
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 بقلم
 اني الرب  دعلي السيد محم 

  



2 |   

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسخة أولية حمدودة التداول

 هـ 1437األوىل 

 هـ 1441الثانية حمرم 

 

  



 3 | تدوين احلديث   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وآلدد  حممدد   خلقدد  خددر عددى السدد   و الصدد    و العددني،   رب   هلل احلمدد 

 ال ين. يو  إىل اآلن من أمجع  أع ائهم عى اهلل لعنة و الط نيهرين 

م ال ثقلد  و بعد،  لدت فهذا قدس  مدن أاثدني  ل علدم ا أدوه أم هدني عللندني عت

وال دد قل    و الر ددر ال،نيقددن  وددل ذني وأودد ني ذني  ا،راددىل الدد ين  ا عددى آيددة اهلل 

 العظمى السل  السلس نيين م ىل اهلل ا،سلم  اطوه اقنيئ .

نيد  مددن ذمددر علومدد  وقدد  وفقندد  اهلل  عددنيىل للث ددور ادد  ي يدد  وا ودد ر

و  وين اعض مدن دروود   وأمدن أن أ دون قد  وفقد  لنقدة الصدور  الصدثلثة 

،ددني أمدد د وددل ذني ا ودد ني  مدد  هلدد   فدد  فلهددني مددن حمنيوددن فهددو  ددلض مددن فددلض 

ا،عرفة لد   ود ه    ومدني فلهدني مدن قصدور د وال د ه هلل وهد د د فهدو مدن ودو  

 الصلني ة والغرلة وزلة القلم.

سثددم  ددنيريت  دد وين احلدد يم  مق مددة للدد خوه ل ملدد  ل وقدد   د دا  ه

 مجدنيد  ا وىلمدن هدهر  ردعشد  ال،دنيمن ا هد من الد ور  ال،نيل،دة لللدة  خرب الواه 

 راعددني فددرم مندد  لللددة ا ريرة ودللهجددر  النسويددة الشدد  اثندد وددنة ألددر وأراع ئددة و

مددن ارجددر   اثندد وددنة ألددر وأراع ئدة و رادن ا،راددنمددن هددهر  ردال،دنيمن عشدد 
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 حمنيرض . ريندوعش وسعةنسوية ل ال

وإين إ  أمحدد  اهلل وددسثنيذ  عددى  وفلقدد  إيددنيذ ل لللدد  هددذد الدد رو  القلمددة 

لألالددنيه القنيدمددة أودد ل  أن يطلددة ل عمددر وددل ذني ا ودد ني  ويسقلدد   خددرا  ومدد  ا  

 لإلو   وا،سلم   إذ   وملىل جملن.

 

  حممد عيل الرّباين
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 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

 

 متهيد:

مددن ا،سنيهددم ال دد   عددرل رددني العلدد   مسثددم هجلددة خددرب الواهدد   وهددذا 

 ادد  مددن الددنين قسددة الدد خوه ل هددذا السثددم السثددم مددر سث اتثسددنين السددنن  و

مق مددة ذسدد عرل فلهددني  ددنيريت  دد وين السددنن ولددو ل اعددض ا دوار ه ددى ي سدد  

 أهنيدي،ندني أقدرب إىل منش  ا،دذاهن ا،ت لردة ل هجلدة خدرب الواهد   وذدر  هدة أن  

ال،سددوم مددن أن  السددنة  لسددنني اصدد د السثددم؟ علدد   أذنددني الواقددىل أو أهنيديددم  رذددني

وفعلدد  و قريددرد وأن  وزازددني وزان  دد   اهلل ا،جلدد  وأن   عسددنير  عددن قددوه النسدد 

ثسددنيم وهددو  ددنيريت  دد وين اإل السثددم اصدد در  للقددرآن  اددة دالسددنة   ددون مرسدد 

  .ا دواراحل يم والسنة ل ع    من 

 فنقوه:إ ا عرف   لك 

 النبي حياةأيام الدور األول: يف 

 وقسة  لك ذق   أمورا :

د  دد    رذددني ل اثددم هجلددة القددرآن د  النسدد أهدد  مننيأددن ن  أ: األول
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لَهمِ ﴿ : وذد  معلدد   للنددني  مت ِّ يددُ ةت وت ِ مددت
احِلَ نيبت وت  دت

ُم اِل َ لُِّمهددُ ُيعت   وع قددة النددني  (1)﴾وت

ا،علددم لألمددة  ووددن   أي ددني   ا،دد علم مددىل ا،علددم  فهددوع قددة  مددىل النسدد 

 معل مة للنني   واآلينين والرواينين ق  ه،   النني  عى ال علم.

ــاين ولددذا ذددر  أن   د  دد  هددو هددنيهر د ال  نياددة :ن  حمددور ال علددلم والدد علمأ: الث

؛ و لددك   نياددةوال القددرا   ،ثددو ا ملددة ه ددى ي م نددوا مددن   سددعىا مددم ا، م ذددة 

 ددنيذوا قلددل   مددني يعرفددون  ر النسدد د  ول عصدد خدد ه ال علددلم والدد علممددن 

عنددى الدد ين اإلودد م  اددنيلعلم و شددجلع  والدد عو  إىل  صددلل   قدد  و  ال  نياددة

عددى  علددلم الصددثنياة ال  نياددة  فرددرل عددى  ددة أوددر  فقدد  هددرر الروددوه

مددن أ   ادد ر الدد  القددرا   وال  نياددة و  يسدد طلىل أن يردد ذ ذرسدد  أن يعلددم 

 .(2)      ل  نيريت اإلو    من أانني  ا،سلم عرش

ن  ا مددور ا،همددة والوثددنيئ  و ددة مددني هددو ذنيفددذ ا،رعددوه ل ا الددنيه أ: الثالــ 

هنددني  ا  نياددة الدد ين  و ورد ل القددرآن ا مددرقدد  فا، دد خر  ي ددون هرظدد  انيل  نياددة  

سِدَة ﴿ال  نيادة   قولد   عدنيىل: عدى  لوحيدني  أو إهدنير   آينين  م   ن قت نيبم مدِّ  دت
اِئ ُدويَن اَ َ

نيَدقَ ت  مم إَن ُ ندد ُِم أددت ِن َعلددِ  مددِّ
نيرت م ا أتِو أتثددت ذت يِّ َل ﴿  وقولدد   عددنيىل: (3)﴾هددتَ ني َعندد ت رت َعِلُمهددت

 

 .129وور  السقر   اآلية: ( 1)

: 22: 2وق  ورد ل الطسقنين ال رب   ان وع     403: 1 نيريت اإلو   حلسن إاراهلم هسن ( 2)

و نين أهة م ة ي  سون   و نين يرنيدذ هبم عى ق ر أموارم  يو  ا ر وسع  أورا   أ  رووه اهلل)

فت ا   مهمفعل    فمن مل ي ن ل  ف ا  دفىل إلل  عرش   ل ن من  ل ن ا، ينة  وأهة ا، ينة   ي  سون 

 (.هذقوا فهو ف اؤد

 .4وور  ا هقنيف  اآلية: ( 3)
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يِّ  يتَ ة   َ   َ تنيبم    ول روايدنين الردريق  مدني يد ه عدى احلدم عدى (1)﴾ىيتنسدت  وت ت  رت

)القلددن :   وقولدد (2) )قلدد وا العلددم انيل  نياددة( : قددوه النسدد    نياددة العلددم

 .(3) ي  ة عى ال  نياة(

ا  نياددة السددنن ال دد  هدد  ر ددن مددن    أن يدد مر النسدد دواحل مددة  ق  دد 

 أو  ؟  هة   ن احل يم والسنة ل زمنل ن و  أر نين ال ين

  ل زمددن النسدد اددذلك مددن الصددثنياة  دعدد  قلددني الشددواه   دد ه عددى 

 ا مور ا،ر سطة هبذا ا،قني  ل اه  :ذذ ر و

 أمري املؤمننيما كتبه يف األوىل: اجلهة 

قدد    ووخددث  عددن اعنددوان إمد   روددوههددو  مددني   سدد   نيلدنإن 

ل مددوارد  ،ددر  هبددذد ال  ددن والصددثر   ا ئمددة ا،عصددوموناو شدده  

ني اتم  اهلل ويم ددن  سددملة هددذد الصددثر اصددثر روددوه   ئدد انيع سددنير أزدد 

ني اتطد  الشدد   د  يم ددن  سدمل هني اصددثر عددن  رير وإن  ر ددن دانيع سدنير أزدد 

إ ا  نيذدد   يم ددن ال عسددر عنهددني اصددثر فني مددةعللهددني عنددوان آخددر   دد  

 .هنيالصثر ل عللم

ا ئمددددة  دددنين الروايددددنين أن  ال  دددن  نيذددد  م عدددد د  ويظهدددر مدددن و

 :للهنيوذشر فل  ين ا  س ن ون إللهنيي ا،عصومون

  فردد  ال ددنيل عددن اددن إاددراهلم  عددن أددثلرة روددوه اهلل: األولالكتــا  

 

 .52وور      اآلية: ( 1)

 .228 :2 نيريت أأسهنين  (2)

 .8  ح انيب رواية ال  ن واحل يم وف ة ال  نياة وال مسك انيل  ن  52: 1ال نيل  (3)
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أذدد  حممدد  اددن علسددى  عددن يددوذ   عددن  للددن ا ودد ذ  عددن أي عسدد  اهلل

ني لعندة اهلل وا، ئ دة أدثلرة م  دوب فلهد  قنيه: )واد  ل  ؤاادة ودلر رودوه

عى من أه   هد ثني أو آو  حمد ثني  ومدن ادعدى إىل  در أالد  فهدو  دنيفر اد  أذدمه 

 . (1) اهلل عم واة ومن ادعى إىل  ر موالل  فعلل  لعنة اهلل(

  ول مق مددة (3)ر ددلة اددن وددع انال  وروايددة (2)ول ال ددنيل أي ددني  روايددة م،نددى

  فددذ ر ل هددذد الروايددنين (4)الصددرلب راددنيمىل ا هنيديددم روايددة ا ددر اددن  دد 

  وهددذد الصددثلرة عنوذدد  ل أهنيديددم أهددة السددنة عنددوان أددثلرة روددوه اهلل

  فقدد    ددر ل مر ددنيح  نددوز السددنة ذقدد   عددن الستددنيرذ اعنددوان أددثلرة عددن

  اعندوان أدثلرة عدن  و  در رهدل  ر دني ول دوأمح  ان هنسدة ومسدن  الطلنيلسد 

 مرص  . ا  وا  عى السنة ا،ثم ية  لك

  هدد يم أددثلرة عددن رن اهلل عندد ) :ل أ ددوا  عددى السددنة ا،ثم يددة قددنيه

 هذا احل يم رواد اجل عة أمح  والشلتنين وأأثنيب السنن ا لرنيظ خم لرة .

أمددني الستددنيرذ فقدد  رواد عددن أي اثلرددة ل   ددنيب العلددم الردد  قلدد  لعددن: 

ادد  مسددل   أو مددني   ددنيب؟ قددنيه:    إ    ددنيب اهلل  أو فهدد  أعطلدد  ر هددة عندد  م

الصددثلرة قلدد : ومددني ل هددذد الصددثلرة؟ قددنيه: العقددة وف ددني  ا وددر   ل هددذد

 إلت. "وإن   يق ة" :مسلم ا نيفر. ورواية ال شملهن  و  يق ة

 

 .7آخر من الق ة  ح انيب   275 :7ال نيل  (1)

 .1آخر من الق ة  ح انيب   274: ا،ص ر ذرس  (2)

 .5174  ح 98: 4من   حيرضد الرقل   (3)

 .8  ح 9: 1انيمىل أهنيديم الشلعة  (4)
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 مدن الدوه   إ  مدني ل  ول   نيب اجلهدنيد الرد : قلد  لعدن هدة عند  م ي

 النسدمة  ومدني أعلمد  إ  فهد  يعطلدد   دنيب اهلل؟ قدنيه:   والدذذ فلد  احلسدة  واددرأ 

 اهلل رادد  ل القددرآن ومددني ل هددذد الصددثلرة؟ قلدد : ومددني ل هددذد الصددثلرة؟ قددنيه

 .العقة وف ني  ا ور وأن   يق ة مسلم ا نيفر

 ممددني لددل  ل  ول اددنيب الدد ينين: ودد ل  عللددني رن اهلل عندد : هددة عندد  م ي

ندد ذني إ  مددني ل القددرآن إ  والددذذ فلدد  احلسددة واددرأ النسددمة  مددني ع :القددرآن؟ فقددنيه

ومدني ل هدذد الصدثلرة؟  :يعطى رادة ل   نياد   ومدني ل هدذد الصدثلرة. قلد  فه 

 .(1) (إلت  العقة وف ني  ا ور قنيه:

عددن ل  ؤااددة وددلر  واددود أددثلرةأن  العنيمددة يددذ رون  وخ أددة ال دد  :

  نيذ  مش ملة عى مطنيلن  وأن  عللني   نين خم صني  اسعض اجلهنين.

ل  وهدد  مددذ ور  ل روايني نددني  ،ددرا    دد  أددثلرة الرددرائض : الثــاينالكتــا  

وخددث  و نيذدد  اددتم   روددوه اهلل  (3)وزرار    (2)أددثلثة حممدد  اددن مسددلم

 .عن

ــا   ــ الكت  اجلنيمعددة  وهددذد الصددثلرة  نيذدد  اددتم   روددوه اهلل :الثال

و دد ه  عللهددني مع ددرب  عسدد  اهلل اددن   فلهددني  ددة هدد ه وهددرا و  وخددث عددن

 

 .94أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (1)

 .1مرا  الول  مىل ا اوين  ح انيب   93: 7ال نيل  (2)

 .2  ح ا،ص ر ذرس  (3)
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  وأد ر روايدة عدن (3)  و يدة روايدة عسد  اهلل ادن ودننين(2)  ورواية أي مدريم(1)وننين

  (7)  وروايدة محدنيد(6)بر  وروايدة ا در ادن  د (5)  وروايدة اادن أي عمدر(4)ان أي محدم  

 .(9)ومع رب  أي اصر  (8)ورواية أي اصر

 وللجرر إ  قنين:: اجلرر  الكتا  الرابع

 وهو مني  نين من اجلل  وي  ن علل .  أه مهني: مني هو حمة اث،نني

 وثنيذله : أذ    نين ال  ثور  ر  فل  ال  ن. 

 .يموالرواينين ال الة عى  لك ل مق مة انيمىل ا هنيد

  وقدد    ددر ل عدد   مددن الروايددنين : مصددثر فني مددةالكتــا  امــام 

ني  نيذدد  اتددث عددن وإمدد   روددوه     دد  ل مق مددة اددنيمىل ا هنيديددم  اهللأزدد 

ني   سد  اعد  رودوه اهلل (10)ل نهدني ل روايدة أي عسلد    واد  أن    مدني يد ه عدى أزد 

ني   سد  اتدث عدن وإمد   رودوه اهلل  مني ده  عى خد ف هدذد الروايدة مدن أزد 

 

 .6  ح 163اصنيئر ال رانين:  (1)

 .31  ح 180: ا،ص ر ذرس  (2)

 .12  ح 175: ا،ص ر ذرس  (3)

 .33  ح 181؛ 9  ح 164: ا،ص ر ذرس  (4)

 .34  ح 181؛ 5  ح 163؛ 3  ح 162: ا،ص ر ذرس  (5)

 .14  ح 169؛ 1  ح ا،ص ر ذرس  (6)

 .22  ح 166؛ 15  ح 165: ا،ص ر ذرس  (7)

 .3  ح 171؛ 22  ح 166؛ 15  ح 165؛ 4  ح 163: ا،ص ر ذرس  (8)

 .9  ح 164: ا،ص ر ذرس  (9)

 .6  ح 173: ا،ص ر ذرس  (10)
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 أ ،ر ع دا  ف  ون هذد الرواينين مق مة عللهني.

اددنيب مقدد ار ل ورد مددني  عددن مصددثر فني مددةنقولددة الروايددنين ا،مددن و

 .(1)الوونيئة لالذهن والر ة ز ني  ال رهم ل الم ني  من أاواب 

ــا   ــاد الكت عددن هددذا ال  ددنيب  ةلدد وقن:   ددنيب عددن  والروايددنين ا،الس

 .(2) ،ر  

  يعلدم أن  هنددني    نيادني   ددر مدني   ددر  والروايدنين ال دد   شددر احلنيأدة: أذدد  و

إىل واددود هددذد ال  ددن  ،ددر   ومددن أراد اإل دد د عددى اعددض منهددني فلرااددىل 

مق مة ادنيمىل أهنيديدم الشدلعة  فتذد  يدروذ روايدنين  ،در   د ه  عدى وادود هدذد 

 ال  ن من العنيمة واخلنيأة.

 ما كتبه بعض الصحابةيف  اجلهة الثانية:

ذدد  ل زمددن روددوه اهللمددن ال  أددثلرة عمددرو اددن هددم    ددن ال دد  دو 

ا ذصددنيرذ    ددر الشددلت ل رد  مددن يقددوه اثجلددة خددرب الواهدد  واودد  ه اراددود 

)وأمدني راوعد  إىل   دنيب عمددرو  :هلددم قدنيهعمدر إىل   دنيب عمدرو ادن هدم  

اد  الصدثنياة  وأذد   ان هدم  ل ال يدة  فدتن   دنيب عمدرو ادن هدم   دنين معلومدني  

ومل ي دن  ريد   لدك خدرب الواهد   فألادة  لدك رادىل  ه اهللمن إمد   رودو

 . (3) إلل (

 

 .1  انيب مق ار ال رهم ل الم ني   ح 149: 9وونيئة الشلعة  (1)

 .136: 2؛ 408-407و 41: 1ال نيل  (2)

 .118-117: 1الع   ل أأوه الرق   (3)
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 دد ه  عددى واددود  (2)الددوال  و(1)ل ال هددذينروايددة أي مددريم ا ذصددنيرذ  و

  لك.

ل ذجددران  وهدده  مشددنيه د  وااندد    ددنين عنيملدد هددذا وعمددرو اددن هددم  

واو شدده  ل  حممدد  اددن عمددرو اددن هددم   ددنين مددن أأددثنيب أمددر ا،دد من 

  .وقعة احلر  

وأاو ا ر ادن حممد  ادن عمدرو ادن هدم   دنين قني دلني  مدن قسدة عمدر ادن عسد  

 .(3)وفني       ل هتذين اان هجر نيريت اخ لر ل  وق العميم  

ل   دد    وذقددة عندد  العنيمددة  مددن ال  ددن ا،ع ددربعمددرو اددن هددم  و  ددنيب 

 عن عس  اهلل ان أي ا ر. ( 4)ا،و  

  سددني   (5)ومصددطلث علددو  احلدد يم   نيادد    ددر أددسث  الصددنيل  ل هددذا وقدد  

 :أخر 

مني   سد  ودع  ادن عسدنيد  ا ذصدنيرذ هلدم قدنيه: )أذد  مجدىل فلهدني  نيئردة منهني: 

 من أهنيديم الرووه وونن (.

  .الصثنياة ومل يسنييىل أاني ا ر وق ةووع  ان عسنيد  من أعنيهم 

وراوذ هدددذا ال  دددنيب اانددد  قدددل   و دددنين مدددن أاددد   أأدددثنيب أمدددر 

 

 .291: 10هتذين ا ه ني   (1)

 .105: 9الوال  (2)

   انيب ال نى  من  نل   أاو ا ر.154   رمجة 38: 12هتذين ال هذين  (3)

 .1    نيب العقوه  انيب   ر العقوه  ح 849: 2ا،و    (4)

 .24علو  احل يم ومصطلث :  (5)
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 .ا، من 

مسدلم ل أدثلث  أذد       سد  ادنيار ادن عسد  اهلل ا ذصدنيرذ  ويدر : مدنينينهوم

 ح حلجددة الددوداد  ووددن  مددني  (1)ل مننيوددك احلددم  ومددني رواد مسددلم ل أددثلث 

 عن أال  عن انيار.رواد ين ه  إىل اعرر ان حمم  

عددن معنيويددة  (2) دد  ل ال ددنيل د روايني نددني أي ددني  مواددود ل   ح هجددة الددودادو

 إ  أن  النه  اخ  فنين. د (3)الوالوان ع ر عن أي عس  اهلل  

ل  ريرةدا هنيديدددم الشددد  قددد   دددم  ددد وينا وه ل الددد ور ن أ: واحلنيأدددة

  وممددني أمددر ا،دد من اإلمددني   الددذين   سددوا احلدد يم   و ددنين عددى رأ اجلملددة

مدر اتهراقهدني ل ا  مدني ه عى وادود ال  دن أي دني  مدني ودنذ رد ل الد ور ال،دنيين 

 ال ور ال،نيين.

 إىل بداية القرن الثاين  قبيل وفاة النبي منالدور الثاين: 

   ن الددذين أرادوا احل ومددة فددل ال ددنيريت قسلددة وفددني  النسدد  نددنياعل إذدد و

 .من  لك احل  اع  أعملوا ولط هم ل اجلملة

 ث  : اهنين ا،رهلة در سث هبذيومني 

 ن الكتابة واإلجراءات التي اختذت هبذا الصددعاملنع يف : األوىل  اجلهة

منيرودد  عدد   أمددور اشدد ن ا،نددىل عددن السددلطة أن ىل  هددن العنيمددة واخلنيأددة إ

 :  اوه السنة النسوية

 

 .  انيب هجة النس  39: 4أثل  مسلم  (1)

 .4  ح    انيب هم النس 245: 4ال نيل  (2)

 .11720  ح    انيب هم ذسلنني169: 12الوال  (3)
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رأوددهم عمددر اددن اخلطددنيب د  دد  هددو مددذ ور ل مجنيعددة وعددى : منددىل األول

ن   نيادة مددني عد  النسدد د  (1)  دنيب الدنو وا ا هدنيد مددىل   در ا ودنيذل  وا،صدنيدر

 .(2)ن   ه ا،سلم ما ذ   يمنىل  وأر 

ــاين   فددتن  أاددني ا ددر اعدد  ار ددنيه النسدد مسددني   إهددراا ا هنيديددم : الث

مددىل   ددر ا،صددنيدر   (3)السددنيا أهددرا امسدد ئة هدد يم   دد  هددو مددذ ور ل ا،صدد ر 

 .(4)  نيب أ وا  عى السنة ا،ثم يةل و

انيلنسددسة إىل ا هنيديددم؛  اددن اخلطددنيبهددذا العمددة ل زمددن عمددر قدد    ددرر و

 .(5) )أذش  النني  أن ي  ود هبني فل  أ ود هبني أمر ا ثريقهني(هلم 

ول ا  ددوا : )وعددن حيلددى اددن اعدد   أن عمددر اددن اخلطددنيب أراد أن ي  ددن 

م ادد ا لدد  أن   ي  سهددني ثددم   ددن ل ا مصددنير مددن  ددنين عندد د ي  السددنة ثدد 

 .(6)فللمث (

 

   رزية يو  اخلمل .16  ا،ورد 148النو وا ا هنيد:  (1)

 انيلنس  اه  عن اان عسني  قنيه: ،ني  خرج الستنيرذ اسن د إىل عسل  اهلل ان عس  اهلل ان مسعودأ (2)

 لس  الواىل   عمر: إن النس  قنيه. «اع د     لوا  أ  ن ل م   نياني  ا  نيب » ائ وين: قنيه اع  و

 .«  و  ينسغ  عن ذ ال ننيزدقوموا عن »: و ،ر اللغث  قنيه وا فنيخ لر هسسنني. ذني   نيب اهلل وعن 

]أثل   .  نيا وا   رووه اهلل ة مني هنيه ا ئالرزي ة  َة ئاان عسني  يقوه: إن الرزي فترج

 [4  انيب   نياة العلم  ح 37: 1الستنيرذ 

 .  ل منىل   نياة العلم عن رووه اهلل14  ا،ورد 148النو وا ا هنيد:  (3)

 .46أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (4)

 .47: ا،ص ر ذرس  (5)

 ا،ص ر ذرس .  (6)
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عدض مدن  دنين يدروذ احلد يم  ا: النهد  عدن روايدة احلد يم وهدس  الثال 

)وأخددرج فردد  الغدد ير:   (3)والغدد ير  (2)وا  ددوا   (1) دد  ل الددنو وا ا هددنيد

وأاددني   مسددعودالطدرباين عددن إاددراهلم اددن عسد  الددرمحن إن عمددر هددس  ث ثدة: ااددن 

وأاددني مسددعود ا ذصددنيرذ  فقددنيه: قدد  أ ،ددر م احلدد يم عددن روددوه   الدد ردا 

   هسسهم اني، ينة ه ى او شه (.اهلل

)قنيه قرهة ادن  عدن ،دني ودرذني عمدر إىل العدراا مشدى معندني عمدر : أي ني   فل و

ذ دم  د  ون أوقنيه: أ  رون مل هلع  م؟ قدنيلوا: ذعدم م رمدة لندني. قدنيه: ومدىل  لدك 

م دوذ ادددنيلقرآن  ددد وذ النثدددة فددد   صددد وهم اني هنيديدددم أهدددة قريدددة رددد 

وأذددني  ي  ددم.  ف شددغلوهم اددردوا القددرآن وأقلددوا الروايددة عددن روددوه اهلل

 فقنيه: زنيذني عمر.  فل  ق   قرهة ان  عن قنيلوا: ه ثنني

 .ول لر  أي عمر: قنيه قرهة: ف  ه ث  اع د ه ي،ني عن رووه اهلل

رود وأقلددوا ددوا القددرآن و   رسدد ول لردد  الطددربذ:  ددنين عمددر يقددوه: اددر

 .(4) الرواية عن رووه اهلل وأذني  ي  م(

 و ر  لك من الرواينين وا،صنيدر.

ي  مجددىل النددني  اعدد  وفددني  ذسددلهم فقددنيه: إذ ددم )أن الصدد    :ول ا  ددوا 

أهنيديددم ل لرددون فلهددني  والنددني  اعدد  م أهدد    دد ثون عددن روددوه اهلل

 

 .  ل منىل   نياة العلم عن رووه اهلل14  ا،ورد 142النو وا ا هنيد:  (1)

 .54أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (2)

 .294: 6الغ ير  (3)

 ا،ص ر ذرس .  (4)
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اخ  فددني  فدد   دد ثوا عددن روددوه اهلل هددلئني  فمددن ودد ل م فقولددوا: الننددني والددن م 

 .(1)   نيب اهلل فنيو ثلوا ه ل  وهرموا هرام (

را  دوإ  ل دد  و ددر  لددك مددن  لددن السلنددة ،ددن يددروذ هدد ي،ني  عددن النسدد 

 .(2)وأواىل ههرد واطن 

ــع ر وال عمدد   ل القددرآنن ال  عدد  ا،نددىل: الراب وزاددر مددن يسدد ه عددن   (3)لدد 

الددَذاَريتنيَن ﴿ :الددذذ ودد ل  عددن قولدد   عددنيىل (4)اددنيل ملم   فعلدد مددني  منهددنيمشدد       وت

ا َن َوِقر  نيحِلتنيَم ت ا فت ِرو   .(5)﴾ ت

ن هردد    ددن ال ددنيريت و ددرد مددن وددنيئر العلددو    دد  هددو عدد  ا،نددىل: امــام 

 

 .46أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (1)

 .58أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (2)

 .99: 6الغ ير  (3)

السنيئن ان يمي  قنيه: أم عمر ان اخلطنيب فقلة: يني أمر ا، من ! إذني عن . 291: ا،ص ر ذرس  (4)

يو  انيلسني   را  يس ه عن   وية مش ة القرآن فقنيه عمر: اللهم م ن  من . فسلن  عمر  ان لقلنني

قنيه: يني أمر ا، من !  وعلل  ثلنيب وع مة أر ذ ه ى إ ا فرم  يغ ذ النني  إ  اني  الراة

نيَن  ت  الَذاَريت ا﴾؟ فقنيه عمر: أذ  هو؟ فقني  إلل  وهس﴿وت َن َوِقر  ا فتنيحِلتنيَم ت فلم يمه    ر عن  راعل دِرو 

وا  ك حملوقني لرضا  رأوك ألسسود  ال د ه ى وقط  ع م   فقنيه: والذذ ذر  عمر ال د لو

لم ا دد ثم للقم خطلن ثم يقوه: إن أسلغني اا غى الع  ثلنياني وامحلود عى ق ن وأخراود ه ى  ق موا ا 

 ه ى هلك و نين ول  قوم . ف خط د. فلم يمه و لعني ل قوم 

ه ى ا طرا   وعن أذ : إن عمر ان اخلطنيب ال  أسلغني ال ول ل مس لة عن هرف من القرآن 

 ال مني  ل ههرد.

 .ال مني  ل ههرد  وعن المهرذ: إن عمر ال  أسلغني ل ،ر  مسني ل   عن هروف القرآن ه ى ا طرا 

 .2-1اآلية وور  الذارينين   (5)
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  وأمددرد (3) ددنيريت ال مدد ن ا ودد م و (2)الغدد يرو (1)مددذ ور ل الددنو وا ا هددنيد

عمددرو اددن العددنير فقددني    ا،واددود  ل م  سددة ا ودد ن رية اتعدد ا  ال  ددن

عددى محنيمددنين ا ودد ن رية وإهراقهددني ل مواقدد هني فنيودد نرذن ل مدد   ا رريقهددني 

 أههر.و ة 

وروا دد     نيهدد هر   واوهسسدد احلدد يم : أزددم منعددوا عددن   نياددة اىل هنددني ف ثصددة

اددة ا هنيديددم ا، وذددة  ال  ددن واددتهراا  واعددن وددنيئر العلددو   وأمددر وامنعدد اددة 

 ا هنيديم ا ذرسهم. واهراقأ

وحــب   املنــع عــن كتابــة اإــدي  وإحــرا  الكتــ  أســبا يف : ةالثانيــ  اجلهــة

 الرواة

ل  ددن وهددس  المنددىل عددن   نياددة احلدد يم وإهددراا ل علددة م عدد د  هنددني  

 لروا :ا

 النا اختالف : األوىل  العلة

أهنيديددم ل لرددون  )إذ ددم  دد ثون عددن روددوه اهلل :أاددو ا ددر قدد  قددنيهف

  .(4) (هلئني     ف    ثوا عن رووه اهللفلهني  والنني  اع  م أه  اخ  فني  

إ  فلهددني ذنيوددت  ؛خم لرددةن  ا هنيديددم  نيذدد  أا ال دد   وا،سدد رنيد مددن هددذ

ذدد  هددذد ا هنيديددم ا،ت لرددة   ومنسددوو وهدد  واني ددة وحم ددم وم شددنيا  فلددو دو 

 

 .141النو وا ا هنيد:  (1)

 .298-297: 6الغ ير  (2)

 .53-52: 3 نيريت ال م ن ا و م   (3)

 .2: 1 ذ ر  احلرنيظ  (4)
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 المهدرذ أهدنير إللد  د   د مىل عد   القد ر  العلملدة ل مللدم  دة واهد  عدن اآلخدر

ن يعرفددوا ذنيوددت هدد يم أالرقهددني  وأعجددمهم  ني)أعلدد : هلددم ه دد  عندد  أذدد  قددنيه

 (1)(فلدد  يدد   ددوىل ووددنياقة أوىل للشددنيفع و ددنين   مددن منسددوخ  رودوه اهلل

مدن  اخ  فدني   مدن اعد هم أهد الندني  ادة  دنين   ل شدوي اا خ  ف ود  إىل   د

 قددنيهاننيوددت  مددن منسددوخ  وحم مدد  وم شددنيهب   ولددذا  معددرف همعدد   اهددة 

د 321ا، ددو  )الطثددنيوذ  )ودد لن  اعددض أأددثنيانني  :ل  ح معددنيين اآلثددنير (هدد

ل  ني أ  در فلد  اآلثدنير ا،د ثور  عدن رودوه اهللمن أهدة العلدم أن أ دىل لد    نياد 

ا ه ددني  ال دد  ي ددوهم أهددة ا حلددنيد وال ددعرة مددن أهددة ا ودد   أن اع ددهني 

ينقض اع دني لقلدة علمهدم اننيودتهني مدن منسدوخهني ومدني ادن اد  العمدة منهدني ،دني 

 .(2) يشه  ل  من ال  نيب النني   والسنة ا،ج مىل عللهني(

 :ل   ددنيب   ويددة خم لددر احلدد يمهددد(  226ا، ددو  وددنة )ااددن ق لسددة  قددنيهو

)فتذددك   سدد  إل  علمندد  مددني وقردد  عللدد  مددن ثلددن أهددة ال دد   أهددة احلدد يم 

وام هدددنيزم وإودددهنيهبم ل ال  دددن ادددذمهم ورمدددلهم اثمدددة ال دددذب وروايدددة 

ا، نددنيقض ه ددى وقددىل ا خدد  ف و ،ددرن النثددة و قطعدد  العصددم و عددنيد  

 علدد   ددة فريدد  مددنهم ،ذهسدد  اجددن  مددن ا،سددلمون وأ رددر اع ددهم اع ددني و

 

: )و نين للشنيفع  فل  441: 1؛ ول  نيريت اان خل ون  167-166ه نيد ل مق مة اان الص ح:    (1)

من  332:  3؛ وال مهل   ان عس  الرب  106ق   راوتة(؛ ول ذنيوت احل يم ومنسوخ   ان هنيه :  

 دون قول : )و نين للشنيفع  ...(.

 .11: 1 ح معنيين اآلثنير  (2)
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 .(1) احل يم(

 ،دددرا  مدددني ل مرهلدددة ا ف دددني      نيذددد  م دددنيفني  إىل أن  أهنيديدددم النسددد 

واودد نسنيا احل ددم مددن الر لددني لددل  مددن ا مددور السددهلة  اددة مددن ا،شددني ة  و  

يم ددن معرفددة احل ددم مددن الر لددني إ  ،ددن ي ددون جم هدد ا   وقدد  أهددنير إىل هددذا ل 

: )ولقد  ثسد  أن النسد   دنين الدن  دة مسد ر  اد  يننيودن هنيلد   ا  وا  قنيئ   

وأن اعددض ف ددنيواد  نيذدد  رخصددني  خنيأددة أو عنيمددة  ومددن  لددك أذدد  رخددو لعقسددة 

ان عنيمر و ي ادرد  ادن ذلدنير اد ن ي دث  انيجلدذد )أو الع دود( مدن ا،عدم وهدو مدني 

يرعى وقوذ وأ دى عللد  هدوه  وقدنيه اجلدوهرذ: وخدرد مدني الدا ودنة  واحلد يم 

ردد  عللدد   واجلمهددور د ومددنهم ا ئمددة ا راعددة د يمنعددون ال  ددثلة انيجلددذد م 

 .(2) وا،عم(

وادد  أن  الر ددنيو   نيذدد  خم لرددة فلددم ي وذددوا م م ندد  مددن اودد نسنيا احل ددم 

 من هذد الر نيو .

ا عددن اهلل   وأي ددني  فددتن هددذد ا هنيديددم اع ددهني ي ددون اعنددوان أذدد   مسلدد 

ا عددن اهلل  واع ددهني ي ددون اعنددوان مددني وددن   روددوه اهلل     اعنددوان أذدد   مسلدد 

واع ددهني  ددنين مددن اددنيب الو يددة  هلددم إن  لددول ا مددر ال صدد ذ فددل  إ ا رأ  

ا،صلثة ل  غلر مني  نين مدن ادنيب الو يدة  ومدني  دنيذوا يعرفدون آذدذا  مدني هدو مدن 

 انيب الو ية عن  رد.

ا مددور م ددنيفني  إىل أن  رد  ا، شددنيا  إىل ا،ث ددم ورد  العددني  إىل اخلددنير مددن 

 

 .11  وية خم لر احل يم:  (1)

 .397أ وا  عى السنة ،ثم ية:  (2)
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 ا،ش لة.

وا،قصددود أن  مددني اسددسس  منعددوا مددن   نياددة احلدد يم قدد  وقددىل فددل  اعدد   ولددو 

ذدد  ل الصدد ر ا وه مددىل ا خ  فددنين ال دد   نيذدد  فلهددني   نيذدد  ا هنيديددم دو 

 ل نين النني  أه   اخ  فني  اع هم.

م  ددنيذوا م م ندد  مددن ال مللددم ادد  الننيوددت وا،نسددوو وا،ث ددم  وهددة أزدد 

  لك أو مل ي وذوا م م ن  من  لك؟ وا، شنيا  وأم،نيه

م مل ي وذدوا م م ند  مدن  لدك ومل   دن ثقدنيف هم اثد     ر اادن خلد ون أزد 

يملددمون الننيوددت عددن ا،نسددوو  ويو ددثون ا هنيديددم اثلددم ينرددى ا خدد  ف 

 ا،رتا  .

)فمددن ودد ل م فقولددوا:  :اقولدد    مدد ل  يددة  أاددو ا ددر قنيلدد مددني هددذا ول ددن 

و    النندني والددن م   ددنيب اهلل فنيود ثلوا ه لدد  وهرمددوا هرامد (   ي ددون ع اددني  

قددوه مددن قددنيه: مراعدد  إىل إلغددني  السددنن  و ؛ إ يم ددن للمسددلم  ا ل ددما  ادد 

هددو  دد    ولددذا ذدر  أن  الددسعض  هددن إىل إلغددني  السدنن مجلددة ( هسدسنني   ددنيب اهلل)

 وهم   يقولون ا .   (1) ملة  ريت ا،ذاهن اإلور ل وذ م

 م ددنيفني  إىل أذدد   خمددنيلر للنصددور القرآذلددة اآلمددر  اني سددنيد الروددوههددذا 

 وا خذ ا قوال .

مشددد مة عدددى الننيودددت وا،نسدددوو د أي دددني  د القدددرآن ن  أ أ دددر إىل  لدددك

معرفددة ا،عنددى ا،ددراد منهددني وا،ث ددم وا، شددنيا   ول القددرآن آيددنين   يم ددن 

مددن العدد ج    مدد ل  دالسددنة ا،ق ودة  فدد    ددرمددن امعوذددة  ا ود رنيد  منهددني إ و

 

 .273  ريت ا،ذاهن اإلو ملة  او زهر :  (1)
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   ي ون ع اني  و  يم ن ا ل ما  ا .

 هجر القرآن: ةالثاني العلة

ين   ددرن قومددني  إو  إين أردن أن أ  ددن السددنن) قددنيه عمددر اددن اخلطددنيب:

وإين واهلل   أهددوب   ددنيب   قددسل م   سددوا   سددني  فدد  س وا عللهددني و ر ددوا   ددنيب اهلل

 .(1) اهلل ايش (

 .(2) )وإين  واهلل   ألس    نيب اهلل ايش  أا ا ( ذقة آخر:ول 

جمدرد إ سدنيب القدو  عدى   دسهم فدتن  أن ي دون علدة   صدل وهذا     در    ي

 و ر هم   نيب اهلل   يم ن أن ي ون علة ،نىل   نياة ا هنيديم.

  و  نيا هددني    واددن  عددنيىل هددنيرهة ل  ددنيب اهلل ةيدد وسددنة النسالم ددنيفني  إىل أن  

  ر    نيب اهلل  اة  وان اإلهني ة ا .

 اختالط اإدي  بالقرآن: ةالثالث العلة

)وإين  واهلل   ا، قدد   انددني  عددى مددني ذقلدد  السلهقدد : عمددر  يددة  دد   قدد  ورد ل 

  ولددئ  يلددم  اللددس  وا خدد  ا ادد  ال  ددنيب    أادد ا (دألددس    ددنيب اهلل اشدد 

 لسنة  م ا،نىل عن احل يم.وا

وهددذد العلددة أي ددني  ل  نييددة ال ددعر؛  ن القددرآن   يم ددن أن يشدد س  اغددرد 

 وددلوا  اخلددنير وفصددنيه   وا   دد  ومنهجدد  اخلددنير الددذذ لددل  ل  ددرد مددن 

 ا هنيديم.

 

 .49؛  قلل  العلم للتطلن السغ ادذ: 64: 1انيمىل النين العلم وف ل   ان عس  الرب  (1)

: ا، خة إىل السنن ال رب  للسلهق ؛ 20484    نيب العلم  اخلرب 258: 11ا،صنر للصنعنيين  (2)

 .731  انيب من  رد   نياة العلم وأمر اثرظ   اخلرب 407
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لددئ  لدد لث  م ددنيفني  إىل إم ددنين   نياددة ا هنيديددم اعنددوان وددنن روددوه اهلل

ندمه  فدتن  هدذد العلدة إذد   د م ل أوه ا مدر وقسدة أه مهني انيآلخر  وعى فدرل ال 

إروددنيه ا،صددنيهر إىل الددس د  وأمددني اعدد  اإلروددنيه فدد  يواددن أذ خلددث  وهددذا 

وافدد  مددىل العلددة ا،ددذ ور   فتذدد  مددنعهم مددن روايددة ا هنيديددم  ال عللددة   ي

 .(1)(اهلل انيحل يم عن رووه   ص وهم ف): رم وهسسهم وقنيه

 التسلط عىل رقا  النا : ةالرابع العلة

)فدنثن أعلدم  ذ خدذ مدن م وذدرد علدل م( اعد  مدني هدس  مجنيعدة   :عمر قوه

هم أو  مصدلثالنيذد  ل   ي دون قد   عدن النسد ا أدثنيب فتن   دة مدني ودمع  

 ،ج مىل.مصلثة ا

ولعمددرذ هددذد هدد  العلددة ال نيمددة ،ددنعهم عددن   نياددة ا هنيديددم  فلددو  نيذدد  

ذوا م م ندد  مددن ني دد  نيمجلددىل النددني  ،دد ا هنيديددم م وذددة ووأددل  ال  ددن إىل 

م مل ي وذددوا ادو   زون الروايددة عددن ال سدلث عددى رقدنيب النددني   ولدذا ذددر  مددىل أزد 

ا  ل الروايدنين ا،جعولددة ال دد   نيذدد  مصددنيحلهم ق  ومغددر  ر  د ددنيذوا مشدد  النسد 

 فلهني.

 يف اإياة العلمية للمسلمني التدوينعن  املنعنتائج يف : ةالثالثاجلهة 

  ر ن عى مني عمل  السعض ل الص ر ا وه ع   أمور:ق  

 سياسة املنع عن التدوين من قبل اآلخرين األمر األول: اتباع

 

  انيب من هنيب الر لني خمنيفة السقث  اخلرب 85:  1؛ ونن ال ارم   7:  6الطسقنين ال رب   ان وع     (1)

؛ انيمىل النين العلم وف ل  192  اخلرب 88يم للسغ ادذ: من السنيب؛  ف أأثنيب احل  15و 14

 .7: 1؛  ذ ر  احلرنيظ للذهس  120: 1 ان عس  الرب 
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   د  ل   دنيب نهمذا الد رد عدى هدذا العمدة ا سدنيد  درد  من الن نيئم ا،رت سدةإن  

)وروذ عددن أمددر ا،دد من  عدد، ن أذدد   ا  سددىل مددنهم اخلللرددة  :السددنة قسددة ال دد وين

عمددر اددن اخلطددنيب ومنددىل اإل ،ددنير مددن الروايددة  قددنيه حممددود اددن لسلدد :  الراهدد 

مل  عدن رودوه اهلل ومع  ع، ن عدى ا،ندرب يقدوه:   حيدة  هد  يدروذ هد ي،ني  

 .(1) أومىل ا  ل عه  أي ا ر و  عه  عمر(

وا سددىل معنيويددة وددسلة مشددنيل   دد  ل ذردد  ال  ددنيب: )ا قددوا الروايددنين عددن 

هدني ل زمدن عمدر  فدتن عمدر  دنين لدوف الندني  من ر إ  مني  دنين يدذ رووه اهلل

 .(2) ل اهلل  عنيىل(

قددنيه اللثصددس   رو  اخلطلددن عددن عسدد  اهلل اددن عددنيمر و) :أي ددني   وذقددة

إيددني م وأهنيديددم روددوه   أهيددني النددني  :وددمع  معنيويددة عددى ا،نددرب ا مشدد  يقددوه

إ  هد ي،ني  دنين يدذ ر عدى عهد  عمدر  فدتن عمدر  دنين للدر النددني  ل اهلل  اهلل

 .(3) (عم واة

ا سددىل النددني  قدد  والوادد  ل اعددة ا،علددنير مددني يددذ ر ل عهدد  عمددر وا دد   و

لقدد  أدر دد  ل هددذا ): ااددن أي لددلىملددو هم ل عدد   ذقددة الروايددنين ه ددى قددنيه 

 ود    إ  اثد يم حيد   مدنهم مدن أهد   ومدني  رين ومنيئدة مدن ا ذصدنيردا،سج  عش

 .(4) (أن أخنيد  رنيد احل يم

 

 .97السنة قسة ال  وين ،ثم  عجنيج اخلطلن:  (1)

 .98ا،ص ر ذرس :  (2)

 .104ا،ص ر ذرس :  (3)

 .163: 2؛ انيمىل النين العلم وف ل  53: 1ونن ال ارم   (4)
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 اختال  األحادي األمر الثاين: 

اخدد  ا ا هنيديددم واذ شددنيرهني   هددوإن مددن اآلثددنير السددلئة ا،رت سددة عددى ا،نددىل 

وددنيئة عددن أهنيديددم السدد د وعدد  ل  دد   ،ددني ودد ل   إلمددني  أمددر ا،دد من ول

ِ   ددُ »: أيدد ذ النددني  مددن اخدد  ف اخلددرب فقددنيه قددت َى »وت وَه اهللََ عددت وددُ َى رت َذبت عددت

بت  ذت ِن  دت ُة  فتمدت َذاادت َ اِل ت نت ِن عدت ،ُدرت ِ   ت ني النَدنيُ   قدت ت : أتهيد  نيهت لسدني   فتقدت
طَ ني ت خت ِهَ َد هت  َى قدت عت

لتلَِ  َمِن اتِعَ َد.   ُد َمنت النَنيَر  ُثَم ُ َذبت عت ِقعت ت ِللت تستَوِأ مت مِّ ا   فت َ ُم تعت نت  عت

إََذ ت  نيَمٌ : وت ُِم خت لِ ت رت ةم لت نيُ ُم احِلتَ يُم َمِن أتِراتعت  أت ت

َرُج أتِن  َ    ت يت ددت تَثُم وت ت يت تثددت نِّىلم اَنيإِلَوددِ ت نت  ُم تصددت يدد ت ُر اإِلَ نيفَ م ُيِظهددَ ةم ُمنددت اددُ رت

ُووَه اهللََ َى رت نيفٌَ   دت  يتِ َذبت عت ُ  ُمندت لَدمت النَدنيُ  أتذدَ ِو عت لدت مدِّ ا   فت وا َمنِدُ  ُم تعت ِقستلدُ ِ يت َذاٌب  ملت

 ِ ملت ُقوُد  وت نَ ُيصددت ِّ َل ددَ وهت اهللََوت وددُ َثنت رت ِ  أددت ا قددت ذت نيُلوا: هددَ ُ    ُهِم قددت َمىلت َمنددِ وددت آُد وت رت وت

ُد   ت ربت نيفََق ت اددَ ت أتخددِ َن ا،ُِنددت ُد اهللَُ عددت ت ربت ِ  أتخددِ قددت ُ ؛ وت نيلددت ونت هت ِم  ت يتِعَرفددُ هددُ ُ  وت نددِ ُذوا عت أتخددت وت

نيُمُهِم وت إَِن  كت أتِاسددَ أتيددِ تُهِم ُ ِعَجسددُ َة: ﴿وت إََ ا رت اددت َم وت نيهت عددت ُهِم  فتقددت رت أددت ُهِم اددَ ت وت رت أدت وت وت

ِم﴾يتُقو ِوَرَ ىِل لَقددت مت وا  تسددِ نيَ  إىَلت (1)لددُ عت الدد   َة وت لت َة ال ددَ ت مددَ
وا إىََل أتئَ َراددُ ُد  فت تقت وا اتعددِ ت َم اتقددُ   ثددُ

نيَب  َى َرقددت وُهِم عددت تلددُ محت هت  وت ِوُهُم اِ تعددِ ت لددَ نيَن  فتوت اِلسُِه ددت َذَب وت اِل ددت وَر وت نيلم  نيَر اددَ النددَ

ذِ  ُم الدد   َ وا هبددَ لددُ أت ت نيَ   وت مت اهللَُ  النددَ صددت ِن عت ِذلتني إََ  مددت الدد   وَ  وت ىلت ا،ُِلددُ نيُ  مددت إَذددَ ت النددَ لتني  وت

ةَ  ُ  اِ تِراتعت ا أتهت  .(2)«فتَهذت

ر دو ر ددن عددى عدد    دد وين احلدد يم مددن قسددة مددن  ددنين خملصددني  هلل ذشدد 

ا هنيديددم ال ني اددة مددن قسددة ا،نددنيفق  وأئمددة ال دد ه  فقدد  دعددوا الو ددنيع  إىل 

 

 .4ن  اآلية وور  ا،ننيفقو (1)

 انيخ  ف يسر ل ا لرنيظ. 226-225؛ وزم الس  ة ) قل  أنيل (: 62: 1ال نيل  (2)
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:  دد  ل قولدد ال ني اددة ووعدد وهم اددني مواه والو يددة  اعددة ا هنيديددم 

ني َ » نيَب النددَ ىت َرقددت وُهِم ُهَ نيمددني  عددت لددُ عت هت وات ِوُهُم ا تعددِ ت لددَ ومنعددوهم مددن   «فتوت

  .رواينين   ه  عى ف ة آه حمم 

قددنيه ااددن أي احل يدد : )  ددن معنيويددة ذسددتة واهدد   إىل ع لدد  اعدد  عددني  

  وقدنيه (1) مدن ف دة أادى  دراب وأهدة ال د ( هدلئني  اجل عة أن ارئ  الذمة ممدن رو  

  ل مو ددىل آخددر: )وقدد  أدد  أن انددى أملددة منعددوا مددن إههددنير ف ددنيئة عددن

وعددنيقسوا عددى  لددك الددراوذ لدد    ه ددى إن الراددة إ ا رو  عندد  هدد ي،ني   ي علدد  

 . (2)رائىل ال ين   ي جني  عى   ر اوم   فلقوه: عن أي زينن(دار ل  اة اش

 الثال : ترس  الوهم إىل األحادي  املحفوظةاألمر 

ددرب الددوهم إىل ا هنيديددم ا،ثروهددة  و ممددني  ر ددن عددى عدد   ال دد وين  سد

ٌة ) :ه ي،دد  ا، قدد   هددوه ثددنيين الددروا  قددنيئ    أمددر ا،دد من فقدد   ددنياىل  اددُ ورت

ِاهدَ  ىت وت ظدِ  عدت ِرت ِ حيت لِئني  ملت وَه اهللَ هدت ودُ َمىلت َمِن رت ِ وت   وت لد  وملت
مت فَ

هدَ َذاني  وت ِ   دت مدَ وت    يت تعت فتهدُ

د وهَ   َل يدت ت ودُ ِن رت
َمِع ُُ  مدَ ني ودت وُه: أتذدت لتقدُ ِرَويددَ   فت يت ُة اَدَ   وت يتِعمدت وُه اَدَ   وت ِو يتقدُ   فتلددت

فت ت ُ  رت َهمت لت مت ُهوت أتَذُ  وت
لَ ِو عت لت ِقستُلوُد  وت ِ يت َهمت ملت ُمونت أتَذُ  وت

مت ا،ُِِسلَ
لَ  (.عت

 ويقنياددة اع ددهني مددىل اعددض مل ي ددن ومهدد  انيقلددني  ة   وذدد ما هنيديددم   فلددو  نيذدد 

 ذ .اة  نين يصث  مني عن د اقرائن مني ومع   رد ودو    عى هنيل 

 األمر الرابع: اجلهل بالناسخ

وَه اهللََ)  مدد :  أمددر ا،دد من  ي ددنياىلو وددُ ِن رت
َمىلت مددَ  وددت

مم نيلددَ ةم ثت اددُ رت  وت

 

 .44: 11   ح زم الس  ة  ان أي احل ي (1)

 .73: 4 ا،ص ر ذرس  (2)
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ُم  أتوِ  يتِعلدت وت  ت هدُ نِدُ  وت َى عت رت اََ  ُثَم زدت لِئني  أتمت مَ  هت ِ ودت ِن يت نِهدَى عدت ُ  يت مَ  ءعت رت  ثدُ وت  اَد َ  أتمدت هدُ  وت

ردَ ت  يتِعلتُم   ت  وخت ُ  فتثت نِسدُ ِ  مت ملت ِردت َ  وت تت  حيت وِ  النَنيودَ لَدمت  فتلدت وٌو  أتذدَ ُ  عت نِسدُ ُ   مت فت دت رت وِ  لت لدت  وت

مت 
لَ َمُعودُ  إَ ِ  د ا،ُِِسلَُمونت  عت نُِسوٌو  أتَذ ُ  د َمنِ ُ  وت فتُ ودُ  مت رت  (.لت

قنياددة مل يسدد  ا،نسددوو جمهددو    اددة  ددنين  فلددو  نيذدد  ا هنيديددم م وذددة و

 دد  ل أددثلثة زرار  عددن أي   أذدد   منسددوو اقرينددة وددنيئر ا هنيديددم يعددرف

وفدلهم  قنيه ودمع   يقدوه: مجدىل عمدر ادن اخلطدنيب أأدثنيب النسد  اعرر

 :مدني  قولدون ل ا،سد  عدى اخلرد ؟ فقدني  ا،غدر  ادن هدعسة فقدنيه :وقنيه عن

قسددة ا،نيئدد   أو » :فقددنيه عددن  يمسدد  عددى اخلردد  رأيدد  روددوه اهلل

إذدد  أذملدد    وددس  ال  ددنيب اخلردد » :فقددنيه عددن    أدرذ :فقددنيه «اعدد هني؟

 .(1) «ن يقسض اشهرين أو ث ثةأقسة ا،نيئ   

فلددو  ددنين احلدد يم مدد وذني   دد  إ اف مجنيعددة مددن ا،دد من  وعددى رأوددهم 

 ،ني  نين يسقى ا،نسوو  ر م ملم عن الننيوت. أمر ا، من 

وَه » :  مد  ل زنييدة قنيه أمدر ا،د من و ودُ َى رت َذِب عدت ِ يت دِ ااَدىلم ملت رت رت آخدت وت

وَه اهللََاهللََ وددُ ل   لَرت
نيىَل وت تِعظددَ نت اهللََ  تعددت

ِوفددني  مددَ َذَب؛ خت سَِغضم لَِل ددت ُ     مددُ نِسددت ِ يت   ملت

   ُ نُِقِو َمنددِ ِ يدت ملت لدَ  وت
َمِد فَ ِ يدت َمىلت  ملت ني ت اَدَ   دت ت ودت َ   فتجددت ِاهدَ َى وت َمىلت عدت ني ودت  ت مدت

ردَ ِة هت ادت

َمةت  مت النَنيَوتت َمنت ا،ِتنُِسوَو  فتعت
لَ عت فتضت ا،ِتنُِسووت  وت رت  .  «اَنيلنَنيَوَت وت

 األمر امام : تصدي غري املؤهلني للرواية

أذد   إىل رودوه اهللق   ر دن عدى مدنعهم مدن  د وين احلد يم اد ن ذسدسوا 

ا   دنين الرادة يم ندىل عدن أن انيل دنيل   ومنىل عن ال  نياة و ،در  السد اه أواد وا ادو 

 

 .1091  انيب أرة الو و  والغرل من   ح 361: 1هتذين ا ه ني   (1)
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 أن    و ددة عنيقددة يعلددم هتم  فنيع مدد  النددني  عددى  ا ددرحيدد   عددن روددوه اهلل

مرسد     أذأو أزيد  يرت دن عللد  مدن الدممن قرذدني   لوهد هني احلنيفظدة عدى ا   نيه

فتن  النني   ،درا  مدني ينسدون مدني  دنيذوا هرظدود  وإ ا  دنيذوا هدنيفظ  ينسدون قلدودد 

،دد    احلنيفظددةو ائطدد   ومواددن للميددنيد  والنقلصددة  و  يم ددن ا   ددنيه عددى 

 منيئة وامس  ونة.

 واعدد  مددني خددر  هددذا الو ددىل قددني  انيلروايددة مددن  ددنين ل زمددن روددوه اهلل

  مني  و ر   أدغرا   د ي هريدر  وأادو ودعل  اخلد رذ واادن عسدني   و نيلدن مدني 

  نيذوا حي ثوذد  انيلواودطة وإن  دنين هدنيهر أهنيديدم اادن عسدني  عدن رودوه اهلل

ادد  واوددطة  ول ددن ا،ثققدد  مددنهم  هسددوا إىل أن  أهنيدي،دد  عددن النسدد  ا  ددر  ادد  

 واوطة أراعة أهنيديم.

ل ددنين ا، وقددىل مددن أي  ر وعدد ر   ددودالددذذ فرولددو مل ي ددن هددذا الو ددىل 

ومقدد اد و ددرهم مددن  سددنير الصددثنياة أن ي ددون ل ددة مددنهم هلقددنين ال دد ري  

الدذذ أ ،در روايني د  مدن  م،نيلد ومل يسد  جمدنيه  ي هريدر  وأ والرواية عدن النسد 

 د  ذقدة   قسلة ا،راودلة؛  ذد    دنين  رد   ومل ي دن يسد وعن مدني يقولد  النسد 

 عن العمودذ و رد.

 ألمر الساد : اختالل القضاءا

اخدد  ه أمددر الق ددني  ل ال ولددة  منددىل  دد وين احلدد يم ر ددن عددى ممددني و

ل  اعد  النسد  وقد     نيذد  دولدة واودعة اإلو ملة؛  ن  ال ولة ال د  قد  هد  

ولددة أمددم خم لرددة  ومددن ا،علددو  اه لددنياهم إىل الق ددني  ل  دخلدد   دد  هددذد ال

ن  وادد  أن  مددىل واددود قددنيذون مدد و  خم لددر هدد وزم  والق ددني    يم ددن إ  

 ددة نين  دد قددنيذون ف ذددة ومل ي ددن رددم   ددنيُب مل   ددن م و   ا هنيديددم عددن النسدد 
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حي ددم ارأيدد  وادد  يددراد هسددنني   والعنيقددة إ ا  صددور القددنين ل قددنيل يدد م  عللندد  

ر وال عمد   ل   لك الممدنين ول  لدك اجلدو   الدذذ أواد ود مدن مدنعهم عدن ال  لد 

م  لددر   اآليددنين ومددنعهم مددن الروايددنين   نياددة وذقدد    ددنيد أن يطددر لسدد   وأزدد 

قددنيه اإلمددني  أمددر لقدد   ؟!!يم نددوزم مددن دمددني  ا،سددلم  ومددن أعرا ددهم

نيدم »ل وأددرهم:  ا،د من  َة  عددت نيَه ا ُمددَ ىٌل َل ُاهدَ
هدِ   ُمو ددَ ٌة قتمددت ت ات ادُ َل ورت

رت  لِ ت اَد   ات دَ ني،َدني  ولدت ستنيد النَدنيَ  عت َ د أتهدِ ِ  ودت َة  قدت َ  اِرُِ ذدت قدِ مم اَد ت َل عت أتِ ستنيَش اِلَر ِنتَة عت

رت  نم واِ  ت،دت
ني م آادَ ِن مدت

وت  مدَ ا اِر دت ،ُدرت هت َدى إَ ت ني  ت َ
ِرٌ ممدَ َة َمنِد  خدت ني قدت ِىلم مدت نيِو تِ ،ترت َمِن مجت فت

ِرَ  تنيئَدةم ات  د  َمِن  دت ِرَ ىت  دت ست ت عدت ني اِل دت نيَمنني  لَ تِتلَدلَو مدت لني   دت ِ ت النَدنيَ  قتني دَ لدت ت ادت

ِن  وت مدَ ىلت اَد   فتهدُ َم قتطدت ِأيَد  ثدُ ِن رت
ني مدَ ثدن وا  رت شدِ ني هت ت لَد ت ردت َن  هت سِهت ت لتِ  اَ  إَِه ت  ا،ِدُ تَِن ذتمت فت

سُدوَن   ت يدت  نِ ت َم اِلعت نيَن َل َم،ِدَة ذتسدِ سُهت سَِ  الشد  نيبت لت تَِن أتأدت نيبت أتِ  أتِخطدت ت  فدت ِ َرذ أتأدت

نيُا  سددَ ٌة خت
نيهددَ نيبت  ات ِ  أتأددت ونت قددت ني أتِن يت ددُ اددت ِ  أتِخطددت ت  وإَِن أتِخطددت ت رت ونت قددت نيفت أتِن يت ددُ خدت

رَضِ م قتني َىلم 
ىت اِلَعِلَم اَ َض عت ِ يتعت   ملت

انم وت شت َ نيُب عت نيشم رت نم عت ني ت هت  .(1) «ات

نت » : ل اعدض خطسد  اإلمدني  قدنيهو
مم مدَ لَُة َل ُه دِ َ َهُم اِلقت دَ ىت أتهدت َرُد عدت  دت

لتِثُ ُم  د  فددت ِرَ ىت  ددت ني عددت لِنَهددت لَُة اَعت
كت اِلقت ددَ َرُد  َلددِ َم  ددت ِأيددَ   ثددُ ني اَرت لهددت

لتِثُ ُم فَ ا ه ددني   فددت

َذذ اِو  نيَ  الددَ لَكت َعنددِ ت اإَلمددت ذت نيُ  اددَ ىُل اِلُق ددت ِ تمددَ َم ات َف قتِولددَ   ثددُ ني اَتددَ ت لهددت
نيُهِم  فَ  تِق ددت

َلعني   ُهِم مجت ا ت ُب آرت وِّ لُصت  .(2)«فت

هذا هدنيه ق دنيهتم ل  لدك الوقد   ثدم اعد   لدك القدرن واعد  مدني أرادوا أن 

   عمددر وعدد، ن وااددن عسددني دادد   ددنين يق دد  ق ددوايق ددوا ا هسددن مددن هددذا 

 

 انيخ  ف يسر. 55: 1؛ ال نيل 59زم الس  ة ) قل  أنيل (:  (1)

 .60زم الس  ة ) قل  أنيل (:  (2)
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  ولدل  هدذا إ  ذ لجدة ،دنعهم مدن  د وين احلد يم ق دني  عدن   مدن دشوا

 ورواي  .

 ورود اإلرسائيليات يف األحادي األمر السابع: 

رد  عددن ا هسددنير ووهددن اددن منسدد  و رمهددني دوا،ددراد انيإل ائلللددنين مددني ذشدد 

من الذين أودلموا مدن اللهدود  و دنين اخللردني  يروادون ودوا هدذد اإل ائلللدنين 

: )،ددني أوددلم  عددن ل (1)ل ا  ددوا  عددن ااددن  ،ددر ذقددةويعظمددون هدد ن هدد   . 

ة اعددة حيدد   عمددر  فددرا  اودد مىل لدد  عمددر  فددرتخو النددني  ل ال ولددة العمريدد 

 . (2) او  د مني عن د  وذقلوا مني عن د من  م ووم (

و  ددر ل مو ددىل آخددر: )وأوددلم ل عهدد  عمددر عددى ال ثقلدد  وودد ن ا، ينددة 

ه إىل الشددني  ل زمددن عدد، ن ل خ ف دد   و ددنين معدد  ل فدد   القدد    ثددم  ددو  

شدنيري  ل ،در  علمد    د   دنيذوا يرهمدون  وهدو فنيو صرنيد معنيوية واعلد  مدن مس 

الدذذ أمدرد أن يقدو ل ادد د الشدني  وادذلك أأددس  أقد   ا خسدنيري  ل مو ددود 

ا هنيديددم اللهوديددة وا ودد ملة  واواوددطة  عددن وااددن منسدد  ووددوامهني مددن 

ا  إىل احلدد يم  نيئرددة مددن أقنيأددلو ال لمددود د ر  داللهددود الددذين أوددلموا  سدد 

مدن ا خسدنير ال ينلدة  ،د  هدذد الروايدنين أن أأدسث  ادم ا  اإل ائلللنين د ومدني لس

 وال نيرللة. 

إذدد  قدد   مددن الددلمن ل دولددة أمددر  :(3)وقددنيه عندد  الددذهس  ل  ددذ ر  احلرددنيظ

 

 .19: 4 رسر اان  ،ر  (1)

 .153أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (2)

 نيذلة من ال  نيب.  الطسقة ال،33  رقم 52: 1 ذ ر  احلرنيظ  (3)
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ورو  عددن مجنيعددة مددن ال ددنياع    ف خددذ عندد  الصددثنياة و ددرهم  ا،دد من  عمددر

   .مرو   

د 32)مددنين اثمددو ل وددنة  د 33) أو( هدد د 38)أو  (هدد مددأل اعدد  مددني  (هدد

الشددني  و رهددني مددن الددس د اإلودد ملة اللهوديددة اروايني دد  وقصصدد  ا،سدد م   مددن 

 . (1) ا خسنير     فعة متلم ال ارذ ل ا خسنير النرصاذلة(

وقدد    ددر رهددل  ر ددني ل  رسددرد: )قدد  علددم ممددني   ددرد احلددنيف  أن اطددن 

اإل ائلللددنين  وينسددوع  اخلرافددنين  مهددني  عددن ا هسددنير ووهددن اددن منسدد   قدد  

ني ل هذد ا مة خرافة   ي  عمر ال ذلني(  .(2) دو 

ون روايددنين  عددن و  يددرد قدد   اهلل أ ارهددم د و ددنين عل ؤذددني السددنياقون 

واإل ائلللنين  ل ن  أدنيهن ذدوادر احل مدة حممد  ادن أمحد  ادن حيلدى ا هدعرذ 

قدد  القمدد  قدد  أورد اعددض الروايددنين ال دد  رواهددني وهددن اددن منسدد  ل   نيادد   و

د 343)ا، دو  ودنة د هسدن ادن الوللد  حممد  ادن او ،نى  مدني رواد حممد  ادن  د  (هد

أمحدد  اددن حيلددى ا هددعرذ عددن وهددن اددن منسدد   و سعدد  عددى  لددك الشددلت 

وإن ذقددة ل   ددنيب العلددة اعدض الروايددنين عددن وهددن  و  ذدد رذ  الصد وا

 ذقل  عن .    

 األمر الثامن: ظهور حلقات القصاصني

ب ر  دو سدد   نيأدد ص    الطددرا للقُ وممددني  ر ددن عددى منددىل احلدد يم و  ويندد  فدد 

 

 .148-147أ وا  عى السنة ا،ثم ية:  (1)

 .476: 9 رسر ا،ننير  (2)
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  ول   ددنيب السددنة (1) دد  ل مق مددة أددثل  مسددلم  هددذد القصددو إىل الروايددنين

نيأدد  والوعددنيظ ل أواخددر عهدد  اخل فددة ص  قسددة ال دد وين: )ههددرن هلقددنين القُ 

الراهددد   و ،دددرن هدددذد احللقدددنين ل مدددني اعددد  ل خم لدددر مسدددنيا  ا قطدددنير 

فل ددىل   إ  أن ا مددىل النددني  عللدد اإلودد ملة  و ددنين اعددض القصددنير   هيمدد  

قدد  و  عددوا رهم  سدد ،ر ذرووددهم  و ددر ردم مددني ير ددلهم مددن ا هنيديددم ال دد  

و  يددر    ددنين معظددم الددس   مددن هددذا الصددنر الددذذ ي ددذب عددى روددوه اهلل

 .(2) ل  لك إث   و  هب نيذني (

رااىل   دن ال دنيريت يدر  مدني و دع  هد    القصنيأدون و لدر  دنيذوا يومن 

 (3) دد  ل قصددة حيلددى اددن معدد  وأمحدد  اددن هنسددة  ي ددعون ا هنيديددمي ددذاون و

 و رهني.

 .هذا  ل  ممني  ر ن عى منعهم من   وين احل يم ومنعهم من رواي  

مددن  (5) (  وددل  الشددلعة)ول  (4) (اددنيمىل ا هنيديددم)مددني   ددر ل مق مددة ثددم إن  

ل  ددن اني لدك عدى اود  لوا قد  أن  الشدلعة  دنيذوا يرخصدون ل  د وين احلد يم  و

 

ه ثنني  :قنيه  ه ثنني محنيد وهو اان زي   أاو  نيمة اجلث رذ ه ثنني  قنيه: )15: 1أثل  مسلم  (1)

نير ص    جتنيلسوا القُ  :ف نين يقوه لنني  وذثن  لمة ايرنيد  الرمحن السلم  نني ذ م أاني عس   :عنيأم قنيه

 (.ا هور  ر أي

 .210السنة قسة ال  وين:  (2)

؛ ا،و وعنين  ان 27-26:  65؛  نيريت م ينة دمش   ان عسني ر  85:  1ا،جروه   ان هلنين    (3)

 .79: 1؛ اجلنيمىل  ه ني  القرآن ) رسر القر س ( 46: 1اجلوزذ 

 .41: 1انيمىل أهنيديم الشلعة  (4)

   الرصة ال،نيمن ل  ق   الشلعة ل   ول  علو  احل يم.279لعلو  اإلو  :   ول  الشلعة  (5)
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  والسددنة مل ي وذددوا اددتم   مددن روددوه اهلل ال دد    سهددني أمددر ا،دد من 

مل ي ددن و حمددة   مددة؛  ن  ا خدد  ف إذدد  ذشدد  اعدد  النسدد    هددذايرخصددون

 . ل زمنهنني  اخ  ف 

 هـ( 148سنة )ين إىل القرن الثا أوائلمن الدور الثال : 

وفددني  اإلمددني  ا وين هدد مددن أوائددة القددرن ال،ددنيين  قريسددني  يس دد ه هددذا الدد ور 

 .(هد 148)ونة  الصنيدا

الروايدددنين إذددد  هدددو اإلمدددنيم  عمددد   مدددني ا يددد ينني مدددن ل احلقلقدددة أن  و

 .السنيقرين

هددد(  99)أن  ا، صدد ذ للت فددة مددن وددنة هددو ومنشدد  اعددة هددذا دورا  ثنيل،ددني  

 نين عمدر ادن عسد  العميدم  وهدو ممد وح ل ذظدر اعدض أهدة السدنة  هد( 101)إىل 

ود خنيم  اخللرني  الراه ين  .  ومن أفعنيل  ا مر ا  وين احل يم(1)وع  

 صد   عمدر ادن ف م عد د   مشدني ة اند  أملدة  عدنيين مدن نيذ  دولدة ق  وهذا 

 .شني ةهذد ا، عس  العميم لرفىل اعض

اادد  ؤهم امددن  ددنيذوا يمللددون إىل العلددوي    :ا مويددةمددن مشددني ة ال ولددة ف

وثددور   هددد(  65) ،ددور  ال ددواا  ال دد  وقعدد  وددنة   و لددك اعدد  وقعددة الطددر

 .ان  أملة دولة عى ر ث ن اال،ور ذدر نين   وهد( 66)ا،ت نير ونة 

 

: 45؛ والشنيفع     ل  نيريت دمش  397: 2 هن اىل  لك ورلنين ال،ورذ    ل ونن أي داود  (1)

؛ 101:  3؛ والعظلم آانيدذ ل عون ا،عسود  131:  5؛ وأاو ا ر ان علنيش    ل ور أع   النس    192

من أئمة الع ه وأه  اخللرني    وأمجىل العل   قني سة عى أذ : )225: 9ان  ،ر ل الس اية والنهنيية وقنيه ا 

 (.الراه ين وا ئمة ا،ه ي 
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 .اا  ؤهم ا،ور  اخلوارج ا،ذ ور  ل   ن ال نيريت هني:ومن

مدني ار  سد  ا مويدون قسدة عمددر ادن عسد  العميدم  نيخ صدنير ال ولددة  هدني:ومن

وأخددذ اجلميددة   وأع ددنيئهني اددني موي   واعددة ثددرو  الدد  ا،ددنيه رددم دون  ددرهم

 من ا انيذن الذين أولموا  والظلم للرعلة.

السدلطنة مههدم  اد مر الد ين  ادة  دنينمل ي دن ردم اهد    ا مدوي   هني: أن  ومن

لوا ق  النني   و عى  ىل ال ين.ئ اا  

قددنيه ل فجددر اإلودد  : )ول هددذا العهدد  د عهدد  ال ولددة ا مويددة د   ذددر  

دريىل إ  قلددل   مددنهم   عمددر اددن عسدد   خلردني هم هي مددون اشددد   مددن هدد ون ال شد

العميددم  فنيل شدددريىل مل يددرا  دد  محددنيي هم ورعددنيي هم  نيلددذذ  ددنين ل عهدد  ال ولددة 

الدد رو  ا،سدد قلة عددن خلرددنيئهم  العسنيوددلة  وإذدد  رقددى ل ا،دد ار  ول هلقددنين 

ومل يسددذه ا مويددون حمنيولددة ل أددسا  شدددريعهم أددسغة دينلددة  فدد  ذددر  ل ال ولددة 

ا مويددة م،ددة أي يووددر ل ال ولددة العسنيوددلة حيملدد  اخللرددني  وي ي وذدد  مددن أاددة 

ال رشيىل ويوثقون الصدلة الند  والدنهم  والند  واد  ق دني  ا مصدنير  و  ذدر  مدن 

 .(1) اني موي  إ  قلل    نيلمهرذ( ا،رشع  من ا صة

 ملددمه ال ولددة ا مويددة وا،لددة إىل ل ورددذد ا،ظددنيمل وا عدد ه  دد ثر  سددر 

العلددوي ؛ ولددذا  صدد   عمددر اددن عسدد  العميددم لرفددىل مددني يواددن وددقوا ال ولددة  

وفدد   اددنيب ا،رنيو ددة مددىل   ورد  فدد     ددني مر اعدد   وددن  أمددر ا،دد من 

 .ورد  اعض ا مواه إىل ال  ا،نيه  اخلوارج

ومل ي ددن ل هددذا العهدد    ددن هدد يم   و ددنين النددني  عطنيهددى ،نهددة يددروهيم

 

 .248فجر اإلو  : ( 1)
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أن يد مر ا د وين احلد يم  عمدر ادن عسد  العميدم ه ى يس رل ون منهدني؛ ولدذا رأ  

  سودفددني   ن اذظددروا هدد يم روددوه اهلل: )أ  ددن إىل أهددة ا، ينددةو ددنين ل مددني 

  و ددنين ل   نيادد  إىل أي ا ددر اددن (1) (العلددم و هددنيب أهلدد  ين قدد  خردد  درو تفدد 

أن ا  دن إل اد  ثسد  عند   مددن ) :حممد  ادن عمدرو ادن هدم  عنيملد  عدى ا، يندة

واثددد يم عمدددر  فدددتين خشدددل  درو  العلدددم  احلددد يم عدددن رودددوه اهلل

عندد  عمددر  اندد  عسدد  مددن ن ي  ددن لدد  العلددم أ أمددرد) :  ول روايددة(2) (و هنيادد 

إين خردد  درو  العلددم و هددنيب ) :  ول روايددة(3) (قنيوددم اددن حممدد الالددرمحن و

وللرشددوا العلددم وللجلسددوا ه ددى يعلددم  قسددة إ  هدد يم النسدد يو    العلدد  

 .(4) من   يعلم  فتن  العلم   هيلك ه ى ي ون  ا (

مع    دنيب عمدر ادن عسد  ود ) :عدن ع رمدة ادن عد ر قدنيه ول مص ر آخدر

 ن  تروا العلددم ل مسددنيا هم  فدد دفدد مر أهددة العلددم أن ينشدد  العميددم يقددوه: أمددني اعدد 

 .(5) ( أمل  السنة  نيذ  ق 

مدن ى عللد  ذثدو قدرن دوا  أن  عمل  هذا  نين خمنيلردني  ،دني فعلد  الشدلتنين وم د 

 دد    ف ددنين اعدض العلدد   يعنير دون عمددر اددن عسد  العميددم ل عملد  هددذاالدممن  

 

 .126: 1ونن ال ارم  ( 1)

 ا،ص ر ذرس . ( 2)

؛  نيريت م ينة 388:  6؛ معرفة السنن واآلثنير  337:  9؛  21:  1اجلرح وال ع ية  ي هني م الرازذ    (3)

 .140: 33؛ هتذين ال  ه للممذ 44: 66دمش  

 .6: 1؛ ا،صنر  ان أي هلسة 33: 1أثل  الستنيرذ ( 4)

وا و م   للمعنيين: ؛ أدب اإلم   603ا،ث   الرنيأة ا  الراوذ والواع  للرامهرممذ: ( 5)

54-55. 
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 .(1)ل حمل  هو مذ ور

 الدافع وراء قرار عمر بن عبد العزيز بتدوين اإدي 

هدة أن  عمدة عمدر ادن عسد  العميدم وأمدرد ا د وين احلد يم  دنين مدن ول ن 

السدنة  أن   مدن اهدةأو   اهة أن  السدنة قد  أمل د  ارعدة السدنياق  مدنهم  د   قد  

ا  دادد أن  ن شدد   رأ   والرقنياددة عللهددنيه ددى  دد م ن السددلطة مددن السددلطر  و  ر   

 ؟ ا   لك أن   ي ون ل ا،صلثة 

حممدد   قددنيهفقدد  لعددة ال،ددنيين هددو السددسن  مددرد انيل دد وين وإفشددني  العلددم  

اددة هنددني  أخسددنير  ،سدد  أن عمددر اددن عسدد  العميددم قدد  هددنير  ) مددني لرظدد :اخلطلددن 

مددن  لددك مددني رواد أاددو المذددنيد عسدد  اهلل اددن العلدد   ل مننيقشددة اعددض مددني مجعددود  

رأيد  عمدر ادن عسد  العميدم مجدىل الرقهدني   فجمعدوا لد  أهدلني   :القري قنيه   وان

 

  نني ذ رد   نياة العلم ه ى أ رهنني علل  السلطنين ) :قنيه عن المهرذ 110: 1فر  ونن ال ارم  ( 1)

 :وعل  ان زينيد موىل المار قنيهعن  76: 1(  ول انيمىل النين العلم وف ل  ف رهنني ان ذمنع  أه ا  

مر ان عس  العميم اجمىل السنن أمرذني ع :حي   وع  ان إاراهلم]المهرذ[ ومع  اان ههنيب )

ا،س طرفة لسلنين مشهور   (  ول الرونيلةفسعم إىل  ة أرل ل  عللهني ولطنين دفرتا     دفرتا    ف  سننيهني دفرتا  

ن هذا العلم أه  قسن(  و نين العلم  4لل  نيين:    ن السنة ا،رشفة قنيه: )وعن اان ههنيب: مل ي و 

د ل  رمجة عطني     386:  2ر اان وع  د ل الطسقنين ال رب   يطل  عى احل يم ل القرون ا وىل  فق    

ان أي رانيح أن اان ُاريم  نين يقوه: ) نين عطني  إ ا ه    ايش  قلُ : علم أو رأذ؟ فتن  نين أثرا  

د: )عن   105:  1قنيه: علم  وإن  نين رأيني  قنيه: رأذ(  وقنيه السلت  د ل قسوه ا خسنير ومعرفة الرانيه  

ثنني أيوب ان ا، و ة عن عس  الرمحن ان مه ذ قنيه:   ي ون إمنيمني  ل العلم من ان ا، ين  قنيه: ه 

أخذ انيلشني  من   و  ي ون إمنيمني  انيلعلم من رو  عن  ة أه   و  ي ون إمنيمني  ل العلم من رو   ة 

 مني ومىل(. 
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   الددذذ لددل  العمددة عللدد  قددنيه: هددذد زيددنيد  لددل  دمددن السددنن  فددت ا اددني  الشدد 

 .(1) مة عللهني(الع

اعددض  إعدد همجددىل العلدد   ل م ددنين واهدد  فلظهددر أذدد   ددنين يريدد  مددن 

أن  والدد د عسدد  العميددم  وجتدد ر اإلهددنير  هنددني إىلا هنيديددم   مراقسددةا أدد هنين و

السدنة قد    در فر  د دنين اصد د  د وين احلد يم هلدن   دنين أمدرا  عدى مصد أي ني  

... د وان ادن احل دم ا مدوذ )ر عسد  العميدم ادن مدردأمدر مصد )أن   قسدة ال د وين:

دد( قدد  هددنيوه مجددىل هدد يم روددوه اهلل 85   وقدد  رو  هددذا إمددني  الدد ينير هد

عسدد  ا،رصددية وحمدد ثهني الللددم اددن وددع   فقددنيه: هدد ثن  يميدد  اددن أي هسلددن أن   

و ددنين قدد  أدر  اثمددو  د العميددم اددن مددروان   ددن إىل  ،ددر اددن مددر  احلرضددم 

ه للددم: و ددنين يسددمى اجلندد  د قددني وددسع  ادد ريني  مددن أأددثنيب روددوه اهلل

مدن  أن ي  دن إللد  اد  ودمىل مدن أأدثنيب رودوه اهللا،ق    قنيه: ف  ن إللد  

 .(2) إ  ه يم أي هرير   فتذ  عن ذني(  أهنيدي،هم

عمدد   ذقددة ال دد وين  ددنين عددى عددني   حممدد  اددن أي ا ددر اددن  ددلر   ددنين إن  و

عددى عمددر اددن عسدد  العميددم و د  الددذذ د حممدد  اددن عمددرو اددن هددم  اخلمرادد 

  وحممدد  اددن مسددلم المهددرذ  و نيذدد  د  ددنين معروفددني  انيلمهدد  والعلددمقدد  ا، ينددة  و

ألمدوي   فد او ا در ادن حممد  ادن عمدرو ادن هدم  ق دة لل لله  أسغة ا،عنير دة 

أوه   ااندد   ددنينأاددو ا ددر  و ددنين أمددرا  للج عددة  و  والدد د حممدد  ل وقعددة احلددر  

 يندة  وقد   لقدى ا هنيديدم مدن خنيل د  عمدر  اند  عسد  أذصنيرذ ع   واللني  عى ا،

 

 .330السنة قسة ال  وين: ( 1)

 .373ا،ص ر ذرس : ( 2)
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الرمحن  و دنين عند د أدثلرة اد د عمدرو ادن هدم  ا، قد     رهدني  ومل يرودة إىل 

عمر ان عس  العميم  ثم عمه اعد  مدون عمدر امجدرد  دول اخل فدة يميد  ادن عسد  

د( 100)فقلدة إذد    دول ودنة   ا،لك  وقد  اخ لدر ل وفني د   110)وقلدة ودنة  هد

 أقواه أخر.هنني  و  هد ( 120)وقلة ونة  هد (

ال  ددن  لددك عددن عسدد  اهلل اددن أي ا ددر سدد ل  ااندد  )ف :ول هتددذين ال هددذين

 .(1) ( نيع  :فقنيه

م دد  ا أددة ومددن اندد   فهددووأمددني حممدد  اددن مسددلم اددن هددهنيب المهددرذ 

رد   دثى فزهر   و دنين والد د مدىل الدماري  وإن  دنين أاد ادد أمدوي  ا،سدلك  

ر   يدو  اد ر  و دنين أهد  د)هنيرب اد د عسد  اهلل ادن هدهنيب مدىل ا،شد  :اإلو  

دوذدد    نَ لُ قدد ت   أو للُ لنددَ للق ُ  النرددر الددذين  عنيقدد وا يددو  أهدد  لددئن رأوا روددوه اهلل

  ل اسه دد   روددوه اهللم  لمهددرذ هددو الددذذ هدد عسدد  اهلل اددن هددهنيب ا نو ددني

الددمار عددى ا مددوي   وا صددة حممدد  اددن هددهنيب ااددن وأاددود مسددلم  ددنين مددىل 

وعمددر اددن عسدد  العميددم   عسدد  ا،لددك وهشددني   اددني موي اعدد   لددك المهددرذ 

ه ددى   و درهم  و دنين يسد و ن انيلشدني  ويددرتدد عدى احلجدنيز ويصدنيهن اخللردني 

 . (2) لو  أذ   أفس  ذرس  اصثسة ا،لو (  رذراة المهال: أذ ثوهقنيه فل  م 

قددنيه وقدد  عدد   معلدد   لددسعض أو د اخللرددني   و هددد(  135)وقدد   ددول وددنة 

فرأيندني أن     ) نني ذ درد   دنيب العلدم ه دى أ رهندني عللد  هد    ا مدرا المهرذ: 

 

 .35: 12هتذين ال هذين ( 1)

 .325: 2 ثى اإلو   ( 2)
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 .(1) منع  أه  من ا،سلم (ذ

ا،لددو  فدد   س هم  فنيودد ثلل  اهلل إ    سهددني ا،لددو   )اودد   سن  أذدد  قددنيه:  وعند 

 . فلظهر من هذا أن  عمل   نين ات راد من ا مرا .(2) أ   أ  سهني لغرهم(

 :فقددنيه  قلدة للمهدرذ زعمددوا أذدك    د   عدن ا،دوال) :معمدر قدنيه عدنو

  إين  هدد   عددنهم ول ددن إ ا وادد ن أانددني  ا،هددنيارين وا ذصددنير أ  دد  علددلهم

 .(3) غرهم(ف  أأنىل ا

ومدن هددذا يعلدم أذدد   مل ي دن حيدد   عدن ا،ددوال إ ا واد  مددن  درهم  و ددنين 

ن الصددثنياة مدني اددني  عد   ددن ذ)وهلددم قدنيه: يدر  أن  عمددة الصدثنياة مددن السدنة 

 .(4) فتذ  ونة(

د يعندد  ااددن هددهنيب د وددمع   ) :ااددن هددهنيب المهددرذ قددنيه  أخدد عددن ااددن و

را ذن رهددني   ذعرفهددني مددني   سدد  دلددو  أهنيديددم    لنددني مددن قسددة أهددة ا،شدد  :يقددوه

 .(5) ه ي،ني  و  أ ذ  ل   نيا  (

ومر ددم   را الشددني  العددراادومشدد   ومددن ا،علددو  أن   ا  ددة م ددنين اثسددس 

العددراا ال وفددة  و نيذدد  ال وفددة مر ددما  للشددلعة ومددن يمللددون إلددلهم  وأ ،ددر 

 

: 2؛ الطسقنين ال رب   ان وع  76: 1؛ انيمىل النين العلم وف ل  258: 11ا،صنر للصنعنيين  (1)

؛  قلل  العلم: 373: 9؛ الس اية والنهنيية  ان  ،ر 321: 55؛  نيريت م ينة دمش   ان عسني ر 389

107. 

 .334؛ السنة قسة ال  وين: 77: 1انيمىل النين العلم وف ل  ( 2)

 .388: 2الطسقنين ال رب   ان وع  ( 3)

 .388: 2؛ الطسقنين ال رب   ان وع  187: 2انيمىل النين العلم وف ل  ( 4)

 . 108 -107  وين العلم: ( 5)
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 ذوا موال.هم  ني لسوأ  روا نني من أهة ال وفة

ولدد  روايددنين  ع قددة مددىل عددن اددن احلسدد  مسددلم،ثمدد  اددن ثددم إن  

 :قددنيهأذدد  أي ا ددر اددن أي هددلسة  عددن ُه دد ول   ددن العنيمددة واخلنيأددة   عندد 

 .(1) (ان احلس  عن أال  عن عن المهرذ :أأ  ا ونيذل   لهني)

ادددة د إىل أن قدددنيه د   دددنين لددد  اذقطدددنيد إىل السدددجنيد)ول ا،سددد  ر : 

 .)(2)وللمهرذ أخسنير أخر  ويلة  يرة يعرف منهني اخ صنيأ  ا 

واعدد    ووثنيق دد    شددلع   ظهر مندد سدد )ومددني ي قددنيه ل الرنيئدد   العددني  :و

مسدد ن ا  د وع او دد      يظهددر مددني ل راددنيه أي عددن مددن دعددو  ذصددس لدد لإا،رااعددة 

د مددن  اودد ني د ا،دد ع   شددلع واعرتا دد  عددى   (3)إىل مددني ل  ح ااددن أي احل يدد 

 .(4) (واود الرسنيد

)و ددنين مددىل ا صددنيل  اتلرددني  اندد  أملددة   اددنيرهيم إن  :ول  ددثى اإلودد  

 :فقدد  أراد هشددني  اددن عسدد  ا،لددك أن يقددوه ل قولدد   عددنيىل  أرادوا إفسددنيد العلددم

ظَدلمٌ ﴿ اٌب عت ذت ُ  عدت نُِهِم لدت ُد مدَ ىَلَ  رَِبت اَلَذذ  توت هدو عدن ادن أي إن  الدذذ  دوىل  دربد  ﴾وت

 دذا   :قدنيه لد  هشدني ف  ادن ودلوهي هدو عسد  اهلل ادن أُ  :  ف اى وقدنيه نيلن

 

؛ ولسلة الذهن 18؛ مق مة اان الص ح: 54-53معرفة علو  احل يم للثني م النلسنياورذ: ( 1)

؛ هتذين ال  ه 376: 41؛  نيريت م ينة دمش  269: 7؛ هتذين ال هذين  ان هجر 9 ان هجر: 

 .122:  9؛ الس اية والنهنيية  ان  ،ر  54:  15؛ الوال انيلوفلنين  391:  4؛ ور أع   النس    388:  20

 .300-299: 4خنيمتة مس  ر  الوونيئة ( 2)

 .102: 4رااىل  ح زم الس  ة  ان أي احل ي  ( 3)

 .97: 9خنيمتة مس  ر  الوونيئة ( 4)
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أذددني أ ددذب؟! فددواهلل لددو ذددنيداين منددنيد مددن السدد   إن  اهلل  :فقددنيه المهددرذهددو عددن  

 .(1) أهة  ال ذب مني  ذا (

ر مدد   خ ف دد  مل يوفدد  ل دد وين احلدد يم وإن دوعمددر اددن عسدد  العميددم لقصدد 

و     ددن إىل اعددض السلدد انقددة أذدد   أروددة اذُ  إ  أذدد   ادد مرد انيل دد وين قدد  رخدد 

 انيل  وين اع  مني  نين ممنوعني  قرااة قرن. 

 :مقنيم  ل هذا ال ور عنذعق  السثم و

 علامء العامة  قام بهما يف األول:  املقام

إىل أي هنلردة الدذذ اهد هر اعد  وفني د  ل زمدن ل هدذا السثدم عم   النظدر و

 اهنين: يقىل السثم لالعسنيول   و

 فقهاءالالرأي بني يف ختالف وجود االيف اجلهة األوىل: 

ال شددوي  وا خدد  ف ل اآلرا  ل  ددة إن  ممددني   يم ددن إذ ددنيرد هددو واددود 

  در الشدنيفع  ل   دنيب ا   ل  يدة رد د فقد   ال   ف د   عدن الد  مدىل الد  آخدر.

ة الدد  الددنهم ثددم علمدد   رددرا لإلمجددنيد وعدد   هجل دد : )وعلمدد   رددرا أهددة  دد 

  فعلمنني أن مدن أهدة م دة مدن  دنين   ي دنيد لدنيلر قدوه عطدني    ة ال  ل  رهم

ف ددنين مددنهم مددن   ومددنهم مددن  ددنين ل ددنير عللدد  ثددم أف ددى هبددني المذجدد  ااددن خنيلدد 

وأأدثنيب  دة واهد    ومنهم مدن يملدة إىل قدوه ودعل  ادن ودنيمل  يق م  ل الرق 

أهددة ا، ينددة  ددنيذوا  وعلمدد  أن    ون القصدد رون اآلخددر وي جددنيوزمددن هددذين ي ددع  

ثددم هدد   ل زمنيذنددني مددنهم   مون وددعل  اددن ا،سددلن ثددم يرت ددون اعددض قولدد يقدد   

  رف عللدد  ل   ددعلر مددذاهسهمدو ددرد يسدد   منيلددك  ددنين  ،ددر مددنهم مددن يق مدد 

 

 .326: 2 ثى اإلو   ( 1)
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ورأيدد  ا،غددر  وااددن أي   وقدد  رأيدد  ااددن أي المذددنيد اددنيوز القصدد  ل    مذاهسدد 

ورأيدد  انيل وفددة   ورأيدد  مددن يددذمهم  هددنيز  والدد راوردذ يددذهسون مددن مذاهسدد 

وآخددرين   (1)يمللددون إىل قددوه ااددن أي لددلى يددذمون مددذاهن أي يووددر قومددني  

ومددني خددنيلر أاددني   يمللددون إىل قددوه أي يووددر يددذمون مددذاهن ااددن أي لددلى

  ين إىل قدوه احلسدن ادن أدنيل وآخدر  يوور وآخدرين يمللدون إىل قدوه ال،دورذ

والغن   ر مني وأدر  مدن السلد ان هدسل  اد  رأيد  ممدني وأدر  مدن  ردرا أهدة 

ول   ورأيدد  ا، لدد  يددذهسون إىل  قدد يم عطددني  ل العلددم عددى ال ددنياع   السلدد ان

ثددم لعددة  ددة أددنر   اعددض العددراقل  مددن يددذهسون إىل  قدد يم إاددراهلم النتعدد 

موا عللد  مدن أهدة ل ا،سنييندة الند  واد  مدن قد   رف د  أنيهس  أن يسد من ه    ق   

 دنين أهدة  فدت ا    السل ان  وه دذا رأيندنيهم فدلمن ذصدسوا مدن العلد   الدذين أدر ندني

فسددمع  اعدض مددن ير دد  مدنهم حيلددر اددنيهلل   ا مصدنير ل لرددون هدذا ا خدد  ف

  لرد ن أن يسد   ومدني  دنين حيدة    مني  نين لرد ن أن ير د  لدنقو عقلد  واهنيل د 

ورأيد  مدن أهدة السلد ان مدن يقدوه مدني  دنين حيدة لد  أن   ر من أهة العلميعن  آخ

يعندد  الددذذ زعددم  ددرد أذدد    حيددة لدد  أن يسدد   لر ددة علمدد    ير دد  اجهنيل دد 

فد ين   ثم وا ن أهدة  دة الد   د  وأدر  فدل  الدنهم مدن أهدة زمدنيزم  وعقل 

  .(2)اا مىل لك ه    عى  رق  واه  أو  رق  عني ؟(

م  ددنيذوا فلظهددر ممددني   ددرد  الشددنيفع  الددذذ  ددنين قريسددني  مددن هددذا الدد ور أزدد 

خم لر  ل اآلرا  ل  ة ال   و  در هدني ن علد    دة الد  مدىل علد   السلد  اآلخدر 

 

 . )ا و ني  دا  هل ( وهذا  ننيية عن أي هنلرة؛ إ   نين أاو يوور أ رب   مذ  ( 1)

 .295-294: 7  نيب ا   ( 2)
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مل ي دن ل هدذا الد ور مدن د الدذذ هدو حمدث ذظرذدني د قسة هذا  ويظهر أن  أاني هنلردة 

أاددو هنلرددة هددو ا ئمددة ا راعددة عددى قددوه مطلدد   والسلدد  الددذذ  ددنين يعددل  فلدد  

ثقنيفلددني  وولنيوددلني  ل  ال وفددة  وأ لددن أهلهددني  ددنيذوا مددوال   هددة السلدد 

اجلملدة  فمدنهم مدن  دنين مدن الشدلعة ادني،عنى ا خدو ومدني أ ،درهم  ومدنهم مددن 

و دنيذوا يعنير دون ا مدوي  والعسنيودل   وهدذا    نين يقد   العلدوي  عدى  درهم

ل اجلملددة؛  أهددة السلدد هددنيه عنيمددة أهددة ال وفددة  و ددنيذوا م دد ثرين اعلددو  

ن ا مويددون يمللددون إىل علدد   ال وفددة  و  علدد   ال وفددة  ددنيذوا ني دد  مددنيولددذا 

 .يمللون إللهم  و ذا احلنيه انيلنسسة إىل العسنيول 

 ددنين مدد   مددن الددممن  ولعددة السددسن ل  لددك هددو أن  أمددر ا،دد من 

  ادن عدن   مدني الدنهم؛ ولدذا ذدر  أن  حممد دمعهم  و نين يلق  اخلطن فدلهم ويق د 

د يصددر ا هددوا  وا،لددوه ال دد   نيذدد  وددنيئ    (1)د  دد  ل  ددنيريت اإلودد  العسددني  

)أمددني ال وفدة وودوادهني فشددلعة عدن  وأمددني  اقولد : اد  أهدنيل الو يددنين اإلود ملة

  وأمددني اجلميددر  فثروريددة وأعددراب  دد ع ج  دد ين اددنيل ر لددةذر  فع، دالسصدد 

 .(2) ومسلمون ل أخ ا ذصنير (

 البيئة التي نشأ فيها أبو حنيفةيف : نيةاجلهة الثا

ن  أاددني هنلرددة قدد  ولدد  ل ال وفددة  و ددنين هددنيه أي هنلرددة  ثددنيه وددنيئر أهددة إ

 

 .16-15: 2 نيريت اإلو   حلسن إاراهلم هسن ( 1)

ل ولة ؛ أخسنير ا 303: 1؛ علون ا خسنير  ان ق لسة 605اذظر: السل ان  ان الرقل  ارمذاين: ( 2)

؛  ح زم 352: 2؛ معجم السل ان احلموذ 56: 7؛ ا،ن ظم ل  نيريت ا مم وا،لو  206العسنيولة: 

 .293: 15الس  ة 
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ج لميدد  ول زمددن اندد  العسددني   ددنين   السلدد  ل مللدد  إىل العلددوي   و ددنين يددرو 

لددذين خراددني ل لمثمدد  اددن عسدد  اهلل  ذ الددنر  الم لددة وأخلدد  إاددراهلم اامر سطددني  

عددى العسنيوددل   واعدد  مددني اودد قرن ال ولددة العسنيوددلة مددنيه   مذ دد  إىل ر  دالسصدد 

 العسنيول .

؛ ولددذا  ددر  أن  أاددني د العلمدد  ف ددنين م دد ثرا  ارقدد  أهددة السلدد روأمدني  ر دد 

 ي هنلرددة يقددوه: )فعللددك مددن احلدد يم  يوودر الددذذ هددو أ ددرب   مذ دد  و ددنياىلٌ 

ادن أي  ريمدة عدن أي اعردر فتذد  هد ثنني ا  وإيدني  والشدني  مند   (1)ا   عرف العنيمدة

  أذدد  دعددني اللهددود فسدد رم فثدد ثود ه ددى  ددذاوا عددى علسددى عددن روددوه اهلل

فدد     إن احلدد يم ولرشددو عندد  » :ا،نددرب فتطددن النددني  فقددنيه فصددع  النسدد 

  لددنيلر القددرآن فلددل  ومددني أ ددني م عندد       يوافدد  القددرآن فهددو عندد  أ ددني م عندد  

 اني هنيديددم الددوارد  عددن ا ئمددة ا،عصددوم وهددذد الروايددة هددسلهة  .(2)(« عندد  

 .(3)عن  ري  اخلنيأة

ه رأيدد  اسددسن ف ددو   نيو وادد  ل ال ددنيل روايددة  دد ه  عددى أن  أادد  هنلرددة ادد  

عددن حممدد  اددن حيلددى  عددن  قدد  رو  ال للندد ف  عددى خ فدد  اإلمددني  الصددنيدا

أمح  ان حمم  ان علسى  عن حممد  ادن حيلدى قدنيه: هد ثن  معنيويدة ادن عد ر قدنيه: 

  ال،لدم ل ودسلة اهلل  مدن منيردني د     أخد  مر دة ادن  لدني  ف وأد  اشد مني

 

. وإيني  والشني  الننيدر(  فتن ا،جمىل علل    رين فل   خذ اني،جمىل علل : )ذظر مني ل روايني نني( 1)

 [68: 1)ا و ني  دا  هل ( ]اذظر: ال نيل 

 .358: 7  نيب ا    (2)

     نيب العلم  انيب ا خذ انيلسنة وهواه  ال  نيب.69: 1ال نيل  (3)
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فددذهس  أذددني   فددت ا هددو   يسلددا مددني قنيلدد   وال،لددم ل احلددم  وال،لددم ل ا،سددني  

  وثل،ددني ل  ا  فقددنيه: ااعددة ثل،ددني ل  ا  عللدد  القصددة فقددو    وهددو إىل ااددن أي لددلى

اادن أي لدلى  ف  لندني أادني هنلردة  وثل،ني ل  ا  ف  لنني اادن هدربمة فقدنيه: أي دني  د  قدنيه

  ومل   دن هجد  فقنيه    قدني   فتراندني إىل م دة فقدنيه ل: ودة أادني عسد  اهلل

فتذدد  فري ددة مددن اهلل عللهددني   فقددنيه ل: اادد أ اددنيحلم ا،ددرأ  فسدد ل  أاددني عسدد  اهلل

ل  ا واع ددني ل  ا  قددنيه: ف قدد م  فدد خل  ا،سددج   ومددني اقدد  فنياعددة اع ددني  

ود ل  اعردر ادن حممد  عدن الدذذ ود ل ك عند   :فنيو قسل  أادني هنلردة وقلد  لد 

ل  ا  فتذدد  فري ددة عللهددني ومددني اقدد  فنياعلدد  اع ددني   فقددنيه ل: اادد أ اثدد  اهلل أو   

وائدد  إىل هلق دد  وقدد   رهوهددني   و   ا   فددواهلل مددني قددنيه ل خددرا    ل  ا واع ددني  

قنيلوا: قنيه أادو هنلردة: ااد أ ادنيحلم فتذد  فري دة مدن اهلل عللهدني  قدنيه: قلد : هدو و

 .(1)انيهلل  نين  ذا و ذا؟ فقنيلوا: هو أخربذني هذا

 .(2)مني يشنيا   لك ل ع ول  عن رأي القنين وروذ عن أي يوور 

اإلمدني  أادو   فرد    دنيب انيلسدنيقرين م صد    دنين احلنيأة: أن  أادني هنلردة و

)و ددنين م صدد   ا صددني   علملددني  اجعرددر الصددنيدا وحممدد  السددنيقر   هنلرددة الددنع ن:

رية داإلمنيملددة اإلثندد  عشدد  أئمددةهددو  ددنين ادد  ريددن عددى علددم ارقدد  المي يددة وف

  .(3) واإلو علللة(

فقدد  اددني  ل   ددنيب اآلثددنير  ي يووددر: رو  أاددو قددنيه حممدد  أاددو زهددر : )و

 

 .63: 7ال نيل  (1)

 .61ا،ص ر ذرس :  (2)

 .44اإلمني  أاو هنلرة ل نيمة حمم  حمم  عوي ة: (3)
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د إىل أن  عددن النسدد  يووددر عددن أي هنلرددة عددن أي اعرددر حممدد  اددن عددن

    يعلدو أ ،در مدن وددن   يقدوه د أ   دراد ل هدذا يدروذ أذد   هد ي،ني  منقطعدني  عند د

ة أادددو هنلردددة  لدددك إ  ممدددن هدددو عنددد د ل ا،نملدددة ا وىل مدددن ال،قدددة سددد و  يق

 .(1)    لق  رواية فقث(  إ  هو  لق  علم ؛وا  مئننين

 مع األحادي  منهج أيب حنيفة يف التعامليف : اجلهة الثالثة

 مسدموح هبدنين يع مد  عدى الروايدنين ال د   دنيذوا يرووزدني وني د  منين  أاني هنلرة إ

   لذلك:   روا واوهني  ق  من قسة السلطنين  و

ــا ة  قددنيه: منه د ل  وا الروايددة وال ثمدد   :ااددن خلدد ون ل مق م دد  ال شدد  

 ،ددنير مددن هددذد الصددننيعة أن ا ئمددة ا،ج هدد ين  رددنيو وا ل اإل )واعلددم أي ددني  

  أو ذثوهددني ر هدد ي،ني  دفدد او هنلرددة يقددنيه الغدد  رواي دد  إىل وددسعة عشدد   قدد هواإل

  ث ئددة هدد يم أو ذثوهددنيعندد د مددني ل   ددنيب ا،و دد  و نيي هددني ث  ومنيلددك إذدد  أدد   

دد ل ول دة مدني أداد إللد  اا هدني  وأمحد  ادن هنسدة ل مسدن د امسدون ألدر هد يم

   . لك

مددنهم مددن  ددنين قللددة الس ددنيعة  ه اعددض ا،سغ دد  ا، عسددر  إىل أن  وقدد   قددوَ 

 ن    ة؛و  وددسلة إىل هددذا ا،ع قدد  ل  سددنير ا ئمدد     رواي دد ل احلدد يم فلهددذا قلددَ 

ومدن  دنين قللدة الس دنيعة مدن احلد يم   ريعة إذ    خدذ مدن ال  دنيب والسدنةدالش

ال شددمر ل  لددك لل خددذ الدد ين عددن أأددوه  عللدد   لسدد  ورواي دد  واجلدد  وفل عدد   

ة ة مددنهم مددن قلدد  وإذدد  قلدد    ا رددنيوي لقددى ا ه ددني  عددن أددنيهسهني ا،سلدد    أددثلثة

ودل    ل ل  رقهدنيوالعلدة ال د   عدر    اة ا،طدنيعن ال د   عرت د  فلهدنيالرواية  

 

 .184أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر : (1)
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خددذ ادد  يعددرل م،ددة فل ديدد  ا ا هددنيد إىل  ددر  ا     عندد  ا  ،ددرواجلددرح مقدد   

رواي د  ل دعر ل  ف قدة     هنيديدم و درا ا ودنيذل  وي ،در  لدك لك فلد  مدن ا

  .الطرا

ا، يندة  ن    ؛أهدة احلجدنيز أ ،در روايدة للثد يم مدن أهدة العدراا هذا مدىل أن  

دار ارجددر  ومدد و  الصددثنياة ومددن اذ قددة مددنهم إىل العددراا  ددنين هددغلهم انيجلهددنيد 

ة د ل  وا الروايددة وال ثمدد    رواي دد  ،ددني هدد   مددني  أاددو هنلرددة إذدد  قلدد  واإل  أ ،ددر

  مدن أالهدني وقلد     دو عر روايدة احلد يم اللقلند  إ ا عنير دهني الرعدة النرسد 

 .(1) فثنيهنيد من  لك( حل يم م عم ا  أذ   ر  رواية ا   ؛ه ي،  رواية فقة  

فمدن هددذا يظهدر أذدد   مل ي دن يع مدد  عدى الروايددنين إمدني ل ددعر رواهتددني أو أن  

)روذ عددن حيلددى اددن  :م نهددني  ددنين من ددرا  ل ذظددرد  فردد    ددنيب  ددثى اإلودد  

ددر أذدد  قددنيه:  وددمع  أاددني هنلرددة يقددوه: عندد ذ أددننيدي  مددن احلدد يم مددني ذصد

 .(2) (رىل ا أخرا  منهني إ  اللسر الذذ ُين 

حممد   د  در مدنيع   وأدوه أهنيديدم أهدة ا، يندة إىل العدراا  وهدذا : منهاو

 .(3)أاو زهر  

ادن آذردني  اادن خلد ون   قد   ل  د  هذا وا د  الدسط ن؛  ذد    د  ل ن و

عللدد  اجلدد  وال شددمر لطلددن الروايددنين  م ددنيفني  إىل أن  عدد   مددن مشددنيل  مددن 

 . عس  الرمحن ان هرمم موىل رالعة ان احلنير  وذنيفىل موىل اان عمرا، ذل  

 

 .445-444: 1 نيريت اان خل ون  (1)

 .186: 2 ثى اإلو    (2)

 .327أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر : (3)
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حيجددون مددني أن  أهددة العددراا  ددنيذوا  ،ددرا  أ ددر إىل  لددك أن  أاددو زهددر    ددر 

 قددني  العلدد    فددرت  فقهلددة ل مووددم احلددم وعندد  ال قددىل الددنهم منددنيهران   و نيذدد 

 .(1)أاني هنلرة ي ننيهر مىل ا وزاع  ومىل منيلك ل احلجنيز

ــا فقدد  ذقددة أاددو زهددر    مددني  عددن واددود ا،ثددنيامان اإلقللملددة   :ومنه

  أدنير ل دة عدنيمل مدن علد   ال دنياع  مدذهن عدى هلنيلد أذد   :مني هنيأل  ال هلوذ

 ادن عمدر ل واذ صن ل  ة الد  إمدني  م،دة ودعل  ادن ا،سدلن وودنيمل ادن عسد  اهلل

  واع مهني المهرذ والقدنين حيلدى ادن ودعل  ورالعدة ادن عسد  الدرمحن فلهدني  ا، ينة

واحلسددن   وإاددراهلم النتعدد  والشددعس  انيل وفددة  وعطددني  اددن أي راددنيح ام ددة

و ددنين   وم ثددوه انيلشددني   و  اددن  لسددنين اددنيللمنوو ددني  ر  درذ انيلسصدد دالسصدد 

و ددنين   أثسدد  النددني  ل الرقدد وددعل  وأأددثنيا  يددذهسون إىل أن أهددة احلددرم  

إاددراهلم وأأددثنيا  يددرون أن عسدد  اهلل اددن مسددعود وأأددثنيا  أثسدد  النددني  ل 

 .(2)الرق 

)فلددم   دن خمنيلرددة أهنيديددم أي هريددر  أهلنيذددني  ل فقدد  أي ثدم قددنيه أاددو زهددر : 

هنلرددة وددسسهني عدد   فقهدد   اددة وددسسهني عدد   وأددورني إىل أهددة العددراا اسددسن 

 .(3) واة قسورني ل هيم اسسن  لك ا،ثنيامان(ا،ثنيامان ا قللملة أو أع

 ولو  نين يذ ر وسن ا،ثنيامان النرسلة ل نين أوىل.

)ولعلدد   ددنين يددرد   عدد   ا  مئنددنين إىل ذقددة الددروا   قددنيه أاددو زهددر : :ومنهــا

 

 .100أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر : (1)

 .32-31ا ذصنيف ل النين أوسنيب ا خ  ف لل هلوذ:  (2)

 .331أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر : (3)
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م مل يسلغددوا لر سددة ا  مئندنين إىل قددورم وإن مل يعلددن  لددك فدد    أهنيديدم ذددني   زدد 

ف ددنين ي  ردد  ادد ن   هددوه النددني  ة ددنين ممددن يعلددن قدد هني  ل أهدد  و  ي،ددر الظندد 

 .(1) ير   ا  يطمئن إلل  ويرت  رواي هم(

ة رواي د  وأذد   مل ي دن يع مد  عدى  ولعة هذا الواد  هدو الواد  الصدثل  لقلد 

 .رواينيهتم

 در أدثل ؛  و)فد   دنين ممدن يعلدن قد هني  ل أهد ( فهد  أاو زهدر : وأمني قوه

ثمددود أاددو ريددة: فردد    ددنيب )أاددو هريددر ( ، ذدد   قدد  قدد ح اع ددني  مددنهم علنددني   

 عددن روددوه اهلل   قلدد   ي هنلرددة: اخلددرب ادد  رو  أاددو يووددر  قددنيه:)و

لنيلر قلنيونني مدني  صدنىل اد ؟ قدنيه: إ ا ادني ن اد  الدروا  ال،قدنين عملندني اد  و ر ندني 

ا ددر وعمددر؟ فقددنيه: ذنيهلددك هبدد ! فقلدد :  فقلدد : مددني  قددوه ل روايددة أي الددرأذ 

 ددذلك  فلدد  رآين أعدد  الصددثنياة قددنيه: والصددثنياة  لهددم  و عدد، ن  قددنيه: عددن

 .(2) (منهم أاني هرير  وأذ  ان منيلك   ثم ع ع وه مني ع ا راني   

أن  أاددني هنلرددة مل ي ددن يع مدد  عددى الروايددنين ا،  اولددة فقدد  ههددر ممددني   رذددني 

نهم وأن  رواهتددني ادد  مددن مل ي لدد  الروايددنين  دد  هدد   وادد  مددن  ددنين م دد ثرا  الدد 

رون  اعوامددة اا  علددة أو ذرسددلة أو منيديددة؛ ولددذلك  ددر  أن أهددة احلدد يم ي ددع 

أادني هنلردة و  يع مدد ون عللد  م قدنيا    فردد   دثى اإلود  : )ويقددوه اادن عسدد  

ح أادني هنلردة أادني عسد  اهلل حممد  ادن اود  د ل الرب: إن  ممدن ادر   علة الستدنيرذ  وعد  

ال ددعرني  وا،رتو دد   ومل يددروت عندد  و  هدد يم واهدد  ل أددثل  الستددنيرذ 

 

 .329أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر : (1)

 .68: 4؛  ح زم الس  ة 147أاو هرير : هلت ا، ر   (2)
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إن   ،ددرا  مددن أهددة احلدد يم اودد جنيزوا الطعددن عددى أي د إىل أن قددنيه د  ومسددلم

 ذدد    ددنين يددذهن ل  لددك إىل  ؛هنلرددة لددردد  ،ددرا  مددن أخسددنير اآلهددنيد العدد وه

عدن  لدك  فد  هدذ    ديدم ومعدنيين القدرآنا هنيمدني اا مدىل عللد  مدن عر هني عدى 

وأمدني ودنيئر أهدة احلد يم فهدم   عد ا   ي هنلردة د إىل أن قدنيه د  د هدني ا  رد د وود   

 .(2) ((1)وأأثنيا 

  ريق دد وممدني   رذدني ومدن معنيملددة أهدة احلد يم مدىل أي هنلرددة يم دن معرفدة 

 وأذ   مل ي ن يع م  عى مني يرووذ .

ف  يظهر مدن اعدض روايني ندني أن  لد    سدني   ل ند  مل  صدة إللندني  وأمدني   وأمني   س 

الدذذ   درد د )أمدني   نياد  ل الرقد  ا  درب  :  نيا  الرق  ا  رب فرد   دثى اإلود  

 لدك أذد   وأدة إللندني   دنيب أدغر ل العقنيئد  اودم   فلد   فمت لروند اان الن يم 

واع ددهم يدروذ أن  الرقدد  ا  ددرب لددل  مددني د إىل أن قددنيه د   ل ورقددنين الرقد  ا  ددرب

 .(3)وإذدد  هددو   ددنيب ل الرقدد   سددر هددو  ذثددو ودد   ألددر مسدد لة  أيدد ينني  ادد 

 .(4) ن ل الرق (وا را  عن ذ أذ   مل ي وِّ 

 تالمذة أيب حنيفة وأصحابهيف : اجلهة الرابعة

 عددن  ددريقهموأمددني أأددثنيا  و  مذ دد  الددذين ذقلددوا فقهدد  ووأددة إللنددني 

 فعم هتم اثننين: 

 

 .331ا ذ قني  ل ف نيئة ال، ثة ا ئمة الرقهني :  (1)

 .200و 196و 195: 2 ثى اإلو    (2)

 .117: 2ه نيد ل الر ر السنيم  ل  نيريت الرق  اإلو م  للثجوذ  (3)

 .198-197: 2 ثى اإلو    (4)
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 دنين  لملدذا  عند  أي لدلى قد  هدو مدن أ دنيار   مذ د   ووأاو يوور  :أحدمها

 ثم ع ه إىل أي هنلرة وأنير من خواأ .    م   

و دنين عمدرد هد  وفدني  أي هنلردة ث ذلدة   حمم  ادن احلسدن الشدلسنيين :ثانيهامو

  .(1)ر ونة  ثم   لمذ عى أي يووردشع

 أي هنلرة من ذنيهل  :   او ني مهنيدش، مغنييرا   نين مشله   ول ن

ردد   ددثى ف  مل ي ددن ل ددىل للتلرددني   اددة  ددنين يعددنيدهيم إن  أاددني هنلرددة أو  :

ل ند   دول اعد    ذية د وهدو مدن أ دنيار   مذ د ارد ر ادن فد رو  زقد  اإلود  : )ف

د أي هنلرة اد، ين ودن  د  دنين اهدر ادنيل    د يعند   د  ا،نصدور د أيدني  إادراهلم 

فقلد    اهدنيرا  هد ي ا  د الدنر  الم لدة  و دنين قد  خدرج عدى ا،نصدور  ني  أخد يعن

 دد  روذ أن  ا،نصددور  .(2)واهلل مددني أذدد  امن دد  ه ددى  و ددىل احلسددنيه ل أعننيقنددني :لدد 

  هنلرددة عددى لسددنين إاددراهلم اددن عسدد  اهلل اددن هسددن   ددن   ددنيا  لألعمدد  وأي

ا عمدد  وأ عمدد  الشددني   وأمددني أاددو  فقددرأ ال  ددنيبت   واعددم هبدد  مددىل مددن ي،دد  ادد 

فلددم يددمه ل ذردد  أي اعرددر مندد  ي  ه ددى   هنلرددة فقسددة ال  ددنيب وأاددنيب عندد 

تز  قد  مدني  إىل اخللردني  لدم ي وذدني  دذلك  فد فأمدني  لملدذاد   (4)((3)فعة اد  مدني فعدة

إن  أاددني يووددر قدد  عدد   قددنين الق ددني   و ددنين يدد ارذ اددة   (5)  الق ددني وقددس

 

 .203: 2 ثى اإلو    (1)

 .240مقني ة الطنيلسل :  (2)

 .324ا ذ قني  ل ف نيئة ا ئمة ال، ثة الرقهني :  (3)

 .184: 2 ثى اإلو    (4)

 .80للذهس :  مننيقن اإلمني  أي هنلرة وأنيهسل  أي يوور و حمم  ان احلسن (5)
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اعددض ا خسددنير ال دد  ذقلهددني ل م هظددة للتلرددني  مددن   دد م ارا لددوح و  (1)اخللرددني 

منهدني: )عدن هذيردة قدنيه: لدل  مدن السدنة أن  شدهر السد ح مق مة   نيا  اخلدراج؛ 

ف عطدنيد أدرقة يد د  إمنيمدني  مدن ادنييىل : )قدنيه رودوه اهلل :ومنهدني  (2) عى إمنيمدك(

  (3) فدتن ادني  آخدر يننيزعد  فدنيرضاوا عند  اآلخدر(  وثمر  قلس  فللطعد  مدني اود طنيد

و    خلدر  دة إمدني  وأدة    أ دىل  دة أمدريدني معدني   :)قنيه رووه اهلل منهني:و

 .(4)  سن أه ا  من أأثنيي(

أي  مل يصدة إىل مقدني وإن عد   قني دلني  إ  أذد  وأمني حممد  ادن احلسدن الشدلسنيين 

. أادو يوودريرعدة ومل يع  قنين الق دني ؛  ذد  مل ي دن يد ارهيم  د   دنين  يوور

  )روذ أن الرهددل  ودد ل  ل أمددنين أعطددنيد  هدد  الطددنيلسل  :فردد   ددثى اإلودد  

د وقد   هدذا أمدنين أدثل  ودمد  هدرا  :فقدنيه حممد   وأراد الرهل  أن ي ثلدة مند 

 .(5) وق  عمل  الرهل  عن ق ني  الرقة(رب اذلك د  ق   اخل

ثنيذلددني : إن  أاددني هنلرددة مل ي ددن يع مدد  عددى الروايددنين ا،  اولددة الددنهم اقددوه و

  أي دني     اود ني مهنيديظهدر مدن اعدض أزد   اذثرفدني عدن مشد  مطل      ق    ول ن

ي  لمددذا عدى عد   مددن ا،ثد ث  اعدد  أ ة  عدى  لدك أزدد   قد  لوممدني يم دن أن يدد 

هنلرة؛ ولذا ذر  فقد  أي هنلردة قد   وافد  مدىل فقد  منيلدك فدل  اعد   فرد   دثى 

 

 .198: 2 ؛  ثى اإلو  331ا ذ قني  ل ف نيئة ا ئمة ال، ثة الرقهني :  (1)

 .9اخلراج  ي يوور:  (2)

 .10ا،ص ر ذرس :  (3)

 ا،ص ر ذرس .  (4)

 .204: 2 ثى اإلو    (5)



52 |   

 

ة د يعند  ا خد  ف القللدة اد  الرقهد  د أن  )ول دن ل رأيد   :اإلو   هدذد القلد 

إذ   نيذ  ل   دن   ملدذ ا ئمدة؛  ن    ملدذ أي هنلردة أخدذوا مدني اه دنياوا إللد  

و  ملددذ منيلددك  ووددعوا ل اق سددني  مددني هددم ل هنياددة إللدد  مددن   مددن احلدد يم

 .(1) ف قنيرا  ا،ذاهن(  القلني 

وقد    أوودىل ا صدني   اني،ثد ث  وأ ،در روايدة احلد يم عدنهمأادني يوودر  فتن  

رهة إىل ا، ينة ولق  منيل دني  وذدنيهرد وأخدذ عند  ورادىل عدن اعدض آرائد  إىل قدوه 

 .(2) منيلك وأقواه احلجنيزي 

 .(3)ان احلسن الشلسنيين ومىل من منيلك وومىل من ا وزاع وأمني حمم  

  ومددن الشددواه  أزدد   يرويددنين ل   ددسه  روايددنين  ،ددر  عددن مشددنييت ا، ينددة

  اودد ني مهني دفلظهددر أزدد   قدد   عدد   فقدد  أي هنلرددة اني هنيديددم وعدد   عددن مشدد 

 ثقنيفلني     ع   عن مشل  السلني  وا ا  ع .

ني وإن مل ذن ددر ا صددنيرم إ  أن  الددذذ   مددىل أهددة احلدد يم وروايدد هم عددنهم إذدد 

هدددنيدي،هم مل   دددن مدددن أادددة  غلدددر آرائهدددم وعملهدددم  ي تلدددة أن  روايددد هم 

انيحلدد يم  اددة  ددنيذوا ي يدد ون ويرواددون آرا هددم اني هنيديددم ا، يدد   آلرائهددم 

الروايددنين ال دد  ل  لم فلهددني   دد  لثة ردد وإن رووا اعددض الروايددنين لواددود مصدد 

م  نيذوا يع م ون عى رواينين منيلك وا وزاع مق مة   نيب اخلراج  .    أز 

)قدنيه أادو يوودر رمحد  اهلل  عدنيىل  :الشدنيفع  قنيلد مدني  مدني   رذدنيدوالشنيه  عى 

 

 .190ا،ص ر ذرس :  (1)

 .200و199ا،ص ر ذرس :  (2)

 .203ا،ص ر ذرس :  (3)
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  فلقدنيه ردم عمدن؟ فلقولدون هبدذا ادرن السدنة  وأهة احلجدنيز يق دون انيلق دني 

 .(1) ى ا  عنيمة السوا أو عنيمة مني من اجلهنين(دوعسى أن ي ون ق 

)وأمددني قددوه ا وزاعدد  عددى هددذا  نيذدد  أئمددة ا،سددلم  فددل   أي ددني :قددنيه و

اعددض مشددنييت الشددني  ممددن    ذفهددذا  دد  وأددر مددن أهددة احلجددنيز أو رأ  وددلر

هبددذا  :فقددنيه ا وزاعدد   حيسددن الو ددو  و  ال شدده  و  أأددوه الرقدد  أددنىل هددذا

 .(2) م   السنة(

 حادي يف التعامل مع األ اإنفيةمنهج يف اجلهة امامسة: 

يم ننددني ال عددرف عددى مسددل هم الر ددرذ مددن خدد ه م هظددة مرويددنيهتم 

فددنيل    الشددنيفع  عددن أي يووددر   د  ددرو ل هتددم  ووددنع م  ل  لددك عددى مددني 

 ي ون ل مقنيم :

 : يف مروياهتماألولاملقام 

أذدد   هدد ثنني ااددن أي  ريمددة عددن أي اعرددر عددن روددوه اهلل: األوىل  الروايــة

ا،نددرب  دعددني اللهددود فسدد رم فثدد ثود ه ددى  ددذاوا عددى علسددى فصددع  النسدد 

  يوافدد  القددرآن إن احلدد يم ولرشددو عندد  فدد  أ ددني م عندد  » :فتطددن النددني  فقددنيه

 .(3)«   لنيلر القرآن فلل  عن ومني أ ني م عن    فهو عن 

فنددر  ل هددذد الروايددة أذدد   اعددة ا،علددنير فلهددني موافقددة ال  ددنيب وخمنيلر دد   

حممدد  اددن إودد علة  منهددني: مددني روذ عددن نيا  هددذد الروايددة ل روايني نددني  ،ددر  ومشدد 

 

 .353: 7ا    (1)

 .356ا،ص ر ذرس :  (2)

 .358ا،ص ر ذرس :  (3)
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عن الر ة ان هني ان  عدن اادن أي عمدر  عدن هشدني  ادن احل دم و درد  عدن أي 

  امنددى فقددنيه: أهيددني النددني  مددني اددني  م عندد   خطددن النسدد »قددنيه:  عسدد  اهلل

 .(1)«ل ومني اني  م لنيلر   نيب اهلل فلم أق  يواف    نيب اهلل ف ذني قل  

 .ل ال هذين مرو   عن النس  هنيو  ر

 .  ه  عى  لك عن أمر ا، من هنني  رواينين و

إىل مجلددة اددن دراج  اع ددهنيوهددذد الروايددنين اع ددهني  ن هدد  إىل السدد وين  و

 .(2)عن أي عس  اهلل

ــة ــة الرواي إ ا أ ددني م احلدد يم » :أذدد  قددنيه عددن عددن اددن أي  نيلددن :الثاني

فظنددوا أذدد  الددذذ هددو أهدد   والددذذ هددو أ قددى والددذذ هددو  عددن روددوه اهلل

 .(3)«أهلني

اددن ف ددنيه حلسددن اددن عددن اعددن  ل ا،ثنيوددنرواد وهددذد الروايددة هددسلهة ادد  

إ ا هدد ث م  قددنيه روددوه اهلل» :قددنيه عددن عددن اددن أيددوب عددن أي عسدد  اهلل

فدتن وافد    دنيب اهلل ف ذدني قل د     انيحلد يم فد ذثلوين أهند د وأودهل  وأرهد د ن  ع

 .(4)ن مل يواف    نيب اهلل فلم أقل «إو

ــة ــة الرواي أذدد  قددنيه ل مر دد  الددذذ  : هدد ثنني ال،قددة عددن روددوه اهللالثالث

 

 .69: 1ال نيل  (1)

اذظر: مق مة انيمىل أهنيديم الشلعة  انيب مني يعنيلم ا   عنيرل الرواينين من اجلمىل والرتال   (2)

 و رمهني.

 .358: 7ا    (3)

 .131  انيب ا ه لنيا ل ال ين وا خذ انيلسنة  ح 221: 1ا،ثنيون  (4)
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فنياعددة     داشدد  واهلل   يمسدد ون عددن    القددرآنإين  هددر  مددني هددر  »: مددنين فلدد 

وقد  عللد  مدني يدرد عللدك   وا سدىل  لدك قنيئد ا   عروفدة لدك إمنيمدني  القرآن والسدنة ا،

 .(1)«ممني مل يو   لك ل القرآن والسنة

 .أي ني   ،ر ومشنيا  هذد الرواية ل روايني نني 

 املقام الثاين: يف كلامهتم

)فعللددك مددن احلدد يم ادد   عددرف العنيمددة وإيددني  والشددني  : قددنيه أاددو يووددر

  .(2)من (

 »ا،جمددىل عللدد ل مقسولددة عمددر اددن هنظلددة:  قولدد هددسل  اال دد    ذاوهدد 

ويددرت  الشددني  الددذذ لددل  امشددهور عندد    مددن أأددثنياك فل خددذ ادد  مددن ه منددني

 .(3)«ا،جمىل علل    رين فل  فتن    أأثنياك

: )والروايدة  دمداد  ،در  ولدرج منهدني مدني   يعدرف و  يعرفد  أهدة قنيه أي ني  و

وعللددك ادد  عللدد    فتيددني  وهددني  احلدد يم  الرقدد  و  يوافدد  ال  ددنيب و  السددنة

فقدد    اجل عددة مددن احلدد يم ومددني يعرفدد  الرقهددني  ومددني يوافدد  ال  ددنيب والسددنة

وإن اددني ن ادد   فدد  خددنيلر القدرآن فلددل  عددن روددوه اهلل  ا هدلني  عددى  لددك

 .(4) الرواية(

رودلة العلدنيي عدن احلسدن ادن اجلهدم عدن العسد   ل مسل  اد هد   ال د  اوهذ

 

 .358: 7ا    (1)

 ا،ص ر ذرس .  (2)

 .68: 1ال نيل  (3)

 .358: 7ا    (4)
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ا،ت لرددنين فقسدده  عددى   ددنيب اهلل    احلدد ي،نين إ ا  ددنين اددني» :قددنيه الصددنيل 

 .(1)«فهو اني ة ن مل يشسهه إن أهسهه  فهو ه  وتوعى أهنيدي،نني  ف

أن  احلنرلدد   ددنيذوا يقولددون ام،ددة مددني ذقددوه مددن لددمو   :وا، ثصددة ممددني   رذددني

النق  الد اخن و دون الروايدة موافقدة للقدرآن  د  ل روايني ندني  ولدل  مدرادهم مدن 

اددة ا،ددراد موافقددة القددرآن ل ا،عنددى وأه افدد  العللددني   القلددني  ا،صددطل  :القلددني 

ن وإن اذثددرف م دد خروهم وقددنيلوا انيلقلددني   وهددذا   يم ددن إثسني دد  مددن  لدد 

 ا، ق م  منهم   ي يوور وحمم  ان احلسن الشلسنيين.

 مع األحادي يف التعامل اإنفية  تكلاممن املستفاد يف اجلهة السادسة: 

 سدد رنيد مددن  ل هتددم انيلنسددسة إىل ال دد  صوأددلنين اخلاجلهددة إىل  ذشددر ل هددذد

 : من أمور ا خذ هبنيا هنيديم و

ــر اوددلة فددل  إ ا  ددنين ا،روددة ثقددة  ددنين يقسددة ا،ر أاددني هنلرددة : أن  األول األم

 دنين يقسدة اإلرودنيه مدن  ال  أذد  ي هد  أن  أادني هنلردة إذد )   قنيه أاو زهر :وفقلهني  

وهددم عندد د ل مقددني  مددن ال،قددة   ي طددرا الريددن و دد ثر  ددريقهم  ذددني  عددرفهم  

 .(2) إلل (

ويظهر مدن اعدض العسدنيران أذد    دنين يقسدة اإلرودنيه مدن الدذين   يرودلون 

 ثقة  ذظر مراولة اان أي عمر عن  اعض.إ  عن 

يظهدر مدن اعدض عسدنيران أخدر  أذد   إ ا  دنين ا،رودة ذقدنيدا  وفقلهدني   دنين    

يقسددة مراوددلل    دد  أن  اع ددني  منددني يقسددة مراوددلة الصدد وا  ومددنهم الشددلت 

 

 .7  انيب  ر  الرواية ال   ات ف القرآن  ح 9: 1 رسر العلنيي  (1)

 .184؛ و ه : 341أاو هنلرة ،ثم  أاو زهر :  (2)
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وهددذد : )هلددم قددنيه اعدد    مدد السهددنيئ   وقسددوه الشددهل  مراوددلة ااددن اجلنلدد   

إ  إذد   ثقدة  وإرودنيل  ل قدو  ا،سدن ؛  ذد   مدن أعدنيهم ذهني  زينيد  مل ذقر عى م خد 

 .(1) العل  (

 دنين يع درب فقد  الدراوذ  م دنيفني  إىل وثنيق د  وعد    أادني هنلردة : أن  الثـاين األمر

قل ة هنيفظ د ؛ إ  قد  ي دون الشدتو  ا هنيفظدة قويدة وموثدوا اد  إ  أذد     ي لقدى 

 .(2)ع   عمل  اسعض الرواينينمن  او نسط  السعضا مر    هو  وهذا ممني 

ــر : الرتادددل  اني فقهلدددة ل دوران ا مدددر اددد  الدددرواي   الثالـــ  األمـ

»احل ددم مددني  :ل مقسولددة عمددر اددن هنظلددة ا، عنير دد    وهددذا ذظددر قولدد 

ه ددم ادد  أعدد ر  وأفقههدد  وأأدد قه  ل احلدد يم وأورعهدد  و  يل ردد  إىل مددني 

 .(3)حي م ا  اآلخر«

)وقد  واد ذني الرتادل  ارقد  الدراوذ اد   عدى لسدنين  :حممد  أادو زهدر   قنيه

هدد  هددني نقددة لددك ا،نددنيهر   دد  رويدد   ونول  جمنيدل دد  مددىل ا وزاعدد ل أي هنلرددة 

اا مددىل أاددو هنلرددة وا وزاعدد  ل دار اخللددني    :: رو  وددرلنين اددن عللنددة قددنيهذ 

عندد  الر ددود  : مددني ل ددم    رفعددون أيدد ي م ي هنلرددة ام ددة  فقددنيه ا وزاعدد 

أذدد   مل يصدد  عددن روددوه اهلل اددة أذدد  ندد ؟ فقددنيه أاددو هنلرددة: مالرفددىل عندد  و

 ددنين يرفددىل ي يدد  إ ا اف دد   الصدد   وعندد  الر ددود  وعندد  الرفددىل  قددنيه:  لددر؟! 

 

 .277: 4  ر  الشلعة  (1)

قنيه أاو زهر : )وإن ا  أي ينني رأي  ل ال تريم: أه مهني: رأذ علسى ان أانين الذذ يرد أن وسن   (2)

 .325رد خرب اآلهنيد هو اذس اد انيب الرأذ و ون الراوذ  ر فقل   وثنيذله : ...(. أاو هنلرة: 

 .68: 1ال نيل  (3)
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هدرذ عدن ودنيمل عدن أالد  عدن رودوه اهلل ثن  الم     دنين يرفدىل ي يد  أذد  :وق  ه  

نيد عدن إ ا اف    الص   وعند  الر دود وعند  الرفدىل؟ ف قدنيه أادو هنلردة: هدَ ثنني محدَ

 ددنين   يرفددىل  إاددراهلم عددن علقمددة وا وددود عددن ااددن مسددعود: أن  روددوه اهللَ

عدد : ا. فقددنيه ا وزي يدد  إ  عندد  اف  ددنيح الصدد    و  يعددود إىل ي  مددن  لددك

هددرذ عددن وددنيمل  ثك عددن الم  نيد عددن إاددراهلم؟! محدد   نيثنو قددوه: هدد   عددن أالدد  أهدد  

هددرذ  و ددنين إفقددنيه أاددو هنلرددة:  ددنين  نيد أفقدد  مددن الم  راهلم أفقدد  مددن وددنيمل  ادد محدد 

أددثسة  فني وددود لدد  ف ددة  إن  ددنين  اددن عمددرووعلقمددة لددل  ادد ون ااددن عمددر 

 .(1) ( ،ر

اخلددنير ال  ددنيي إ ا  ددنين مطلقددني  أن  مل ي ددن يددر   أاددني هنلرددة : أن  الرابــع األمــر

  .(2)قنيا   للسلنين  وهذا  ر وا  

 .إن  للقرآن خنيأني  وعنيمني   :يقولونوا،  خرون منهم 

ريرة م  رلددة خلصوأددلنين ي   دواخلددنير عسددنير  عددن  ددون اآليددة الشدد 

 وهذا اخلنير   ي ثمة السلنين. 

 .   عى ذثو ال رب  ال للةدوالعني  عسنير  عن إلقني  الش

قددنيه أاددو زهددر : )فتددنير القددرآن قطعدد  ل د ل دد    حي ددنيج إىل الددنين  و  

حي مددة النيذددني  ورا د  و ددة  غلددر ل ه مدد  اددنو آخددر هددو ذسددت لدد   ف ادد  أن 

ي ون الننيودت ل قدو  ا،نسدوو مدن هلدم قدو  ال،سدون  فدت ا مل ي دن ل قو د  مدن 

 

 .314-313أاو هنلرة:  (1)

  ل هذا ا،قني   ول ن  نين  لك لراني  من فرود وا ن إ  مل ي ثر قوه  ي هنلرة وأأثنيا (2)

 [.279و والهني  رذد الررود. ]أاو هنلرة: 
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 .(1) (هلم ال،سون ف  عرب  ا  اجواز خنير القرآن و  يل ر  إلل 

وا وق    :موارد للتنير هبذا ا،عنىع  

ــا ؛ ولددذا   يع ددربون الرت لددن؛  ن  الددواو    دد ه  عددى (2): آيددة الو ددو منه

ني  ددر مددذ ور  ل اآليددة  و  يع ددربون إالرت لددن  و  يع ددربون النلددة أي ددني ؛ إ   زدد 

ادة   السلدنينال وال ل  سدة ا ع دني   و دة  لدك  ادة أن  اخلدنير   حي دنيج إىل 

   ي ثمة السلنين.

ُجُ وا﴿ :: قولدد   عددنيىلومنهــا اوددِ وا وت عددُ وا اِر ت نددُ َذينت آمت ني الددَ ت ني أتهيدد    هلددم  (3)﴾يددت

يع ددربون الطم ذلنددة  ومددني ده  عددى  لددك  ددر مع ددرب؛ إ  اآليددة     ثمددة السلددنين  

 دة  لدك مدن اهدة و اة  لك  رهوا الروايدنين ال د    دون ل مقدني  السلدنين  و

أن  عددى  نيعدد   عملدد  هبدد   ا سنيعدد  فثمددةالروايددنين  ا لددكهنلرددة مل يعمددة  نيأادد أن 

 اخلنير القرآين   ي ثمة السلنين.

العددني  ال  ددنيي  ددر قنياددة لل تصددلو اددنيخلرب الواهدد ؛ إ   ن  أ: امــام  األمــر

العني  قطعد  واخلدنير هند   م دنيفني  إىل أن  اخلدنير ل ذظدر اعدض القد مني  امنملدة 

القدرآن ادنيخلرب الواهد ؛ و ادة  لدك  رهدوا روايددنين الننيودت  و  يم دن ذسدت 

  ،ر .

 وهة ا مر      رود وذسسود إىل أي هنلرة أو أن  ا مر لل   ذلك؟  

ن  أاددني هنلرددة  دد   قدد   مل إهددذد  علددل ن اعدد  الوقددود  و  أوددني  رددني  اددة 

 

 .279ا،ص ر ذرس :  (1)

 .6وور  ا،نيئة  اآلية  (2)

 .77وور  احلم  اآلية  (3)
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 وإمددنيإمددني لعدد   وثنيقددة الددراوذ   ي ددن يع مدد  عددى الروايددنين ال دد   ددنيذوا يرووزددني

 د  أهدنير إىل  لدك حممد  أادو زهدر  ل   نياد  أادو هنلردة    ق د ال اخن للرواينينلن

 وأن  النسسة  ر  نيمة.

  ذسددسود إللدد  مددن ال لدد ن اع ددهني  ددر ثنيادد  ومددن قسلددة العلددة اعدد  فدد 

مدني   رذدنيد ودنياقني  مدن عد   اعد  دد ،دني اة السسن ل  ره  للروايدنين هدو الوقود  

لواددود  قدد   د  ذدد   مل ي ددن يعمددة اني هنيديددم القددوه اأمددني يرووذدد  اجل عددة  و

فهدو  در أدثل   و دذلك الواد  الدذذ   درد حممد  أادو د اع هني وذنيقشدنني فلهدني 

أن  عد   متللدم الصدثل  عدن  در الصدثل   مدند  زهر  لعد   العمدة اني هنيديدم

رد قد   دم و دىل ا،دوازين در أي هنلردة أهد  وأقدو  ومل ي دن ل عصد د نين ل عص

  وثنيقددة الددراوذ وعدد   وثنيق دد الصددثل  و ددر الصددثل   ددنياط  إ   د (1)ال ددنياطة

 م م نددني  لددروا   وهددو مددن ال ددنياع  و ددنين ل ددنين معددني ا   أاددني هنلرددة م ددنيفني  إىل أن  

 ومل ي ن ع د الوونيئث  ،را .  معرفة الوونيئثمن 

السدددلس  هدددذا وعددد   عملددد   منثدددنيدن  إوملتدددو القدددوه ل أي هنلردددة: 

أذدد   ددنين عددى   اددة يدد ه  فلدد  مددن واهددة ذظرذددنياروايددنين القددو    يواددن قدد هني  

 .هةاجلهذد من  يني  ف رم نورا  

أن عد   عملد  انيلروايدنين اود لم  مدن اإلهد نيه مدن اهدة أذد   ذعم يرد عللد  

هددني  فلانيلقلددني  عمددة ي وانيل ددنيل  مصدد ر فقهدد  ل ،ددر مددن الرددرود  ي ددون 

 دنين عللد  أن يطلدن ا هنيديدم مدن أهلهدني  وهدو ل واحلدنيه أذد     دةوالقلني  اني

  ددر حممدد  أاددو زهددر  ل   نيادد    فقدد    ويم ندد  ا خددذ مددنه زمددن السددنيقرين

 

 .309أاو هنلرة:  (1)
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ني   قدد  او شدده  وقدد   ددر  ورا د مددن  ري دد  رن اهلل عندد   اإلمددني  الصددنيدا: )إن  عللدد 

ن يق د    هبدم   در  ول يد  أارارا  أ هدنيرا   دنيذوا أئمدة ل علدم اإلود    و دنيذوا ممد 

اد الر ددر حممدد   اددن احلنرلددة  فدد ودعهم  مددن فني مددة احلسددن واحلسدد   و ددر  رو 

ني : إذد   مدني اذ ردىل ا د   اعد   د    رن اهلل عن   لدك العلدم  وقد  قدنيه اادن عسد 

 واه . اهلل   اذ رىل ا    عن ان أي  نيلن  ر    رووه اهلل

أاددلهم الر ددرذ  وهددو إمددني   لقدد  قددني  ُأولئددك ا انددني  اني،ثنيفظددة عددى  ددرا 

ارد    فثرظددود مدن ال ددلنيد  وقد  اذ قددة معهدم إىل ا، ينددة ،دني اذ قلددوا إللهدني اعدد  

 .(1) او شهنيدد رن اهلل عن (

    ل اجلملددة   ددنين عللدد  أن يطلددن العلددم انيجلملددة مددن السددنيقرينإ ن 

 مرذني اني سنيعهم.أه  ال،قل  الذين أُ  فتن  ا ئمة ا،عصوم 

 أئمة الشيعة قام به مايف الثاين:  املقام

اإلمددني  حممدد  اددن عددن واإلمددني  اعرددر اددن مهددني هددذا الدد ور  ل أئمددة الشددلعةو

 ي ون السثم ل اهنين أي ني :  وحمم 

 أغل  رواياتنا عن الصادقنييف أن اجلهة األوىل: 

  اإلمددنيم  ار مدد  السددنيقر والصددنيدا أ ،ددر روايني نددني ل الرددرود عددنن  إ

 والسسن ل  لك أمران:

: مددني  قدد   مددن أن  عمددر اددن عسدد  العميددم د الددذذ يعدد  خددنيم  األول األمــر

ممنوعددني   فتذدد  وإن   دد وين احلدد يم وذقلدد  اعدد مني  ددنينأ ن اقدد  خلرددني  الراهدد ين د 

مل يوفدد  ،ددني أراد مددن  دد وين   ددنيب هدد يم ات افدد  و دد  رقنياددة مددن الددذين 

 

 .163اإلمني  الصنيدا هلني   وعرصد:  (1)
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  ي ددون  دد وين احلدد يم وذقلدد   ل أن ني  وددسسأددنير هددذا الرتخددلو  إ  أن    نهمعلدد  

رواوددن الدد ور وإن  نيذدد  مددن ا،ثرمددنين الشدد ي     دد   ددنين قسددة هددذا الدد ور؛ 

   ددموه  السددنيا  وزددلهم عددن  دد وين احلدد يم واودد ننيد النهدد  إىل النسدد 

 ارسعة.

)وقدد  يظددن السنيهددم أن   راهددة ال  نياددة قدد  ولدد    :السددنة قسددة ال دد وين فردد 

اددة اذ قددة الددرأذ إىل   مل  عدد  هددذد اإلانيهددة جمددرد رأذإانيه هددني و  وازممدد  أمددني

  ذلسددم أن ذسددمىل  نيول ندد و سندد   ال ولددة اإل اف عددى ال  نياددة    ال طسلدد  فعدد   

و دنين اعدض هد    مدن ذرد  الدة   أأوان من ي درد ال  نيادة  علدو مدن ا يد 

وقدد  راعهددم أن يددرووا احلدد يم ل   ومددن أددغنيرهمد أواوددطهم د ال ددنياع  ال،ددنيين 

  وأن يع مدد   دد ب احلدد يم والعلدد   عددى ال  ددن  وهيملددوا   ودفددني ر ددراري

احلردد   ف مسدد وا انيآلثددنير ال دد     سددل  ال  نياددة  وأاددوا أن ين ددن أهددة احلدد يم 

عدددى دفدددني رهم  واعلوهدددني خدددمائن علمهدددم  ومل يعجدددسهم أن لدددنيلر ودددسلة 

 .(1) (الصثنياة ل احلر  وا ع  د عى الذا ر  

مددني  قدد   أي ددني  مددن أن  خ فددة ا مددوي   نيذدد  م ململددة ل هددذا م ددنيفني  إىل 

مل   وزمددن عمددر اددن عسدد  العميددم  ومددني أرادد مددن اإلأدد ح مل يددمدهم إ   ددعرني  

ل  ددطراانين و لددك    دد وين احلدد يم وذقلدد عددى الرقنياددة الشدد ي     لسدددر رددم 

  ولة.ه غنيرم ا مر الالسلنيولة ال   هصل  وا

   د  يد ه  عدى  لدك مدني ل  رمجدة لندني  رد :  ،در  مرااعدة االثاين األمر

)لدو علمدد  أن  هدذا احلد يم ي ددون لد  هددذا  قددنيه: هلدمهسدن ادن عددن الوهدني  

 

 .333السنة قسة ال  وين:  (1)
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الطلددن  ودد  ،رن مندد   فددتين أدر دد  ل هددذا ا،سددج  د أذ مسددج  ال وفددة د 

 .)(1) سع ئة هلت  ة يقوه ه ثن  اعرر ان حمم 

أراعددة  إلمددني  الصددنيدال رانيلدد  أن  روا  أهنيديددم ا (2)و  ددر ااددن عقدد   

وددد ني  النجدددنيي د مدددني فني ددد  مدددن روا  أد  (3)اآلف  واوددد  ر  عللددد  اادددن ذدددوح

 .أهنيدي، 

  رو  عددنه   ،ددر مددن العنيمددة أي ددني   قدد ف  و  لدد و الشددلعة انيلروايددة عددنه 

ااندد  اعرددر د  د أذ عددن اإلمددني  السددنيقر)رو  عندد   :  هتددذين ال هددذينفردد 

وإوددثنيا السددسلع  وا عددرج والمهددرذ وعمددرو اددن دينددنير وأاددو اه ددم مووددى 

 

 .40-39النجنيي:  رانيه (1)

ان عس  الرمحن ان  أمح  ان حمم  ان وعل : )204-203قنيه الع مة احلن ل خ أة ا قواه:  (2)

  ا،عروف انيان عق    زينيد ان عس  اهلل ان زينيد ان عج ن ان وعل  ان قل  السسلع  ارم اين ال ول

وعى  لك منين! وإذ    رذنيد من    انيروديني    و نين زي يني     عظلم ا،نملة   اللة الق ر   ي نى أاو العسني 

ر رم رو  مجلىل   ن أأثنيانني وأن   أأثنيانني ل ،ر  روايني   عنهم وخلط   هبم و صنلر  رم مجلة

 و نين هرظة.   و  ر أأورم

وأ ا ر    : ومع  مجنيعة حي ون عن  أذ  قنيه: أهر  منيئة وعرشين ألر ه ي،ني ا ونيذل هنيقنيه الشلت

  نيب أو   الرانيه الذين رووا عن  :ل    ن   رذنيهني ل   نيانني ال سر  منهني   يمل ث ث ئة ألر ه

وأخرج فل  ل ة راة احل يم الذذ رواد  منين انيل وفة ونة ث     أراعة آ ف راة الصنيدا

 (.وث ث  وث ث ئة

   نين ثقة ل ذمية السرص أمح  ان عن ان العسني  ان ذوح السرال: )86قنيه النجنيي ل رانيل :  (3)

ول   انيحل يم والرواية  وهو أو ني ذني وهلتنني ومن او ر ذني من .   اصرا  ،ني يروي   فقلهني   ه ي،   م قنني  

 (.  ن  ،ر 
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اددن وددنيمل والقنيوددم اددن الر ددة وا وزاعدد  وااددن اددريم وا عمدد  وهددلسة ااددن 

ذصددنيح وعسدد  اهلل اددن أي ا ددر اددن عمددرو اددن هددم  وعسدد  اهلل اددن عطددني  واسددني  

ادن الصرل وهدرب ادن  يدم وهجدنيج ادن أر د   وحممد  ادن ودوقة وم ثدوه 

 .(1) راه  ومعمر اان حيلى ان اسني  وآخرون(

د أذ عدن )وعند   فقد  قدنيه: اإلمدني  الصدنيداعدن روا  الد انيلنسدسة إىل أمني و

هدعسة والسدرلنيذنين ومنيلدك واادن ادريم وأادو هنلردة وااند  مووددى د  الصدنيدا

  ورو  عندد  حيلددى اددن ووهلددن اددن خنيلدد  والقطددنين وأاددو عنيأددم وخلدد   ،ددر

 .(2) (راذ  ويمي  ان ارنيد ومنين قسل وعل  ا ذصنيرذ وهو من أق

 مصادر روايات اإلمامني اهلاممنييف ة: نياجلهة الثا

ل مصددنيدر روايددنين اإلمددنيم  ار مدد  مددىل إن  السثددم ل هددذد اجلهددة ي ددون 

ثنين وملهدد ن  عللدد  الروايددنين عددن  دلدد   اثسددن مددنيقطددىل النظددر عددن أزدد   حمدد  

 .النس 

اددتم   روددوه      نيذدد  دد ال وأهددم مددني اع مدد ا عللدد  هددو أددثر عددن

   .وخث عن اهلل

ر دنشدد اإمدني عددى ذثدو ال طسلدد  للردرود عددى ا أدوه  وإمددني  نيذدد   نيوف نيوامهد 

أهنيديدددم  نرودنشددد  دددنيذوا ي اصدددور   ا أدددللة  فدددتن  ا ئمدددةاحلددد يم 

إمددني اعنددوان احلدد يم وإمددني اعنددوان الر ددو   وقدد  أهددر إىل  ل ددني  روددوهال

مق مددة   ويم ددن ا  دد د عللهددني امرااعددة ريرةدالصددور   ل الروايددنين الشدد 

 

 .312: 9هتذين ال هذين  (1)

 .88: 2ا،ص ر ذرس   (2)
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م حيد ثون عددن  (1)ادنيمىل ا هنيديددم ومل ي وذددوا  رودوه اهللهلدم  دد ه  عدى أزدد 

 ير ون انيلرأذ.

 إىل الشيعة فائسب  يف عدم دفع الصحيف : الثالثةاجلهة 

  لددكمددن إعطددني   ،ددني ا ام نددىل ا ئمددة ا  هددنير ي،ددنير هددذا السدد اه:رادد  

 منهني؟ اا،صنيهر إىل الشلعة ه ى يس رل و

 :ه اواويم ن اجلواب عن  

مددني ل هددذد الصددثر إ ا دفعدد  إلددلهم  نذوا ي ثملددوني دد  مددني شددلعةال ن  أ: أوالا 

دفعة واهد    و لدك ،دني  دنين ل أ هدنيزم أو أ هدنين اع دهم مدن مر  دمان خمنيلردة 

 ،ني ل هذد الصثر  وهذا خ ف للم ارا .

ــاا   يدد ذ أعدد ا  الشددلعة وهددم أقددة االصددثر   لددك إم ددنين وقددود : وثاني

  م  .

 عن اإلمامني  أخذ األحادي طريقةيف : الرابعةاجلهة 

 و  وددل   اإلمددنيم  السددنيقر والصددنيدا هددة  ددنين   مددذ  ا ئمددة

ذددوا   سددني  ل  لددك هددة ؟ والددذا ر  ي  سددون ا هنيديددم أو  ددنيذوا يع مدد ون عددى  دو 

 العرص أو  ؟

م  دنيذوا ي  سدون ا هنيديدم  ويد وذون   سدني    د   د ه    ه   الشدواه  عدى أزد 

)وفدد   ألواهدد   :ل اددنيمىل ا هنيديددمورد   ومددني (2) اددن وددننينعللدد  مع ددرب  عسدد  اهلل

 

اع      انيب هجلة ف و  ا ئمة ا،عصوم  من العرت  الطنيهر 206:  1انيمىل أهنيديم الشلعة    (1)

 الرثو.

 .5  انيب رواية ال  ن واحل يم وف ة ال  نياة وال مسك انيل  ن  ح 52-51: 1ال نيل  (2)
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اددة   (2) ذددني اهردد    ددنيب هريددم(أيددني وددل ذ  :)فقلدد  :وقولدد  (1) لل  ددن مددني يقددوه(

 :ل  رمجدة عسلد  اهلل اددن عدن احللسدد مدني   سدود   دد  ورد  وقد  يصدث  اإلمددني 

أددثث  وقددنيه   أي عسدد  اهلل)وأددنر ال  ددنيب ا،نسددوب إللدد  وعر دد  عددى 

 .(3)(م،ة هذا؟ ر    : أ ر عن  قرا   

 هنني  هواه  أخر   ظهر اني،رااعة.و

 هـ(   193إىل سنة )هـ(  148سنة )من الدور الرابع: 

د(  148)ودنة مدن هدذا الد ور  اا د ا جعة ذو فلهدني  وهد  السدنة ال د   دولهد

 و  ن   دنيب ا،و د   و لدن فلهدني ا،نصدور مدن منيلدك أن يد و  اإلمني  الصدنيدا

هددد( ام هظددة هدد    193ا ف ددة ذجعددة من هددى هددذا الدد ور وددنة )ذددر  أن  و

 .هنيرون الرهل  وواود  و ن اع د

 :مقنيم ل يقىل والسثم عن هذا ال ور 

 ما قام به علامء العامةيف األول:  املقام

 وذسدد عرل السثددمعددى منيلددك ومصددن ر   وددل ون  الرصددة الرت لددم ل هددذا

 : أراىل اهنينل 

 مالكنبذة إمجالية عن يف اجلهة األوىل: 

دد(  و ددول وددنة  93قدد  اخ لددر ل مددل دد  وا هددهر أن  ولدد د ل وددنة ) هد

 

 .5  انيب   ي  وق  الظهرين انيلقنيمة  ح 211: 4انيمىل أهنيديم الشلعة  (1)

 .2الص   و لرل هني وآداهبني  ح  ا    انيب 209: 5ا،ص ر ذرس   (2)

 .231رانيه النجنيي:  (3)



 67 | تدوين احلديث   

  

 .(1)هد(     ل الرهرو   ان الن يم 179)

ة ل هدذا العصد  ويع      ا،و د  مدن ال  دن ا،همدة م ل رد و  ردمنيلدك أهد  ا ئمد 

  ومل هددم  نياددني  لرقدد  ا،دد ذل ؛  ن منيلددك  ددنين ممدد،   لرقه  ددرب هددة السددنة  ويع

من م روددة ا، ينددة ل منيلددك  دد   ر ددمن  ر د  قدد  و  يسدنيفر مددن ا، ينددة إ  للثددم

  .(2)م روة ال وفة ل أي هنرلة

ه ددذا هجلددة إمجددنيد أهددة ا، ينددة  و هجلددةيددر    منيلددك اددن أذدد  ددنين قدد  و

ا، رودة  و دنين   لدكللم رودة ا،عنير دة لمدني  دنين حيسدن الظدن   وةعمة الصثنيا

للهددني وواددود اخللرددني  إ للم ينددة خصوأددلة  وهدد  هجددر  النسدد  يددر  أن  

 ال، ثة فلهني  وإن  أرقى ال،قنيفنين ثقنيفة ا، ينة.

نيوددل   و ددنين أمددوذ وعددى  ددة هددنيه فقدد  أدر  دولددة ا مددوي  والعس

 ا،سلك.

إىل ا، ينددة ل زمددن ا مددوي   ومددن ا،علددو  أن    ذظددرلقدد   ادد  لنددني أن ذهنددني و

 ددنياىل ا، ينددة م نياعددة الشددلت  وا ق دد ا  اعملهدد   وا مويددون  ددنيذوا يمللددون إىل 

مويددون ا، ينددة مر ددما  للمغندد  وقدد  اعددة ا   ا، ينددة وثقنيف هددني متددنيي   خنيأددني  

 

  ا،قنيلة السنيدوة ل أخرب العل   وأو   مني أنرود من 281-280الرهرو   ان الن يم:  (1)

 ال  ن.

واعلهني ل ونة    ف  اع سنير لقوه من  لث ]ووسع  ومئة[ وا رن وفني   ل ونة  سىل قنيه الذهس : )

(. ه   عن   فقني : ونة ث ذ  ومئة   و  اع سنير اقوه هسلن  ني س   ومطرف فل ]ومئة[ ث ن ووسع 

 .131: 8ور أع   النس   

 .208: 2 ثى اإلو    (2)



68 |   

 

  نيئلددة رفون أمددوا   دومهدد ا  رددم  و ددنين  ،ددر مددن ا،غندد  مددن ا، ينددة و ددنيذوا يصدد 

قدنيه أمحد  أمد : )أمدني الننيهلدة ا خدر  ال د  اهد هر هبدني احلجدنيز ل رذا الغدرل  

العصدددر ا مددوذ  أعندد  الغنددني  والر نيهددة د وهدد  ال دد   هنددني أوددسنيهبني ل فجددر 

ددر العسددني   فقدد   ددللنني ذددر   اإلودد   د فقدد  اودد مرن  ددذلك ل ادد   العصد

  ددنيين أن أمحدد  اددن أدد قة احلجددنيز ُيصدد ر مغندد  إىل العددراا  فلثدد ثنني أددنيهن ا

 ددنين أاددود هجنيزيددني  مغنلددني  قدد   عددى الرهددل   وأن  دذددنيذر ا،غنلددة الشددهر  اددنيلعراا 

 ددنين أأددلهني مددن ا، ينددة  وأن حيلددى ا، دد  أهدد  ا،غندد   ددنين قدد   مددىل احلجددنيزي  

الددذين قدد موا عددى ا،هدد ذ ل أوه خ ف دد   وأن ااددن اددنيمىل ا،غندد  أأددل  قددري 

را   ددنين مغنلددني  مددن أهددة ا، ينددة  وقدد   عددى ا،هدد ذ ل مددن م ددة  وأن يميدد  هددو

 .(1) خ ف   فغننيد(

قددنيه: )ووددسن آخددر: وهددو أن ال ولددة ا مويددة  نيذدد  عرالددة النمعددة د  دد   ثدم

درف ف لدنين مدن عد اهم مدن  درن اخل فدة ل السلد  ا مدوذ اذصد أان ني د و،دني اذثصد

 لددك اني،ددنيه وذثددود  القرهددل  إىل اللهددو والددرتف  و ددنين ا مددوين يعلنددوزم عددى

 .(2) ا قني  لشدرهم ور سة ل أن أ  ير روا ل السلنيولة وه وزني(

مر دددما  للرقهدددني  الدددذين  دددنيذوا يمللدددون إلدددلهم   دددذلك اعلدددوا ا، يندددة و

اددة ا،عنير ددة مددىل م روددة ال وفددة؛  ن و قددوي هم رددذد ا، روددة إذدد   نيذدد   

ردد   ددثى فولنيوددلني   ا، ينددة  نيذدد   ان اجتددنيد معددني   مددىل ال وفددة ثقنيفلددني  و

فدت ا  نيذد  احلنيدثدة ود لوا علد     نيلشدني ا) نيذد  اخللردني   :وزاعد اإلو   عن ا 

 

 .76-75: 2 ثى اإلو    (1)
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ُ ُر هدد ود  نيوزُ و نيذدد  أهنيديددم العددراا   جتددت   هددة ا، ينددةأالشددني  وأهددة  اددُ

  .(1) الوهتم(

وا،شهور ل منيلك د  د  هدو يد ع  أي دني  د أذد  عدري ا أدة  و هدن اعدض 

: وقددنيه قددواه فلدد إىل اخدد  ف ا  أاددو زهددر  إىل أذدد  مددن ا،ددوال  وقدد   عددرل 

اعددض  ن  د إىل أن قددنيه: د إ و أأددس    )وذسددن منيلددك ين هدد  إىل قسللددة يمنلددة وهدد 

عددى ن ادد د ا أروا و  د     د   ددنيذوا مدن ا،ددوالأو ني  منيل دد  ن  أنيب السددر ادعدى   د  

فهدو عدى هدذا ا دعدني  قدري    د إىل أن قدنيه: داني عدنيمر  دنين مدن مدوال اند  متدلمأ

  ة ل الستدنيرذ عدى أذد  مدن ا،دواللانيلو    وق  ادني    در عمد  و نل د  أادو وده

ذدد  مددوىل أعددن ااددن هددهنيب قددنيه هدد ثن  ااددن أي  :فقدد  اددني  ل   ددنيب الصددو 

ج خددرب هددذا الددو   حممدد  اددن أن  الددذذ رو  ويظهددر د إىل أن قددنيه: د   ال لملدد 

د اد  منيلدك  نل د   د إىل أن قدنيه: ولدذلك مل يقسدة رواي د   اوثنيا أدنيهن السدر  

أاو أذد  مدن  سدنير ال دنياع     درد  در واهد  يدروذ عدن عمدر و لثدة وعنيئشدة 

راعددة الددذين محلددوا عدد، ن لددل   إىل هدد  ا وأي هريددر  وهسددنين اددن ثنيادد   وهددو أ

 .(2) قربد و رنود(

مددوي  و ددنين مشددرت ني  معهددم ل الددرأذ انيلنسددسة إىل و ددنين يملددة منيلددك إىل ا 

ذد  مل ي دن ل منملدة أي ا در وعمدر وعد، ن مدن  رح اديصد    ادةأمر ا،د من 

  هد    ال، ثدة ل منملدة دوزدني ودنيئر احل دني  فدتن    هلم احل م الصدنيل  والرهد 

 لملددذد قدد  رو  مصددعن و    يعلددو علددلهم ل ذظددرد  دد  ،ر الصددثنياة وعددن

 

 .329: 1؛  نيريت م ينة دمش  101: 2 ثى اإلو    (1)

 .28-26منيلك هلني   وعرصد  او زهر :  (2)
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  أادو ا ددر :قدنيه منيلدكف ؟ف دة الندني  اعد  رودوه اهللأمدن  :ذد  ودئة منيلدكأ

م  مدن  عد، ن :قدنيه ؟ثدم مدنقدنيه:   عمر : ثم من؟ قنيه: ثمقنيه هندني  :قدنيه ؟قلدة ثدُ

واخ ددنير أاددو   اددني ا ددر انيلصدد   أ  أمددر وقددر النددني   هدد     خددر  روددوه اهلل

هنددني  ول هنيفنيخ ددنيروا عدد، ن فوقددر النددني    ودد ة إىلواعلهددني عمددر   ا ددر عمددر

 .(1) لل  من  لن ا مر  من مل يطلس و :رواية

د 148)ومددنيه إىل العسنيوددل  وا صددة هبددم ل وددنة  و لددك اعدد  جمدد    (هدد

ندد  ،ددني فعلدد  وال ا، ينددة انيلنسددسة إللدد  مددن رضادد  وإهنيذ دد  ما،نصددور إللدد  واع ددذارد 

اهلل  ذ الدنر  الم لدة مدن  اة ف و  أد رن مند  هد  خدروج حممد  ادن عسد  

 .(2)  ا ا، رد اني ة؛ إ    ا ا، رد  نيلسلعة ا، رد عللهني أن  

واعدد  مددني ا صددة اتلرددني  العسنيوددل   غددر م  لدد  وملسسدد  ومسدد ن   ف ددنين   

اعدد  مددني  ددنين  (3)و ددذلك انيلنسددسة إىل ا،لددس  وا،سدد ن   ددةي  ددة إ  اجللدد  مددن ا 

اانة لد   نيذد   شد  احلجدر عدى اطنهدني مدن اجلدود  و دنين يقسدة  إن   :قلة ه ىفقرا  

  .ار ايني من اخللرني 

ومددن ا وددسنيب ال دد  دعدد  العسنيوددل   هددرتا  منيلددك و  ريمدد  أي ددني  هددو 

واد  أن العسنيودل  مل يسدلطروا عدى   أن  منيلك  د    رذدني  دنين مد  ي   إىل ا مدوي 

 

هلم     وقول : )لل  من  لن ا مر  من مل يطلس (  عريض ا مر ا، من 72ا،ص ر ذرس :    (1)

 ي هم  ا ذ   نين يسعى إىل اخل فة  و رد مل ي ن  ذلك.

 .79: 8؛ ور أع   النس   44-43ئمة الرقهني : ا ذ قني  ل ف نيئة ال، ثة ا  (2)

  انيب ل ملسس  و لس  وهلل   ومس ن  ومطعم  51: 1 ر لن ا، ار  و قرين للقنين علنيل  (3)

 ومرشا .
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 هددنيفلمذهسدد  مسدد ث    غددرب وذدد ل  و ددنين ،نيلددك ذرددو  ل ا،مددوي  ل ا ا 

 .  همورعنيي همذظرفنيق ىض  لك أن ي ون مورد 

 ملوطأ اتأليفه يف اجلهة الثانية : 

  ددر علدد   ا خسددنير أن مجددىل منيلددك للمو دد   ددنين انددني   عددى  لددن أي اعرددر 

ا،نصددور  فلقولددون: إن أاددني اعرددر قددنيه ،نيلددك:  ددىل للنددني    نياددني  أمحلهددم عللدد   

ذد    سدني   وجتندن فلهدني هد ائ  ويرو  أذ  قنيه يني أادني  عسد  اهلل  دم هدذا العلدم  ودو 

 رتخلصدد  ل اددواز ا، عددة ومددني هددنيهبهني عسدد  اهلل اددن عمددر  ورخددو ااددن عسددني  د 

 ممني رني مسدني  انيجلواذدن ال،قنيفلدة ال د  يم دن للغدر أن يسد رل  مدن هدذد الر دنيو 

 د وهوا  اان مسعود  واقص  أواوث ا مور  ومني اا مىل علل  الصثنياة.

ف ى  ددة ل  فدد    ررقددوا ل الددس د إن أأددثنيب روددوه اهلل :فقددنيه لدد  منيلددك

  هددة ا، يندة قددو   أو  قدو   د   م ددة يعند د هددة هدذا السلدد  وإن    رد اد  رأ دعصد 

قسدة أهدة العدراا فلسد  أأمدني  :هة العراا قو   ق   عد وا فلد   دورهم  فقدنيهو 

ف دىل للندني  العلدم  فقدنيه   ا، يندةذد  العلدم علدم أهدة إوو  عد      منهم  فني  

رب عللدد  دي دد  :هددة العددراا   ير ددون علمنددني  قددنيه أاددو اعرددرأن إ :لدد  منيلددك

 .(1)انيلسلر و قطىل علل  ههورهم انيلسلنيا عنيم هم

مل يرددرم مندد  ه ددى إ  أذدد  للر   ددنيب ا،و دد    ا دد منيلددك وقدد  اهدد غة هددذا 

قددنيه أن  ا،هدد ذ روذ وقدد  هلددك ا،نصددور  ووأددل  النواددة إىل ا،هدد ذ العسددني   

يعند  ا،غدرب د  صدقىلأمدني هدذا ال :فقدنيه لد  منيلدك  محة النني  عللد أ ىل   نياني   :ل 

هددة العددراا فهددم أهددة أوأمددني   وزاعدد مددني الشددني  فرلدد  ا أو  فقدد   رل  دد د 

 

 .226-225منيلك هلني   وعرصد  او زهر : ( 1)
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 .(1)العراا

 دم قدنيه ودمع  منيلدك عسد  احلأخرج أاو ذعدلم ل احلللدة عدن عسد  اهلل ادن و

  هدنيورين هدنيرون الرهدل  ل ثد  : ل أن يعلد  ا،و د  ل ال عسدة :ذد  يقدوهأان 

واعلدد  مددن اددوهر و هددن  وحيمددة النددني  عددى مددني فلدد   ول أن يددنقض منددرب

 . (2)ذنيفىل ان أي ذعلم إمنيمني  يصن ل مسج  رووه اهلل ق  ن يأوف ة  ول 

ا وق  اه م اخللردني  اعد  ا،نصدور وهدم ا،هد ذ واردنيدذ وهدنيرون ادرتويم هدذ

ى  لمددذوا عندد  منيلددك لقددرا   ا،و دد   فقدد    ددر  ل مق مددة السددلو   ال  ددنيب ه دد 

مدد  وا،دد مون وا،دد متن ا أن الرهددل  وانلدد  أي ددني  )و  ددروا  :لمو دد ل   هدد 

أخذو عن  ا،و    وق    ر عدن ا،هد ذ واردنيدذ أزد  ودمعني مند  ورويدني عند  وأذد  

)علدم مجعد  هدلت  : دنين يقدوهأذد   منيلدك ه د  عدنق  و  (3)   ن ا،و   للمه ذ(

 .(4) (    فقه م أا ا  أخذمتود ل أراعة أيني  ونةل و   

 اجلهة الثالثة: يف أعداد األحادي  الواردة يف املوطأ

 :قلددةامسدد ئة  و :  وقلددة(5)ث ث ئددة :اخ لددر ل عدد د أهنيديددم ا،و دد   فقلددة

 

   انيب   ر ا،و   و  للر منيلك إينيد.102: 1 ر لن ا، ار  و قرين للقنين علنيل  (1)

 .332: 6هللة ا وللني  و سقنين ا أرلني  ( 2)

 .11: 1 نوير احلوالك عى مو   منيلك للسلو   ( 3)

  منهني وسعة و سعون ه ي،ني  ن ه ي،ني  وو  ئة ه يم وو ة وو  )فذلك اجلوهرذ:قنيه الغنيفق  ( 4)

 [؛640ا،و  : اخ لروا فلهني  و سعة وعرشون ه ي،ني  مرولة  وامسة عرش ه ي،ني  موقوفني (. ]مسن  

 .97واذظر:  مي  ا، لك امننيقن اإلمني  منيلك للسلو  : 

ومنيلك رمح  اهلل إذ  أ  عن د مني ل هلم قنيه: ) 444: 1    هن إلل  اان خل ون ل  نيرل  ( 5)

 (.ث ئة ه يم أو ذثوهنيو نيي هني ث   ا،و     نيب
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 ددر  لددك  ة  وقلددة وددسع ئ :وقلددة  (1)إن عد د ا هنيديددم يصددة إىل ودد  ئة وذلددر

ه عددن وددسن قلددة أهنيدي،دد  مدىل أذدد  هنيمددة لددوا  ا،ثدد ث  ل قسددنيه  سدد سدنيئة أن يلف

أهدة الدرأذ  و لددر يم دن اجلمدىل ادد  هدذا ا،قدد ار مدن احلد يم ومددني   دن مددن 

وهددذا    ؟  ددن احلدد يم ل القددرن ال،ددنيين وال،نيلددم؟ فهددة أذدد  قللددة احلدد يم

 .يم ن

 :ا، ق   واوهني  روا ل اجلواب عن الس اه 

ا،و دد   ل  رو  منيئددة ألددر هدد يم مجددىل مندد  ن منيل ددني  أ :ااددن ارسددنيب فقددنيه

م  مل يدددمه يعر دددهني عدددى ال  دددنيب والسدددنة دعشددد  انيآلثدددنير ولربهدددني ر  آ ف  ثدددُ

 .خسنير ه ى راع  إىل امس ئةوا 

ال لددني ارددرا  ل  عللقدد  ل ا أددوه: إن مو دد  منيلددك  ددنين اهدد مة  هنيوقدد 

 ثم مل يمه ين ق  ه ى راىل إىل وسع ئة. عى  سعة آ ف ه يم

ر  آ ف دو دىل منيلدك ا،و د  عدى ذثدو مدن عشد أادو احلسدن ادن فهدر:  قنيهو

 .ه يم  فلم يمه ينظر فل  ل  ة ونة ويسقث من  ه  ى اق  من  هذا

لقد  و ددىل منيلدك ا،و دد  وفلد  أراعددة آ ف هدد يم  : هادد ادن قدنيه وددلل ن و

عنيمدني  يقد ر مدني يدر  أذد  عنيمدني  صدهني أو أ ،ر ومدنين وهد  ألدر هد يم وذلدر لل

 .(2) أل  للمسل  وأم،ة ل ال ينأ

  .(3)ينقوو يمي  فل  نين  وسن  لك أن منيل ني   لعةف

 

 .331: 6هللة ا وللني  و سقنين ا أرلني  ( 1)

 .6: 1هذد ا قواه السلو   ل  نوير احلوالك ه ى ( 2)

مل ين   من ذستة ي لرهني ويقر عن هني    ن منيل ني  قنيه أمح  أم : )ووسن ا خ  ف د عى مني يظهر د أ(  3)
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رون ذسدتة  ومدني هدو ا،شدهور وا،طسدود دلعلد  عشد ف ،در   ذست ا،و د  أمني و

مددن   مذ دد    هدو   الددذذدو حيلددى ا ذ لسد ني هدد   وراوهيد واهدد   ذسدتة منهدني هدد  

حممد  ادن احلسدن الشدلسنيين   اروايدة  سعد  ل ارند  أخدر ذسدتة هنني  إن  :ويقنيه

 وا  النست   اخ  ف.  

او ن  ل   نياد  اعمدة اخللردني  مدن اند  املدة واعمدة الصدثنياة والصدغنير ق  و

منهم  و دذلك اعمدة ال دنياع  وار دو  معنيويدة واعمدة عمدر  اند  عسد  الدرمحن 

 المار ومروان ان احل م و رهم.وعس  اهلل ان 

عددن  وذا مل يددر)ردد  قددنيه أاددو زهددر :إذدد   ددنين دقلقددني  ل ذقددة ا هنيديددم   :قلددة

إن  :مددن أهددة الصدد ح وال قددى إ ا مل ي وذددوا  ددنياط   ولددذا  ددنين يقددوه ين ،ددر

قددنيه  :هددذا العلددم ديددن فددنيذظروا عمددن   خذوذدد   لقدد  أدر دد  وددسع  ممددن يقددوه

خددذن عددنهم أفدد   د وأهددنير إىل ا،سددج  د ني  هددذد ا ودد  دعندد   روددوه اهلل

إ  ازدم مل ي وذددوا مددن    دنين أملنددني  لن أهدد هم لدو ائدد من عدى الدد  مددنيه إو  هدلئني  

 ند  د إىل أن قنيه د ولقد  ه دى هدو هدذد احلدنيه عدن ذرسد  فقدنيه:  أهة هذا الش ن

فدد  أراد   أهددن أن آخددذد عندد   وعندد د احلدد يم  هددة ا، ينددةأر  الراددة مددن أ

ى يمددون فلرددو ن   وقددنيه ف  مو ددعني   رأيدد  أيددوب السددت لنيين ام ددة  : ر دد  ه دد 

 دنين إ ا   در عند د فهج   ف    سد  عند   ورأي د  ل ال،نيل،دة قنيعد ا  ل فندني  زمدم  

 .فل  رأي   لك   س  عن   ه ى أرمح   س ي النس 

    رذددني  ددنين يددرفض  دد اددنيلقلود ال نو ددنين حلرأدد  عددى أن ي ددون روا دد  ثقددني

 

[  واذظر: منيلك هلني   وعرصد  او زهر : 215: 2] ثى اإلو    .(اة ق   نين دائم ال غلر فلهني

243. 
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يد هم أ ين ر :قدنيه ؟هدة العدرااأمل    د   عدن  :رواية عل   ال  اد  د  قلدة لد 

 .(1) (إزم  ذلك ل ا دهمفقل    خذون احل يم من  ر ثقة ذني يوإ ا انيؤ

لشددذو    ددنين مددن أهدد  النددني   ر ددني   معلددو  أن منيل ددني  ) :ااددن عسدد  الددرب قددنيه

فلددذلك أددنير  وأ قددنهم هرظددني   هددم   لرددني  للراددنيه وأقل العلددم وأهدد هم اذ قددنيدا  

 .(2) إمنيمني (

ذدر  أن ا،راودلة ل هقد  وذثن م دنيفني  إىل أذد     ريد  لندني لصدثة مدني   در 

 قددنيه أاددو زهددر :ل   نيادد  أ ،ددر مددن مسددنيذل د  وهددذا وا دد  ،ددن رااددىل   نيادد   

اددن أن ذنسدد  ل هددذا ا،قددني  إىل أن منيل ددني  مل يل ددم  ل ه ي،دد  ا وددننيد ا، صددة  و)

  اددة فلهددني فهددو مل يصددة  ددة ا هنيديددم ال دد  رواهددني اسددن  م صددة إىل النسدد   

ا،رودة الدذذ مل يددذ ر فلد  الصدثنيي الددذذ رواد  وفلد  ا،نقطدىل الددذذ مل يدذ ر فلدد  

  مل يددذ ر فلهددني وددن   ويظهددر أن  دد راويدد  اعدد   سقددة الصددثنيي  وفلدد  الس  ددنين ال

 .(3) ا،ث ثون من اع د اذلك(  اة  قل    منيلك س  ل عرصال قل  انيلسن  مل ي

ل الشدنيفع   د  أهدنير إىل  لدك   قسدوه احلد يم وع مد    دنياث ل لل  لد اة 

إ ا هدد   ال،قددة عددن ال،قددة ه ددى ين هدد  إىل روددوه ) هلددم قددنيه:    ددنيب ا  

إ   أادد ا   و  ذددرت  لروددوه اهلل هدد ي،ني   فهددو ثنيادد  عددن روددوه اهلل اهلل

 :فقلدد  للشددنيفع  د  قددنيه:د إىل أن   هدد يم لنيلردد  وادد  عددن روددوه اهلل هد ي،ني  

 .اعددض ذعددم ل اعددض العلددم و ر دد  ل :أفلددذهن أددنيهسنني هددذا ا،ددذهن؟ قددنيه

 

 .232-231منيلك هلني   وعرصد: ( 1)

 .65: 1ال مهل   ان عس  الرب ( 2)

 .241منيلك هلني   وعرصد: ( 3)
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ممدني مل يدرو عدن ا ئمدة  فني  ر مدني  هدن إللد  أدنيهسنني مدن هد يم النسد  :قل 

ذعدم ود   ر مدن  لددك  :فقدنيه  يوافقدد  هدلئني   ا در و  عمدر و  عد، ن و  عدن أي

  .(1) (إن هني  اهلل

 .عى  لك   ر ل  هواه ثم 

)قددنيه ودد ل  الشددنيفع  عددن  :مددن   ددنيب ا   اددنيب وددجود القددرآن لو

َقِ  ﴿السددجود ل  ُ  اِذشددت ا السددَ ت  ن  أومددني احلجددة  :فلهددني وددج    فقلدد  :فقددنيه ﴾إَ ت

مددوىل ا وددود عدن عسدد  اهلل اددن يميد  أخربذددني منيلددك  :قددنيه الشدنيفع  ؟فلهدني وددج   

ُ  ﴿رددم اددني هريددر  قددرأ أ اددن وددرلنين عددن أي وددلمة اددن عسدد  الددرمحن أن   ا السددَ ت إَ ت

َقِ   د  وددج  فلهددني اهللفسددج  فلهددني  فلدد  اذصدددرف أخددربهم أن روددوه  ﴾اِذشددت

اا مدىل الندني  عدى أن ودجود القددرآن  :فتذدني ذقدوه :قلد  للشدنيفع ف إىل أن قدنيه: د

اددن إذدد   :لددل  ل ا،رصددة منهددني ي   فقددنيه الشددنيفع   وددج      رداهدد   عشدد 

ذدد م جتعلددون قددوه عمددر اددن أود ه نين قدد أإىل  دن    قولددوا اا مددىل النددني  أعلددل م 

لمدد عى لأددوه العلددم ف قولددون  ددنين   حيلددر الراددة أعسدد  العميددم أأدد   مددن 

السنلددة  عددى ا،دد ع  » لطددة فرت دد م قددوه النسدد ن ي ددون الددنه  خمنيأ عللدد  إ 

م  جتد ون عمدر يد مر انيلسدجود   لقدوه عمدر «واللم  عدى ا،د عى عللد  إَ تا ﴿ لثدُ

َقِ   ُ  اِذشددت د إىل أن ف رت وذدد  ورأذ أي هريددر   وددنة روددوه اهلل ومعدد  ﴾السددَ ت

 ألددل   قولددون أمجددىل النددني  أن ل ا،رصددة وددجودا أوىل ا ددم مددن أند  قددنيه:

 .(2)(قولوا أمجىل النني  أن   وجود ل ا،رصة؟ 

 

 .201: 7  نيب ا   ( 1)

 .213ا،ص ر ذرس : ( 2)
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 مالك ما ذكره علامؤنا يفيف اجلهة الرابعة: 

د الشددلت ل رانيلدد و ل قددنيه   والصددنيدااإلمددني  مددن أأددثنيب  (1)قدد  عدد  

أخربذددني مجنيعددة عددن أي ا،ر ددة عددن ااددن اطددة عددن  .)لدد    ددنيب :  دنيب الرهرودد 

 .(2) أمح  ان حمم   ان علسى عن اان أي عمر عن (

الددذين عدد   ا ا ئمددة مددن أن  (4)عددن أي ذعددلم (3)و  ددر الوهلدد  ل  عللق دد 

 منيلك ان أذ . عن الصنيدارووا 

  قددنيه: حممدد  اددن مووددى اددن ا، و ددة عددن و  ددر الصدد وا ل أمنيللدد 

احلسد  السدع  آادنيدذ  عدن أمحد  ادن حممد  ادن خنيلد   عدن أالد    ه ثنني عدن ادن

ودمع  منيلدك ادن )قدنيه:  د أذ اادن أي عمدر دحمم  ادن زيدنيد ا زدذ قنيه: ه ثنني 

  فلقدد   إىل الصددنيدا اعرددر اددن حممدد  أذدد  فقلدد  ا، ينددة يقددوه:  ندد  أدخددة

إين أهسددك  ف ندد  أ  اددذلك   ل: يددني منيلددك   ويقددوهل خمدد    ويعددرف ل قدد را  

 

 .457  ال سلسة اخلنير 4432  ال سلسة العني  302رانيه الشلت الطو : ( 1)

 .752  انيب منيلك  ال سلسة 470فهرو    ن الشلعة وأأورم )ن: الطسني سنيئ (: ( 2)

 . 289 عللقة عى منهم ا،قنيه: ( 3)

رو  عن اعرر ): 199-198: 3ل هللة ا وللني  و سقنين ا أرلني   ه أاو ذعلم ا أرهنييننيق( 4)

ع    من ال نياع  منهم: حيلى ان وعل  ا ذصنيرذ  وأيوب الست لنيين  وأانين ان  غلن  وأاو عمرو ان 

ا ع  : منيلك ان أذ   وهعسة احلجنيج   الع    ويمي  ان عس  اهلل ان هنيد  وه    عن  ا ئمة

وورلنين ال،ورذ  واان اري   وعس  اهلل ان عمر  وروح ان القنيوم  وورلنين ان عللنة  وولل ن ان 

ا ه  وإو علة ان اعرر  وهني م ان إو علة  وعس  العميم ان ا،ت نير  ووهن ان خنيل   وإاراهلم 

 (.ان  ه ن 
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 .(1) (وأمح  اهلل علل 

ويظهددر منهددني أذدد    الوهلدد : )ورو  الصدد وا ل   سدد  أخسددنيرا   ،ددر   قددنيهو

 .(2) ومل ي ن م،ة أي هنلرة(  نين  ،ر ا ذقطنيد إلل 

 وع د ا،ث   النورذ ل ا،س  ر  من ال،قنين من  ريق : 

 الددذين عدد هم الشددلت مددن أأددثنيب الصددنيدا الددروا   أن مجلددىل :أحــدمها

 . (3)ن ي ون  لك من   نيب اان عق   أاو ظهر و ثقنين 

 وهذا الوا  خم وش ل ذظرذني.

 .(4)رواية اان أي عمر عن  :هامثاني

  من ا،ننيون أن ذذ ر  رمجة الشنيفع  وهني    ل ال ور اخلنيم ؛  ن  امو    ثم إذ  

 الشلسنيين  وق   لمذ الشنيفع  عن د     ق  .إذ   نين اع  زمنين حمم   ان احلسن 

د  113يعقدوب ادن إادراهلم )يوودر  ول هذا الد ور قد   دول أاد و  182 -هد

د  131) وحمم  ادن احلسدن الشدلسنيينهد(  د( 189 -هد هدة أيمد، ن  نيلدذين  نيذد لا هد

ذد  الدذذ أالرأذ ل قسنيه أهة احل يم  ول هدذا الد ور أي دني  قد   دول منيلدك ادن 

د  هددد( 198) ددنين يم،ددة أهددة احلدد يم  واعدد  هددذا الدد ور اقللددة د يعندد  ل وددنة 

اثددم ل اددرح و عدد ية راددنيه وهددو أوه مددن   حيلددى اددن وددعل  القطددنين مددنين

 

 .234أمنيل الشلت الص وا: ( 1)

 . 290 عللقة عى منهم ا،قنيه: ( 2)

  الرنيئ   109:  7  الرنيئ   ال،نيمنة ل   ر أمنير  عنيمة لوثنيقة مجلىل ا،جنيهلة؛  71:  7خنيمتة ا،س  ر   (  3)

 العني   ل او  را  اعض مني فنين عن قلم الشلت ا، سثر أنيهن الوونيئة.

 .334: 8؛  109: 7ا،ص ر ذرس  ( 4)
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 .(1)النجنيي ل  السن   وق   رام

هددة السددنة ل هددذا الدد ور وهدد ود أعلدد    مددني قددني  ادد عرفنددني قدد  إىل هنددني 

 . احل يمورأهيم انيلنسسة إىل   هنيدي،همأ

 وأتباعهمما قام به أئمة اهل البيت  يفالثاين:  املقام

 نيذدد  وقدد    منيمددة اإلمددني  مووددى اددن اعرددرتاهددذا الدد ور ويسدد أ 

د 183)ل وددنة  وفني دد   (4)ثسددنين الوأددلةإو (3)وال ددنيل (2) دد  ل ال هددذين (هدد

د 171)ل ودنة    نيذد  وفني د  ن  أوأمدني مدني   درد اعدض مدن   (5)و ،ر من ال  ن  (هد

 .غر أثل ف

ل ذشدددر ل هددذا الدد ور هدو ا،ثددور  وقد   ددنين اإلمدني  مووددى اددن اعردر

 .ومن اع د ول د الر نيا هنيديم 

اق دد ار واطدد  ال ولددة العسنيوددلة هلددم  اإلمددني  ال ددنيهم عددنيشلقدد  

ا عددذين  الددذذ قددني  هجريددة( 158-136عددني   دد   مددن ا،نصددور الدد واذلق  )

 ا،ت صدددة  دد هدد يم خماذووهيم   العلددوي  وإعدد امهم وإعدد ا   ددة مددن يدد 

 169-158العسدددني  ) اعددد د ا،هددد ذمدددن و  (6) مشدددهور رؤو  العلدددوي اددد 

 

 .1196  رقم 443رانيه النجنيي: ( 1)

 .81: 6هتذين ا ه ني  ( 2)

 .9  ح 486: 1ال نيل ( 3)

 .213إثسنين الوألة: ( 4)

؛ ال نيمة 89:  9؛ ا،ن ظم ل  نيريت ا مم وا،لو   446:  6؛  نيريت الطربذ  414:  2 نيريت اللعقوي  (  5)

 .197: 10؛ الس اية والنهنيية 419: 12؛  نيريت اإلو   للذهس  164: 6ل ال نيريت 

ل هواد  السنة ال،نيمنة واخلمسون اع  ا،نيئة  ل   ر اخلرب  105-104:  8ذقة الطربذ ل  نيرل     (6)
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و ددنين لدد  عننييددة خنيأددة انيلو ددنيع     سددىل  ريقددة ا،نصددورالددذذ  ددنين يهجريددة( 

العسددني  ثددم مددن اعدد د ارددنيدذ   و ددنين يعطدد  الشددعرا  أمددوا   رجددني  العلددوي 

 شدد ي ا  عظددل    دد  هددو مددذ ور  وقدد  هدد د عددى العلددوي   هجريددة( 169-170)

وهددو هجريددة(   193-170هددنيرون الرهددل  )ل   ددن ال ددنيريت  ثددم مددن اعدد د 

موودى ادن  ومل ي دن اإلمدني   (1)أي ني   سدنيئر العسنيودل   دنين هد ي ا  عدى العلدوي 

قدد   عددرل      ،ددر مددنهم  ف  اطشددهم وايددذائهمن مسدد ،نى مدد  اعرددر

ولددذا مل يدد م ن الشددلعة مددن الوأددوه إىل خ م دد    مدد    ويلددة ووددجن

 دد  د  ،ددرين  وإن  ددنين الددروا  عددن اإلمددني  مووددى اددن اعرددرد وا خددذ مندد  

 

 أي ه ث ن  مجر  العطنير  عطنير  :و  ر أاو يعقوب ان ولل ن قنيهعن وأنييني ا،نصور  مني لرظ : )

انيلرذ  ذن ا،ه و نيد  ذا،ه  ،ني عم  ا،نصور عى احلم دعني ريطة ان  أي العسني  امرأ  :اعرر قنيل 

و ق   إللهني   ودفىل إللهني مرني ل  اخلمائن  إللهني وعه   ف وأنيهني ا  أراد د اعرر قسة هتور أي

  إ  و  ه  ذ   ا،ه إ طلىل عللهني أه ا  و   ُ   اعض  لك اخلمائن    ر  أي ن   ا وو     وأهلرهني

. ه ى ير ثني اخلماذة    ثنيلمولل  معه ذفت ا أ   لك اا مع  ه  وا،ه   مو   نيهأن يص  عن 

  إللهني ا،نصور أذ   ق    وأخرب   عن  دفع  إلل  ا،رني ل   من الرذ إىل م ينة الس   ذفل  ق   ا،ه 

 مون ا،نصور وول  ذفل  اذ هى إىل ا،ه . ه ى يص  عن هني مو   طلىل علل  أه ا  فل  أ  ير ث  و  يُ 

آ ازم رقنيد فلهني  ول   سر فل  مجنيعة من ق    الطنيلسل  أزٌج  فت ا   ف   السنيب ومع  ريطة  اخل فة

  ار نيد ،ني رأ  ذفل  رأ   لك ا،ه   أ رنيه ورانيه هسنيب ومشنييت ع    ،ر  وإ ا فلهم  أذسنيهبم

ا  ان  أملة  (؛ واذظر: النماد وال تنيأم فل وعمة عللهم د نين    وأمر فثررن رم هرر  ف فنوا فلهني

 .76وان  هنيهم للمقريمذ: 

قنيه اان الطقطقني: )ومل ي ن الرهل  لنيف اهلل  وأفعنيل  ا علنين آه عن د وهم أو د ان  ذسل  لغر ( 1)

 .20ار  د   ه عى ع   خوف  من اهلل  عنيىل(. الرترذ ل اآلداب السلطنيذلة وال وه اإلو ملة: 
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 .مت نوا ل زمن اإلمني  السنيقر واإلمني  الصنيدا

 هـ( 232هـ( إىل سنة ) 193من سنة )الدور امام : 

د( د  193الرهدل  د أذ وددنة )وفدني  هددنيرون  مددنالد ور  يسد أ هددذاو إىل ا ايددة هد

 .هد( 232خ فة ا، و ة  أذ ونة )

وهددذا الدد ور دور خددنير انيلنسددسة للمثدد ث  مددن الشددلعة والسددنة  وعمدد   

 .النظر انيلنسسة إىل احل يم ل هذا ال ور

و ادد  لنددني مددن اإلهددنير  إىل احلددواد  ال دد  وقعدد  ل هددذا الدد ور ممددني لدد  

د( 193)ودنة  الواد  الدذذ اندني  عللد   دم اخ لدنيرو  مسني  انيحلد يم مسد أ ردذا هد

 لنهنيي  . (هد 232)ونة ال ور و

 وفلهني أمران:  مق مةالنين  ا  من قسة  لك و

 نبذة عن حممد بن إدري  الشافعياألمر األول: 

مددن ا،ننيوددن   ددر  رمجددة الشددنيفع  ل الدد ور   قدد   قدد   ل الدد ور السددنيا  أذدد 

 اخلنيم  فنقوه:

ة ا راعددة حممدد   اددن ادريدد  الشددني دد(  150فع  ا، ولدد  وددنة )ومددن ا ئمدد  هد

ذ عددى عدد    مددنهم:  204وا، ددو  وددنة ) هددد(  وقدد  هددم  ل أوائددة عمددرد  و لمدد 

 ورلنين ان عللنة  ومسلم ان خنيل  المذج   ووعل  ان ونيمل الق اح  و رهم.

و لمذ ل ا، ينة عدى منيلدك ادن أذد   واادراهلم ادن ودع  ا ذصدنيرذ  وعسد  

 .  العميم ان حمم   ال راوردذ

  وزاعدد عمددر اددن أي وددلمة أددنيهن ا  :مددنهم  لمددذ ل الددلمن عددى عدد   و 

  .ردفقل  مص  وحيلى ان هسنين أنيهن للم ان وع 

 حمم   ان احلسن الشلسنيين. م:عم هت   و لمذ ل العراا عى مجنيعة



82 |   

 

  و ددنين مددىل منيلددك ل زمددنين مددر ا،دد من   ني  سدد حمإذدد   ددنين  :ويقددنيه

ال قدى مدىل مجنيعدة مدن   واع  مون منيلك عد   عني،دني  عدى ذجدران  وهندني  مراعل  

وأراد ال،ددور  عددى   العلددوي  وعددى رأوددهم عسدد  اهلل ا،ثددض اددن احلسددن ا،،نددى

مدىل العلدوي  إىل  وال عدنيونمدن ذجدران ا همدة ا ذقد ب   السد ق   دم و  العسنيول 

لرهددل  إىل وال سعددم اف)   اددني  ل مق مددة   ددنيب ا  :اغدد اد م ددس   انيحل يدد 

 .الددلمن يدد مرد ادد ن حيمددة العلددوي  إىل اغدد اد ومعهددم الشددنيفع  م ددس   انيحل يدد 

مددر وو ددىل ل راللدد  احل يدد   نرلددذا     فددنيع قلهم الددوال ومعهددم الشددنيفع 

روهم ادد  دوأه دد   فدد خلوهني ل  سدد  الللددة  روددلهم إىل اغدد ادأو  اخلللرددة

يقددَ مون إللدد  واهدد ا   وا ددنيذو  يدد ذ هددنيرون الرهددل  و ددنين انيلسددني  ورا  ودد نير  

والشددنيفع  يدد د راد  ا عنيئدد  ا،شددهور  .و ددة مددن  قد   مددنهم قطددىل رأود   واهد ا  

 عن : اللهم يني لطلر أو لك اللطر فل  ارن ا  ا،قنيدير  ي ررد مرارا . 

ر  درمددى مددن اث دد ف  و،ددني اددني  دورد محلددود إىل اخلللرددة وهددو م،قددة انيحل يدد 

السد   عللدك يدني أمدر ا،د من  وار ني د    :لشدنيفع فقدنيه ا  إللد  ماصنيره اخلللرة ا

 .ورمحة اهلل :ومل يقة

ادد أن اسددنة مل  دد مر   وعللددك السدد   ورمحددة اهلل وار ني دد  :فقددنيه الرهددل 

ن  دد  لم ل أورددذددني عللددك فري ددة قنيمدد  اددذاهتني  ومددن العجددن   قنيم هددنيتا

   .ذأمر  اغر دجملس

عددت ت اهللُ﴿ :إن اهلل  عددنيىل قددنيه ل   نيادد  العميددم :فقددنيه الشددنيفع  وا  وت نددُ َذينت آمت الددَ

ن  َذينت مددَ نَُهِم َل اِ تِرَل  ددت ت اوددِ تِتلترت الددَ لتسددِ تِتلَرت نيحَلتنيَن لت وا الصددَ َملددُ عت نُ ِم وت
مددَ

َذذ اِر ت ددت  ِم َديددنتُهُم الددَ ُ نتَن رددت لُمت ددِّ لت سِلََهِم وت نَدقددت لت لُسددت ِّ لت ِم وت ُ ِوفََهِم َى رددت َ  خددت ن اتعددِ ُهم مددِّ
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ني اعدد  خددول  أمنندد ر دد  وأفقدد  م نددك ل     وهددو الددذذ إ ا وعدد  و (1)﴾أتِمندد 

  فقدد  هددمل ن  رمحددة اهلل رمحددة اهللعللددك و :هلددم رددنت عددن السدد   اقولددك

 ار لك يني أمر ا، من .

يريدد  عسدد  اهلل  دومددني عددذر  مددن اعدد  مددني ههددر أن أددنيهسك  :فقددنيه الرهددل 

  .و ن  أذ  الرئل  عللهم  ر لونوا سع  ا   ى عللنني واغى غد احلسن 

  لم انيلعدد ه  أمددني وقدد  اودد نطق ن  يددني أمددر ا،دد من  فسدد  :فقددنيه الشددنيفع 

 .(2)إىل آخر   م  ذصنيف(واإل

  وعددى روايددة أخددر   ووددث حممدد   اددن احلسددن الشددلسنيين وعرددى عندد  الرهددل 

م  رهددة إىل مصدد  و ددنين ي خددذ مددن وددهم  وذ   ردو لمددذ عندد د اعدد   لددك  ثددُ

)فقدد  ذددنيه الغنددى ادد   ددنين ي خددذد مددن وددهم  وذ    قددنيه حممدد  أاددو زهددر:القراددى

 .(3) رير(دالقراى الذذ ق  ذنيل  انسس  الش

ر أن دور الرقهدددني  قددد  اذ هدددى ل زمدددنين دوقددنيلوا ل ودددسن رهل ددد  إىل مصددد 

 .  (4)ورةو نين ال ور دور الر   ا، مون

يطلددن الشددنيفع   ددنين ولقدد  ) :وأمددني ذظددرد ل احلدد يم  فقدد    ددر أاددو زهددر  

راادىل  هدو   حمنيلدةرح ا ذد  إ ا  دنين لد  رأذ لدنيلر احلد يم فدويصد   احل يم دائ   

م  يطنيلدن ا،ثد ث  مدن أأدثنيا  اد ن ي خدذوا انيحلد يم إن واد وا   إىل احل يم ثدُ

 

 .55وور  النور  اآلية: ( 1)

 .10-9: 1  نيب ا   ( 2)

 .29الشنيفع  هلني   وآراؤد: ( 3)

 .29 -28ا،ص ر ذرس : ( 4)
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  ولقد   دنين لد    دة  نيئردة  يمرأي  لنيلر احلد يم وأ  يع دربوا رأيد  مدن احلد 

من العل   من ا هنيديدم مدني لدل  لد   اآلخدر  ف ر د   دة واهد   عدى قد ر مدني 

عن هني  و قدل  فدل  ورا   لدك. ولقد  ي دون مدن الشدنيفع  هدذا  فدت ا ا لدىل عدى 

أهنيديددم الطنيئرددة ال دد  مل ي لدد  عللدد  فتذدد    حمنيلددة من قددة إىل الددرأذ الددذذ ي ددون 

احلدد يم فهددو قنيع  دد  ال دد  وددنهني لنرسدد : إ ا أدد   مددىل احلدد يم وددرا  عددى 

 .  (1)مذهس (

 ددنين هنيفظددني   :)وهدده  لدد  الددذهس  امهنير دد  ل احلدد يم :ول علددو  احلدد يم

ولدو  دنيه عمددرد  زداد     يقسدة مند  إ  مددني ثسد  عند د  اصدرا  اعللد   للثد يم

 .(2) من (

 رفددض  وهددو أوه مددن ل ال راددة ا وىل و ددنين يقسددة ا هنيديددم ا،سددن   

 نيذددني يقددس ن ا،راوددلة هلددم هنلرددة ومنيلددك  ي  خ فددني  ا،راوددلة  عددى د عدد  ا 

 أي ني .

يشددرتا ل قسددوه أهنيديددم هلددم ا هنيديددم قسددوه و ددنين لدد   ائددث ل 

  :اآلهنيد  و ني  دقلقة ل الراوذ  فهو يشرتا

  .معروفني  انيلص ا ل ه ي،   أن ي ون ثقة ل دين  (1)

اثلددم يسدد طلىل أن حيلددة معددنيين   نيق   ،ددني حيدد    فنيمهددني  لدد وأن ي ددون عدد ( 2)

  .احل يم من لر  إىل لر 

 ،ني يروي .ن ي ون  نياطني  أو( 3)

 

 .183ا،ص ر ذرس : ( 1)

 .390علو  احل يم ومصطلث  لصسث  الصنيل : ( 2)
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   .   نين م لسني  إن ي ون ق  ومىل احل يم ممن يروذ عن  وأو( 4)

هددة العلددم ل احلدد يم إن أن ي ددون احلدد يم  ددر خمددنيلر حلدد يم أو( 5)

 .  هم ل مو وع 

 .(1)راعة السنياقةروا ا د سقة من الطسقنين الشويشرتا ل  ة 

ذدد    ؛)وا،روددة ل هددنيه قسولدد    ي ددون ل قددو  ا،سددن قددنيه أاددو زهددر : 

ذددر  ممددني  قدد   أن الشددنيفع  د إىل أن يقددوه د  منقطددىل السددن  عددن روددوه اهلل

واهددرتا ل الدددروا      لددم ل وددن  ا هنيديددم م صدددلة ومروددلة ول رانيرددني

 .(2) انيه احل يم من اع د( و ني   سع  عللهني ر

فقدد    ددر ل   ددنيب ا   اعدد  ذقددة قددوه منيلددك وأخددذ منيلددك اني،روددة عددن 

ى اددنيللم  مددىل الشددنيه   فقددنيه دق دد  اعرددر اددن حممدد   عددن أالدد  أن روددوه اهلل

وإذد  أخدذذني ذثدن اد  مدن قسدة أذدني رويندنيد مدن   )ف خذذني ذثدن وأذد م اد  :الشنيفع 

 .(3) ه يم ا، ل  م ص   أثلثني (

و ددنين هددو وأمحدد  اددن هنسددة   وملتددو ال دد  : أذدد   ددنين مهدد    انيحلدد يم

 يم، ن أهة احل يم.

 الظرف السيايس والثقايف القائم آنذاك نظرة عابرة إىل  :األمر الثاين

د 193)ودددنة  العسدددني  هدددنيرون دددول  ر أو دا  ث ثدددةو (هددد ا مددد   :خلددد 

ا مدد  أن للدددىل  وا،دد مون وا،دد متن  واعدددة اخل فددة فددلهم انيلرت لدددن  وأراد

 

 .233-232الشنيفع  هلني   وعرصد: ( 1)

 .235ا،ص ر ذرس : ( 2)

 .207: 7( ا   3)
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واذ هدى ا مدر إىل ق دة ا مد  ودنة   ف ننيزعدني  ا، مون عن و ية العهد  واعدة ااند 

 .وه  ونة وفني   (هد 218)  و وىل ا مر ا، مون إىل ونة (هد 198)

مددن ا، ينددة إىل  ددو   وعددرل  اإلمددني  الر ددنيالددن ن وا،دد م ثددم إن  

 و يددة قسددوهأاددربد عددى   لددك اإلمددني رفددض أن عدد  عللدد  اخل فددة أو    وا

د 203)ودنة  او شه  اإلمدني والعه    ثدم  دوىل اخل فدة مدن اعد  ا،د مون  ( هد

د 227)ا،ع صددم و ددول وددنة   232)  ثددم قددني  مددن اعدد د الواثدد  و ددول وددنة (هدد

 ثم اذ هى ا مر إىل ا، و ة.  (هد

دور هريدة  ل وذد  ال دنيرل  ا،دذ ورينا ايدة هدذا الد ور وزنيي د   وإذ  اعلندني

الددرأذ ل ا،سددنيئة الرقهلددة واحل ي،لددة وال  ملددة  ومل ي ددن لرقهددني  أهددة الددرأذ 

ل   قد    إمجددني    د    وأهدة احلد يم ودلطة   د   ددنين رد  ودنياقني  عدى هددذا الد ور

 . رمجة منيلك وأي يوور

وذدد وان علملددة يعقدد  جمددنيل   ددنين مددن أهددة الر ددة  ددنين ا،دد مون  ادد  أن  و

 دد  هددو   أهلنيذددني  ل السثددم والنقددنيش انرسدد  يشددنير  ويدد عو إللهددني  سددنير العلدد    و

  مذ ور ل هني   .

وا مهلددة ال دد   نيذدد  للرقدد  انوعلدد  قدد  اذ قلدد  إىل مسنيهددم علملددة أخددر   

 وق   رمج  الرلسرة اجملىل ه وزني ل هذا ال ور.

ا مددر ل هددذا الدد ور ا،  لمددون  خصوأددني  ا،ع ملددة د الع للددة د وقدد   ددوىل 

فعددمه ا،  لمدد  عددن مجلددىل الشدد ون  وه ددم   ه ددى اذ هددى ا مددر إىل ا، و ددة

)واددني   :ر احلدد يم وأعددنيد إلددلهم السددلطة  فقدد    ددر ل  ددثى اإلودد  دانشدد 

د234ا، و ددة فدد علن وددنة  إاطددنيه القددوه اتلدد  القددرآن د إىل أن يقددوه د اددة  هدد

  ووقددر اجددنيذسهم فنيودد ق   ا،ثدد ث  إىل وددنيمرا   لمثدد ث لر ا،لددة إىل أههدد 
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 .وأمددرهم ادد ن حيدد ثوا ا هنيديددم الصددرنين والرؤيددة  وأ ددرمهم  وأاددمه عطنييددنيهم

فدنيا مىل إللد  ذثدو مدن ث ثد    ا در ادن أي هدلسة ل ادنيمىل الرأدنيفة وأاد  ال و

 .(1) ألر ذر (

لم و دة أمدر ادرت  لفدة ،دني أف د  اخل ووأدر  ا،سدعودذ فقدنيه: ) :ثم قدنيه

عللدد  النددني  ل أيددني  ا،ع صددم  ددنين والددرت  ،ددني   هااجلدد ل النظددر وا،سنيه،ددة 

شددلوو ا،ثدد ث  انيل ثدد يم الوالواثدد   وأمددر النددني  انيل سددللم وال قللدد   وأمددر 

فقدد    ومددىل أذدد    ددنين مددن أهلددم اخللرددني  إىل أن قددنيه د د  (2)وإههددنير السددنة واجل عددة

ورأ  لدد   ،ددر مددن  .وا  رددروا لدد  وددو  فعنيلدد  لرفعدد  ا،ثنددة  م هدد  أهددة السددنة

  .ل ا،نني   ذ ر أن  اهلل  رر ل   ا،ث ث  رؤ

ر ا،ثدد ثون اذ صددنيرا  دفنيذ صدد   و ددنين مددن أثددر هددذا هدد و  رد  فعددة عنلددر

هددون وأخددذوا ار    ا يدد هيم وعلمهددممددن ا،ع ملددة هددنيئ   وأخددذوا ين قمددون 

هددون مددن امدد ُثن فدد قر     رحيددني  هددنلعني  ا،ع ملددة جت وأخددذ أمحدد  اددن هنسددة اددة ار 

وهددذا اددنيلقو     فددلث م عددى هددذا انيل ددعر  ح النددني ر  درئددل  ا،ثدد ث  يشدد 

و دنين مدن أ درب أدوا دد  ل ا،لدمان القدوه اتلد  القددرآن  ومل يدرل ه دى عدى مددن 

أهد مهني إ ا اا مدىل راد ن  :وودئة .هدذا إ راهدني   ومل يعد     خنيف عدى ذرسد  فد قر  

ي قد    : ؟ قدنيهفد هي  يقد     رن الصد   دثدم ه د   ثنواآلخدر مل يمد ت   ثنق  امد ُ 

 .(3) ثن(الذذ مل يم ت 

 

   خ فة ا، و ة عى اهلل اعرر.537للسلو  : ؛  نيريت اخللرني  198: 3 ثى اإلو   ( 1)

 .71: 4مروج الذهن  ومعنيدن اجلوهر للمسعودذ )ن:   ه مرع ( ( 2)

 .200-199: 3 ثى اإلو   ( 3)
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د 232) ودنة ل اعدة من هدى هدذا الد ور واد الظهر ممدني  قد    ف    وأمهل د (هد

 لرأذ وواود ا،سنيه،نين العلملة وا،ننيهران.لهرية ،ني  نين فل  من 

للمثدد ث  ل هددذا الدد ور مددن العنيمددة واخلنيأددة اعدد  هددذد ا،ق مددة ذ عددرل و

 :مقنيم ل 

 ن العامةواملحدثما قام به األول: يف  املقام

مل اد وا  ا  ا ه    الدذذ  دنين ي لقدنيد عل   خم لر العلو    ث  ،دني دددددد إن  ا،ث

وا  أن    أقسلوا عى النني من السددلطة الرلسددرة وال    والطن و رهني والرنون من 

  و نين أهة احل يم مظلوم  ل أع  ل  ق اودة  ود ننيدد إىل رودوه اهلل احل يم

رمنيزم ذظرا  حلة النني  دددد نيمدددد ع عللهمُيقسة أن  الس هي   فمن ذا ال وردددد ل ه النني 

 .رووه اهللذقلة أهنيديم  و وزم

ف خددذوا يسددنيفرون إىل الددس د    ملددة  واهتددم ل  ى علدد   احلدد يموددعقدد  و

ذدوا علدم الرادنيه و دنين أود ني هم   جلمىل ا هنيديم د  د  هدو منقدوه عدنهم د ودو 

ائ  ل هددذا فعلدد   احلدد يم قدد   ملددوا الشدد   حيلددى اددن وددعل  القطددنين  دد   قدد  

 أذرسهم ل  سث ا هنيديم و  وين علم الرانيه. ا نملةال ور  وقنيموا 

وعلة قلنيمهم اذلك مدني فعلد  ا،د مون انيلنسدسة إلدلهم مدن إاسدنيرهم عدى القدوه 

اتل  القرآن  فمدن مل يقسدة مدنهم ادذلك أهنيذد  ورضاد  وه  د   و دنين اع دهم   

أهددنير إللدد  أمحدد  أمدد    مل يقددة اددذلك  وهدذا مددني يقدوه اددذلك  اددة أن  النسدد 

 )ومل يرل ه ى عى من خنيف عى ذرس (.

ن  ا،ثدد ث  ل الدد ور السددنيا   ددنيذوا ل قسددنيه أهددة الددرأذ و ددنيذوا أ  قدد  وقدد  

يعنير ون فقهدني  أهدة الدرأذ واحلنرلدة  إ  أن  دولدة العسنيودل   نيذد    يد  منيلدك 

م   احلدوز  العلملدة الذذ هو مدن علد   ا،ثد ث  إىل أن  دول منيلدك  وامو د  هتد  
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ا  يلدد  احلنرلددة  نيلقددنين أي يووددر  انددو العسددني  ل ا، ينددة  ثددم اعدد   لددك قددني 

وحممدد  اددن احلسددن الشددلسنيين  و لددك اعدد   رددنيهم وقددىل ادد  السددلطة و  مددذ  أي 

 هنلرة  و نيذ  السلطة مىل احلنرل .

وقدد   لمددذ الشددنيفع  عندد  منيلددك  دد   لمددذ عندد  حممدد  اددن احلسددن الشددلسنيين  

ا   اعنددوان   ددنيب ا،سددل    وقدد  رد  عددى منيلددك  دد  هددو مددذ ور ل  ومجددىل ادد 

 خ ف الشنيفع  ومنيلك.

 د  أذد     دن ردودا   ،در  عدى أي يووددر وعدى أهدة الدرأذ  ومل يقسدة  دد   

مددنه  اثدد د  وقدد  اا دد د ادد  ا، رودد   م روددة خلددلث الددنه   وم رودد   أقددرب 

ير دددوا ادددذلك مدددن الشدددنيفع ؛ إ    يدددر  إىل ا،ثددد ث   إ  أن  ا،ثددد ث  مل 

ا،ثدد ثون ا  ويددة الروايددنين ا،شددعر  انيل جسددلم وانيلصددرنين  و ددة ي   ادد   

  ول ال رادددة ال،نيذلددة إىل الصدددثنياة  ولدددذا  دددنيذوا وأن ين هدد  إىل رودددوه اهلل

ينهدون عدن   نيادة ف دنيواهيم وف دنيو  الشددنيفع  و  سد ؛  ذد   لدل  ل ف دنيوهيم: قددنيه 

 .  رووه اهلل

فتذدد   ددنين    يدد )أمددني انيلنسددسة لر نيو : دد ريت ا،ددذاهن اإلودد ملة    ددر ل وقدد 

ويدر  أن  علدم الد ين هدو وهد د الدذذ ي  دن  وعلدم   ينهى عدن ذقلهدني و  نيا هدني

  ولددذلك  ددنين ينهددى عددن   نياددة فدد  ي  ددن وددوامهني  الدد ين هددو ال  ددنيب والسددنة

    :نيهفقد  ؟وو ل  رادة هدة ي  دن   دن أهدة الدرأذ مدن فقهدني  العدراا ف نيوي  

إذدد  و  ااددن ا،سددنير  مل ينددمه مددن السدد   :قددنيهففددنيان ا،سددنير    سهددني   :قددنيه السددنيئة

   .خذ العلم من فوا أمرذني أن ذ

  الشددنيفع مددىل أن    أن ي  سددوا   ددن الشددنيفع عددن اددة إذدد   ينهددى ا،ثدد ث  

؛  ذد  مدني  دنين يدر  علد   ل ولد  ل ذرسد  ا، دنين ا، د   منمل   من  امنملة ا و ني 
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 .(1) ( ين ا يرا  انيل  وين وذقل  لألخ ف إ  ال  نيب والسنةال

و نيذد  السدلطة    دنيذوا اعلد ين ل هدذا الد ور عدن السدلطة ا،ثد ث  ا  أن  و

 هددة الددرأذ وال دد   وا،ع ملددة  وا،ع ملددة  ددنيذوا هدد ي ين مددىل أهددة احلدد يم  

اادن ق لسدة ذظدر أهدة ال د   انيلنسدسة إىل  ذقدةو نيذوا يعربون عنهم انيحلشدوية  وقد  

فتذددك   سدد  إل  علمندد  مددني وقردد  ) :أهددة احلدد يم ل   ويددة خم لددر احلدد يم

وإوددهنيهبم ل ال  ددن   احلدد يم وام هددنيزم عللدد  مددن ثلددن أهددة ال دد   أهددةت 

ا، نددنيقض ه ددى وقددىل ا خدد  ف  ورمددلهم اثمددة ال ددذب وروايددة  اددذمهم

  ا،سددلمون وأ رددر اع ددهم اع ددني   و ،ددرن النثددة و قطعدد  العصددم و عددنيد 

 .(2) (و عل   ة فري  منهم ،ذهس  اجن  من احل يم

فقددني  ا،ع ملددة اقلددني  عددى أهددة احلدد يم   الددنه  معنير ددة هدد ي     و نيذدد 

وقدد  ذددنيهر   وأوادد وا مسدد لة خلدد  القددرآن  وا،دد مون ادد  أذدد    ددنين مددن ا،  لمدد 

دد(  212ل وددنة )ن ة أن  القددرآن  سددنيئر ا هددلني  خملددوا  أعلدد سددَ وانيهددم وقت  أن  هد

لك ل جملدد  لددذخملددوا  وأخددذ يدد عو ال ددريم ا،ددذهن احلدد  هددو أن  القددرآن 

وقدد   ددر    ل  لددك ادد  يددراد هججددني  قني عددة ل هددذا ا،و ددود وادىل  مننيهرا دد 

   .والنني  أهرارا  فل  يقولون  ا،ننيقشة هر  

د 218)ل وددنة ل ددن و يدد عو أن د وهدد  السددنة ال دد   ددول فلهددني د ادد ا لدد   (هدد

 .(3)النني  اقو  السلطنين إىل اع ننيا هذد الر ر  

 

 .460  ريت ا،ذاهن اإلو ملة: ( 1)

 .47  وية خم لر احل يم )ن حمم  ا أرر(: ( 2)

 .462و 143-142  ريت ا،ذاهن اإلو ملة: ( 3)
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و ددة مددن مل يقددة ا ددون القددرآن خملوقددني  مل ي ددن يقسددة هددهنيد    وا،ثدد ثون 

؛ لعدد   واددود هدد يم يدد ه عللدد   فوقددىل  ددنيذوا خمددنيلر  مددىل  ددون القددرآن خملوقددني  

وفددلهم أمحدد    الرقهددني  وا،ثدد ث  ذنيئددن ا،دد مون رده دد  فالنددماد ادد  الطددنيئر    

  فسع ددهم (1)مددنهم وأذددذرهم انيلعقددنيب والعددذاب إن مل يقدروا ادد   لددن  ادن هنسددة

ومل يقدروا ادذلك   واع دهم أدرب عدى مدني ذدمه هبدم مدن العدذاب  أقر  اذلك ادربا  

 أا ا .

ى مدنين ا،د و نين ا  مون  وأمحد  ودل  إللد  ادني   ه  مر عى هدذا ا،ندواه ه د 

م  اعد  دف خذوا ي د  راوذ  انيلسدلنيا ا،در  اعد  ا خدر    ومل يقدر  أمحد  ادن هنسدة ثدُ

ا، مون خلر  الواث  واعة هدو أي دني  ا،علدنير ذرد  ا،علدنير  و دنين ا مدر عدى هدذا 

ارين أمحد  ادن هنسدة  ف دة مدن   و دنين عدى رأ  الصدني(2)ا،نواه إىل زمنين ا، و دة

أقددر  ادد ن القددرآن خملددوا ولددو إ راهددني   ر دد  روايددنيهتم فددل  اعدد   واعددة القددوه 

اذلك وع   القوه ا  هدو ا،علدنير ل اجلدرح وال عد ية اعد  مدني الد  ا، و دة عدى 

العددرش وأددنير ا مددر اددنيلع   ل زمنيذدد   ف ددة مددن  ددنين قددنيئ   ا ددون القددرآن 

مددن مل يقددة اددذلك أددنير مددن ا،قددرا   وقددني   و ددة  خملوقددني   ددرد مددن السددلطة

وا لدد واع  ا،ثدد ثون اجمددىل ا هنيديددم واجلددرح وال عدد ية ل روا  ا هنيديددم

ا،علدددنير ل اجلدددرح وال عددد ية القدددوه امتلوقلدددة القدددرآن وع مددد   م دددنيفني  إىل 

ه  ددون الشددتو  ا خ  فددنين الشتصددلة ادد  ا،ثدد ث   فجعلددوا ا،علددنير ا و 

ومشدموه ردذا ا،علدنير أادو هنلردة الدذذ  دنين مدن أهدة من أهة ا هدوا  والسد د  

 

 .463و 143ا،ص ر ذرس :  (1)

 .465-464ا،ص ر ذرس : ( 2)
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)إن   ،ددرا  مددن أهددة احلدد يم اودد جنيزوا الطعددن  :الددرأذ  فردد   ددثى اإلودد  

مو دىل آخدر ذقد   عدن ل قدنيه   و(1) عى أي هنلردة لدرد د  ،درا  مدن أخسدنير اآلهدنيد(

وأمددني اادن عسدد  الدرب: ) ددنين اادن معدد  ي،ندد  عللد  د أذ عددى أي يوودر د ويوثقدد   

 قدنيه ل مو دىل آخدر  و(2)   عد ا   ي هنلردة وأأدثنيا (فهدم ونيئر أهدة احلد يم 

 أن  الستددنيرذ مل يددرو عددن أي هنلرددة و  روايددة واهدد    وقدد  ارهدد  ل  نيرلدد 

ح أادني هنلردة أادو عسد  اهلل حممد  ادن إن  ممدن ادر   :)ويقوه اان عسد  الدرب هلم قنيه:

د ل ال ددعرني  وا،رتو دد   اودد علة الستددنيرذ ومل يددرو عندد  و  هدد يم   وعدد  

 .(3) واه  ل أثل  الستنيرذ ومسلم  ول ن رو  ل  النسنيئ  والرتمذذ(

وممن هدمل  هدذا ا،علدنير الشدنيفع  الدذذ مجدىل اد  مسدلك أهدة الدرأذ وأهدة 

مددن هتجددم اعددض العلدد   عللدد  ل ه ي،دد    ددنيان معدد    هلددم مل يسددلم  احلدد يم

فق  أ ،در فلد  القدوه  وقدنيه فلد  اادن عسد  احل دم: إذد   دنين يدروذ عدن ال دذاا  

والسدد عل   فددرو  عددن إاددراهلم اددن حيلددى مددىل أذدد   ددنين قدد ريني   ورو  عددن 

اودد علة اددن عللددة مددىل أذدد   عددن فلدد   وقددنيلوا: إن  الستددنيرذ ومسددل   مل يرويددني عندد  

ل أدثلثه   ولدو   أذد    دنين  دعلرني  ل الروايدة لرويدني عند   وأن مذهسد  أن   هلئني  

ا،راوددلة لددل  اثجددة  وقدد  مددأل   سدد  مددن قولدد : أخربذددني ال،قددة  أخددربين مددن   

 .(4) أهتم 

 

 .196: 2 ثى اإلو   ( 1)

 .200ا،ص ر ذرس : ( 2)

 .195ا،ص ر ذرس : ( 3)

 .230-228ذظر مننيقن ا مني  الشنيفع  للرتر الرازذ: ا . و226ا،ص ر ذرس : ( 4)
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 . الشلعة واخلوارج والنواأن  وا،  لم هبذا ا،علنير  عنيملوا مىلو

 املعيار يف اجلرح والتعديل

 معنييرا :لجرح وال ع ية لاعلوا ق  ن  الرانيلل  ل هذا ال ور ثم إ

 .وعدمه ،كون الشخص من أهل األهواء والبدعاملعيار األول: 

 االنتامء املذهبياملعيار الثاين: 

 دددنين مدددن معدددنيير اجلدددرح  ملدددة الشدددتو إىل مدددذهن دون مدددذهنإن 

عددنيد     ددة مددن  ددنين م مسدد ني  انيحلدد يم و  يسدد عمة عقلدد   ددنين ف  وال عدد ية

 .و ة من مل ي ن  ذلك فهو  ر عنيده  و  ي خذ من 

 ددة مددن يقددوه انيل جسددلم والصددرنين عددى مددني هددو هددنيهر  :مددن اددنيب ا،،ددنيهو

   ف . إو  اعض اآلينين والرواينين  قسة رواي  

ولعلدد   اددة  لددك مل يقسلددوا هدد يم أهددة الددرأذ والشددنيفع  الددذذ  ددنين ل 

احلد يم  ولدذا مل ادم أمحد  ادن هنسدة او نسدنيو   سد   أوائة أمرد يعرب عن  اندني  

وأمدني انيلنسدسة للطوائدر ا خدر  نيلشددلعة واخلدوارج و درهم مدن الدذين مل ي وذددوا 

 عى مذهسهم فني مر فلهم وا  .

ني اددني  ل ممدد أهددة  ددر مذهسدد   نمدد أمحدد  اددن هنسددة  موقددرويم ددن معرفددة 

ومددن   لددرب والرددنيارا  وأمددر ا،دد من   ئمددةالسددمىل والطنيعددة لأل : ئلإهدد   روددني

ومدن  لدسهم انيلسدلر وودم  أمدر   ول اخل فة فدنيا مىل عللد  الندني  ور دوا اد 

وقسدم الرد     الدرب والردنيار  ىل يدو  القلنيمدةإوالغمو مدنيل مدىل ا مدرا   .ا، من 

ودفددىل   ن يطعددن علددلهم و  ينددنيزعهمألددل   هدد  إىل ا ئمددة  وإقنيمددة احلدد ود 

  اددرا   ددنين أو فددنيارا    اددمأن عندد ألهم لدد إمددن دفعهددني   لددلهم اددنيئمإالصدد قنين 

عنيدهددني فهددو أومددن   منيم دد إ   اددنيئم وأدد   اجلمعددة خلردد  وخلددر  ددة مددن ول
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ئمدة ا،سدلم  وقد  أومدن خدرج عدى إمدني  مدن   مس  د  نير  لآلثدنير خمدنيلر للسدنة

قدروا لد  انيخل فدة اد ذ واد  مدن الوادود  دنين أو   نين الندني  قد  اا معدوا عللد 

وخدنيلر اآلثدنير عدن رودوه   ا،سدلم  نياخلدنيرج عصد  هد    فقد   انيلر ني أو انيلغلسة

 .(1) ن منين اخلنيرج علل  منين مل ة انيهللةتف  اهلل

عنير دد   يمددن  ددة وهددذد الر ددر  قدد  محلدد  ا، و ددة  ن ي يدد د ويعددنيرل 

هدذد الر در   در  أمحد  ادن هنسدة احلد يم عدن عسلد  اهلل ادن موودى او ننيدا  إىل و

معنيويددة اددن أي وددرلنين واعددم روددول  إىل حيلددى اددن   ،ددني وددمع  ي نددنيوه دالعسسدد 

خددو  أادو عسدد  اهلل أمحدد  اددن هنسدة يقددرأ عللددك السدد   ويقددوه أ :معد  فقددنيه لدد 

ذدد  وددمعننيد ي ندنيوه معنيويددة اددن أذدني وأهددو  ا   ،ددر احلد يم عددن عسلدد  اهلل و :لدك

قدرأ عدى أي إ :فقدنيه حيلدى ادن معد  للرودوه .أي ورلنين وق   ر   احلد يم عند 

ذد  أذدني وأ :حيلى ادن معد  يقدرأ عللدك السد   وقدنيه لدك : الس   وقة ل عس  اهلل

ن عدد، ن تفدد   وددمعنني عسدد  الددرزاا ي نددنيوه عدد، ن اددن عرددنين فددني ر  احلدد يم عندد 

 .(2) ف ة من معنيويةأ

ن أمحد  ادن هنسدة اد  أفندر    وعس  الدرزاا الصدنعنيين هدلت أمحد  ادن هنسدة

  مدن يدر  اد ن حيد   عند  مدىل أذد  وثد  ن عسلد  اهلل ي ندنيوه معنيويدة   أذد  يدر  أ

  :(3)منهم  ه عنونني  نين ي

نيب رأ  اخلددوارج أددنيهن الشددعر ا،عددروف ل ااددن ملجددم  عمددران اددن هطدد 

 

 .485  ريت ا،ذاهن اإلو ملة: ( 1)

 .295: 5الغ ير ( 2)

 .295-294: 5الغ ير ( 3)
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ا،ددرادذ د إىل أن قددنيه د وثقدد  العجددن واعلدد  الستددنيرذ مددن راددنيه أددثلث  

 وأخرج عن .

د(131)رذ ا، دو  داودثنيا ادن ودوي  العد وذ السصد ومنهم:   دنين حيمدة  هد

هددن عللددني   وثقدد  أمحدد  وااددن معدد  أ ددنيم   هدد ي ا  وقددنيه    عددن عددى

 .ي داود والنسنيئ أوهو من رانيه أثنيح الستنيرذ ومسلم و  والنسنيئ 

ى ومددنهم:  هريددم اددن عدد، ن الددذذ  ددنين يصددن ل ا،سددج  و  لددرج مندد  ه دد 

قددنيه اودد علة اددن علددنيش رافقدد  هريددم مددن  .يلعددن عللددني  وددسع  لعنددة  ددة يددو 

ن أهدذا الدذذ يرويد  الندني   :وقدنيه ل  ر إىل م دة فجعدة يسدن عللدني  ويلعند دمص

خطد  السدنيمىل  أذد  مند  امنملدة هدنيرون مدن موودى هد  ول دن أ :النس  قنيه لعن

ن  ام دنينذد  مند  أذد  هدو قدنيه: إفد  هدو؟  :قل  قدنيرون مدن موودى  قلد  عمد 

اهدد م اث ي،دد    اددن عسدد  ا،لددك يقولدد  عددى ا،نددرب  رويدد ؟ قددنيه وددمع  الوللدد 

 .داود والرتمذذ و رهم واأالستنيرذ و

ولعندد  و  يددروون عمددن ذددنيه مددن  روون عمددن وددن عللددني  فدد   همو ددر

مددن اعلدد  الستددنيرذ مددن راددنيه أددثلث  فقدد   ن   ومددىل  لددك يقولددون ادد   معنيويددة

لون مددىل ممددني  ددنيذوا ي عددنيم أاددنيز القنطددر   و ددنيذوا ي عددنيملون مددىل الشددلعة اوددو

ل   ددنيب  ه ددنيدعددى مددني  (1)هجددر ل هتددذين ال هددذين نادد ا قددنيهاخلددوارج  فقدد  

و شد ة  دوثلقهم الننيأدس   نيلسدني  و دوهلنهم الشدلعة أ)وقد   ند   :الع ن اجلملدة

    حيسدد  إ  مدد من و  يسغ دد  إ  منددنيف  :عللددني  ورد ل هقدد  ن  أ وددل  و  مطلقددني  

وهددو  وذدد    هنددني مقلدد  اسددسنهنيالددسغض  ن  أثددم ههددر ل ل اجلددواب عددن  لددك 

 

 .410: 8هتذين ال هذين ( 1)
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 .)(1)ر النس دذص

زدم يسغ دون عللدني  وهدلع   أول ن اجلدواب مل يظهدر لد   واجلدواب الصدثل  

 وهلع   ذرصوا عللني .  ذ  ذرص النس  

وعددى  ددة هددنيه  فهددذا ا مددر  ددنين دخددل   ل اجلددرح وال عدد ية  ف ددنيذوا 

رونن  نيلسددني  وييوثقددون النواأدد  اددة إ ا أرادوا  سددقلث أهدد  الشددلعة مطلقددني     ددع 

محد  ادن )قلدة   :زهدر  حممد  أادو  ذسسود إىل ال شلىل  والشنيه  عدى  لدك مدني   درد

أمحدد  للثلددى اددن  :فقددنيه  ن حيلددى اددن معدد  ينسددن الشددنيفع  إىل الشددلعةإهنسددة 

   هدة السغد أذظدرن ل  صدنلر  ل ق دنيه  :قدنيه حيلدىف ؟ لدر عرفد   لدك :معد 

  يدني عجسدني  لدك :فقدنيه أمحد   ق  اه م من أول  إىل آخدرد اعدن ادن أي  نيلدن  فرأي 

أوه مددن اادد ن مددن هددذد  ن  تفدد  ؟!هددة السغدد أفددسمن  ددنين حيدد م الشددنيفع  ل ق ددنيه 

 .(2) فتجة اان مع (  هة السغ  هو عن ان أي  نيلنأمة اق نيه ا 

 يسمىل   م .ن ي هموا انيل شلىل ه  ى   أن اع هم يري ون أفنر  

 املعيار الثال : القول بخلق القرآن

  ومددن ا مددور ال دد   نيذدد  دخللددة ل اجلددرح وال عدد ية مسدد لة خلدد  القددرآن

ة أأمحدد  اددن هنسددة الددذذ هددو مددن علدد   اجلددرح وال عدد ية وهددو  ن  تفدد  هدد  ا ئمدد 

هنيديددم ا،ثدد ث  الددذين قددنيلوا اتلدد  القددرآن اددربا   وقدد  أراعددة مل ي ددن يقسددة ا 

وأخدذ أمحد  اددن )فرد   دثى اإلود  : عدن مسد لة خلد  القدرآن    قد   السثدم

ح النددني   فددلث م عددى هددذا انيل ددعر  وهددذا  ددر  هنسددة رئددل  ا،ثدد ث  يشد

 

 .28الع ن اجلملة: ( 1)

 .145الشنيفع  هلني   وعرصد  او زهر : ( 2)
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ى   دوا دد  ل ا،لددمان القددوه اتلدد  القددرآنأ ددرب مددن أو ددنين اددنيلقو    ومل يددرل ه دد 

  إ ا اا مدىل راد ن :وودئة . راهدني  إهدذا  ومل يعد     قر   عى من خنيف عدى ذرسد  فد 

 :قدنيه ؟هي  يقد   رن الصد   فد دثدم ه د   ثنأه مهني قد  امد ثن واآلخدر مل يمد ت 

هددذا    :قددنيهف  ووددئة عمددن قددنيه لرظدد  اددنيلقرآن خملددوا .ي قد   الددذذ مل يمدد ثن

 .(1) عنيد(أن أى راة إو  م و  يصى خلر  ل  يُ 

 :مرددنيدد مددني (2)العلددم الشدنيمتالع دن اجلملددة ذقدد   عدن   ددنيب ل   ددنيب    درو

 نالقددرآن واادد ُ  م ل مسدد لة خلدد وورعدد  ،ددني   لدد  مددىل ف ددل   اإلمددني  أمحدد  إن  )

 ذد   دنين يدرد روايدة  دة مدن خنيلرد أثدم   در   اسسسهني اعلهني عد ه ال وهلد  أو زاد

 .ول  لك خلنيذة للسن   من  ل هذد ا،س لة  عصسني  

ادة  د     وواقرد  مشد  فد ن :ادة زاد فصدنير يدرد الواقدر ويقدوه :ثدم قدنيه

 . (3) (  أهن الرواية عمن أانيب ل ا،ثنة  لثلى ان مع  :وزاد وقنيه

  يددر  ال  نياددة عددن أمحدد  ممددن   ددنين أمحدد  اددن هنسددة) :ول هتددذين ال هددذين

  مدىل أن حيلدى ادن معد   دنين (4) (ر الد  ردو  ر اان معد  وأادني ذصد   ام ثن ف انيب

  (5)علمهدم انيلراددنيه عدى مددني اعدرتف ادد  أمحدد  ادن هنسددة  د  ل هتددذين ال هددذينأ

وقد  قدنيه أمحد  ادن ) :و  ر ذظر مني ل هتدذين ال هدذين أدنيهن ملدمان ا ع د اه

 

 .200-199: 3 ثى اإلو   ( 1)

 .303-302العلم الشنيمت ل إي،نير احل  عى اآلاني  وا،شنييت للمقسن: ( 2)

 .157الع ن اجلملة عى أهة اجلرح وال ع ية: ( 3)

 .251: 11ذين ال هذين هت( 4)

 .207؛ الرهلة ل  لن احل يم للتطلن السغ ادذ: 248ا،ص ر ذرس : ( 5)
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 .(1) (ذرص ال  ر ل ا،ثنة   لثلى  وأي هنسة: أ رد ال  نياة عمن أانيب

لعد   معلدنيرا  ن هنسدة القدوه اتلد  القدرآن قد  اعدة أمحد  اد واحلنيأة: أذد  

   لثلددى اددن معدد  وعددن اددن مدد ين الددذين اودد رنيد أمحدد  قسددوه هدد يم الددراوذ

 منه .

اددة زاد عددى  لددك  ومل ي ددن يقسددة هدد يم مددن قددنيه اتلدد  القددرآن اددربا  أو 

ى مددن ودد  وا ل هددذد ا،سدد لة  و ددنيذوا يعددربون عددن هدد       رهددني   اددة ه دد 

أي دني   ( لرظد  ادنيلقرآن خملدوا) : دة مدن قدنيهنين ه دم  د انيلواقر  ا،شد و   ادة 

قدنيه أمحد  ادن زذجويدد : ) :لدذهس ا قدنيهه دم ودنياقلهم ل عد   قسدوه أهدنيدي،هم  

 اجلهملة. ومع  أمح  يقوه: اللرظلة   من

 وقنيه أنيل : ومع  أي يقوه: اجلهملة ث   فرا: 

 .قنيل : القرآن خملوا  فرقة

 .وو  واوفرقة قنيلوا:     اهلل 

 ا  خملوا.  وفرقة قنيلوا: لرظنني

 .(2) (  يصى خلر واقر   و  لرظ  :ثم قنيه أي

وهدو عدى    دومن الدذين قدنيلوا اد ن  لرظد  ادنيلقرآن خملدوا هسد  ال راالسد 

الع مدة  فقلد  اغد اد  أادو عدن   احلسد  ادن عدن ادن ) :الندس  أعد   ودر مني ل 

 السغ ادذ  أنيهن ال صنيذلر. يمي 

 إوددثنيا ا زرا  ومعددن اددن علسددى  ويميدد  اددن هددنيرون  ويعقددوب وددمىل

 

 .410: 4ملمان ا ع  اه ( 1)

 .289: 11ور أع   النس   ( 2)
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 اان إاراهلم. و رق  انيلشنيفع .

 رو  عن : عسل  ان حمم  السماز  وحمم  ان عن فس قة.

 .  صددنيذلر  ل الرددرودلسددنني   فصددلثني   فطنددني     لددني   و ددنين مددن اثددور العلددم

لددذلك   فهجدروا أدوه  د ه عددى  سثدرد  إ  أذد  وقددىل الند  واد  اإلمددني  أمحد   

أمحد  قدنيه: مدني  وهو أوه من ف د  اللرد   و،دني الدا حيلدى ادن معد   أذد  يد  لم ل

 أهوا  إىل أن يرضب  وه م .

وقددنيه:  قددنيه هسدد  ل القددرآن: لرظدد  ادد  خملددوا  فسلددا قولدد  أمحدد  فدد ذ رد 

 در ا،لردوظ.  هذد ا عة  ف و د  هسد  ا،سد لة  وقدنيه:  لرظدك ادنيلقرآن يعند :

خملددوا: قددنيه: ا عددة  وإن  ذعمددة هبددذا الصددس ؟ إن قلنددني:  أمحدد : أذ يوقددنيه ل 

 .(1) ( مح  أأثنيا   وذنيلوا من هس  قلنني:  ر خملوا. قنيه : ا عة. فغ ن

ومددن اللرظلددة أددنيهن أددثل  الستددنيرذ واودد ني د عددن اددن ا،دد ين   فقدد  

 ر ددوا لددذلك مجنيعددة مددن علدد   العنيمددة أهنيديددم الستددنيرذ وعددن اددن ا،دد ين  ل 

 لمان ا ع  اه و رد.م

وخ أة ال د  :   يم دن معرفدة مدني هدو معلدنير اجلدرح وال عد ية عند هم  

   فتن   ة واه  منهم ق  ق ح الغر.

فددت ا  ددنين ا،علددنير للجددرح وال عدد ية  ددسث ا،ثدد   وفهمدد  وا قنيذدد  وأدد ق  

ومل ي ددن لألهددوا  دخنيلددة  ددنين اجلددرح وال عدد ية أددثلثني   وإ  مل   ددن للجددرح 

قلمددة  وإ ا مل ي ددن اجلددرح وال عدد ية أددثلثني  مل   ددن لألهنيديددم ال دد  وال عدد ية 

 يروهيني ه     قلمة.

 

 .81-79: 12ور أع   النس   ( 1)
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 : يف ما قام به األئمةالثاين املقام

اإلمددني  مووددى اددن أالدد  اعدد   لإلمنيمددة مددن إلمددني  الر ددنيا  صدد ذإن  

 مدن اهدة  ل  لدك الردرت   انيلنسدسة للشدلعة ني  وهسنيود  ا  ا يد  ا  دوريعد   اعرر

اعد  مدني  دنين مدن ا خ ندنيا ل زمدن موودى ادن  العلو  ا،ت لردة عند ر نيداذ ش

  لرلدددةعلدددون أخسدددنير الر دددني  و  دددنيب  ددد  هدددو مدددذ ور ل   اعردددر

  سدددني  ل علدددة  مدددىل أرادددنيب ا،لدددة وا ديدددنين  وذقدددة عنددد    ددد امننيهر

ا ه ددني    دد  هددو أي ددني  مددذ ور ل   ددنيب العلددون  م،ددة   ددنيب علددة حممدد  اددن 

 هني ان. وننين و  نيب علة ف ة ان

هددو ا،راددىل ،ددني  ددنين مشدد    عددى العلدد   م،ددة   ددنين اإلمددني  الر ددنيلقدد  

ة اع هني مىل اعض.  ةعل  اخ  ف أهنيديم ا ئم 

وهددذا الدد ور يم ددنيز للشددلعة ادد    رذددنيد ل ال عددنيده والرتاددل  مددن أن  علدد   

الشلعة قد   صد وا ل هدذا الد ور ل د للر ا أدوه وا،صدنرنين  أدثنيب السدنيقر 

امدددرااع هم لإلمدددني  رفعوهدددني إ ا  دددنيذوا يوااهدددون مشددد لة و  والصدددنيدا

 .الر ني

أددروان اددن حيلددى ويددوذ  واحلسددن اددن  ا،صددنر :وا،شددهور مددن هدد    

حمسددوب وحممدد  اددن أي عمددر وعسدد  اهلل اددن ا،غددر  والسمذطدد   وهدد     لهددم 

وذددوادر ااددن أي   أأددثنيب اوامددىل  م،ددة اددنيمىل اآلثددنير للددوذ  اددن عسدد  الددرمحن

 عمر. 

 :وق  اه م ل هذا ال ور لع   من العلو ذا ه

د 219)علددم الراددنيه  فنددر  أن عسدد  اهلل اددن اسلددة ا، ددو  ل وددنة  :منهددني  (هدد

 221) ف ددنيه ا، ددو  وددنةاددن واحلسددن اددن عددن   الددواقر  لدد    ددنيب ل الراددنيه
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 ل  أي ني    نيب ل الرانيه. (هد

لدوذ  ادن عسد  الدرمحن ا، دو  فومنهني: مدني   دن ل علدة اخد  ف احلد يم  

د 208)وددنة  د 217) وااددن أي عمددر ا، ددو  وددنة (هدد ردد    ددنيب ل اخدد  ف  (هدد

 احل يم. 

ذددر  ل فهرودد    ددن يددوذ  اددن تذددني ل علددة احلدد يم  ف  ددن ومنهددني: مددني 

 ف عسدد  الددرمحن   ددنيب علددة ال  ددنيب وعلددة احلدد يم  وهددذا  ددر علددة اخدد 

 احل يم  وهذا من العلو  ا،همة ،عرفة علة احل يم .

والشدددلعة  غدددرهم اذقسدددموا إىل حمددد ث  و دددر ا،ثددد ث   وذ لجدددة ردددذا 

 دنين اد  الطدنيئر   اخ  فدنين هد ي    وقد  ام د ن  لد ا خ  ف ومدني ي ردرد عل

هدددذد ا خ  فدددنين إىل ا عصدددنير ا، ددد خر   ومدددن أراد ا  ددد د عدددى اعدددض 

 .(1) شر القننيد  نيب ا  ل  من الراود إىل هني هتم ف 

 . (2)احل يم  وين هذا خ أة مني أردذني أن   رد ل  نيريت 

  

 

 .201 شر القننيد: ( 1)

 وإين ق  خلص  مني أفنيدد ا و ني  ل هذا السثم  واحلم  هلل رب العني، . ]ا،قرر[  :( أقوه2)
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