
3 

 

 

إن احلمد  ،  حممدد و  س حيده ، و   س حيددهونعو  سح ددمن رشدر،  فددا  س   حنيدد ر  

 سفا س،ئرت  عامل ر  فا هي و ا، فال فضل لو  سفا يضلل فال هردي لو.

 س شه   ن ال إلو إال ا، سح و ال  يك لو.

 . س شه   ن حمم ًا عب و س سملو 

َر اّلِذيَا آَفُ مْا اّتُقمْا ا  ،َّ َحّق ُتَقرتِِو َسالَََتُمُتّا إاِلّ َسَ ْحُهْم ّفْيلُِممَن َيرَ هيه

ِذْي َخَلَقُكْم ِفْا َحْنٍس َساِحَ ٍة َسَخَلَق ِف َْهر َزْسَجَهدر َسرَشد َّ  ُكُم الَّ ُقْما َ رشَّ َر ال َّرُس اتَّ َيآَ هيه

ِذْي َتَي  ُقْما ا،ََّ الَّ  آَءُلمَن رشِِو َساألَْ َحرَم إِنَّ ا،ََّ َكرَن َعَلْ،ُكْم َ ِقْ،برً ِف ُْهاَم ِ َجرالً َكثِْْيًا َسحَِيآًء َساتَّ

َر اّلِذيَا آَفُ مْا اّتُقمْا ا،َّ َسُقمُلمْا َقْمالً َسِ ي ًا. ُيْصلِْح َلُكْم َ ْعاَمَلُكدْم َسَيْوِندْع َلُكدْم  َيرَ هيه

 َعظِ،اًم. ُنُحمرَشُكْم َسَفا ُيطِِع ا،َّ َسَ ُسمَلُو َفَقْ  َفرَز َفْمزاً 

 فر رش  : فدنن  دد ا الكدالم كدالم ا،  سخدْي ادد ي هد ي حممد   سّ  األفدم  

 حم ثرهتر  سكل حم ثة رش عة  سكل رش عة ضاللة  سكل ضاللة يف ال ر .

  ّفدر رش  :

فهددذو الطب ددة الثرح،ددة  النددعدة لكهددر  دالهةددعيا سد اسددة األسددرح، د  رش دد   ب هددو 

 .(1)ان دد اسرت ح يث،ةداألسىل ضما جمممعة  سرئل حتت ع م

 سق  دممت يف هذو الطب ة األخطرء الطب ،ة الهي سقنت عل،هر.

                                           

 –الثقبة  حتت اسم داإلضرفة  –جهر ، ثم ل ا  ادجعة رشرلظهعان الهي كرن النضل يف  ب هر سإخعا( 1)

د اسرت ح يث،ةدسنلك رشرقرتاح ف يعهر األسهرن النرضل رشة،ت رشا حررص ال  ع سلمو ا،   سكرن يعي  

 ن تكمن رشركم ة سليلة فا ال  اسرت ساألرشمرث احل يث،ة  يشر ك ف،هر مجرعة فا  ال  ال لم  

 ن  سلكا مل حيصل الهجرس  الطلم   س، األفع فا قبل سفا رش  .فه رش حتت هذا ال  ما
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كام زدت الكثْي فدا ال قدمو سالايدردات يف فماضدع فه د دة فدا الكهدر   سل دل 

  : مههر فر زدتو يف قرع ة 

  ن الهدم لودْيو  ُُمرلًندر احلد ي  فعتبدة رش،درن يِف  اْلُةدعج  حكدم يقدع  الَّ   ً ر دل،س

 العتبدة  هدذو رشلد  قد  اْلُةدعج  يكدمن س ن ال لمي  االجههرد  دمو عىل فب ،ًّر حكمو يكمن

 البمد  ك،ن،دة سعدع  الصدطلح  قماعد  سحند  فماض و  إىَل  احل ي  عاا فا كل فل،س

ًجر. در  العساة؛ تعاجم سعا احل ي  عا  ُُمعج

 فر؟  ي ح عىل األئمة فا إفرم حكم الةع  خيرلف  ن ييمغ هل ق،ل: فنن

فرجلما  :  ن  حكرم األئمة الهق فني عىل األحردي  هي فثل كالفهم عىل  ساتدو 

احلد ي  عدىل  سماء رشيماء  ستمض،ح نلك فا خالو تطب،قو عىل احل ي ؛ فنن كالم  ئمة

األحردي  ال خيلم فا  ن يكمن تصم،مًر ف هم للم ي    س تض ،نًر ف هم للمد ي    س 

إىل ة احل ي   ف، ها ل ر فا نلدك األقيدرم الهرل،دة: ... ... ... اخهالفًر ف هم يف حكم د ج

 آخع فر نكعتود.

س ال خيني  مه،ة هذا الكالم يف العد عىل رش ض فا ي همدل القدمو رشرليد لة احلردثدة 

ال عسفة رشم ها الهق فني ساله خعيا  ح،  احهمدل رش دض  ددمر  هدذو اليد لة القدمو 

م جماز اخلعس  عل،و فطلقًر يف كدل األحدماو؛ ح،د  رشمجم  فهررش ة كالم الهق فني سع 

رش، ت هذو القرع ة رشام زدتو ف،هر المل الذي ييهق،م ف،و هذا  سالمل الذي ال ييدهق،م ف،دو 

 نلك.

 سكذا فر زدتو يف قرع ة:

ْ  كدذاد؛ يِف  فدالن د خطد  قرلما: فننا الظا  غلبة عىل فب ِي   لألحردي  األئمة ]ت ل،ل  مَل

 احهندرء اشدرت ما َلر نلك سلمال ف، هم   االحهامو  اجح هم رشل األفع  حنس يِف  خطؤو يه ني

 الصم،ح[. ح  يِف  -ف و   جح هم فا ف،و الثقة خُيرلف فر سهم- الشرن

 ألحدع  احلد ي   عىل األئمة كالم فا ال قمو يف سالعساية االجههرد فماضع فب، ت
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 سالمضدع قبملدو  جيد  ثقدة رملعد فدا حقدل هدذا إن ف،و: يقرو  ن يمكا الذ  المضع رشذلك

 ف،و! ي ظع عرمل فا اجههرد هذا ف،و: يقرو الذي

 الهقدد فني فدد ها فيددرلة يف يددهكلم فددا عددىل الددعد يف فهمددة كيددررشقههر الايددردة سهددذو

 عدىل  حكرفهم عىل ساالقهصر  ثرح،ة  فعة احل ي  علم د،رغة رشنعردة سيطرل  ساله خعيا 

 فقد  ددم  تيدلم ال رشرلصدمة الهد خعسن عل،هدر كمح الهي األحردي  هذو س ن األحردي  

 سهدذا الماحد ة  ال،د   ددررشع عد د تهجدرسز ال آال  رشضد ة يصح الذي رش ن رش ضهم رصح

 هبدر  ساألخذ قبمدر جي  الهي العساية رشر  فا األحردي  عىل األئمة كالم  ن عىل رش رء ف هم

 .(1)خالفهر! يمج  فر ل يك قرم سلم حهى

 رشدننن سسضدمحرً  قمة تاي هر القماع   رش ض فا فماضع يف فهنعقة حقمالت سه رك

 ت رىل. ا،

 عدىلقرع ة: د يف سهي الكهر   يف ساح  فمضع فا تقعيبرً   سطع   رش ة حذفت سق 

د  ن اْلُةدعج  لددة العجددرو كهدد  يِف  ال ظددع حنيددو ي ددمج  العجددرو كهدد  يِف  ال ظددع ُثددمَّ  ارشهدد اءً  اْلُطمَّ

 احههرًء. الةهرصة

 للدذهبِي  اليهةد الكه  يِف   ساية لو فا ف عفة يِف  دالكرشف ةهرصات:سفا هذو ال

 الةهرصات. فا سَحممهر حجع  الرشا الههذي د سدتقعي  للذهبِي  الض نرءد يِف  سدالو ِي

 سدف،اان حجع  الرشا الههذي د سدهَتذي  للماي  الكامود دهَتذي  الطمالت: سفا

 سَحممهر. للذهبِي  االعه اود

الت فعاج دة  سجم سيه ك   سددف ع د  سخرددة االخدهال   فماضدع يِف  الطدمَّ

 الهرل،ة: رشرألسدر  العاسي

                                           

سق   فعدت هذو الي لة رشكهر  سم،هو: دفصطلح ف ها الهق فني ساله خعيا ف رقشرت س دسدد  سرو ( 1)

 ا، الكعيم  ن ي،رس  ب و  سان يضع لو القبمو  إحو سم،ع جم، .
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 مَج، هدر سل،يدت حكدم  حمع سلكل  حماع  اله ل،س ألن رشرله ل،س؛ سدنو ع   -1

 سنلدك: ش،ًئر  تؤثع سال ال لس فا ال    ة ف،و ُتقبل فر اله ل،س فما األداء  د،  يِف  فؤثعة

 الش،مخد.  ل،سست البل ان  ت ل،س يِف 

 قمو: ق  حذفت فا ه ر  يف آخع القطع  رش ض األسطع الهدي ك دت قد  سضد ههر 

ه ر يف الطب ة اليررشقة سهي: دست ل،س اإلس رد رشعساية العاسي عما عررصو سمَلْ ييمع ف دو 

ى رشرإل سرو اخلندي -   فهدذا األخدْي إنا  سب رشرل    دة عمدا ثبهدت ف ررصتدو لدو -اْلُيمَّ

بلت ع   هو سال ترض  سايهو رشيشء  ألحو مَلْ ُي ع  رشرله ل،س عما َسمع ف و  سَسامعو ف و؛ قُ 

 إحَّام ُعع  رشرله ل،س عما عررصو سمَلْ ييمع ف ود

سسددب  احلددذ  :  ت ك ددت  ا هددر اددر قددع و ال عاقددي   ددو ا، يف كهررشددو: دالهق،،دد  

يل رشكهررشة هذا ساإليضرحد  رشمي  فذاكعة جعت رش، ي سرشني رش ض  لبة ال لم   ث رء اشهور

سهذا تقصْي ف دي  سد و ا،  -الكهر   سفا فعحي هبر  ضنههر ه ر دسن  ن   سثق عاسهر 

  ثم تبني يل  ن الي لة حمل حظع كبْي  سمل يقل ال عاقي نلك  دداًل  ثدم   يدت  - ن يونعو 

ألسطع     شر  إىل ف  ى فر جرء يف هذو ا(1)ال لمي   و ا، يف آخع  سرلهو دعام ة القبم د

س دو  دًا قميدًر  ح،دد  قددع   ن دددم ة اإل سددرو اخلندي فددا الهدد ل،س  إنا قصدد  اإلهيددرم  

سرشرلهريل يطل  يف ع   ة فدا يعسدل اإل سدرو اخلندي فدر يطلد  يف ع   دة الد لس  سدماء 

رشيددددماء  سفددددا رشددددر   سىل إنا اجهمددددع يف الددددعاسي المدددددف رشرإل سددددرو سالمدددددف 

 فرحلم  ، عىل تمف،قو. (2)رشرله ل،س؟!

                                           

 248-247)حتق،ق األسهرن فرج  الايردي( ص( 1)

فنحو فا رشر   سىل  ن يطل  الهرصيح رشرليامع يف  سايهو س ال تقبل ع   هو  سيعشمو لك:  حر   ي ر  ئمة ( 2)

احل ي  يصنمن  ساة رشرإل سرو فقط  سيصنمن  ساة رشرله ل،س فقط  سيصنمن  ساة رشرله ل،س 

ا سمع ساإل سرو ف ًر. س المدف رشرإل سرو  ش ع فا المدف رشرله ل،س  ألن ال لس يمهم اليامع ا

= 
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هذا جممل فر جت و يف هذو الطب ة  الهي ي مد النضل يف إخعاجهر ، ت رىل ثم لد ا  

فكهد   ضدماء   فدع  يب عب  ا، حمم  رشا عب  الو ي القدرهعياإلفرم     سدرحبهر األسهرن 

اليلف للصف  الذيا ت رسحما ف ي يف تصدم،ح األخطدرء  سسضدع الايدردات يف حملهدر؛ فلهدم 

رشمشم ة  س تمج،دو  س تصدم،ح  شدكعي ستقد يعي  سجدااهم  الكهر  سلكل فا سرهم يف هذا

 ا، خْيًا مج، ًر.

الب دمث  سا،  س و  ن يهقبل مج،ع عميل خرلصًر لمجهو الكعيم  سداع،ًر إىل س ة حب،دو 

  ة لل رلني  س ن جي ل ر ه اة فهه يا ال ضرلني سال فضلني  س ن يضع يل سل ميل القبدمو إحدو 

 سم،ع جم، .

دٍ  ال هِدِو َكداَم َددلَّْ،َت َعدىَل آِو إرِْشدَعاِه،َم َسرَشدرِ ْك َعدىَل حُمَمَّ يَّ ٍ  َسَ ْزَساِجِو َسُن ج لَُّهمَّ َدلج َعىَل حُمَمَّ

 ٌ ، هِِو َكاَم رَشرَ ْكَت َعىَل آِو إرِْشَعاِه،َم إِحََّك َ ِ،ٌ  جَمِ يَّ  َسَ ْزَساِجِو َسُن ج

 كتبه

 حممد بن عمر بن سامل بازمول 

 21955، الرمز الربيدي 7269ص.ب  –كرمة مكة امل

Email. mbazmool@hotmail.com 

 

                                           

= 

ف و فر مل ييمع ف و فقط  سالعسل يمهم اليامع اا مل ييمع ف و  فهم يمهم اليامع سالعساية  فما 

سدف رشرإل سرو يطل  يف حقو فر يطل  يف اله ل،س سزيردة  ال  ن يقرو: ع   هو عما ثبت سامعو ف و 

ت إل،و  هذا فر اهع يل  حممملة عىل اليامع؟! فهذا عكس للماقع  سهذا هم حمل ال ظع الكبْي الذي   

  سا، اعلم س حكم!  



 

 
 

إن احلم  ،  َحمم و  سحيه ، و  سحيهونعو  سح من رشدر، فدا  س   حنيد ر  سفدا 

 س،ئرت  عامل ر.

 فا هي و ا، فال فضل لو  سفا يضلل فال هردي لو.

ً ا عب و س سملو س شه   ن ال إلو إال ا، سح و ال  يك لو  س شه     . ن حُممَّ

 أما بعد: -

 ع،دمن لدك سُسدقت فقردد و  لدك  تَّبدت األسرح، د سد اسة دالهةعيا كهر  فهذا

ا رش ، و  لك فقعرًشر فيرئلو  ً  غْيي   يت فر ف،و جَتشمت عيْيو  لك -ت رىَل  ا، رشننن- ُفَ،رسج

ب،ل. سماء ىلإ ف،و ف ك ألدل سالذلمو  الص   ف،و س كبت تعكو  يِف  اليالفة آثع  اليَّ

ة:  وقد قسمته عىل ثالثة مقاصد وخاِتم

 الهةعيا. علم فبردئ األول: املقصد -

: املقصد -  احل ي . عا البم   عا الثاِنم

 األسرح، . سد اسة الهةعيا يِف  قماع  الثالث: املقصد -

ة:  ال لم. ِدذا ال مل،ة اْلُام سة عىل احل  يِف  اخلاِتم

 نس ساأل ض  اليدممات رشد يع ال رن  احل رن هم  إال إلو ال  احلم لو رش ن ا، س س و

 ف،ددو يعزق ِددي س ن الكددعيم لمجهددو خرلًصددر عمدديل مَج،ددع يهقبددل  ن  سدد لو ساإلكددعام  اجلددالو

 جُم، . َسم،ع إحو القبمو 

د بن عمر بازمول مَّ  حمح

 مكة املكرمة

اهر ص.ب   7269الزَّ



 

و  القص  األسَّ

 فبردئ علم الهةعيا

 

 كاااااااة  ااااااان ع ااااااا إن مباااااااا   

 االساااال االساااتمدا  شكاااال ال اااا  

 مسااااوة والااابعع باااالبعع اكت ااا 

 

ااااااالَّ الثماااااار    احلااااااد واملومااااااو  ثح

  ضااااااااااااه  سااااااااااابة الوامااااااااااا 

 وماااان   م ا مااااا  شاااااز ال اااا ا

 

 

FFFFF 



 

 ت عيف )ح ( الهةعيا -1

 ما   ]خ.   .ج[ تدو  ِفم الاغة شول أصاني:

يا فالن سف و: اليشء؛ فا ال نرن رشِم  َى اخلعس  األول: -  يده لم كدرن إنا فدالن  خعج

 اجلهل. ح ج  فا  خعجو الذي هم ك حَّو ف و 

- : جدة؛   ض ستقدمو: سرش،درض. سماد رشني لمحرن فرخلعا  لمحني  اخهال  الثاِنم  ُُمَعَّ

جددت فكددرن  دسن فكددرن يِف  حبههددر كددرن إنا  ستعكددت رش ًضددر  كلددت إنا العتددع؛ العاع،ددة سخعَّ

 .(1)رش ًضر

 ه ر.  رس ال هم األسو ساألدل

 ُمَع . سهم ُُمعج  فهم ََتعجْيًر خُيع  َخعَّ  فا فص   سالهةعيا

 كهد  فدا فً در  مُهدر  س فمضد و   س احلد ي   سد   إرشدعاز االصطالح: ِفم  والتخريج -

 القبمو. فا د جهو رش،رن فع الي  ة احل ي 

 سخصدمص  عممم عالقة االدطالحي ساله عيف اللومي اله عيف رشني سال القة

 عكس. سال لومي ََتعيا ادطالحي ََتعيا فكل

 حنددذ اليدد  ة  احلدد ي  كهدد  فددا فمضدد و  س احلدد ي  سدد   رشددنرشعازو اْلُةددعج  فددنن

 ف هر. رشرحل ي 

 التالاة: األ كان اصطالًشا التخريج تعريف وتضمن

 فمض و.  س احل ي  س   إرشعاز -1

 الي  ة. احل ي  كه  فا هذا يكمن  ن -2

 سالعد. القبمو فا احل ي  فعتبة رش،رن -3

ى ال األ كرن هذو فا  كا اخهل فننا ًزا. إال ََتعجْيًر ُييمَّ  جَتمه

                                           

 (.176-2/175( ف جم فقري،س اللوة )1)



 

 الكل،دة ساألددمو اليرئل جمممعة دف عفة هم اله سيا ادطالح يف ال لم كرن سإنا

 ساألددمو اليدرئل جمممعدة ف عفدة : هم الهةعياد دعلم ت عيف فنن ؛(1)فرد رشجهة اله لقة

 رش،رن فع الي  ة  احل ي  كه  فا ف رً  مهر  س فمض و  س احل ي  س   زرشنرشعا اله لقة الكل،ة

 سالعدد. القبمو فا د جهو

 ومساواه: التخريج عاال مومو  -2

 يدو  هذا العاال شول احلديث النبوي من جهات ثالث:

: ا هة  احل ي . س   إرشعاز األوَلى

 احل ي . فمضع إرشعاز الثا اة: ا هة

 احل ي . ةد ج رش،رن الثالثة: ا هة

 رش ن القمو إىَل  ح ههي سرشه فلهر الثالث  اجلهرت هذو رش،رن يِف  كلهر ال لم هذا سفيرئل

 رشطدعا ال  ايدة إل،هدر فضدرًفر سد ايدة   سايدة احل ي  علم فيرئل هي الهةعيا علم فيرئل

 احل ي . كه  يِف  احل ي  عا البم 

 ال عاة: العاوم ساور إَلى  التخريج عاال  سبة -3

 فيدرئل تطب،دق إىَل  يصل ال اْلُم ث إنْ  س دلو؛ رشل احل ي   فصطلح لمع َثمعة هم

 د جددة ف عفددة إىَل  المدددمو  جددل فددا سفمضدد و  احلدد ي  سدد   إرشددعازو رش دد  إال الصددطلح

 فصدطلح فدع هكدذا حرلدو كرن سإنا رشو  يه لق سفر فقهو َثمَّ  سفا سالعد  القبمو فا احل ي 

  م ال ق، ة   م الهنيْي   م النقو  ف هر سماء ؛الرشع،ة ال لمم سرئع فع كذلك فهم احل ي  

 احل ي .

 فدع يهد اخل فهدم سجدو؛ فا سخصمص عممم عالقة -الهمق،ق ع  - هِبر سعالقهو

 ع و. ست نعد ع هر سي نعد الرشع،ة ال لمم سرئع

                                           

 (.1/43(  سقر ن رشد  رشج  ال لمم )1/6( كشف الظ من )1)



 

 التخريج: عاال استمدا  -4

 يددة سا احلدد ي  علددم يِف  الهصدد ،ف يِف  ال لددامء جهددمد مَج،ددع فددا ال لددم هددذا ييددهم 

رفرت فهعسرت فا رشذلك يه لَّق فر فع سد اية   احل ي . عا البم  عىل تيرع  سكشَّ

 التخريج: عاال وام  -5

هِددي احلدد ي  يِف  األسىَل  رشِمصدد نرهِتم احلدد ي  علددامء ال لددم هددذا سضددع  يِف - ت هددر الَّ

در احلد ي  ََتدعيا ألن احلد ي ؛ ََتدعيا يِف  الهصد ،ف فدا -احلق،قة  عدىل ف،دو يصد َّف  ن إفَّ

ر المضمعرت؛  سرس  نلك. عا خَيع  ال احل ي  يِف  سالهص ،ف العساة؛  سرس عىل سإفَّ

 التخريج: عاال تعاُّال ِفم  ال   شكال -6

 اليلمني. عممم عىل كنرية فعض ال لم هذا ت لهم

 ال الرشدع،ة ال لدمم كدل إن الرشدع،ة؛ ال لدمم يِف  رشرحد  كدل عدىل عدني فدعض سهم

دفرل احلد ي   عا ف،هر ُييهو َى  إىَل  رَشمدثهم يِف  حَيهدرجمن سغدْيهم  ساألددميِل  سالنق،دو نرسج

 الهةعيا. علم دسن مَج، و نلك يِف  البم  حهرئا تيهق،م سال احل ي   ََتعيا

 سينقدو الصدطلح يدهقا َحهَّدى احلد ي  فصدطلح  لد  فا كل ال لم هِبذا يقمم سال

 فدا احلد ي  د جدة رش،درن إىَل  للمددمو سنلدك ساله د يل؛ اجلدعح فيرئل سخردة فيرئلو 

 االعه رء حيا فع الي  ة  الكه  يِف  احل ي  عا البم  رشك،ن،ة ال  اية فع سالعد؛ القبمو

 مَج، و. نلك يِف  ال لامء كالم رشنهم

 وثىمرته: التخريج عاال  ضة -7

 أشااء، وهي: ثالثةإذا كا ت الصناعات احلقاقة ت ف بأشد 

ا: ا ب ف موموعاِتم - فمضمعهر ألن ال رشرغة؛ فا     غةالص،ر يقرو:  ن َحمم إمَّ

 ال رشرغة. فمضمع هم الذي اْلَ،هة جل  فا     -سالنضة الذه 

ا ب ف صو ها:  سالي،م ! الق،مد  بع فا     الي،م   بع يقرو:  ن َحمم وإمَّ

هِي الط  كص رعة وإما ب ف أغرامها وكامهلاا: ر الصمة؛ إفردة غعضهر الَّ      فنَّنَّ



 

 .(1)اليرتاح ت ظ،ف غعضهر هِيالَّ  الك رسة فا

  إذا كان ذلك كذلك؛  إن عاال التخريج من أرشف الصناعات:

 سرش،درن اليد  ة احلد ي  كهد  فدا سفمضد و إسد ردو جهة فا احل ي  إذ موموعه:

 فعتبهو.

 العدسد. فا القبمو س  الض ،ف  فا الصم،ح ََت،،ا وصو    عاه:

 ، ال بمديدة سحَتق،دق  Tا،  ع اتبدرعس    ا،  سدمو عدا ددح رشاِم ال مل وغرمه:

 ت رىَل.

وت صاة هذه ا ماة ِفم النقاط التالاة الَّتمي ت تمة عىل أهال ثىمرات عااال التخاريج و ضااواه، 

 وهي:

 احل ي . فا سالعدسد القبمو رشني الهم،،ا -1

م اليدلم  اْلُجهمع هَت،ئة -2 هِدي األسىَل  سدْيتو إىَل  رشدو سالهقد ه ع ََتلَّدف الَّ  ع هدر. ستد خَّ

هِي سْيتو  لل دمدة ال لدم  هدل رش ض  َسمو الذي للم ها حَتق،ًقر سنلك هِبر  إال يصلح لا الَّ

  عيق: عا ال يا إىَل 

 الهصن،ة. - 

 الرترش،ة. - 

 ال ظ،م. سالقعآن ال بمية للي ةTا، حن  دم  فا دم ة ال لم هذا ل ر يرز -3

 ع ريههم سف ب رشرحل ي   األفة هذو فسل اههامم فا دم ة ال لم هذا ل ر يرز -4

 سالنضدل .(2)ح يثهمد رش لم شرءسا فر اليلممن دل،نةع فعجل،مث: اليهرشا قرو َحهَّى رشو 

 األع اء. رشو شه  فر

                                           

 (.91( احظع: فق فة جرفع الهنرسْي للعاغ  )ص 1)

 / (.1حَتق،قو لكهر  اجلعح ساله  يل ) يِف ( رشماسطة فق فة ال الفة ال لمي 2)



 

 اإلس رد. جهة فا األفة هذو خص،صة عىل اْلُمرفظة -5

 عدىل سالمقدم  سفصد نرهِتم  كهدبهم يِف  ال ظع خالو فا رشرليلف اخللف سدل -6

 سإ شرداهِتم. سإشر اهِتم اِدم قم

تىبىاَّنحااوا﴿ :-ست ددرىَل  تبددر ك- ا، قددمو ُيمهثددل ال لددم هِبددذا -7 ِن بمنىبىااإَ   ى اا
اسم الف  ى كح اااءى  ﴾إمن جى

 .[6]احلجعات:

ْ  فر   ا،  سمو إىَل  ُي ي   ن فا االحرتاس حَيصل ال لم سهِبذا -8  يقلو. مَل

 فدا -علد،هم ا،  ضدمان- صدرلِحال سدلن ر رشدو  فعحدر فدر عدىل اليْي حَيصل سرشو -9

 دإن قدرلما: ح،د   ؛ الكدعيم العسدمو ح ي  ال ظ،م  القعآن فع س  سو ال يا  يِف  الهثبت

 .(1)دي كمد ت خذسن عما فرحظعسا ديا  ال لم هذا

ه اهلل-وقال س اان الثو ي   .(2)الؤفاد سالح داإلس رد : - ِحم

ه- املبا ك بن اهلل عبد وقال  .(3)ال ياد فا ردداإلس  :-اهلل  ِحم

ه- ال اطبمي قال  عدا فدالن حد ث ِي ي  دمن: سال ال يا؛ فا اإلس رد دج لما :-اهلل  ِحم

ًدا؛ فالن  ال َحهَّدى عد هم؛ حُيد ث الدذيا العجدرو ف عفدة فدا تضم و لِر نلك يعي سن رشل جُمعَّ

ا إال فههم؛ سال جَمعسح سال جَمهمو فا يي     ن ليد لة:ا  سح ألن رشعسايهو؛ الثقة حَتصل عمَّ

 الرشدي ة  يِف  عل،دو ل  همد    ال َّبِدي قرلدو قد  احل ي  نلك  ن  يبة غْي فا الظا عىل يول 

 .(4)’األحكرمدا إل،و ستي  

                                           

(  2/15(  اجلعح ساله  يل )1/14رشا سْييا سغْيو. احظع: فق فة دم،ح فيلم ) حُممَّ ر ( قردَ 1)

 (.18(  فهعست ارشا خْي األشب،يل )ص 1/7(  ض نرء ال ق،يل )1/21اْلجعسحني الرشا حبرن )

 (.1/23(  الْجعسحني الرشا حبرن )19  2/16(  اجلعح ساله  يل )1/112( س ا ال ا في )2)

(  الكنرية 1/26(  الْجعسحني الرشا حبرن )2/16(  اجلعح ساله  يل )1/15ح فيلم )( فق فة دم،3)

 (.392)ص 

 (.1/225( االعهصرم )4)



 

 وتتامت: مساوة

 التخريج: أ وا  -1

الً  يكمن تر ة: الهةعيا ر. فطمَّ  ترفًّ

 ُُمهرًصا. يكمن ستر ة:

 قررًصا. يكمن ستر ة:

ددر سفمضدد و؛ احلدد ي  سدد   يددرز ن  إفددر اْلُةددعج :  ن سنلددك  فمضددع يددرز  ن سإفَّ

 فقط. احل ي 

 سالدعد  القبدمو فا احل ي  فعتبة يبني  ن إفر فهم س  و  س احل ي  فمضع  رشعز فنن

ر  الهرل،ة: األحماع ع  حر ف، ها يبني؛ ال سإفَّ

 القبدمو فدا فعتبهدو رش،درن فدع سفمضد و احل ي  س   اْلُةعج  يرز  ن األول: الناو  -

 العد.س

: النو  -  رش،درن فدع اليد  ة احلد ي  كهد  فدا احلد ي  فمضع اْلُةعج  يرز  ن الثاِنم

 سالعد. القبمو فا فعتبهو

 فعتبهدو رش،درن دسن الي  ة الكه  فا احل ي  فمضع اْلَُةعج  يرز  ن الثالث: النو  -

 في  . غْي كهر  إىَل  احل ي  ي اس  س القبمو  فا

و عياالهة هم  النو  األول:  الهرم. الطمَّ

:  اْلُةهرص. الهةعيا هم والنو  الثاِنم

 القررص. الهةعيا هم والنو  الثالث:

ى ال -القددررص الهةددعيا  ع ِددي:- األخددْي سهددذا ددر ييددمَّ ًزا؛ إال ع دد ي ََتعجْيً  إن جَتددمه

 العد.  س القبمو فا احل ي  فعتبة رش،رن فا لو األديل سالقص  الهةعيا فرئ ة ف،و اخهلت

 فمضد و إىَل  احلد ي  ت داس ال اليهة الكه  فثل الي  ة احل ي  كه  قااة:  إن -2

 ُُمهرًصا؟ ف،هر احل ي  ََتعيا يكمن فهل  خعب  كه  فا



 

 احل ي : س   إرشعاز إن  ا واب:

ددر  يِف  حردددل هددم كددام    العسددمو إىَل  للمدد ي  اْلُةددعج  سدد   رشرعهبددر  يكددمن  ن إفَّ

 شرهَبهر. سفر اليهة الكه 

هِدي احل يث،دة الكهد  يِف  احل ي  س   رشرعهبر  يكمن  ن رسإفَّ   ييدما كد ن  سد  تو  الَّ

 سد   ييدما ُثدمَّ  للبةدر ي الصدم،ح اجلرفع كهر  إىَل  فشرخِيو عا للم ي  س  و اْلُم ث

 البةر ي. ع   احل ي 

 إىَل  ال داس يقدمم فه در  ؛ ا،  سدمو إىَل  اْلُةدعج  فدا احلد ي  سد   رشرعهبر  كرن فنن

 ح يثو. ف و يعسي احل ي  يِف   دل ش،خ لكل إن الكه ؛ إىَل  ال اس فقرم ريخالش

 حَمل هم سل،س ف،و  إشكرو ال ارهع فهذا احل يث،ة الكه  إىَل  الي   رشرعهبر  كرن سإن

 اليؤاو.

ْ  ف هر كبْية مُجلة الي  ة احل ي  كه  قااة: وإن -3  كدل عقد  احل ي  فعتبة تبني مَل

 قررًصا؟ ف،هر احل ي  ََتعيا يكمن فهل ح ي  

 كهر  لكل سلكا احل ي   فعتبة رش،رن الي  ة احل ي  كه  يِف  الورل  إن  ا واب:

ث  نلك. يِف  ف ها سحُم ج

 اإلفرم يص ع كام ح ي   كل عق  عل،هر رشرله ص،ص احل ي  فعتبة يبني فا فه رك

 فيه  كو. يِف  ساحلركم في  و  يِف  سالباا  س  و  يِف  الرتفذي

 عدىل يد و رشِدام فمسدمم كهر  يِف  لو إخعاجو  عيق عا احل ي  فعتبة يبني فا سه رك

 فعتبهو:

 حبدرن  ارشدا سددم،ح خاْيمدة  ارشدا سددم،ح فيلم  سدم،ح البةر ي  كصم،ح

 سسليددلة اله ره،ددة  سال لددل اجلددمزي  الرشددا سالمضددمعرت الصددم،مني  عددىل ساليده  ك

 فا كهر   ي يِف  احل ي  ا إخع فنن الصم،مة؛ األحردي  سسليلة الض ،نة  األحردي 

ْ  سلم فعتبهو لك ُيَبني اليررشقة الكه   عقبو. عل،هر ي ص مَل



 

 ساحد   فكدرن يِف  احلد ي   عا إيعاد  عيق عا احل ي  فعتبة لك يبني فا سه رك

 يشدْي إن احل ي ؛ فعتبة يبني الطعيقة هِبذو ساْلُم ث ف،هر  االخهال  فماضع إىَل  ساإلشر ة

هِي احل،ث،رت مَج،ع إىَل   ُيشد عك فدر كالفدو يِف  يد ِ   فر سغرلًبر احل ي   د جة رش،رن عل،هر ُيْب َي الَّ

 تدعاو كام ال لم   هل سفصطلمرت رشِمصطلمرتو ُفلامًّ  فط ًر ك ت إنا احل ي   رشِمعتبة فبر ة

  اهميو. ارشا في   سيِف  احل يث،ة  األجااء  غل  سيِف  ال يرئي  س ا يِف 

 كدام كهررشدو  عا يطلقهر عرفة كلمة  عيق عا كهررشو يِف  احل ي  فعتبة يبني فا سه رك

 س تق هدو مَج هو ق  الكهر  هذا دإن دالي  د: كهررشو عا -ا،  ِ و- ح بل رشا     اإلفرم قرو

   ا،  سدمو حد ي  فدا ف،دو اليدلممن اخهلدف فدام  لًندر  سمخيدني سدب امئة فدا  كثع فا

 .’ا(1)ةدرشِمج فل،س سإال ف،و  كرن فنن إل،و  فر ج ما

ه-  او  أبو قال وكام  دسقد   او : أبم  سانن"باا املعاروف لاه "السانن" كتاب واصً ا -اهلل  ِحم

نهو جهدو ِاَّدر لد،س سد ة   ال َّبِدي عدا لك نكع فنن ع  ي  سقع فر عىل حيًقر  لَّ   حدو فدرعلم خعَّ

ْ  فدنتج  آخدع  عيدق فدا كهدريِب  يِف  يكمن  ن إال ساٍو؛ ح ي   عدىل يكدر ألحدو الطدعا؛ ُ َخدعج  مَل

 اله لم.

الَّ   يصدح ال فدر سف دو رش، هدو  فقد  شد ي  سهداٌ  ف،دو ح ي  فا كهريِب  يِف  كرن سفر قال: ثح

ْ  سفر س  و   .(2)’رش ضدا فا  دح سرش ضهر درلِح  فهم ش،ًئر ف،و  نكع مَل

هِي األحردي  فعتبة يبني فا سف هم جهر الَّ  تق م. ِاَّر  عيقة فا رش كثع خُيعج

 سضدح احلد ي   فعتبدة رش،درن يِف  -عل،هم ا،  ْ ة- ال لامء ف رها دت   علمت فننا

 غدْي سفدا ال كدس  ال احلد ي  فعتبدة رش،درن هدم األسىَل  احل يث،ة الص نرت عىل الورل   ن لك

 العتبة. رش،رن يمج   الَّ  الورل 

                                           

 (.1( )ضما الي   رشهمق،ق     شركع  21فمسى ال ي ِي )ص  أليِب ( خصرئص الي   1)

 (.27-26سدف س  و )ص  يِف  هل فكة  إىَل داسد   يِب (  سرلة 2)



 

هِي الورلبة غْي احل يث،ة الص نرت يِف  يهم د اليررشق رشرلهقعيع ساليؤاو ْ  الَّ  ف،هدر يبدني مَل

 قررص؟ ف،هر الهةعيا إن يقرو: هل احل ي   فعتبة

فدة رشدعاءة يدعسن كدرحما -علد،هم ا،  ْ دة- اليدررشقني إن وا واب:  إيدعاد رشِمجدعد الذج

 الصدم ة هِبدذو للم ي  ََتعجْيهم  ن شك سال  حرلك  فق  لك  س   فا  ن اعهبر  عىل الي   

 رشدل قدررص  إحدو ََتدعجْيهم عا يقرو  ن عا يعف هم س ساتو احل ي  ف عفة ف،و يش،ع عرص يِف 

 فيد  ة األحرديد   س د فدا حق يِف  هذا  ن سلُ، لم الب،رن  فا -هذو ساحلرلة- الي   إيعاد

 ْ ر المضع؛ د جة يِف  تكا سمَل  سكذرشدو  سضد و رش،درن دسن في ً ا المضمع احل ي   س د فا  فَّ

 الي  . رشِمجعد اْلَمذس  فا ألفاا ع م فا ف،و لِر جَيمز؛ ال سف لو قررص  ََتعجْيو فهذا

ه- الصالح ابن قال  سال الض ،نة  األحردي    المضمع احل ي   ن داعلم :-اهلل  ِحم

 فدا غدْيو رشِةدال  سضد و رشب،درن فقعسًحدر إال كدرن ف  ًدى  ي يِف  حرلو علم ألح   سايهو حَتل

هِي الض ،نة األحردي   .(1)’البر ادا يِف  د قهر حُيهمل الَّ

اه- اقيالعر وقال   حدرو إن ل دذ و؛  رشيدط فهدم .... إسد ردو  رشدعز فدا دلكدا :-اهلل  ِحم

 .(2)’رش،رحودا غْي فا عل،و اليكمت لو جَيمز ال كرن سإن س  و عا الكشف إىَل  حراعو

اه- شجر ابن احلا ظ وقال   عيقدة اإلسد رد يِف  ال ظدع عدىل رشرحلمالدة دساالكهنرء :-اهلل  ِحم

 األحرديد  إيدعاد فدا فد هم كثدْي فدا دد   فدر حُيمدل ،هدرسعل اْلُمد ثني فا لكثْي ف عسفة

در  رش،رَِّنر عا ف عضني اليرقطة  نكدع سكدرن األئمدة  كبدر  فدا جِلامعدة هدذا سقدع سقد  رصحْيً

 .’ا(3)الب،رند مُجلة فا ع  هم اإلس رد

ر  عصر هم  يِف  هذا إحَّام قات:  فال. هذا عرصحر يِف   فَّ

                                           

 (.89لصالح  حَتق،ق ال رت )ص ( فق فة ارشا ا1)

 (.1/227( الهبرصة سالهذكعة )2)

 (.2/863( ال كت عىل ارشا الصالح )3)



 

ة- السخاوي قال وقد  رشرالقهصدر  األعصدر  هدذو يِف  ال هد ة فدا ُير  دال :-عااه اهلل  ِحف

 األعصر  يِف  اْلُم ثني  كثع د  و سإن رشو  اْلَمذس  فا األفا ل  م رشذلك  إس ردو إيعاد عىل

ا سهلم فرئهني س ة يِف  الرض،ة  .(2)’دا(1)جعًّ

 عداس  ن ف دو ينهدم اليد  ة احلد ي  كهد  فدا فمضد و  س احلد ي  س   إرشعاز -4

هِي لكه ا إىَل  احل ي   ََتعجْيًر. يكمن ال س   دسن احل ي  تم د الَّ

 درشلمغ إىَل: عاسو  س ال مسي  لإلفرم الصرحلنيد د يرض إىَل: احل ي  عاس ومن ذلك:

 فدا سَحممهدر األثدْي  ارشدا لإلفدرم األددمود دَجدرفع إىَل: عداسو  س حجع  ارشا لإلفرم العامد

 الي  ة. غْي الكه 

 كرشدف؛ سدف هم  س الورل   َُمع  خع  إحَّام ي  ةد.ال احل ي  دكه  قميِل: -5

 فدا لد،س كهدر  يِف  األثدع  س احلد ي  سد   سجد  فلم الي     مه،ة إىَل  اله ب،و القصمد: ألن

 فه بو. إل،و  ال اس سدحَّ  اعُهم  احل ي ؛ كه 

  س األد    س اللودة   س الهنيدْي  كه  فا كهر  يِف  ح ي  س   يمج  ك ن سنلك

 ح ي . كهر  يِف  الي   يكمن  ن  ً ر فل،س نلك  مسَحم النقو

و الهةعيا يِف  -6  الكهد  فدا فمضد و  عيدق كل سحَتت احل ي   عا تذكع الطمَّ

 الي  ة.

در اليد  ة  الكهد  فا احل ي  فماضع تذكع اْلُةهرص الهةعيا سيِف    سدرس عدىل إفَّ

در الاف ِدي  الرتت،د   سرس عىل سإفر للكهر   ال لم،ة اْلُكرحة  تهةدذو آخدع  سدرس عدىل سإفَّ

                                           

كمن هذا  يِف ( عا دهلم جعاد: دع  ي تمقف 34داليرئل الينعيةد )ص  يِف ( قرو ارشا هشرم ال ممي 1)

(  س سرلة: 1/136) علمم اللوة س حماعهر للي،م ي يِف الرتك،  ععرش،ًّر حَمًضر ...د. ساحظع: الاهع 

(  سكالم 2/330إععا  الكلامت الوعيبةد الرشا عررش يا دضما جَمممعة  سرئلود ) يِف دالنمائ  ال ج،بة 

 (.1/503ال كت عىل ارشا الصالح ) يِف احلرف  ارشا حجع حمَدر 

 (.1/296( فهح الو،  )2)



 

 عل،و. ست بجو

 فدنن  حدً ا  حكمو يِف  يقل  فال اْلُةعج ؛ جَيهه   ن األدل احل ي  فعتبة رش،رن يِف  -7

 احلد ي  يِف  الشهولني  س ساله  يل  اجلعح  ئمة فا غْيو حكم ي قل  ن فلو نلك عل،و ت ذج 

 .(1)فص  و إىَل  عاسو فع سََتعجْيو 

 التخريج: ِفم  التصناف طرق -8

 احل ي . يِف  الهص ،ف  عا حنيهر هي الهةعيا يِف  الهص ،ف  عا

ه- الصالح ابن قال   عيقهرن: تص ،نو يِف  رشرحل ي  دسلل لامء :-اهلل  ِحم

 ست مي دو سغْيهدر  النقدو  حكدرم عدىل ََتعجْيو سهم األرشما   عىل الهص ،ف إشدامها:

 فبر . رشر  يِف  حمع سكل حكم كل يِف  س د فر سمَجع  حماًعر 

 اخهلنددت سإن سحدد و دددمريِب  كددل حدد ي  سمَجددع اليددرح،   عددىل تصدد ،نو والثا اااة:

 عدىل يدعتبهم  ن سلدو  ْسدامئهم  يِف  اْل جدم حدعس  عدىل يعتبهم  ن نلك اخهر  سلِا  حماعو 

 عدىل يعتد   ن سلو    ا،  سمو فا حَيًبر فرألقع  رشرألقع  ُثمَّ  هرشم  رشب ِي ف،ب   القبرئل 

 رشني سهرجع  سلم رشِما ُثمَّ  احل يب،ة  رش هل ُثمَّ  رش    رش هل ُثمَّ  رشرل رشة  ف،ب   الصمررشة  سمارشق

 سهدذا رشرل يدرء  ُثدمَّ  سحظعائدو  الطن،دل كد يِب  الصدمررشة رش ددرغع سخَيدهم فكة  سفهح احل يب،ة

 نلك. غْي الرتت،  سجمو فا نلك سيِف   سهل  ساألسو  حيا 

 ساخدهال   عقدو  ح ي  كل يِف  جَيمع رش ن ُف لالً  نوتص ، يِف  العات   عىل فا إن ُثمَّ 

  ي: الش،مخ  مَجع اله ل،ف يِف  رشو ي ه من سِاَّر في  و  يِف  ش،بة رشا ي قم  ف ل كام ف،و  العساة

 احنعادو. عىل ف هم ساح  كل َُمصمدني ش،مخ ح ي  مَجع

ْ  فا ديقرو: الد امي: سعاد بن عثامن قال  يِف  فنلدس هدمف اخلمية هؤالء ح ي  جَيمع مَل

                                           

ْ (  فر إنا 1) كمن ََتعجْيو قررًصا عىل جُمعد ال اس جَي  فا دم،ح احل ي   س حي و  فال يق م عىل نلك  سي مَل

 (.1/449دسن رش،رن العتبة. ساحظع: ال كت عىل ارشا الصالح )



 

 ال ياد.  دمو سهم ع،، ة  سارشا زي   رشا سَ رد سفرلك  سش بة  سن،رن  احل ي :

 فد هم: الد  افي  نكعهم الذيا غْي كثْي َخْلٍق  ح ي  جَيم من احل ي  س دمرُ  

 خَيصدمن  سدرح،  سهي الرتاجم   يًضر سجَيم من ساألسزاعي  سالاهعي  اليةه،رِت   يم 

  يِب  رشدا سه،ل ستعمجة عمع  ارشا عا حرفع عا فرلك تعمجة فثل له ل،ف سا رشرجلمع هِبر جرء فر

 لذلك  شبرو يِف  و  عرئشة عا  رش،و عا ععسة رشا هشرم ستعمجة هعيعة   يِب  عا  رش،و عا درلِح

 كثْية.

 ف،نعدسََّنددر لألحكددرم اجلرف ددة الصدد نة الكهدد   رشددما  فددا  رشمارًشددر  يًضددر سجَيم ددمن

 خلدف القدعاءة سرشر  ال، يا   فع سرشر   Tا،  ؤية رشر  َحمم فنعدة  كهًبر فهصْي رشرله ل،ف 

 نلك. سغْي اإلفرم 

 قدبض حد ي   دعا َحمدم فندعدة  كهد  يِف   عقهدر ف،جم دمن  حرديد  سينعدسن

  فدعدسا قد  هدذا كهررش در  حدماع فدا سكثدْي نلدك  سغدْي اجلم ة  يمم الويل سح ي  ال لم 

 سالهص ،ف. رشرجلمع  حرديثو

 عدا رشلو در سَحمدمو  الكدرثعة قصد  فدا ساحلدذ  القص  م،حتص نلك كل يِف  سعل،و

 فدع ب نلدك  ف عجبدو  عيدق فدرئَهي َحمدم فدا ساحً ا ح يًثر خعَّ   حو الك رِت  حُممَّ  رشا  اة

رح ﴿ حَتت هذا ي خل  ن  خشى لو: فقرو نلك  لو فذكع ف رفو يِف  ف ني رشا حَيَ،ى اثح الح التَّكى اكح  ﴾أىهلفى

 .[1]الهكرثع:

 ف،دو ال ظدع سإعدردة سحَتعيدعو هَتذيبدو رش د  إال يصد نو فر ال رس إىَل  خُيع   ن ل،مذ  ُثمَّ 

ْ  فر جَيمع  ن سل،هق ستكعيعو   يكدمن كد،ال مَج دو فرئد ة ساقه درص َثمعتو الجه رء رش  ُ  يه هل مَل

 جَيمدع احلد ي  يكهد  فر  سو احل ث   يت دإنا قرو: ال ي ِي  رشا عيل عا  سي رو فر حكمو

 .(1)’اينلحد ال قنرو: عىل فركه  ؛#كذب من$  سح ي الويل ح ي 

                                           

 (.230-228( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)



 

  ن إال احلد ي   يِف  الهصد ،ف عدا خَيدع  ال الهةعيا يِف  الهص ،ف  ن سالماقع قات:

 يِف  سنلدك ف،دو؛ الهص ،ف يِف  فيهقل كطعيق ج لهو رش فع احنعدت الهةعيا يِف  الهص ،ف ه،ئة

دل ع د  حلق،قدةا يِف  سهدم كهدر    حرديد  ََتدعيا  عيدق عا الهةعيا يِف  الهص ،ف  ال اله فه

 احل ي . يِف  الهص ،ف  عا يِف  اليررشقهني الطعيقهني عا خَيع 

مة  إن وعااه؛  وهي: طرق ثالثة وبالت صاة طريقتان، التخريج ِفم  التصناف طرق ُمح

 احل ي . فمضمع  سرس عىل الهص ،ف -

 احل ي .  ساة  سرس عىل الهص ،ف -

  .كهر  حردي  ََتعيا  سرس عىل الهص ،ف -

اانف 
تحاا   مم  سالصدد نرت  اجلمافددع  كهدد  املومااوعات: أسااا  عااىل املصاانَّ ة التخااريج كح

 فمضمعو. ف،و ُيعاعى ف نيَّ  تعت،  عىل احل ي  ف،هر خُيَعَّ  ح،  ؛(1)سالم آت سالي ا 

 -ا،  ِ ددو-   دد  اإلفددرم  فددعد كددام رشرلهصدد ،ف  ف هددر جائددي فمضددمع ُينددعد سقدد 

 -ا،  ِ ددو- البةددر ي س فددعد الصددمررشةد  دفضددرئل هررشددو:ك يِف  الصددمررشة فضددرئل  حرديدد 

 كهررشددو: يِف  الهنيددْي  حرديدد  ال يددرئي س فددعد النددعدد  داألد  كهررشددو: يِف  األد   حرديدد 

جددة احل يث،ددة األجددااء كهدد  هددذا: يِف  سيدد خل سغددْيهم  دالهنيددْيد    سددرس عددىل اْلةعَّ

 المضمع.

 سال ددرجم  اليددرح،   كهدد  يث:احلااد  وا  أسااا  عااىل املصاان ة التخااريج كتاا  وماان

 الاهددعي   حرديدد  يِف  كرلاهعيددرت رش ، ددو:  اسٍ  ألحرديدد  النددعدة سالكهدد   (2)سالشدد،ةرت

 سَحممهر. ش بة سح ي 

                                           

العسرلة اليهطعفة للكهرِت  يِف األحماع فا كه  احل ي  فع  ْسامء مُجلة كبْية ف هر  هِبذو( احظع اله عيف 1)

 (.40-39  32)ص 

 (.140  135  60( فر سبق )ص 2)



 

اريج أسا  عىل املصن ة التخريج كت  ومن  يِف  العايدة دحصد  كهدر : كتااب: أشا ياث َتى

 ََتددعيا يِف  احلبددْي لةدد،صداله سكهددر : الايل ددي  لإلفددرم اد ايددةد كهددر   حرديدد  ََتددعيا

 ف در   حرديد  ََتعيا يِف  الول،ل دإ ساء سكهر : حجع  ارشا لإلفرم الكبْيد العاف ي  حردي 

 سَحممهر. لأللبرِت  اليب،لد

FFFFF 



 

 القصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرت

  عا البم  عا احل ي 

رج ال احلديث عن البحث  سبااني: عن َيى

 الي  . خالو فا البم  األول:

:  اْلَها. خالو فا البم  الثاِنم

ا  التالاة: الطرق عىل ي تمة  إ ه السند، خالل من البحث أمَّ

 احل ي .  اسي الصمريِب  اسم  عيق عا البم  -1

 الصمريِب. غْي الي    ساة  ح  اسم  عيق عا البم  -2

  عيقو. فا احل ي  ُُمع   اسٍ  اسم  عيق عا البم  -3

 رشرلي  . يه لق سدف خالو فا البم  -4

 التالاة: الطرق عىل ي تمة  إ ه املتن، خالل من حثالب أما

 الها.  ع  خالو فا البم  -1

 الها. فمضمع خالو فا البم  -2

 الها. يِف  كلمة خالو فا البم  -3

 رشرلها. يه لق سدف خالو فا البم  -4

دل كلدد،هام؛ اليددب،لني يِف  ساالسده عاض االسددهقعاء  عيقددة ستد ِ    عرشددة لدد ي ر ف،همصَّ

 الهريل: العسم خالو فا نلك سيهضح احل ي   عا م للب  عا

FFFFF 



 

 اسك   



 

 البم  عا احل ي  فا جهة الي  

- :  أوالً: عن طريِ اسال الصحابم

 عدا يعسيدو الدذي الصدمريِب  اسدم ت دع  سك دت فدر  ح ي  عا البم    دت إنا

 احل ي . إىَل  للمدمو الطعيقة هِبذو االسه رحة رشنفكرحك فنحو  ؛ ا،  سمو

هِي الكه  يِف  ال ظع  عيق عا نلكس  فيدرح،   سدرس عدىل ف،هدر األحرديد  ُ تجبت الَّ

 احلد ي  عدا البم  ف،شمل الصمررشة   ْسامء  سرس عىل العتبة النهر س سكذا الصمررشة 

 الهرل،ة: الكه  الطعيق هذو فا

 اليرح، . -1

 الصمررشة(.  سرفي )عىل ال رجم -2

ر األ عا ؛ كه  -3  للماي. األ ا د كددحُتنة الصمررشة فيرح،  ىلع فعتبة ألَّنَّ

 سغْيهر. للمركم اليه  ك فهر س يِف  تعاو كام اليرح،   عىل العتبة النهر س -4

ر رش ، و؛ دمريِب  ألحردي  النعدة احل يث،ة ساألدمو األجااء -5  كدرن إنا تن،د  فنَّنَّ

 دل.األ  س اجلاء يِف   حرديثو مُج ت الذي الصمريِب   عيق فا احل ي 

 الددذي الصددمريِب  حدد ي   غلدد  يِف  ال ظددع اسدده، ر  عددىل تيددرع ك الطعيقددة سهددذو

 نلدك  سَحمدم  خدعب  سايدرت عىل المقم  عىل ستيرع ك  عيقو  فا احل ي  عا تبم 

 يِف  يقدع قد   حدو كدام عل،هدر  لدو ُد رشدة ال لِا خردة فر  حمًعر سُالة  ميلة الطعيقة هذو  ن غْي

 اليد    الكهدر  يِف  فمجدمًدا احلد ي  يكدمن كد ن فه  دة: تجهر فا قصم  هِبر الهةعيا

 سقدع الدذي احلد ي  يكدمن  س عل،دو  البمد  سقدع فدا غدْي آخدع ددمريِب  فيد   يِف  سلكا

ل ح ي  ث رير يِف  سلكا الي    يِف  ع و البم   ف و. فقطً ر ُيشكج

 البمد  يِف  يقهرصد س الَّ  ف،دو  الدذكم ة األفم  هذو رشِمالحظة القصم : هذا سُيهالَف 

 ساح ة.  عيقة عىل احل ي  عا

: غري السند ِفم   اوَ  طريِ عن البحث ثا ًاا:  الصحابم



 

 ت ع  ك ن ف،و   اسًير ت ع   س لو س   سل يك فر ح ي  عا البم  تعي  ك ت إنا

 البمد  فبنفكرحدك غدْيهم؛  س الارشْي ارشا  س ش بة   س فثاًل  الاهعي  عيق فا احل ي   ن

 الهرل،ة: الكه  وخال فا احل ي  عا

 الاهددعي   حرديدد  يِف  كددددالاهعيرتد رش ، ددو   اسٍ  ألحرديدد  النددعدة الكهدد  -1

 سدد ،  رشددا حَيَ،ددى س حرديدد  شدد بة  س حرديدد  اجل دد   رشددا عدديل  حرديدد  يِف  سداجل دد يرتد

 القطرن.

 َد، دة  كدررشا الدعساة رش دض  حرديد  يِف  اجلرف ،دة العسدرئل فدا ال  ي  ُ فِعدت سق 

 يِف  تيدرع  سمَج، هدر سغْيهدر   حدس  عدا الطميدل ُ ،د  س حرديد  يب، ي ال إسمرا س يِب 

 فددا احلدد ي  جددرء الددذي الددعاسي يِف  الكهددر   س العسددرلة كرحددت إنا احلدد ي   عددا البمدد 

  عيقو.

  عدالم سدْي فهدر س يِف  تدعاو كدام األسرح،  رشعجرو اله لقة رشرلنهر س االسه رحة -2

 الندر ي الد يا ل الء حبرند ارشا دم،ح تقعي  يِف  داإلحيرن سفهر س دللذهبِيد  ال بالء

 سغْيمهر.

هِي األ عا  كه  -3  عدىل فعتبدة فهدي الصدمررشة  عدا الدعساة تعت،بهدر يِف   اعدت الَّ

 الهددررش ني  بقددة فددا ع ددو الددعساة رشِميدد  فعتدد  دددمريِب  كددل سفيدد   الصددمررشة  فيددرح، 

 للماي. األ ا د دحُتنة يِف  تعاو كام ستررش ،هم 

ر العجرو  كه  يِف  العاسي تعمجرت إىَل  العجمع -4  ح يثدو فدا مُجلدة تي   غرلًبر فنَّنَّ

 سغْيمهر. رشو ادد سدتر يخ األسل،رءد دحل،ة يِف  تعاو كام الرتمجة يِف 

در ساألثبدرت  الش،ةرت كه  إىَل  العجمع -5  ستدذكع للدعساة  تدرتجم فدر غرلًبدر فنَّنَّ

 في ً ا. ح يثهم فا رش ًضر

 رشدرلطعا إل،هدر المددمو يص    حردي  عىل لمقم ا عىل تيرع ك الطعيقة سهذو

هِددي الكهدد  يِف  إال ته،رسدد ال لك هددر ال رديددة؛  َشددمل رشِم،دد  األسددرس  هددذا عددىل ُفهعسددت الَّ



 

 األسرح، .  ساة النهعس

 كدام الطعيقدة  هدذو عدىل فنهعسة غْي كثْية كهًبر ه رك  ن الطعيقة: هذو يِف  سالقصم 

 لو. د رشة ال لِا خردة اْلُمل الطمو فا حمًعر ف،هر  ن

 عدا للبمد   خدعب  عيقدة اسه امو فع األفم   هذو إىَل  رشرالحهبرو القصاو : هذا ويحتالفى 

 احل ي .

رج  اوَ  طريِ عن البحث ثالًثا:  طريقه: من احلديث ُمح

 ح يث،ددة فصدد نرت لددو ِاَّددا  اسًيددر تهضددما قدد  اإلسدد رد  ساة سليددلة  ن هنااا: واملاارا 

 هدذا عدىل  اسٍ  احلد ي  سد   يِف  ُسِجد  فدننا ف،هدر  احل ي  هذا  ن الظا عىل يول  ف عسفة 

جو فص نرتو  يِف  احل ي  هذا َحج  غرلًبر فنح ر ال مم؛  ف هر. سُحةعج

 فنح در ادجدعة؛ دا  إفدرم األدبمي  حس رشا فرلك اإلفرم الي   يِف  كرن إنا ذلك: مثال

 لو. دالم  د كهر  يِف  احل ي  س ج  غرلًبر

 كهررشدو يِف  احلد ي  سد ج  غرلًبدر فنح در سد  ؛ ارشدا اإلفدرم اليد   يِف  نكر إنا آخر: مثال

 دالطبقرتد.

 يِف  احلد ي  س ج  غرلًبر فنح ر البر ك؛ رشا ا، عب  اإلفرم الي   يِف  كرن إنا آخر: ومثال

 عدىل سقدس لدو  كلد،هام سالصدلةد دالدر كهدر  يِف   س داجلهدردد  كهر  يِف   س لو  دالاه د كهر 

 هذا.

 َددم كدرن إنا فصد نرهِتم سف عفة العساة رشرتاجم كبْية ف عفة إىَل  حَتهر  طعيقةال سهذو

 عل،هر. ساحلصمو فص نرت 

سن الددذيا الددعساة  ن جهددة فددا الطعيقددة هددذو يِف  سالقصددم   فدد ا  علدد،هم ِاَّددا ُي دد ه

 فدد،هم  الطعيقددة هِبددذو االسددهنردة حيرصدد ِاَّددر حَمصددم سن  قل،لددمن فصدد نرت سَدددم األسددرح، 

 البرحثني. ي  فه رسو يِف  ف،رسة ل،يت فص نرهُتم كسكذل

 البمد  يِف  االقهصدر  سرش د م تق م  فر رشِمالحظة الطريقة: هذه ِفم  القصو  تالِف ويحمكن



 

 هِبر. احل ي  عا

 بالسند: يتعاِ وصف طريِ عن البحث  ابًعا:

 رشنفكرحدك فدنن فدر؛ رشمددف فمددم  سد  و  ن ست لدم حد ي   عدا تبم  ك ت إنا

 ع و. البم  يِف   سرًسر المدف هذا اعهامد

  عيدق عدا احلد ي  عدا البمد  فهيدهط،ع فمضدمًعر؛ احل ي  كرن إنا مثاًل: وذلك

 المضمعة. األحردي  كه  يِف  ال ظع

 احل ي . علل كه  يِف  ع و البم  تيهط،ع علَّة؛ الي   يِف  كرن سإنا

 العاس،ل. كه  يِف  ع و البم  تيهط،ع إ سرالً؛ الي   يِف  كرن سإنا

 الطعيقدة سهدذو اإلخدمة... س سايدة سال كدس  اآلرشدرء عا األرش رء كعساية سهكذا...

 ف،هر. تبم  ُثمَّ  اْلُمهملة  الصرد  ت ني ُثمَّ  الي   سدف ت ني  ن حَتهر  إن فه بة؛

 نلك  يِف  الص ََّنة الكه  يِف  احل ي  جَت  ال ق   حك ف هر: جهرت؛ فا ه ر سالقصم 

 فصد ًنر ت دع  ال  حدك  س لدك  فيدلَّم غدْي سهم رشذلك فمدمفرً  احل ي  تظا  حك سف هر:

هِي األحردي  مَجع  إل،و. تصل سال ت ع  سق  المدف  هذا  سرح، هر يِف  الَّ

 ف هر.  خعب رشطعا احل ي  عا رشرلبم  الطريقة: هذه ِفم  القصو  ويحتجن 

FFFFF 



 

 البم  عا احل ي  فا جهة الها

 أوالً: البحث عن طريِ طرف احلديث:

اذه االساتعا ة  بإمكا اك املاتن؛ طرف تعرف وكنت شديث، عن البحث أ  ت إذا  الطريقاة ِبم

 التالاة: الكت  باستعامل وذلك إلاه، لاوصول

هِي الكه  -1  الصدوْي كرجلدرفع الهدمن    دعا   سدرس عدىل األحرديد   تبدت الَّ

 لل يلمي. األخبر د سدفعدسس لليةرسي  احلي ةد سدالقرد  للي،م ي 

 احل ي .   عا  فهر س سه اموا -2

  جهات، من الطريقة هذه يعتو  الذي والقصو 

 الطع . رشِمي  فهعسهو يه،رس ال الن يل احل ي   ن منها:

 دسن فكددرن يِف  ف،نهددعس الماحدد ؛ احلدد ي  يِف  يه دد د قدد  ال بددمي الكددالم  ن ومنهااا:

 فكرن.

 ع دو البمد  عسيقد  سايدة رشرعهبدر  ف،نهدعس ته د د؛ قد  احل ي   سايرت  ن ومنها:

 فمجمد.  حو فع عل،و ي ثع فال  خعب؛  ساية رشرعهبر 

  سايدة يِف  احلد ي  ف،مجد   سايدة؛ فدا  كثدع لدو تكمن ق  احل يثي الكهر   ن ومنها:

  ساية. دسن

  داًل. للكهر  احل ي  أل عا  فهعس يمج   الَّ  ومنها:

 عدا للبمد   خدعب  عيقدة ساسده امو األفدم   ِددذو رشرالحهبدرو القصاو : هاذا ويحتالفى 

 هذو. فع احل ي 

 احلديث: مومو  طريِ عن البحث ثا ًاا:

دياد طرياِ عن وذلك إلاه، الوصول ِفم  تساعدك الطريقة  هذه شديث؛ عن تبحث كنت إذا  َتى

الَّ  احلديث، مومو   التالاة: الكت  ِفم  مظا ه مراجعة ثح

 فددع ساجلما كرلصدد نرت  المضددمعرت:  سددرس عددىل الصدد نة احلدد ي  كهدد  -1

هِددي ساألجددااء ساليدد ا   سال ق،دد ة؛ الهنيددْي سكهدد  ساليدده  كرت  لِمضددمع  ُ فددعدت الَّ



 

 احل ي . فمضمع رشِمي  كهر  كل فْياجع

 عدىل فعتد  فنحدو البرقي  عب  فؤاد لِمم  الي ةد ك مز دفنهرح رشكهر  االسه رحة -2

ا. حرفع كهر  سهم المضمعرت   سرس  ج ًّ

 احلد ي   ن جهدة فا القصم  سي خلهر اْلَلل  فا معح سف،هر  ميلة  الطعيقة سهذو

ًجر يكمن ق   ل،يت كه  يِف  سلكا فمجمًدا؛ يكمن ق  احل ي   ن سف هر: فظرحو  غْي يِف  ُُمعَّ

د فدال يقط دو  س اإلفدرم خَيهرصو ق  احل ي   ن سف هر: المضمعرت   سرس عىل فعتبة  يه،رسَّ

 إل،و. المدمو رشيهملة

 للبم   خعب رشطعيقة االسه رحة فع نلك إىَل  رشرالحهبرو الطريقة: ذهه ِفم  القصو  ويحتالفى 

 ف هر.

 احلديث: ِفم  كامة طريِ عن البحث ثالًثا:

 وذلاك إلااه، لاوصاول الطريقاة هاذه اساتعامل يحمكان  إ اه ماا، شاديث عان البحث أ  ت إذا

 التالاة: الكت  إَلى  بالرجو 

هِي الكه   ف هر:  األلنرظ  سرس عىل األحردي  فهعست الَّ

 األثْي. الرشا األدمو جرفع تهمة -1

 اليهرشقني. فا جِلامعة ال بمي احل ي  أللنرظ النهعس ال جم -2

 دسن اللند   سدرس عدىل ي اس  حَّو فيرسئو: فا النهعسد  دال جم  عيق عا ال اس

 الصمريِب  فا َُمر جو  ن فع ساح   رشلن  كه  ع ة إىَل  احل ي  ي اس فق  للمةع ؛ اعهبر 

 الةع . دسن اللن  ي هم  ألحو سنلك فه  دة؛ فه معة سالهررش ي

 الععشيل. يمسف لل كهم  ال ا قط ِي س ا أللنرظ النهعس ال جم -3

 البرقي. عب  فؤاد لِمم  الي ة  ك مز فنهرح -4

ْ  األلنرظ  سرس عىل األحردي  فهعسة سعممًفر؛  الكهد  هدي سقل،لة كثًْيا  ت هرش مَل

هِي  تق م: فر غْي ف هر  نكع األسرس  هذا عىل فهعست الَّ



 

 األعظمي.  ب ة فرجو  ارشا س ا فهعس -5

 األلنرظ.  سرس عىل فهعًسر تهضما زغلمو  لبي،مِت  الاسائ د دجَممع فهر س -6

ا سهلة الطعيقة سهذو ا. سحرف ة ج ًّ  ج ًّ

 هذا فا النهعسة سقلَّة االسه، ر   سع م النهعسني دقة ع م فا القصم  سي رتهير

 البم . يِف  الطعيقة هذو عىل االقهصر  ع م فا الرش  لذلك ال مع؛

 باملتن: يتعاَِّ وصف طريِ عن البحث  ابًعا:

 رشنفكرحدك فدنن رشِمه دو  يه لَّدق سددًنر ت لدم سك دت فدر  ح ي  عا البم    دت إنا

 ُثددمَّ  الددها  يِف  سدددف حَت يدد   عيددق عددا سنلددك ع ددو  البمدد  يِف  الطعيقددة هِبددذو االسدده رحة

 ف،و. الص نة الكه  إىَل  العجمع

 غعيدد  كهدد  فعاج ددة رشنفكرحددك فددنن غعيبددة   لنددرظ احلدد ي  يِف  كددرن إنا ذلااك: مثااال

 ف،هر. ع و سالبم  احل ي  

 ال  جة. األحردي  كه  تعاجع الها؛ يِف  إد ا  احل ي  يِف  كرن إنا آخر: مثال

 ق س،ًّر. ع و ممثاْلَب احل ي  كرن إنا الق س،ة؛ األحردي  كه  تعاجع سكذا

 سهكذا. فبهم   اسٍ  الها يِف  كرن إنا البهامت؛ كه  تعاجع سكذا

 يه لدق سددف رشرعهبر  رشرلي   اله لقة الطعيقة يِف  كرلقصم  الطعيقة  هذو يِف  سالقصم 

 رشو.

 هِبر. االكهنرء سع م ف هر   خعب رشطعا احل ي  عا رشرلبم  القصو : هذا ويتالِف

 وأخرًيا: -

 ُييددهقع  رشدد ن فددر؛ حدد ي  عددا البمدد  ع دد  ساالسدده عاض االسددهقعاء  عيقددة تدد ِ  

لو فا احل يثي الكهر  سُييه عض  ف،و. احل ي  عا رَشمًثر آخعو إىَل   سَّ

 إل،هر يلج  سالُْم ث فضممحة  حهرئجهر سلكا سفض ،ة  سفه بة  ميلة الطعيقة سهذو

ْ  ف نيَّ  كهر  يِف  رَشمثو حرص إنا خردة ال،قني    اد إنا  فيرع ة. فهر س تمج  سمَل



 

 رشرلها. يه لق  فع  س رشرلي    يه لق  فع رشرعهبر  سماء ُي هم  الطعيقة هِبذو سالبم 

 ف  َدى لد،س الطدعا هدذو حدذكع َلدر  ح در إىَل   حبو املقصد: هذا ختام ِفم  القاال أم  أن وقبة

 يدق ع عدا حد ي  ََتدعيا ُيمك  در رشدل فدر  حد ي  ََتدعيا ع د  ح هم هر  ن الرش   ح ر نلك

هِي الهةعيا كه  فا االسهنردة  احلبدْيد  سدالهلةد،ص العايدةد  كدددحص  ال لامء: د نهر الَّ

هِدي اْلُمققة  احل ي  كه  خردة الول،لد  سدإ ساء جدت الَّ  دجدرفع ككهدر :  حرديثهدر خعج

 تقعيدد  يِف  داإلحيددرن سكهددر : للبوددمي  اليدد ةد د ح سكهددر : األثددْي  الرشددا األدددمود

در؛ حَتق،ًقدر ُخ فت الكه  هذو يِف  األحردي  فنن حبرند؛ ارشا دم،ح  تدعك جَي دل ِاَّدر سََتعجْيً

 االسدهنردة  فدا فدرحع فدال خًْيا  ا، جااهم البرحثني  هؤالء جِلهمد إه اً ا ف هر االسهنردة

ع فع  ساليالم. قرئلو  إىَل  عاسو ال لم رشعكة فا  ن تذكه

FFFFF 



 

 القصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الثرلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ة األسرح، قماع  يِف الهةعيا سد اس

 التالاة: القواعد املقصد هذا ينتظال

   قاعد : ِفم أقسام التخريج: -

 قسامن: التخريج

 فماض و. إىَل  سعاسو احل ي  عا رشرلبم  يه لق فر سهم آيل؛ األول:

 يِف  ُيدَرفا الذي سهم احل ي   عا البم  رشطعا ف،و ُييه رن الذي هم القيم سهذا

 الكمب،متع.

:  رشب،درن يه لدق فدر سهدم  حد ؛ كدل ييدهط، و سال سف عفة  سفقو د اية إىَل  حَيهر  الثاِنم

 احل ي . فعتبة

 رشلد  يكدمن  ن رشدرلالزم لد،س الهةدعيا  فا األسو القيم اسهطرع فا  قول: هنا ومن

 قيمني: عىل يشهمل -الثرِت   ع ِي:- القيم سهذا ف و  الثرِت  القيم

 هِبام. يه لق سفر  يل ساله  اجلعح سعلم الصطلح  د اسة سهم:  ظري: قسال -

 د رشدة حَتد ث نلدك تكدعا  سفع عمل،ًّر  األفم  تلك تطب،ق سهم عميل: تطباقي قسال -

 .-احل ي  فعتبة رش،رن  ع ِي:- نلك يِف  سفلكة

  ن اسدهطرع ساله د يل  اجلدعح سعلدم الصدطلح د س فدا كدل ل،س  قول: هنا ومن

  فم :   رش ة إنن فه رك احل ي   عىل حَيكم

 ساله  يل. ساجلعح رشرلصطلح عفةال  األول:

:  احل ي . عا البم  رشطعا ال عفة الثاِنم

هِي الطميلة  سالام سة ال  رشة الثالث:  سي دها سال  ايدة  النهدم يِف  فلكدة ع هدر ي ش  الَّ

 احل ي . فعتبة رش،رن الراب : األمر ع هر:

FFFFF 

  قاعد : ِفم خطوات التخريج: -



 

ريج  اساتني:أس بمخطوتني يىمر احلديث َتى

:  سَُمر جو.  عقو رشِجمع احل ي  فماضع عا البم  األوَلى

 احل ي . فعتبة رش،رن الثا اة:

 احل ي . عا البم  رشطعا ييه رن األسىَل؛ للةطمة سرشرل يبة

 الهرل،ة: العاحل فه رك الثرح،ة؛ للةطمة سرشرل يبة

 فماضددع حرصدد  جددل فددا رشددب ض رش ضددهر سفقررشلددة احلدد ي    ددعا اعهبددر  -1

 .االخهال 

 الي  .  جرو  حماو تهبع -2

 ال.  م القردحة ال لل فا هي هل االخهال   فماضع يِف  ال ظع -3

 ال لددة فددا احلدد ي  سددالفة فددا لله كدد  األفددع؛ لددام إن ال لددل كهدد  يِف  ال ظددع -4

 القردحة.

 سالهررش رت. الشماه  يِف  ال ظع -5

 احل ي . عىل احلكم -6

FFFFF 

ك كوني أن يح رتط ال أ ه ِفم  قاعد : - رْيف َّا َتى
  وايتك. ِفم  يدخة ِمم

  سايهو. يِف  ي خل ِاَّر خُيعجو الذي احل ي  يكمن  ن اْلُةعج  يِف  ُيشرتط ال

ر احل ي ؛ خُيعج  الذي  ن ذلك: وت صاة جدو  ن إفَّ   ن فدا لدو الرشد َّ  فهدذا لْيسيدو  خُيعج

 ال عسفة. الهممل  عا فا  عيقة رش ي حَتملو ق  يكمن

در  يكددمن  ن ف،ددو ُيشدرتط ال فهددذا ددح؛ إنا رشددو سلل مدل فعتبهددو لب،درن عجددوخُي   ن سإفَّ

  سايهو. يِف  ي خل ِاَّر احل ي 

ة- الصالح ابن قال  فدا ]رشرحلد ي  االحهجر   س ال مل   اد فا دسب،ل :-عااه اهلل  ِحف

  ن فدذه : لدذي رشو االحهجر   س رشرحل ي  ال مل لو ييمغ ِاَّا كرن إنا ال هم ة[  الكه 



 

 رشعسايددرت فعسيددة فه دد دة دددم،مة رش دددمو غددْيو  ثقددة  س هددم  قررشلددو قدد   دددل إىَل  عجددعي

 رشرلهبدد يل تقصدد   ن عددا سرُش دد هر الكهدد  هددذو اشددههر  فددع- رشددذلك لددو ل،مصددل فه معددة؛

 .(1)’ علمدا سا، األدمو  تلك عل،و اتنقت فر رشصمة الثقة -سالهمعيف

ه- السخاوي قال  لدو يكمن  ن االحهجر   س لل مل ل قلا يِف  ُيشرتط هل دُثمَّ  :-اهلل  ِحم

ح سرشدو ع فدو  -الصالح ارشا كالم يِف  ي  ِي:- تق م ِاَّر الظرهع  ساية؟ رشو  يِف  رشْعهدرن ارشدا رصَّ

 إنا رشدل َسدامعو  عىل رشرحل ي  ال مل يهمقف ال  حو إىَل  كرفة النقهرء نه  فقرو: داألسسطد 

ْ  سإن هِبر ال مل لو زجر الي ا  فا  س فثالً  الصم،مني فا ال يةة ع  و دمت  ييمع. مَل

ز  حددو الشددرف ي عددا  سي سكدذا ْ  سإن ي قلددو   ي: رشددرخلر؛ حُيدد ث  ن جُيددمج   حددو ي لددم مَل

 .(2)’َسم ودا

ل قات: ْ  لِدا احل ي  ََتعيا جَيمز  حو سبق ِاَّر سيهمصَّ دل مَل  فدا رشطعيقدة  سايهدو يهممَّ

ل  عا  ف هر. ُي قل هِيالَّ  رشرألدمو الثقة حصمو رشرشط ال عسفة  الهممه

 ييل: كام نلك سرش،رن تق م  فر ي ر ض فال األشب،يل؛ خْي ارشا عا ُحقل فر  فر

 التالاة: هي -اهلل يرِحه- األشبايل خري ابن عبا  

   ا،  سدمو قدرو يقمو:  ن ليلم يصح ال  حو عىل -ا،  ِ هم- ال لامء اتنق دسق 

ر القمو نلك ع  و يكمن َحهَّى ... كذا   سدمو لقدمو العسايدرت  سجدمو  قل عىل سلم  فعسيًّ

 عايل كاذب مان$ العسايدرت: رش دض سيِف  .#الناا  من مقعده  ااتبوأ متعمًدا عيلَّ  كذب من$  : ا،

 .(3)’تق،، دا دسن فطلًقر .#...

 التالاة: األمو  عبا ته ِفم  وتالشظ

                                           

 (.25( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)

 (.70-1/69( فهح الو،  )2)

 (.1/17(  سسافقو عل،و ال عاقي يف فق فة  عح الهثعي  )17-16( فهعست ارشا خْي )ص 3)



 

 للميدلم حيصد ال فنحدو    العسمو إىَل  القمو رش يبة اجلام عىل االتنرا  س د  حو -1

ْ  فر رشذلك اجلام ر القمو يكا مَل  كالفدو يشدمل فلم العسايرت  سجمو  قل عىل سلم ل يو  فعسيًّ

 جام. رش سن ال قل حرو

 ك ا $  : ا،  سدمو عدا جدرء فقد  الد ل،ل  يؤيد و حقلو الذي االتنرا هذا  ن -2

ث أن كذًبا باملرء دِّ م  ما بكة ُيح نف $  : سقرو .(1)#سى ث مى  أشاد  هاو كاذب أ اه يحرم يثبمحد عنِّي شدَّ

 .(2)#الكاذبني

 .(3)المثمقة الكه  فا المجردة هم العساية  سجمو  دحى  ن -3

 ف قدمالً  جَيد و  س ف دو  يهثبت  ن دسن   ال َّبِي إىَل  قمو رش يبة جام فا  ن شك ال -4

 ال هي. يِف  دخل فق  ف هم ؛ كهر  يِف 

 سال مل الهةعيا حرو يشمل فال ة العساي حرو يِف  هم إحَّام خْي ارشا كالم رصيح -5

 .(4)العساية فا  عم ال قل إن سال قل؛

FFFFF 

 قاعد : -

 احلد ي  فعتبدة رش،درن هدي الهةدعيا غرية إن ََتعيا؛ إىَل  رشِمرجة ل،س الهماتع احل ي 

 القبمو. فعات   عىل يِف  سالهماتع القبمو  فا

 نلك. يِف   الص  إىَل  اإلحرلة فع تماتعو  عىل رشرله ص،ص ف،و سيكهنى

 الهدماتعد احلد ي  فدا اله درثع دحظدم كهر : الهماتع احل ي  يِف  الص َّنة الكه  سفا

                                           

 (.5( فق فة دم،ح فيلم  رشر : ال هي عا احل ي  رشكل فر َسمع حَتت  قم )1)

 م،ح فيلم  رشر : سجم  العساية عا الثقرت.( فق فة د2)

 (.1/152( احظع: تمض،ح األفكر  )3)

 (.89-87(  ساحظع: النهرسب احل يث،ة الرشا حجع اد،همي )ص 1/153( تمض،ح األفكر  )4)



 

 .-ا،  ِ و- رشرلكهرِت  الشهْي اإلد ييس احليا ج نع الن،ض أليِب 

ااه- شجاار اباان قااال  ُحةبددة ي  ِددي:- األدددل يِف  الهددماتع  سط  هْبمددت دسإحَّددام :-اهلل  ِحم

 ف،دو ُيبمد  اإلسد رد علدم إن اإلس رد؛ علم فبرح  فا ل،س لك،ن،ةا هذو عىل ألحو ؛-النكع

 األداء  سدد،  العجدرو ددنرت ح،د  فا ُيرتك  س رشو لُ، مل ض نو؛  س احل ي  دمة عا

 .(1)’رَشم دا غْي فا رشو ال مل جَي  رشل  جرلو  عا ُيبم  ال سالهماتع

ه- الزبادي املرتىض وقال  رشدو ال مدل جَيد  رشل جرلو   عا ُيبم  ال دسالهماتع :-اهلل  ِحم

 .(2)’ال،قنيدا إلجْيررشو رَشم  غْي فا

FFFFF 

 قاعد : -

 يكمن  ن الهم لوْيو  ُُمرلًنر احل ي  فعتبة رش،رن يِف  اْلُةعج  حكم يقع  الَّ   ً ر ل،س

 كل فل،س العتبة  هذو رشل  ق  اْلُةعج  يكمن س ن ال لمي  االجههرد  دمو عىل فب ،ًّر حكمو

 احلد ي  عدا البم  ك،ن،ة سعع  الصطلح  قماع  سحن  فماض و  إىَل   ي احل عاا فا

ًجر. در  العساة؛ تعاجم سعا  ُُمعج

 فر؟ ح ي  عىل األئمة فا إفرم حكم الةع  خيرلف  ن ييمغ هل ق،ل: فنن

فرجلما  :  ن  حكرم األئمة الهق فني عىل األحردي  هي فثل كالفهم عىل  ساتدو 

لك فا خالو تطب،قو عىل احل ي ؛ فنن كالم  ئمة احلد ي  عدىل سماء رشيماء  ستمض،ح ن

األحردي  ال خيلم فا  ن يكمن تصم،مًر ف هم للم ي    س تض ،نًر ف هم للمد ي    س 

 اخهالفًر ف هم يف حكم د جة احل ي   ف، ها ل ر فا نلك األقيرم الهرل،ة:

 القيم األسو :  حردي  اتنقما عىل تصم،مهر.

                                           

 (.22( حاهة ال ظع )ص 1)

 (.17األحردي  الهماتعة )ص  يِف ( لقط الآللئ اله رثعة 2)



 

 حردي  اتنقما عىل تض ،نهر.القيم الثرت :  

 القيم الثرل  :  حردي  اخهلنما ف،هر.

 القيم العارشع :  حردي  مل حقف إال عىل كالم رش ضهم ف،هر.

 القيم اخلرفس :  حردي  مل حقف دم عىل كالم ف،هر.

فرلقيددم األسو سالثددرت ال تيدد  ر ُمددرلنههم؛ إن هددذا إمجددرع فدد هم؛ ساتنددرا  هددل 

 (1)ة!احل ي  عىل يشء يكمن حج

س ّفر القيم الثرل  ف، ظع سيعجح ف،و رشمي  القعائا! سه در  يمافدق الهد خع قدمو 

رش ض الهق فني سخيرلف قمو آخعيا س ال تثعي  يف هذو الةرلندة عدىل  حد ؛ إن هدذا فدا 

 فماضع االجههرد ساحلرلة هذو.

 س س ّفر القيم العارشع فنن احنعد إفرم ف هم رشمكم عىل ح ي   فلم حج  فا خيرلنو 

 يمافقو  فال خيلم احلرو فا  ن يكمن كالفو عىل  عيق رش ، و للم ي    س فطلقًر؛

فني احلرو األسىل ال ُمرلنة رشني كالفو سرشني فر تينع ع دو ال  اسدة لطدعا سُمدر   

 احل ي  األخعب  الهي يشملهر رشكالفو!

سيف احلرو الثرح،ة يقدرو: هدذا احلكدم فد هم خدر فشدم  رشرجههدرد  فدنن تبدني حمدل 

اجههردهم حظع ف،و رشمي  القعائا  سإال فنن األدل  َّنم  ئمة ال يص  سن  حكرفهم إال 

عا علم؛ س حكرفهم  دلهر  َّنر خدر ساخلدر فدا الثقدة  إنا مل ي ر ضدو غدْيو فنحدو  جيد  

 اتبرعو. سهذا فثل قض،ة اجلعح الجمل يف حق فا مل ُيمثق. 

 عيدق د اسدة الطدعا  س فر القيم اخلرفس فنن البمد  عدا د جدة احلد ي  عدا

 سالةر   هم األدل  سنلك رشمي  فر تقع  يف قماع  هذا ال لم الرشيف  سا، المفق.

هد(   و ا،: دإن األخبر  اخلردة العسية عدىل ثالثدة  حدماع: 458قرو الب،هقي )ت

                                           

   حقاًل عا  رش،و  يب حرتم.153ص العاس،ل الرشا  يب حرتم( 1)



 

 حمع اتنق  هل ال لم رشرحل ي  عىل دمهو. ...

تنق  هل ال لم رشرحل ي  عىل ض ف س ّفر ال مع الثرت فا األخبر ؛ فهي  حردي  ا

ُمعجهددر. ... س ّفددر ال ددمع الثرلدد  فددا األحرديدد  فهددم حدد ي  قدد  اخهلددف  هددل ال لددم 

رشرحل ي  يف ثبمتو؛ فم هم فا يض نو رشجعح اهع لدو فدا رش دض  ساتدو  خندي نلدك عدا 

غْيو   س مل يقف فا حرلو عىل فر يمج  قبدمو خدرو  سقد  سقدف عل،دو غدْيو   س ال  دى 

و رشو ال يعاو غدْيو جعحدًر   س سقدف عدىل احقطرعدو  س احقطدرع رش دض  لنرادو  س الذي جيعح

إد ا  رش ض  ساتو قمو  ساتو يف فه و   س دخمو إس رد ح ي  يف ح ي  خني نلك عدىل 

 غْيو.

فهددذا الددذي جيدد  عددىل  هددل ال لددم رشرحلدد ي  رش دد هم  ن ي ظددعسا يف اخددهالفهم  

ثدم خيهدر سا فدا  قدرسيلهم  ددمهر  سرشدر، سجيهه سا يف ف عفة ف رح،هم يف القبدمو سالدعد  

 .(1)الهمف،قداهد

هد(   و ا،: دإن إمجدرع النقهدرء عدىل األحكدرم ف صدمم 728قرو ارشا ت،م،ة )ت   

فا اخلط   سلم  مجع النقهرء عىل حكم كرن إمجرعهم حجة؛ سإن كرن فيه    ح هم خدر 

 دما عدىل ددمة خدر  فدرد ساح   س ق،رس  س عممم؛ فكذلك؛  هل ال لم رشرحل ي  إنا  مج

 .(2)ال لم سإن كرن الماح  ف هم جيمز عل،و اخلط  لكا إمجرعهم ف صمم عا اخلط داهد

هد(   و ا،: دفهى سج حر ح يثًر ق  حكم إفرم فا األئمة 852قرو ارشا حجع )ت

 اتبرعو يف نلك كام حهب و يف تصم،ح احل ي  إنا دممو.  األوَلالعجمع إل،هم رشه ل،لو 

هدد( فدع إفرفهدو حي،دل القدمو عدىل  ئمدة احلد ي  يف كهبدو 204لشدرف ي )تسهذا ا

 ف،قمو: سف،و ح ي  ال يثبهو  هل ال لم رشرحل ي .

                                           

 ( رشرخهصر . 38د1/32( دالئل ال بمة للب،هقي )1)

 (.18/49( جمممع النهرسب )2)



 

سهذا ح،  ال يمج  ُمرلف ف هم لذلك ال لل  سح،  يرصح رشنثبرت ال لة  ف ّفر 

 إن سج  غْيو دممو ف، بوي ح، ئذ تمجو ال ظع إىل الرتج،ح رشني كالف،هام.

ر  ال لل إىل ال لة إشر ة سمل يهبني ف دو تدعج،ح إلحد ب الدعسايهني؛ سكذلك إنا  ش

 .(1)فنن نلك حيهر  إىل الرتج،ح  سا، اعلمداهد

FFFFF 

 قاعد : ترتا  التخريج: -

 هكذا: الماح  للم ي  الهةعيا فردة ُت عض  ن ُييهميا

 احل ي . عىل ال هرئي احلكم يص َّ  -1

 احلد ي  كهد  فدا فماضد و إىَل  عداسو يدق ع كدل سحَتت احل ي    عا تذكع -2

د اكهني ُُمهرًصا الهةعيا كرن فنن الي  ة؛  الماضع. إىَل  اإلحرلة رشِمجعَّ

 سييده رن اخلدال   سحَمدل العسايدرت  لندرظ فطررشقدة إىَل   عيدق كل عق  يشر  -3

 الهمميل. رش لنرظ

 ،ج ًددرفب فدد،هم اْلُةهلددف الددعساة يِف  سينصددل عممًفددر  الطعيددق  ساة حكددم يددذكع -4

 األفع. لام إنا سالشماه  األخعب الطعا يِف  الهررشع إىَل  فشًْيا اخه،ر و 

  س المافقة إىَل  فشًْيا سج   إن فعتبهو سرش،رن احل ي   عىل ال لم  هل كالم ي قل -5

 اله ل،ل. فع الةرلنة

 ف دو ي هندع كدام الهةصدص  غدْي الثقدف رشو ي هنع إن   يهو؛ فر  جمد هم الرتت،  هذا

 اْلُمد ث ال الفدة سدلكو فدا س شدهع ال ههدي  عدىل ال خدذ يقدعج  كدام الهةصص  به ئال

 ال الفدة سالشد،خ للميد    حَتق،قدو يِف  سخرددة حَتق،قرتدو  يِف  -ا،  ِ و- شركع     الش،خ

 فص نرتو. مَج،ع يِف  األلبرِت  ال يا حررص حُممَّ  اْلُم ث

                                           

 (.2/711( ال كت عىل كهر  ارشا الصالح )1)



 

 جَيدام  ن اْلُةدعج  فدا حَيهدر  إن دق،دق؛  حدو إال سهملهو  غم الرتت،  هذا  ن :والواق 

 رشرحل ي . الالئق سالمدف ال هرئي رشرحلكم

  هدل كدالم ي قل ُثمَّ   عقو  إىَل  اإلشر ة فع فماض و إىَل  احل ي  رش اس يب   سرش ضهم

 لدام إنا- سالشدماه  سالهررش درت ف،هم  الةهلف العساة تعمجة إىَل  نلك خالو فشًْيا ال لم 

 احلكم. ي ِ   الهةعيا  ث رء س ح،رًحر احل ي  عىل حكمو ي ِ   نلك آخع يِف  ُثمَّ  -األفع

 إىَل  احلد ي  ي داس ُثدمَّ  االرشهد ائي احلكدم ُيَصد ج  فيد ً ا َُمطمً در حقق إنا سرش ضهم

 احهدر  إنا- سالشدماه  الهررش رت إىَل  فشًْيا االخهال  رشِمماضع يه لق فر سيذكع فماض و 

هِددي ال  جددة آخددعو يِف   س نلددك  ددرء ث يددذكع ُثددمَّ  -نلددك إىَل   الهررش ددة رش دد  احلدد ي  إل،هددر آو الَّ

 سالشره .

 الهمف،ق. سرشر، ع  ي   سالهر س سُدر الهةعيا  تعت،  يِف  ُفَمالج،هر هم سجهة سلكل  

FFFFF 

 قاعد : -

د  ن اْلُةعج  عىل لدة العجدرو كه  يِف  ال ظع حنيو ي مج  كهد  يِف  ال ظدع ُثدمَّ  ارشهد اءً  اْلُطمَّ

 احههرًء. الةهرصة العجرو

 للدذهبِي  اليدهةد الكهد  يِف   سايدة لدو فدا ف عفة يِف  دالكرشف ومن هذه املخترصات:

 الةهرصات. فا سَحممهر حجع  الرشا الههذي د سدتقعي  للذهبِي  الض نرءد يِف  سدالو ِي

 اانسدف،د حجدع  الرشدا الههذي د سدهَتذي  للماي  الكامود دهَتذي  املطاوالت: ومن

 سَحممهر. للذهبِي  االعه اود

الت مراجعااة وجااوب ويتأكااد  الااراوي وصااف عنااد وخاصااة االخااتالف، مواماا  ِفم  املطااوَّ

 التالاة: باألوصاف

 مَج، هدر سل،يدت حكدم  حدمع سلكدل  حدماع  الهد ل،س ألن بالتادلا؛؛ وص ه عند -1

 سنلدك: ش،ًئر  تؤثع الس ال لس فا ال    ة ف،و ُتقبل فر اله ل،س فما األداء  د،  يِف  فؤثعة



 

 .(1)الش،مخ ست ل،س البل ان  ت ل،س يِف 

الت  فعاج ة فا فالرش َّ  ؛"اختاط" بأ ه الراوي وصف عند -2  ال ظدع:  جدل فا الطمَّ

 سُ دَّت االخدهالط  قبدل كرحدت إنا  سايهدو ُقبلدت اخهال دو؛ ُف،جدا فدنن ال؟  م اخهال و ُف،جا هل

 لعسايهو. يشه  فر جرء  س تمرشع إنا إال رش  و 

 الدعاسي يصدف فدا األئمدة سفدا  حماع  اجلهرلة ألن ؛با هالة الراوي وصف عند -3

 ي دع  ال س حو العجل  ح ي  قلة فعادو: إحَّام ال ي ،ة  ال  الة جهرلة فعادو: سل،س رشرجلهرلة

 الضبط. فا حرلو

 سألن يكدمن  ال سقد  داعً،در  يكدمن قد  الدعاسي ألن بالبدعاة؛ الراوي وصف عند -4

هِي الب عة ع  احلق،قة يِف  فهم إلصرًقر  رشو ُ لصقت تكمن ق  هِبر سدف الَّ  رشصدرح  سل،س ُفب َّ

 خن،ًنر. يكمن ق  الب عة يِف  حرلو سألن رش عة 

ااامعه بعاادم الااراوي وصااف عنااد -5  إن تنصدد،ل؛ ف،ددو احلكددم هددذا ألن  ااالن؛ ماان سى

ْ  رشرل    دة  اآلخدع عدا  حد مهر  سب إنا اله ررَصْيا  فد هام؛ ساحد   ي رشرلهد ل،س ُي دع  سمَل

                                           

ق  حذفت فا ه ر رش ض األسطع الهي ك ت ق  سض ههر ه ر يف الطب ة اليررشقة سهي: دست ل،س اإلس رد (  1)

ْ و رشعساية العاسي عما عررص ى رشرإل سرو اخلني -ييمع ف و  سمَل   فهذا األخْي إنا  سب رشرل    ة -اْلُيمَّ

ْ عما ثبهت ف ررصتو لو سَسامعو ف و؛ ُقبلت ع   هو سال ترض  سايهو رشيشء  ألحو  ُي ع  رشرله ل،س عما  مَل

ْ ُعع  رشرله ل،س عما عررصو  إحَّامَسمع ف و   ر ار قع و ييمع ف ود. سسب  احلذ  :  ت ك ت  ا ه سمَل

ال عاقي   و ا، يف كهررشو: دالهق،،  ساإليضرحد  رشمي  فذاكعة جعت رش، ي سرشني رش ض  لبة ال لم  ث رء 

سهذا تقصْي ف ي  -اشهوريل رشكهررشة هذا الكهر   سفا فعحي هبر  ضنههر ه ر دسن  ن   سثق عاسهر 

ل ال عاقي نلك  داًل  ثم   يت ال لمي ثم تبني يل  ن الي لة حمل حظع كبْي  سمل يق - س و ا،  ن يونعو 

   شر  إىل ف  ى 248-247  و ا، يف آخع  سرلهو دعام ة القبم د )حتق،ق األسهرن فرج  الايردي( ص

فر جرء يف هذو األسطع  س دو  دًا قميًر  ح،  قع   ن دم ة اإل سرو اخلني فا اله ل،س  إنا قص  

 اإلهيرم  فرحلم  ، عىل تمف،قو ا  



 

 ُي لدم  ن ال ي ِي: سارشا البةر ي س ط رشرالتصرو  لو حُيكم  ن اجلمهم  عل،و جعب فرلذي

ة سلم اجهامعهام ْ  سإنا ساح ة  فعَّ  يقدمالن: إحَّام ف قطع  إحو ح يثهام: يِف  يقمالن ال نلك ي لم مَل

 ْ  االتصرو. سع م قطرعرشرالح ساحلكم هذا رشني سفعا فالن  فا فالن َسامع يثبت مَل

 هدذو فدنن ؛"بغراوا  جااء" أو "يغارب" أو ،"هياال صدوق" بأ ه الراوي وصف عند -6

هِي األسدر  فا  ال لدم  هدل يكدمن قد  سغعائبدو  سهرفدو  ن جهدة: فدا اإلمْجرو ي خلهر الَّ

ما  يِف  س سهرفدو غعائبو تكمن سق  د سا   حو سهم األدل  عىل يكمن ع اهر فام عل،هر  حصه

 ع دو  ساو فد،ام  س الندالِت  اليداج  رشلمغدو رش د   س النالِت  البل   هل عا  س فالن  عا  سايهو

 ... سهكذا فالن 

FFFFF 

 قاعد : -

  اسٍ  كدل يِف  ساله د يل اجلدعح  ئمدة كدالم ت قل  ن فر ح ي  ََتعيا ع    ً ر ل،س

 فعتبدة رش،درن  جدل فدا اليد    ساة تدعاجم يِف  ال ظدع تيدهمع   ن الهدم إحَّام الي     ساة فا

 فدا حَتصدلهو فدر خالددة ُيمثدل اليد     ساة عا عرم حكم إعطرء الهم فا سكذا احل ي  

 يِف  اخه،در ك ح،ث،درت لب،درن ف،هم  الةهلف العساة تعاجم يِف  ال قل سُيْقرَص  تعامجهم  د اسة

 تعمجههم.

 ف،دو لق، فالن  غْي ثقرت  جرلو إس رد هذا الطعيق: س،را رش   تقمو  ن ومثال ذلاك:

 ع ددو  األئمددة كددالم اخهلددف ف،ددو سفددالن ثقددرت   جرلددو اليدد   هددذا تقددمو:  س سكددذا  كددذا

 سكذا. لكذا ثقة  حو سالعاجح

 يِف  الصد نة كهبهم يِف  -ت رىَل  ا،  ِ هم- ال لامء ترص  فا فيه بطة القرع ة سهذو

 د.الول،ل سدإ ساء احلبْيد  سدالهلة،ص العايةد  دحص  يِف  تعاو كام الهةعيا؛

 الكهد  فدا كرن إنا خردة في  ؛ كهر  حَتق،ق ع   القرع ة هذو عا خيع  ق  لكا

هِي اله اسلة  غْي  قعيبة. ل،يت تعامجهم فظرن  جرو  سرح، هر يِف  يكثع الَّ



 

 فدا سََتكدا فدر فشدكالً  اليد   يِف  سجد  إنا اْلُةدعج  عدىل  نَّ  نلك: مَج،ع يِف  سيالح 

 احلكدم رش درء عل،و يهمقف ِاَّر كرن إنا هذا سيلام نلك  عىل  بوي  ن عل،و الهةعيا؛  ث رء إزالهو

 احل ي . فعتبة رش،رن يِف   د  و الذي

FFFFF 

 قاعد : -

  د    م حد ي   كهد  كرحت سماء الي  ة  الكه  إىَل  هم إحَّام ََتعجْيًر ال هر ال اس

 تنيْي.  م فقو   م تعاجم   م تر يخ   م لوة   م

هِيا الكه  إىَل  سال اس  ش،ًئر. األفع فا يو ِي ال إس رد  دسن األحردي  تم د لَّ

FFFFF 

 قاعد : -

اًبا أو ساًبا املسند  احلديث كت  إَلى  العزو عند إلاها اال تباه ينبغي الَّتمي األمو  من  ييل: ما إْيف

درد فدع  ررشقو  س خرلنو لم رشِم،  اللن ؛ فا اله ك  اإلجْير : فقرم يِف  -   الةدع  احتج

 الهمميل.  لنرظ فا ي رسبو فر اسه مل مريِبددالص

 الددعاسي يهددررشع فقدد  سالهررش ددة  الشددره  حَمددل إىَل  االحهبددرو اإلجْيددر : فقددرم يِف  - 

 الدعاسي حد ي  جُيدر إحَّدام سالهدررشع الشدره  فه در ف و  جاء دسن احل ي   ساية يِف  الض ،ف

 اجلاء. هذا غْي يِف  الض ،ف

 يكدمن فقد  احلد ي   إل،هدر ال اس احل ي   سايرت فا اله ك  اليل : فقرم يِف  - 

هِي غْي رشعساية سلكا الكهر  يِف  احل ي   ع هر. البم  سقع الَّ

 ف،دو  البمد  سقدع الدذي احلد يثي الكهدر   سايرت فا اله ك  اليل : فقرم يِف  -د

 احل يث،ة. للكه  ستهنرست ََتهلف العسايرت فنن

 سََتدرم حصدو  سحَتق،دق سضدبطو  بدمعالط الكهدر  ددمة فا اله ك  نلك: حكم سيِف 

 رش دض يِف  َحهَّدى األيدرم هدذو نلدك كثدع سقد  سالهمعيدف  اليقط فا سسالفهو ف،و  الكهر 



 

 كهررشو[. إال يهم  ن ا، س] ِ  َب ساجلالو  سال اة الكامو لو فا سسبمرن اْلُمققة  الكه 

FFFFF 

 قاعد : -

له د د  لِدر احل يثي؛ للكهر  عسايرتسال ال يخ اخهال  إىَل  االحهبرو املهمة: األمو  من

 سايرت الكهر  احل يثي  فا  ثع فا جهة العساية سال  اية  سيمكا اإلشر ة إىل نلك فا 

 خالو ال قرط الهرل،ة:

ت  د  سايرت الكهر  احل يثي فا آثر و  ح،رحًر ح سث اخدهال  رشدني األرشدما    

 سالكه  تق ياًم ست خْيًا  سزيردة سحقصًر.

  د  سايرت الكهر  احلد يثي:  ن ضدبط  لندرظ احلد ي   قد  خيهلدف فدا . فا آثر  ت2

  ساية إىل  ساية.

. فا آثر  ت  د  سايرت الكهر  احل يثي عا فصد نو:  حدك حدني الهممدل سالعسايدة  3

عا  عيق اإلجرزة فثال  ي بوي  ن ته بو إىل العساية الهي سق ت عل،هر اإلجرزة  فال تطلق القدمو 

   س تضع س   إجرزتك عىل كهدر  حد يثي  ال ت طبدق  سايهدو فدع العسايدة رش حك تعسي كهر  فر

 الهي دخلت يف إجرزتك  رشل ت ني العساية الهي تعسيو ع هر.

. سف هر:  ن الكهر  احل يثي ق  تقدع ف،دو  سهدرم  رشيدب   اسيدو عدا فصد نو  ال 4

 جت هر يف العسايرت األخعب للكهر  حنيو.

 العاسي يف  ساية دسن  ساية. . سف هر :  ن ي   الهرصيح رشرسم5

 . سف هر : سجمد كالم للمص ف يف  ساية  دسن  ساية.6

 . سف هر : سجمد ح ي   س  ثع زائ  يف الكهر  عىل  ساية  دسن  ساية.7

 . سف هر : اخهال  ت ل،ق درح  الكهر  عىل احل ي  يف  ساية دسن  ساية.8

جرت ساأل دعا  ي همد سن يف . سف هر :  ن الرشاح ساليه  كني س دمر  اليدهةع9

عملهم عىل  ساية  س  سايرت ف ، ة للكهر   سيمشمن عل،هدر؛ فقد  يقدع يف عملهدم فدر لد،س يف 

 حيةهك فا زيردة  س حقص  س تق يم  س ت خْي سيكمن فعد نلك إىل اخهال  العسايرت.



 

. سف هر : سجمد ت ل،قرت سزيردات  يف الكهر  فا ع د   اسيدو  سهدي ال تمجد  إال 10

  سايهو. يف

 . سف هر : اخهال   لنرظ احل ي   يف  ساية دسن  ساية.11

 . سف هر :  ن ته  د  سرح،  احل ي  يف  ساية دسن  ساية.12

 .  سف هر :  ن يرصح الم ث رشص،  الهممل ساألداء يف الي    يف  ساية دسن  ساية.13

وأذكر هنا أمثاة لبعع ما تقدم -
(1)

: 

 ت درىَل: سقملدو ال لدم يِف  جدرء فدر رشدر : للبةدر ي  ل لما كهر  يِف  جرء فر  من ذلك:

اًم ﴿ اف بِّ زم فِنم عم قحة  َّ  يِف   فرلدك رشدا  حدس حد ي  إيدعادو رش د  البدر  آخدع يِف  .[114] و: ﴾وى

 عدا احلم،د   عبد  ارشدا سعديل فمسى د ساو البةر ي: قرو    العسمو إىَل  ضامم جَميء قصة

 .’هِبذادا   ال َّبِي عا  حس  عا ثررشت  عا سل،امن 

ذا احلديث ِفم آخره: هِدي- البو اديدة ال يةة يِف  سقع دت ب،و: قال ابن شجر عند رششه هلم  الَّ

 المقدت   يِب   ددمر  فدا َسدم هر  ن رش   اللومي الصورِت  رشا حُممَّ   رشم ال الفة دممهر

 عبدد  ارشددا سعديل فمسددى د ساو قملدو: عقدد  عالفدرت َدددر سج دل حيددخ  عد ة عددىل سقررشلهدر

 حد ث ر إسدامع،ل: رشدا فمسدى حد ث ر حصدو: فدر ثررشدتد. عا الوْية  رشا سل،امن عا احلم،  

 رشهامفو. احل ي  سسرا  حس  عا ثررشت  ح ث ر الوْية: رشا سل،امن

هِدي ال يدةة يِف  إال كلهدر  ال يدخ فدا سرقط احل ي  دهذا وقال الصغاِنم ِفم اهلامش:  الَّ

 خطو. سعل،هر البةر ي درح  النعرشعي عىل قعئت

هِي ال يخ مَج،ع يِف  سقط دسكذا :-ابن شجر-قات    علدم ت درىَل  سا، عل،هدر  سقندت الَّ

                                           

سق   فعدت هذو القرع ة رشعسرلة فنعدة رش  مان: دت  د  سايرت الكهر  احل يثي س ثعود   حت ف،هر  (1)

 هذو اآلثر   سرش، ههر  فرحظعهر إن شئت.



 

 .(1)’رشرلصما دا

 يِف  لدو فرلدك اإلفدرم إخعا  رش ضهم حنى .#بالناات األعامل إ َّام$ ح ي   ن ذلك: ومن

 .(2)الم  

ه- الساوطي قال  نكدع فدر سدمب  خعيني  سايهني فا الم   عىل سقنت دسق  :-اهلل  ِحم

  يِب  ددرح  احليدا رشدا حُممَّ   ساية ساألخعب: س ،   رشا سمي   ساية إح امهر: ورفقي؛ال

 بالنااات األعاامل إ َّاام$ حد ي : ف هدر الم آت؛ سرئع عىل زيردة ييْية  حردي  سف،هر ح ،نة 

د و فدا سسهدم الم د   إىَل   سايهدو عداا فدا قدمو دمة يهبني سرشذلك .احل ي  # ....  يِف  َخطَّ

 .(3)’نلكدا

 :-ا،  ِ دو- الصدالح ارشدا قدرو َحهَّدى الرتفدذي  سد ا حيدخ يِف  سقدع فر ومن ذلك:

 حيدا حد ي  دهذا  س: حياد  ح ي  دهذا قملو: يِف  الرتفذي كهر  فا ال يخ دسََتهلف

 اتنقدت فدر عىل ست هم   دمو رشِجامعة رشو  دلك ُتصمح  ن ف، بوي نلك  سَحمم دم،حد 

 .(4)’عل،ودا

هِدي سال يدخ س سايرهِتر  داسد  يِب  س ا حمو آرشردي احلق َشمس نكعو فر ومن ذلك:  الَّ

د  ن اسهطرع سك،ف عل،هر  سقف  .(5)اللؤلؤي  ساية حُي ج

 فدا كدرن فدر  حدو عدىل حدصَّ  داسد  رشدر  ن نكدع َلَّدر -ا،  ِ دو- حجع ارشا  ن ذلك: ومن

هِدي احلدرالت نكع يب، و؛ ش ي  سهاٌ  ف،و الي ا كهررشو  حردي   سْهداٌ  الدعاسي يِف  يكدمن قد  الَّ

                                           

 (.1/153( فهح البر ي )1)

 (.1/11( احظع: فهح البر ي )2)

 (.1/10( ت ميع احلمالك )3)

اْللمق الذي  يِف حقصهر؛ كام تعاو  سيِف زيردة  حردي   سيِف (  رشل 32( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 4)

 آخع س ا الرتفذي رشهمق،قو. يِف رشي،مِت زغلمو  حُممَّ د  و 

 (.549-4/546آخعو ) يِف ( عمن ال بمد  اْلجل  العارشع  النمائ  5)



 

 داسد.  رشم ع و سييكت ش ي  

 احليدا  يِب   سايدة يِف  فنن األكثع؛ سهم ع و  العساة اخهال  فا يكمن دستر ة ثحالَّ قال:

 لد،س فدر -اليد ا كهررشو يِف  ي  ِي:- ساألسرح،  العساة فا مَجرعة عىل الكالم فا ع و ال ب  رشا

 .(1)’ شهعدا  سايهو كرحت سإن اللؤلؤي؛  ساية يِف 

FFFFF 

 قاعد : -

 احل يث،دة  ساألجدااء الكهد  إىَل  احلد ي  عاس يِف  اإلف رن الهةعيا: فا القصمد ل،س

ع فننا احل ي   فعتبة رش،رن القصمد إحَّام  خاللدو فدا تيدهط،ع فر احل ي   عا فا ل يك جَتمَّ

 رشو. اكهني الظا؛ رشولبة احل ي  عىل حَتكم  ن

ال  منها: صو ؛ ِفم   قصو  عنه ينتج هذا وإمهف

 إىَل  سي داسو الشهم ة  ال عسفة احل ي  كه  إىَل  عاسو يرتك ك ن الُ ج ة؛ إرش رد -1

 اله رسو. عا الب ، ة الشهم ة غْي الكه 

 ضررشط. دسن رش ض عىل احل يث،ة الكه  رش ض تق ْيم -2

اه- ها(676)ت النووي قال  كدرن دإنا :"املفحهاذب رشح املفىجماو " كتاباه مقدماة ِفم  -اهلل  ِحم

 سال إلد،هام  إضدرفهو عىل اقهرصت  ح مِهر؛ يِف   س   سفيلم البةر ي دم،مي يِف  احل ي 

 فد،هام كرن فر ألن الما ا؛ رش ض يِف  األغعاض فا لوعض حردً ا إال غْيمهر إىَل  ف هام ُ ض،نو

 سمامهر. فر إىَل  رشرإلضرفة الهقمية عا غ ِي  ح مهر يِف   س

د فدر ىَل إ ف ضد،نو فد هام ساحد  يِف  لد،س فر س فر  إىَل   س سغْيهدر اليد ا كهد  فدا ت،رسَّ

هِدي سال يدرئي سالرتفدذي  داسد   يِب  س ا يِف  كرن فننا رش ضهر:  اإلسدالم  ددمو ََتدرم هدي الَّ

 إل،هر. إضرفهو عىل  يًضر اقهرصت رش ضهر يِف   س اخلمية

                                           

 (.1/441( ال كت عىل كهر  ارشا الصالح )1)



 

 .(1)’ض نودا  س دمهو فب، ًر -ت رىَل  ا، شرء إن- ت،رس فر إىل  ض،نو ع هر خع  سفر

ه- وقال ت مان األشكاام خالصة" كتابه مقدمة ِفم  -اهلل  ِحم  :"اإلساالم وقواعاد السانن مهاامَّ

 عددىل اقهرصددت  حدد مِهر  س سفيددلم البةددر ي دددم،مي يِف  -احلدد ي  ي  ِددي:- كددرن دفددنن

ام دمهو رش،رن سهم القصمد  حِلصمو إل،و   س إل،هام إضرفهو  اليلمني  رشنمْجرع دم،مرن فنَّنَّ

 سال يدرئي سالرتفدذي داسد كد يِب  الشدهم يا فا  سسو ِاَّا مَجرعة نكعت مهرغْي يِف  كرن سفر

 .(2)’الهق نيدا احلنرظ  عالم فا سغْيهم سالب،هقي ساحلركم سال ا قط ِي

ااه- الاادمااطي وقااال  يِف  احلدد ي  كددرن دإنا :"الااراب  املتجاار" كتابااه مقدمااة ِفم  -اهلل  ِحم

ْ   ح مهر  س الصم،مني  لنرئ ة. إال لوْيمهر  حيبو مَل

ْ  األ رش ة الي ا يِف  كرن إنا سكذا  .(3)’لنرئ ةدا إال سال رجم اليرح،  إىَل   حيبو مَل

 إنا  حدو احل يث،دة: الصد رعة يف دسالماجد  ا،:   دو هدد(1120)ت احليد، ي سقرو

 فقدرم سلكدل احلدرو  اقهضد إنا إال  لبهدة لودْيو ي داب ال الصدم،مني  حد  يف احل ي  كرن

 .(4)فقروداهد

 

 : ت ب،و

 تدماتع إثبدرت  لد  للمد ي  الةدع  قصد  كدرن إنا فدر القرعد ة هدذو فدا رشيهث ى

(5)هد(790)ت الشر بي عل،و حبو كام احل ي  
 ا،.   و 

FFFFF 

                                           

 (.1/4( دالْجممع  ح الهذ د )1)

 / (.1حكرم )( خالدة األ2)

 ( الهجع العارشح )ص.  ( .3)

   (.1/35الب،رن ساله عيف يف  سبر  س سد احل ي  )( 4)

 (.82-1/81المافقرت )( 5)



 

 قاعد : -

 إهْيرم. فا ف،و لِر الهةعيا؛ ع،م  فا ال اس يِف  ال ج ة إرش رد

 احلد ي  كهد  إىَل  رش داسو عجدوخُي  ستدر ة حنيدو  رشنس رد احل ي  خُيعج  تر ة سالةعج 

 ف،هر. احل ي  س   سنكع

  شدهع هدم فدر يمجد  كهر  فا سرقو هم إن عل،و ضْي فال حنيو؛ رشنس رد  خعجو فنن

 عل،دو ضدْي ال رشدل هدذا  دسن الكهدر  ناك فدا لدو سق دت إحَّام احل ي   ساية كرحت إنا ف و 

 اإلهْيرم. ل  م  لبهة

ر  سالالم. ال ه  ي ِ   فه ر ي ؛احل  كه  إىَل  رش اسو  خعجو إنا  فَّ

ه- القطان ابن قال اام الاوهال باان" كتابه ِفم  -اهلل  ِحم  لعباد األشكاام كتااب ِفم  الاواقعني واإلهيف

اا إيرا ها ِفم  النجعة أبعد أشا يث ذكر باب: ،"األشبايل احلِ  لدم  حدو داعلدم أشاهر: أو أقارب وتناوهلم

ْ  رش سرح، هر ف و فمدلة األحردي  يذكع كرن  لدو  اتصدلت ح،د  فدا إال يم دهدر  ن يلافو مَل

  س البةدر ي ع د  هدم فدر غْيمهدر  س  ْيمدا ارشا  س قرسم  عا فا الر عب  ارشا ييما ق  كام

 هدم كطعيقهو الشهم ة فماض هر إىَل  األحردي  حيبة اعهم  فا ف فر فمداًل؛ إس ردو فيلم

 فدا إيدعادو يِف  الد َّ ك ف ل،دو -رمدداألحكد كهررشدو يِف  األشدب،يل احلق عب  ي  ِي:- هذا كهررشو يِف 

 اْلُةهرصدات هدذو  ن فدا المجمد يِف  دح فر فع الس،ام ف و   شهع يِف  كرن إنا خرفل فمضع

 فدا فد،هم كرن سإن رشرحل ي   ع  هم علم ال فا هم إحَّام قعاءهتر سي هم  إل،هر يلج  فا  كثع

 غْيو. ال لم فا  حماًعر تطل 

 يِف  ع فدو فمضدع إىَل  ف يدمرًشر احل ي  يعب فا  ع  حردل ف سو هكذا  األفع فننن

ل نكعو؛ فا إىَل  ف،و ساالحه،ر  غْيو  فا حيصل فر فثل يِف  الش ن هذا  هل فع هذا فا فهمصَّ

 .(1)’س،بميودا كهر  يِف  سهي ال مرس  ارشا  س اله سي إىَل  ال مم فا في لة ي ي 

                                           

 (.80/لمحة 1( رش،رن المهم ساإلهْيرم )1)



 

FFFFF 

 قاعد : -

 سفيدلمد. البةدر ي د ساو قمل در: جُمعد عىل يقهرص  الَّ  ي بوي األعصر  هذو يِف  ال اس

 عدىل  س سالصدنمة  اجلداء  س احلد ي    قدم  س سالبدر   رشرلكهدر  ف،هام فمض و رش،رن دسن

 سإعردتدو؛ تكدعا و فدا فرئد ة ال رشِدام احلد ي   ف،دو ُخدعج  فمضدع  س كهر  إىَل  رشرإلحرلة األقل

 سهكدذا  ص(د. ) / ،دلالول إ ساء احظدع اجلامعدة   خعجدو ددم،ح  حد ي  فثاًل: فهقمو

 فل،هبعد. فيلء عىل  ح،ل دسفا

هِدي اجلهدمد فدا االسهنردة فع للجه   تمفْي ف،هر القرع ة سهذو جدمن رشدذَدر الَّ  اْلُةعج

ْ  إنا -تق م كام- سحَملهر للم ي    خطد  عدىل كرله ب،دو الهةعيا  إعردة يِف  فرئ ة ه رك تكا مَل

 رشيد   س دت حكمدو ت خدذ ال  سايدة للمد ي  تكمن ك ن نلك؛ سَحمم احلكم يِف  ُُمرلنة  س

 الهمف،ق. سرشر، َدر  فهررشع  س شره  سال ض ،ف 

FFFFF 

 قاعد : -

 فدا احلد ي   يِف  فصد نرهِتم يِف   غعاضدهم ساخدهال  احل ي   علامء ف رها ف عفة

 إيدعادو فدا فقردد هم فهم يِف  تيرع  كام احل ي   عا البم  ع   تيرع  الَّهِي الهمة األفم 

 احل ي . فعتبة رش،رن سرشرلهريِل  كهبهم  يِف 

 حيا لص يق اليهةد الصمرح نكع يِف  داحْلطة كهر  ذلك: ِفم  املساعد  الكت  أهال ومن

فةد الي ة كه  فشهم  لب،رن اليهطعفة دالعسرلة سكهر :  (1)الق مجي خرن  رشدا لِممد  الرشَّ

                                           

ن  الطب ة األسىَل  -( فطبمع  ف هر  ب ة رشهمق،ق: عيل حيا احللبِي  دا  اجل،ل1) رشْيست  دا  عامَّ   عامَّ

1408’. 



 

 .(1)الكهرِت  ج نع

فة  - ِ و ا،-سالرشا األثْي   العسدمود  حرديد  يِف  األددمو دجدرفع كهررشدو:يِف فق ج

 لشدرو سكدذا  (2)احل ي  تص ،ف يِف  سفقرد هم ال رس  غعاض اخهال  رش،رن يِف  حرفع فصل

 .(3)احل ي  كه   بقرت يِف  فرتع فصل -ا،  ِ و- ال هلمي ا، سيِل 

 ستهامت  زيردات فع حقلهام ق  اليهةد (4)الصمرح نكع يِف  داحلطة درح    يت سق 

ا  ييْي ترص  فع ه ر كرفالً  نلك حقل الن،  فا  ن ع يتف  اليه رن. سا، ج ًّ

ه- قال  احلديث: عاال تصا اف ِفم  األغراض اختالف باان ِفم  -اهلل  ِحم

 سال  َدى  اللند  فشدكل عايًاا علاًم  كرن ف ْالهو سعلم  فو عىل ال لم هذا  ن داعلم

 غعاض:األ ُُمهلني تصرح،نهم يِف  ال رس كرن سلذلك

 ف دو سييده بط لنظدو  لد،من  فطلًقدر احلد ي  تد سيا عدىل مههدو قرص فا  منهال: -

     سثرحً،ر  سالً  سغْيمهر الط،رليس  داسد س رشم الضبجي  فمسى رشا ا، عب  ف لو كام احلكم 

م رش  و سَفاْ  ح بل رشا  رشكدع  يِب  فيد   ف،دذكعسن  ساهِتدر  فيدرح،  فدا األحرديد   ثبهدما فنَّنَّ

 عدىل ساحد  رش د  ساحدً ا الصمررشة رش  و يذكعسن ُثمَّ  ع و   سسو فر كل ف،و سيثبهمن الص يق 

 ال يق. هذا

                                           

رشا ج نع  حُممَّ الافافي رشا  حُممَّ ال هرص رشا  حُممَّ ال هرص رشا  حُممَّ ( فطبمع  ف هر  ب ة رشهمق،ق: 1)

 .’1406رشْيست  الطب ة العارش ة -الكهرِت  دا  البشرئع اإلسالف،ة 

 (.1/43(  جرفع األدمو )2)

 (.135-132( حجة ا، البرلوة )ص 3)

فشهملة عىل مُجلة فا  -فر ع ا البةر ي سفيلم-رش،رن  ن الكه  اليهة  -ت رىَل إن شرء ا، -( س، ِ  4)

جَي ل تيم،ههر درشرلصمرحد غْي فطررشقة للماقع  سق  شرعت هذو الهيم،ة رشني  ِاَّراألحردي  الض ،نة  

الكه  اليهة فا احل ي  دم،ح  سل،س األفع كذلك  فه بو  سالق مجي  يِف ال رفة  ف سمهت  ن كل فر 

ح   ع مان الكهر  فال تورت  سا، المفق. يِف  -ت رىَل  ِ و ا، -تيمَّ



 

: قال  ارشدا سإسدمرا ح بدل رشدا   د  كرإلفرم اليرح،  عىل  ت  فا فم هم القسطالِنم

 رشكدع س يِب  سدن،رن  رشا ساحليا خ،ثمة  س يِب  ف ،ع  رشا س    ش،بة   يِب  رشا رشكع س يِب   اَهميو 

 احههى. سغْيهم  الباا  

هِدي األفدركا يِف  األحرديد  يثبدت فا ومنهال: -  لكدل ف،ضد من عل،هدر؛ دل،دل هدي الَّ

 ف  َدى يِف  كدرن سإن الصدالة  رشر  يِف  نكعسو الصالة ف  َى يِف  كرن فنن رشو  خَيهص رشررًشر ح ي 

د األحردي  فا ف،و فر لقلة  حو إالَّ  دالم  د يِف  فرلك ف ل كام ف،هر  نكعسو الاكرة   رشمارُشدو  تقلَّ

 األحرديد  سكثدعت سفيدلم البةدر ي زفدا إىَل  األفدع احههدى فلدام رش د و  َفداْ  رشدو اقه ب ُثمَّ 

 رش  مهر. جرء فا هِبام ساقه ب  رشماهُبام( )كثعت كهررش،هام؛ يِف  المَدَعةُ 

 لوجهني: األول من مطاًبا أسهة النو  وهذا

ْ  سإن جلدو أل احلد ي  يطلد  الدذي ال  َدى ي ع  ق  اإلحيرن  ن األول: -  ي دع  مَل

ددام رشددل هددم  َفدداْ  فيدد   يِف  سال  اسيددو  يه لددق حدد يًثر   اد فددننا  اسيددو  ف عفددة إىَل  حَيهددر  ال ُ رشَّ

ْ  سإن دالصالةد كهر  فا  لبو رشرلصالة   . رشكع  رشم  اسيو  ن ي ع  مَل

: والوجااه -  نلددك  ن ف،ددو ال ددراعُ  علددم دالصددالةد كهددر  يِف  س د إنا احلدد ي   ن الثاااِنم

 احلكدم ل،يده بط ف،دو يهنكع  ن حَيهر  فال الصالة   حكرم فا احلكم نلك دل،ل هم ي احل 

 األسو. رشِةال  ف و 

 َددر فمضدع فشدكلًة؛ سف درِت  لوميدة  لنرًار تهضما  حردي  اسهةع  َفا ومنهال: -

ْ  سف  ددرو  سإععارشددو غعيبددو  س ح احلدد ي   فددها نكددع عددىل قرصددو كهررًشددر  لددذكع يه ددعض سمَل

د  س رشدم سدالم  رشدا القرسدم عب،د   رشدم ف ل كام األحكرم   قه،بدة ارشدا فيدلم رشدا ا، عبد  حُممَّ

 سغْيمهر.

 ف،دو؛ الدعساة ساخدهال   عقدو  فدها كدل يِف  جَيمدع رش ن ال لل عىل  ت  َفاْ  ومنهال: -

 نلك. غْي  س فعفمًعر  يكمن فر سقف  س فهصاًل  يكمن فر إ سرو يهضح رشِم، 

 س حرديدد  ستعه،ًبددر؛ تعغ،ًبددر تهضددما ديدد  حر اسددهةعا  إىَل  قصدد  فددا وماانهال: -



 

ََّنر جرف دة غدْي  ع،دة  حكرًفر تهضما د   رشدم ف لدو كدام سحد هر؛ فهمََّندر س خدع  فد سَّ  حُممَّ

ام هدؤالء  سغْي دالشكرةد يِف  ساللؤلؤي دالصررش،حد يِف  البومي في مد رشا احليني  حدذفر فدنَّنَّ

 فقط. الها عىل ساقهرصا اإلس رد

 سدل،امن  يِب  فثدل النقهرء؛ سآ اء األحكرم نكع االخه،ر  هذا إىَل   ضر  فا ومنهال: -

 .(1)الي اد سد عالم الي اد دف رملِ  يِف  اخلطريِب  حُممَّ  رشا َ  

 الوعيبة الكلامت ساسهةع  احل ي   فا الها دسن الوعي  نكع قص  فا ومنهال: -

ََّنر د  رشدا   د  عب،د   رشدم ف دل كدام س حهدر س تبهر سدسَّ  فدا سغدْيو البرشدرِت  سياْدَدع حُممَّ

 ال لامء.

 الهآل،ف  سف محو  حماعو يِف  ساحهرشت الهصرح،ف  الش ن هذا يِف  كثعت فق  وبا ماة:

 سلكدا  رلد   لكل الي ة ف رها ساسه ر ت سالور    الشر ا يِف  العساية دائعة ساتي ت

ْ  ف،و اليررشقمن هم األعالم  سلئك كرن َلر  غعضهم فنن سضرع األ  كمل عىل د ، هم ي ت مَل

الً  كرن   جرلدو سحند   عقو  يِف  سال ظع ع و  الكذ  سدفع سإثبرتو فطلًقر  احل ي  حن   سَّ

 سعدد لما سجعحددما قدد حما َحهَّددى  فددم هم  عددا سالهنهدد،   حددماِدم  ساعهبددر  ستدداك،ههم 

 األكددر  فقصدد هم هددذا فكددرن سالهدد رشع  سالضددبط االحه،ددرط رش دد  هددذا ستعكددما  س خددذسا

ْ  سَف األ سغعضددهم  سالهددم األعددم الوددعض هددذا فددا ألكثددع سال مددع َدددم الافددرن يهيددع سمَل

هِدي الندا هذا لمازم فا رشوْيو يشهولما  ن  يرفهم يِف    سا سال األعظم   رشدل كدرلهمارشع  هدي الَّ

 الصنرت. تعت،  ُثمَّ  الذات  إثبرت  سالً  الماج  فنن نلك  َدم جَيمز سال

 الودعض هدم فدر فن لدما سضد و  سحَتيدني تعت،بو مَّ ثُ  احل ي   عني هم إحَّام ساألدل

 فه بدما هِبدم  سالقه سن َدم  الهررش من ف لو لِر سالهةيل النعاغ قبل ال رير ساخرتفههم اله ني 

                                           

رشا س   آو س مد  ضما  حُممَّ ( ُ بع كهر  د عالم الي اد حَتت ع مان د عالم احل ي د رشِهمق،ق: د. 1)

 جرف ة  م القعب.-فطبمعرت فعكا البم  ال لمي 



 

 رش  هم. فا لعاحة

 ال لدمم  تلدك سيشد، ما النضد،لة  تلدك ُيظهعسا  ن ف حبما الصرلِح اخللف جرء ُثمَّ 

هِي  تقعيد    س اخهصدر    س هَتدذي   رشايدردة  س تعت،   رشنرش اع إفر  هرمَج  يِف   عام هم  ف ما الَّ

 غعي .  ح  س حكم  اسه برط  س

 كمدا ساالخهصدر  الهرصد  رش دمع األسلني كه  رشني مَجع فا اله خعيا هؤالء فما

 رشا إرشعاه،م في مد س يِب  العفرِت  حُممَّ  رشا     رشكع  يِب  فثل سفيلم البةر ي كهريَب  رشني مَجع

دد حُم  دد  ا، عبدد  س يِب  ال فشددقي  عب،دد  رشددا مَّ م احلم،دد ي؛ حُممَّ  دسن اليددرح،  عددىل  تبددما فددنَّنَّ

 سبق. كام األرشما 

 سفيدلم  البةدر ي كه  رشني فجمع ال ب  ي  ف رسية رشا  زيا احليا  رشم ستالهم

  ن إال األرشدما  عدىل س تد  سال يرئي  داسد  يِب  سس ا الرتفذي  سدجرفعد لِرلك سدالم  د

 الرشح. فا عر ية احل ي  فهمن  سدعما ؤالءه

هِي اليهة الكه  هذو حمب ح،  س عمهر  كرهر  زيا كهر  سكرن  كهد   م هدي الَّ

 سفصد نمهر األحكدرم  س ثبهما النقهرء ساسه و ال لامء  خذ سرش حرديثهر س شهعهر  احل ي 

 ال ههى. سإل،هم حنًظر  س كثعهم احل ي  علامء  شهع

د  رشا فبر ك الي ردات  رشم اإلفرم ستالو  كهدريَب  رشدني فجمدع اجلدا ي  األثدْي رشدا حُممَّ

 دجدرفع يِف  غعيبدو س ح فطلبو ستيه،ل  رشمارشو  ستعت،  رشههذيبو اليهة األدمو سرشني  زيا

 ف،و. مجع فر  مْجع فكرن األدمود؛

 ال رشدة ساليدرح،  اليدهة الكهد  رشدني فجمع الي،م ي ال يا جالو احلرف  جرء ُثمَّ 

ْ   حدو إال الهدمن جهة فا األدمود دجرفع فا رشكثْي  عظم فكرن اجلمافعد؛ دمجع يِف  سغْيهر  مَل

 هدؤالء ف،دو رشد   فدر  سو سكدرن المضدمعة  رشل الض ،نة األحردي  مَجع فا ف،و د ع رشاِم يبرو

م اله خعسن  كدرن إن- الصدمريِب  فدا احلد ي   سب فدا رشدذكع اكهندرءً  األسدرح،  حدذفما  َّنَّ

 ِاَّدا الوعض ألن اْلُةعج ؛ إىَل  سالعفا - ثًعا كرن إن- الصمريِب  عا سيويع فا سرشذكع -خًرا



 

 ُكُندما سق  األسلني  سا،نة كرحت سهذو ستصم،مو  احل ي  إثبرت  سالً  كرن األسرح،  نكع

 .(1)الظ مند دكشف يِف  كذا ف و؛ فعغما فر نكع إىَل  هِبم حرجة فال الؤحة تلك

 :-ديثمتحدًثا عن أ وا  كت  احل-وقال 

 دإن رشرل عرش،دة: حصو فر ال رف ةد دال جرلة يِف  ال هلمي اْلُم ث ال ايا عب  اْلَمىَل  دنكع

 ف،دو يمجد  فدر اْلُمد ثني: اددطالح يِف  ساجلدرفع كرجلمافع  فه معة   عا َدر احل ي  كه 

 العقددرا  س حرديدد  األحكددرم  س حرديدد  ال قرئدد    حرديدد   ي: احلدد ي    قيددرم مَج،ددع

 اله لقدة ساألحرديد  سالق مد  سالق،رم الينع س حردي  سالرش   األكل ا آد س حردي 

 علدامء دد ف سق  سالثرل   ال رق  س حردي  النها س حردي  ساليْي  سالهر يخ رشرلهنيْي

 فنعدة. تصرح،ف الثامح،ة الن من هذو فا فا   كل يِف  احل ي 

 رشدا رشكدع أليِب  الهمح،د دد كهر  سف،و الهمح، د  دعلم تيمى: ف هر ال قرئ  ف حردي 

 للب،هقي. سالصنرتد داألْسامء سكهر  خاْيمة 

 تيدمى: النقدو تعت،  عىل المدرير كهر  إىَل  الطهر ة كهر  فا األحكرم س حردي 

 كهددريِب  يِف  ف هدر قيدًطر سنكدعت قلددت:- حُترصد  ن فدا  كثدع ف،هددر الصد نة سالكهد  دسد  ًرد 

 .-احههى ثنيداْلُم  رشيهرن نيل الهقني رشددج رن اليمى

   د  لإلفدرم دالاه د كهر  سف،و سالاه د  اليلمك دعلم تيمى: العقرا س حردي 

  خعب. سمَجرعة البر ك رشا ا، سعب 

 فمسدمم فبيدمط كهدر  ف،دو سللبةر ي األد د  دعلم َدر: يقرو اآلدا  س حردي 

 النعدد. رشدداألد 

 ستنيدْي فعدسيدو  ارشدا كهنيدْي الهنيْيد  دعلم تيمى: رشرلهنيْي اله لقة ساألحردي 

در جعيدع  ارشدا ستنيْي ال يلمي   ال ثدم د دالد   سكهدر  احلد ي   تنرسدْي فشدرهْي فدا فنَّنَّ
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 كلهر. جَيم هر

 قسامن:  هي والسري التوا يخ أشا يث وأما

 سالالئكدة  سالشد،ر ني ساجلدا ساحل،ماحدرت  ساأل ض  اليدامء رشِةلدق يه لدق قيم

 اخللقد. درش ء سييمى: ليررشقني ا ساألفم الرضني  ساألحب،رء

 إىَل  سالدتدو رشد ء فدا ال ظدرم سآلدو الكدعام س ددمررشو   ال َّبِدي رشمجدمد يه لق سقيم

 عمع. فال سسْية هشرم  ارشا سسْية إسمرا  ارشا كيْية دسْيةد؛ سييمى: سفرتو 

ا  كثْية  يًضر البر  هذا يِف  الص نة سالكه   دكشدف يِف  فدذكم ة سمُجلههر قلت: ج ًّ

 احههى. ندالظ م

 إن لكددا اليددْي   حيددا اْلُمدد ث الدد يا مَجددرو لليدد،  األحبددر د د سضددة سكهددر 

 احلدق عب  للش،خ ال بمةد سدف ا   سالهمعيف  اإلحلرا فا خرل،ة ف و دم،مة حيةة ت،رست

 اليْي. فبيم رت فا الل ح،ة سالماه  الشرف،ة  ساليْية ال هلمي 

 سهدم  درد  رشدا ل  د،م الندهاد كهدر د سف،دو الندهاد  دعلدم تيمى: النها س حردي 

ا ععيض  ميل  لآلخعيا.  خعب سفص نرت سيررشس     كل ف،و  س د ج ًّ

 ع يد ة تصدرح،ف  يًضدر سف،هدر ال رقد د  دعلدم تيدمى: سالثرل  ال رق  س حردي 

 اآلو ف رقدد  سدد،ام رش ددض  عددا رش ضددهم ف رقدد  اْلُمدد ثني رش ددض  فددعد سقدد  فه معددة 

 البرشدة ال رشدة سف رقد  األحصر   سف رق  قعي   ق كم ر رشو ت لق لوعض ساألدمر 

 ف رقد  يِف  ال قَبدى سدنخدرئع الطري  للمم  ال رشةد ف رق  يِف  ال رضة رشددالعيرض اليامة

 األزسا د. ف رق  يِف  سدال يبر  الب،تد   هل ف رق  يِف  الُكم،ت سدَحَلبة القعرشىد 

 عمع ف رق  يِف  الصما  قموكددال العاش يا اخللنرء ف رق  يِف  كثْية كه  سد نت

م- ف رقبو يِف  الذيل  ميلة  سرلة سلل يرئي عيلد  ف رق  يِف  اجليل سدالقمو اخلطر د  رشا  كدعَّ

 ت صددبهم لنددعط الشددرم حماددد   يدد ي فددا دفشددق يِف  الشددهردة حددرو سعل،هددر  -سجهددو ا،

 . ف و سع اسهِتم



 

 الصدم،ح كرجلدرفع  ةالذكم الن من هذو فا فا كل ُ ْحممن  ف،و يمج  فر فرجلرفع

 الن دمن تلك  حردي  ف،و كرحت سإن فنحو فيلم دم،ح س فر للرتفذي  ساجلرفع للبةر ي 

 ألخه،و. يقرو كام داجلرفعد لو: يقرو ال سِدذا سالقعاءة  الهنيْي رشنا يه لق فر ف،و ل،َس  لكاْ 

 رشرجلدرفع  ع دو سعدر اجلد،م  حدع  يِف  الظ دمند دكشف درح   س دو سلكا قات:

 لصدم،ح خهمدو ع د  دالقدرفمسد ددرح  اْلَج  قرو احل ي    هل فا غْيو يِف  غْيو سكذا

 إلخ. ... فيلم جرفع ا، رشِمم  قع ت )ع(: فيلم

 نكددع ادددطالحهم: يِف  ساليدد   اليددرح،   احلااديث: ِفم  املصاان ات ماان الثاااِنم  القسااال -

 اليددمارشق يمافددق  س ادجددرء  حددعس  يمافددق رشِم،دد  ش الصددمررشة تعت،دد  عددىل األحرديدد 

 عدا العسيدة فرألحردي  الههجي حعس  عىل مُجع فنن ال ي    افة يمافق  س اإلسالف،ة 

 عدىل سَحمممهدر فرلدك  رشدا س حس زي   رشا  سرفة  حردي  سكذا ُتق م   الص يق رشكع  يِب 

 األُخع. الصمررشة  حردي 

م اإلسدالف،ة اليدمارشق عىل مُجع سإن   حرديد  عسُتدذك رشرجل دة  البرشدة ال رشدة فُهقد َّ

 ُثدمَّ  النهح  فيلمة ُثمَّ  احل يب،ة  س هل رش    هل  حردي  ُثمَّ  الرتت،   عىل العاش يا اخللنرء

م الصمررش،رت  ال يمة  حردي  ْ  كلها  عىل الطهعات األزسا  سُتَق َّ  احل ي   ساية تقع سمَل

دا ال يددرء؛ سدد، ة فددا ال،يدْي القدد   إالَّ  الطددرهعات الب ددرت عدا    ال َّبِددي ح،ددرة يِف  ُفددْهاَ  ألَّنَّ

ْ   شدهع  رشيدهة رش دَ وُ  ال يدرء سد، ة سفرتت  القبرئدل عدىل مُجدع سإن العسايدة  فعددة و جَتد  سمَل

 ُثدمَّ  العتضد  سعيل ساحليني  احليا خصمًدر هرشم  رش ِي فيرح،   سالً  فُهكه  ساألحير 

هِدي القبرئدل  حردي  م سح، ئدذٍ  ال يد   يِف    ف دو األقدع  هدي الَّ  ني عدثامن تفعسيدر ُتَقد َّ

يق س حرديد  الصد يق  رشكدع  يِب   حرديد  عدىل ال م يا  عدىل ا، عب،د  رشدني س لمدة الصد ج

 هذا. عىل البماقي سقس اخلطر   رشا عمع  حردي 

 األحرديد  ف،و ُتذكع فر اْلُم ثني: ادطالح يِف  سال جم املعااجال: منها: الثالث والقسال

م ي هر سماء الش،مخ  تعت،  عىل   س النضد،لة   س الههجي حعس  تمافق  م الش،خ سفرة َتَق ه



 

 القيدم هدذا سفدا ادجدرء  حدعس  عدىل الرتت،  هم الورل  سلكا سالهقمب  ال لم يِف  الهق م

 للطراِت. الثالثة ال رجم

 حدعس  عىل ف،هر الشريخ يعت  ال رجم  ن إال ال رجم  ف  َى يِف  سالش،ةرت قات:

 شد،مخ ر شد،خ ثبدت يِف  كدذا حجع  ارشا احلرف  قرلو ،ةرت.الش رشِةال   ْسامئهم يِف  ال جم

 .-ا،  ِ و- ال ِت  الي  ي عررش  حُممَّ 

 عدا العسية األحردي  ت ل،ف ادطالحهم: يِف  ساجلاء األجزاء: منها: الراب  والقسال -

 رشكع  يِب  ح ي  كجاء رش  هم َفاْ   س الصمررشة  بقة يِف  العجل نلك كرن سماء ساح    جل

 عل،هر. سقس فرلك  ي ح  سجاء

 دج ددرن يِف  ف هددر  عًفددر س س دت الظ ددمند  دكشددف دددرح  اسددهمعبهر سقدد  قااات:

ا. كثْي  يًضر القيم سهذا احههى. الهقنيد  ج ًّ

 سيصد نمن جائ،ًّدر  فطلًبر اجلرفع دنة يِف  الذكم ة الثامح،ة الطرل  فا خَيهر سن سق 

 فبيدم ني  كهدررشني الد ح،رد سدنم دال ،دةد رشدر  يِف  ال ح،ر  يِب  رشا رشكع  رشم د َّف كام فبيمً ر ف،و

 تلددك جائ،ددرت يِف  كثددْية كهددٌ   ُددد نت الق،ددرس هددذا سعددىل ا،   ؤيددة رشددر  يِف  ساآلجددعيه 

 ي  سالي،م ي حجع ارشا سللش،خ إحصرءهر. البرشية الطرقة تط،ق ال رشِم،  الثامح،ة الطرل 

 العسرئل. ت ل،ف يِف   مىَل 

 رشيد   شهَّى  رشما   س ساح   رشر  يِف  جُيمع سهم يًثر ح    رش من ف هر اآلخع سالقيم

ا كثْي  يًضر سهم فه  دة   سرح،   س ساح   سُيعب. ُييمع كام ج ًّ

 اليددهة األحددماع هددذو إىَل  تعجددع احلدد ي  علددم يِف  الهصددرح،ف  قيددرم  ن  احلاصااة:

 دال جرلةد. يِف  فر احههى  يًضر. الكه  للعسرئل: سيقرو الذكم ة 

 سهم سالوعائ   األفعاد  يًضر:  قيرفهر فا فنن احلرص   عيق عىل هذا سل،س قات:

هِي األحردي  عا عبر ة ادطالحهم: يِف   ككهدر  آخدع ع د  تكدمن سال ش،خ  ع   تكمن الَّ

 لل ا قط ِي. داألفعادد



 

 سالصدالة سالطهر ة اإلْيامن فا النقو  رشما  عىل العت  الكهر  سهم الي ا  ومنها:

 سغْيهر. فرجو سارشا سالرتفذي  سال يرئي  داسد   يِب  كي ا آخعهر  إىَل  سالص،رم

 تعت،بدو  عريدة فدع آخدع كهدر   حرديد  إلثبرت اسُهةع  فر سهم اْلُيهةع   ومنها:

ا  سهلدم شد،ةو شد،خ  س الصد ف  نلك ش،خ إىَل  س  و سي ههي إس ردو  س عا سفهمحو  جدعًّ

 عددىل سالمثددما االعددهامد زيددردة :سفرئ تددو اليدد    هددذا سرشددني رش، ددو الصدد ف حَيددمو ال رشِم،دد 

  يِب  دكميدهةع  األحرديد ؛ ِددذو األخدعب الطدعا كدمن جهدة فا الص ف نلك  سايرت

 س سرح، و فيلمد ددم،ح  عا عىل  خعب  عًقر زاد ألحو  يًضر؛ الصم،ح لو: سيقرو عماحةد

 فيهقل. كهر  حنيو يِف  فك حو  يًضر  الها فا سقل،الً 

 الدذهبِيد  رشدددف هقى الشدهم  سهدم حد ي   سفدرئَهي ثدنيثال الدذهبِي ف و احهقى سق 

 احلدركم كميده  ك  يطهدو عدىل آخدع كهر  فا فرت فر اسه  اك سهم اليه  ك  سكذلك

 دج ددرن يِف  ُثددمَّ  الظ ددمند دكشددف يِف  فددذكم ة سمجلههددر سغْيهددر  ال ،يددررشم ي ا، عبدد   يِب 

 .(1)’الهقنيدا

تحاادًثا وقااال  الرشددائع ف عفددة إىَل  ل ددر سددب،ل ال  حددو علددمدا احلااديث: كتاا  طبقااات عاان مح

در الصدرلِح  رشِةدال    ال َّبِدي خرَ  إالَّ  ساألحكرم  الصدردا سال ظدع رشرلهجعرشدة ُتد  ك قد  فنَّنَّ

 نلك. سَحمم ساحل س

 رشرالتصددرو إل،ددو ال هه،ددة العسايددرت تلقددي إالَّ     خبددر و ف عفددة إىَل  ل ددر سددب،ل سال

 عدا هِبدر العسايدةُ  ددمت قد  فمقمفدة  حرديد  حتكر  س   لنظو فا كرحت سماء سال    ة 

 ساإلشدر ةُ  الد ص لدمال رشِمثلو اجلام عىل إق اُفهم َيْبُ  ُ  رشِم،  سالهررش ني الصمررشة فا مَجرعة

 داللة.   ع و  ساية نلك فمثل الشر ع فا

 علدم يِف  ال سحدة الكهد  تهبدع إالَّ  هدذا يمف در يِف  إل،دو سدب،ل ال العسايرت تلك ستلقي
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 ف سحة. غْي عل،هر ُي هم   ساية ال،مم يمج  ال نحوف احل ي  

 دنرت رشِم عفة االعه رء فمج  فهبري ة؛ سف رزو ُُمهلنة  بقرت عىل احل ي  سكه 

 احل ي . كه 

  قيدرم  عدىل ألن سنلدك  بقدرت؛   رشدع عدىل سالشدهعة الصدمة رشرعهبدر  هي  نقول:

 رشو. سال مل قبملو عىل األفة س مْج ت رشرلهماتع  ثبت فر احل ي 

 رشدو ال مدل عدىل ساتَندَق  هِبر ُي ه  شبهة ف هر يبقى ال فه  دة  عا فا اسهنرض فر ُثمَّ 

ْ   س األفصر   فقهرء مُجهم   خردة. احلعفني علامء ف،و خَيهلف مَل

  بقدة ال لدامء  حدرو سحَمدط األسىَل  القدعسن يِف  العاشد يا النقهرء حَمل احلعفني فنن

 قطدع يِف  رشدو ف مدمالً  فشدهمً ا قدمالً  كدرن  س الظدرهع   اخلطد ف هم ييلمما  ن يب    بقة رش  

ر عظ،م  رشو سشِه َ  س  وُ  َحُياَ   س دحَّ  فر ُثمَّ  سالهررش ني  الصمررشة فا عظ،مة مَجرعة عا فعسيًّ

ْ  احل ي   علامءُ  ْ  فرتسًكر قمالً  يكا سمَل  ) س( ضد ،ًنر كدرن فدر  فدر األفة  فا  ح  إل،و يذه  مَل

  مْجدع لِدر ُُمرلًندر  س اْلَجره،دل   سايدة فا  س فه و   س س  و يِف  قلمرًشرف  س ف قطً ر  س فمضمًعر 

 رشو. القمو إىَل  سب،ل فال  بقة؛ رش    بقة اليلف عل،و

 فقلدم  غدْي حُيداَ   س ددحَّ  فدر إيعادَ  حنيو عىل الكهر  فؤلُف  يشرتط  ن  الصحة:

 يِف  يقدد ح ال حرلدو رنرش،د فددع الضد ،ف إيدعاد فددنن حرلدو  رش،درن َفددعَ  إالَّ  ضد ،ف سال شدرن سال

 الكهر .

 تد سي هر قبدل اْلُمد ثني  لي ة عىل دائعة ف،هر الذكم ة األحردي  تكمن  ن وال هر :

 يِف  س س دسهددر شددهَّى  رشطددعا َ َسْسهددر الؤلددف قبددل احلدد ي   ئمددة ف،كددمن تدد سي هر سرش دد 

 فشدكلو  سكشدف سحنظدو  الكهدر  رشعسايدة اشدهولما الؤلف سرش   سجَمرف، هم  فيرح، هم

 عددا سالنمددص فقههددر  ساسدده برط  حرديثددو   ددعا سََتددعيا إععارشددو  سرش،ددرن غعيبدو  س ح

 فبمدمث غدْي رشدو يه لدق ِاَّدر يشء يبقدى ال َحهَّى هذا  يمف ر إىَل   بقة رش    بقة  ساهِتر  حماو

 ا،. شرء فر إالَّ  ع و



 

 ر رشصدمهه سحكمدما هِبر  القمو يِف  سافقمو سرش  و الص ف قبل احل ي  حقرد سيكمن

ْما ف،هر  الص ف   َي  سا تضما  سالث رء. رشرل ح كهررشو ستلقَّ

 هِبددر  سي ه دمن عل،هدر  سي همدد سن ع هدر  ييده بطمن ياالددمن ال النقدو  ئمدة سيكدمن

 ست ظ،مهر. اعهقردهر عا خَيلمن ال ال رفة سيكمن

 َثدمَّ  األسىل الطبقدة فدا كرن كهر  يِف  كمال اخلصلهرن هرترن اجهم ت فننا وبا ماة:

ْ    ًسر فق تر إن سُثمَّ   اعهبر . لو يكا مَل

 الصددمة إىَل  ُثددمَّ  االسهنرضددة إىَل  يصددل فنحددو األسىل  الطبقددة يِف  حدد   عددىل كددرن سفددر

 إىَل  الثرح،ددة سالطبقددة -لل مددل الن،دد  احلدد ي  علددم يِف  الدد خمن القطددع  ع ِددي:- القط ،ددة

 األفع. يااو سهكذا الظ ،ة   س القط ،ة الصمة  س االسهنرضة 

:  الطبقة  البةدر يد  سدددم،ح دالم د د  كه : ثالثة يِف  رشرالسهقعاء ف مرصة األوَلى

 فيلمد. سددم،ح

ه- ال ا عي قال  فرلك. فم   ا،: كهر  رش   الكه   دح :-تعاَلى  اهلل  ِحم

 سافقو. سفا فرلك   ي عىل دم،ح ف،و فر مَج،ع  ن عىل احل ي   هل اتنق سق 

  دعا فدا رشدو اليد   اتَّصدل قد  إال ف قطع سال فعسل ف،و فل،س غْيو   ي عىل س فر

ر جعم فال  خعب   المجو. هذا فا دم،مة  َّنَّ

 فثدل ف قط دو سسددل  حرديثدو ََتدعيا يِف  كثدْية فم آت فرلك زفرن يِف  ُد جف سق 

 سقد  الشد،مخ  يِف  شر ك ِاَّا سغْيهم سف مع  سالثم ي  ع،، ة  سارشا نؤي    يِب  ارشا كهر 

  جل.  لف فا  كثع ساسطة ْيرشو فرلك عا  ساو

 نكدعو   ال َّبِي كرن كام البالد  قريص فا فرلك إىَل  اإلرشل  كبرد ف،و ال رس رض  سق 

د   -ت درىَل  ا،  ِ دو- كرلشدرف ي النقهرء فا الرزسن فم هم ح يثو  يِف   احليدا  رشدا سحُممَّ

 القرسم. سارشا سه   سارشا

 سعبد  فهد ي  رشدا الع ا سعب  القطرن  س ،  رشا ك،مَ،ى اْلُم ثني َحمر يع ومنهال:



 

 العزاا.

 مَج،دع إىَل  رشلد  َحهَّدى عرصدو يِف  اشدههع سقد  سارش ،دو  كرلعش،  ساألفعاء اللمك ومنهال:

ْ  ُثمَّ  اإلسالم  دير   فقهدرء رش ِدى سعل،دو ع ريدة  رشدو س قدمب شدهعة لو  كثع سهم إالَّ  زفرن ي ت مَل

 فعهم.  رش ض يِف  ال عاا  هل َحهَّى فذاهَبهم األفصر 

 ْ  غعيبدو  سيرشحمن سشماه و  فهررش رتو سيذكعسن  حرديثو  خُيعجمن ال لامء ياو سمَل

 غرية. رش  هر ل،س غرية إىَل   جرلو عا سينهشمن فقهو  عا سيبمثمن فشكلو  سيضبطمن

 أليِب  سداألفدريِلد لِممد   داآلثدر د رشكهر  دالم  د كهر  فقس الرصاح احلق شئت سإن

 َدام ت عض سالنقهرء اْلُم ثني فا  حً ا َسم ت فهل الرشقني  رُشْ  َ  امسرش، ه رش، و جَت  يمسف

 هِبام؟! ساعه َى

 دم،ح العفمع الهصل فا ف،هام فر  َمج،ع  ن عىل اْلُم ثمن اتنق فق  الصم،مرن  فر

ام رشرلقطع  فص ن،هام. إىَل  فهماتعان س َّنَّ

 احلدق شدئت سإن الدؤف ني  لسدب، غدْيَ  فهبدعٌ  فبهد ع  فهدم  فَعمُهر هُيمنُ  فا كل س حو

 سغْيمهدر؛ اخلدما زفي  سفيد   الطمدرسي  سكهدر  ش،بة   يِب  ارشا رشكهر  فقيهام الرصاح

 الرشقني. رُشْ  َ  سرش، هام رش، هر جَت 

ْ    هام عىل هي  حردي  عل،هام احلركم اسه  ك سق   فدر تهب دت سقد  يذكعاهر  سمَل

ْ  سجدو  فدا  در  ق  فمج تو اسه  كو   حرديد  سجد  ألحدو سنلدك جدو س فدا يصد  سمَل

و ساالتصرو الصمة يِف  رشرش هام الش،ةني  جرو عا فعسية  هدذا فدا علد،هام اسده  اكو فرجتَّ

 رشدو القدمو عىل س مْج ما فشرخيهام  ف،و ت راع ق  ح يًثر إالَّ  يذكعان ال الش،ةني سلكا المجو؛

ْ  قرو: ح،  فيلم  شر  كام لو سالهصم،ح  عل،و.  ما مْج  فر إالَّ  هره ر  نكع مَل

 سإن فشدرخِيهام  زفدا يِف  فكرحدو الةنديج  عل،دو كدرلمكى داليده  كد رشو تنعد فر سُجّل 

 ي ه ،درن كرحدر ك سدرتذهِتام  فرلشد،ةرن  جرلدو يِف  اْلُم ثمن اخهلف فر  س رش   فا  فعو اشههع

 احلرو. يهضح َحهَّى نلك سغْي ساالحقطرع المدل يِف  األحردي  خصمص عا رشرلبم 



 

جدة قماعد  عدىل األكثع يِف  ي هم  ساحلركم  الثقدرت زيدردة كقملدو: دد رئ هم فدا ُُمَعَّ

 حن  فرلذي نلك سغْي سالعفع سالمقف ساإل سرو المدل يِف  ال رس اخهلف سإنا فقبملة 

ْ  فا عىل حجة الايردة  حَين . مَل

 ال قطدع  سسددل اْلمقدم   فدع ِقَبل فا احلنرظ يِف  اخللل ي خل فر كثًْيا  حو واحلِ:

 يقملدو ِاَّدر رشكثدْي يقدمالن ال فرلشد،ةرن رشدو  ست مهيهم العفمع الهصل يِف   غبههم ع   س،امال

  علم. سا، احلركم 

هِي الثالثة الكه  سهذو  َسَ دج  فشدكلهر رشضدبط دالشدر اد يِف  ع،رض القريض اعه َى الَّ

 تصم،نهر.

ْ  ُكُه  الثا اة: الطبقة  فصد نمهر كدرن تهلمهدر  سلك هدر سدالصدم،منيد  دالم  د تبل  مَل

ْ  احلد ي   ف دمن يِف  سالهبمع ساحلن  سال  الة رشرلمثما ف عسفني  هدذو كهدبهم يِف  يعضدما سمَل

 رشرلَقبمو. رَشْ َ هم َفاْ  فهلقرهر  حنيهم عىل اشرت ما ف،ام رشرلهيرهل

 ست لدق ال درس  رشدني فد،ام ساشههعت  بقة  رش    بقة سالنقهرء اْلُم ثمن هِبر ساعه َى

 لنقههر. ساسه برً ر  جرِدر  عا سفمًصر لوعيبهر   ًحر مالقم هِبر

 الرتفددذيد سدجددرفع داسدد   يِب  كددددس ا ال لددمم عرفددة رش ددرء األحرديدد  تلددك سعددىل

 ال يرئيد. سدجُمهبى

 سارشدا الصدمرحد  دجَتعيد  يِف   زيدا رش حرديثهدر اعه َى األسىَل  الطبقة فع الكه  سهذا

 األدمود. دجرفع يِف  األثْي

 رشدو ي دع   دالً  ج لو     اإلفرم فنن الطبقة؛ هذو مُجلة فا يكمن     في   سكرد

 البرلوةد. ا، دحجة يِف  هكذا تقبلمو. فال ف،و ل،س فر قرو: ساليق،م  الصم،ح

ْ  األحرديد  ضد ر  فدا كثدْي   د د دفي   يِف  الدهاوي: العزيز عبد املوَلى   ىجاه وقال  مَل

 الهد خعسن  يصدممو ِاَّدر ح ي  كثْي فا حُييا ف،و الذي الض ،ف لكا حرلو  اإلفرم يبني

 الش ن. هذا يِف   سمهَتم الذكم  دالي  د سالنقو احل ي  علامء ج ل سق 



 

 الطبقدة  هذو يِف  فرجو ارشا ع  ي بوي سكذا النا  هذا يِف  عظ،م  كا هم احلق،قة: سيِف 

 احههى. الض ف. غرية يِف   حرديثهر رش ض كرن سإن

ف  َِّ  ،"املوطاأ" سا ساها وجعاة "الصاحاح" ِفم  ماجه ابن رياألث ابن يعد وملى  ِفم  قاال معاه، واحلا

 البالغة: احلجة

 يِف  سفيددلم البةددر ي قبددل- ُددد جَنت سفصدد نرت سجمافددع فيددرح،  الثرلثددة: الطبقددة

 سالشدرن سالوعيد  سال دعس  سالضد ،ف  ساحليا الصم،ح رشني مَج ت -سرش  مهر زفرَِّنام

ْ  سالقلم   ثررشتسال سالصما   ساخلط  سال كع   سإن االشدههر   نلدك ال لامء يِف  تشههع سمَل

ْ  الطلقة  ال كر ة اسم ع هر زاو ْ  تد اسو  كثدْي النقهدرء رشو تنعدت فر يه اسو سمَل  يدهنمص سمَل

 فمص. كثْي اْلُم ثمن سسقمهر دمههر عا

ْ  فر سف و  ب،درنرش حُمد ٌث  سال اليدلف  رشِمذاه  رشهطب،قو فق،وٌ  سال رشرشح لومي خَي فو مَل

  جرلو.  ْسامء رشذكع فؤ خ سال فشكلو 

 احلد ي    هدل فدا الهقد فني األئمدة يِف  كالفي سإحَّام اله مقني  اله خعيا   ي  سال

 الدعزااد  عبد  سدفصد ف ي دىلد   يِب  كدددفي   سمُخمِددر ساخهنرئهدر اسههر هر عىل رشرق،ة فهي

 الب،هقددي سكهدد  سالط،رليسدد  ُ ،دد د  رشددا عبدد  سدفيدد   شدد،بةد   يِب  رشددا رشكددع  يِب  سدفصدد ف

 فدا ستقعيبدو سهَتذيبدو  تلة،صدو ال سجد سو فدر مجدع قص هم سكرن سالطراِت  سالطمرسي

 احههى. ال مل.

 فيددهم سن  سرش ُضددهم رشرل  الددة  فمدددمفمن رش ضددهم الكهدد  هددذو س جددرو قااات:

ْ  سِدذا احلرو؛ جَمهمو سرش ضهم  هدرء النق ع د  هِبدر ف مدمالً  الكه  هذو  حردي   كثع تكا مَل

 خالفهر. عىل اإلمْجرع اح ق  رشل

 دفيد   سف هدر: رش دض  فدا  قدمب رش ضدهر ستنرضل  تنرست  يًضر الكه  هذو سرشني

 ارشدا سدددم،ح الد ا قط ِيد  سدسد ا الد ا فيد  سدفيد   فرجدود  ارشدا سدسد ا الشرف يد 

 ال هلمي. ال ايا عب  اْلَمىَل  قرو هكذا احلركمد  سدفيه  ك حبرند 



 

 األحرديدد  :-ت ددرىَل  ا،  ِ ددو- الدد هلمي احلددق عبدد  الشدد،خ لددوقر فددر ت سيددل سهددذا

ْ  الصم،مة ْ  سفيدلم  البةدر ي ددم،ح يِف  ت مرص مَل  مُهدر رشدل كلهدر؛ الصدمرح ييدهمعبر سمَل

هِي سالصمرح الصمرح  يِف  ف مرصان ْ   يًضدر   هدام عدىل ع  مهر الَّ  كهدررش،هام يِف  يم داهدر مَل

 غْيمهر. ع   عام فضالً 

 الصمرح. فا كثًْيا تعكت سلق  دح  فر إالَّ  هذا كهريِب  يِف   س دت رف البخا ي: قال

 فدر إن  قدمو: سال دم،ح  األحردي  فا الكهر  هذا يِف   س دت الذي مساال: وقال

 فدا إفر سالرتك اإليعاد ََتص،ص سجو ساإلت،رن الرتك هذا يِف  يكمن  ن الرش َّ  ض ،ف  تعكت

 ُ خع. فقرد  جهة فا  س الصمة  جهة

 تعكدو فدر  ن ي  ِدي: داليده  كد؛ َسدامو كهررًشر د ف ال ،يررشم ي ا، عب   رشم مساحلرك

  ط عدىل رش ضدهر ساسه  ك ستالَف  الكهر   هذا يِف   س دو الصمرح فا سفيلم البةر ي

   هام. غْي عىل سرش ضهر  ح مهر   ط عىل سرش ضهر الش،ةني

ْ  سفيلاًم  البةر ي إن وقال:  يِف  خعجدرو فدر غدْي ددم،مة  حرديد  لد،س رش حو حَيكام مَل

 الكهررشني. هذيا

  ئمدة عدىل رشدرلط ا  ليد ههم   رلما البه عة فا فعقة هذا عرصحر يِف  ح ث ق  وقال:

ْ  األحردي  فا ع  كم دح فر جَمممع رش ن ال يا   آال . عرشة زهرء يبل  مَل

 غددْي سفددا حدد ي    لددف فرئددة الصددمرح فددا حنظددت قااال: أ ااه البخااا ي عاان و قااة

  س د فر سفبل    و  عىل الصم،ح يعي   حو - علم سا،- سالظرهع  لف  يفرئهَ  الصمرح

 الهكعا  حذ  سرش   ح يًثر  سسب من سمخس سفرئهرن آال  سب ة تكعا  فع الكهر  هذا يِف 

 آال .   رش ة

 لو: يقرو الذي خاْيمةد ارشا ددم،ح فثل دمرًحر األئمة فا اآلخعسن د ف سلق 

 ن.حبر ارشا ش،خ سهم األئمة إفرم

 اليد ا دد رعة يِف   حيدا  حدً ا األ ض سجدو عىل   يت دفر مدشه: ِفم  شبان ابن وقال



 

  ع، ،ود. حص  كلهر ساألحردي  الي ا ك ن ف و الصم،مة لأللنرظ س حن 

رم. إفرم  فرضل  ثبت  ثقة  خايمة ارشا تلم،ذ حبرند ارشا ددم،ح سفثل:  فهَّ

 فدا سكدرن سالدمع   ساحل ي  ةساللو ال لم  سع،ة فا حبرن ارشا دكرن احلاكال: وقال

  العجرو. عقالء

 هذا كهررشو يِف  تطعا سق  رشدداليه  كد  اليمى الثقة احلرف  احلركمد ددم،ح سفثل:

 س حيدا احلدركم  فا س قمب  فكا حبرن سارشا خاْيمة ارشا سقرلما: عل،و س خذسا الهيرهل 

 خعَّ   يًضر سهم الق ي  ال يا ض،رء للمرف  الةهر ة سفثل سالهمن  األسرح،  يِف  س لطف

  اليه  ك. فا  حيا كهررشو سقرلما: الصم،مني  يِف  ل،يت دمرًحر

  اجلر سد. الرشا سدال هقىد اليكا  سارشا عماحة  يِب  دم،ح سفثل:

 سإحصدرًفر  ت صدًبر عل،هدر احهقد سا مَجرعدة سلكا رشرلصمرح ُُمهصة كلهر الكه  سهذو

 احههى. عل،م  علم ني كل سفما

  فل، لم. الهقنيد دج رن يِف  سغْيهر الكه  هذو تعاجم  س دت سق 

 فهطرسلدة قدعسن رش د  فصد نمهر قصد  كه  العارش ة: سالطبقة :"البالغة احلجة" ِفم  قال

ْ  فر مَجع  رش فعهدر ف مهدما الةهن،دة  ساليدرح،  اْلجدرفع يِف  كرحت األسل،ني الطبقهني يِف  يمج  مَل

ْ  فدا  ليد ة عدىل سكرحت  س هدل الهشد قني  المعدرظ فدا ككثدْي مد ثمنالُْ  ح يثدو يكهد  مَل

  س إرسائ،دل  رش ِدي  خبدر  فدا  س سالهدررش ني  الصمررشة آثر  فا كرحت  س سالض نرء  األهماء

 فدا كرحدت  س عمدً ا   س سدهًما   ال َّبِدي رشِمد ي  العساة خلطهر سالمعرظ احلكامء كالم فا

 غدمافض ي عفدمن ال ددرحِلمن قدمم رشدرل  َى فعساهدر الصم،ح  ساحل ي  القعآن حُمهمالت

 الكهدر  إشدر ات فدا فنهمفدة ف درِت  كرحدت  س فعفمعدة   حرديد  ال رِت  فج لما العساية

 ُُمهلندة  حرديد  يِف  شدَهى مُجَدالً  كرحدت  س عمدً ا  رشع سدهر فيدهب ة  حردي  ج لمهر سالي ة

 ساح . رش يق ساحً ا ح يًثر ج لمهر

 سكهد  عد ي  ارشدا سدكرفدلد بدرن ح الرشا دالض نرءد كهر  األحردي  هذو سفظ ة



 

 فيدد   سكددرد سالدد يلمي  ال جددر   سارشددا عيددركع  سارشددا ساجلم قددرت  ح دد،م س يِب  اخلط،دد  

 فدر س سدم هر حُمدهمالً  ضد ،ًنر كرن فر الطبقة هذو س دلح الطبقة  هذو فا يكمن اخلما زفي

 الرشددا دالمضددمعرتد كهددر  فدردة الطبقددة سهددذو ال كددر ة. شد ي َ  فقلمرًشددر  س فمضددمًعر كدرن

 احههى. اجلمزي 

هِدي الطبقدة هدذو س حردي  الدهاوي: العزيز عبد املوَلى  قال ْ  الَّ  األسىَل  القدعسن يِف  ي لدم مَل

  فعيا: عا ََتلم ال فهي لعسايههر اله خعسن ستص ب  سمهر  سال اْسمهر

ْ  ع هر  تنمصما اليلف  ن إفر -  رشعسايههر. يشهولما َحهَّى  دالً  َدر جَي سا سمَل

  سايههددر لددرتك فمجبددة علددة  س قدد ًحر ف،هددر دددردفما سلكددا  دددالً  َدددر سجدد سا  س -

   فرتكمهر.

 يِف  هِبدر يهميدك َحهَّدى عل،هدر لالعدهامد ددرحِلة األحرديد  هذو ل،يت حرو كل سعىل

 هذا:  فثرو يِف  الش،مخ رش ض قرو فر سل  م عمل   س عق، ة إثبرت

 أعظال بة املصا تد ي كنت وإن  مصابة  تاك تد ي ال كنت  إن

 ح،د  الصدما  ََّندا عدا اْلُمد ثني فا كثًْيا األحردي  فا القيمُ  هذا  ضلَّ  سق 

 القطع فقرم يِف  هِبر سََتيكما رشهماتعهر سحكمما الكه   هذو يِف  المجمدة  عقهر رشكثعة اغرتسا

 ثقههر. عىل األسل،ني الطبقهني  حردي  َُترلف فذاه  س ح ثما سال،قني 

 دالضد نرءد كهدر  سف هدر نكدع  فدر ف هدر كثاري : القساال هاذا ا ياثأش ِفم  املصن ة والكت 

 ارشدا ستنيدْي شدرهني  ارشدا ستصدرح،ف فعدسيدو  ارشدا ستصدرح،ف احلدركم  ستصدرح،ف لل ق،يل 

  الش،خ.  يِب  ستصرح،ف تصرح،نو  سرئع رشل ال يلمي؛ سدفعدسسد جعيع 

 سرش،درن  سالهنيدْي سالثرلد   ال رقد  رشدر  يِف  األحرديد  سسضدع اُليدرهلة سغرل 

 اليدررشقني  األحب،درء سقصدص إرسائ،دل  رش ِدي  حدماو سنكدع الهد  يخ سرشر  ال هاسو   سبر 

 سالد عمات  سال داائم سالعقدى الطد  سيِف  ساحل،ماحرت  ساأل رشة ساأل  مة البل ان سنكع

 األحردي (  سضع )ي  ي احلردثة هذو سق ت  يًضر. ال مافل سثما 



 

 سضد هر عدىل سرشدعها فط محدة  جَمعسحدة عرتوددفمضدم يِف  اجلمزي ارشا ج لهر سق  

 سكذهِبر.

  يِب  كنسدالم ال درد ة اليدرئل ُثدمَّ  الورئلدة  تلدك ل فع يكني الرشي ةد دت ْايو سكهر 

 َتدعَّ   كثعهدر ال دماد  فدا س فثرِددر عبرس  ارشا عا العجلني عىل اليح س سايرت    ال َّبِي

 يِف  فرلددو س  س اليدد،م ي الدد يا وجددال الشدد،خ رشضددرعة غرلدد  إن َحهَّددى الكهدد   هددذو فددا

 األحكدرم ساسه برط رش حرديثهر فرالشهورو إل،هر  الشر  الكه  هي سحماد هر العسرئل تص ،ف

 حَتهو.  رئل ال ف هر

 سدليدرن للدذهبِي  الضد نرءد رشددف،اان ف ل،و حَتق،قهر يِف   غبة لو كرحت فا نلك سفع

 يو ِدي الكجدعاِ    رهع حُممَّ  للش،خ لبمر دا سدجَممع ال يقالِت  حجع ارشا للمرف  ال،ااند

 احههى. الماد. مَج،ع عا عبر اهِتر ستمج،و غعيبهر لرشح

 النقهدرء  ليد ة عدىل اشدههع فدر ف هدر خرفيدة:  بقدة سهره در :"البالغاة احلجة" ِفم  قال

 األ رشع. الطبقرت هذو يِف   دل لو سل،س سَحممهم سالؤ خني سالصمف،ة

 ف،دو  اجلدعح ُيمكدا ال قمي رشنس رد ف َتى رشليرحو  ال رملِ  دي و  يِف  الرجا دسو فر سف هر

  هدل فدا اجلهررشدذة لكا عظ،مة  فص،بة اإلسالم يِف  ف ثر    ع و د س و يب   ال رشل، ٌ  كالمٌ 

  ال ما . سيظهع األسهر  فهههك سالشماه  الهررش رت عىل نلك فثل يم دسن احل ي 

 سفرسحهم. فعت هم  رهر سحمم اْلُم ثني هامداع ف ل،هام والثا اة: األوَل الطبقة أما

 حَينظمن الذيا اجلهررشذة ال مر يع إالَّ  رشو سالقمو عل،و لل مل يبر هر فال الثالثة: وأما

 األحردي . سعلل العجرو  ْسامء

  ق ً ا. يشء لكل ا، ج ل سق  سالشماه   الهررش رت ف هر يؤخذ ُ رشَّام ح م

 سإن الهد خعيا  فدا ت مدق حدمع ف هدر ساالسده برط  هدررشِجم فرالشهورو الرابعة: وأما

  ن ع ريدة رشد دحى يهمك دمن سغدْيهم سال هالدة العافضدة فدا البهد عني فطمائف احلق شئت

 رشرحلد ي   ال لدامء ف در ك يِف  ددم،ح غدْي هِبدر فرالحهصر  فذاهبهم  شماه  ف هر يلةصما



 

 احههى.  علم  سا،

 احلد ي   كهد  ستعت،د  الطبقدرت حدرو اتضدح رسَلد الادهاوي: العزياز عبد املوَلى  قال

 رشهمق،ق اههامم فاي  فا فالرش َّ  سدالصم،مرند؛ دالم  د البر  هذا يِف  ال ل،ر الطبقة  ن ستقع 

 الم د  حَتق،دق رش د   ن الورلد  سالظدا ثرحً،در  اليدهة الصمرح فا سرشرلبق،ة  سالً  الثالثة هذو

 القد   إالَّ  يبقى سال فني رشال اليهة األدمو رشق،ة حَتق،ق يِف  ثلثني رش مم األفع عا ينعغ س خه،و

 .’.ا(1)ال،يْي

 رشدرلهةعيا  اإللدرم   اد فدا ف عفههدر عدا ييدهو ِي ال  مِددر عدىل ال قدمو سهدذو قات:

 سجدرءت فقردد هر  ال قدمو هدذو خلصدت سقد  اليد ةد  دكهد  فدردة حَتت ي  َّس سفمضمعهر

 سال ة. احلم  س، رشِمجرف هر 

 يص ف فا حرو ارهع ] ن ُي لم  ن احل ي د كه   بقرت ديِف  هره ر رشاِم قت ل لو سِاَّر

هِدي الي لة يِف  احلكم  ن عىل ادعى  حو األرشما  عىل  إىَل  ف،مهدر  رشدو  رشدم  فدر عل،هدر رشدم  الَّ

 ييهشده  ) س رشدو حيدها  ن يصلح رشاِم يكمن  ن ي بوي إحَّام ساالسه الو دعماو  لصمة فيه و

ر رشو(   حد ة  عدىل ددمريِب  كدل حد ي  مَجدع قصد و ادرهع فنن اليرح،  ىلع يص ف فا س فَّ

 ال.  م رشو لالحهجر  يصلح  كرن سماء

 فدا كدل يِف  الصد نني فدا مَجرعدة لكدا شدك؛ رشدال المضع  دل فا ارهع هم سهذا

  خع  ق  األرشما  د ف فا رش ض فنن ا تنع؛  س فرْحمط فمضمعو  دل خرلف الص نني

ر بر لةسال رشل الض ،نة األحردي  ف،هر ر ض نهر  عا لذهمو إفَّ  .(2)رشرل ق [ ف عفة لقلة سإفَّ

                                           

 (.135-132/ 1(  سقر ن رشددحجة ا، البرلوةد )222-206نكع الصمرح اليهة )ص  يِف ( احلطة 1)

(  ساحظع: فق فة ت ج،ل ال ن ة )ص 447-1/446ال كت عىل ارشا الصالح ) يِف ( فا كالم ارشا حجع 2)

  كالفًر رشم  رو انكعو ه ر قرو 31-30يف كهررشو ال خل إىل كهر  اإلكل،ل ص (. سللمركم ال ،يررشم ي3

  و ا،: دالنعا رشني األرشما  سالرتاجم  ن الرتاجم   هر  ن يقمو الص ف : نكع فر  سي عا  يب 

ثم يرتجم عىل هذا الي    ف،قمو نكع فر سب ق،س رشا  يب حرزم عا  يب  عا ال بي  رشكع الص يق 

= 



 

ه- شجر ابن احلا ظ قال وقد   حرديد  احهقدى اليرح،  عىل د ف فا دسرش ض :-اهلل  ِحم

ي ر كام ح يثو  فا سج  فر  دح ف خع  دمريِب  كل  يِف  احهقى  حو  اهميو رشا إسمرا عا ُ سج

 الطعيدق  تلدك فدا إال الها نلك جي   الَّ  إال دمريِب  كل ح ي  فا سج و فر  دح في  و

 خُيعجو. فنحو

 نلك. فا قعيًبر الباا  رشكع  رشم د ع سكذا نلك  َحمم في  و يِف  ُمل  رشا رشقي سَحَمر

ح سق   فقدرو ف،دو الدذي اإلس رد ف،ةع  في  و فا فماضع ع ة يِف  نلك رشب ض رصَّ

ْ  رش حو ََتعجْيو ع   سي هذ  علهو  سيذكع  المجو. نلك فا إال ي عفو مَل

ر  كثدْية  دلدة ف،دو نكدع كبدًْيا جداًءا الد ي ِي فمسدى  رشدم دد ف فق     ؛ اإلفرم س فَّ

 إحَّدام الضد نرء عدا ف،و  خعجو فر س ن ع  و  دم،ح كلو س حو في  و  احهقى      ن تقهيض

  ن ف صدف يشدك ال لك دو نلدك  رش دض يِف  ي درزع قد  فمسى  رشم كرن سإن الهررش رت؛ يِف  هم

 احهةبو.  حو عىل ي و سهذا غْيو  فا  جرالً  س تقا  حردي  قى ح في  و

هِي األحردي  رش ض عىل يرض  كرن  حو ع و ارش و حيك،و فر هذا: ويؤيد  ييه كعهر. الَّ

   د  سمج  در قدرو: إسدمرا رشدا ح بدل  عيدق فا الكهر  هذا يِف  فمسى  رشم س سب

 اخهلدف فدام  لًندر  سمَخيدني  لدف ئةسب ام فا  كثع فا احهق،هو سقرو: سدرلِح  ا، عب  سارش رو

 .(1)رشِمجة فل،س سإال سج َتمو فنن إل،و فر ج ما   ا،  سمو ح ي  فا اليلممن ف،و

                                           

= 

  ف،لافو  ن خيع  كل فر  سب ق،س عا  يب رشكع دم،مًر كرن  س سق،اًم  ف فر فص ف  يق رشكع الص

يف  رشما  الطهر ة   س الصالة  س غْي نلك فا  األرشما  فنحو يقمو: نكع فر دح سثبت عا  سمو ا، 

 ال برداتداهد

 ن مج،ع فر ف،و  يِف رصحْيًر  ( هذا رشقملو: دهذا ل،س57دالهق،،  ساإليضرحد )ص  يِف ( ت ق  احلرف  ال عاقي 1)

الصم،ح سل،يت  يِف كهررشو ل،س رشِمجة  عىل  ن َثمَّ  حردي  دم،مة ُُمعجة  يِف حجة  رشل ف،و  نَّ فر ل،س 

 .’قصة  م ز ع. ا يِف في       ف هر ح ي  عرئشة  يِف 

= 



 

 فدال سال كدعة؛ الضد ،نة األحرديد  ف،و سق ت سلم احهقرو  إحو قل رو ف،ام رصيح فهذا

ْ  حدو  قل درو فد،ام كدر  هذا رشل حيب،ة   فم  هذو ألن ال عمب؛ هذو دمة نلك َيم ع  يكهدف مَل

 .(1)’دمريِبدا كل ح ي  مَجع رشِمطلق

ه- الصالح ابن قال وملىَّا هِي اخلمية رشرلكه  فلهمقة غْي اليرح،  دكه  :-اهلل  ِحم  هدي الَّ

 يِف  جَمعاهددر جددعب سفددر الرتفددذي  سَجددرفع ال يددرئي  سسدد ا داسد   يِب  سسدد ا الصددم،مرن 

 .فطلًقر ف،هر يم د فر إىَل  سالعكمن هِبر االحهجر 

 فدا  سسو فدر ددمريِب  كدل في   يِف  خُيعجما د ن املسا اد: أصحاب عا   بأن ذلك وعاة

ر ح يًثر يكمن رش ن فهق، يا غْي ح يثو  جلاللدة جلَّدت سإن- فعتبههدر ت خعت فلهذا رشو  حُمهجًّ

 سا، األرشدما   عدىل الصد نة الكه  فا هِبر الهمق سفر اخلمية الكه  فعتبة عا -فؤلن،هر

 .(2)’ علمدا

اه- الصاالح ابان هذا قال ملىَّا   ن الصد ف كدالم دسادرهع بقولاه: شجار ابان تعقباه -اهلل  ِحم

هِي األحردي   شد،ًئر ف،هدر فدنن كدذلك؛ سل،س مَج، هر  هِبر حُيها سغْيهر اخلمية الكه  يِف  الَّ

 فيد   يِف  الاائد ة األحرديد  سل،يدت الرتسكدني  ح ي  فا رشو لالسهشهرد يصلح ال كثًْيا

  يِب  س ا فا الصم،مني عىل الاائ ة األحردي  فا ض ًنر رش كثع الصم،مني يِف  فر عىل    

                                           

= 

ر عىل ( عا رش ضهم جمارشً 1/450ال كت عىل كهر  ارشا الصالح ) يِف  - ِ و ا،-قلت: سحقل ارشا حجع 

هِيكالم ال عاقي فقرو: د جر  رش ضهم عا هذا رش ن األحردي  الصم،مة  خال ع هر الي   الرش   ن  الَّ

 ف،و  دمو   س حظرئع  س شماه    س فر يقمم فقرفهر. َدريكمن 

 يِف م سج  ح ي  حَمكمم رشصمهو سرمِل فا اله ل،ل ل،س هم ليهم ال قض إن  إحَّام: ف ىل هذا -ارشا حجع-قلت 

 .’   سإال فال  سا،  علم. االي

 (.448-1/447( ال كت عىل كهر  ارشا الصالح )1)

 (.35-34( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 2)



 

 الرتفذي. سجرفع داسد 

 اليرح،  فا رش حردي   س الي ا  فا رشِم ي  حَيها  ن   اد فا فيب،ل هذا تقع  سإنا

 كدرن إن اْلمدها فهدذا خرددة  احْلُيدا سال الصدمة مج و فا يشرتط ملَ  نلك مَج،ع إن ساح ؛

 يِف  ي ظدع  ن غدْي فا الي ا فا رشِم ي  حَيها  ن لو فل،س غْيو  فا الصم،ح ل عفة  هالً فه

 علداًم  حُيد،ط َحهَّدى اليدرح،  فدا رشِم ي  حَيها  ن لو ل،س  حو كام  ساتو  سحرو إس ردو اتصرو

 رشذلك.

 يِف  خددع  كددرن إن احلدد ي  يِف  ي ظددع  ن فيددب،لو نلددك لدد  ك فه هددل غددْي كددرن سإن

 نلك. يِف  يقل   ن فلو رشصمهو األئمة فا  ح  حرصَّ   س الصم،مني

ْ  سإن  ف،كددمن رشددو  االحهجددر  عددىل يقدد م  ن لددو فددام حيدد و سال دددممو  حددً ا جَيدد  مَل

 يش ع. ال سهم رشرلبر ل حَيها فل لو ل،ل كمر  

 ْ  األرشدما  عدىل دد ف فدر مَج،دع  ن يِف  سدلًنر -الصدالح ارشا ي  ِي:- للمص ف    سمَل

 لك دو األغلد  ح،د  فدا  قدع  لكرن اخلمية الكه  عىل اقهرص رنك سلم فطلًقر  رشو حُيها

 عددىل الصدد نة الكهدد  فددا غْيهددر عبر تددو يِف  ف،دد خل جَمعاهددرد. جددعب دسفددر نلددك: فددع قددرو

 يِف  ف ل،دو سغدْيهم  الدعزاا سعبد  شد،بة   يِب  ارشدا سفصد ف رشدل فرجو  ارشا كي ا األرشما 

 .(1)’ علمدا سا،  س دحرو  فر اله ق  فا نلك إ الا

FFFFF 

 قاعد : -

 فالرشد  ددم،مو  يِف  فماض و فهه  د احل ي  ُيقطجع كرن  -عل،و ا،  ْ ة- البةر ي

 عدىل سُي دني البةدر ي؛ ع د  سَُمر جدو احلد ي   لندرظ عىل للمكم ف،و ال ظع اسه، ر  فا

 الهرل،ة: الكه  نلك

                                           

 (.449-1/447( ال كت عىل كهر  ارشا الصالح )1)



 

 األ عا . كه  فعاج ة -1

 البةر ي. فهر س فعاج ة -2

 حد ي  كل عق  يذكعاحو ف،ام سالبور البرقي عب  فؤاد حُممَّ  عمل فا االسهنردة -3

 رشرلعقم.   عافو فا

 ال بمي. احل ي  أللنرظ النهعس ال جم إىَل  العجمع -4

اح كالم فعاج ة -5  دإ شرد كهررشو يِف  كثًْيا رشذلك هيهم فنحو القيطالِت  سخردة الرشَّ

 الير يد.

 قاعد : -

 الهمميل:  لنرظ فا

  س رشلنظدو هدم هدل إل،دو اإلشدر ة فدا الرش  َُمر جو؛ إىَل  س  ت  ي احل  س دت إنا

 نلك. غْي  س رش ممو 

رهر  فردِت  كام الهمميل  لنرظ سإل،ك  ال درو عبد    د  ال رو عب  النرضل: ش،ة ر إيَّ

 .’1406 عرم ال هج،ة اليه َّة يِف 

 ال خدهال ا دسن رشلنظدو احلد ي   سايدة ع د  سدماء: رشو رشلنظو  سماء  رشمثلو   رشمثلو

 رشهب يل. ال س رش قص ال س رشايردة

 يف ستقددر هبام رشدرل  ى احلدد ي   سايدة ع د  يقر رشددو: رشدام ف دو  حمددماً  رشمجهدو    رش مدمو

 كذاد. إال  س كذا لن  يف إال درشمثلو قرلما: ييْياً  االخهال  كرن فنن اللن .

  اس  يف الطعيقدرن يلهقدي للمد ي   ثرح،درً   عيقرً  الم ث ييما ع  فر دهبذاد:  س رشو

 س كدرألسو  اليد   رشق،ة  ي درشود  سيقمو: االلهقرء حقطة ع   سيقف الثرت الطعيق ييما فنحو

 .(1)ف  رو رش دل كرن لم يكني رشل فهطررشقرن اللنظرن يكمن  ن يشرتط ال

                                           

 (.11/263احظع فهح البر ي )( 1)



 

  فقط. ال  ى يف العسايهني تقر   ع   ُمهلنة: رش لنرظ رشم  رو 

FFFFF 

 قاعد : -

 نلك؟ حكم فام الكهررشة  يِف    ال َّبِي عىل الصالة خهصر ا إىَل  الةعج  حَيهر  ق 

يِ قال ه- خان صدِّ  اخهصر  جماز عىل الكالم اله خعيا فا مَجرعة فا سقع دق  :-اهلل  ِحم

ْ  الارشدم ة رشِمعسفهدر الدهلن  سقدع لدم ددم ة إىَل  الكهررشة حق  يِف    ال َّبِي عىل الصالة  تكدا مَل

ز فا فم هم ف هظمة  دالة  ف  و. فا سف هم ك نل جمَّ

 ْ  رشدو ي هندع ال ِاَّدر فنحدو كالفهدم رش قدل حشدهول فدال فيده ً ا؛ لقملو ف هم  ح  يذكع سمَل

 كهدر  يِف  سل،س دل،ل  إىَل  حَيهر  نكعو ع   كهبهر رشِمرشسع،ة القمو إن سحقمو: احلق   رل 

 فهبني تقعيًعا  سال ف الً  سال قمالً  ال   ا،  سمو س ة يِف  سال رشذلك  الهكل،ف عىل ي و فر ا،

 إال يثبدت ال  عدي حكدم ألحدو حد رًشر؛ سال ادرهع  سهدم سجمرًشر ال الذكع ع   رشو اله بَّ  ع م

 عا الونلة ع   للقر ئ اإليقرظ فا يكمن ألحو  سىَل؛ الكه   ن سلم سلم دل،ل  سال رش ل،ل 

 إشد ر  لدو الدذي الكهدريِب  الد ق  رشعسدم حَيصدل رشدذلك المفدرء هدذا ف ىل الي ة  هِبذو الهلن 

 ددم ة فد ي اددطالح،ة   فدم  رش رسهدر الكهررش،دة ال قدمش ألن كرن؛ دنة  ي عىل رشرلصالة

 الصدم ة تلدك كرحدت إنا هِبدر االكهندرء جدرز الدهنهم هِبدر سحصل ادطالح عل،هر جعب ف هر

 عل،هر. ال راع حظع سقمع ع   النهم حصمو يِف  األق ام فهيرسية

 كدرن  حد ؛ عدىل يلهدبس ال سرش ضدهر راعياال د عىل اللبس فظ ة رش ضهر يِف  كرن سإن

 ...  سىَل  ف،و لبس ال فر ت ثْي

 فنهدم  سالكدل )ددل م(؛ ال جدم س هل    فمضع )دللم( ي قشمن ال،ما س هل

 اجلددرفع فثددل يِف  سهددذا لل ددراعيا. فنهمددة رشِمددعس  للمةددعجني يعفدداسن احلدد ي  س هددل

 فصددطلح مقددم سلكددل كثددْي  للجددا ي سع تددو احلصددني ساحلصددا لليدد،م ي  الصددوْي



 

 .(1)’االدطالحدا يِف  فشرحة سال عل،و  يصطلممن

FFFFF 

 قاعد : -

دسا،ندة المدّ ث ال ظدع يف األسدرح،  فدا قال ابن القطان عااه الرِحة والرماوان: 

ح،  العساة ساالتصرو ساالحقطدرع  ف ّفدر ف ر ضدة هدذا الدها نلدك اآلخدع  س شدبرو هدذا 

(2)ظع رشو النق،و تبني لو خال  فر نكعداهدفل،س فا حظعو رشل هم فا حظع النق،و  سإنا ح
. 

ح ي  عا افع ة فا رش ي ال جر   قرلت: دكرن رش،هي فا  عبداحلِ اإلشبايلسلر نكع 

  ددمو رش،ددت حددمو اليددج   فكددرن رشددالالً يددؤنن عل،ددو...د  ثددم  ّدو عبدد احلق رشدد ن قددرو: 

 دالصم،ح الذي ال اخهال  ف،و  ن رشالالً يؤنن رشل،ل.

لدو: دسجيديء عدىل  ددلو  ن يكدمن هدذا ددم،مًر فدا جهدة رشقمابان القطاان ت قبو 

اإلس رد  فنن ارشا إسمرا ع  و ثقة. سمل ي عض لو اآلن إال فا جهة ف ر ضهو غْيو. سهذا 

ل،س فا حظع الم ث  سإنا حظع رشو النق،و تبني لو ف و خال  فر قرو هم فا  حدو ف در ض  

قملو : دإن رشدالالً ي دردي رشل،دلد يف  سنلك  حو ال يهمقق رش، هام اله ر ض إال رشهق يع  ن يكمن

 .(3)سرئع ال رمداهد

: دفهذو الطعا الهظرهعو فا  سايرت الثقرت ت و عدىل  ن  وقال ابن شجر  ِحه اهلل

(4)احل ي  دم،ح داللة قميو  سهذو غرية حظع الم ثداهد
. 

ه اهلل-قال الساوطي   سسق،مو  احل ي  دم،ح ف عفة احل ي  علم يِف  دال م ة: - ِحم

                                           

 (.179-178( حاو األرشعا  )ص 1)

 (.5/317رش،رن المهم ساإلهيرم )( 2)

 (.337-5/336رش،رن المهم ساإلهيرم ) (3)

   .18القمو الي د يف الذ  عا في       ص( 4)



 

ر ست  ياًل  جعًحر س جرلو  عقو  ساخهال  سعللو   فدا فهم نلك سَحمم سال رزو ال ريِل  س فَّ

 .(1)’الهامتدا األدمو فا ال النضالت

  ن فدعادهم إحدام احلد ي   فدها يف للمم ث حظع ال  ن نلك فا ينهم ال لكا قات:

 ال  ن  ّفدر الدها  يف حظدع اليد    ددح فدننا الي    جهة فا هم إحام احل ي  يف الم ث حظع

 الم ث. حظع فا ل،س فهذا الي   إىل ي ظع

اه- العساقالِنم  شجر ابن احلا ظ قال وقد  ددمة عدا ف،دو ُيبمد  اإلسد رد دعلدم :-اهلل  ِحم

 .(2)’األداءدا سد،  العجرو دنرت ح،  فا ُيرتك   س رشو لُ، مل ض نو؛  س احل ي 

 يف للممد ثني رشدل الدها  رش قد  نيشهولم ال الم ثني  ن الكالم فا ينهم فال :  قمو

 فدع الدعاسي  سايدة رشدني القر حة يف حظعهم األسىل الها  عىل حظعترن احل ي  س   يف حظعهم

  .(3)البر   حردي  فع العاسي  ساية يف حظعهم سالثرح،ة ف،هر  شر كو فا

 الهدي األحدماع فدا سغْيهدر سالقلدم  سالضطع  سال كع الشرن احل ي  سيف ك،ف

 الي  ! فع هاال تشمل

 قاعد : -

 الماحد  اليد   يِف  األعىل عىل يقيض ساألدحى األكثع  عىل يقيض ال لم هذا يِف  األقل

 .(4)للم ي 

 احل ي  ُسِدف د سا  جل سف،هم الثقرت  رشعساية احل ي  س   اتصل لم سنلك

 حيا. ح ي  ف،قرو: دالص ساد؛ العاسي رشِمي 

                                           

 (.534(  بقرت احلنرظ )ص 1)

 (.22( حاهة ال ظع )ص 2)

هذا المضمع رشعسرلة رش  مان دحظع الم ثد   حت سرش، ت فر يه لق  -ساحلم  سال ة ،  -سق   فعدت ( 3)

   هبذو القرع ة. 

 (.21ال ظع )ص ( احظع: حاهة 4)



 

 ف،دو قيضد ساح ؛ دمريِب  إىَل  احههى  حو إال ةمَجرع عا مَجرعة رشعساية الي   اتصل سلم

 احلد ي  سددن ر سضدرع؛ سآخدع ضد ،ف  جدل اليد   يِف  كدرن لدم سكذا آحرد  ح ي  رش حو

 ... سهكذا الض ،ف حرو فا  دحى المضرع حرو ألن رشرلمضع؛

 قاعد : -

  س ددم،ح ح ي  يقمو: فال إ القو؛ يِف  دق،ًقر سيكمن حكمو  يق،ج   ن اْلُةعج  عىل

ر ف،هام  الرشسط مَج،ع تمفع فا الهثبت رش   إال حيا  ح ي ْ  إنا  فَّ  إسد ردو ف،قدمو: يهثبدت مَل

ْ  فنن حيا  إس ردو دم،ح    جدرو  جرلدو ثقدرت   جرلدو قدرو: عللدو يِف  ال ظع ييهمع  مَل

 ي يو. رشني الذي احلرو رشِمي  سنلك الصم،ح 

اه- الصالح ابن قال  اإلس ردد. حيا  س س رداإل دم،ح ح ي  دهذا قمُدم: :-اهلل  ِحم

 ددم،ح حد ي  دهدذا يقدرو: قد  ألحو حياد؛ ح ي   س دم،ح ح ي  دهذا قمِدم: دسن

ا لكمحو يصح؛ سال اإلس ردد.  عدىل اقهرصد إنا فد هم ال همد  الصد ف  ن غدْي ُف لاًل   س شرنًّ

ْ  اإلس ردد  دم،ح دإحو قملو: ْ  علدة  لدو يذكع سمَل  رش حدو لدو احلكدم ف دو فرلظدرهع ف،دو  يقد ح سمَل

 .(1)’ علمدا سا، سالظرهع  األدل هم سالقردح ال لة ع م ألن حنيو؛ يِف  دم،ح

 قاعد : -

هِي األفم  فا ْ  ضد ،ًنر كدرن إنا  حدو احلد ي  حقدل ع د  إل،هدر االحهبدرو ي بوي الَّ  يبلد  مَل

 سد سب سدرشلو درد سدُيدذكعد كدد:دُيعسبد  الهمدعيض رشصد،وة إال يدم د ال فنحدو المضدع؛ د جة

 المع، . يِف  ال خمو فا خمًفر رشو جُيام سال الهمعيض د،  فا سَحممهر مد رش ضه

 .(2)سَحممهر كد:دقرود رش كيو سجُيام

 تقدل فدال إس رد رشوْي الض ،ف احل ي   ساية   دت دإنا :-اهلل يرِحه- الصالح ابن قال

                                           

 (.35( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)

 (.330  63  1/62( احظع: فهح الو،  )2)



 

 سإحَّدام لك؛ن قرو   رش حو اجلرزفة األلنرظ فا هذا  شبو سفر سكذاد  كذا   ا،  سمو قرو ف،و:

  س: ع دود دس د  س: سكدذاد  كذا ع و درشلو ر  س: سكذاد  كذا   ا،  سمو عا دُ سي ف،و: تقمو

 سض نو. دمهو يِف  تشك ف،ام احلكم سهكذا نلك   شبو سفر رش ضهمد  د سب  س: ع ود دجرء

 .(1)’دمهو...دا لك اهع ف،ام  د ا،  سمو دقرو تقمو: سإحَّام

 قاعد : -

 ييل: ما خالل من ووص ه احلديث مرتبة عر ةم إَلى  يتوصة

 الي  .  جرو خالو فا -1

 الصطلح. يِف  احل ي   سدر  ف عفة خالو فا -2

 دم،ح. فهم علَّة؛  س شذسن دسن الثقرت رشعساية احل ي  اتصل إنا  مثاًل:

 حيا. فهم د سا؛ ساح  غْي الثقرت رشعساية اتصل سإنا

 رشذلك. ُسِدَف  إعضرو؛  س إ سرو  س احقطرع الي   يِف  كرن سإنا

 فدع اْلُةرلندة كرحدت فدننا رشرلشدذسن  ُسِددَف  ف دو   جدح هم فا القبمو خرلف فننا

 سهكذا... ال كع  فهم الض ف

 حتصدل سسقمو احل ي  دمة  ن داعلم ا،:   و هد(795)ت  ج  ارشا قرو سق 

 سجهني: فا

؛ هددذا سف عفددة  سضدد نهم؛ سثقددههم  جرلددو ف عفددة  حدد مهر:  الثقددرت نأل هددنيج

 الهمال،ف.  حمادم رشرشح اشههعت سق    الهصرح،ف فا كثْي يف دسحما ق  سالض نرء

 االخدهال : ع   رش ض عىل رش ضهم ستعج،ح الثقرت فعات  ف عفة الثرت: سالمجو

 هدم سهدذا نلدك  سحمدم سالعفع المقف يف سإّفر ساإل سرو  المدل يف سإّفر اإلس رد  يف إفر

                                           

 (.94-93( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)



 

 .(1)احل ي داهد علل دقرئق عىل المقم  ار سهو سكثعة قرحوسات ف عفهو فا حيصل الذي

 قاعد : -

 فد هم تصدم،ًمر ل،س الصم،ح   جرو  جرلو  س ثقرت   جرلو احل ي : عا قمُدم

 سهي: مَخية  الصمة  سط إن للم ي ؛

 الي  . اتصرو -1

 للعساة. ال ي ،ة ال  الة ثبمت -2

 الضبط. ثبمت -3

 الشذسن. فا اليالفة -4

 ال لَّة. فا ليالفةا -5

 رشهدمفع  خر إحَّام الصم،حد؛  جرو  جرلو  س: ثقرتد  د جرلو يقمو: ح، ام ساْلُم ث

 ساخلرفس. سالعارشع األسو الرشط سيبقى سالثرل   الثرِت  الرشط

 قاعد : -

 دائدعة حَتدت يد خل فدر كدل رشدل الصدم،ح  فدا احليدا حدمع ُيندعد ال فا ال لامء فا

ى القبمُو   دم،ًمر. ُييمَّ

 الصم،ح. فا احليا ينعد فا ال لامء سفا

ه- شجر ابن قال  يِف    ا،  سدمو فدع ك در$ قاال:  ثوبان شديث عىل كالمه ِفم  -اهلل  ِحم

 كا تاا وإال اساتاقظ  اإن  كعتاني،  اريكا  أشادكال أوتار  اإذا وثقاة، جهاد الس ر هذا إن فقرو: سنع

 .(2)#له

                                           

  (.2/663 ح ال لل /مهرم/ )( 1)

(  سارشا 1106دم،مو  ح ي   قم ) يِف (  سارشا خاْيمة 1/374( إس ردو حيا:  خعجو ال ا في )2)

 ( اإلحيرن.2577(  ح ي   قم )6/315) يِف حبرن كام 

(  سقرو حُمقق اإلحيرن: 1993دسليلة األحردي  الصم،مةد حَتت  قم ) يِف ساحل ي   س دو األلبرِت 

= 



 

اه- قال  ارشدا شد،ةو سع   حبرن  ارشا ع   حالصم،  ط عىل احل ي  دهذا :-اهلل  ِحم

 حَتدت يد خل فدر كدل رشل الصم،ح  فا احليا حمع ينعد ال ِاَّا سمُهر  خعجرو  سق  خاْيمة 

 .(1)’دم،ًمردا ييمى ع  هم القبمو دائعة

 حمعرن: احليا عا ينعدو فا ع   سالصم،ح قات:

 الضددبط افدد ال ل،ددر العتبددة يِف  يكمحددما  ن  ساتددو يِف  الرشددط الددذي لذاتااه: الصااحا 

 األسو. ال مع سهذا ساإلتقرن.

 سافقدو  ن ساتندق ف هم  -ساإلتقرن الضبط فا ال ل،ر العتبة ي  ِي:- ع هر قرص فما

ي رشرلهررش دة  القصدم  نلك اْحجر فمقو؛  س فثلو هم فا  ال دمع سهدذا لودْيو. ددم،ًمر سُسدمج

 .(2)الثرِت 

 احليدا يندعدسن ال  ي احلد  هل  كثع دإن ا،:   و هد(852)ت حجع ارشا قرو رشل

 : نلك فما الصم،ح  عا

  ن هم  ال بي عا ثبت الذي داحل ي  قرو: البةر ي ش،خ احلم، ي عا  سي رو فر

 العجرود. ف عس  ف قطع غْي فهصالً  يكمن

 الهصدل رشرحلد ي  إال االحهجدر  جيدمز ال دس قدرو: الذهيل حيي رشا حمم  عا س سي ر

 جمعسحد.  جل ال س هموجم  جل ف،و ل،س الذي ال قطع  غْي

 يف حبدرن سارشدا خايمدة ارشا  ط سكذا ف ًر  ساحليا الصم،ح يشمل ت عيف فهذا

(3)الذهيلداهد نكعحرو فر عىل آخع   فع لاي  ف،و يه عضر مل دم،م،هام
   

                                           

= 

 دإس ردو قميد.

 (.15( كشف اليرت عا حكم الصالة رش   المتع )ص 1)

 (.18-17( كشف اليرت )ص 2)

 (.1/480ا حجع )ال كت عىل ارشا كهر  الصالح الرش(  3)



 

 قاعد : -

 رشصدمهو احلكدم يِف  نلدك يكني ال  ح مهر؛  س الصم،مني يِف   دلو كرن إنا احل ي 

 الدذي اليد   إىَل  رشدرل ظع إال  حد مِهر؛  س الصم،مني يِف  الَّهِي غْي س سايرت تزيردا فِ،و كرن إنا

 رشو. جرءت

  س شدرنة رشلنظدة  س رشايدردة  خر جهام سيعد الصم،مني  يِف  احل ي  يكمن فر سكثًْيا

 ف كعة.

 منها: أمو  القاعد  هذه عىل وينبنمي

 ف ددو صددم،ًمرت لدد،س الصددم،منيد. يِف  د دددلو احلدد ي : عددا اْلُمدد ث قددمو إن -1

هِي  سايرتو س رش لنراو للم ي    ددل ثبدمت عدىل دل،دل ف،دو ح دم احلكدم  هِبدذا عل،هر علَّق الَّ

  م  حد مهر يِف   س فد،هام س د ِاَّدر هدي هل ُي ظع َحهَّى ت هم  ال س سايرتو  لنراو لكا احل ي  

ْ  فنن ال؛  فعتبههر. سرش،رن ،هرعل للمكم سالرش ؛ س  هر  يِف  حظع  ح مِهر  يِف   س ف،هام ُتذكع مَل

 إال  لندراهام ُت همد  ال سفيدلم  البةدر ي دم،ح عىل اليهةعجرت  حردي  إن -2

 سبق. كام اله ك  رش  

هِددي األحرديدد  -3   خعجهددر يقددمو: ُثددمَّ  رشيدد  و  احلدد ي   هددل رش ددض يم دهددر الَّ

 ِددذا ،هامفد ُيه بو -ا،  ِ هام- سالبومي الب،هقي يص ع كام عل،و  فهنق  س فيلم  س البةر ي

 نلك. إىَل  حُيهر  فال الصم،ح؛ يِف  فيلم  س البةر ي  عيق فا احل ي  سرقر إنا ح م األفع؛

 ،َِِّ دإِنَّ  َقدرَو: َسَسدلَّمَ  َعَلْ،دوِ  ا،َُّ َددىلَّ  ا،َِّ َ ُسمَو  َ نَّ  ُهَعْيَعةَ  َ يِب  َعاْ  جرء فر نلك: سفثرو

  (2)سفيدلم(1)البةدر ي يف اجْلَ َّدَةد  َدَخدَل  َ ْحَصدرَهر َفداْ  َساِحً ا إاِلَّ  ِفرَئةً  اْساًم  َستِْيِ نيَ  تِْيَ ةً 

                                           

 (.7392يف كهر  الهمح،   رشر  إن ، فئة اسم إال ساح ًا  ح ي   قم )(  1)

يف كهر  الذكع سال عرء سالهمرشة ساالسهونر   رشر  يف  سامء ا، ت رىل سفضل فا  حصرهر  ح ي   قم  (2)

(2677.)   



 

 اإلسد رد رشميد  تد  س إحدام حكمدو  ت خدذ فدال ف،هام  ل،يت ت رىل  ا،  سامء نكع سزيردة

 رشو. جرءت الذي

 ُهَعْيدَعةَ  َ يِب  َعداْ (1)الرتفدذي  خعجدو فدر هدي ت درىل ا،  سامء نكع ف،هر الهي سالعساية

 َساِحد ٍ  َغدْْيَ  ِفرَئدةً  اْسداًم  َستِْيِ نيَ  تِْيَ ةً  َتَ رىَل  ،َِِّ دإِنَّ  َسَسلََّم: َعَلْ،وِ  ا،َُّ َدىلَّ  ا،َِّ َ ُسمُو  َقرَو  َقرَو:

ْ َاُ  ُهمَ  إاِلَّ  إَِلوَ  اَل  الَِّذي ا،َُّ ُهمَ  اجْلَ َّةَ  َدَخَل  َ ْحَصرَهر َفاْ  ِح،مُ  العَّ سُس  اْلَلِدُك  الدعَّ د اْلُقد ه  اَلمُ اليَّ

ُ  اجْلَبَّر ُ  اْلَ ِاياُ  اْلَُهْ،ِماُ  اْلُْؤِفاُ  در ُ  اْلَُصدمج ُ  اْلَبدرِ ُئ  اخْلَرلُِق  اْلَُهَكرج در ُ  اْلَونَّ درُ   اْلَقهَّ اُا  اْلَمهَّ زَّ  الدعَّ

افِدعُ  اخْلَرفُِض  اْلَبرِسطُ  اْلَقررشُِض  اْلَ لِ،مُ  اْلَنهَّرُح  دِم،عُ  اْلُدِذوه  اْلُِ داه  العَّ  اْلَ دْ ُو  احْلََكدمُ  َبِصدْيُ الْ  اليَّ

ُكم ُ  اْلَوُنم ُ  اْلَ ظِ،مُ  احْلَلِ،مُ  اخْلَبِْيُ  اللَّطِ،ُف   اجْلَلِ،دُل  احْلَِيد،ُ   اْلُِق،ُت  احْلَِن، ُ  اْلَكبِْيُ  اْلَ يِله  الشَّ

ِق،ُ   اْلَكِعيمُ  ِه، اْلَبرِعُ   اْلَِج، ُ  اْلَمُدسدُ  احْلَكِ،مُ  اْلَماِسعُ  اْلُِج،ُ   العَّ  اْلَقدِميه  اْلَمكِ،ُل  احْلَقه   ُ الشَّ

 اْلَماِحد ُ  اْلَرِجد ُ  اْلَماِج ُ  اْلَق،هممُ  احْلَيه  اْلُِم،ُت  اْلُْمِ،ي اْلُِ ، ُ  اْلُْبِ ُئ  اْلُْمِص  احْلَِم، ُ  اْلَميِله  اْلَهنِيُ 

َم ُ  مُ  اْلُْقَهِ  ُ  اْلَقرِد ُ  الصَّ عُ  اْلَُق ج ُو  اْلَُؤخج اُ   اْلدَره  اْلَُهَ دريِل  اْلَمايِلَ  اْلَبر ِاُ  الظَّرِهعُ  اآْلِخعُ  اأْلَسَّ  الهَّدمَّ

ُءسُ   اْلَ ُنمه  اْلُ َْهِقمُ  ْكَعامِ  اجْلَاَلوِ  ُنس اْلُْلِك  َفرلُِك  العَّ  اْلَدرحِعُ  اْلُْو ِدي اْلَو ِديه  اجْلَدرِفعُ  اْلُْقِيدطُ  َساإْلِ

ر ه  ِش، ُ  اْلَماِ ُث  اْلَبرِقي يعُ اْلَب ِ  اْدَرِدي ال هم ُ  ال َّرفِعُ  الضَّ ُبمُ د. العَّ  الصَّ

FFFFF 

 قاعد : -

ت  فا احل ي  يِف  الض ف سب  عىل اله ص،ص و الهةعيا يِف  سماء الهامَّ   م الطدمَّ

                                           

(. سقرو الرتفذي عقبو: 3507يف كهر  ال عمات  رشر  فر جرء يف عق  ال،  رشرلهيب،ح  ح ي   قم )(  1)

َث َر رشِِو َغْْيُ َساِحٍ  َعْا َدْنَماَن رْشِا َدرلٍِح َساَل َحْ ِعُفُو إاِلَّ ِفْا َحِ يِ  َدْنَماد َن رْشِا َهَذا َحِ يٌ  َغِعيٌ  َح َّ

َعْا َ يِب ُهَعْيَعَة َعْا ال َّبِيج َدىلَّ ا،َُّ َدرلٍِح َسُهَم ثَِقٌة ِع َْ  َ ْهِل احْلَِ يِ  َسَقْ  ُ ِسَي َهَذا احْلَِ يُ  ِفْا َغْْيِ َسْجٍو 

 إاِلَّ يِف 
ِ
َساَيرِت َلُو إِْس َرٌد َدِم،ٌح ِنْكَع اأْلَْساَمء  ِفْا العج

ٍ
ء َهَذا احْلَِ يِ  َسَقْ   َعَلْ،ِو َسَسلََّم َساَل َحْ َلُم يِف َكبِِْي يَشْ

َم َسَنَكَع َ َسب آَدُم رْشُا َ يِب إَِيرٍس َهَذا احْلَِ يَ  رشِنِْس   َرٍد َغْْيِ َهَذا َعْا َ يِب ُهَعْيَعَة َعْا ال َّبِيج َدىلَّ ا،َُّ َعَل،ِْو َسَسلَّ

 داهد.فِ،ِو اأْلَْساَمَء َسَل،َْس َلُو إِْس َرٌد َدِم،ٌح 



 

 اْلُةهرص.

 فدا رشدل سفدالند؛ فدالن  خعجدو ضد ،ف. دحد ي  َتعجيك: يف تقمو  ن يكني فال

 ...  خعجدو فدالن. ف،دو ض ،ف  دح ي  فثاًل: فهقمو الض ف  سب  تبني  ن سالن،  الهم

 د ... ف،و قرو هذا سفالن . ...

 د. ... ...  خعجو سفالن. فالن رشني الحقطرعو ض ،ف  دح ي  تقمو:  س

 د. ...  خعجو ع  ا. سق  ف لس فالن ف،و ض ،ف  دح ي  تقمو:  س

 

FFFFF 

 قاعد : -

  حدو ست  ِدي: ضد ،فد. ردإسد  دهدذا تقدمو:  ن فلدك ضد ،ف  رشنسد رد ح يثًر   يت إنا

 فدها ضد ف رشدو: ست  ِدي ضد ،ف  حد ي  هدذا تقمو:  ن لك سل،س ض ،ف  اإلس رد رشذلك

 رشِمثلدو يثبدت دم،ح آخع رشنس رد فعسيًّر يكمن فق  اإلس رد  نلك ض ف جُمعد عىل رش رء احل ي 

 احل ي .

 فدا الدها نلدك عدىل الهنهد،  يِف  المسدع سرشدذو اجله   اله هل احلرف  رشل  إنا ح م 

 عدىل رش درء رشرلضد ف احلكدم فدا لو فرحع فال الض ،نة؛ الطعيق تلك فا إال جَي و فلم فظرحو 

 ا و. غلبة

 سعدع  رشدو  تندعد فالًحدر رشد ن جدام قد  احل ي   ئمة فا إفرم كالم سج  إنا سكذلك

 لِدا خالًفر سنلك رشرلض ف  احلكم فلو قردح؛ رشهض ،ف ض ف ق  الذكم  فالًحر  ن اله خع

 .(1)ف  و

FFFFF 

                                           

 (.2/887(  سال كت عىل كهر  ارشا الصالح )93-92( احظع: فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)



 

 قاعد : -

 لد  ك فه هدل غدْي كدرن إن لكدا احلد ي   فعتبة رش،رن يِف  ييهقل اْلُةعج   نَّ  األدل

ح  س الصدم،مني  يِف  خدع  كرن إن احل ي  يِف  ي ظع  ن فيب،لو نلك؛  األئمدة فدا  حد  رصَّ

 الكه . فا فمض هر إىَل  سي اسهر عبر هَتم سي قل نلك  يِف  يقل   ن فلو رشصمهو؛

ْ  سإن دد و؛ سال دددممو  حددً ا جَيدد  مَل   س رشددو  االحهجددر  عددىل يهقدد م  ن لددو فددام حيَّ

 خُيدبط  س  (1)يشد ع ال سهدم رشرلبر ل حَيها فل لو ل،ل كمر   ف،كمن فعتبهو؛ عىل اله ص،ص

د ف،كهني اليه رن؛ سا، احل ي   د جة رش،رن يِف  عشماء خبط  العتبة  رش،رن دسن ال اس رشِمجعَّ

 يد و هدذا لكدا رشدر،  إال قدمة سال حدمو سال علمو  قصم  عىل دل،ل ََتعجْيو قصم  سيكمن

 اليه رن. سا، ف،و  سد قو ال لم يِف   فرحهو عىل  يًضر

FFFFF 

 قاعد : -

 قدرو لِدا يصدمح دهدذا  س: رشكدذاد  قرو لِا حجة دف،و احل ي : عق  اْلُم ث قمو

 للم ي . ف و تصم،ًمر ل،س رشكذاد.

  : ا،  سدمو قدرو جدررشع عدا الد ا قط ِي يدق ع فدا األشدب،يل احلدق عبد  نكدع سق 

 .# اصنعوا صن   ام مامن، اإلمام$

الَّ   اإلفرم. خلف رشرلقعاءة قرو لِا يصمح هذا حرتم:  رشم قرو بقوله:  تب و ثح

 ْ  يِف  ال ظدع فدرتك لو  تصم،ًمر حرتم  يِب  فا هذا   ب ك حو هذا  عىل احلق عب  ياد سمَل

 هدم إحَّدام حدرتم   يِب  فا لو رشهصم،ح ل،س احلق،قة يِف  دسهم رشقملو: القطرن ارشا فه قبو إس ردو 

 ي  ِدي: كدذا  إىَل  نه  لِا احلجة ف،و هذا يقمو: ُثمَّ  سق،اًم   س دم،ًمر ح يًثر يعسي فر رشِمثررشة

  يِب  فدا تصم،ًمر كرن فلم هذا سإىَل  رشو  دف و جَي  رشاِم سقع َحهَّى  س دح  إن فه لقرتو فا إحو

                                           

 (.1/449ل كت عىل كهر  ارشا الصالح )( احظع: ا1)



 

  س فيدلم   س البةدر ي  تصدم،ح فدع جَيد  فدر إسد ردو يِف  ال ظع اف نلك فع لمج  حرتم

 .(1)’االجههرددا فيرئل يِف  الع ي ال العساية ُتقبل فنحَّام غْيهم   س الرتفذي 

 سرشدني رش، دو سالهمف،دق اجلمدع تكلندو احل ي  ثبمت عىل ال اللة يف ف و س قمب قلت:

 الثبمت. فعع اجلمع فنن غْيو 

 رش ض نكع فق  رشو  اسه اللو الم ث ع   احل ي  ثبمت ىلع ال اللة يف ف و س قمب

 .(2)ع  و ثبمتو عىل ي و رشرحل ي      اإلفرم اسه الو  حو ال لم  هل

FFFFF 

 قاعد : -

ْ  كدذاد؛ يِف  فدالن د خطد  قرلما: فننا الظا  غلبة عىل فب ِي   لألحردي  األئمة ]ت ل،ل  مَل

 احهندرء اشدرت ما َلر نلك سلمال ف، هم   هامواالح  اجح هم رشل األفع  حنس يِف  خطؤو يه ني

 .(3)الصم،ح[ ح  يِف  -ف و   جح هم فا ف،و الثقة خُيرلف فر سهم- الشرن

ااه- املنااذ ي قااال وقااد  -ساله دد يل اجلددعح  ئمددة ي  ِددي:- هددؤالء داخددهال  :-اهلل  ِحم

 شدةص رشِجدعح ع د و شه  إنا احلركم فنن االجههرد؛ يقهض،و نلك كل النقهرء  كرخهال 

 ال؟  م فؤثع الق   نلك  ن يِف  اجهه 

 اجههد  جعح؛ ف،و إل،و سُحقل شةص  رشِم ي  االحهجر    اد إنا اْلُم ث سكذلك

 ال؟  م فؤثع هم هل ف،و 

 ال د د اشدرتاط سيِف  سع فدو  اجلعح تنيْي يِف  جعًحر يكمن ف،ام ع  و الكالم سجَيعي

                                           

 (.128-127/ لمحة 1( رش،رن المهم ساإلهْيرم )1)

فرئ ة: كالم ارشا القطرن األخْي ف،و:  ن الهصم،ح سالهض ،ف فا فيرئل االجههرد  خالًفر لِا قرو غْي 

 نلك.

 .309،ة صنكعو ارشا اللمرم يف القماع  سالنمائ  األدمل،ة سفر يه لق هبر فا األحكرم النعع( 2)

 (.1/585فهح البر ي ) يِف ( تضمني فا كالم ارشا حجع ال يقالِت 3)



 

ث رشددذلك ُُمددًرا اجلددر ح يكددمن  ن رشددني فددعا سال النق،ددو  ع دد  جَيددعي كددام نلددك؛ يِف   للممدد ج

 .(1)’ علمداTسا، رشطعيقو  غْيو عا حرقالً   س فشرفهة 

ه- أيًضا وقال   دَّب فدر فد هم ساح  كل ف ىل فذاه   العجرو يِف  دسللمنرظ :-اهلل  ِحم

ددا القبمو فا اجههردو إل،و  .(2)’سالعَّ

 االجههدرد  يِف  رش ًضدر رش ضهم ياا من سََتعجْيو رشرحل ي  سال  رية ال  رشة ف هل قات:

  َدم. تقل،ً ا ال ل قلهم اتبرًعر العساة  س حماو  خبر  يِف  األئمة حقلو فر سيهب من

 اجههرد. ف،و احل ي  عىل ساحلكم الهةعيا األول: لاحال  بالنظر

: لاحال وبالنظر  ف،و. لالجههرد جَمرو سال للةر  اتبرع الثاِنم

 "البخاا ي اإلماام ساري " كتاباه ِفم  (’1342 )ت ياملباا ك و  السالم عبد ال اخ ذه  وقد

ال ال احلديث عاال أن إَلى   هو: كالمه و ص لالجتها ،  اه ُمى

 لالجههدرد ف،دو جَمدرو ال  حدو ساإلسد رد: احلد ي  علدم هِبدر َيمهدرز الَّهِدي الاايدر  هدم سفاد

 الدعساة  ستمث،دق اليد    فرتصدرو فيدممعرت   س فشدره ات إفدر فهدم سالهةمدني  سالظا

 ته لددق  فددم  كلهددر هددذو ساليددامع  رش،دد هام  ساللقددرء ع ددو  سالددعسي الددعاسي رشددني سال ددررصة

 اليدامع؛  س رش،د هام  اللقدرء ثبدمت  س الدعجلني  رشدني فرل ررصة الشره ات   س رشرليممعرت

 العساة ثقة س فر سإخبر و  احلررض رششهردة الورئ  سي عفو سالشره ة  رشرلعؤية احلررض ي عفو

 رششدهردهِتم الودرئبمن سي عفو سالهجعرشة  رشرللقرء احلررضسن ي عفو حنظهم مدةسج سضبطهم

 تلدك دد،ت  در  َلدر  حدو البةدر ي: اإلفدرم ح،درة نكدع يِف  ه در فع سلق  رش، هم  ساالسهنرضة

 الفهمرحو. كلهم رشو اد علامء اجهمع حنظو؛ سجمدة د  و ضبط فا اخلر قة المقرئع

 دد سا   س ساهدم   س ضد ،ف   س ثبدت   س ثقة  فا: العساة يِف  اْلُم ثمن كهبو سفر

                                           

 (.83اجلعح ساله  يل )ص  يِف ( جما  ال ذ ي عا  سئلة 1)

 (.3/225( ُُمهرص الي ا )2)



 

 الدع ي ال سالشدره ة  احلدس عدىل فب ِدي كلدو ساله د يل؛ اجلدعح  لندرظ فا سغْيو ش،خ   س

 للهجعرشة.  فر ات رش نيو القعآن نكع سلق  ساخلرات  الهجر   عىل س غلبو سالق،رس 

ااونى ﴿ الثددرو: سددب،ل سعددىل ينى يىمف ح
ىنم الَّااذم ِحف بىااا ح الاارَّ

عم الح وى بىهح اااطى ا خى إمذى ً ااا وى وف ضم هى ااىلى األى ف عى

الىًما الحوا سى احونى قى
اهم  .[63]النعقرن: ﴾ا فى

 ساحلس. رشرلشره ة ته لق  فم  سهذو

 يِف  س د  س القددعآن يِف  سال  الددة الثقددة عالفددرت فددا ُنكددع فددر كددل  ن واخلالصااة: -

 هدذو فدا ل  الدةسا الثقدة تثبدت سهكدذا الشدره ة   س احلدس قب،دل فدا كلدو هدم األحردي 

 سال  الددة الثقددة فددا األفددر ات تلددك ستهقددمب ف صددمص   فددع سهددذا ساألفددر ات  اآليددرت

 يق، ،ًّدر  قط ،ًّدر  فدًعا كدرن   العسدمو فصد ا الههمدة  س سدبر  النيق اهم  عا رشرليالفة

 رش د م نلدك عدىل ييده لمن سكرحما رشص قو  يقعسن كرحما الش ي  ع ائهم فع الكنر   ن َحهَّى

ر  فًعا كرن فلم ف و   الكذ اهم   فدع   العسمو د ا الكنر  هؤالء  قع َلر سا ،ًّر اجههرديًّ

 كدرن ددنرت كرحدت هدذو ساألفرحة سالص ا ال  الة  ن هذا فا فثبت الش ي ة  ال  اسة هذو

ْ  هِبر  االعرتا  عىل فضطعيا الكنر   ي كعسهر.  ن رشمس هم يكا سمَل

 رشددرلع ي لددو عالقددة ال ع فددو  س دوفمجددم حيسدد   فددع العسايددة يِف  الشددذسن سهكددذا

 ال لددة فددا الصددم،ح احلدد ي  سسددالفة اجههددردي  إحددو يقددرو: َحهَّددى سالهةمددني سالهجددميا

 نلك. يِف  اْلُجهه  الجههرد دخل فال سلذلك سجمدي  سل،س سلبِي ق،  القردحة

 ال سغْيو؛ المضع  س الض ف   س رشرلصمة  ح ي   ي عىل اْلُم ث فمكم سهكذا

 اْلُجههد  فدا اجههرديدة فيد لة تكدمن  ن ُيمكدا سال االجههرديدة  اليدرئل يِف  ي خل  ن ُيمكا

 ال ظع. قصر  رش ض نلك اا كام تض ،نو   س احل ي  لهصم،ح  سرًسر

 سيمجد  يق، ،ًّدر  حكداًم  يصد   إحدو رشِم،د  ساسه بر و   يو عىل يثق ال رش نيو فرلنق،و

 رشدو  ال مدل رشمجم  ترصيح فه رك فر  حِل ي  رشرلصمة م ثنيالُْ  حكم رشِةال  رشو  ال مل

م ف،هر: اخهال  ال  دمل،ة في لة سهي  دحد. فر رشكل ال مل سجم  عىل اتنقما د َّنَّ



 

 ساألدلدة  اإلسد رد عدىل رش درءً  رشو ال مل سسجم  احل ي   دمة عىل جَيام فرْلُم ث

هِي اليرئل دمة عىل جَيام ال فنحو النق،و  فر  رشو. ال مل يمج  َحهَّى هر ييه بط الَّ

   يدو  فدا الدعاسي  سايدة رشصد ا اْلُم ث حكم دإن يقول:  ظره قرص من بعع ولعة

 اجههرديد.  فع سهذا

  فدع رشصد قو؛ ساالعرتا  الضررشط ال ردو رشِةر الثقة رش ن ي ع   ن عل،و جَي  سلكا

 رشدني ل،دوع جُممدع هدم رشدل فقدط  اإلسدالم  هدل يِف  نلدك سل،س عل،و  سفهنق عل،و ف صمص

 عل،دو ف صدمص ال دردو الشدره  رششدهردة فدرحلكم فطعي   ب، ي  فع سهذا كلهم  ال قالء

 فد خل فد ي القدعآن  عل،دو حدص  فدع عد لني شدره يا شدهردة عدىل ساحلكدم عل،و  سفهنق

 ف،و؟! لالجههرد

 مَج،دع يِف  عد الن  اسيدرن ف،و  سرح، و  ن البةر ي   حردي  دمة رشِمكم ق،ل سلق 

 فهندق  فدع  فضدرن هدالو س ؤيدة الدمالدة يِف  ساحد  رششدره  ساحلكم ا،  رءش فر إال  بقرتو

 سكدرحما سالد عمة  لإل شدرد ساحدً ا دمررش،ًّر يعسل العات رش ض يِف    العسمو سكرن عل،و 

   ا،  سدمو رشِةطدر  هعقدل إىَل  نهد  سلقد     العسمو سآحردي  القعآن آيرت يبلومن

 عد و رشعسايدة األخدذ سجدم  عىل ساضمة  دلة هذو سكل الكلبِي  دح،ة سهم ساح    جل

 اْلُجههد سن يق،م ال سلذلك سرشيط  رشطمو األدمو كه  يِف  الي لة هذو رُشمثت سق  ساح  

 اآلحرد. خر  فرم سزًحر االجههردية لِيرئلهم

ْ  ح،د  رشرلض ،ف -ا،  ِ و- ح بل رشا     داحها السخاوي: قال  البدر  يِف  يكدا مَل

فرو د داس  رشم ستب و غْيو   س ن نلدك   يًضدر ح ،ندة  يِب  عا سيقرو سالق،رس  الع ي عىل سق َّ

ْ  إنا رشرلعسل حَيها الشرف ي  غْيود. جَي  مَل

 حقلود. يِف  الشبهة دخلت سإحَّام رش دلو  يقني اخلر دألن سببه: الاكنوي ال امة ذكر وقد

 يِف  واالحدهام فكدرن اخلصدمص  عدىل سددف كل يِف  حُمهمل رش دلو  ُُمهلف دسالع ي

 الق،رسد. عىل الض ،ف احل ي  يق م  ن فالرش  عر ًضر  احل ي  سيِف   داًل  الع ي



 

 األفدم  فدا تضد ،نو  س احلد ي  تصدم،ح كدرن إنا  حدو يهدمهم ال درس رش ض سل ل

  س األحرديدد  رش ددض تصددم،ح يِف  اخُهلددف فلددامنا لالجههددرد  حصدد،  ف،ددو سلدد،س احليدد،ة

 سلكدا ستضد ،نهم؟ الدعساة رش دض تمث،دق يِف  م حنيده اْلُمد ثمن اخهلدف سلِرنا تض ،نهر؟

  سبر : ع ة لو االخهال  هذا  ن ي عفما  ن عل،هم ي بوي

 سددل فدننا ضد ،ف  ساآلخدع ددم،ح   ح مهر  عيقرن: َدر األحردي  رش ض -1

نو  حد مهر ددممو ددم،ح  رشطعيدق اآلخع سسدل ض ،ف رشطعيق حُم ث إىَل  نلك  سَضد َّ

 اآلخع.

 شدماه  لدو سجد   حد مهر سلكدا ضد ،ف  رشي   ،هامكل إىَل  احل ي  سدل لق  -2

ْ  ساآلخع فصممو   رشرحليدا فصطلمهم يِف  اْلُم ثمن يعي و فر سهذا يصممو  فلم جَي هر مَل

 لوْيو. احليا  س لذاتو

 خدرص  سفدها خدرص رشي   ض نو  ح مهر سلكا الشماه   سج  ف هام كل  س -3

 هِبدذا غعي  احل ي  هذا إن  ي: ن د؛الل هِبذا دغعي  للرتفذي اجلرفع فها يِف  تعب سلذلك

 اخلرص. اللن 

 فدع  ساتدو  رش ض جعح األئمة فا إفرًفر   ب لكمحو احل ي  ض َّف  ح مهر  س -4

ْ  الايد   الهمق،دق رش   جعحو عا  جع ق  اجلر ح نلك  ن  ضد َّف َفدا نلدك عدىل يطلدع سمَل

 احل ي .

  اسٍ   حدماو عا رَشم  ئمةاأل رش ض  ن نلك: يِف  فرليب  العساة؛ يِف  االخهال  س فر

حدو سدلمكو عدا َتَودْيَّ  رش د  فد،ام سلك و جعحو  إىَل  ي عم فر المقت نلك يِف  ف،و جَي  فلم  فجعَّ

 ف دو َسدمع فب ضدهم اإلفدرم  عدا القدملني كدال َسدم ما الهالفدذة سلكا حنيو  اإلفرم نلك

 ُُمهلنني. سقهني يِف  كرحر ف هام كالًّ   ن فع اجلعح ع و  سب سرش ضهم العساية  فصمح اله  يل

ْ  س ح،رًحر ْ  فنصلة  العاسي  حماو عىل األئمة فا إفرم يطلع مَل  عدىل حَيملو ش،ًئر جَي  سمَل

  شد،رء ف،دو فمجد  ف دو   كثدع األفدع يِف  فهثبدت األئمدة فدا غدْيو سلكا علمو  حيبام اجلعح



 

حو. اجلعح هِبر ييهمق  فجعَّ

ر هيس خردة  فاية فلهر سفيلم البةر ي دم،ح  حردي  س فر  ف  ًدى  فهماتعة  َّنَّ

ْ  سإن   لنًظر. فهماتعة تكا مَل

 فد،هام فدر مَج،دع  ن عىل اْلُم ثمن اتنق فق  الصم،مرن د فر :"البالغة اهلل شجة" ِفم  قال

دام رشدرلقطع  ددم،ح العفدمع الهصدل فا  هُيدمن فدا كدل س حدو فصد ن،هام  إىَل  فهدماتعان س َّنَّ

 .(1)’ نيداالؤف سب،ل غْي فهبع فبه ع فهم  فعمهر 

 لدو  علدم سال ييدهق،م  ال الهنصد،ل؛ ستدعك اله م،م فا -ا،  ِ و- نكعو سفر قات:

فت سق  خالفو  عىل ال لم  هل كالم رشل هذو  فقرلهو يِف  سلًنر  رش ضو. لك ق َّ

الَّ  ال ة آخر  اوَ  خال ه إذا احلديث  اوي إن ثح  أمرين: هاهنا إن القول: أمكن تنوُّ ؛ ال تضا  ُمح

 ف،و. لالجههرد دخل ال حقيل  فع سهذا الةرلنة؛ سقمع أشدمها:

 اجههدرد حَمدل هدذا الثدرِت؟ للدعاسي  م األسو للدعاسي  هدم احلكدم  لِا تقعيع ثا اهام:

 يظهع. فر عىل ف،و ي رَزع ال حظع  اخهال  سفم د

و األفع عىل َي َْص ه  االجههرد ي خلو ِاَّر الشذسن كمن حني يِف  سكالفو  ثدرِت ال ال األسَّ

 كذلك. الثرِت  يكمن  ن ف،و لالجههرد جَمرو ال حقلً،ر  األسو األفع كمن فا يلام سال

ر ر سل،س سلب،ًّر ق،ً ا ال لة فا اليالفة  ط كمن  فَّ   فدعٌ  ال لة  احهنرء ي  ِي:- سجمديًّ

 اجههرد. إىل رشِمرجة ل،س سهذا -ف هر احل ي  خلم الظرهع كمن ف،و يكني سلبِي 

 إن ال لدة؟ فدا احل ي  رشِةلم -الظا رشولبة- َحمكم  يا فا لكا ذلك ك هم  أقول:

د ددم الددعساة حددرو عددا الكشددف جُمددعَّ  حَتقددق عددا سالكشددف سالضددبط  ال  الددة ح،ددا يِف  س َّنَّ

د ي  ِددي ال الشددذسن؛ فددا اليددالفة عددا سالكشددف االتصددرو   رشِةلددم الظددا غلبددة نلددك: جُمددعَّ

هِي ال لة فا احل ي  عى الَّ هِدي الشدك د جدة نلدك غريدة ر.ف هد اليدالفة ُيد َّ  ف،هدر ييدهمي الَّ

                                           

 (.279-274( سْية اإلفرم البةر ي )ص 1)



 

  اا. غلبة ال ف هر  اخللم جِلرح  قل،الً  تعجح  س الطعفرن 

 ساخدهال  احلد ي    دعا يِف  سحظع ساعهبر  رَشم  إىَل  احهر  كذلك األفع كرن فلامَّ 

 ظداال غلبدة لهمصدل إجْيررًشدر؛  س سدلًبر ال لدة لكشدف اْلُم ث آلة هم ِاَّر نلك سَحمم العساة 

 ستهجرنرشددو الآخددذ  ف،ددو سََتهلددف األحظددر   ف،ددو تهنددرست حَمددل هددذا ال لددة. فددا رشرليددالفة

 ف،و! لالجههرد ف خل ال حَمل هذا يقرو: فك،ف االجههردات 

هِي األفم  فا فهم العاسي؛ جعح ذلك: ومن  فا لك و األدل  يِف  ال قل عىل ت هم  الَّ

هِدي األفدم  فا  خعب جهة  يِف  اْلُمد ث حظدع فدنن االجههدرد  يهجرنهُبدرس ال ظدع  يه رزعهدر الَّ

  حدو  س رش ، دو  احلد ي  هذا يِف  ف،و اجلعح هذا رشه ثْي احلكم رشني يه  جح فر حل ي   اسٍ  جعح

 ف،و. لو ت ثْي ال

 تطمدع دال :-ا،  ِ دو- الذهبِي احلرف  قرو َحهَّى لوْيو  احليا احل ي  ذلك: ومن

 فدا فكدم نلدك  فدا إيرس عىل فنحَّر ف،هر  حليرنا األحردي  كل ت     قرع ة للميا رش ن

 دم،ح؟  س ض ،ف   س حيا  هم هل احلنرظ  ف،و تعدد ح ي 

 سيمًفدر رشرلصدمة  يصنو ف،مًفر الماح   احل ي  يِف  اجههردو يهوْيَّ  الماح  احلرف  رشل

  ن عدا احلرف  ييهض نو احليا احل ي  فنن حق؛ سهذا اسهض نو  سلُعرشَّام رشرحليا  يصنو

 فدر  ضد ف عدا ي ندك ال احليدا إن فر؛ ض ف ف،و االعهبر  فبهذا الصم،ح   تبة إىَل  ويعق،

 المفق. سا،  (2)هذا عىل سقس  (1)’رشرتنرادا لصح نلك عا احنك سلم

  ف قمو: رش،رحرً  س زي 

 الهدي اخلميدة الرشدسط رشهمقدق حكدم هدم احلد ي  رشصدمة احلكم  ن نلك يمضح

                                           

 (.29-28( المقظة )ص 1)

-قرلة عىل َحمم فر نه  إل،و الش،خ عب  اليالم البر كنم ي  د ف يِف  - ِ و ا،-( سله ظع كلمة ارشا ت،م،ة 2)

 (.13/353جَمممع النهرسب ) يِف  - ِ و ا،



 

 سهي: لثبمتو  ال لم  هل اشرت هر

 الي  . تصروا د

 العاسي. يف ال ي ،ة ال  الة تمفع د

 العاسي. يف الضبط دنة تمفع د

 يعسيو. الذي اخلر عا الشذسن احهنرء د

 . ال لة احهنرء د

 الدعاسي عىل احطبرقهر لكا حمض  خر حقلهر  سدر  هي ح،  فا اجلماح  سهذو

 االعهبدر    س الدعد  س القبدمو فدا خدرو سحمدل المدف  رشمي  ي ادر الهي العاسي سف الة

  اجههرد. حمل

 اجلدر ح المددف إن ح،د  فنرسدًا  يكدمن  ن اجلعح يف اشرتا هم البر  هذا سفا

 سب  ف عفة فا رش  فال الهمسط  سف هم الهيرهل سف هم الهش د ف هم ساألئمة ف،و  خيهلف

 خدراً  لد،س احلد ي  سددف عدا سال بدر ة الدعساة   حدماو حقدل  ن يمضدح سهدذا اجلعح.

 اخلط ؛ ف هر يهطعا الهي سهي جهرت  فا االجههرد ف،و ي خل رشل صًر خرل

 العاسي. حرو عا رشرخلر يه لق فر ف هر

 سفه ًر. س  اً  احل ي  سدف عا رشرخلر يه لق فر سف هر

 الهرل،ة: اجلهرت فا اخلط  إل،و يهطعا فنحو العاسي  حرو عا رشرخلر يه لق فر ف ّفر

 ح يثو  رش حيا تلقرو الش،خ رشمجمد علم ّلر يكمن نرش  العاسي؛ خ اع : األسىل اجلهة

 حيصدل لك دو جد اً  حدرد  سهدذا كدذلك  لد،س سهدم الضدبط رشمدف سيصنو الش،خ ف،ذه 

  ح،رحًر.

 الدذيا الدعساة يف ف دني ارشدا دعردة : قملو يف ا،   و ال،امت ال لمي عل،و حبو فر سف و

 فيهق،مة  حردي    ب فننا  حرديثو  اف مجلة ف و ييمع الش،خ ه،ئة  عجبهو إنا  حو  د كهم

 عمد ًا  خيلدط ادا  حد هم يكمن فق  سخيرفمحو  يهقمحو كرحما سق  فمثقو  ش حو نلك  ن اا



 

 ارشدا  د كدو ادا سج حر فننا خلط  ع و رش   سلر فيهق،مة رش حردي  ف ني ارشا اسهقبل سلك و

  حدو فرلظدرهع ش ي اً     رً  ف،و    ما  س األكثعسن سكذرشو ف ني ارشا سثقو فا العساة فا ف ني

 .(1)يه م داهد كرن  حو عىل ل اللهو سه ًر  ف ني ارشا تمث،ق ياي و فنحام الرض   هذا فا

 حقدل فق  سإال ش ي ًا  جعحرً  غْيو سجعحو رشهمث،قو ف ني ارشا احنعد فا حق يف سهذا

  .(2)اليامع رشمجعد يكهني ال س العساة يمهما كرن ف ني ارشا  ن

 آخدع  سقدت يف حرلدو عا خيهلف سقت يف العاسي حلرو اإلفرم حقل  ن : الثرح،ة اجلهة

 رشدرلعاسي ف عفة للش،خ ف،مصل نلك  رش   يهوْي ثم ضررشطًر   فعو  سو يف العاسي يكمن فق 

 فدع الدعاسي حدرو فدرخهال   فدعو. رشدآخع ف عفدة للش،خ حيصل ال ثم ف،مثقو   فعو   سو يف

 األئمة. حكم إىل اخلط  سيهطعا الخهال  ا هذا فثل ي ها رشو األئمة لقرء سقت اخهال 

اجلهة الثرلثة : ق  يكمن سب  اخلط  اخهال  حرو العاسي يف ضبطو فهدم إنا  سب 

فا حنظو ال يضبط سإنا  سب فا  دملو ف دملو ددم،مو  ف،مصدل  ن الشد،خ ييدمع 

ح ي  العاسي يف حرو  ساية العاسي لو فا حنظو  ف،صنو رش د م الضدبط  سييدم و آخدع 

 عسي فا  دملو ف،صنو رشرلضبط  سيهبني حرلو لش،خ ثرل  ف،نصل يف حرلو.سهم ي

اجلهة العارش ة : ق  يكمن سب  تطعا اخلط  ع م إحر ة  الش،خ يف حظعو رشجم،ع  س 

 غل  ح ي  العاسي  ف،كمن حكمو فب ،ًر عدىل فدر ا لدع عل،دو فدا حد ي  الدعاسي سفدر 

 ا لع عل،و ال يمثل احلكم احلق،قي عل،و.

 جلهرت سغْيهر ي خل يف ال قل حلرو العاسي فر يمج  قبملو  س  دو.فما هذو ا

سكذا ي خل االجههرد يف حكم اإلفرم عدىل األحرديد  رشرلصدمة  س الضد ف  فدا 

                                           

 .30النمائ  الجممعة ص (1)

(  سف عفة  حماو العساة)ضما اإلضرفة 8/274(  هتذي  الههذي  )1/33احظع الجعسحني ) (2)

 (.3  هرف  222ص



 

جهة اعهبر  المدف ال ني جر حًر  س غْي جر ح  فنن هذا ار ي خلو االجههرد  كام ي خل 

عا ح  القبمو إىل ح  العد؛ هذا حمدل  االجههرد يف الق ا  فا الةرلنة الذي ي او العاسي

 . (1)االجههرد

هد(   و ا،: د حماو الم ثني يف اجلدعح ساله د يل ادر 474سق  قرو البرجي )ت

 .(2)ي  ك رشرالجههرد سي لم رشرض  فا ال ظعداهد

هد(   و ا،: داخهال  هدؤالء )ي  دي:  ئمدة اجلدعح 656ستق م قمو ال ذ ي )ت

قهدرء كدل نلدك يقهضد،و االجههدرد  فدنن احلدركم إنا شده  ع د و ساله  يل( كرخهال  الن

رشجعح شةص اجهه  يف  ن نلك الق   فؤثع  م ال؟ سكذلك الم ث إنا   اد االحهجدر  

 رشم ي  شةص سحقل إل،و ف،و جعح اجهه  ف،و هل هم فؤثع  م ال؟

سجيعي الكالم ع  و ف،ام يكمن جعحًر يف تنيْي اجلعح سع فو  سيف اشرتاط ال  د 

يف نلك  كام جيدعي ع د  النق،دو  سال فدعا رشدني  ن يكدمن اجلدر ح ُمدرًا رشدذلك للممد ث 

 .(3)فشرفهة  س حرقاًل عا غْيو رشطعيقة سا، عاسجل  علمداهد

سقملو  يضًر   و ا،: دسللمنرظ يف العجرو فذاه   ف ىل كل ساح  ف هم فدر  دب إل،دو 

 .(4)اجههردو فا القبمو سالعدداهد

هد(   و ا، يف كالفو لو عا حيي رشا ف ني: دسق  س لو عا 748تسقرو الذهبي )

العجرو عبرس ال س ي سعثامن ال ا في س رشدم حدرتم س رئندة  س جدر  كدل ساحد  فد هم 

                                           

  عىل العساة ساألحردي  خر ثقة  سرش،رن رش ض اجلهرت الهي يهطعا ساحظع يف تقعيع  ن كالم  هل احل ي( 1)

  ساحظع 279د274ف هر اخلط  فر كهبو الش،خ عب اليالم البر كنم ي يف كهررشو سْية اإلفرم البةر ي ص

 (.366الهةعيا سد اسة األسرح،  )ضما اإلضرفة ص

 (.1/280اله  يل سالهجعيح ) (2)

 .83جلعح ساله  يل صجما  ال ذ ي عا  سئلة يف ا (3)

 (.3/225ُمهرص الي ا ) (4)



 

رشميدد  اجههددردو  سفددا ثددم اخهلنددت آ اؤو سعبر تددو يف رش ددض العجددرو كددام اخهلنددت 

 .(1)اجههردات النقهرء الجهه يا سدر ت دم يف الي لة  قماوداهد

سقرو  يضًر ّلر نكع ارشدا فهد ي سارشدا القطدرن: دفمدا جعحدرو ال يكدرد سا، ي د فل 

جعحو  سفا سثقرو فهم احلجة القبمو  سفا اخهلنر ف،و اجهه  يف  فعو  سحداو عدا د جدة 

 .(2)الصم،ح إىل احلياداهد

ساخلالدة :  ن كالم األئمة يف جعح ست  يل العساة سيف  حكرفهم عىل األحردي  

 حو خر فا ثقة يقبدل خرددة إنا رصح رشرل لدة  س فدرمل يقدم فدر خيرلندو؛ فدنن نلدك  األدل

يمج  ال ظع سالرتج،ح رشمي  فر تقع  يف علمم احل ي ؛ ألن كالفهم ل،س رشةر حمض 

 رشل ي خلو االجههرد فا اجلهرت اليررشقة.

سف و ت لم  ن إ الا القمو رشرعهامد حكم إلفرم فا الهق فني عىل ح ي  رش رء عىل 

  حو خر؛ إ الا غْي فطررشق للماقع.

س ن إ ددالا القددمو رشرالجههددرد يف تطب،ددق قماعدد  علددمم األحرديدد  عددىل  سددرح،  

األحردي  الهي  مج ما عىل دمههر  س ضد نهر ؛ إ دالا هدذا القدمو خدال  فدر يقهضد،و 

 ال ها ال لمي الصم،ح  ساتبرع لوْي سب،ل الؤف ني.

اخدهال  يف األحكدرم ال هرئ،دة عدىل  سف و ت لدم تنيدْي رش دض األسدبر  يف سجدمد

سرشني  - ي: يف القعسن الثالثة األسىل  -رش ض األحردي  رشني حقرد الي ة يف عصم  العساية 

 .حقرد الي ة رش   هذو ال صم  إىل سقه ر احلررض

FFFFF 

 قاعد : -

                                           

 .172نكع فا ي هم  قملو يف اجلعح ساله  يل ص (1)

 .167نكع فا ي هم  قملو يف اجلعح ساله  يل ص (2)



 

ا. قبمالً  احل ي  فعتبة رش،رن يِف  ين،  احل ي   عا ت  د  س دًّ

 فْيتندع  عقدو ته د د لكدا -االْحجبر  د جة يِف -  الي  ض ،ف احل ي  يكمن فق 

 لوْيو. احليا د جة إىَل 

ْ  احل ي  يِف  علَّة اله  د هذا ف،كشف احل ي    عا ته  د سق   ارهعة. تكا مَل

ااه- تاماااة اباان قااال   س الهشددرس  عدد م فددع الطددعا ت دد د  ن ه ددر: دسالقصددمد :-اهلل  ِحم

  حدماو علدم فا كثًْيا رشو ي هنع هذا لكا  قمو ال رشِمضممن ال لم يمج  ال ردة يِف  االتنرا

 ال رقلني.

 نلك  سَحمم العسل سرشرحل ي  احلن   سالي،ئ اْلَجهمو رشعساية ي هنع هذا فثل سيِف 

 للشددماه  يصددلح إحددو سيقملددمن: األحرديدد   هددذو فثددل يكهبددمن ال لددم  هددل كددرن سِدددذا

 ... لوْيو يصلح ال فر ساالعهبر 

ددم سكددام م حندد ؛ سددمء ف،ددو الددذي رشِمدد ي   هددرسنسي ييهشدده سن  َّنَّ   يًضددر فددنَّنَّ

 هِبدر ييه لمن رش فم  ف،هر  غلطو َدم تبنيَّ   ش،رء الضررشط الص سا الثقة ح ي  فا يض نمن

 قد  احلد ي  يكدمن رشِم،د - علدمفهم     فا سهم احل ي   علل علم هذا سييممن-

ددر ُعددع  ف،ددو سغلطددو ف،ددو  سغلددط ضددررشط  ثقددة  ساو  غددْي رشيددب  سإفددر] اددرهع  رشيددب  إفَّ

 .(1)’ارهع[دا

ة- شجر ابن وقال  اعُهض   س  جرلو  سُع لت س  و  اتصل فر دالقبمو: :-عااه اهلل  ِحف

 لدم ف هدر  عيدق كدل كدرن سلدم اْلَجممعدة  رشرلصم ة القمة حَتصل َحهَّى رشب ض   عقو رش ض

ْ  احنعدت  فرشسعة. ف،هر القمة تكا مَل

 إن عل،و؛ ل، هم  الماح ؛ احل ي   عا متكثْيه فا احل ي   هل عذ  يظهع سهِبذا

 ضد ف عدىل اعدهامًدا األحرديد  فدا رشكثدْي ال مدل النق،دو تعك ييهلام نلك عا اإلععاض

                                           

 (.70  69  68 دمو الهنيْي )ص  يِف ( فق فة 1)



 

هِي الطعيق  .(1)’إل،ودا اتصلت الَّ

FFFFF 

 قاعد : -

 ب طني: لغريه احلسن مرتبة إَلى  يرقاه الضعاف احلديث طرق تعد 

 الطعا. ض ف يشه   الَّ  األول:

:  هدذو  ن الظدا عدىل يولد  ال رشِم،د  حق،ق،ًّدر؛ ت د ًدا الطدعا ت د د يكدمن  ن الثاِنم

 يِف  يشدرتط إحدو قدمِدم: ف  َدى سهدذا  الدعساة ف،دو ترصَّ  ساح ؛  عيق احلق،قة يِف  هي الطعا

 احل ي . َُمع  يه  د  ن ال جر: الض ،ف احل ي  تعقي

 حمدل يكدمن  ن احلد ي  ضد ف رشدو جيدر ال الدذي احلق،قدي غدْي اله د د دم  سفا

 يه  د. مل ساح   الض ف حمل سلكا األسرح،  فهه  د األسرح،   ف ا  هم الض ف

 يف ثدرن  عيدق سيف احقطدرع  الض ف حمل الطبقة سيف األسرح،  ته  د  ن دم و سفا

 الددعاسي  ن المدد ث نهددا يف ي قدد ح إن ي جددر  ال ت دد د فهددذا ضدد ،ف   اس المددل حنددس

 احقطرع. ف،هر الهي قالطعي يف  سقط الذي هم الض ،ف

FFFFF 

  قاعد : -

كل  حماع احل ي  الض ،ف تقبل االعهبر  سالهررش ة  سترتقى رشِمجممع الطعا؛ إال 

درع  سحد ي  الدههم رشرلكدذ   سحد ي   الدعاسي احل ي  الذي يِف س  و  اٍس كدذا  َسضَّ

ا-الذي يِف فعتبة الرتك   ال كع. ساحل ي  الشرن  ساحل ي  -كما سرء حنظو ج ًّ

- قاال لغاريه، احلسان وهاو احلسن، احلديث من األول لاقسال تعري ه ِفم  الصالح ابن قال وقد

ه داحل ي  الذي ال خَيلم  جرو إس ردو فا فيهم  مَلْ تهمقق  هل،هو  غْي  حدو لد،س  :-اهلل  ِحم

                                           

 (.19عممم الونعة للمجر  )ص  يِف ( قمة احلجر  1)



 

فوناًل كثْي اخلط  ف،ام يعسيو  سال هم فدههم رشرلكدذ  يِف احلد ي ؛  ي: مَلْ يظهدع ف دو ت مد  

ذ  يِف احل ي   سال سب  آخع فنيق  سيكمن فها احل ي  فع نلك قد  ُعدع  رشد ن الك

 سي فثلو  س َحممو فا سجو آخع  س  كثع َحهَّى اعهض  رشِمهررش ة فا تررشع  اسيو عىل فثلو   س 

ا  رشِدام لددو فددا شددره   سهدم س سد حدد ي  آخددع رش مددمو  ف،ةدع  رشددذلك فددا  ن يكددمن شددرنًّ

 .(1)’االقيم يه َاود سف كًعا  سكالم الرتفذي عىل هذا

 يِف  يكدمن د الَّ  ع  و: احليا فا فعادو رش،رن يِف  -ا،  ِ و- الرتفذي قمو ي  ِي قاات:

ا  يكمن سال رشرلكذ  ُيههم فا إس ردو  .(2)سجود غْي فا سُيعسب شرنًّ

ا عن التالاة األ وا  إخراج عىل الكالم هذا  لَّ  وقد  وهي: الطرق، بتعد  لارتقي قبوهلم

 كذا .  اسٍ  ف،و الذي احل ي  -

 رشرلكذ . فههم  اسٍ  ف،و الذي احل ي  -

ا. احلن  س،ئ حكمو سيِف  اخلط   كثْي فونل  اسٍ  ف،و الذي احل ي  -  ج ًّ

 الشرن. احل ي  -

 ال كع. احل ي  -

هِي هي األحماع سهذو  الطعا. رشه  د الرتقي قبمو عا القرع ة د   يِف  اسهث ،ههر الَّ

 سجدمو  فدا رشِمج،ئو ياسو احل ي  يِف  ض ف كل دل،س :-اهلل ه ِحم - الصالح ابن وقال

  اسيدو  حند  ض ف فا حرشًئر ض نو يكمن رش ن نلك يايلو ض ف فم و يهنرست  نلك رشل

 سال يرحة. الص ا  هل فا كمحو فع

ْ  حنظو  ق  ِاَّر  حو ععف ر آخع؛ سجو فا جرء ق   ساو فر   ي ر فننا  ضدبطو ف،دو خَيهل سمَل

 يعسدلو الدذي العسل يِف  كام نلك؛ رش مم زاو اإل سرو ح،  فا ض نو كرن إنا سكذلك لو 

                                           

 (.28-27ل رت )ص ( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ا1)

 (.5/758آخع كهر  دالي اد لو ) يِف ( ال لل الصوْي للرتفذي  فطبمع 2)



 

 آخع. سجو فا رشعسايهو ياسو قل،ل ض ف ف،و إن حرف ؛ إفرم

 جرو عا اجلررشع هذا ستقرع  الض ف  لقمة نلك رش مم ياسو ال ض ف نلك: سفا

  ي احلد كدمن  س رشرلكدذ   فههاًم  العاسي كمن فا ي ش  الذي كرلض ف سنلك سفقرسفهو 

ا.  شرنًّ

 .(1)’ال نرئسدا فا فنحو نلك فرعلم سالبم   رشرلبر ة ت  ك تنرد،لهر مُجلة سهذو

FFFFF 

 قاعد : -

 الثقرت. زيردات رشر  يِف  خردة اْلُم ث  فا خرص حظع ح ي  لكل

: دلكدل حد ي  نسا. سخيدهص رش ظدع لد،س ها(  ِحاه اهلل728قال ابن تاماة )ت   

 .(2)لآلخعداهد

 دس ّفر اهلل:  ِحه ها(763)ت العالوي كاكادي بن خااة الدين حصال أبوسعاد قال

 سفدا فهد ي  رشدا سعبد الع ا القطدرن  سد ،  رشدا ك،مدي فد هم فرلهق فمن احل ي   ئمة

 فدا سكدذلك الطبقدة  سهدذو ف دني  رشدا سحيدي   ح بدل رشدا س  د  ال ي ي  رشا ك يل رش  مهر

 سالرتفددذي  سال يددرئي  فيددلمس الددعازيني  ز عددة سايب حددرتم  س يب كرلبةددر ي  رش دد هم

 زيدردة ]ي  دي: الايدردة يف ترصدفهم يقهيضد هدؤالء كدل ساخللد،يل؛ الد ا قط ي ثم س فثردم 

 ال س حد ي   كدل يف فد هم الماحد  ع د  يقدمب فدر إىل رشرل يدبة الرتجد،ح س داً  قبدمالً  الثقة[

 .(3)سالصما داهد احلق هم سهذا األحردي   مج،ع ي م كيل رشمكم الي لة يف حيكممن

ه ها(795)ت  ج  ابن قال در باه: والتعااة الت ر  عىل له كالم معرض ِفم  اهلل،  ِحم   كثدع دس فَّ

                                           

 (.31-30( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)

 .39( علم احل ي  الرشا ت،م،ة ص2)

 .209حظم النمائ  لر تضم و ح ي  ني ال، يا فا النمائ / حتق،ق رش   الب  / ص( 3)



 

م الهق فني  احلنرظ ْ  سإن ساح  رشو احنعد إنا احل ي  يِف  يقملمن فنَّنَّ  إحو خالفو: الثقرت يعس مَل

 ساشددههعت حنظدو  كثددع ِاَّدا يكددمن  ن إال اللهدم ف،ددو؛ علدة نلددك سجَي لدمن عل،ددو  يهدررشع ال

  يًضر. الكبر  الثقرت تنعدات ييه كعسن سُ رشَّام سَحممو  كرلاهعي سح يثو ع الهو 

 .(1)’يضبطودا ضررشط لذلك ع  هم سل،س خرص  حق  ح ي  كل يِف  سَدم

 زيدردة كدل درشدل الثقات: زيا ات شول له كالم ِفم  اهلل  ِحه ها(744)ت اهلا ي عبد ابن وقال

 ددمههر... الظدا عدىل يولد  فمضدع سيِف  رشصدمههر... امجُي  فمضع فني خَيصهر  حكم َدر

 فمضددع سيِف  خط هددر... الظددا عددىل يولدد  فمضددع سيِف  الايددردة... رشِةطدد  جُيددام فمضددع سيِف 

 .(2)’..دا الايردة يِف  يهمقف

FFFFF 

 قاعد : -

 ال إن ؛سسلم عل،و ا، دىل العسمو إىَل  حيبهو دمة ت  ِي ال احل ي ؛ ف  َى دمة

 الهم اة رشقرير فا  س اليلف   ح  قمو فا يكمن  ن ف،مهمل قرلو؛ العسمو  ن نلك فا يلام

 نلك. سَحمم ساإلْحج،ل 

 أمو : القاعد  هذه عىل وينبنمي

 تصددم،ح  ددعا فددا  عيًقددر ُت هددر ال ال لمددي  للماقددع احلدد ي  فمافقددة  ن منهااا:

 احل ي .

- لليد،م ي ًفدرخال سهذا دمهو؛ ت  ِي ال الهر خْيي  للماقع احل ي  فمافقة ومنها:

 و جااة، ال ارات باني مديناة تكاون$  : ا،  سمو قرو  عيل عا ح يًثر سرا فنحو -ا،   و

بى  م ظعة شرب  اها يكون الزو اء، وهي العبا ، بنمي ماك  اها يكون اذب  النسااء.  اهاا تحسف   اهاا ويح

                                           

 (.2/582رشا  ج  )(  ح علل الرتفذي ال1)

 (.1/336( حص  العاية )2)



 

 .(1)الض ف ش ي  إس ردو سقرو: اخلط، .  خعجو .#الغنال تحذب  كام الرجال

ه- الساوطي قال  فا رش كثع اخلط،  فمت رش   سالذرشح احلعس  هذو دسق ت :-اهلل  ِحم

 .(3)’احل ي دا يقمي ِاَّر سنلك  (2)س ة فرئَهي

 قات:

 فمافقددة فددا يلددام ال ألحددو رشددذلك؛ يهقددمب سال الضدد ف  شدد ي  احلدد ي قاعااد :  -

  حدو احدهامو عىل اجمة   س فيرسية  خعب  فمً ا حَيهمل إن دمهو؛ الهر خْيي للماقع احل ي 

 فه بو. رشذلك  الهقمي ي نع ال احلرو هذو فثل سيِف     العسمو قمو فا

 إىَل  لنظدو رش يدبة اجلام يصح ال الرشيف  احل ي   س ال ظ،م  القعآن سافق فر ومنها:

 الض ف. ش ي  رشي   جرء إنا  ؛ العسمو

ددَق  إنا احلد ي   ن ومنهاا: ْ  ساحدد   سد،را يِف   حرديدد  عد ة فدا ُلنج  رشيدد   إال يد ت سمَل

  جاائدو فدا ددح فدر ددمة عدىل حبَّدو ُثدمَّ  اليد،را  هِبذا ض نو عىل اْلُم ث حكم ض ،ف؛

 فهنعًقر.

 ال مل. عل،و كرن إنا ومنها:

FFFFF 

                                           

( قرو اخلط، : د خرحر  رشم القرسم األزهعي 39-1/38تر يخ رشو اد ) يِف ( كذا قرو الي،م ي  سالذي 1)

رشا ال برس قرو:  حُممَّ رشا فمسى: س خرحر احليا رشا عيل اجلمهعي قرو:  حب حر  حُممَّ قرو:  حب حر     رشا 

إسمرا   يِب إس رد ش ي  الض ف عا سن،رن الثم ي  عا  يِف ال رسي  قرو: نكع  حب حر     رشا ج نع رشا 

آخعو: دقرو  رشم ق،س: فق،ل ل يل: ير  فْي  سيِف  رل  ... سسرقو.   يِب ق،س  عا عيل رشا   يِب الش،برِت  عا 

هر  سمو ا،   الاس اء؟ قرو: ألن احلع  ت س    .’قهرداتطب َحهَّىجماحبهر  يِف الؤف ني  مِلَ َسامَّ

 (.2/52ساحظع حمو هذا احل ي : دت ْايو الرشي ةد )

هِيحعس  الههر   إىَل ( ل لو يشْي 2)  .’656عرم  يِف كرحت  الَّ

 (.11/162ك ْا ال امو ) يِف ( حقلو 3)



 

 قاعد : -

هِي الض ،نة األحردي  ْ  الَّ  فدال هِبدر؛ ال مدل يِف  ال  سايههر يِف  يهيرهل ض نهر  يشه  مَل

دهددر اعهامدهددر جَيددمز ال كددام ي  عدد حكددم هِبددر يثبددت  ن جَيددمز   س ه،ئددة  إثبددرت يِف  رشِمجعَّ

 عمل.  س لمقت خصمد،ة

ه- العاد  قاِ ابن قال  س د فدر  ع ِدي:- البدر  هدذا يِف  - علدم سا،- دساحلق :-اهلل  ِحم

 عدىل دو ددم،ح حد ي  كدل  ن -العسدلة سال مافدل الهطمعدرت إىَل  رشرل يدبة  حرديد  ف،و

 يِف  رشدو ُي مدل ال مافدل  فدا حرفلدة  س اد،ئدرت  فدا ه،ئة  س د األع ا هذو فا ع د اسهمبر 

 رشِمالزفهدو إفدر ت ك،د و عىل داالًّ  ال ل،ل كرن فام اليهم   نلك فعات  ََتهلف ُثمَّ  اسهمبررشو 

 آخدع دل،دل رشِم رضد ة سإفدر ف،دو  احلكم ت ك  عىل اللن  داللة لقمة  س ف لو  رشكثعة  س ف اًل 

 سفر العتبة  يِف  رش  و كرن نلك عا حقص سفر االسهمبر   يِف  تبهوفع ت لم ف،و  حردي   س لو 

ْ  إن رشدو ُعمدل حيد ًر كرن فنن الصمة إىَل  ي ههي ال ح ي  فِ،و س د   قدمب ددم،ح ي ر ضدو مَل

ْ  الدذي الصدم،ح  ع ِي: الثرح،ة  العتبة هذو عا حرقصة فعتبهو سكرحت ف و  ْ   س عل،دو  يد م مَل  مَل

 يِف  شد رً ا  حد ث فدنن المضدمع؛ ح،دا يِف  يد خل ال ضد ،ًنر كرن سإن  لبو  يِف  اللن  يؤك 

ْ  سإن ف و  ف ع ال يا  حَتدت ل خملدو فيدهم  إحدو يقدرو:  ن حُيهمدل حظدع  حَمدل فهم حُي ث مَل

 هدددذو إن يقدددرو:  ن سحُيهمدددل الصدددالة  ساسدددهمبر  اخلدددْي لن دددل القهضددد،ة ال ممفدددرت

 يقهيضد خدرص دل،دل إىَل  حَيهر  صمصالَْة سالن ل ساد،ئة رشرحلرو  س رشرلمقت اخلصمد،رت

 .(1)’ علمدا سا،  قع   سهذا رشِةصمدو؛ اسهمبررشو

 فقرو: ت،م،ة  ارشا اإلسالم ش،خ عا النقه،ةد داالخه،ر ات يِف  سُحقل

  س الثدما   نلدك تعجم ال نس  ن ي  ِي: الض ،ف  رشرخلر ُي مل ال برس:  رشم قرود

 ال ِاَّدر نلك سَحمم سال رفرت رشرإلرسائ،ل،رت سالرته،  الرتغ،  سفثلو ال قر   نلك ََتر 

                                           

 (.1/171( إحكرم األحكرم  ح عم ة األحكرم )1)



 

 يِف  نكددعو جَيددمز لكددا لوددْيو  سال لالسددهمبر  ال رشددو   عددي حكددم إثبددرت رشِمجددعدو جَيددمز

 ساعهقدرد يرضد  سال ي ندع فنحدو الرشدع  رش دلدة قبمدو  س حيد و ُعلدم ف،ام سالرته،  الرتغ، 

 الرشعي. ال ل،ل عىل يهمقف سال قر  الثما  ق   فا فمجبو

 يرشع فا سكذا ض ،ًنر  كرن سلم ف،و الما د رشرخلر ُي مل برضبتني: التامال ِفم  أيًضا لوقا

 رشدو  عمدل ضد ،ف رشِةر  حماعو رش ض يِف   غ  فننا اجلملة  يِف  فرشسع  حو علم ق  عمل يِف 

ْ  ع هدر َُّندي عبدردة َعَب َ  فا سكل فال  س ة إثبرت  فر  جد س فدا هدي لكدا رشدرل هي  ي لدم سمَل

 .(1)’نلكدا عىل  ث،  ال ، ؛ سدمم ال هي سقت الصالة ثلف رشو  ال فم 

ه- تاماة ابن وقال هِدي األحرديد  هذو  ن دسالقصمد: أيًضا: -اهلل  ِحم  نلدك يِف  تدعسب الَّ

هِدي المضدمعة رشدل ال كدعة؛ الوعيبدة األحرديد  فا  فثرِدر ج س فا  يِف  جَيمدع فدا يعسهيدر الَّ

 األسقدرت  فضدرئل يِف  يصد ف فد،ام نلك فثل يمج  كام ساليمني  الو َّ  سال رق  النضرئل

 نلك. سَحمم البقرع  سفضرئل سالصمررشة  األحب،رء سفضرئل ال بردات  سفضرئل

 ضدد ،نة  س حرديدد  حيدد ة  س حرديدد  دددم،مة   حرديدد  ف،هددر األرشددما  فددنن

هِدي الضد ،نة األحرديد  عدىل الرشي ة يِف  ُي هم   ن جَيمز سال فمضمعة  كذ  س حردي   الَّ

زسا ال لدامء فدا سغدْيو ح بدل رشدا   د  لكدا حي ة؛ سال دم،مة تل،ي  يِف  يدعسب  ن جدمَّ

ْ  فر األعامو فضرئل ْ  إنا ثررشت  حو ُي لم مَل  كذ .  حو ُي لم مَل

 ُي لم ال ح ي  فضلو يِف  س سي  عي  رش ل،ل فرشسع  حو ُعلم إنا ال مل  ن سنلك

ر  الثما  يكمن  ن جرز كذ ؛  حو ْ  حقًّ  اليشدء جَي دل  ن جَيدمز إحدو األئمدة: افد  ح  يقل سمَل

 اإلمْجرع. خرلف فق  هذا قرو سفا ض ،ف  رشِم ي  فيهمًبر  س ساجًبر

م  ن جَيمز ال  حو كام سهذا  س سي حَتعْيمدو  ُعلدم إنا لكدا  عدي  رشد ل،ل إال يشء حُيعَّ

ْ  لو النرعل سع،  يِف  ح ي   لرتغ،د ا يِف  يدعسب  ن سجَيمز يعسيو   ن جرز كذ ؛  حو ي لم سمَل

                                           

 (.66( االخه،ر ات النقه،ة )ص 1)



 

ْ  فر سالرته،   غدْي آخدع رش ل،ل ف و  هَّ   س ف،و  غَّ  ا،  ن ُعلم ف،ام لكا كذ    حو ُي لم مَل

 حرلو. اْلَجهمو احل ي  هذا

ْ  فر ف هر يعسب  ن جَيمز كرإلرسائ،ل،رت سهذا  سالرته،د  للرتغ،د  كدذ   حو ُي لم مَل

 ر. ع  يِف  ع و سََّنى  ع ر  يِف  رشو  فع ا،  ن ُعلم ف،ام

هِي اإلرسائ،ل،رت رشِمجعد ل ر  ًعر يثبت  ن ف فر ْ  الَّ  سال عدرمِل  يقملدو ال فهدذا ُتثبت؛ مَل

 الرشدي ة  يِف  األحرديد  هدذو فثدل عدىل ي همد سن األئمة فا  فثرلو سال ح بل رشا     كرن

 فقد  حيدا؛ سال رشصدم،ح لد،س الدذي الض ،ف رشرحل ي  حَيها كرن  حو     عا حقل سفا

 عل،و. غلط

 إىَل  ي قيدم احلد ي   ن ال لدامء: فدا قبلدو سفدا ح بدل رشدا     ُعع  يِف  كرن كاسل

 سض ،ف. دم،ح  حمعني:

 كدام حيدا  ضد ،ف سإىَل  رشو  حُيها ال فرتسك ض ،ف إىَل  ي قيم ع  هم سالض ،ف

 سإىَل  الددرو    س فددا الهددرع َيم ددع ُُمددم  فددعض إىل ي قيددم رشددرلعض اإلحيددرن ضدد ف  ن

 نلك. فا َيم ع ال خن،ف ض ف

م  حو ُعِعَ   فا س سو  هدم -سضد ،ف سحيدا  ددم،ح -  قيرم ثالثة احل ي  قيَّ

 جرف و. يِف  الرتفذي ع،يى  رشم

ْ   عقو  ت  دت فر عنده: واحلسن  احلد ي  فهدذا رششدرن  سل،س فههم  ساتو يِف  يكا سمَل

 رشدو حُيدها الدذي الضد ،ف احلد ي    د  فثَّدل سِددذا رشدو  سحَيها ض ،ًنر     ييم،و س فثرلو

 يِف  فبيددمط سهددذا سَحمممهددر  ادجددعي  إرشددعاه،م سحدد ي  شدد ،   رشددا عمددعس رشِمدد ي 

 .(1)’فمض ودا

در الضد ،نة؛ األحرديد  لعساية رش ضهم نكعهر  سط إىَل  حجع ارشا  شر  سق  قات:   فَّ

                                           

 (.83 -82لة )ص الهمسل سالمس، يِف ( قرع ة جل،لة 1)



 

 يِف  رشرحلد ي  ال مدل يِف  فدعا ال  حدو -ا،  ِ دو- رشدنيَّ  فقد   عدي حكدم سإثبرت هِبر ال مل

  ع. الكل إن ضرئل؛الن  س األحكرم

ه- عبا ته و ص ْ  :-اهلل  ِحم  دد،رم يِف  سال دد،رفو  يِف  سال  جد  شدهع فضدل يِف  يدعد دمَل

 سدبق ِي سقد  للمجدة  يصدلح دم،ح ح ي  ف،و َُمصمدة ل،لة ق،رم يِف  سال ف ني ف و يشء

 سكدذلك ددم،ح  رشنسد رد ع دو  سي درو احلرف   ادعسي إْسامع،ل  رشم اإلفرم رشذلك اجلام إىَل 

 النضدرئل يِف  األحرديد  إيدعاد يِف  يهيدمممن ال لدم  هدل  ن اشههع سلكا غْيو؛ عا سي رو 

ْ  فر ض ف  ف،هر كرن سإن  فمضمعة. تكا مَل

 يشدهع س الَّ  ضد ،ًنر  احلد ي  نلدك كمن ال رفل ي هق   ن اشرتاط نلك فع سي بوي

 فد،ظا هدرواجل رش ض يعاو  س رشرشع  ل،س فر ف،رشع ض ،ف  رشِم ي  العء ي مل لئال نلك 

 دم،مة. ُس َّة  حو

 فدا الدعء سل،مذ  سغْيو  اليالم عب  رشا حُممَّ   رشم األسهرن نلك رشِم  َى رصح سق 

ث من$  : قملو حَتت دخملو  رشِمدا فك،دف .#الكرنرشني أشد  هو كذب أ ه يرم بمحديث عنِّي شدَّ

 رشو؟! عمل

 .(1)’عدا  الكل إن النضرئل؛  س األحكرم يِف  رشرحل ي  ال مل يِف  فعا سال

 عدا فْيسسََّندر النضدرئل  يِف  يهيرهلمن ال لم د هل الرب: عبد ابن قال ملىا السااق هذا وِفم 

 األحكرمد.  حردي  يِف  يهش دسن سإحَّام كل  

 ال األقد ام  فهيدرسية الرشدع،ة األحكدرم إن د قدمو: بقولاه: ال وكاِنم  كالمه عىل عقَّ 

و فا كرن سإال احلجة  رشو تقمم امرشِ  إال ف هر يشء إثبرت حَيل فال رش، هر  فعا ْ  رشاِم ا، عىل الهقمه  مَل

 .(2)’ف عس دا هم فر ال قمرشة فا سف،و يقل 

                                           

 (.12-11فضل  ج  )ص  يِف س د  رشاِم( تب،ني ال ج  1)

 (.283( النمائ  الْجممعة )ص 2)



 

د  ن إىَل  ال لدم  هل رش ض سنه   رش،درن دسن جَتدمز ال الضد ،ف احلد ي   سايدة جُمدعَّ

  : قملدو حَتدت ي خل  ن فا خمًفر للميلم   حمط هذا  ن شك سال رشو  ال مل رَشْلو ض نو 

ف  ما عيلَّ  قةي من$  .#النا  من مقعده  ااتبوأ أقة؛ ملى

قاقاه مقدماة ِفم  -اهلل ش ظاه- األلبااِنم  قال  يِف  الهيدرهل حدعب دسليد ر :"الطاا  لاكااال" َتى

  حرديد  رشني نلك يِف  ع  حر فعا سال ض نهر  رش،رن دسن الض ،نة األحردي  فا يشء  ساية

 األحرديد   ن ال لدم  هدل عدىل ندىخَي  ال فنحو  ع  الكل إن النضرئل؛ س حردي  األحكرم

 فدا تضدم هو فدر اسدهمبر  داللهِهدر ح،د  فدا تن،د  فثاًل  الكهر  هذا يِف  الما دة الض ،نة

 ال  عدي حكدم االسدهمبر   ن ال لدمم سفدا لدذلك  إال  س دهدر سفر ساألنكر   األدع،ة

 .(1)،ف؟!دالض  رشرحل ي  ف،و َحما ف،ام إثبرتو يعاد فك،ف اتنرًقر  ثررشت رش ص إال يثبت

 ال فنح در الضد ،نة  األحرديد   سايدة جَتمياحر فع  ح ر عل،و: اله ب،و جَي  سالذي قات:

ز   ح ر كام غْيهر  يِف  سال النضرئل يِف  ال  ع،ًّر  حكاًم  رشمجعدهر هِبر حثبت سال هِبر  ال مل ُحجمج

 الهضدد ،فس الهمددعيض رشصدد،وة ف،ددم د    العسددمو إىَل  رش يددبههر جُيددام  الَّ  نلددك يِف  حشددرتط

 اح  اجدو نلك سفا احل ي   ض ف يشه   الَّ   يًضر سحشرتط سحمممهر  سدُيذكعد كددُيعسبد

 حدرو َحهَّدى الضد ف رش،درن فدرألحمط سإال الصدم،مة  رشرل صدمص ثررشدت عدرم  ددل حَتت

 اليه رن. سا، ال رفة  عىل األفع الهبرس ُخيش إنا نلك سيه ك  العساية؛

FFFFF 

 قاعد : -

 الطرق: هذه من طريِ عن إلاه الوصول  امكنك غريه، م  الراوي اسال ت ابه إذا

 شدد،مخو  يِف  الددعاسي هددذا يددذكع فورلًبددر دتلم،ددذود  ع ددو الددعاسي تعمجددة يِف  ال ظددع -1

                                           

(  ساحظع للنرئ ة: سليلة األحردي  الض ،نة  ح ي   قم 14( فق فة حَتق،ق الكلم الط،  )ص 1)

(450-453.) 



 

ى  لك. ي ، و رشاِم سُييمَّ

 ع و. العاسي هذا اسم يذكع فر فورلًبر ش،ةو  تعمجة يِف  ال ظع -2

 ف،هر. لعساةا س ْسامء الطبقة  يِف  ال ظع  عيق عا -3

 ف هر. ساح  يِف  ُيم،ا فر فورلًبر احل ي   د عاد  سرح،  تهبع  عيق عا -4

 .(1)سالنرتا الهنق كه  فعاج ة  عيق عا -5

 الطبقددة يِف  سيشددرتكرن األسو  االسددم يِف  يهشددرهَبرن العاسيددرن هِبددذا  ت لهددق لددو سِاَّددر

 رشدا سَ درد سدلمة  رشدا َ رد- اسكرحلامدي -الثم ي سسن،رن ع،، ة  رشا سن،رن- كرلين،رحني

 .-زي 

 احلددرو  هددذا يِف  عل،ددو يقددرس  ن ُيمكددا نلددك  يِف  حرفً ددر كالًفددر للددذهبِي   يددت سقدد 

ا -ا،  ِ و- سكالفو  دالطبقرتد. رش لم االسه رحة عىل ف،و  كَّ

اه- الذهبمي قال دان داشدرتك :-اهلل  ِحم سايدة يِف  احلدامَّ  س سب الشدريخ  فدا كثدْي عدا العج

جل  سب فعرشهام اْلُم ثني  فا مَجرعة مَج،ً ر ع هام ْ   رد  عا ف هم العَّ   يه  ُي دع  فدال ي يبو  مَل

ْ  -قل،ل سنلك- القعائا فا اليَّ   ععي فنن رشقعي ة  إال هم احلامَدْيا  زيد   ارشداُ  رش حدو حقطع مَل

 إن فيلم؛  ط عىل احل ي  هذا سحقمو: سلمة  ارشا حق  و  س حرتدد  رشل سلمة  ارشاُ   حو سال

 مَج،ً ر. هِبام احها ق  فيلم

ددم   سددْييا  رشددا  حددس مًعااا: شاااوخهام  ماان  رشددا سإسددمرا قدد،س؛ رشددا ساألز ا س يه

 سُ ،د  عدثامن   رشم ساجل   سثررشت  َحك،م  رشا سهَبْا حع   رشا سرشرش س رن  رشا سرُشعد سمي  

اء  سخرل  الطميل   رشدا سعرددم مر  احلب رشا سُش ،  ساجْلُعيعي   ه    يِب  رشا سداسد احلذَّ

 رشدا سعطدرء عمدع  رشدا ا، سُعب،د   حدس  رشدا رشكدع  يِب  رشدا ا، سُعب،  َعمن  سارشا ال َّجمد   يِب 

اا  سفطع ساسع  رشا سحُممَّ  زيرد  رشا سحُممَّ  دي ر   رشا سعمعس زي   رشا سعيل اليرئ    الم َّ

                                           

 (.324)ص  فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت يِف ( احظع: ال مع العارشع ساخلميمن 1)



 

َب ي  مَجعة س رشم  األحصدر ي  سد ،  رشدا سحَيَ،دى حيدرن  رشدا سهشدرم عدعسة  رشا سهشرم الضه

 ُعب، . رشا سيمُحس عه،ق  رشا سحَيَ،ى

ث درن  سسك،دع  فه ي  رشا الع ا عب  احلام ين: عن وشدَّ در  سعنَّ  ف هدرو  رشدا سحجَّ

 رشدا األعدىل سعبد  اجْلُممدي  ف رسيدة رشدا ا، سعب  سالق  بِي  سش،برن  حع   رشا سُسل،امن

 حد ي  سدمب زيد  رشا  رد عا لو فر لكا- إْسامع،ل رشا سفمسى عر م  ال  امن س رشم َ َّرد 

ددل  -ساحدد  ددرن  رشددا سحَيَ،ددى سُهْ رَشددة  إْسددامع،ل  رشددا سفؤفَّ دد  رشددا سُيددمحس حيَّ  الددؤدج   حُممَّ

 سغْيهم.

رظ ساية رشرإلكثر  الةهصمن ساحْلُنَّ اُ  َسلمة: رشا َ رد عا سرشرلعج  رشدا سحبَّدرنُ   س   رشا هَبْ

 عردم. رشا سعمع األش،   ساحليا هالو 

قوا ما الذين زيد، بن  بمحام واملختصون امة، ابن حلى  الد ي ِي  رشدا ك يل وأوم : أكثر  هال سى

 رشدا سخلف خ اش  ارشا سخرل  ال ق ي  ُف رن رشا سرشرش الق ام  رشا س    عب ة  رشا س   

رش،ع س يِب  ف صم   رشا سس ،  ع ي  رشا سزكعير هشرم  هعاِت  العَّ  سَعمدعس سالقدما يعي  الاَّ

د   سد ،  رشدا سقه،بدة عمن  رشا في  رشكدع  يِب  رشدا سحُممَّ د  سُلدميا  القد َّ  رشدا ع،يدى رشدا سحُممَّ

بَّرع  د  حير   رشا ُعب،  رشا سحُممَّ  الطَّ  الهم،مدي  حَيَ،دى رشدا سحَيَ،ى َحب،   رشا سحَيَ،ى سُفي َّ

  قعاَِّنم. فا سع ة

جل   يت فننا  زيد   ارشدا  حو علمت س هْبَمو؛ َ َّرد عا  سب ق  الطبقة هؤالء فا العَّ

ْ  هددذا نَّ س   َ َّددرد حدد ث ر فقددرو: لقدد،هام  ِاَّددا  جددل  سب إنا سكددذا سددلمة  رشددا َ َّددرد ُيدد  ك مَل

 سإن تعددت  االشرتاك؛ عىل ش،مخهام فا   يهو فنن هم  َفاْ  َ َّرد ش،خ يِف  حظعت سسكت 

 عدردة ُثدمَّ  رشدو  الةهصدني رششد،مخو ععفهو سالهَّنعد االخهصرص عىل  ح مِهر ش،مخ فا   يهو

 ي يدبو  فدال سدلمة رشدا َ َّدرد عدا  سب سُ رشَّدام سي يدبو  إال زيد  رشدا َ َّدرد عا يعسي ال عنرن

ر  ين ُل  سكذلك  فدا ال كدس ف ىل حع  رشا سل،امن ف فر خرل   رشا سُه رشة ف هرو  رشا حجَّ

ث ر قددرال: فددننا ين ددل  عددر م سكددذلك نلددك   فمسددى قددرو سفَهددى زيدد   ارشددا فهددم َ َّددرد؛ حدد َّ



 

ث الهَُّبمنكي:   علم. سا،  اسيهو  فهم سلمة  ارشا فهم َ َّرد؛  رح َّ

 ق فرء  كبر  الثم ي ُسن،رن ف دمرُ   الين،رَحنْيِ  يِف  سماء االشرتاك هذا فثُل  سيقع

ْ  دور  ُعَ،، ة ارشا س دمر    سب  قد  القد ْيم   يدت فمَهدى  رْشني  سنلك الثم ي  ي  كما مَل

ث ر فقرو:  ح ،م. س يِب  سالنعيريِب  فه ي  سارشا كمك،ع  مسه الثم ي  فهم س هْبم؛ ُسن،رن ح َّ

ْ  الدذي ف فدر رش،َّ دو  ع،، دة ارشا عا ف هم ساح   سب فنن  ارشدا س د ك الثدم ي يلمدق مَل

 .(1)’ال رسدا  بقرت رشِم عفة ف ل،ك اإللبرس  ل  م ي يبو  ن حَيهر  فال ُع،، ة؛

 عمدع: ارشدا حد ي   عيقدو فدا البةدر ي  سب خرلد   رشدا عكعفة العساة سيِف  قات:

نمي$ ؛ عىل اإلسالم بح  .(2)#... َخى

ذا رششه عند "البا ي  ت " ِفم  شجر ابن قال  رشدا دسعكعفدة الساابِ: املوما  ِفم  احلاديث هلم

 عل،و. فهنق ثقة سهم الةاسفي  الوْية رشا هشرم رشا ال رص رشا س ،  ارشا هم خرل 

ْ  ض ،ف سهم الةاسفي  الوْية رشا هشرم رشا سلمة رشا خرل  رشا عكعفة  بقهو: سيِف   سمَل

ْ  رششد،مخهام  سينرتقدرن الهبرسو  لش ة عل،و حبَّهت البةر ي  لو خُيعج   عدا الضد ،ف يدعس سمَل

 .(3)’عمعدا ارشا

FFFFF 

 قاعد : -

ة- العاد  قاِ ابن قال  فدع سالداكني  اجلدر حني فذاه  حهنق   ن دجَي  :-عاااه اهلل  ِحف

 َحهَّدى الهمقدف  غريدة اجلدعح قبدمو عا قففهم ُُمهلنة؛   يههر فنن ف،و  تكلمما فا فذاه 

 ف،و. شرفً،ر رش،رًحر سجهو يهبني

                                           

 (.466-7/464( سْي  عالم ال بالء )1)

 (.8كهر  اإلْيامن  رشر : دعرؤكم إْيامحكم  ح ي   قم ) يِف ( 2)

 (.1/49( فهح البر ي )3)



 

 رشو. جُيعح فال فنرسَّ  غْي  س فطلًقر كرن سفر

َنَلاَّ  فال  خعب؛ جهة فا فمثًقر اْلَجعسح كرن فنن  خرلنو. ِاَّا البهم رشرجلعح حَتْ

 هدؤالء يِف  لدك قلدت فر ساعهر رشه  يلو  سال رشِجعحو حَتكماَّ  فال فمثق غْي كرن سإن

 .(1)’كرحمادا فا كرئ ًر اْلُةهلنني

 ييل: كام سرش،رحو سحَتعيع  سرش،رن رشيط فاي  إىَل  حَيهر  جُممل  كالم سهذا قات:

م عىل التعدية: -  ا رح املف َّسَّ مقدَّ

م اجلعح ح   اسٍ  ُسثجدق فدننا علدم  زيدردة ف دو ألن اله د يل؛ عدىل فق َّ  فرل همد  سُجدعج

و. عىل خني رشر ا عا خُير حاجلر  ألن اجلعح؛  ال  ج

لدو ساالث درن  الماح  جعحو فا  ن عىل ال لم  هل داتنق البغادا ي: اخلطا  قال  سع َّ

 قد  رشدر ا  فع عا خُير اجلر ح  ن نلك: يِف  سال لة  سىل  رشو اجلعح فنن جعحو؛ فا ع د فثل

ا علمو  و سيص ج ْ  رش لم ستنعدت مَههر عل فر الظرهعة حرلو فا علمت ق  لو: سيقمو ال  ج  مَل

و سإخبر   فعو  اخهبر  فا ت لمو  فد،ام اجلدر ح قمو د ا ي ني ال الظرهعة ال  الة عا ال  ج

 ... اله  يل فا  سىَل  اجلعح يكمن  ن لذلك فمج  رشو   خر

الَّ  ْ  اجلدر ح رشقدمو عمل فا سألنَّ  قاال: ثح ْ  الاكدي  يدههم مَل  كمحدو عدا رشدذلك خُيعجدو سمَل

ْ  سفَهى ع الً    ن علدم سقد  ل  الهدو  سحقدض لو تكذي  نلك يِف  كرن اجلر ح؛ رشقمو ح مل مَل

 .(2)’لذلكدا ُُمرلنة األفرحة يِف  حرلو

ا إال ُيقبل ال اجلعح سلكا ً  اليب . فبني فنرسَّ

ْ  البخا ي: قال  رش ضهم ست رسو ... ف،هم ال رس رش ض كالم فا ال رس فا كثْي ي ا دمَل

ْ  سالدد نس  ال ددعض يِف  ْ  سحجددة رشب،ددرن إال ال مددم هددذا يِف  ال لددم  هددل نددتيله سمَل  ييددقطما سمَل

                                           

 (.337( االقرتاح )ص 1)

 ( رشرخهصر .105علم العساية )ص  يِف ( الكنرية 2)



 

 .(1)’كثْيدا هذا يِف  سالكالم سحجة  ثررشت رشرهرن إال ع الههم

  فدع عدىل رش درء اجلدعح  حد هم ف،طلدق جُيعح  ال سفر جُيعح ف،ام خَيهلنمن ال رس سألن

 ال؟  سْ  جعح هم امف، ل، ظع سببو رش،رن فا فالرش  األفع  حنس يِف  رشِجعح سل،س جعًحر  اعهق و

 ال فدر فدذكع جعحدو؛ يِف  اسهنرسد فدا  خبدر  يِف  فصدالً  البود ادي اخلط،  عق  سق 

 .(2)فلْياجع جر ًحر؛ يصلح

 م ًَّسا: إال ا رح  اه يقبة ال عدالته ثبتت من -

ر ُع و فا حق يِف  اجلعح سب  رش،رن اشرتاط سيه ك   سحكاًم. حصًّ

ْ  ع الهو ثبهت  جل دكل شنبة: بن أِحد قال  نلدك يهبدني َحهَّدى  حد   جَتعيح ف،و ُيقبل مَل

 .(3)’جعحودا غْي حُيهمل ال رش فع عل،و

د قال مَّ  العديئدة الدذاه  فدا فذه  عل،و ادهعي فا كل كرن سلمد :(4)الطربي جرير بن حمح

ثي  كثدع تدعك للدام رشدذلك شدهردتو سرشطلدت ع الهدو  سسدقطت رشدو  ادهعي فر عل،و ثبت  حُمد ج

 .(5)...د ع و رشو يعغ  فر إىَل  قمم حيبو سق  إال ف هم رف ألحو األفصر ؛

الَّ   .(6)’ادسَفْا ثبهت ع الهو؛ مَلْ ُيقبل ف،و اجلعح  سفر تيقط ال  الة رشرلظا ...د قال: ثح

 فدردحمو سكثدع سع الهدو  إفرفهدو ثبهدت فدا  ن ع د حر: دالصدما  :(7)السابكي ابن قال

                                           

 ( رشرخهصر .39( جاء القعاءة خلف اإلفرم )ص 1)

 (.110العساية )ص  علم يِف ( الكنرية 2)

 (.7/273( هَتذي  الههذي  )3)

ث  فؤ خ  جُمهه   سل  س ة 4) (  2/710. تذكعة احلنرظ )’310  ستميف س ة ’224( إفرم  فنرس  حُم ج

 (.6/69األعالم للا كيل )

 (.429 -428( ه ي الير ي فق فة فهح البر ي )ص 5)

 (.429 -428( ه ي الير ي فق فة فهح البر ي )ص 6)

ال    الكرف ة هد  771  ستميف س ة ’727عب  المهر  رشا عيل رشا عب  الكريف  فؤ خ رشرح   سل  س ة  (7)

= 



 

  س فدذهبِي ت صد  فدا جعحدو سب  ىلع دالة قعي ة ه رك سكرحت جر حو  سح   سفاكمو 

 س خدذحر البدر  هذا فهم ر فلم سإال رشرل  الة  ف،و سح مل ف،و  اجلعح إىَل  حلهنت ال فنحر غْيو؛

 ف،دو   دا سقد  إال إفدرم فدا فدر إن األئمدة؛ فدا  حد  ل در سدلم َلدر إ القو عىل اجلعح تق ْيم

 .(1)’هرلكمندا ف،و سهلك  رع من

 يِف  اخدهالفهم رشيدب  مَجرعدة يِف  الط دا مَجرعدة فدا سقدع قد   حدو داعلم شجر: ابن قال

 الدم عني فدا مَجرعدة عدر  سكذا رشِمق  إال رشو االعه اد سع م لذلك  اله بو ف، بوي ال قرئ ؛

 الصدد ا فددع الهضدد ،ف لددذلك  ثددع سال لددذلك  فضدد نمهم الدد ح،ر  فددع يِف  دخلددما مَجرعددة

 المفق. سا، سالضبط 

 احلمدل يكدمن رشد فع العساة رش ض ض ف فا ،فتض  االعهبر : فا كلو نلك س رش  

  سثدق هدم فدا ضد ف فا تض ،ف نلك فا س ش  األقعان  رشني للهمرفل  س غْيو  عىل ف،و

 .(2)’ُي هردا ال هذا فكل رشرحل ي    عع   س ق ً ا   عىل  س ف و 

ف  من ل ملى ا يعدَّ  شكاًم: وال  صًّ

ر ْ  فا  فَّ و مَل ر ي  َّ  ق  ف،ما الهمقف سيمج  رشو  يثبت ملاْلُج فرجلعح حكاًم؛ سال حصًّ

  دو.  س قبملو يقهيض عام البم  يينع َحهَّى ع و

 سمُهر: القرع تني   ن  احلاصة:

م اجلعح -1  اله  يل. عىل فق َّ

ا. إال اجلعح ُيقبل ال -2 ً  فنرسَّ

م ال ثقدة؛ كمحدو سثبدت سديرحهدو ع الهدو ثبهدت فا حقج  فني إ القهام  عىل ل،يهر  يقد َّ

                                           

= 

 (.4/184(  األعالم للا كيل )2/425)

 (.14-13اجلعح ساله  يل )ص  يِف ( قرع ة 1)

 (.385( ه ي الير ي فق فة فهح البر ي )ص 2)



 

 يِف  حقبدل سال رشرل  الدة  سح مدل ف،دو  اجلدعح إىَل  حلهندت ال رشدل اله د يل  عىل جملالُْ  اجلعح

 النرس. اجلعح إال جعحو

ْ  فا حقج  سيِف  م ع الهو تثبت مَل  جُممدالً  اجلدعح كدرن سإن اله  يل عىل فطلًقر اجلعح يق َّ

و. ف،ما الهمقف سيمج   (1)اجلعح رش سبر  عر ًفر اجلر ح كرن إنا  ُع ج

 ذلك: ِفم  العاامء أقوال وتعدية، م َّس جرح الراوي ِفم   اجتم إذا

ْ   م ال د لني ع د زاد سماء اله  يل عىل النرسَّ  اجلعح تق ْيم ال هم   ن تق م  يداد  مَل

م   خعب:  قماو الي لة سيِف  -سه ِ  - رشرشسط اله  يل عىل النرسَّ  اجلعح سيق َّ

م - لني. ع د زاد إنا النرسَّ  اجلعح عىل اله  يل يق َّ  ال  ج

م س علدم  حند  اجلر ح كرن فنن ساألعلم  رشرألحن  رش، هام يعجح -  سإال قملدو  ُقد ج

 فال.

 .(2)رشِمعجح إال  ح مُهر يرتجح فال يه ر ضرن؛ -

ا ل القول أمَّ قِّ : األوَّ لني رش ن  تحعح  رشِةدال  علم زيردة ف هم ل،س ع دهم كثع سإن ال  ج

ْ  فر يالعاس حرو فا علم فق  اجلر ح  لو  فا ي لمو مَل  رشرش و. قملو تق ْيم فمج  ع َّ

قِّا : الثااِنم  القول أما  عدرملِ  فدا ثبدت اجلدعح  ن اليد لة: يِف  الندعسض األددل رشد نَّ   تحعح

و سكمن نلك  يِف  قملو ُيقبل اجلعح رش سبر  عر    ي لدم  ن ي ندي ال  علدم  س  حند  ال د ج

و. ي لمو ال فر العاسي حرو فا رشرجلعح ال ر   اجلر ُح   ال  ج

قِّ : الثالث القول أما  علدم  زيدردة اجلدر ح فدع ألن اله  يل؛ عىل فق م اجلعح رش ن  تحعح

 سعد م للهمقف داعي سال اله  يل  عىل اجلعح ف،رتجح الرشسط  رشق،ة فع فنرسَّ  جعح س حو

                                           

ت ح،   يِف  رشاِم(  اله ك،ل 52-50  14-13ل )اجلعح ساله  ي يِف (  قرع ة 16-1/15( ليرن ال،اان )1)

 (.75  73  59ص 1الكمثعي فا  رشر ،ل ) 

 (.1/309( ت  ي  العاسي )2)



 

م. سال رقل األدل  عا حرقل اجلعح س ن خردة الرتج،ح   فق َّ

و نادإ البغدا ي: اخلطا  قال  فدننَّ  ال د لني؛ فدا عد ًدا  قل سجعحو  جاًل  مَجرعة ع َّ

  سىَل. رشو سال مل للجعح احلكم  ن ال لامء مُجهم  عل،و الذي

 اجلدر حني  ن فدا نكعحدرو فدر ألجدل خطد ؛ سهدذا لل  الدة  احلكم رشل طاو ة: وقالت

لني يص قمن ْ  علم زيردة ع  حر سيقملمن: رشرلظرهع  ال لم يِف  ال  ج   فعو. رشر ا فا مموت ل مَل

 رشِةدرهم  ال مدل ستمجد  حدرَدم  تقدمي ال د لني كثعة رش ن الطرئنة هذو اعهلت سق 

 ل،يدما -كثدعسا سإن- ال د لني ألن تممهدو؛ ِاَّا رُش   سهذا خرهم  تض ف اجلر حني سقلة

ْ  هذا  ن حشه  سقرلما: رشذلك  خرسا سلم اجلر حمن  رشو  خر فر ع م عا خُيرسن  وف د يقدع مَل

ر جعح؛  س ت  يل  هل يكمحما  ن فا رشذلك خَلعجما  يصدح فدر حندي عدىل رشر لدة شدهردة ألَّنَّ

ْ  سإن سقمعو  سجَيمز  .(1)’ي لممودا مَل

 التعدية: عىل ا رح تقديفال رشوط

م م اجلعح  ن تق َّ لني  عد د زاد سإن اله د يل  عدىل فقد َّ  عدىل لد،س هدذا لكدا ال د ج

 سهي: ظههر فالح ي بوي  سط ه رك رشل إ القو؛

ا. اجلعح يكمن  ن - ً  فنرسَّ

و: يقمو  الَّ  -  حرلدو؛ سحي ت تر  سلكا اجلر ح؛ نكعو الذي اليب  ععفت ال  ج

م ح، ئذٍ  فنحو و يق َّ  .(2)ال  ج

                                           

 (.107علم العساية )ص  يِف ( الكنرية 1)

العساة حعيا رشا عثامن احلمص: دقرو النالس: كرن ي هقص عل،ًّر  قرو  رشم حرتم: ال  علم رشرلشرم  ثبت  يِف ( 2)

ْ ف و   ع  ي فر يقرو ع و فا ال ص   قرو البةر ي: قرو  رشم ال،امن: كرن حعيا يه رسو فا  جل  يصح سمَل

 (.396. ه ي الير ي )ص ’تعك: قرو ارشا حجع: فهذا  ع و األقماودا ُثمَّ 

العساة     رشا عب  اللك رشا ساق  احلعاِت: دقرو ارشا ُحمْي: تعكت ح يثو لقمو  هل رشل و. قرو ال،ممِت:  يِف 

   رشا ح بل: إن  هل حعان يي،ئمن الث رء عل،و  فقرو:  هل حعان قلَّ  ن يعضما عا إحيرن هم قلت أل

= 



 

 يِف  فُ، ظدع ساح  عرملِ  فا كرحر فنن آخع  عرملِ  فا ساجلعح عرملِ  فا اله  يل يكمن  ن -

 قملو. َُمع 

 .(1)جر ح  حو عىل فهنق فقطمع  فع عىل لوقم اجلر ح يب ِي  ن -

و ف نرو سبًبر اجلر ح عني إنا فر  يًضر ساسُهث ِي -  .(3()2)ف هرة رشطعيق ال  ج

م داجلددعح قااوهلال: أعنمااي القاعااد  تاااك أن احلاصااة:  عددىل ل،يددت اله دد يلد  عددىل فقدد َّ

م تمفعت إنا  سط فا َدر الرش  رشل إ القهر   دال قدمدم:  ن كدام اله د يل  عدىل اجلدعح ُيَقد َّ

اد  إال اجلعح ُيقبل ً  اجلدعح اعهمد  فقد  فطلًقر  لو اعهبر  ال اْلُجمل اجلعح  ن ت  ِي: ال فنرسَّ

                                           

= 

 يوشى اليلطرن رشيب  ض، ة لو.

. ه ي الير ي ’قرو ارشا حجع: ف فصح     رشرليب  الذي   ا ف،و  هل حعان فا  جلو  سهم غْي قردحدا

 (.387)ص 

لنالس: كرن ي هقص عل،ًّر  قرو  رشم حرتم: ال  علم رشرلشرم العساة حعيا رشا عثامن احلمص: دقرو ا يِف  ( 1)

ْ  ثبت ف و   يصح ع  ي فر يقرو ع و فا ال ص   قرو البةر ي: قرو  رشم ال،امن: كرن حعيا يه رسو فا  سمَل

 (.396. ه ي الير ي )ص ’تعك: قرو ارشا حجع: فهذا  ع و األقماودا ُثمَّ  جل 

احلعاِت: دقرو ارشا ُحمْي: تعكت ح يثو لقمو  هل رشل و. قرو ال،ممِت: العساة     رشا عب  اللك رشا ساق   يِف 

قلت أل   رشا ح بل: إن  هل حعان يي،ئمن الث رء عل،و  فقرو:  هل حعان قلَّ  ن يعضما عا إحيرن هم 

 يوشى اليلطرن رشيب  ض، ة لو.

. ه ي الير ي ’قردحداقرو ارشا حجع: ف فصح     رشرليب  الذي   ا ف،و  هل حعان فا  جلو  سهم غْي 

 (.387)ص 

( فا نلك: اسه كر       ساية الماق ي  عا ف مع  عا الاهعي  عا حبهرن  عا  م سلمة  سهذا 2)

ْ سج   ن يمحس  ُثمَّ ح ي  تنعد رشو يمحس  عا الاهعي  كذا كرن ع         ي نعد رشو؛ إن ق  تررش و  مَل

. ع،من األثع ’ُالِم ف،و الماق ي ا ِاَّرعفردي: هذا عق،ل فال فرحع  ن يهررش و ف مع  سلذلك كرن يقمو ال

 ( رشرخهصر .1/20)

 (.1/309( ت  ي  العاسي )3)



 

ْ  فا حق يِف  اْلُجمل  اجلدعح  ن كدام اجلدعح  رش سدبر  عر ًفدر اجلدر ح كدرن إنا ع الهو  تثبت مَل

و ف،ما اْلُجمل  عدام البمد  ييدنع َحهَّى قفالهم يقهيض -رشرل  الة سي ع  يشههع سمَلْ - ع ج

  دو.  س قبملو يمج 

: قال داد. إال اجلدعح ُيقبدل ال قدمدم: ف  َدى  ن ح لدم ه در دسفا الصنعاِنم ً  ال  ي: فنرسَّ

ا  إال العد يِف  رشو ُي مل ً  ثبدمت هدم حكدم لدو رشدل لو  حكم ال س حو فطلًقر  ُيقبل ال  حو ال فنرسَّ

 .(1)’ستعكودا العيبة

                                           

 (.16-1/15(  ساحظع: ليرن ال،اان )2/154( تمض،ح األفكر  )1)



 

 قاعد : -

 سرشرصدد ال قددرد  نسا لإلحيددرن يكددا مل دسإن :اهلل  ِحااه هااا(748)ت الااذهبي قااال

 هدذا  ئمدة  ن فدع الدماهي  احلد ي  سيصدمح القدمي  احل ي  يض ف فنحو سإال احلنرظ؛

 سا، سي د   فد،هم نلدك يقدل لكدا س نساقهم  ف عفهم ستهقر   اجههرداهتم َتهلف الش ن

 .(1)ادرديداهد

اه-  جا  ابن قال  للمد ي   ُار سدههم لكثدعة احلندرظ فدا ل قدردا دحدذاا :-اهلل  ِحم

 احلد ي  هذا  ن رشو ينهممن خرص فهم َدم ف هم  ساح  كل س حردي  رشرلعجرو  سف عفههم

 رشذلك. األحردي  ف، للمن فالن  ح ي  يشبو سال فالن  ح ي  يشبو

 ال عفدةس النهدم جُمدعد إىَل   هلدو ف،دو يعجدع سإحَّدام حَترصو  رشِ بر ة ع و ي ر ال ِاَّر سهذا

هِي  .(2)’ال لمدا  هل سرئع عا هِبر خصما الَّ

FFFFF 

 قاعد : -

م " كتابه مقدمة ِفم  اهلاثمي قال  دال،دااند يِف  الطدراِت  فشدريخ فا كرن دفا :"الزواود ُمى

ْ  سفا ض نو  عىل حبهت  رش  و. الذيا رشرلثقرت  حلقهو دال،ااند يِف  يكا مَل

م الصم،ح  هل َدم خُيعج   ن ف،هم ُيشرتط ال سالصمررشة  ع سو. فنَّنَّ

 .(3)’دال،ااندا يِف  ل،يما الذيا الطراِت  ش،مخ سكذلك

ساة  فا جعح ف،هم فا كل َشمل دال،ااند  ن عىل فب ِي -ا،  ِ و- كالفو قات:  الدعه

ْ  فما  ادرهع ثقدة؟ يصدْي هل لكا ف،و  جعح ال  ن الظا عىل يول  فنحو ف،و؛ البرح  جَي و مَل

                                           

فق فة نيل ديمان الض نرء سالرتسكني سخلق فا الجهملني سثقرت ف،هم لني/ حتق،ق  رد األحصر ي/  ( 1)

 .15ص

 (.2/861ح علل الرتفذي الرشا  ج  )(  2)

 (.1/8( جَممع الاسائ  )3)



 

 ح م. اخلصمص: عىل الطراِت  لش،مخ رشرل يبة مياد،ث كالم

 حجددع ارشددا كددذلك اعهمدد و -ا،  ِ ددو- اد،ثمددي عل،ددو رش َددى الددذي األدددل سهددذا

 قدرو الدعساة  جَتعيد  نكدع  ن رش د  ال،دااند دليدرن كهررشدو آخع يِف  فقرو -ا،  ِ و- ال يقالِت 

  فعان: فرئ تو سد الهجعي : هذا فرئ ة عا فهم ًثر

 دف،دداان يِف  الددذهبِي ي  ِددي:- األدددل يِف  الؤلددف نكددع فددا رشِجم،ددع حر ددةاإل األول:

 االعه اود.

:  ليددرن ي  ِددي:-  دددل ر يِف   آو فددنن الددعاسي  عددا الكشددف   اد لِددا اإلعرحددة الثاااِنم

ر ثقة  إفر فهم النصل هذا يِف   آو سإن فذاك  -ال،اان ر ف،و  ُُمهلف سإفَّ    اد فنن ض ،ف؛ سإفَّ

 مَج هدو الدذي الههدذي  ُُمهرص يِف  حظع رشيط زيردة   اد فنن الكرشف  يِف  حظع وحرل يِف  الايردة

 عل،و. سزيردة العساة  حرو  ح فا للماي الكامو هَتذي  يِف  فر كل فن،و

ْ  فنن ْ  فدنن رشررشدو  يِف  حيدا فنحدو للدذهبِي  الههدذي  فهدذه،  ف و حيةة لو حَيصل مَل  مَل

ر فهم ه ر؛ سال ه ر ال جَي و  .(1)’فيهم دا  س ثقة إفَّ

ْ  إنا العاسي  ن هذا كالفو سف  َى قات:  يِف  سال للدذهبِي  دال،دااند يِف  تعمجدة لو َحج  مَل

 فيهم . سإفر ثقة إفر فهم الههذي د؛  تذه،  د يِف  سال حجع  الرشا دليرحود

ْ  إنا الددعاسي  ن تن،دد  القرعدد ة سهددذو  د جددة عددا ي ْدداو ال الكهدد  هددذو يِف  يمجدد  مَل

 االعهبر .

ر شك سال  عدا خدع  فدا حدرو يِف  سي ظدع العساة  تعاجم ييهقعئ فا إىَل  رشِمرجة  َّنَّ

 الكه . هذو

 غْيهدر سيِف  الكهد  هدذو يِف  الدعاسي تعمجدة عا رَشم  إنا البرح  فنن شال: كة وعىل

 سدتدر يخ قداسياد سدتدر يخ سداليدؤاالتد دفشدقد سدتر يخ رشو ادد كددتر يخ العجرو كه  فا

                                           

 (.7/535( ليرن ال،اان )1)



 

ْ  سغْيهر  يلدساله  سداجلعح ح،يررشم د  هِبدذو ييده حس  ن يصدح فقد  للدعاسي؛ تعمجة جَي  سمَل

ْ  إنا االعهبر  د جة يِف  العاسي ح ي  سجَي ل القرع ة   ف كع. رشِمها ي ت مَل

FFFFF 

 قاعد : -

ه- الذهبمي قال - مت  فا ال يرء يِف  علمت دسفر :-اهلل  ِحم  .(1)’تعكمهردا فا سال اهته

ْ  (2)ال،ااند دليرن يِف  -ا، ِ و - حجع ارشا ال بر ة هذو سحقل  يه قبهر. سمَل

 سا، االعهبدر   د جدة عدا ي ْاو ال ال يرء فا العاسيرت ح ي   ن ين،  سهذا قاات:

  علم.

تَّ  وينبغي  الهمف،ق. سرشر، ساالسهقعاء  الههبع إىَل  ُيلج   ن القاعد : هذه تحقر  شى

FFFFF 

 قاعد : -

 فدا إل،دو للمددمو سالرشد  الهدامت  فدا ساله د يل اجلدعح يِف  األئمة ل بر ات النقو

 الهرل،ة: األفم 

 ع هم. ال قل ثبمت فا اله ك  -1

 ي يك. رشني الذي العاسي هِبر القصمد  ن فا اله ك  -2

 فق،َّ ؟ خرص  م فطلق  عرم هم هل احلكم َُمع  ف عفة -3

  قددردال دسفددذاه  :-ا،  ِ ددو- الصددالح ارشددا قددرو سقدد  فصددطلمرهِتم  ف عفدة -4

 .(3)’ُُمهلنةدا غرفضة للعجرو

                                           

 (.4/604( ف،اان االعه او )1)

(2( )7/522.) 

 (.97( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 3)



 

ه- الذهبمي وقال  رشدني سفدر ساجلعح اله  يل عبر ات حَتعيع إىَل  حنهقع َحما دُثمَّ  :-اهلل  ِحم

 الهجرنرشة. ال بر ات فا نلك

 اجلهبددذ  اإلفددرم  نلددك ُعددْع  الهددرم: رشرالسددهقعاء ح لددم  ن نلددك فددا  هددم ُثددمَّ 

 .(1)’الكثْيةدا رش بر اتو سفقرد و  سادطالحو 

 فدا حظعائدو كدالم سافدق رشاِم ف و  خذ العاسي؛ يِف  اإلفرم عا ال قمو ت ر ض فننا -5

ْ  إنا سنلك (2)ساله  يل اجلعح  ئمة  ع و. ال قمو رشني اجلمع ُيمكا مَل

FFFFF 

 شبان: ابن توثاِ   جات ِفم قاعد :  -

ة- املعامي العالمة قال  د جرت: عىل حبرن ارشا تمث،ق  ن دالهمق،ق: :-عااه اهلل  ِحف

: ح  ن األوَلى  نلك. َحمم  س احل ي د  دفيهق،م  س: فهق ًرد  دكرن يقمو: ك ن رشو يرصج

 سخرهم. جرليهم الذيا ش،مخو فا العجل يكمن  ن الثا اة:

 لدو سقدف حبدرن ارشدا  ن ي لدم رشِم،  احل ي ؛ رشكثعة ال عسفني فا يكمن  ن الثالثة:

 كثْية.  حردي  عىل

 ج، ة. ف عفة العجل ناك عع  ق   حو كالفو راس، فا يظهع  ن الرابعة:

 نلك. دسن فر اخلامسة:

:  ف هم. كثْي تمث،ق فا  ثبت ل لهر رشل األئمة  فا غْيو تمث،ق عا تقل ال  األوَلى

 ف هر. قعي  والثا اة:

 فقبملة. والثالثة:

 درحِلة. والرابعة:

                                           

 (.83( المقظة )ص 1)

 (.8/339حرتم )  يِب ( احظع: اجلعح ساله  يل الرشا 2)



 

 .(1)’ علمدا سا، اخللل  ف،هر يؤَفا ال واخلامسة:

 ف قمو: حَتعيًعا س زي  خًْيا  ا، جااو ال نرئس فا هذو قات:

ر حبرن؛ ارشا سثقو إنا العاسي در ف،دو  كدالم حبدرن ارشدا لوْي يكمن  ن إفَّ  يكدمن  الَّ  سإفَّ

 .-حبرن ارشا رشهمث،قو ي نعد- ف،و كالم حبرن ارشا لوْي

 يِف  حبدرن ارشدا كدالم  ع ِدي:- ي رفدل فنحدو سخرلنو  ف،و كالم حبرن ارشا لوْي كرن فننا

 تقد ْيم فدا ساله د يل  ساجلعح الصطلح  يِف  القع ة القماع  حي  غْيو ككالم -العاسي

 إنا سكدذا ع الهدو  ثبهدت فدا حدق يِف  الدبهم اجلعح اعهامد سع م اله  يل  عىل النرسَّ  اجلعح

و نكع و اجلعح سب  ال  ج  ... سهكذا حرو يِف  سع الهو حرو يِف  رشِجعحو حكم  س رشِمجة  س دَّ

رج ال  هذا الراوي؛ بتوثاِ شبان ابن ا  ر  إذا أما  التالاة: األشوال عن َيى

 ش،مخو. فا يكمن  ن إفر

 ش،مخو. فا يكمن  الَّ  سإفر

 رشو. ف ه  -حرو  ي عىل- فهمث،قو شاوخه: من كان  إن

ا ف  إذا أمَّ رج  ال شاوخه؛ من يكن ملى  التالاة: األشوال عن َيى

 ستمث،قو. ع الهو عىل صال  فع دالثقرتد كهر  يِف  يذكعو  ن -1

 حرلو. عىل حص دسن دالثقرتد كهر  يِف  يذكعو  ن -2

 جعحو. فع دالثقرتد كهر  يِف  يذكعو  ن -3

 اْلَجعسحني. كهر  يِف  سيذكعو جعحو  فع دالثقرتد كهر  يِف  يذكعو  ن -4

 هددذا يِف  إيددعادو يِف  ا، ييددهةْي رش حددو ترصددحْيو فددع دالثقددرتد كهددر  يِف  يددذكعو  ن -5

 هر .الك

  رشرو. ي ع  سال ي عفو ال رش حو ترصحْيو فع يذكعو  ن -6

                                           

 (.1/437ت ح،  الكمثعي فا  رشر ،ل ) يِف  رشاِم( اله ك،ل 1)



 

 عا تمث،قو ي ْاو ال اله  يل يِف  العات  سعىل حبرن  ارشا رشهمث،ق ُي ه  األول: احلال   ي

 ف عسًفدر كدرن فدا حدق يِف  هدذا سيه كد  لذاتدو  احليا فعتبة عا ي ْاو ال فهم العارش ة؛ العتبة

 يِف   س كثدْية   حرديد  عدىل لدو سقدف حبدرن ارشدا  ن لظاا عىل يول  رشِم،  احل ي   رشكثعة

 ج، ة. ف عفة ععفو ق   حو حبرن ارشا كالم س،را فا اهع فا حرو

 رشِم كع  ل،س يعسيو الذي احل ي  كرن فننا العاسي  يِف  ي ظع واخلام؛: الثاِنم  احلال وِفم 

 رشرلعتبدة يلمدق فم يثدو ثقدة؛  اسٍ  فدا  كثدع ع دو س سب ثقدة  ع دو سالعاسي ثقة عا يعسي سهم

 لذاتو. احليا  ط فا ف،كمن العارش ة 

ر ْ  ضد ،ف  ع و العاسي  س ض ،ف  عا  سب  س ف كع  رشِمها جرء إنا  فَّ  ع دو يدعس سمَل

 ي ْداو سقد  االعهبدر   فعتبدة يِف  ي  ِي: اجلعح  فا سالثرح،ة األسىَل  العتبة يِف  فم يثو ثقة؛ فا  كثع

 فه بَّو.  عيقو  فا إال ُت ع  ال الها حكر ة كرحت إنا ع هر

 ي  ِي: اجلعح  فا سالثرح،ة األسىَل  العتبة يِف  فرلعجل والسا  : والراب  الثالث احلال وِفم 

 س حكم.  علم سا، االعهبر   د جة عا ح يثو ي ْاو ال

FFFFF 

 قاعد : -

ة- ا وزية قاال ابن قال  جدر االحه َيم ع ال يشء؛ يِف  خُيطئ العجل دكمن :-عاااه اهلل  ِحف

ْ   حو اهع ف،ام رشو هِي األحردي  فا كثْي حكم سهكذا ف،و  خُيطئ مَل جرهر الَّ  فدا إس ردهر سيِف  خعَّ

ام حنظو  جهة فا ف،و تكلم ْ  فنَّنَّ  .(1)’فهررشً ردا َدر سج ا سق  إال خُيعجرهر مَل

FFFFF 

 قاعد : -

ة- الذهبمي اإلمام قال  نحدم ؛  س مة هند لدو  س رش عدة  ف،دو  حد  كدل دفدر :-عاااه اهلل  ِحف

                                           

 (.3/312( هَتذي  ُُمهرص الي ا )1)



 

 ساخلطد   اخلطريدر فدا ف صدمًفر يكدمن  ن الثقدة  ط فدا سال ح يثدو  يدمها رشِدام ف،و يق ح

 سد ة يِف  ييدْية  سهدرم َددم  سْ  رش عدة   دحدى فد،هم الذيا الثقرت فا كثًْيا نكعحر فرئ ة سلكا

 األشد،رء فدان خدرلنهم   س عر ضدهم إنا س سثدق ف هم   جح غْيهم  ن ُي ع   ن علمهم؛

 .(1)’سالم عدا ورشرل  

FFFFF 

 قاعد : -

ع إىَل  ي هبو ساله  يل؛ اجلعح  لنرظ يِف  فصطلمرهِتم ت مع إىَل  ي هبو كام  يِف  فذاهبهم ت مه

 رش ض يِف  لو اخه،ر  عىل رش رء العاسي يِف   س احل ي  يِف  قملو اإلفرم يب ِي فق  الصطلح  فيرئل

 ف،و. غْيو خُيرلنو الصطلح فيرئل

 ساجلمهم . البةر ي رشني ال ليني  غْي اله ررصيا رشني ل    ةا في لة ذلك: مثال

 عدىل الشدذسن يطلدق رش ضدهم إن الشرن؛ لن  إ الا يِف  اْلُم ثني اخهال  ذلك: ومن

د د جُمعَّ  .(2)ُُمرلنة رش سن  م ُُمرلنة فع كرن سماء ض ،ف   م ثقة فا كرن سماء الهنعه

 ي لدل فدر لد،س إن الصمة؛ سدف اإ ال يِف  سالنقهرء اْلُم ثني اخهال  ذلك: ومن

 رشدل الشدذسن  سكدذا ددم،ح  سال كدس النقهدرء  ع د  علدة ُي هر اْلُم ثني ع   احل ي  رشو

 .(3)االتصرو  ط كذلك

  س رشرل كر ة  س رشرلشذسن حكمو الم ث يب ي فق  ؛ النقه،ة اخه،ر اهتم إىل ي هبو سكذا

  احل ي . ف،هر دس  الهي الي لة يف لو فقهي اخه،ر  عىل رش رء ال لة

FFFFF 

                                           

 (.3/141( ف،اان االعه او )1)

 (.102( احظع: فق فة ارشا الصالح فع الهق،،  ساإليضرح )ص 2)

 (.21-20( احظع: الهق،،  ساإليضرح )ص 3)



 

 قاعد : -

ح إنا إال تقبل فال ف لس ثقة فا كرحت إنا ال    ة  ِاَّدر ت ل،يدو كرن إنا رشرليامع؛ رصَّ

 نلك. ف،و يشرتط

 رشدني كرحدت إنا اجلمهدم   ع د  اليامع عىل حَممملة فهي ي لس ال ثقة فا كرحت سإنا

 لقرؤمهدر يثبدت َحهَّدى ف،هدر فالهمقد إىَل  ال لم  هل رش ض سنه  لقرؤمهر  ُيمكا فه ررصيا

 ساليامع. االتصرو عىل رش، هام ال    ة  لت ثبت فنن فعة  سلم

  خدرِتد  خرحر  ح ث ِي  دح ث ر  فكرن دعاد كلمة اسه امو ف هجهم فا كرن سق 

ساة ترصه  فا سهي الي    يِف   .(1)العه

 حد ي  كل القطرن:  س ، رشا حَيَ،ى قرو يقمو: ف ني رشا حَيَ،ى دَسم ت حمرز: ابن قال

 عدا سفودْية عكعفدة  عدا سدامك ح يثني: إال سدح ث رد؛ دح ث ِيد قرو: سن،رن فا َسم هو

 دحدد ث ِيد قددرو: شدد بة حدد ي  سكددل -ف يدد،ههام احلدد يثني ف ددني رشددا حَيَ،ددى نكددع- إرشددعاه،م

ثهك فدننا سد خرِتد؛ دح ث ِيد قرو: ا، عب،  ح ي  سكل سد خرِتد   فد هم  حد  عدا حد َّ

 سالد خرحرد. سالدح ث رد  سالد خرِتد دح ث ِيد لك:  قمو  ن حَتهر  فال

 ياي  ح ث ر قرو:  جل رشِم ْالة هذا :-معني ابن بمحرض  ذلك ي َّس- مب  بن شباش  قال

 عدا هدر سن  ارشدا يايد  حد ث ر نلدك: رش د  قرو فننا س ،   رشا حَيَ،ى ح ث ر قرو: هر سن رشا

ْ  س ،   رشا حَيَ،ى  س ، . رشا حَيَ،ى دح ث رد قرو: هر سن رشا ياي  دح ث رد مو:يق  ن حَيها مَل

اى  بمحرض -  ومي بن اهلل عبد وقال  قدرو: حد ث ر. قدرو: ف،دو: يقدمو  ن هم :-معني بن ُيى

 .(2)’ح ث ردا كلو كرن فالن. عا فالن قرو: إنا قرو ُثمَّ  ح ث ر.

                                           

 يِف (  فنحو فا ال نرئس 83-1/82د )ت ح،  الكمثعي فا  رشر ،ل يِف  رشاِمداله ك،ل  يِف ( ساحظع: تقعيع هذا 1)

 المضمع.

د اسهو لد دتر يخ ارشا ف نيد  ساية  يِف حم  س،ف  حُممَّ ( رشماسطة حقل الش،خ األسهرن ال كهم :     2)

= 



 

د  فدا دعداد  ن فا نكعت  ف،ام ارهع ال ص سهذا ساة  ترصه  فكدرن: مََّنريضد  الدعه

  خرِتد.  خرحر  ح ث ِي  دح ث ر 

 ف،و. خال  ال لقرؤمهر ثبت  اسيني رشني اليامع عىل سَ لهر

ه- الرب عبد ابن قال بة ْ  ع دو   خر لا العاسي لقرء علم دإنا :-اهلل  ِحم  ف لًيدر؛ يكدا سمَل

ْ  سلم ع و   خر ِاَّا َسامعو عىل نلك ُ ل  .(1)’انلكد عىل ت و رشص،وة ي ت مَل

 اليامع. عىل رصاحة ي و ال ِاَّر سغْيهر  ال    ة يشمل سهذا

 رش،د هم؛ ف،و خال  ال لقرؤمهر ثبت اللذيا اله ررصيا رشني اليامع عىل ال    ة سَ ل

ْ  إنا ْ  رشرله ل،س   ال    ة إل،و  ض،نت فا يمدم مَل  االتصرو. خال  يظهع سمَل

ه- الصالح ابن قال  فدالند عدا دفدالن ف،دو: قدرو الذي سهم    اال داإلس رد :-اهلل  ِحم

و  رشوْيو. اتصرلو يهبني َحهَّى سال قطع  العسل  قب،ل فا ال رس رش ض َع َّ

 نهدد  هددذا سإىَل  الهصددل  اإلسدد رد قب،ددل فددا  حددو العمااة: عااااه والااذي والصااحا ، -

 ف،ددو تصددرح،نهم يِف  للصددم،ح الشددرت من س سدعددو سغددْيهم  احلدد ي   ئمددة فددا  اجلامهددْي

 نلك. عىل احل ي   ئمة إمْجرع ي عي احلرف  الر عب  رشا عمع  رشم سكرد لمو سقب

  ن رشرشدط سهذا نلك  عىل ال قل  هل إمْجرع احلرف  القعئ ال اِت  عمعس  رشم سادَّعى

 سددمة فدا رشدعاءهِتم فدع رش ًضر رش ضهم فالقرة ثبهت ق  إل،هم ال    ة  ض،نت الذيا يكمن

 عرصدحر يِف  سكثدع نلك  خال  ف،و يظهع  ن إال االتصرو عاره عىل حُيمل فم، ئذٍ  اله ل،س؛

 اإلجرزة. يِف  دعاد اسه امو احل ي  إىَل  ال هيبني رشني قر رشو سفر

 ع دو  ساو  حدو رشدو فُظداَّ  نلدك َحمم  س فالند عا فالن  عىل دقع ت  ح هم: قرو فننا

                                           

= 

 (.136-1/135ال س ي )

 (.1/9(  سقر ن رشددالهمه، د )9/124فهح البر ي ) يِف ( حقلو 1)



 

 .(1)’مدا عل سا، خَينى  ال فر عىل االتصرو قب،ل فا نلك خُيعجو سال رشرإلجرزة 

ْ  اللذيا اله ررصيا رشني ال    ة يِف  ال لم  هل رشني اخلال  إحَّام قاات:  لقرؤمُهر  يثبت مَل

 اله ل،س. سدمة فا رشعاءهِتام فع

ه- القطان ابن قال  عدع  قد   جدل عدا حد يًثر  سب إنا اْلُمد ث  ن داعلدم :-اهلل  ِحم

ْ  ف و  ساليامع ع و رشرلعساية  دعداد رشلنظة رشو جرء سإحَّام سم ت   س  خرحر   س ح ث ر  يقل: سمَل

 آخدع؛ شد ن لدو ف،كدمن رشرله ل،س  عع  ِاَّا يكمن  ن إال فهصل؛  حو عىل ح يثو حُيمل فنحو

 ف    ًدر ع و احل ي   سب ق  كرن فا سرشني رش، و ساسطة إدخرو  خعب  ساية يِف  ع و جرء سإنا

ث ُثمَّ  ف و  وَسم ق  يكمن  ن يب   ح،  فا ف قطع؛ األسو  ن الظا عىل غل   عدا رشدو حد َّ

 نلك. يِف  العيبة سق،رم رشرتصرلو  الثقة سقمط هذا يِف  فر س قل ع و   جل

ْ  اث ني رشني هذا سيكمن  مَج هدام  قد  الافدرن كرن سإن اآلخع  فا  ح مُهر َسامع ي لم مَل

 سالدد ا قط ِي دالهم،،دداد  كهددر  يِف  كميددلم كهددبهم: سضدد ما سعل،ددو اْلُمدد ثمن  هددذا سعددىل

 حُيصد ال ِاَّدا سغدْيهم سالبداا   سال يدرئي  للبةدر ي  ف دو يقدع سفر سالرتفذي  للوديِفدع

 رش،دد هام  ساحدد  رشايددردة  سي إنا ال دد  ا احلدد ي  رشرحقطددرع يقضددمن دائمددمن جَتدد هم كثددعة؛

 فنن رش، هام  رشماسطة ع و َحج و ُثمَّ  دَسم تد   س د حرد  س دح ث رد األسىَل: يِف  قرو لم فر رشِةال 

  س ف و َسم و  حو نكع ألحو ف و؛ سم و قل ر سإحَّام ع و  رشماسطة س ساو ف و  َسم و قمو:ح هره ر

 .(2)’رشودا ح ثو

                                           

 (.57-56( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)

(. سقر ن عبر تو هذو رشام قرلو الا كيش حقالً عا ارشا القطرن 97-96/ لمحة 1( رش،رن المهم ساإلهْيرم )2)

(  يف كالفو عىل ال مع احلردي عرش   حو قرو: 2/20 يضًر  ح،  حقل ع و يف حكهو عىل ارشا الصالح )

ا  ئمة احل ي : هذا ف قطع  دحيكم عىل احل ي  رشرالحقطرع فا إح ب   رشع جهرت: األسىل: قمو إفرم ف

ألن فالحًر مل ييمع فا فالن. يقبل نلك ف و فر مل يثبت خالفو. الثرح،ة:  ن تمج   ساية الم ث خل يثو 

رش ، و رشايردة ساسطة رش، هام  ف،قض عىل األسو رشرالحقطرع. الثرلثة:  ن ي لم فا تر يخ العاسي سالعسي ع و 

= 



 

ة- أيًضا وقال ْ  اللدذيا اله دررصيا حد ي  يِف  احلكم دإن :-عااه اهلل  ِحف  احهندرء ي لدم مَل

  ن ي ِي:الد  رشدا سعديل البةدر ي س ط اجلمهدم   ع   رشرالتصرو لو حُيكم  ن رش، هام: اللقرء

ْ  إنا -الد ي ِي سارشدا البةدر ي  ع ِدي:- فهدام ساحد ة  فدعة سلدم اجهامعهام ي لم  لقدرء ي لدام مَل

 دف قطعد. اآلخع: عا  ح مهر ح ي  يِف  يقمالن ال لآلخع  ح مهر

ْ  يقمالن: إحَّام   فالند. فا فالن َسامع يثبت دمَل

  أيان: إال املتعارصين شديث ِفم  لا؛  إذن

ا:  االتصرو. عىل مموحَم  هم أشدمهح

ْ  يقرو:  ن واآلخر:  رش، هام. فر اتصرو ي لم مَل

 .(1)’نلكدا  علم فال ف قطع  حو وهو: الثالث،  أما

ه- أيًضا وقال و تدمىلَّ  قد    ًيدر يعيرن ال ي ِي رشا سعيل البةر ي دإن :-اهلل  ِحم  علد،هام  دَّ

                                           

= 

الحقطرع فرصحًر رشو فا الم ث  فثل  ن يقمو: ج ثت عا فالن   حو مل ييمع ف و. العارش ة:  ن يكمن ا

  س رشلو ي إفر فطلقًر سإفر يف ح ي  ح ي داهد

 قرو ارشا الماا يف رشو،ة ال قرد : دسإحام يكمن الذي نكعو يف الثرح،ة ف قط ًر رشرشسط: 

 رد سشبهو. ح ]هر[:  ن يكمن العاسي ق  ع  ا  سمل يرصح رشرليامع  س ال رشام يقهض،و فا دح ث   

الثرت:  ن يكمن  اسي الايردة ثقة  فنن  ساية غْي الثقة ف رقضة غْي قردحة  قرو ال يرئي: دال حيكم   

 رشرلض نرء عىل الثقرتد.

الثرل :  ال خيرلف  اسي الايردة احلنرظ  س ال ي   رششذسن سفر ال يهررشع عل،و سإن كرن ثقة  فنحو إنا   

هو  سكرن القمو قمو اجلمهم . قرو: سهذا الرشط مل ي هرو ارشا خرلف احلنرظ  س شذ مل ت هر  ساي

القطرن  سل،س كام قرو  فنن اجلمهم   دسا  ساية عب العزاا عا ارشا جعيا  ح ي   م كعز يف ال ق،قة  

سحكمما رشممهو لر قرلت احلنرظ فا  دمر  ارشا جعيا  فاادسا يف إس ردو  اسيًر رشني سبرع رشا ثررشت  

 نلك     رشا ح بل  س رشمرشكع ال ،يررشم ي  سال ا قط ي سغْيهمداهد س م كعز  اا حقل

 (.132-131/ لمحة 1( رش،رن المهم ساإلهْيرم )1)



 

ْ  فدر االتصدرو  عدىل اآلخع عا  ح مهر ف   ا َحممل ال اله ررصيا  ن سهم: فيلم   يثبدت مَل

ام  نلك. يِف  اجلمهم  سخرلنهام الهق،ر.  َّنَّ

 األدل  ن سنلك إل،و: سلُ ممِ  رش،رحو؛ فمضع هذا سل،س قرال  فر الصما   ن وعندي:

 لدمال  حدماِدام فدا نلك سغْي سالكذ   اخلط  احهامو فا عل،و هي لِر العد اآلحرد  خبر  يِف 

هِي هِبر؛ ملال  إلاام عىل احلجة فا قرم فر  نلك. رشنلاام الرشع عا الهماتع  س اإلمْجرع  هي: الَّ

ْ  دهعمهدر  فدا فعة سلم الهق،ر ق  كرحر إنا ف،ام إال اإلمْجرع يهمقق سال  ال د  ا يكدا سمَل

 حجدة  يكدمن فدال قدرئم فرخلال  ساح  هذو فا اخهل سفَهى ثقة  سكرن رشرله ل،س  ف عسًفر

 فددا هددذا رشيددط سلدد،س االلهقددرء يِف  يشددك ال فددر يِف  تهمقددق إحَّددام الهددماتع حجددة سكددذلك

 .(1)’غعض ردا

FFFFF 

 قاعد : -

 هي: بأمو  السند اتصال يعرف

 إل،ود. الي   دح دإنا اليامع رشص،وة الثقة ترصيح -1

 الهرل،ة: الرشسط ف،هر تمفعت إنا رشرل    ة  -2

 ع و.  اس فا تكمن  ن - 

 رشرله ل،س. ف عس  غْي - 

 يقددمم فددر  س سالهددر يخ  رشرلطبقددة ال ددررصة ست ددع  رصيا فه ددر رشددني تكددمن  ن - 

 فقرفو.

 ح بدل رشدا     س ال ي ي سارشا البةر ي  ط هم كام فعة  سلم لقرؤمهر يثبت  ن -د

                                           

 (.208/ لمحة 1( رش،رن المهم ساإلهْيرم )1)



 

(1)سغْيهم ا،   هم
  . 

 سرش دد  رشرل    ددة  ع ددو يددعسي رشمددا لقددرؤو يثبددت كمددا الهممددل. فددا الددرحع عدد م -’

  دل فدا َيم دع فدرحع فه در الهمد ي ؛ عدا الشد،خ ف،دو افه دع زفدا يِف  اللقرء يثبت النمص

 االتصرو. عىل ال    ة

 تالفذتو. فا فالًحر  س ش،مخو فا فالًحر  ن الرتمجة يِف  رشرلهرصيح -3

 تالفذتو.  س ش،مخو فا فالًحر  ن الثقة رشهرصيح -4

FFFFF 

 قاعد : -

ه- ا وزية قاال ابن قال  احلد ي   ن سهدي: ر َدد الدهنطا ي بودي دق،قدة دهره در :-اهلل  ِحم

ْ  رشعجرلدو احهجدر حد ي  فدا  قدمب رشعجرلدو؛ ساحهجدر  حد مُهر  س  سيدرو الذي  خُيعجدرو  سمَل

 .(2)’الي  دا تصم،ح فا  قمب احل ي  فهصم،ح

FFFFF 

 قاعد : ِفم   جة تصحا  البخا ي ومساال: -

ااه- تاماااة اباان قااال  كهددر  رشددل البةددر ي  تصددم،ح فيددلم تصددم،ح يبلدد  دال :-اهلل  ِحم

 فدع سعللدو رشرحل ي  ا، خلق  عع  فا سالبةر ي البر   هذا يِف  ُد ف فر  جله  ةر يالب

ْ   حو الرتفذي نكع سق  ف،و  فقهو  البةدر ي عدردة فدا كدرن سِدذا ف و  رشرل لل  علم  حً ا يع مَل

                                           

سهم  ط األدم،ة ع  هم  سرش سحو ال ُيعد احل ي  سيرتك  إحام ي مل رشو  سق  يصنو البةر ي ( 1)

ار حقلو الرتفذي ع و  حو حيا  حردي  لعساة مل يثبت ل يو  َّنام الهق،ر فع  رشرحليا  كام ثبت يف فماضع

ثبمت ت ررصمهر سسالفههام فا اله ل،س. سحبو ارشا  ج  إىل  ن فر مل يعد ف،و اليامع فا األسرح،  ال 

 . حيكم رشرتصرلو  سحيها رشو فع إفكرن اللقي  كام حيها رشمعسل  كررشع الهررش ني  كام حص عل،و اإلفرم   

 (. 2/597احظع  ح علل الرتفذي )

 (.3/312( هَتذي  ُُمهرص  الي ا )2)



 

 ُيْودرَت  لدئال نلك يِف  االخهال  يذكع  ن  لنراو رش ض يِف   س إس ردو يِف  اخُهلف ح يًثر  سب إنا

 ف،و. رشرالخهال  فقعسًحر نكعو إحَّام رش حو لو كعورشذ

 قدمو عىل  اجًمر ف،و قملو يكمن دممو ِاَّر البةر ي عىل  حكع فر مُجهم  كرن سِدذا

جهددر  ِاَّددر  حرديدد  عدد ة يِف  حددمزع فنحددو احلجددر  رشددا فيددلم رشِةددال  حرزعددو  فددا  سكددرن خعَّ

 رشددثالث دددىل   ال َّبِددي  ن الكيددم  حدد ي  يِف   سب كددام حرزعددو  فددا فددع ف،هددر الصددما 

ْ   حددو سالصددما  رشعكددمعني دددىل  حددو  سب كددام  كمعددرت سرشدد  رشع  كمعددرت   إال يصددل مَل

ْ  س حددو رشعكددمعني   نلددك رشددنيَّ  سقدد  إرشددعاه،م  فددرت يددمم ساحدد ة فددعة إال الكيددم  يصددل مَل

هِدي ساألحرديد  ع دو  الدعسايهني إح ب يِف  ح بل رشا س    البةر ي قمو سهم الشرف ي   الَّ

 إرشعاه،م. فرت يمم دالهر  حو ف،هر ساأل رشع الثالث ف،هر

ْ   حو سف لمم  عر  فرت  حو حقل سفا إرشعاه،امن  لو كرن سال كيم  يمفي يِف  يمت مَل

 هدم فدا ف،دو سحرزعدو اليدبتد يدمم الرترشدة ا، دخلق فيلم  سب سكذلك كذ   فق  الشهع

  . ال َّبِي كالم فا سل، غلط هذا  ن فب، ما سغْيمهر سالبةر ي ف ني رشا ك،م،ى ف و  علم

 خلددق ت ددرىَل  ا،  ن ساإلمْجددرع ساليدد ة رشرلكهددر  ثبددت قدد  فنحددو هددؤالء  فددع ساحلجددة

 سهدذا اجلم دة  يدمم خلقدو سكرن آدم  هم خلقو فر آخع س ن  يرم  سهة يِف  ساأل ض اليممات

 اليب ة. األيرم يِف  نلك خلق  حو يقهيض ف،و الةهلف احل ي 

  رشدر  ن  سب سكدذلك األح   يمم كرن اخللق  سو  ن هذا فا  دح إس رد  سي سق 

 يِف  سغلَّطدو كرتًبدر  ف رسيدة يهةذ س ن حب،بة  رش م يهاس   ن   ال َّبِي فا  ل   سلم َلر سن،رن

 احْلنرظ. فا  رئنة نلك

 رشدرلقبمو  تلقمهدر احلد ي   ئمدة رشدني عل،هدر فهندق الصدم،مني فهدمن مُجهم  سلكا

 فمضدع لدو هذا يِف  الكالم سرشيط قردر    ال َّبِي  ن قط ،ًّر علاًم  ي لممن سهم عل،هر  س مْج ما



 

 .(1)’آخعدا

FFFFF 

 قاعد : -

 احلد ي  فظدرن فدا ال يدرئي؛ سسد ا الرتفدذي  سسد ا داسد   يِب  سد ا اليد ا: كه 

 .(2)احليا

هِي ساألحردي  األسرح،  يِف  فقص  ف هم ساح  سلكل   البر . يِف  ييمقهر الَّ

ه-  ج  ابن ذلك إَلى  أشا  وقد   -ا،  ِ دو- الرتفذي عىل اعرتض دسق   قال: -اهلل  ِحم

- فنحدو رش ،د   نلدك سلد،س غرلًبدر  اإلس رد الوعيبة رشرألحردي  يب   األرشما  غرل  يِف  رش حو

 اإلس رد. يِف  الصم،ح يبني ُثمَّ  ال لل  فا ف،هر فر يبني -ا،  ِ و

ال يدرئي إنا اسدهمع   دعا نكدع ال لدل  سِددذا جَتد   - ِ دو ا،-سكرن فقصد و 

 احل ي  رش   رشاِم هم غلط  ُثمَّ يذكع رش   نلك الصما  الةرلف لو.

فكرحددت ع ريهددو رشددرلهمن  كثددع  سِدددذا يددذكع الطددعا  - ِ ددو ا،-س فددر  رشددم داسد 

ساخددهال   لنراهددر  سالايددردات الددذكم ة يِف رش ضددهر دسن رش ددض  فكرحددت ع ريهددو رشنقددو 

دام مَلْ يدذكع احل ي   كثع فا ع ريهدو رشرأل سدرح،   فلهدذا يبد   رشرلصدم،ح فدا األسدرح،   سُ رشَّ

 اإلس رد ال لل رشرلكل،ة.

اذا هِددي يِف كهددر   مكاة: أهااة إَلى   ساالته ِفم  قااال وهلم دسدد لهم  ن  نكدع لكددم األحرديد  الَّ

 الي ا  هي  دح فر ععفت يِف البر ؟

س حد مُهر فرعلمما  حو كذلك دكلود  إال  ن يكمن ق   سي فا سجهني دم،مني  

 قمب إس رًدا  ساآلخع درحبو  ق م يِف احلن  فعرشَّام كهبت نلك  سال   ب يِف كهريِب فا هذا 

                                           

 (.87-86الهمسل سالمس،لة )ص  يِف ( قرع ة جل،لة 1)

 (.34-32( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 2)



 

كدرن يِف البدر   حرديد  عرشة  حرديد   سمَلْ  كهد  يِف البدر  إال حد يًثر  س حد يثني  سإن 

دة سجهني  س ثالثة  فدنحَّام هدم فدا زيدر دمرح  فنحو يكثع  سإنا  ع ت احل ي  يِف البر  فا

كالم ف،و  سُ رشَّام ف،و كلمة زائ ة عىل األحردي   سُ رشَّام اخهرصت احل ي  الطميل  ألتج لم 

 كهبهو رشطملو مَلْ ي لم رش ض َفْا َسم و  سال ينهم فمضع النقو ف و  فرخهرصتو لذلك.

 يصدلح ال فر سف و رش، هو  فق  ش ي  سها ف،و ح ي  فا كهريِب  يِف  كرن سفر إَلى أن قاال:

ْ  سفر  في ً ا  رش ض. فا  دح سرش ضهر درلِح  فهم ش،ًئر ف،و  نكع مَل

هِي ساألحردي  قال: أن إَلى   كل ع   سهي فشرهْي   كثعهر الي ا كهر  يِف  سض ههر الَّ

در هِبدر سالنةدع ال درس  كدل عل،دو يقد   ال ََت،،اهدر  ن إال األحرديد   فدا شد،ًئر كه  فا   َّنَّ

 سدد ،   رشددا سحَيَ،ددى فرلددك   سايددة فددا كددرن سلددم غعيدد   رشِمدد ي  حيددها ال فنحددو فشددرهْي 

 حيدها سال ف،دو  يط دا فدا سجد ت غعيد  رشِمد ي  احدها سلدم ال لدم   ئمدة فا سالثقرت

ا  غعيًبدر احلد ي  كدرن إنا رشدو احها ق  الذي رشرحل ي   الهصدل الشدهم  احلد ي  ف فدر شدرنًّ

  ح . عل، ر يعدو  ن يق   فل،س الصم،ح

 احل ي . فا الوعي  منيكعه كرحما النخعي: إبراهاال وقال

 عدع   فدنن الضدرلة  ت شد  كدام فرْحُشد و احل ي  َسم ت إنا شبا : أبم  بن يزيد وقال

 العسرلة. رشق،ة سنكع ف عو  سإال

 سد   رشدا سالل،د   حدس رشدا فرلدك لدمال قاال: وها ، ابان عان بإسانا ه الباهقاي وخرج

 رشو. ُي مل   ال َّبِي عا جرء فر كل  ن  اا ك ت دلكت 

 عدا األعمد   عدا يدمحس  رشدا ع،يدى ث در األددبهرِت: ارشدا ث در خاثماة: أبم  ابان قال

 .(1)’سرئعودا س دع رشو  يؤخذ فر ف و فآخذ احل ي  ألَسمع إتج  قرو: إرشعاه،م 

FFFFF 

                                           

 (.627-2/625(  ح علل الرتفذي  الرشا  ج  )1)



 

 قاعد : -

 فهدم االعهبدر ؛ د جدة عدا ي ْداو سال عل،و سسكت داسد   رشم  خعجو الذي احل ي 

 للمهررش ة. درلِح

  حددو عل،ددو سسددكت داسد   رشددم  س دو فددر  ن إىَل  -ا، ِ ددو - الصددالح ارشددا سنهدد 

 رش ضهم. هذا عىل ستب و  (1)حيا

 سف،دو الضد ،ف  ف،دو داسد  رشدم عل،و سكت فر  ن سرش، ما اْلمققمن  نلك يِف  سخرلف

 الصم،ح. سف،و احليا

 اارشد دعدا داسد:  يِب  تعمجدة يِف  ال بالءد  عالم دسْي كهررشو يِف  -ا،  ِ و- الذهبِي  س د

 سهدا ف،دو كدرن فدنن يقر رشدو  سفر الصم،ح دالي اد يِف  نكعت يقمو: داسد  رشر َسم ت داسو:

 رش، هود. ش ي 

 رشِميدد  رشددذلك -ا،  ِ ددو- َسفَّ  فقدد  دقلددت: بقولااه: الاانص هااذا عااىل الااذهبمي وعاااِ

 فدال حُمهمدل  خن،دٌف  ض ُنو عامَّ  سكررَسَ  حُمهمل  غْيُ  سسه و ش ي   ض نو فر سرشنيَّ  اجههردو 

 عىل حكم ر إنا سالس،ام ع  و  حي ًر يكمن  ن احل ي  عا -هذو ساحلرلة- ُسكمتو فا لامي

لف ُعع  يِف  هم الذي احلردث  المل  رشردطالح ر احليا ح ج    قيدرم فا قيم إىَل  ي مدُ  اليَّ

ددم،ح   ا، عبدد   رشددم ع ددو يعغددُ   الددذي  س ال لددامء  مُجهددم  ع دد  رشددو ال مددُل  جيددُ   الددذي الصَّ

،وس البةر ي   احمدطَّ  لدم فنحَّدو الصدمة  فعاتد   داَت  يِف  داخل فهم سرشرل كس  فيلم  ُيمشج

 داسد  يِب  فكهدر  ساحليدا  الضد ف رشدني ُفهجرنرًشدر سلبقدي االحهجر   عا خَلع  نلك عا

د،ةرن   خعجدو فدر الثَّررشت فا ف،و فر  عىل  فدر يل،دو ُثدمَّ  الكهدر   شدطع فدا َحمدم سنلدك الشَّ

 سدرلًِر ج،دً ا  إسد ردو سكدرن ع و   غبر فر يل،و ُثمَّ  اآلخُع  ع و ِغَ  س  الش،ةني   ح   خَعَجو

 َل،ج دني سجهدني فدا لِج،ئدو الُ لدامء سقبلدو ددرحِلًر  إسد ردو كدرن فدر يل،دو ُثمَّ  سشذسن  علة فا

                                           

 (.34-33( فق فة ارشا الصالح  حَتق،ق ال رت )ص 1)



 

 فمثل  اسيو  حن  ل قص إس ردو ض جف فر يل،و ُثمَّ  اآلخع  ف هام إس رد كله  ي ُض  فصرعً ا 

 فهدذا  اسيدو  جهة فا الضَّ ف رَشنيج  كرن فر يل،و ُثمَّ  غرلًبر  ع و سييكُت  داسد  رشم  ُيمش،و هذا

 .(1)’ علمدا سا، سحكر تو  شهعتو رشِمي  ع و ييكُت  سق  غرلًبر  يمه و رشل ع و ييكُت  ال

 دف،دداان يِف  الدد ِتد سدد ،  رشددا لددددإرشعاه،م تددعجم الددذهبِي احلددرف    يددت سقدد  قااات:

 فهدم ع دو  سسدكت داسد   رشدم  خعجدو اإلحدعام  يِف  ساح  ح ي  دلو ف،و: سقرو االعه اود

 .(2)’احل ي دا فقر  

  حقلدو داليد اد كهررشدو يِف  داسد  رشدم عل،دو سكت ف،ام ج،  تنص،ل حجع ارشا سللمرف 

  رشطملو. لك

ه- قال  كرن دسفر داسد:  يِب  قمو دسيِف  :"الصالح ابن كتاب عىل النكت" كتابه ِفم  ،-اهلل  ِحم

 يب، و. ال  حو -ش ي  غْي سها ف،و يكمن الذي  ن ينهم فر- .(3)رش، هود ش ي  سها ف،و

 احليددا قب،ددل فددا يكددمن ال داسد  رشددم عل،ددو سددكت فددر مَج،ددع  ن يهبددني ه ددر سفددا

  قيرم: عىل هم رشل االدطالحي 

 الصمة.  ط عىل  س الصم،مني يِف  هم فر ف و -1

 لذاتو. احليا قب،ل فا هم فر سف و -2

 اعهض . إنا احليا قب،ل فا هم فر سف و -3

ا. كهررشو يِف  كثْي القيامن هذان  ج ًّ

ْ  فا  ساية فا لك و ض ،ف  هم فر سف و-  غرلًبر. تعكو عىل جيمع مَل

 هِبر. لالحهجر  تصلح ع  و األقيرم هذو سكل

                                           

 (.215-13/213  عالم ال بالء )( سْي1)

 (.162(  ساحظع: الهق،،  ساإليضرح )ص 1/35( ف،اان االعه او )2)

 (.27سدف س  و )ص  يِف  هل فكة  إىَل  سرلهو  يِف داسد   يِب ( احظع: حص كالم 3)



 

ْ  إنا الضد ،ف احلد ي  خُيدع   حدو ع و ف  و ارشا حقل كام  س حدو غدْيو  البدر  يِف  جيد  مَل

 العجرو.   ي فا ع  و  قمب

 إن السد،ام ع د و ددم،ح فهدم داسد  رشدم عل،و سكت فر دكل الرب: عبد ابن قال وكذلك

ْ  كرن  غْيود. البر  يِف  يذكع مَل

 حَيدها كدرن  حدو ع دو ال دذ  ارشا حقلو ف،ام ح بل رشا     اإلفرم عا  سي ر فر هذا سَحمم

ْ  إنا ج و عا  رش،و  عا ش ،   رشا رش معس  غْيو. البر  يِف  يكا مَل

 دلدم الرش دو: قدرو  حدو كدردش رشدا ال دا  رشدم حكدرو ف،ام ع و  سي رو فر هذا: فا س رصح

ْ  ع  ي دح فر عىل اقهرص  ن   دت  يدر سلك دك اليشدء  رش   اليشء إال الي   هذا فا   س مَل

 ي ف ود. يشء البر  يِف  كرن إنا إال يض ف فر  خرلف ال  تج  احل ي  يِف   عيقهِي ت ع  رش َي

ي ر  فر هذا: سفا  الصدم،ح رشرإلسد رد ح بدل رشا     اإلفرم ارشا ا، عب   عيق فا سج

 ساحلد ي  دغل  قلبو سيِف  إال الع ي يِف  ي ظع  حً ا تعب تكرد دال يقمو:  يِب  َسم ت قرو: إل،و

 الع ي. فا إيل  ح  الض ،ف

 يدد  ي ال حدد ي  دددرح  إال ف،هددر جَيدد  ال رشبلدد  يكددمن العجددل عددا فيدد لهو قددرو:

 يي و؟ فما   ي سدرح  و سق،م فا دم،مو

 الع يد. درح  يي و سال احل ي   درح  يي و قرو:

 فودْي      اإلفرم تالفذة فا كرن فنحو عج   سال داسد  يِب  عا حكي ِاَّر َحمم فهذا

 قملو. يقمو  ن فيه كع

 فيد   داعهدرت قدرو:  حدو ت،م،دة رشا ال يا تقي ال الفة عا الطميف ال جم حكى رشل

 .(1)داسدد  يِب  لرشط افًقرفم فمج تو     

                                           

مد فا في  و  ج يِف (: د...  ط     82الهمسل سالمس،لةد )ص  يِف دقرع ة جل،لة  يِف ( رشل قرو ارشا ت،م،ة 1)

 .’س  ودا يِف داسد   يِب  ط 

= 



 

 يظهدع ه در سفدا هدذا  فدا يشء إىَل  سال رشديا الثرلد  ال دمع يِف  شد،ة ر  شدر  سق 

 فدا مَجرعدة  حرديد  خيدع  فنحدو داسد   رشدم عل،دو سدكت فدر رشكدل حَيدها فدا  عيقدة ض ف

 فثل: ع هر سييكت االحهجر   يِف  الض نرء

 س دان  رشدا سفمسدى عق،ل  رشا  حُممَّ  رشا ا، سعب  الهم فة  فمىل سدرلِح د، ة  ارشا

 سغْيهم. درلِح رشا سددم النضل  رشا سسلمة

 رشل هِبم  االحهجر  يِف  سيهررش و  حرديثهم عىل اليكمت يِف  يقل و  ن لل رق  ي بوي فال

 ف،و؟ ف،همقف غعي  هم  س رشو ف، هض  فهررشع احل ي  لذلك هل ي ظع:  ن  عيقو

 خيدع  سق  ال كع  قب،ل إىَل  ي مط فنحو ف و  ق سث هم فا لعساية ُُمرلًنر كرن إن الس،ام

 ساقد  رشدا سعدثامن الد ق،قي  سدد قة سج،دو  رشا كرحلر ث رشكثْي هؤالء فا  ض ف هم لِا

 سإسمرا   قم  رشا سسل،امن الكلبِي  ج ر  س يِب  الب،لامِت  الع ا عب  رشا سحُممَّ  ال معي 

 الرتسكني. فا س فثردم فعسة   يِب  رشا ا، عب  رشا

هِدي ساألسدرح،  رشرل    دة ال ليني س حرديثهم ال قط ة األسرح،  فا ف،و فر كذلكس  الَّ

  يِب  سدكمت  جدل فا رشرحليا هؤالء ألحردي  احلكم يهجو فال  ْسامؤهم   هْبمت فا ف،هر

 كهررشدو  حندس يِف  الدعاسي نلك يِف  الكالم فا لو تق م رشاِم اكهنرء يكمن تر ة سكمتو ألن داسد؛

 األئمدة ساتندرا الدعاسي نلدك ضد ف سضدمح لش ة يكمن ستر ة ف و. همولذ يكمن ستر ة

 اخدهال  فدا يكدمن ستدر ة سغْيمهدر  ال دالء رشدا سحَيَ،دى احلدميعث ك يِب   سايهو   عح عىل

 األكثع. سهم ع و  العساة

 فدر ساألسرح،  العساة فا مَجرعة عىل الكالم فا ع و ال ب  رشا احليا  يِب   ساية يِف  فنن

                                           

= 

غرلبهر ج،رد   -ي  ِي: الي   أل  -(: دساحلق  ن  حرديثو 6دت ج،ل ال ن ةد )ص  يِف سق  قرو ارشا حجع 

در   ُثمَّ يم دهر للمهررش رت  سف،و القل،ل فا الض ر  الوعائ  األفعاد.  خعجهر  إحَّامسالض ر  ف هر 

 .’ر رش  و رشق،ةدايرض  عل،هر ش،ًئر فش،ًئر  سرشقي ف ه



 

  شهع.  سايهو كرحت سإن اللؤلؤي   ساية يِف  ل،س

د  عدا دي در   رشدا فرلك عا سج،و رشا احلر ث  عيق فا  ساو فر ذلك: أمثاة ومن  حُممَّ

ت إن$ ح ي :  هعيعة  يِب  عا سْييا  رشا  احل ي . #جنابة... شعر  كة َتى

 ح يثدو ساحلدر ث ضد ،ف  حد ي  هدذا فقدرو: العسايرت رش ض يِف  عل،و تكلم فنحو

 الكالم. هذا رش ض عىل اقهرص ررش ضه سيِف  ف كع 

ْ  رش ضهر سيِف   اليد ا  خدر   البدرل  رشرلهض ،ف احل ي  عىل يهكلم سق  ف،و  يهكلم مَل

 ف،هر. ع و سييكت

د   عيدق فدا اليد ا  يِف   ساو فر أمثاته: ومن  قدرو: حدرفع عدا ال بد ي  ثررشدت رشدا حُممَّ

 يِف  احلد ي  فدذكع   عبرس ارشا إىَل  حرجة يِف  -ع هام ت رىَل  ا،  يض- عمع ارشا فع احطلقت

ف  إ اه$ سقرو: اليالم   د ُثمَّ  ت،مم  َحهَّى عل،و يعد فلم   ال َّبِي عىل سلم الذي  أ   أن يمنعنماي ملى

ف  أِنِّ  إال عااكال  .#طهر عىل أكن ملى

 ْ ْ  قدرو: الهندعدد دكهدر  يِف  نكدعو سَلر الي ا  يِف  عل،و يهكلم مَل د   حد  يهدررشع دمَل  رشدا حُممَّ

 د.هذا عىل ثررشت

 ف كعد. ح ي  دسهم قرو:  حو ح بل رشا     عا حكى ُثمَّ 

ام، أو ا قطا  إسنا ها ِفم  الَّتمي األشا يث وأما  كثري : أشا يث ذلك من الكتاب   ي إِبف

 حد ث ِي قدرو: اله،درح  يِب   عيدق فدا  ساو فدر- كهررشدو يِف  ح ي  ثرل  سهم- منها: -

 فذكع -ع و ت رىَل  ا،  يض- فمسى  يِب  عا حُي ث كرن البرصة عبرس ارشا ق م َلر قرو: ش،خ

ْ  .#لبوله  اريتد يبول، أن أشدكال أ ا  إذا$ ح ي :  هدذا سف،دو العسايدرت  مَج،ع يِف  عل،و يهكلم مَل

 البهم. الش،خ

هِي األحردي  فا نلك غْي إىَل   ال لل. فا ف،هر فر هِبر االحهجر  فا َيم ع الَّ

 الضد ،نة  رشرألحرديد  حَيها  حو سدن ر لِر وسكمت جُمعد عىل االعهامد ع م  الصواب:

 ع و. نلك ثبت إن الق،رس عىل سيق فهر



 

 ف،و! يقل و فك،ف رشذلك االحهجر  يعب ال سكمتو جُمعد عىل سال هم 

اعه وهذا ْ  دسفر قوله: ِحانا إن َجى  ددرلِح  حدو فدعادو  ن عدىل ددرلِحد. فهدم ش،ًئر ف،و  قل مَل

 الظرهع. سهم للمجة.

  س لالسهشدهرد  س للمجدة  الصدالح،ة سهدم- نلدك فدا  عم هم فر عىل َ ل رو سإن

 رشرلض ،ف. حَيها  حو ف و يلام فال -للمهررش ة

هِي الماضع تلك ت فل إىَل  سحَيهر    م إفدعاد ف،هدر هدل ضد ،نة سهي عل،هر  ييكت الَّ

 ال؟

 ع تقد ي كدل سعدىل الثرِت  عىل َ ل سإال األسو  عىل احلمل ت ني إفعاد ف،هر سج  إن

 فطلًقر. لالحهجر  عل،و سكت فر يصلح فال

  يِب  سد ا ديِف  فقدرو: -ت درىَل  ا،  ِ و- ال مسي ال يا حُم،ي الش،خ نلك عىل حبو سق 

ْ  الض ف ارهعة  حردي  داسد  كالفو. ت سيل فا فالرش َّ  ض نهر  عىل فهنق  حو فع يب، هر مَل

ْ  فر س  و يِف  سج حرو فر  ن ساحلق قال: ثحالَّ  ْ  و يب، د مَل   حد  حيد و   س ددمهو عدىل يد ص سمَل

 يقهيضد فدر سد  و يِف  ال در     ب  س ي همد  فدا ضد نو عدىل حص سإن حيا  فهم ي هم  ِاَّا

ْ  رشض نو  حكم لو جررشع سال الض ف   داسدد.  يِب  سكمت إىَل  يلهنت سمَل

 فدا سغْيو الهذ   ح فا فماضع يِف  نلك خرلف لك و الهمق،ق  هم سهذا قاات:

 سا، رشدذلك  يودرت فدال عل،هدر داسد  يِب  سدكمت  جدل فدا كثْية رش حردي  فرحها تصرح،نو 

 .(1)’ا  علم.

 فقدرو: حد يًثر نكدع َلَّدر -ا،  ِ دو- حنيدو حجدع ارشدا نكدعو فر نلك سخالدة قات:

 تب دو سفدا الصدالح ارشدا   ي عدىل فهدم عل،دو؛ سسكت ف و  عًفر الي ا يِف  داسد  رشم د خع 

 ال إل،ددو األخددعب الطددعا احضددامم رشرعهبددر  سلكددا كددذلك  اجلمهددم    ي سعددىل حيددا.

                                           

 (.445-1/435( ال كت عىل كهر  ارشا الصالح )1)



 

 .(1)’رشرحنعادودا

  علم. سا، لالْحجبر   يصلح ف،ام هذا  ن شك سال

FFFFF 

 قاعد : -

 تضد ،ًنر سال للمد ي  ف دو تصدم،ًمر لد،س س  و يِف  احل ي  عىل الرتفذي سكمت

 إل،ك. ف و احل ي  عىل احلكم إحرلة إحَّام لو  ف و

ااه- القطااان اباان قااال  الضدد ،ف  سيضدد ف الصددم،ح  يصددمح الرتفددذي دإن :-اهلل  ِحم

 .(2)’ف،ودا ي ظع فا حظع إىَل  للم ي  تعك سكت؛ إنا سسكمتو رش، هام  فر سحُييا

 الهصد ،ف سضدع  دل ] ن الحظ ر إنا االْحجبر  د جة عا ي ْاو ال غرلًبر لك و قات:

 فدا رشِةدال  االسهشدهرد  س لالحهجر  يصلح فر عىل ف،و يقهرص  ن األرشما  عىل للم ي 

 .(3)اجلمع[ فطلق سض و  دل فنن اليرح، ؛ عىل  ت 

FFFFF 

 قاعد : ِفم   جة تصحا  احلاكال: -

ه- تاماة ابن اإلسالم شاخ قال   حدو َحهَّدى الهصدم،ح  رشر  يِف  فهيرهل داحلركم :-اهلل  ِحم

 تصدم،ح دسن تصدم،مو إن َحهَّدى سحد و  رشهصدم،مو يمثدق فدال فمضدمع؛ هم فر يصمح

 رشدل حبدرن  رشدا حدرتم س يِب  خاْيمدة ارشدا تصدم،ح دسن رشدل حدااع  رشال سال ا قط ِي الرتفذي

 تصدم،ح فدا خدْي دالةهدر ةد يِف  الق ي الماح  عب  رشا حُممَّ  ا، عب   يِب  احلرف  تصم،ح

 .(4)’  جحدا  س تصم،مو فثل يكمن  ح،رًحر الرتفذي سحَتيني  ي   رشال احلركم

                                           

 (.12عممم الونعة للمجر  )ص  يِف ( قمة احلجر  1)

 (.9لمحة  قم  2( رش،رن المهم ساإلهْيرم )اْلجل  2)

 (.3دت ج،ل ال ن ةد )ص  يِف ( تضمني فا كالم ارشا حجع ال يقالِت 3)

 (.49( ُمهرص النهرسب )ص4)



 

 أ ه$ فعفمًعر: اخلطر  رشا عمع حِل ي  احلركم تصم،ح -ا،  ِ و- ت،م،ة ارشا سحقل

د بمحِ أسألك  ب، يا قال: اخلطائة، آ م اقرتف ملىا مَّ  .#.. لم  غ رت ملىا حمح

 عل،دو  حكدعو ِاَّدر فهدذا س فثرلو  احل ي  هذا لثل احلركم تصم،ح دس فر بقولاه: وتعقبه

  هدل ع   فكذسرشة فمضمعة سهي ي  حرد يصمح احلركم إن سقرلما: رشرحل ي   ال لم  ئمة

 سهدم اليد،ح  سيص نكدع ف،دو الدذي ثعفلدة رشدا ز يد  ح ي  دمح كام رشرحل ي   ال عفة

 سغْيمهر. اجلمزي سارشا الب،هقي نلك رشنيَّ  كام ال عفة  هل رشرتنرا كذ 

 ال لددم  هددل  ئمددة ع دد  سهددي يصددممهر  فيدده  كو يِف  كثددْية  حرديدد  سكددذلك

 يعف و. فمقمًفر كمني فر سف هر فمضمعة  رشرحل ي 

 كدرن سإن احلدركم  تصدم،ح جُمدعد عدىل ي همد سن ال رشرحل ي  ال لم  هل كرن سِدذا

 سإن غلطدة يكثدع الذي الثقة رشِم ْالة الصممني يِف  هم لكا دم،ح  فهم يصممو فر غرل 

 عل،و.  غل  الصما  كرن

 حبدرن رشدا حدرتم  يِب  رشِةدال  تصدم،مو؛ فا  ض ف احل ي  يصمح ف،ما سل،س

 الرتفدذي  تصدم،ح سكدذلك قد ً ا  س جدل احلدركم تصدم،ح فدما تصدم،مو فنن بيهِيال

 سإن هدؤالء فدنن احلد ي   يصدمح فد،ما س فثدردم ف  و سارشا خاْيمة  سارشا سال ا قط ِي 

 احلركم. فا البر  هذا يِف   تقا فهم حااع ي قلمحو فر رش ض يِف  كرن

 فيلم تصم،ح يبل  سال فيلم  تصم،ح فبل  هؤالء فا الماح  تصم،ح يبل  سال

 .(1)’البر دا هذا يِف  د ف فر  جل البةر ي كهر  رشل البةر ي  تصم،ح فبل 

 اجلم،ع. ا،  حم لب ضهم  خالًفر ال هم  هم هذا قات:

FFFFF 

 قاعد : -

                                           

 (.86-85الهمسل سالمس،لة )ص  يِف ،لة ( قرع ة جل1)



 

 كهررشدو يِف  هدي سإحَّدام  سايهو  يِف  ال  حكرفو يِف  هم إحَّام احلركم إىَل  ُي ي  الذي الهيرهل

 كهبو. فا وغْي دسن اليه  ك

ه- املعامي العالمة ذكره ما خاة: من  اه وق  ما وسب   يظهدع دسالذي قال: شاث ،-اهلل  ِحم

  سبر : ع ة لو  ن اخللل فا داليه  كد يِف  سقع فِ،ام يِل 

 عرصحر يِف  حب  دق  داليه  كد: خطبة يِف  قرو سق  اإلكثر   عىل احلركم حعص األول:

 يبلد  ال احلد ي  فدا ع  كم يصح فر مَج،ع رش ن اآلثر  رشعساة نيشمهم البه عة فا مَجرعة هذا

 كلهر  كثع  س  قل  س جاء   لف عىل الشهملة اْلجممعة األسرح،  سهذو ح ي   آال  عرشة

 هؤالء. عىل للعد اإلكثر  يِف  همب لو فكرن دم،مةد. غْي سق،مة

:  اْلُمد ثمن ف،دو يه درفس رِاَّد غعيًبدر يكمن  س عرو  رشي  ٍ  احل ي  لو يقع ق   حو والثاِنم

 إثبرتو. عىل ف،معص

 َتعجيدو يِف  الرسدا  يب داسده رن األخارم: اهلل عباد أباو احلا ظ قال ،(1)"احل اظ تذكر " وِفم 

 عرلً،در اخلدر سج  إنا سكرن  دملو  سحيا ح يثو كثعة فا  حتْي فك ت فيلم دم،ح عىل

 ي  ِددي: -دددرحب ر  ط فددا ،سلدد فدد قمو: -اليددهةع  يِف  ي  ِددي:- حكهبددو  ن الرشدد  يقددمو:

 ف،ود. فشن  ِي -فيلاًم 

  ن اشدههى غعارشهدو  س رش لدمو يندعح حد يًثر ع  و سج  كلام هذا َحمم للمركم ف عض

 اليه  ك. يِف  يثبهو

 البمد  يِف  اله د  فدا حنيدو عدا خُيندف سلكي األسلني  اليببني ألجل  حو الثالث:

ْ  سال ظع    ن ... مَجرعدة دسد ل ِي اخلطبدة: يِف  قدرو نلدك  إىَل  س شر  علة لو فر خيع   الَّ  يلهام مَل

د  حَيدها رش سدرح،  العسيدة األحرديد  عدىل يشدهمل كهررًشدر  مْجع  رشدا سفيدلم إْسدامع،ل رشدا حُممَّ

ام لددو علددة ال فددر إخددعا  إىَل  سددب،ل ال إن رشِمثلهددر  احلجددر  ْ  -ا،  ِ هددام- فددنَّنَّ  نلددك يدد ع،ر مَل

                                           

(1( )2/270.) 



 

  ألحنيهامد.

 ْ  ال ظدع رش   ا هام عىل غل  فر إال خُيعجر  الَّ  فلهافرن الش،ةني فنن هذا يِف  يص  سمَل

ْ   حدو كالفو سارهع قردحة  علة لو ل،س  حو ساله رشع سالبم   س حدو  لبهدة  ال لدل إىَل  يلهندت مَل

ْ  سإن  جرِدام  فثل  جرلو كرن فر خُيع   قردحة. علة لو ل،س  حو ا و عىل يول  مَل

 رشِمثلهدرد  ... حُيدها درش سدرح،  قملو: ف  َى يِف  تمسع األسلني اليببني ألجل  حو الراب :

  كالًفر. ف،هم  ن ي لم مَجرعة عا ف خع  كالم ف،و فا الصم،مني  جرو يِف   ن عىل فب َى

ة رجان إ َّام ال اخني أن التوس  وحمى  معرو ة: موام  ِفم  كالم  اه ملمن َيح

  خدع  كدام  لبهدة   سايهدو يِف  يرضدو ال الكالم ناك  ن إىَل  اجههردمهر يؤدي  ن أشدها:

 ل كعفة. البةر ي

:  سحد و  رشو لالحهجر  يصلح ال  حو يقهيض إحَّام ناك  ن إىَل  اجههردمهر يؤدي  ن الثاِنم

 نلك. سَحمم غْيو  تررش و ح،   س فقعسًحر رشو حُيها ألن يصلح  حو سيعيرن

  س مخو شد، فدا فالن عا رشعسايهو خرص العجل يِف  الذي الض ف  ن يعير  ن ثالثها:

 جدرء رشِدام  س اخهال دو  رش د  ف دو سدمع رشاِم  س كهررشو  غْي فا ف و ييمع رشاِم  س ع و  فالن رشعساية

ْ  ف لس سهم ع   ة ع و  اله ل،س.  يبة ي فع فر آخع سجو فا ع و ي ت سمَل

د يصلح  ال ح،  لو خُيعجرن سال يصلح  ح،  للعجل ف،ةعجرن  يِف  احلدركم سَقرصَّ

ْ  لِا فماضع يِف  ف خع  سزاد هذا فعاعرة  قد  فدا حظدْي  حدو عدىل رش درء لدو  ح مهر سال خُيعجر مَل

 ف،و؟ فهكلم سهم ِدذا  خعجت ك،ف لو: ق،ل فلم لو   خعجر

ام جُي،  ل لو  هِبدذا سفَّ  سلدم هذا يِف  الكالم فا قعي  كالم سف،و لنالن  خعجر ق  رش َّنَّ

ْ  لك و اخلط ؛ درن  هلكى. جِلامعة  خع  رشل رشو يف مَل

 سقد  سد ة  سسدب ني اث هني عمعو رشل   ن رش   داليه  كد ت ل،ف يِف   ع  حو م؛:اخلاا

 فددع يصدد نهر  خددعب كهدد  يدد و حَتددت -يظهددع فدد،ام- سكددرن ع ددو  حقددل كددام ناكعتددو ضدد نت

 الصد نرت ستلدك داليده  كد إَْترم عىل حعيص فهم  جلو  قع  اسهش ع سق  داليه  كد 



 

ام الي   يِف  يقع العجل يِف  يهمهم فق  فمتو  قبل  لدو   خعجدر الدذي فدالن  حو  س لو  خعجر  َّنَّ

ْ   حو  س آخع   جل  حو سالماقع   سهدرم ع ة داليه  كد يِف  لو   يت سق  نلك  حمم  س جيعح مَل

 إحَّدام فيدلاًم   ن فدع -فدثالً - فيدلم لدو  خدع  قد  العجدل: يِف  ف،قدمو هِبر جَيام القب،ل هذا فا

 ارشا فالن هم الي   يِف  الماقع فالن العجل: يِف  سيقمو رشرسمو  اْسمو شب،و آخع لعجل  خع 

 غْيو.  حو سالصما  فالن.

ْ  كلو هذا فع لك و  الضدبم ة   ددملو فا ي قل كرن إحَّام ألحو  سايهو؛ يِف  فر خلل يقع مَل

 هدم هذا هم  كام احلركم َسم و فق  داليه  كد يِف  ح ي  فكل  حكرفو  يِف  اخللل سقع سإحَّام

 فالًحر  ن  س دم،ح   حو  س الش،ةني   ط عىل رش حو حكمو ف فر الثقة  رشو حَتصل الذي الق  

 اخللل. فا كثْي ف،و سقع ق  فهذا نلك سَحمم فالن  ارشا فالن هم  حو  س دمريِب  ف،و الذكم 

 اجلددعح يِف  فكهبددو رشدددداليه  كد  خَيصددمحو إحَّددام رشرلهيددرهل للمددركم سنكددعهم هددذا

ْ  ساله  يل  يِف  لدو سقدع رشِدام الهشدب   ن يهبدني سهِبدذا - علدم فد،ام- ف،هر ِاَّر رشيشء   ح يوماوُ  مَل

هِدي  حكرفدو يِف  الدرتسي إلجْيدر  كدرن إن ألجلو ف،و سرشكالفهم داليه  كد  داليده  كد يِف  الَّ

 ساله د يل اجلدعح يِف  داليه  كد غْي يِف   حكرفو يِف   س  سايهو يِف  للق ح كرن سإن سج،و  فهم

 لدو سقدع إن ال در فني  األئمدة فا غْيو كمرو نلك يِف  حرلو رشل لذلك  سجو فال نلك سَحمم

 فر سقبمو ف،و   خط   حو عىل ال ل،ل قرم فر إ عاح نلك يِف  ساحلكم لوْيو  يقع كام ف رد  خط 

 .(1)’المفقدا سا، ع او 

هِي الماضع ؛-ا،  ِ و- كالفو  فرد سق  قات:  ف،دو لدمتك لِدا الش،ةرن ف،هر خُيع  الَّ

 اجلم،ع. ا،  حم ف و  عاياة فرئ ة سهذو العساة  فا

FFFFF 

 قاعد : -

                                           

 (  رشهرص  ييْي.459-1/457ت ح،  الكمثعي فا  رشر ،ل ) يِف  رشاِم( اله ك،ل 1)



 

ااه- ا ااوزي اباان قااال  اإلسددالم؛ دساسيددا عددا خر ًجددر حدد يًثر   يددت دفَهددى :-اهلل  ِحم

 ف،و: فرحظع سَحممهر داسد   يِب  سس ا سالصم،مني      سفي   كرلم   

 يبدريا س  يهدو ف،دو ا تبدت إنس  فدعو  قدع  ساحليدرن الصمرح فا حظْي لو كرن فنن

ى كهررش در فدا  حماَدم ساعهر إس ردو  جرو فه فل األدمو   سالرتسكدنيد رشدددالض نرء اليدمَّ

 ف،و. الق ح سجو ت ع  فنحك

 جدعب قد   س فقلمرًشدر   س فمضمًعر  احل ي  سيكمن ثقرت  كلو اإلس رد يكمن سق 

 .(1)’قردداال  إال نلك ي ع  سال األحماو   د   سهذا ت ل،س؛ ف،و

وزية قاال ابن وقال ه- ا ف  دالدعاسيد: ف ركْي فا احل ي  هذا  ن عىل ي و دسِاَّر :-اهلل  ِحم

ْ   حو  اليد ا؛  هدل فا  ح  سال الصم،ح   دمر  ال ال هم ة؛ الكه   هل فا  ح  يعسو مَل

 .(2)’البةر يدا  ط عىل الظرهع يِف  سكمحو إس ردو  شهعة فع

 قاعد : -

 ع  هم. دمهو ت  ِي ال الي  ة  احل ي  كه  يِف  حل ي ا  ساية جُمعد

ه- تاماة ابن اإلسالم شاخ قال  قال: ثبوته بعدم شكال أن بعد شديث عىل له تعقا  ِفم  -اهلل  ِحم

 فدر  سايدة يِف   فثدرِدم عردة عىل الق ي ا، عب  س رشم  فرل،و  يِف  ال ي ِي فمسى  رشم  ساو دسق 

دم اْلُمد ثني فا اله خعيا  كثع اعهردو كام ض ،ًنر   س دم،ًمر كرن سماء البر  يِف  يعسب   َّنَّ

 يِف  الصد نني عدردة هدي كدام ال رقدل عدىل نلك يِف  ال ه ة سجَي لمن النضرئل يِف   سي فر يعسسن

 سال بردات. ساألشةرص ساألفك ة األسقرت فضرئل

  حرديد  عجَيمد ح،د  سغدْيو األعدامو فضدرئل يِف  األددبهرِت  الشد،خ  رشدم يعسيو كام

 ضد ،نة كثدْية س حرديد  سحيد ة  دم،مة قمية كثْية  حردي  سف،هر  سايهو  لكثعة كثْية

                                           

 (.100-1/99( المضمعرت  الرشا اجلمزي )1)

 (.3/251( هَتذي  ُُمهرص الي ا )2)



 

 ح د،م  رشم يعسيو سفر الصمررشة  فضرئل يِف  سل،امن رشا خ،ثمة يعسيو فر سكذلك سساه،ة  فمضمعة

  الل،د  رشدم يعسيدو سفر األسل،رء  حل،ة  سو سيِف  فنعد  كهر  يِف  اخللنرء فضرئل يِف  األدبهرِت 

  رشم يعسيو سفر الش،مخ  فا س فثردم الب رء  رشا عيل س رشم الك رِت  ال ايا سعب  اليمعق  ي 

 رشدددا القرسدددم س رشدددم الددد ي ِي  فمسدددى س رشدددم حدددررص  رشدددا النضدددل س رشدددم اخلط،ددد   رشكدددع

م رشرحلد ي   ف عفدة َدم ِاَّا س فثردم الو ِي  عب  عيركع ساحلرف   يِف  يدعسسن فدر كثدًْيا فدنَّنَّ

 رشكل ل،مها ال البر  نلك يِف   سي فر ل، ع  اجلر ية عردهِتم عىل فطلًقر  سي رف تصرح،نهم

 ال سقد  سضد ،ف  سف كدع  غعيد   سيقدمو: احلد ي  عدىل  حد هم يدهكلم سقد   سي  فر

 يهكلم.

 ارشدا فرلدك فثدل ديد هم  عل،و سيب من رشو حَيهجمن الذيا احل ي   ئمة رشِةال  سهذا

 رشدا سسدن،رن فهد ي  رشدا الع ا سعب  القطرن   ، س رشا سحَيَ،ى احلجر   رشا سش بة  حس 

 رشدا سإسدمرا ح بدل  رشا س    سالشرف ي  اجلعاح  رشا سسك،ع البر ك  رشا ا، سعب  ع،، ة 

د  داسد  س يِب  ز عدة  س يِب  سالبةدر ي  ال ي ِي  رشا سعيل  اهميو   الدعسزي  حرصد رشدا سحُممَّ

د عديل  رشدا سداسد ال ذ   سارشا خاْيمة  سارشا  فدنن هدؤالء  سغدْي الطدري  جعيدع رشدا  سحُممَّ

 ددم،مهر ف عفدة يِف  جَيههد سا  ن حَيهدرجمن األحرديد  عدىل األحكدرم يب دمن الدذيا هؤالء

  جرِدر. سََت،،ا سض ،نهر

 ف عفدة ألجدل سهدذا هدذا رشدني ل،م،داسا سالعجرو احل ي  يِف  تكلمما الذيا سكذلك

 رشكع س رشم ال ا قط ي  احليا س رشم البيهي  حرتم س رشم ع ي  رشا      رشم ين ل كام احل ي 

 القرسدم س رشدم األحصدر ي  إسدامع،ل س رشم الب،هقي  رشكع  رشم نلك ين ل ق  سكام اإلسامع،يل 

 األفم  هذو رشيط فنن هؤالء  س فثرو حام  رشا حُممَّ  س رشم الر  عب  رشا عمع س رشم الاْحجرِت 

ْ  آخدع. فمضع لو  الدال ل مدع اله بجد يا لةسسد، كهدر  فثدل- رشنسد رد يدعسي ال فدا حدذكع سمَل

 هددؤالء دسن هدؤالء فدنن -نلدك س فثدرو الد يلمي  لشدهعير  الندعدسس سكهدر  المدديل 



 

 .(1)’كبْيدا  فع األكرني  فا يذكعسحو سف،ام الطبقرت 

 فومددًاا سال فط  ًددر يهةددذ  الَّ  ي بوددي  -ا،  ِ هددم- عل،ددو جددعسا الددذي سناك قااات:

 اجلم،ع. ا،  حم  (2)هِتمعرد فا  حو عع   ن رش   خردة ف،هم؛

FFFFF 

                                           

 (.86-85الهمسل سالمس،لة )ص  يِف ( قرع ة جل،لة 1)

 (.115-1/114ت ح،  الكمثعي فا  رشر ،ل ) يِف  امرشِ ( احظع: اله ك،ل 2)



 

 اخلرَتة

 نكدعك  هيدر البرحد  رش حدك فهدام زعمدت ل نيدك فدا ف عفدة حظعيدة ل لدم  أخرًيا:

فصطلح احلد ي   سقضدرير اجلدعح ساله د يل  سالهةدعيا؛ فنحدك تبقدى غدْي فه هدل ألن 

عيا ُار سدة تكمن ِاَّا ُي هم  عل،و يِف احلكم عىل احل ي  سرش،رن فعتبهو؛ َحهَّى َُتر س الهة

فدع -عمل،ة  ت ع  ف هر  رش رد هذا ال لم س غما  فيرئلو  سخبرير زسايدرو  سترترشَّدى لد يك 

 فلكة قمية يِف نلك!! - مو الام سة سال  رشة

هد(   و ا،: دال رش  يف هذا ال لم فا  مو الام سة سكثعة 795قرو ارشا  ج  )ت

طرل دة يف كدالم األئمدة ال در فني ك،مدي الذاكعة  فننا عد م الدذاكعة رشدو  فل،كثدع  رلبدو ال

القطرن  سفا تلقى ع دو ك  د  سارشدا الد ي ي سغْيمهدر  فمدا  زا فطرل دة نلدك سفهمدو 

سفقهت حنيو ف،و  سدر ت لو ف،و قمة حنس  سفلكة دلح لو  ن يهكلم ف،دو. قدرو احلدركم 

سنكددع ارشددا  رشمعبدد ا،: احلجددة يف هددذا ال لددم ع دد حر : احلندد  سالنهددم  سال عفددة ال غددْي. 

فه ي: ف عفة احل ي  إدرم  فننا قلت لل رمل رش لل احل ي : فا  يا قلت هذا؟ مل تكا لو 

   (1)حجةداهد

د رشدد عمتك إىَل الام سددة األسااا اد و  اسااة التخااريجفددنتج  خددهم كهددريِب د هااذا: أجااة ماان

ال مل،ة  فع حصمي لك ست ك، ي عل،ك  الَّ ته جدل إخدعا  يشء فدا ََتر جيدك سكهبدك 

الهمك دني يِف علدم احلد ي   رس  َحهَّى ييهق،م عمدك سي جمو رش ض  هل ال لم الكبدر  لل

الهةدر يا لل درس فبهدر  سإال فرليدالفة فصطلًمر سَتعجْيًر  فنن  نحما لدك رشِمبدر ة إخدعا  

 لذلك. رشه هلكTسالو ،مة  ن ََتيك َحهَّى ي نن ا،

 ه رن.الي سا، نلك  يِف  الافرن إخمة رش ض سد ،ع سإيَّرك

 هدي ل،يدت الدعد  س القبدمو فدا فعتبهدو سف عفهك للم ي  َتعجيك  ن  نكعك كام

                                           

 (.2/664 ح ال لل الرشا  ج / مهرم/ )(  1)



 

 فدا عل،دو يرتتد  سفدر سف رح،دو  احلد ي  فقدو عدا تبمد   ن لدك ي بوي رشل الطر ؛ خرَِتة

 َدر. اه ة سس،لة إال الهةعيا علم سفر القصمدة  الورية هم هذا إن  حكرم 

  فدع فا ي ع  سال سالض ،ف  الصم،ح  عفةف يِف  سسقهو عمعو  ف َى كما تكا سال

 عدىل حكمدك يِف  ته ثدع ق  سرشِم رح،و رشرحل ي  ال  اية رش سن  حك ه ر  زعم إتج  رشل ش،ًئر  دي و

 ال نلدك  ستقد يع لثقدرت ا  ساو لَِدر الدها ُُمرلندة ف،دو ت هر سال كع الشرن إن فعتبهو؛ سرش،رن احل ي 

ْ  فا ييهط، و  ساليالم. المفق  سا، رح،و سف  احل ي  رشنقو هيهم مَل

 

 كت 

د مَّ  بازمول عمر بن حمح



 

  هر  املصا   واملراج 

 القعآن الكعْيم. رشعساية حنص عا عردم. -

 )أ(

 رشجدد  ال لددمم الددميش العقددمم يف رش،ددرن  حددماو ال جددمم/ لصدد يق رشددا حيددا خددرن الق ددمجي  -

 م.1987ة ساإل شرد القمفي  دفشق هد(   عّ و للطبع: عب اجلبر  زكر   ف شم ات سزا ة الثقرف1307)ت

 دا  ال ْييدة  الطب دة ( ’702إحكرم األحكدرم يِف  ح عمد ة األحكدرم: الرشدا دق،دق ال ،د  )ت  -

 ال لم،ة. الكه 

د  رشا عيل احليا  يِب  ال يا عالء مَجع: ت،م،ة  ارشا اإلسالم ش،خ فهرسب فا النقه،ة االخه،ر ات -  حُممَّ

 ال عفة. دا  حرش النقي  حرف  مَّ حُم  حَتق،ق: ( ’803 )ت الب يل

 ت عيف فق فهو سيِف  ال عفة  دا  ( ’709 )ت الشر بِي فمسى رشا إرشعاه،م إسمرا أليِب  االعهصرم: -

  ضر.  ش،  حُممَّ  الي، 

 للماليدني  ال لم دا   بع ( ’1396 )ت الا كيل حَمممد رشا ال يا خلْي تعاجم(: )قرفمس األعالم -

 م.1980 اخلرفية الطب ة

 عب  قمطرن سحَتق،ق: د اسة ( ’702 )ت ال ،  دق،ق رشا ال يا لهقي االدطالح: رش،رن يِف  االقرتاح -

 .’1402 رشو اد اإل شرد فطب ة ال س ي  الع ا

 )ب( 

د  دارشدا القطدرند )ت  - رش،رن المهم ساإلهْيرم الماق ني يِف كهر  األحكدرم: أليِب احليدا عديل رشدا حُممَّ

 الرشيف حرتم فكهبة فا فصمَّ  ح ي  ( 700)  قم الرصية  الكه  دا  يةةح عا فصم  َُمطمط ( ’628

 ال مِت.

 األسىل الطب دة العيدرض/  ،بدة/ دا  سد ،   آيت احليني د. رشهمق،ق فطبمعرً  الكهر  إىل س ج ت -

 هد.1418

 )ت( 

 ال لم،ة. الكه  دا  ( ’463تر يخ رشو اد: أليِب رشكع     داخلط،  البو اديد )ت  -

د  ت ل،دق: ( ’806-’725) ال عاقدي العح،م عب  ال يا لايا سالهذكعة: هبرصةال -  احليدني رشدا حُممَّ

 ال لم،ة. الكه  دا  احلي، ِي 

 (’852)ت ال يدقالت حجدع رشدا عديل رشا     النضل أليِب   ج : فضل يِف  س د رشاِم ال ج  تب،ني -

 دقدمة جداء سف دو .’1408 األسىَل  الطب دة ،دة ال لم الكهد  دا  عرص  آو إْسامع،ل رشا إرشعاه،م ست ل،ق: حَتق،ق



 

 حجع. الرشا احلجر د

 اللط،ف  عب  المهر  عب  حَتق،ق: (’911ت  ي  العاسي رشرشح تقعي  ال ماسي: للي،م ي )ت -

 .’1399 الثرح،ة الطب ة ال بمية  الي ة إح،رء دا 

 ال عيِب. الرتاث إح،رء دا  ال لمي  الع ا عب  حَتق،ق (’748 )ت للذهبِي احلنرظ: تذكعة -

 الكهدر  دا  ( ’852 )ت ال يدقالِت  حجدع الرشدا األ رش دة: األئمدة  جدرو رشاسائد  ال ن دة ت ج،ل -

 ال عيِب.

 هدد( 474)ت البدرجي المل،د  أليب الصدم،ح  اجلدرفع يف البةر ي لو خع  لا سالهجعيح اله  يل -

 هد1406 األسىل الطب ة العيرض    اللماء دا  حيني  لبررشة  يب حتق،ق

 ( ’806 )ت ال عاقدي الدعح،م ل بد  الصدالح: ارشدا كهدر  فدا س غلدق   لق لِر ساإليضرح الهق،،  -

 .’1401 النكع دا  عثامن  حُممَّ  الع ا عب  حتق،ق:

 رشدا فصدطنى حَتق،دق: (’463 )ت ال مدعي الر عب  الرشا ساألسرح، : ال رِت  فا الم   يِف  لِر الهمه،  -

 .’1387 األسو اْلُجل  رشرلوع  اإلسالف،ة سالشئمن األسقر  زا ةس سزف،لو. ال لمي    

 ح،د   ال ثامح،دة ال ر   دائعة جَملس فطب ة ( ’852 )ت ال يقالِت  حجع الرشا الههذي : هَتذي  -

 درد . دا  حرش األسىَل  الطب ة ال كا  -آرشرد

 حَتق،دق: (’751 )ت -مزيدةاجل قد،م ارشدا- القد،م ارشدا الد يا لشمس داسد:  يِب  س ا ُُمهرص هَتذي  -

 .’1400 ال عفة دا  حرش سزف،لو شركع     

 الك درِت  ععاا رشا حُممَّ  رشا عيل احليا أليِب  المضمعة: الش ، ة األخبر  عا العفمعة الرشي ة ت ْايو -

 .’1399 األسىَل  الطب ة ال لم،ة  الكه  دا  سزف،لو  اللط،ف عب  المهر  عب  حَتق،ق: ( ’963 )ت

 حَتق،دق: (.’1386 )ت ال لمدي حَيَ،دى رشدا الدعْ ا ل بد   رشر ،ل: فا الكمثعي ت ح،  يِف  رشاِم له ك،لا -

 .’1401 رشركيهرن- الهم  ال عرش،ة الطب ة األلبرِت.

  -رشْيست ال لم،ة الكه  دا  ( ’911 )ت الي،م ي ال يا جلالو :فرلك فم    ح احلمالك ت ميع -

 لب رن.

د  حَتق،دق: (’1182 )ت الصد  رِت  إْسدامع،ل رشدا لِممد  األحظر : ت ق،ح ل رِت  األفكر  تمض،ح -  حُممَّ

 .’1366 األسىَل  الطب ة ال عيِب  الرتاث إح،رء دا  احلم،   عب  ال يا حُم،ي

 )ج(

 القدرد  عبد  حَتق،دق: ( ’606جرفع األدمو يِف  حردي  العسدمو: الرشدا األثدْي جَمد  الد يا )ت  -

 .’1403 الثرح،ة طب ةال النكع  دا  األ حرؤسط 



 

 الثم ي  الع ا فضل حَتق،ق: (’256 )ت البةر ي إسامع،ل رشا لِمم  اإلفرم: خلف القعاءة جاء -

 رشركيهرن. -الهم  اليلن،ة  الكهبة

 األسىَل  الطب دة ال ثامح،دة  ال در   دائدعة فطب دة ( ’327اجلعح ساله د يل: الرشدا  يِب حدرتم )ت  -

 ال لمي. رشِهمق،ق:

  رشدم النهدرح عبد  رشدو: اعه َدى (’656 )ت للم دذ ي ساله  يل: اجلعح يِف   سئلة عا ال ذ ي جما  -

 .’1411 األسىَل  الطب ة رشِمل   اإلسالف،ة الطبمعرت فكهبة حرش احل ي   يِف  الؤف ني  فعاء سيل،و غ ة 

 )ح(

 رشْيست.- ال عفة دا  (’هد1176حجة ا، البرلوة: لشرو سيل ا، ال هلمي )ت -

 احلم،د   عبد  حيدا عيل حَتق،ق: ( ’1207 )ت خرن د يق لِمم  اليهة: الصمرح نكع يِف  احلطة -

 .’1408 األسىَل  الطب ة عام   دا  اجلمل دا 

 )خ( 

 أل د    د  فيد   حَتق،دق فا األسو اْلجل  يِف  (’581خصرئص الي  : أليِب فمسى ال ي ِي )ت  -

 .’1377 رشِمرص ال ر   دا  شركع 

 َُمطمط (’676دة األحكرم فا فهامت الي ا سقماع  األحكرم: لِم،ي ال يا ال مسي )ت خال -

 ح ي . (515)  قم القعب  م َجرف ة يِف  البممث رشِمعكا دف،كعسف،لمد

) ( 

د اسة تر يخ ارشا ف ني: أل   حدم  سد،ف  فعكدا البمد  ال لمدي سإح،درء الدرتاث اإلسدالفي   -

 األسىَل. الطب ة جرف ة  م القعب 

 اجل،ل. دا  (’852 )ت ال يقالِت  حجع الرشا الثرف ة: الرئة  ع،رن يِف  الكرف ة ال    -

 )ذ(

 عبد النهرح حققدو هدد( 748)ت الدذهبي الد يا لشدمس ساله  يل  اجلعح يف قملو ي هم  فا نكع -

 رش ددةالعا الطب ددة العيددرض    العشدد  فكهبددة تمزيددع احلدد ي   علددمم يف  سددرئل   رشددع ف،ددو جملدد  ضددما  رشمغدد ة 

 هد.1404

 ) ( 

 )ت اليجيددهرِت  األشدد   رشددا سددل،امن داسد أليِب  سدد  و: سدددف يِف  فكددة  هددل إىَل  داسد  يِب  سددرلة  -

 .’1401 الثرلثة الطب ة اإلسالفي  الكه  الصبرغ  لطني حُممَّ  حَتق،ق: ( ’275

 كهد  (’1345 )ت الكهدرِت  ج نع رشا لِمم  الرشفة: الي ة كه  فشهم  لب،رن اليهطعفة العسرلة -



 

فرهِتر:  .’1406 العارش ة الطب ة اإلسالف،ة  البشرئع دا  الكهرِت  ج نع رشا حُممَّ  رشا حُممَّ  رشا ال هرص حُممَّ  فق ج

) ( 

 اإلسالفي. الكه  األلبرِت  ال يا حررص لِمم  الض ،نة: األحردي  سليلة -

 إح،درء دا  دمهدرن      حُممَّ  رش  رية:  بع  (’255 )ت ال ا في ا، عب  حُممَّ  أليِب  ال ا في: س ا -

 ال بمية. الي ة

 األ حدرؤسط  شد ،  حَتق،قدو: عدىل     ( ’748 )ت الدذهبِي الد يا لشدمس ال دبالء:  عالم سْي -

 .’1402 الثرح،ة الطب ة العسرلة  فؤسية

 رش در س يدلن،ةال اجلرف دة ف شم ات ( ’1342 )ت البر كنم ي اليالم ل ب  البةر ي: اإلفرم سْية -

 .’1406 األسىل الطب ة اليلن،ة  الطب ة اد   

 )ش(

 - ال در  فكهبدة سد ، . مهدرم د. حَتق،دق: ( ’795 )ت  جد  رشدا الد يا لايا الرتفذي: علل  ح -

 .’1407 األسىل الطب ة األ دن

 )ص(

د حُم  حَتق،دق: (.’256دم،ح البةر ي )اجلرفع الصم،ح(: لِمم  رشا إْسدامع،ل البةدر ي )ت  -  مَّ

 اليلن،ة. الطب ة  بع لل يقالِت. البر ي فهح  حو فع البرقي عب  فؤاد

 (’739 )ت النددر ي الد يا ل دالء حبدرن(: ارشدا دددم،ح رشرتت،د  )اإلحيدرن حبدرن ارشدا ددم،ح -

 العسرلة. فؤسية -’1408 األسىَل  الطب ة األ حرؤسط  ش ،  حَتق،ق:

د  حَتق،ق: (’311 )ت خاْيمة رشا إسمرا رشا لِمم  خاْيمة: ارشا دم،ح -  األعظمدي  فصدطنى حُممَّ

 .’1390 اإلسالفي الكه  األلبرِت. سفعاج ة

 )ط(

 األسىَل  الطب ددة ال لم،ددة  الكهدد  دا   (’911 بقددرت احلنددرظ: جلددالو الدد يا اليدد،م ي )ت  -

1403’. 

) ( 

 إرشدعاه،م حَتق،دق: رشدْيست  -الدرتاث إح،درء دا  (’279ال لل الصوْي: أليِب ع،يى الرتفدذي )ت  -

 للرتفذي. دالي اد كهر  آخع يِف  فلمق عمض  عطمة

 ال دعيِب  الكهدر  دا  حرش آرشردي  ال ظ،م احلق لشمس داسدد:  يِب  س ا ) ح( حرش،ة ال بمد عمن -

 رشْيست.



 

 ال، مدعي ال درس س،  ارشا حُممَّ  رشا حُممَّ  النهح أليِب  ساليْي: سالشامئل الورزي ف من يِف  األثع ع،من -

 رشْيست.- ال عفة دا  (’734 )ت

 )ف(

 فكهبدة  كدة .’1409 الثرلثدة الطب دة (’974 -’909) اد،همديالنهرسب احل يث،دة: الرشدا حجدع  -

 رشِمرص. احللبِي البريِب  فصطنى سفطب ة

 رشدا ال ايدا عب  حَتق،ق: (.’852فهح البر ي رشرشح دم،ح البةر ي: الرشا حجع ال يقالِت )ت  -

 اليلن،ة. الكهبة البرقي  عب  فؤاد حُممَّ  ستعق،م: ستعت،  األسىَل(  الثالثة )اْلجل ات رشرز رشا ا، عب 

 الطب دة عديل  حيدني عيل حَتق،ق:  (’902 )ت اليةرسي ا، عب  أليِب  احل ي :  لن،ة رشرشح الو،  فهح -

 رشب ر س. يلن،ةال رشرجلرف ة اإلسالف،ة البممث إدا ة حرش   (’1407) األسىل الطب ة اد    -رش ر س- اليلن،ة

د  رشكدع أليِب  شد،مخو(: عدا  ساو فدر )فهعسدة األشدب،يل خْي ارشا فهعس -  )ت األشدب،يل خدْي رشدا حُممَّ

 فكهبدة القدرهعة- اخلدرحجي فؤسيدة ف شدم ات ستلم،دذو  زيد يا قد ا و فعحيشدكو  ددملو عىل قررشلو (’575

 األح لي،ة. الكهبة رشْيست الهجر ي  الكه  رشو اد  -الث ى

 )ضما (’1252 )ت عررش يا رشا عمع رشا  فني لِمم  الوعيبة: الكلامت إععا  يِف  ل ج،بةا النمائ  -

 رشْيست(. الكه   عرملَ  عررش يا ارشا  سرئل جَمممعة

 عبد  حَتق،دق: (’1250 )ت الشدمكرِت  عديل رشدا لِممد  المضدمعة: األحردي  يِف  اْلَجممعة النمائ  -

 .’1398 عرم مم ية الُْ  الي ة فطب ة ال لمي  حَي،َى رشا الع ا

 )ق(

 اإلسدالفي  الكهد  ( ’728قرع ة جل،لة يِف الهمسل سالمس،لة: لش،خ اإلسدالم ارشدا ت،م،دة )ت  -

 .’1398 الثرح،ة الطب ة

 عب  حَتق،ق: الؤ خني  يِف  قرع ة فع (’771 )ت اليبكي رشا ال يا لهر  ساله  يل: اجلعح يِف  قرع ة -

ة   رشم النهرح  الثرح،ة. الطب ة حل  - المعي دا  حرش غ َّ

 ال جد   تب،دني سف و ( ’852 )ت ال يقالِت  حجع الرشا للمجر : الونعة عممم يِف  احلجر  قمة -

 .’1408 األسىَل  الطب ة ال لم،ة  الكه  دا  حلبِي  حيني سمْي حَتق،ق:

 )ك(

 رشدا هدردي حَتق،دق: (’852كشف اليرت عا حكم الصالة رش   المتع: الرشا حجع ال يقالِت )ت  -

 .’1414 األسىَل  الطب ة حام  ارشا دا  العي. درلِح رشا حُممَّ 

كشف الظ من عا  سرفي الكه  سالن من/ لصدطنى رشدا عبد ا، الشدهْي رشمدرجي خل،ندة/ دا   -



 

 ال لمم احل يثة  رشْيست.

 دآرشر رشِم،   ال ثامح،ة  ال ر   دائعة  بع ( ’463الكنرية يِف علم العساية: للةط،  البو ادي )ت  -

 ال كا.

 تصددم،ح: (’975 )ت اد دد ي الهقددي عدديل الدد يا ل ددالء ساألف ددرو: األقددماو سدد ا يِف  ال ددامو ك ْددا -

 (.’1409) العسرلة فؤسية اليقر  دنمت

 )و(

 الطب دة ال ثامح،دة  ال در   دائدعة جَملدس فطب دة ( ’852 )ت ال يدقالِت  حجدع الرشا ال،اان: ليرن -

 رشْيست. -للمطبمعرت ياألعلم فؤسية حرش  ’1390 الثرح،ة

دد  الندد،ض أليِب  الهددماتعة: األحرديدد  يِف  اله ددرثعة الآللددئ لقددط -  (’1205 )ت الارش،دد ي فعتضدد حُممَّ

 .’1405 األسىل الطب ة رشْيست  ال لم،ة الكه  دا  عطر  القرد  عب  حُممَّ  حَتق،ق:

 )م(

ارشح يِف ثما  ال مل الصرلِح: لرش  الد يا عبد  الدؤفا -  قدع و ( ’705الد ف،ر ي )ت  الهجع العَّ

 .’1403 ده،  رشا اللك عب  رشطب و: س فع

 إرشدعاه،م حَممدمد حَتق،ق: (.’354اْلجعسحني فا اْلُم ثني سالض نرء سالرتسكني: الرشا حبرن )ت  -

 سالهمزيع. لل رش البرز دا  تمزيع زاي .

 الثرلثدة الطب دة ال دعيِب  الكهدر  دا  ( ’807 )ت اْد،ثمي ال يا ل م  النمائ : سف بع الاسائ  جَممع -

1402’. 

 احلبدْي  سالهلةد،ص العاف ي   ح ف و (’676 )ت ال مسي ال يا لِم،ي الهذ :  ح اْلجممع -

 النكع. دا 

 ال جد ي  ال رددمي قرسم رشا حُممَّ  رشا الع ا عب  مجع: (’728 )ت ت،م،ة الرشا النهرسب: جَمممع -

 .’1398 األسىَل  لطب ةا عا تصميع سم ير  -العسرلة فطب ة

 ُُمهرصد سهَتدذي  للةطدريِب  اليد ا ف رملِ  ف و (’656 )ت للم ذ ي داسد(:  يِب  )س ا الي ا ُُمهرص -

 .’1400 ال عفة دا  سزف،لو  شركع     حققو: الق،م  الرشا الي ا

 و:تصدم،م عدىل     (’777 )ت الدب يل الد يا لبد   ت،م،ة(: ارشا فهرسب )ُُمهرص النهرسب ُُمهرص -

 .’1405 الكه  دا  سل،م  اْلج،  عب 

 ال كهم  اليهشر  حتق،ق هد( 405)ت ال ،يررشم ي احلركم عب ا، أليب : اإلكل،ل كهر  إىل ال خل -

 هد.1983 اإلسك   ية  سالهمزيع  سال رش للطبع ال عمة دا       عب ال  م فؤاد



 

د  سضدبطو:  حدو (’911 )ت  ياليد،م الد يا جلالو س حماعهر: اللوة علمم يِف  الاهع -    د  حُممَّ

 النكع. دا  سزفالؤو  المىَل  جرد

 الضددرفا  دددرلِح حددرتم حَتق،دق: (’761 )ت األحصددر ي هشددرم الرشدا ال مددم: يِف  اليددنعية اليدرئل -

 .’1403 األسىَل  الطب ة العسرلة  فؤسية

 هر سن  اليالم عب  ط:سضب حَتق،ق (’395 )ت فر س رشا     احليني أليِب  اللوة: فقري،س ف جم -

 إيعان. -حجني إْسامع،ل،رن ال لم،ة  الكه  دا 

 ساله  يل. اجلعح = ال،امِت  للم لمي حرتم:  يِب  الرشا ساله  يل اجلعح حَتق،ق فق فة -

 الطب دة اإلسدالفي  الكهد  األلبدرِت  الد يا حدررص لِمم  ت،م،ة: الرشا الط،  الكلم حَتق،ق فق فة -

 .’1397 الثرلثة

اغد  القرسدم أليِب  البقدعة( سفطدرلع النرحتدة تنيدْي )فع الهنرسْي َجرفع ق فةف -  )ت األددنهرِت  العَّ

 الكميت. ال عمة دا  .’1405 األسىَل  الطب ة فعحرت  حيا     د. :حققو (’502

 للددذهبي لددني  فدد،هم سثقددرت الجهددملني فددا سخلددق سالرتسكددني الضدد نرء ديددمان نيددل فق فددة -

 هد.1406 فكة  احل يثة  ال هضة فكهبة األسىل  الطب ة األحصر ي  حمم  رشا رد  حتق،ق هد( 748)ت

 سحَتق،دق: إعد اد فيلم( دم،ح )فع (’261 )ت احلجر  رشا فيلم لإلفرم فيلم: دم،ح فق فة -

 ال عيِب. الرتاث إح،رء دا  البرقي  عب  فؤاد حُممَّ 

 حدم  حَتق،دق: (.’643 )ت الصدالح رشدا عدثامن عمدعس أليِب  احلد ي (: )علدمم الصدالح ارشا فق فة -

 .’1401 رشْيست ال لم،ة الكهبة - عرت ال يا

 الكدعيم  القدعآن دا  ز زس   عد حرن د. حَتق،ق: ( ’728 )ت ت،م،ة الرشا الهنيْي:  دمو يِف  فق فة -

 .’1399 الثرلثة الطب ة

 الطب دة اليدلن،ة  الكهبدة  عثامن م حُم  الع ا عب  ق،ق:حَت  (’597 )ت اجلمزي الرشا المضمعرت: -

 .’1386 األسىَل 

  رشدم النهدرح عبد  :رشو اعه َى (’748 )ت الذهبِي ال يا لشمس احل ي (: فصطلح علم )يف مقظةالْ  -

 .’1405 األسىل الطب ة رشمل   اإلسالف،ة  الطبمعرت فكه  حرش  ةاإلسالف، البشرئع دا   غ ة

د  عديل حَتق،ق: ( ’748 )ت الذهبِي ال يا لشمس العجرو: حق  يِف  االعه او ف،اان -  البجدرسي  حُممَّ

 .’1382 األسىَل  الطب ة ال عفة  دا   بع

 )ن(

 حاو األرشعا  رشرل لم ال ثم  فا األدع،ة ساألنكر : لِمم  د يق خرن  دا  ال عفة  الطب ة الثرح،ة. -



 

 مراإلسد رشه ل،قدرت فدذيالً  (’852حاهة ال ظع  ح حةبدة النكدع: الرشدا حجدع ال يدقالِت )ت  -

 ال لم،ة. الكهبة حرش عاسز.

 إدا ة األل ديد درشو،دة حرش،هو ف و (’762 )ت الايل ي ال يا جِلامو اد اية: ألحردي  العاية حص  -

 .’1393 الثرح،ة الطب ة اإلسالف،ة  الكهبة حرش رشرد  - ال لمي اْلجلس

 رشددا خل،ددل الدد يا حدددال سدد ،  أليب النمائدد   فددا ال،دد يا ني حدد ي  تضددم و فدد،ام النعائدد  حظددم -

 هد.1416 األسىل الطب ة اجلمزي  ارشا دا  الب    رش   حققو هد( 763)ت ال الئي ك،كل ي

 عمدْي  هردي رشا  رش،ع حَتق،ق: ( ’852 )ت ال يقالِت  حجع الرشا الصالح: ارشا كهر  عىل ال كت -

 .’1404 األسىَل  الطب ة ال م ة  رشرل ي ة اإلسالف،ة رشرجلرف ة اإلسالفي الرتاث إح،رء ال لمي  اْلَجلس

 زيا د. حتق،ق هد( 794)ت الا كيش حمم  عب ا،  يب ال يا لب   الصالح  ارشا فق فة عىل ال كت -

 هد.1419 األسىل الطب ة اليلف   ضماء فعيا  رشال حمم  رشا ال ررش يا

 (هد)

 هدي الساري مقدمة فتح الباري = فتح الباري. -


