي منبغ نحمهلل ر قش ع ننمو
يوعي ع ينل ر نسة نوسل  ......قنل عبهلل الوزاق ع ننمو ذ كنن يثبج الحهلليث = .
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 10ـ (حاطباج ) كتنية ع عهلل االموقن عع ّمن ينووي ال ُمكثو ن
1

عهلل ا ِإلتقنن( ).

ثا اً:ابجح كات :ا

َع ِم َهلل رنض األئمة إل الونبسو ـ حسنمن ً ـ رحوكنت تتبئ ع حكننهم عل
رنض الوعاة.
ع غلب نن يشجهلل تعنسو المواد رولا الحوكنت ع طويق تالنسذ علئا
األئمة لحضش هم تلا المحنلس النلمسة الوي حهلل ت فسهنب عقهلل يُعنّوهن
الحعنظ رعع الووبع عاالسوقوا
فم تلا الحوكنتذ

(2

).

1اـاتح كابأل ي :ا

قنل علي ر المهلليتيذ ((سمنت يحس ر سنسهللب عركو عمو ر الشلسهلل
ال َّشتِّي فقنل رسهللس يحوكهن .كأمّغ ال يق ّشيغ .قنل عليذ فنسووجنت منب فقنلذ نن
لا؟ قلتذ إرا حوكت يهللك فقهلل هلكوغ عتهللي .قنلذ لسس هش عتهللي نم
))(3

).

عومهلل علسغ علكتغ ال رأس رغ

2اـااتح كابج أس :ا

((

قنل عبهلل هللا ر علي ر المهلليتيذ سئل ري ع سشيهلل األمبن ي فحوّك
))(4

سغ عقنلذ لسس رشي ...

).

3اـاتحم ضابجاجه :ا

قنل علي ر المهلليتيذ ((سألت يحس ر سنسهلل ع سس
1

فح ّمض( ) يحس عجهغ .عقنلذ كنن سس

هنلكن ً ن الهنلكس

ر عهب
))(2

).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصشا

النقسلي في الضنعن (1ر)84ع اجع حن سة الون يخ للمنلمي

=عقهلل مقلهن عل
(1ر)359
عإرا مظومن إل المنت اللنشي لهذس الكلمة ن ننحم نقنيسس اللنة (نندة ذ قبج ) فتحهلل ذ
تي رغ عل َعج ِه ِغ .ع حلغ ن البن ب ألمغ كأمغ
(فأ ّنن قشلهم قبّج الكال َ تثبسحن ً فهش ن ال يأ ِ َ
يحمنغ جمنن ً فسأتي رغ نحومنن ً غسو نل َّخص عال نعصّ ل).
.91
امظوذ المصهلل الننرق
()1
.99
امظوذ المصهلل الننرق
()2
الحول عالونهلليل 6ر.139
()3
تن يخ رنهللاد 9ر.229
()4
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3

4اـاتم ّ ابجاجه( ) :ا
قنل البورعيذ ((ركوت ألري ز عة عموع ر عثمنن الكالريب فكلّ
))(4

عجهغ ع سن الثتن علسغ

).

5اـاب ِإلشارةاإجىابج سان :ا

عن رلا ن البورعي سأل رن ز عة ع

((

رنل ر عبهلل هللا .فقنلذ كنن
5
))( )

حمهلل ر حتبل يقشلذ ع ن رش ز عة رسهللس إل لننمغ .يذ مغ ّ
كذا ...

.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قنل ار نتظش ذ "...فالن حننض العهاد ب في النضب إرا فنهلل عتنسّو عهللاعة.
=()1
عفهاد حمضب عمعس حمضةذ تتعو ن الشي عل نن تنمنغ .عتح ّمض الوجلذ تحشّ ل
ن ي إل ي " .لننن النو 7ر 140نندة (حمض).
الحول عالونهلليل 4ر.275
()2
ُّ
الكلشلذ تَ َكش ٌو في عبشس .امظوذ لننن النو 2ر 574نندة (كل ).
()3
.759
الضنعن
()4
.360
جشرة ري ز عة عل سئلة البورعي
()5
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مراتب ألفاظ الجرح والتعديل
ا

م بتبابجر والبجدي

:ا

اعوت عبهلل الوحم ر ري حنتم روقنسم نواتب الحول عالونهلليلب قم
تونرع النلمن ن رنهللس عل جمع األلعنظ المشهش ة عتصتسعهن إل نواتب
توحلّ رهن د جة كل اع.
فمم تكلم في رلا ار الصاللب عالذهبيب عالنواقيب عالنخنعيب
حسث تكلم ك ّل نتهم رحنب اجوهندس.
عقهلل عدع الحنفظ ار ححو نقهللنة كونرغ (تقويب الوهذيب) تصتسعن ً
خنحن ً رمواتب الوعاة في رلا الكون .
فأنن ار ري حنتم فقهلل ركو تقنسمن ً ُنحمالً لمواتب الوعاةب عتقنسمن ً آخو
صالً لمواتب لعنظ الحول عالونهلليل.
ُنع َّ
فقنل في تقنسمغ المحمل لمواتب الوعاةذ

م بتبابج لبة :ا

 1ـ (( فمتهم الثبت الحنفظ ال َش ِ ع الموق ال ِحهبِذ التنقهلل للحهلليث فهذا
الذي ال يُخولَ فسغ عيُنومهلل عل جوحغ عتنهلليلغ عيُحوج رحهلليثغ عكالنغ في
الوجنل.
 2ـ عنتهم النهللل في معنغ الثبت في عايوغ الصهللعق في مقلغ ال َش ِ ع
في ديتغ الحنفظ لحهلليثغ الموق فسغب فذلا النهللل الذي يُحوج رحهلليثغ عيُشقَّق في
معنغ.
 3ـ عنتهم الصهللعق ال َش ِع الثبت الذي يَ ِه ُم حسنمن ً ـ عقهلل قَبِلَغُ الحهنرذة
التقّند ـ فهذا يُحوج رحهلليثغ.
 4ـ عنتهم الصهللعق ال َش ِ ع المنعل الننلب علسغ الشهم عالخطأ عالنلا
عالنهشب فهذا يكوب ن حهلليثغ الووغسب عالووهسب عالخههلل عاآلدا ب عال
يُحوج رحهلليثغ في الحالل عالحوا .
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 5ـ عخننسٌ قهلل لصق معنغ رهم عدلّنهن رستهم نم لسس ن هل
الصهللق عاألننمةب عن قهلل ظهو للتقند النلمن رنلوجنل علي المنوفة نتهم
1

الكذ ُ ب فهذا يووك حهلليثغ عتطول عايوغ))( ).
فنلموتبة األعل خنحة رنألئمة عالمواتب األخوى لننئو الوعاة.
رع نواتب هيذ
قم قنّم نواتب لعنظ الونهلليل إل
 1ـ إرا قسل للشاحهللذ إمغ (ققة)ب ع (نوق قبت) .فهش نم يُحوج رحهلليثغ.
 2ـ عإرا قسل لغذ إمغ (حهللعق)ب ع (نحلغ الصهللق)ب ع (ال رأس رغ) فهش
نم يُكوَبُ حهلليثغ عيُتظَ ُو فسغ عهي المتخلة الثنمسة.
 3ـ عإرا قسلذ ( سخ) .فهش رنلمتخلة الثنلثة يُكوَبُ حهلليثغ عيُتظَ ُو فسغ ّإال
مغ دعن الثنمسة.
2

 4ـ عإرا قسلذ (حنل الحهلليث) .ف مغ يُكوَبُ حهلليثغ لالعوبن ( ).
عال تنن ض رس نن ركوس في نواتب الوعاة (( ن الصهللعق ال َش ِع الثبت
الذي يَ ِه ُم حسنمن ً ـ عقهلل قَبِلَغ الحهنرذة التقّند ـ يُحوج رحهلليثغ))ب عرس قشلغذ
((إرا قسـل لغ (حهللعق) ع (نحلغ الصهللق)ب ع (ال رأس رغ) .فهـش نم
يُكوَبُ حهلليثغ عيُتظَ ُو فسغ)) .عرلا ألنش ذ
 1ـ ألن االحوحنج رم ركوس في نواتب الوعاة ُنقَسَّ ٌهلل رم قهلل قَبِلَغ
الحهنرذة التقّند.
 2ـ عألمغ قهلل حوّل في األعل رنالحوحنجب عفي (حنل الحهلليث) عهي
المتخلة الوارنةب رأمغ يُكوب حهلليثغ لالعوبن ب فبقست الموتبونن الثنمسة عالثنلثة
نحل مظوب عال ا ن ن قَبِلَغُ الحهنرذة التقّند ن هلهمن لالحوحنجب فهش نم
يُحوَجُّ رحهلليثغب عإممن يُ َن ُ
وف قبشلهم لغ رووبع قشال هل التقهلل في الواعيب ن
جهة تشقسقهم لغب ع ن جهة تصحسحهم عتحنستهم ِل َمن تعوَّد رغ.
 3ـ ن الحنفظ ار الصالل قهلل علّق عل حكم ار ري حنتمب حسث قنلذ
((فهش نم يكوب حهلليثغ عيتظو فسغ)) رقشلغذ ((هذا كمن قنل؛ ألن هذس النبن ات
ينوف ضبطغ...
ال تُش ِن ُو رشويطة الضبا فسُتظو في حهلليثغ عيُخوبو حو
َ
عإن لم يُنوَشف التظو ال ُمنوِّف لكشن رلا المح ّهلل في معنغ ضنرطن ً
نطلقنًب عاحوحتن إل حهلليث ن حهلليثغ اعوبومن رلا الحهلليث عمظومن هل لغ
حل ن

عاية غسوس؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

))(1

نقهللنة الحول عالونهلليل
الحول عالونهلليل 2ر.37

).
.10
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فأفند رلا ن التظو المذكش هش لمنوفة ضبا الواعي نطلقنًب ي كشمغ
تن الضباب ع خ ّ ضبطغ ينسوا لكتغ حنل لالحوحنجب عإممن يُنوف رلا
رأنش نتهنذ
 1ـ نقن مة نوعينتغ رموعينت الثقنت األقبنت.
 2ـ قبشل الحهنرذة التقّند لغ روشقسقهم إينسب ع تصحسحهم عتحنستهم لِ َمن
تعوَّد رغ.
 3ـ إخواج الشسخس لغ في األحشل ن ححسحسهمن.
 4ـ ننوفة كشمغ ال يوعي ن الحعظب رل ينومهلل عل الكون .
عمحش رلا ن القوائ الموجِّحة لحنمب االحوحنج.
َشف التظو المعسهلل لكشمغ ضنرطن ً نطلقن ً لم محو َّج رشي ن
ف ن لم مَنو ِ
حهلليثغ ّإال نن كنن لغ حل ن حهلليث غسوس.
فكال ار الصالل يقوضي نوي همن عل الووتسب كمنيليذ
ـ التظو في سنئو نوعينت الواعي الصهللعق لمنوفة د جة ضطبغ.
ف التظو المذكش في حقغب فال ر ّهلل ن التظو في ي
ـ ن لم يُنوَش َ
حهلليث محونجغ ن حهلليثغ .لغ حل ن حهلليث غسوس ال؟
عنواتب الحول عتهلل ار ري حنتم رع يضنً .عهيذ
 1ـ ((إرا جنرشا في الوجل رـ (لَسِّ الحهلليث) فهش نم يُكوب حهلليثغ عيُتظو
فسغ اعوبن اً.
 2ـ عإرا قنلشاذ (لسس رقشي) .فهش رمتخلة األعل في َكوبَ ِة حهلليثغ ّإال مغ
دعمغ.
 3ـ عإرا قنلشاذ (ضنس الحهلليث) .فهش دعن الثنمي ال يُطول حهلليثغ رل
يُنوبو رغ.
 4ـ عإرا قنلشاذ (نووعك الحهلليث) ع (راهب الحهلليث) ع (كذا ) فهش
2

سنقا الحهلليث ال يُكوب حهلليثغ .عهي المتخلة الوارنة))( ).
عهذا الوقنسم قهلل جنل المواتب الثال األعل لالعوبن ب لك رنضهن
فع ن رنض ع قشى.
كمن مغ جنل المووعك عالكذا في د جة عاحهللة ال وواكهمن في حكم
الموتبة المذكش ة (ال يكوب حهلليثغ)ب ع ّإال ف مغ ن المنلش ن نتخلة الكذا
هي دم المتنزل عفشقهن نتخلة الموهم رنلكذ ب عفشق رلا المووعك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=()1
()2

.238
علش الحهلليث
الحول عالونهلليل 2ر.37
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:ا

ماازبدهابطنابجصالوامناأجفاظابجر والبجدي

زاد ار الصالل لعنظن ً خوى عل نن ركوس ار ري حنتم .عرلا عل
التحش الونليذ
 1ـ نن مَصَّ عل دخشلغ في الموتبة األعل ن نواتب الونهلليلب حسث
قنلذ ((عكذا إرا قسلذ (قبت) ع (ححة).
1

عكذا إرا قسل في النهلللذ إمغ (حنفظ ع ضنرا) ))( ).
 2ـ نن ركوس ن األلعنظ دعن تصتس لك حتَّعهن النواقي في كونرغذ
ق ن كون ار الصالل)ب عرلا عل
ق ع ُغلِ َ
(الوقسسهلل عا ِإليضنل لمن ُطلِ َ
التحش الونليذ
ـ لعنظ ن الموتبة الوارنة ن نواتب الوشقسق .عهيذ
(فالن عى عتغ التنس)ب (فالن عسا)ب (فالن نقن الحهلليث)ب (فالن
نن علم رغ رأسن).
ـ لعنظ ن الموتبة األعل ن نواتب الحول .عهيذ
(فالن لسس رذاك)ب (فالن لسس رذاك القشي)ب (فالن فسغ ضن )ب (فالن
في حهلليثغ ضن ).
عن الموتبة الثنمسةذ (فالن ال يُحوج رغ)ب (فالن نضطو الحهلليث).
2

عن الموتبة الثنلثةذ (فالن ال ي )ب (فالن نحهشل)( ).

م بتبابجر والبجدي

اعن ابجحافظابجذهبي :ا

رع نواتب .عقنم نواتب
قَنَّم الحنفظ الذهبي نواتب الونهلليل إل
الحول إل خمس نواتبب لك مقل النخنعي ن نواتب الحول عتهلل الذهبي
ست نواتب رخيندة نوتبة (ضنس ).
قنل الذهبي في لعنظ الونهلليلذ ((فأعل النبن ات في الوعاة المقبشلس ذ
 1ـ (قبت ححة)ب ع(قبت حنفظ)ب ع(ققة نوق )ب ع(ققة ققة).
 2ـ قم (ققة).
 3ـ قم (حهللعق)ب ع(ال رأس رغ)ب ع(لسس رغ رأس).
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()1
()2
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علش الحهلليث
امظوذ علش الحهلليث

عاإليضنل
240ب عالوقسسهلل ِ

.161
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 4ـ قم (نحلّغ الصهللق) ع(جسهلل الحهلليث) ع(حنل الحهلليث) ع( سخ
عسا) ع( سخ حن الحهلليث) ع(حهللعق إن ن هللا) ع(حشيل ) عمحش
1

رلا))( ).
قم ركو لعنظ الحول ُنبوَ ِهلل ً رنأل هلل نتهن فمن دعمغب لك توتسبهن نع
االروهللا رنألخ عل التحش الونليذ
ض ِّن )ب (لسس رنلقشي)ب (لسس
ضن )ب (قهلل ُ
 1ـ (يُض َّن )ب (فسغ َ
رححة)ب (لسس رذاك)ب (تَن ِو ُ
ف عتُت ِكو)ب (فسغ نقنل)ب (تُ ُكلّم فسغ)ب (لَسِّ )ب
(سي الحعظ)ب
(ال يُحوج رغ)ب (اخول فسغ)ب (حهللعق لكتغ نبوهللع).
2

 2ـ (ضنس )ب (ضنس الحهلليث)ب (نضطورُغ)ب (نت َكوُس)( ).
ضنَّعشس)ب (ضنس
 3ـ (عاس رموّة)ب (لسس رشي )ب (ضنس جهللاً)ب ( َ
عاس)ب (نتكو الحهلليث).
 4ـ (نووعك)ب (لسس رثقة)ب (سكوشا عتغ)ب (راهب الحهلليث)ب (فسغ
مظو)ب (هنلا)ب (سنقا).
 5ـ (نوهم رنلكذ )ب (نوعق عل توكغ).
3

 6ـ (دجّنل)ب (كذا )ب (عضّنع)ب (يضع الحهلليث)( ).
عهذا الوقنسم دقس ٌ
ق جهللاً في تحهلليهلل نواتب األلعنظب كمن يشههلل رذلا تعويقُغ
رس (حهللعق) ع(حهللعق إن ن هللا) ع(حهللعق لكتغ نبوهللع).
عقهلل حكم الحنفظ الذهبي عل نن ركوس ن لعنظ الحول رقشلغذ
((عمحش رلا ن النبن ات الوي تهلل ّل رشضنهن عل اطّوال الواعي
رنألحنلة ع عل ضنعغب ع عل الوشق فسغب ع عل جشاز ن يُحو ّج رغ
4

نع لِس ّنن فسغ))( ).
علنلغ اد رقشلغذ ((تهلللُّ رشضنهن عل اطّوال الواعي رنألحنلة))ذ قال
نواتب ه ذ الوارنةب عالخنننةب عالنندسة.
عرقشلغذ (( ع عل ضنعغ)) الموتبوس الثنمسة عالثنلثة.
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()1
()2
()3
()4

نسخان االعوهللال1ر.4
امظوذ فو المنسث 1ر.376
نسخان االعوهللال 1ر.4
امظوذ نسخان االعوهللال 1ر.4
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عرقشلغذ (( ع عل الوشق فسغب ع عل جشاز ن يُحوج رغ نع لِس ّنن
فسغ))ب الموتبةذ األعل ب لكثوة نن يحصل في حق هلهن ن تشق هل النلم
ع الحكم علسهم رنلضن المطلقب ع ن تحشيخهم لالحوحنج رأعلئا؛ ألن
ضنعهم ينسو.
عننلش ن الوودد يقع كثسواً في حق رعي الموتبة األخسوة ن الونهلليل
عالموتبة األعل ن الحول.

ماازبدهابجي بقياع ىاتقس مابجذهبي,المااخاجفهاف ه :ا
ألالً:ابجز ادبت :ا
أاـافيام بتبابجدي  :ا
1ـ زاد في الموتبة األعل قشلهمذ (ققة قبت).
2ـ عفي الموتبة الثنلثة قشلهمذ (نأنشن)ب (خسن ).
 3ـ عفي الموتبة الوارنة قشلهمذ ( ععا عتغ)ب (إل الصهللق نن هش)ب
1

الحهلليث)ب ( جش مغ ال رأس رغ)ب (نن علم رغ رأسن)( ).

( سخ)ب (نقن
باـافيام بتبابجر و :ا
1ـ زاد في الموتبة األعل قشلهمذ (في حهلليثغ ضن )ب (لسس رذاك
القشي)ب
(لسس رنلموس )ب (لسس رنمهللة)ب (لسس رنلموضي)ب (للضن نن هش)ب (فسغ
ُخل )ب (طنتشا فسغ)ب (نطنشن فسغ)ب (لَسِّ الحهلليث)ب (فسغ لِس )ب (تكلمشا
فسغ).
 2ـ عفي الموتبة الثنمسة قشلهمذ (عاس)ب (حهلليثغ نتكو).
 3ـ عفي الموتبة الثنلثة قشلهمذ ( ُ َّد حهلليثغ)ب ( دعا حهلليثغ)ب (نودعد
الحهلليث)ب (طوحشا حهلليثغ)ب ( ُنطَّول)ب ( ُنطَّول الحهلليث)ب (إ رغ)ب (ال
ي )ب (ال يننعي سئن).
 4ـ عفي الموتبة الوارنة قشلهمذ (راهب)ب (نووعك الحهلليث)ب (توكشس)ب
(ال يُنوبو رغ)ب (ال ينوبو رحهلليثغ)ب (لسس رنلثقة)ب (غسو ققة عال نأنشن).
2

 5ـ عفي الموتبة النندسة قشلهمذ (يكذ )ب (عضع حهلليثن)( ).

ثا اً:ابجمخاجفات :ا

 1ـ ركو (ال يُحوج رغ)ب ع(ضنَّعشس) في الموتبة الثنمسة ن الحول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2

ول الوبصوة عالوذكوة 2ر 3ـ .6
امظو ذ ول الوبصوة عالوذكوة 2ر 11ـ .12
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عهمن لعظنن نخولعن الموتبة عتهلل الذهبي .فـ (ال يُحوج رغ) في نوتبةذ
(فسغ ضن ) ع(ضنعشس) في نوتبةذ (ضنس جهللاً).

1

 2ـ ركو قشلهمذ (نوهم رنلكذ ـ ع الشضع) في نوتبة (المووعك)( ).
عقهلل فودهن الذهبي في نوتبة ننوقلّة نع (نوعق عل توكغ).

ا
ا
ا
ا
م بتبابجر والبجدي

اعن ابجحافظابطناحر  :ا

1ـ الصحنرة.
2ـ َن ُ ّك َهلل نهللحُغذ
إنن رأفنل الوعضسل كـ ( عقق التنس).
عروكويو الصعة لعظنًذ كـ (ققة ققة)ب ع ننت كـ (ققة حنفظ).
3ـ ن ُف ِو َد رصعةذ كـ (ققة)ب ع (نوق )ب ع(قبت)ب ع (عهللل).
ص َو ع د جة الثنلثة قلسالذ (حهللعق)ب ع (ال رأس رغ)ب ع (لسس
4ـ ن قَ ُ
رغ رأس).
ص َو ع د جة الوارنة قلسالًذ (حهللعق سي الحعظ)ب (حهللعق
5ـ ن ق َ ُ
يَهم)ب ع (لغ عهن )ب ع(يخطئ)ب ع (تنسّو رأخوة).
ّ
عيلوحق رذلاذ ن ُ ِن َي رتشع ن البهللعة كنلوشسع عالقهلل عالتصب
عاإل جن عالوحهم.
6ـ ن لسس لغ ن الحهلليث ّإال القلسل علم يثبت فسغ نن يُووك حهلليثغ ن
جلغذ (نقبشلٌ) حسث يونرع ع ّإال (فَلسِّ الحهلليث).
7ـ َن عى عتغ كثو ن عاحهلل علم يُشقَّقذ (ننوش ) ع (نحهشل
الحنل)
8ـ ن لم يشجهلل فسغ تشقسق لمنوبوب ع ُع ِجهلل فسغ إطالق الضن علش لم يعنوذ
(ضنس ).
9ـ َن لم يوع عتغ غسو عاحهلل علم يُشقَّقذ (نحهشل).
ض ِّن نع رلا رقندلذ (نووعك)ب ع (نووعك
10ـ ن لم يُشقَّق البوّة ع ُ
الحهلليث)ب ع (عاهي الحهلليث)ب ع (سنقا).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

المصهلل الننرق 2ر 11ـ .12
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 11ـ ن اتهم رنلكذ .

1
( )

 12ـ ن طلق علسغ اسم الكذ عالشضع .
ا

اعن ابجسخالي :ا

م بتباأجفاظابجدي
بجمـ تبةابأللجى :نن ت رصسنة فنلذ عقق الخلقب قبت التنسب حهللق
ن د كت ن البشو.
عيُل َح ُ
ق رهنذ إلسغ المتوه في الوثبُّت.
ق رغذ ال عوف لغ مظسواً في الهللمسن.
عيحومل ن يُل َح َ
بجمـ تبةابجثا ة :ال يُنأ ُل ع نثلغ.
بجمـ تبةابجثاجثة :ققة قبتب قبت ححةب ققة ققة.
بجمـ تبةابج بطية:اققةب قبتب كأمغ ُنصح ب نوق ب ححةب عكذا إرا قسل
لنهلللذ حنفظب ضنرا.
بجم تبةابجخامسة :لسس رغ رأسب ال رأس رغب حهللعقب نأنشنب خسن .
بجم تبةابجسادسة:انحلغ الصهللقب ععا عتغب عى التنس عتغب يُو َعى
عتغب إل الصهللق نن هشب سخ عساب عساب سخب نقن ِ
الحهلليثب حنل الحهلليثب يُنوبو رغب يكوب حهلليثغب جسهلل
الحهلليثب حن الحهلليثب نن قو حهلليثغب حشيل ب حهللعق
2

إن ن هللاب جش ن لسس رغ رأس( ).ا

م بتباأجفاظابجر واعن ابجسخالي:
ضن ٌ ب في حهلليثغ
بجمـ تبةابأللجى :فسغ نقنلب فسغ دم نقنلب ُ
ض ِّن َ ب فسغ َ
ضن ب تَن ِوف عتُت ِكوب لسس رذاكب لسس رذاك القشيب لسس
َ
رنلموس ب
3

لسس رنلقشيبلسس رححّةب لسس رنمهللةب لسس رمأنشن( )ب
4

لسس ن إرل القِبن ب لسس ن ِجمنل المحن ِنل( )ب لسس ن
َج ّمنزات المحن ِنلب لسس رنلموضيب لسس يحمهللعمغب
لسس رنلحنفظب غسوس عقق نتغبفي حهلليثغ ي ب فالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1
()2
()3
()4

.74
تقويب الوهذيب
امظوذ فو المنسث 1ر 362ـ .368
إن كنن المواد رغ ن جهة النهللالة فهللخشلهن في هذس الموتبة نحل مظو.
امظوذ فو المنسث (نخطشط 2ر.)48
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1

نحهشل( )ب فسغ جهنلةب ال د ي ن هشب للضن نن هشب
ٌ
نطنشن فسغب مخكشسب سي الحعظب
فسغ ُخل ٌ ب طنتشا فسغب
لَسِّ ب
لَسِّ الحهلليثب فسغ لِس ب تكلمشا فسغب سكوشا عتغب فسغ مظو
(ن غسو البخن ي).
بجـم تبةابجثا ة :ضنس ب نتكو الحهلليثبحهلليثغ نتكوب لغ نن يُتكوب لغ
ضنَّعشسب ال يُحوج رغ.
نتنكسوب نضطو الحهلليثب عاسب َ
بجـم تبةابجثاجثةَّ ُ :د حهلليثغب دعا حهلليثغب نودعد الحهلليثب ضنس جهللاًب
عاس رم َّوةب تنل ب طوحشا حهلليثغب إ رغب ُنطَّولب ُنطَّول
الحهلليثب ال يكوب حهلليثغب ال تَ ِحلُّ َكوبَةُ حهلليثغب ال تَ ِحلُّ
الوعاية عتغب
ً
لسس رشي ب ال ي ب ال يننعي فلننب ال يننعي سئن.
بجمـ تبةابج بطية :ينوق الحهلليثب نوهم رنلكذ ب نوهم رنلشضعب سنقاب
هنلاب راهبب راهب الحهلليثب نووعكب نووعك الحهلليثب
توكشسب نحم ٌع عل توكغب هش عل يَ َهللي عهلللب ُنشدب ال
ينوبو رغب ال ينوبو رحهلليثغب لسس رنلثقةب لسس رثقةب غسو ققة
عال نأنشنب سكوشا عتغب فسغ مظو (ن البخن ي).
بجم تبةابجخامسة :كذا ب يضع الحهلليثب يكذ ب عضّنعب دجّنلب عضع
حهلليثن.
بجم تبةابجسادسة :كذ التنسب إلسغ المتوه في الشضعب ك
الكذ

(2

).

ا

بجحممافيام بتبابجدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعن ابجسخالي :ا

المحهشل عتهلل ار ححو قنمننذ نحهشل الحنلب عهش فشق الضنس  .عنحهشل
()1
النس عهش دعمغ عفشق المووعك.
امظوذ فو المنسث 1ر 371ـ .375
()2
عقهلل ركو النخنعي -تبنن ً لتظم لعسة النواقي -نواتب الوحوي نبوهلل رأسش األلعنظ
( كذ التنس) عركو ن األمنب توتسبهن عل هذا التحش المذكش هتنب لوكشن نواتب
القنمس (الونهلليل عالوحوي ) نتوظمة في سلا عاحهلل رحسث يكشن علهن األعل ن
الونهلليل عآخوهن األعل ن الوحوي امظوذ فو المنسث 1ر.371
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قنل النخنعيذ ((قم إن الحكم في هل هذس المواتب االحوحنج رنأل رع
األعل نتهن.
ع نن الوي رنهللهن ف مغ ال يُحو ّج رأحهلل ن هلهن لكشن لعنظهن ال تشنو
1

رشويطة الضباب رل يُكوب حهلليثهم عيخوبو.) ()) ..........
ع نن النندسة فنلحكم في هلهن دعن هل الوي قبلهنب عفي رنضهم ن
2

يكوب حهلليثغ لالعوبن دعن اخوبن ضبطهم لشضشل نوهم فسغ))( ).
عنن ركوس ـ حمغ هللا ـ رنلتنبة للموتبة الخنننة نأخشر ن كال ار
الصالل كمن مقلغ رنهلل رلاب لكتتن محهلل األئمة ي َُحنِّتشن حهلليث (الصهللعق) كمن هش
3

4

الشأن في نحمهلل ر عموع ار علقمة( )ب عنحمهلل ر إسحنق( ) عمحشهمن.
ع نن الموتبة النندسة فنلظنهو ن الحكم فسهن يخضع لمن يهللع حشل
الواعي ن القوائ في تلا الوعايةب ف ُورَّمن كنن الواعي (حهللعقن ً يخطئ)
لَ ِك هش عقق ن يوعي ع رلا الشسخ لطشل نالزنوغ لغ ع ِخب َوتغ رحهلليثغ
فسوق ّشى رذلا.
قنل ار تسمسة  -حمغ هللا-ذ ((الواعي إنن تُقبل عايوغ نطلقن ً ع نقسّهللاً.
فأنن المقبشل إطالقن ً فال رُ َّهلل ن يكشن نأنشن الكذ رنلمظتة ع وط رلا
النهللالة ع ُخلُ ُّشس ع األغواض عالنقنئهلل العنسهللة الوي يُظَ ُّ ننهن جشاز
الشضعب ع ن يكشن نأنشن النهش رنلحعظ عالضبا عا ِإلتقنن.
ع نن المقسَّهلل فسخول رنخوالف القوائ علكل حهلليث رعق عيخوص رتظو
))(5

لسس لآلخو

).
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المحذعف هتن نن مقلغ ن كال ار الصالل .عقهلل تقهلل ركوس في
()1
فو المنسث 1ر.368
()2
نسخان االعوهللال 3ر.673
()3
امظوذ سسو عال التبال 7ر41ب عفو البن ي 9ر181ب فقهلل َح َّ
ن الحنفظ ار
()4
ححو إستند حهلليث خوجغ رش داعد عالحنكم ن طويقغ.
امظوذ نحمشع العونعى 18ر.47
()5
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بجحممافيام بتبابجر واعن ابجسخالي :ا
الموتبونن األعل عالثنمسةذ تخوج حنديث ححنرهن لالعوبن ب حسث
حسَ َغ تلا الموتبوس تُش ِن ُو رصالحسة
تصل في المونرننت عالششاههلل؛ ألن ِ
ص ِ رهن لذلا ععهلل نتنفنتهن لغ.
ال ُموَّ ِ
لك يُنوثت ن رلا لعظ (نتكو الحهلليث) ألن الحكم فسغ يخول رحنب
احطالل قنئلغ.
ع نن المواتب األ رع األخسوةذ فال تصل حنديث ححنرهن لالعوبن
1
نطلقن ً( ).
الننلمس ب عحل هللا عسدلم عردن ك علد مبسّتدن نحمدهلل ععلد
عالحمهلل ن
آلغ عححبغ جمنس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امظوذ فو المنسث 1ر.375
()1
تم الونلسق رحمهلل هللا .

