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 منهج احملدثني يف عـّد احلديث وإحصائه
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 ايبشح ٜتعًل بعًِ ايطٚا١ٜ ، ٚي٘ ص١ً ٚثٝك١ مبصطًح اؿسٜح اٖص املًدص

. ايؿطٜـ

ٜهؿـ ايبشح عٔ َها١ْ اؿسٜح ، ٚعٓا١ٜ املػًُني بايػ١ٓ ، َٚعاٖط 

. تًو ايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ َٚٓٗا سؿع٘ يف ايصسٚض ، ٚنتابت٘ يف ايػطٛض 

ثِ ٜتططم ايبشح إىل َٓٗر احملسثني يف عٓس اؿسٜح ٚإسصا٥٘ ، ٚتؿػري 

َا ْكٌ عٔ سؿاظ اؿسٜح َٔ سؿعِٗ يعؿطات اآلالف أٚ ٦َات اآلالف 

َٔ اؿسٜح َٔ اؿسٜح َع َكاض١ْ شيو مبا ٖٛ َسٕٚ يف أَٗات نتب 

.  اؿسٜح ٚايصٟ ال ٜصٌ إىل ٖصا ايعسز املصنٛض

 )ْٚتٛصٌ بعس ٖصا ايبشح ٚايتكطٜط إىل االط٦ُٓإ إىل سؿغ ايػ١ٓ 

ٚعسّ تعطضٗا يًطٝاع أٚ ايٓػٝإ نُا قس ٜعٔ أٚ ٜؿِٗ بعض  (اؿسٜح 

. ايٓاؽ

 

 حي٢ٝ عبساهلل األغسٟ/ ز

داَع١ -   ن١ًٝ ايرتب١ٝ   -    اؿسٜح املػاعس   أغتاش

 سذ١



 

109 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 منهج احملدثني يف عّد احلديث وإحصائه
 

 حي٢ٝ عبساهلل األغسٟ/ ز

 : مكدمة

إىل ايبشح عٔ أِٖ دٛاْب اؿٝا٠ ايتع١ًُٝٝ يف ايُٝٔ يف ؾرت٠ ايسٚيتني ايٓذاس١ٝ  ٖسؾت ايسضاغ١

ٚايصًٝش١ٝ، ٚضغِ إٔ ايصطاع نإ َٝع٠  يعالق١ ايسٚيتني طٛاٍ ايٓصـ األٍٚ َٔ تاضخيُٗا ْتٝذ١ يًدالف 

املصٖيب ٚقاٚي١ نٌ ططف اغتػالٍ ايعطٚف املتاس١ يًكطا٤ ع٢ً اآلخط، ؾإٕ نٌ َُٓٗا ٚصٌ إىل قٓاع١ 

بصعٛب١ ايكطا٤ ع٢ً خصُ٘ ْٗا٥ّٝا،  األَط ايصٟ أز٣ إىل قٓاع١ نٌ ططف بططٚض٠ ايكٝاّ باؿهِ يف َٓطك١ 

ْؿٛشٙ ٚاالٖتُاّ باؾاْب ايتعًُٝٞ ؾٝٗا بعٝسّا عٔ اؿطٚب ٚايصطاعات، ٚقاٚي١ إجياز نٌ َا حيتاد٘ 

. نتاتٝب يتعًِٝ ايصػاض، أٚ اٖتُاّ بايعًُا٤ أٚ بايهتب ٚتسٜٚٓٗا، ٚغري شيو:ايتعًِٝ َٔ

. اؿُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً خامت املطغًني ٚع٢ً آي٘ ايطٝبني ٚصشابت٘ ايػط املٝاَني

أَا بعس يف عًِ اؿسٜح عًِ دًٌٝ ايكسض، ععِٝ املٓؿع١، ٚؾٝ٘ َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ َا ٜبٗط األيباب ٜٚأخص 

. باألؾ٦س٠، ٖٚٛ ايعًِ ايصٟ بطع ؾٝ٘ املػًُٕٛ ٚمتٝعٚا ب٘ عٔ غريِٖ َٔ األَِ ايػابك١ ٚايالسك١

َٚٔ أِٖ عًَٛ٘ َٚباسج٘ املٓٝؿ١ عًِ َصطًح اؿسٜح ايؿطٜـ، ٚعًِ ايطداٍ، ايًصإ مت بُٗا سؿغ 

. ايطٚا١ٜ َٔ ايتبسٌٜ ٚايتشطٜـ

ٚقس تٓٛعت املصٓؿات يف عًِ اؿسٜح زضا١ٜ، ؾصاض ؾٝٗا املٓعّٛ ٚاملٓجٛض، ٚاملطٍٛ ايبػٝط، ٚاملدتصط 

. ايٛدٝع، ٚسٛت نجريّا َٔ غطض ايؿٛا٥س ٚزضض ايكال٥س

ٖصا ٚإٕ َٔ ْعط يف بعض نتب اؿسٜح ايػابك١، َٚا ٜٓكٌ عٔ عسز األسازٜح ٚايطٚاٜات احملؿٛظ١ يف 

ايصسٚض، أٚ املٓكٛي١ يف ايػطٛض يف نتب ايطٚا١ٜ املؿٗٛض٠ ٜط٣ تؿاٚتا نبريّا ٜؿهٌ ع٢ً بعض املتعًُني، ٚقس 

ٜهٕٛ شضٜع١ يبعض املؿههني يف سؿغ ايػ١ٓ ٚبكا٥ٗا، ؾأسببت إٔ أَٝط ايًجاّ عٔ ٚد٘ ٖصٙ املػأي١ بعٝٓٗا، 

ٌٓ َا أؾهٌ َٓٗا، ٚأبني َا أمجٌ ؾٝٗا، ٚأمجع بني تًو ايٓكٍٛ، غا٥ال َٔ املٛىل اإلعا١ْ ٚايتٛؾٝل ٚايكبٍٛ . ٚأس

: ٚقس دعًت ايبشح يف َبشجني ٚخامت١، ٖٚٞ نايتايٞ

 عٓا١ٜ املػًُني بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: املبشح األٍٚ 

.  َها١ْ اؿسٜح ايٓبٟٛ، َٚٓعيت٘ يف اإلغالّ:    املطًب األٍٚ

.  اٖتُاّ ايػًـ عؿغ اؿسٜح ، ٚبصهلِ اؾٗس يف غبٌٝ شيو:    املطًب ايجاْٞ

 مناشز ؿؿاظ اؿسٜح ٚدٗابصت٘ :    املطًب ايجايح 

 ثٓا٤ ايعًُا٤ ع٢ً أٌٖ اؿسٜح، ٚاعرتاؾِٗ بؿطًِٗ ع٢ً األ١َ :    املطًب ايطابع

. َٓاٖر احملسثني يف عسِّ اؿسٜٔح ٚإسصا٥٘، ٚتؿػري َا ْكٌ عِٓٗ مما ِٜٖٛ ايتعاضض: املبشح ايجاْٞ

عٓس احملسثني   (اؿسٜح  ) يف َؿّٗٛ :    املطًب األٍٚ

 تعسز ايططم :    املطًب ايجاْٞ
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 اختصاض اؿسٜح ٚتكطٝع٘ :    املطًب ايجايح

ضٚا١ٜ اؿسٜح باملع٢ٓ أٚ مبعاْٞ َتكاضب١ :     املطًب ايطابع

 االختالف يف ايٛقـ ٚايطؾع  :    املطًب اـاَؼ

 اختالف ضٚاٜات ايهتب املصٓؿ١  :    املطًب ايػازؽ 

 تػري ادتٗاز املصٓؿني ٚتٓكٝح نتبِٗ بايعٜاز٠ ٚايٓكصإ :    املطًب ايػابع 

 ظٜازات ضٚا٠ ايهتب اؿسٜج١ٝ :    املطًب ايجأَ 

 عسّ ايؿِٗ ٚاملعطؾ١ :    املطًب ايتاغع 

 ايتكًٝس ٚاملتابع١ :    املطًب ايعاؾط

ايِٖٛ ٚاـطأ  :     املطًب اؿازٟ عؿط

ٚؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر : اـــامت١ 

ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ 
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ٌ بالطية اليبوية ـعياية املطلني: املبخح األول 

. ملاىة احلديح اليبوي، وميصلتُ يف اإلضالو: املطلب األول

 . اؿسٜح ايٓبٟٛ ٖٛ أسس قػُٞ ايٛسٞ اإلهلٞ، ٚاملصسض ايجاْٞ َٔ َصازض ايؿطٜع١

: ٚقس دا٤ت ايٓصٛص َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ املصطس١ بصيو

٣َٛ  ): قاٍ تعاىل َٗ ٔٔ اِي ِٓٔطُل َع َٜ ََا  َُٜٛس٢ (3)َٚ  ْٞ َِٚس َٛ ٔإآل  ُٖ  ِٕ  . ()(ٔإ

َٕ ): ٚقاٍ تعاىل ََٜتَؿٖهُطٚ  ِِ ُٗ ًٖ ََٚيَع  ِِ ٔٗ ِٝ ٍَ ٔإَي ُْعِّ ََا  ٖٓأؽ  َٔ ٔيً ِّ َِٝو ايصِِّنَط ٔيُتَب َٓا ٔإَي َِْعِي .  ()(ََٚأ

:  َٚٔ ايػ١ٓ

 ٔ٘ ًٖ ٍُ اي ٍَ َضُغٛ ٍَ َقا ََِعٔسَٜهٔطَب َقا  ٔٔ ّٔ ِب ُِٔكَسا ٔٔ اِي ُ٘ $ - ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-َع ًُُػ َِٜب  ٌْ ٌِ َعَػ٢ َضُد َٖ َأاَل 

ََا  َٚ  ُٙ َٓا ًِ ًَ ٘ٔ َساَلاّل اِغَتِش َْا ٔؾٝ ََٚدِس َُا  ٘ٔ َؾ ًٖ ِِ ٔنَتاُب اي َُٓه ِٝ ََٚب َٓا  َٓ ِٝ ٍُ َب َُٝكٛ ٘ٔ َؾ ٢ًَ َأٔضَٜهٔت َُٖتٔه٧ْ َع  َٛ ُٖ َٚ  ٢ِّ اِيَشٔسُٜح َع

 ٔ٘ ًٖ ٍُ اي َّ َضُغٛ ََا َسٖط  ٖٕ َٚٔإ  ُٙ َٓا َِ َّا َسٖط ٘ٔ َسَطا َْا ٔؾٝ ُ٘ - ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ََٚدِس ًٖ َّ اي َُا َسٖط  قاٍ األٚظاعٞ ()#َن

 ٚقاٍ ( )(زعٓا َٔ ٖصا ٚسسثٓا بايكطإٓ ؾاعًِ أْ٘ ضاٍ َطٌ : إشا سسثت ايطدٌ بايػ١ٓ ؾكاٍ ): ضمح٘ اهلل

١ََُ  ): تعاىل َٚاِئشِه ُِ اِئهَتاَب  ُٗ ُُ ِّ َُٜع َٚ  ِِ ٔٗ َُٜعنِّٝ َٚ  ٔ٘ َٜأت ِِ آ ٔٗ ِٝ ًَ ًُٛ َع َِٜت  ِِ ُٗ ِٓ َٔ ِّنَي َضُغّٛيا  ِّ َٛ اٖئصٟ َبَعَح ٔؾٞ اأُل ُٖ)( )  .

نٌ َا غٔ ضغٍٛ اهلل مما يٝؼ ؾٝ٘ نتاب ٚؾُٝا نتبٓا يف نتابٓا َٔ شنط َا َٔ اهلل ب٘ ): قاٍ ايؿاؾعٞ

. () (ع٢ً إ اؿه١ُ غ١ٓ ضغٍٛ اهللع٢ً ايعباز َٔ تعًِ ايهتاب ٚاؿه١ُ زيٌٝ 

اؿه١ُ : شنط اهلل ايهتاب ٖٚٛ ايكطإٓ، ٚشنط اؿه١ُ، ؾػُعت َٔ أضض٢ َٔ أٌٖ ايعًِ بايكطإٓ ٜكٍٛ ): ٚقاٍ

. ( )(غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ِِ ): ٚقاٍ قُس بٔ غرئٜ َُٓه َٕ ٔزٜ ِٔ َتِأُخُصٚ ُٖ ُِْعُطٚا َع ْٔ َؾا َِ ٔزٜ ًِ ََٖصا اِئع  ٖٕ .  ( )(ٔإ

. ٚايٓصٛص ايٛاضز٠ يف بٝإ ٖصا األَط ٚتأنٝسٙ أنجط َٔ إٔ ؼصط 

. ٚهلصا ناْت ايػ١ٓ عٓس ايػًـ َعع١ُ َكسغ١، قؿٛؾ١ بايتبذٌٝ ٚاإلنطاّ

اؿسٜح تؿػري : ايطدٌ اىل اؿسٜح أسٛز َٓ٘ اىل األنٌ ٚايؿطب، ٚقاٍ ): قاٍ عبس ايطمحٔ بٔ َٗس٣

. ()(ايكطإٓ

. ٚعًِ اؿسٜح ٖٛ املرياخ ايععِٝ ايصٟ ٚٓضث٘ ايعًُا٤ َٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

 :قاٍ ابٔ ايٛظٜط ضمح٘ اهلل

 ايعًِ َرياخ ايٓيب نصا أتـ٢  

 ؾإشا أضزت سكٝك١ تسض٣ ملٔ

 َا ٚضخ املدتاض غري سسٜج٘

 ُ٘  يف ايٓصِّ ٚايعًُا٤ ِٖ ٚٓضاث

ُ٘  ٚضاث٘ ؾٓهـطت َـا َرياث

ُ٘  ؾٝٓـا، ٚشاى َتـاع٘ ٚأثاث
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 ؾًٓا اؿسُٜح ٚضاث١ّ ْبٜٛـ١ّ
 

ُ٘  ٚيهٌ قسخ بـسع١ٕ إسساُث
 

. ٚطًب اؿسٜح ٚاالْؿػاٍ ب٘ َٔ أؾطٌ ايكطب ٚايعبازات ٚاألعُاٍ ايصاؿات 

. ()(َا َٔ عٌُ أؾطٌ َٔ طًب ايعًِ إشا صشت اي١ٝٓ): قاٍ غؿٝإ ايجٛضٟ

َا أعًِ  ): عًِ اؿسٜح، ٜٚؤٜسٙ قٍٛ ابٔ املباضى: ٚاملطاز بايعًِ ٖٓا ٚيف خطاب ايػًـ َٔ احملسثني غايبا

. ()(ؾ٦ّٝا أؾطٌ َٔ طًب اؿسٜح ملٔ أضاز ب٘ اهلل

َٔ سؿغ ايؿك٘ ععُت قُٝت٘، َٚٔ تعًِ اؿسٜح قٜٛت سذت٘، َٚٔ تعًِ ايؿعط  ): قاٍ اإلَاّ ايؿاؾعٞ

. ()(ٚايعطب١ٝ ضم طبع٘، َٚٔ تعًِ اؿػاب دعٍ ضأٜ٘، َٚٔ مل ٜصٔ ْؿػ٘ مل ٜٓؿع٘ عًُ٘

ٖٚصا اؿب ٚايتععِٝ ٚايتبذٌٝ ٖٛ زؾع ايػًـ يًعٓا١ٜ بٗا، ٚاملػابك١ ع٢ً سؿعٗا، نُا غٝأتٞ اإلؾاض٠ 

. إيٝ٘ يف املبشح ايتايٞ

. اٍتناو الطلف حبفظ احلديح ، وبرهله اجلَد يف ضبيل ذلم: املطلب الجاىي

اٖتِ ايػًـ ضضٛإ اهلل عًِٝٗ باؿسٜح ايٓبٟٛ اٖتُاَّا بايػّا إلزضانِٗ ملهاْت٘ يف ايسٜٔ ٚأُٖٝت٘ 

:  ايعع١ُٝ، نُا َط يف املبشح ايػابل بٝاْ٘، ٚقس متجٌ شيو االٖتُاّ يف َعاٖط ؾت٢ َٓٗا

نإ ايصشاب١ ضضٞ اهلل عِٓٗ حيطصٕٛ ع٢ً فايػ١ ضغٍٛ .  اؿطص ع٢ً مساع١ ٚسؿع٘ ٚتبًٝػ٘ ـ1

اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚمساع ايكطإٓ ٚاؿه١ُ َٔ ؾُ٘ ايطاٖط َباؾط٠، ٜٚتٓاؾػٕٛ يف ٌْٝ ؾطف َٓادات٘ 

ؾإشا دًػٛا فًػ٘ ؾهًِٗ آشإ . ٚنالَ٘، ٚشيو ٜطؿٞ عًِٝٗ غعاز٠ غاَط٠، ٚغبط١، ٚؾطف ال ٜساْٝ٘ ؾطف

.  ٚاعٝ٘، ٚعني خاؾع١، ٚأؾ٦س٠ ساضط٠ َتسبط٠ ملا ٜطؾس إيٝ٘ ٜٚأَط ب٘

:  ٚقس ٚضزت ْصٛص نجري٠ ؼح ع٢ً سؿغ اؿسٜح ٚمساع٘ ٚتًٝػ٘ َٓٗا

ٖٞ  ):قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ًَ ِٔ َنَصَب َع ََ َٚ َٚاَل َسَطَز،   ،ٌَ ٓٔٞ ٔإِغَطا٥ٔٝ ِٔ َب ََٚسسُِّثٛا َع  ١َّٜ ِٛ آ ََٚي  ِّٞ ُِّػٛا َع َب

ٖٓأض َٔ اي َٔ  ُٙ ََِكَعَس ِٖٛأ  ََٝتَب ًِ ِّّسا َؾ .  ()(ََُتَع

ِٔ ): ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ََ ٕ٘ ٔإَي٢  ٌٔ ٔؾِك َٔ ُ٘ َؾُطٖب َسا َِّػ َُٜب ُ٘ َسٖت٢  ٖٓا َسٔسّٜجا َؾَشٔؿَع َٔ َُٔع  ََِطّأ َغ ُ٘ ا ًٖ َْٖطَط اي

 ٕ٘ َِٝؼ ٔبَؿٔكٝ ٕ٘ َي ٌٔ ٔؾِك َٔ َُٚضٖب َسا  ُ٘ ِٓ َٔ  ُ٘ َٛ َأِؾَك ُٖ)( )  .

:   ٚنإ ؿطصِٗ ع٢ً اؿسٜح ٜتٓاٚبٕٛ ع٢ً سطٛض فايػ٘ ـ الْؿػاهلِ بايهػب يعٝاهلِ ـ

َٛأيٞ  ): ؾعٔ عُط ضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ ِٔ َع َٔ  َٞ ِٖ َٚ ِٜٕس،  ٔٔ َظ ١َٖٝ ِب ََ ٓٔٞ ُأ َِْصأض ٔؾٞ َب َٔ اأَل َٔ ََٚداْض ٔيٞ  ُِٓت  ِّٞ ُن ٔإ

ِٔ َخَبٔط  َٔ  ُ٘ ََْعِيُت ٔد٦ُِت َّا َؾٔإَشا  ِٛ َٜ  ٍُ ِْٔع ََٚأ َّا  ِٛ َٜ  ٍُ ِٓٔع َٝ ِّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َؾ ٖٓٔب ٢ًَ اي ٍَ َع ُٓٗعٚ َُٚب اي َٓا ََْت ٖٓا  َُٚن  ١َٔٓ َُٔسٜ اِي

 ُ٘ ًَ َِٔج  ٌَ ٍَ َؾَع ََْع َٚٔإَشا   ،ٔٙ ِٝٔط ََٚغ َِٔط  َٔ اأَل َٔ  ّٔ ِٛ َٝ .  ()(َشٔيَو اِي

:  ٖٚصا أبٛ ٖطٜط٠ ٖٚٛ َٔ أٌٖ ايصؿ١ حيسخ عٔ ْؿػ٘ ؾٝكٍٛ
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( ٌَ َِٔج  َٕ َُٜشسُِّثٛ َِْصأض اَل  َٚاأَل  َٔ َٗأدٔطٜ ُُ ًِ ََا ٔي  َٕ َُٜكُٛيٛ َٚ ِٛٔعُس  َُ ُ٘ اِي ًٖ َٚاي ُِٜهٔجُط اِيَشٔسَٜح  َِٜط٠َ  َُٖط ٕٖ َأَبا  َٕ ٔإ َُٜكُٛيٛ

 ٌُ َُ ِِ َع ُٗ ًُ َِٜؿَػ  َٕ َِْصأض َنا َٔ اأَل َٔ َٛٔتٞ  ٕٖ ٔإِخ َٚٔإ َٛأم  ُِ ايٖصِؿُل ٔباأَلِغ ُٗ ًُ َِٜؿَػ  َٕ َٔ َنا َٗأدٔطٜ ُُ َٔ اِي َٔ َٛٔتٞ  ٕٖ ٔإِخ َٚٔإ  ٔ٘ َأَسأزٜٔج

ََٚأٔعٞ   َٕ َٜٔػُٝبٛ ٓٔٞ َؾَأِسُطُط ٔسنَي  ٤ٌِٔ َبِط َٔ  ٢ًَ ٍَ اهلٔل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع ُّ َضُغٛ ّٓا َأِيَع َِٔػٔهٝ ََِط٤ّا  ُِٓت ا َُٚن  ِِ ٔٗ َٛأي َِ َأ

َٕ ِٛ َِٓػ َٜ َّا. ٔسنَي  ِٛ َٜ ٞٗ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٖٓٔب ٍَ اي ِٖ : ََٚقا ٙٔ ُث َٖٔص َََكاَئتٞ   َٞ ُ٘ َسٖت٢ َأِقٔط َِٛب ِِ َث ُِٓه َٔ َِٜبُػَط َأَسْس   ِٔ َي

٦ِّٝا َأَبّسا َََكاَئتٞ َؾ  ِٔ َٔ َِٓػ٢  َٝ ٙٔ َؾ ُ٘ ٔإَي٢ َصِسٔض ََُع ٞٗ ص٢ً َِٜذ ٖٓٔب َٖا َسٖت٢ َقَط٢ اي َِٝط ِْٛب َغ ٖٞ َث ًَ َِٝؼ َع َُٔط٠ّ َي َْ ، َؾَبَػِطُت 

ََٖصا،   َٞٔ ِٛ َٜ ًَِو ٔإَي٢  ٘ٔ ٔت َََكاَئت  ِٔ َٔ َْٔػُٝت  ََا  ُ٘ ٔباِيَشلِّ  َٛاٖئصٟ َبَعَج َٗا ٔإَي٢ َصِسٔضٟ، َؾ َُِعُت ِٖ َد ُ٘ ث َََكاَيَت اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

٦ِّٝا َأَبّسا  ِِ َؾ ََا َسٖسِثُتُه ٕٔ ٔؾٞ ٔنَتأب اهلٔل  ََٜتا ِٛاَل آ ٘ٔ َي ًٖ َٓأت  )َٚاي ِّٝ َٔ اِيَب َٔ َٓا  َِْعِي ََا َأ  َٕ ُُٛ َِٜهُت  َٔ ٕٖ اٖئصٜ ٘ٔ  (ٔإ ِٛٔي ٔإَي٢ َق

(ُِ .  ()(ايٖطٔسٝ

ٍٓ ٖصا اؿسٜح ع٢ً ؾط١ًٝ أبٞ ٖطٜط٠، ٚتهطِٜ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ي٘ بتًو املٓش١  ز

. ايعع١ُٝ

ٍَ ): ٚأخطز ايبداضٟ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ إٔ قاٍ ١ََٔ ؟ َؾَكا َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ ٖٓأؽ ٔبَؿَؿاَعٔتَو  ِٔ َأِغَعُس اي ََ ٍَ اهلٔل  َٜا َضُغٛ ًُِت  : ُق

٢ًَ اِيَشٔسٜٔح،  ِٔ ٔسِطٔصَو َع َٔ ُِٜت  َُا َضَأ َِٓو ؛ ٔي َٔ  ٍُ ٖٚ ََٖصا اِيَشٔسٜٔح َأَسْس َأ  ِٔ ٓٔٞ َع َِٜػَأَي ِٕ اَل  َِٜط٠َ َأ َُٖط َٜا َأَبا  ُِٓت  َٓ َيَكِس َظ

ٍَ ِٔ َقا ََ  ١ََٔ َٝا َّ اِئك ِٛ َٜ ٖٓأؽ ٔبَؿَؿاَعٔتٞ  ٘ٔ: َأِغَعُس اي َِْؿٔػ  ٌٔ ِٔ ٔقَب َٔ ُ٘ َخأيّصا  ًٖ َ٘ ٔإاٖل اي . ( )(الََ ٔإَي

.  (باب اؿطص ع٢ً اؿسٜح  ): بٛب ايبداضٟ ع٢ً ٖصا اؿسٜح ؾكاٍ

. ()(عاؾغ اإلغالّ )يصيو صاض أسؿغ ايصشاب١ ع٢ً اإلطالم، بٌ ُيكَِّب 

. ()أبٛ ٖطٜط٠ أسؿغ َٔ ض٣ٚ اؿسٜح يف زٖطٙ: قاٍ ايؿاؾعٞ

:  َٚٔ َؿاٖري ضٚا٠ ايصشاب١ ٚسؿاظِٗ أٜطّا

أْؼ بٔ َايو، أبٛ غعٝس اـسضٟ، ٚعبساهلل بٔ عُطٚ، ٚعبساهلل بٔ عُط، ٚعبساهلل بٔ عباؽ، َٚٔ ايٓػا٤ 

. عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا

ثِ دا٤ َٔ بعسِٖ ايتابعٕٛ، ؾػًهٛا غبًِٝٗ، ٚاقتؿٛا غِٓٓٗ يف ؼٌُ اؿسٜح ٚأزا٥٘، ٚبطظ َِٓٗ أ١ُ٥ 

:  أعالّ َِٓٗ

.   غعٝس بٔ املػٝب ـ1

.   عط٠ٚ بٔ ايعبري بٔ ايعٛاّ ـ2

.   غعٝس بٔ دبري ـ3

.  قُس بٔ غرئٜ  ـ4

.   عاَط بٔ ؾطاسٌٝ ايؿعيب ـ5

.   قُس بٔ َػًِ بٔ ؾٗاب ايعٖطٟ ـ6

. ()ٚغريِٖ نجري
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.   تطبٝك٘ ٚايعٌُ ب٘ ـ2

:  إٕ ايعٌُ ٖٛ املكصٛز ٚايػا١ٜ َٔ تعًِ ايعًِ، ٚقس ٚضز ايٛعٝس ايؿسٜس ملٔ ال ٜعٌُ بعًُ٘ قاٍ تعاىل

(َٕ ًُٛ ًَا َتِعٔك َٕ اِئهَتاَب َأَؾ ًُٛ ِِ َتِت ُِْت ََٚأ  ِِ ُِْؿَػُه َٕ َأ ِٛ َِٓػ ََٚت ٖٓاَؽ ٔباِئبطِّ  َٕ اي َُُطٚ ًُٛا ):  ٚقاٍ تعاىل()(َأَتِأ ُِّ َٔ ُس ٌُ اٖئصٜ َََج

ِٗٔسٟ  َٜ ُ٘ َيا  ًٖ َٚاي  ٔ٘ ًٖ َٜأت اي َٔ َنٖصُبٛا ٔبآ ّٔ اٖئصٜ ِٛ ٌُ اِيَك َََج ٌُ َأِغَؿاّضا ٔب٦َِؼ  ُٔ َِٜش َُأض  ٌٔ اِئش ََُج َٖا َن ًُٛ ُٔ َِٜش  ِِ ِٖ َي َِٛضا٠َ ُث ايٖت

ُٔنَي َّ ايٖعأي ِٛ .  ( )(اِيَك

ًَِكأض٨ٔ): ٚأٍٚ َٔ تػعط بِٗ ايٓاض ثالث١، َِٓٗ ُ٘ ٔي ًٖ ٍُ اي َُٝكٛ َٕ َؾ ََُع اِيُكِطآ ٌْ َد ٢ًَ : َضُد َِْعِيُت َع ََا َأ َُُو  ِّ ِِ ُأَع َأَي

ٍَ َٜا َضبِّ: َضُغٛٔيٞ؟ َقا  ٢ًَ ٍَ. َب َُِت؟: َقا ًٔ َُا َع ًَِت ٔؾٝ ُٔ َُاَشا َع .  ()(َؾ

ٍَ): ٚعٔ ابٔ عُط ضضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ ُٙ َؾَكا ََٓبَص َٖٕب َؾ ِٔ َش َٔ ُّا  ًَِبُؼ َخاَت َٜ ٍُ اهلٔل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  َٕ َضُغٛ الََ : َنا

ُ٘ َأَبّسا ُِٗ . َأِيَبُػ َُ َٛأتٝ ٖٓاُؽ َخ ََٓبَص اي . ()(َؾ

. ()ٖٚهصا لس ايتابعني ضمحِٗ اهلل غًهٛا غبٌٝ ايصشاب١ يف سؿغ اؿسٜح، ٚايعٌُ ب٘، ْٚؿطٙ ٚتبًٝػ٘

 ايطس١ً يف طًب٘   ـ3

نإ ايصشاب١ ضضٞ اهلل عِٓٗ أٍٚ بسأ ايطس١ً يف طًب اؿسٜح ،ثِ صاض َٔ بعسِٖ غ١ٓ ألٌٖ اؿسٜح 

ٚمس١ َٔ مساتِٗ، ؾٗصا دابط بٔ عبساهلل ضضٞ اهلل عُٓٗا أعس ايعاز ٚايطاس١ً ثِ ضسٌ إىل عبساهلل بٔ أْٝؼ يف 

. ()ايؿاّ، ٚاغتػطقت ايطس١ً ؾٗطّا ناَاّل يٝػأي٘ عٔ سسٜح ٚاسٕس مل ٜبل َٔ حيؿع٘ ممٔ مسع٘ غريٙ

.  ()ٚضسٌ أبٛ أٜٛب األْصاضٟ إىل عكب١ بٔ عاَط مبصط

. ثِ اغتُطت ايطس١ً يف ظَٔ ايتابعني ، ٚظازت عُا ناْت عًٝ٘ 

.  ( )(إٕ نٓت ألغري يف طًب اؿسٜح ايٛاسس َػري٠ ايًٝايٞ ٚاألٜاّ ): قاٍ غعٝس بٔ املػٝب 

نٓا ْػُع ايطٚا١ٜ بايبصط٠ عٔ أصشاب ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ،  ): ٚعٔ أبٞ ايعاي١ٝ ايطٜاسٞ قاٍ 

.  ( )(ؾًِ ْطض ست٢ ضنبٓا إىل املس١ٜٓ ، ؾػُعٓاٖا َٔ أؾٛاِٖٗ

ٌٖ ًٜعّ ضداّل ؾٝهتب عٓ٘ أٚ ٜطسٌ إىل املٛاضع اييت ؾٝٗا ايعًِ ؾٝػُع : ٚغ٦ٌ اإلَاّ أمحس عٔ طايب ايعًِ 

 ٚقس ()ٜطسٌ ٜٚهتب عٔ ايهٛؾٝني ، ٚايبصطٜني ، ٚأٌٖ املس١ٜٓ ، َٚه١ ٜٚؿاّ ايٓاؽ ، ٜػُع َِٓٗ: َِٓٗ؟ قاٍ 

ضسٌ اإلَاّ أمحس ٚحي٢ٝ بٔ َعني إىل صٓعا٤ يًكا٤ قسخ ايُٝٔ عبسايطظام بٔ ُٖاّ ايصٓعاْٞ ، ٖٚٞ 

 يكس نإ يتًو ايطسالت األثط ايهبري يف سؿغ ايػ١ٓ ٚمجعٗا ، ٚتبًٝػٗا ٚاْتؿاضٖا ، ()َؿٗٛض٠ ٚؾٝٗا ططاؾ١

.  ()َٚعطؾ١ ضٚاتٗا ٚسؿاظٗا ، ٚإؾاز٠ بعطِٗ َٔ بعض

أٍٚ غ١ٓ خطدت يف طًب اؿسٜح أقُت غبع غٓني : ٖٚصا ابٔ أبٞ سامت حيسثٓا عٔ بعض ضسالت٘ ؾٝكٍٛ 

مل أظٍ اسص٢ ست٢ ملا ظاز ع٢ً أيـ ؾطغذ تطنت٘، َا : ()أسصٝت َا َؿٝت ع٢ً قس٢َ ظٜاز٠ ع٢ً أيـ ؾطغذ

نٓت غطت اْا َٔ ايهٛؾ١ إىل بػساز ؾُا ال اسص٢ نِ َط٠ َٚٔ َه١ إىل املس١ٜٓ َطات نجري٠ ٚخطدت َٔ 

ايبشطٜٔ َٔ  قطب َس١ٜٓ صال إىل َصط َاؾٝا َٚٔ َصط إىل ايط١ًَ َاؾٝا َٚٔ ايط١ًَ إىل بٝت املكسؽ ، َٚٔ 
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ايط١ًَ إىل عػكالٕ َٚٔ ايط١ًَ إىل طرب١ٜ َٚٔ طرب١ٜ إىل زَؿل َٚٔ زَؿل إىل محص َٚٔ محص إىل 

اْطان١ٝ َٚٔ اْطان١ٝ إىل ططغٛؽ ثِ ضدعت َٔ ططغٛؽ إىل محص ٚنإ بك٢ ع٢ً ؾ٧ َٔ سسٜح ابٞ 

ايُٝإ ؾػُعت ثِ خطدت َٔ محص إىل بٝػإ َٚٔ بٝػإ إىل ايطق١ َٚٔ ايطق١ ضنبت ايؿطات إىل بػساز ، 

ٚخطدت قبٌ خطٚدٞ إىل ايؿاّ َٔ ٚاغط إىل ايٌٓٝ َٚٔ ايٌٓٝ إىل ايهٛؾ١ ، نٌ شيو َاؾٝا نٌ ٖصا يف 

.  ()غؿطٟ االٍٚ ٚاْا ابٔ عؿطٜٔ غ١ٓ ادٍٛ غبع غٓني

مل ٜهٔ ايصشاب١ ٜهتبٕٛ سسٜح ضغٍٛ اهلل  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ، بصٛض٠ :  نتابت٘ ٚتسٜٚٓ٘  ـ4

عا١َ،بٌ اعتُس ايصشاب١ ع٢ً سؿغ ايصسض، غاعسِٖ يف غٗٛي١ سؿعٗا ٚاحملاؾع١ عًٝٗا َا دبًِٗ اهلل عًٝ٘ 

َٔ ق٠ٛ اؿاؾع١ اييت اؾتٗط بٗا ، ٚيٛضٚز ايٓٗٞ عٔ اؿسٜح خؿ١ٝ اختالط٘ بايكطإٓ أٚ يػري شيو َٔ 

األغباب، ٚنصيو نإ ايعٌُ يف أٍٚ عصط ايتابعني ٚيف آخط عصط ايتابعني ٚدست اؿاد١ ؿؿغ ايعًِ 

ٚنتاب١ ايػ١ٓ خٛف ضٝاع بعطٗا مبٛت أًٖٗا، ٚممٔ تٓب٘ ع٢ً شيو اـًٝؿ١ ايعازٍ عُط بٔ عبسايععٜع 

 .ؾبسأ تسٜٚٔ ايػ١ٓ يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ َٚا بعسٙ  (101ت  )ضمح٘ اهلل 

ٚميهٔ ايكٍٛ إٕ ايكطٕ ايجاْٞ ٚايجايح ٖٛ أب٢ٗ ٚأظ٢ٖ عصٛض ايػ١ٓ بايٓػب١ ملا بعسٖا؛ ؾكس زْٚت املصٓؿات 

. اؿسٜج١ٝ، ٚاْتؿطت ايطس١ً يف طًب اؿسٜح، ٚنجطاإلقباٍ ٚاالعتٓا٤ باؿسٜح عٓا١ٜ ؾا٥ك١

:  ٚيف ٖصٜٔ ايكطْني َٚا بعسُٖا زْٚت أَٗات ايهتب اؿسٜج١ٝ َٚٓٗا

.   نتب ايصشاح ـ1

.   املػتدطدات ع٢ً ايصشٝشني أٚ أسسُٖا ـ2

.  نتب ايػٓٔ  ـ3

.   نتب ايػ١ٓ ـ4

.   املصٓؿات ٚاؾٛاَع ـ5

.   نتب املػاْٝس ـ6

.  املعادِ  ـ7

.   نتب ايتؿػري ـ8

.  نتب املصاسـ ٚايكطا٤ات  ـ9

. نتب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر َٔ ايكطإٓ ٚاؿسٜحـ 10

.  ايهتب املؿطز٠ يف َٛاضٝع كصٛص١ َٔ ايؿك٘، ٚاآلزاب، ٚاآلخالم، ٚايرتغٝب ٚايرتٖٝب ـ11

.  نتب املطاغٌٝ ـ12

. األدعا٤ اؿسٜج١ٝ ـ 13

.   ايؿٛا٥س اؿسٜج١ٝ ـ14
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.  نتب ايؿُا٥ٌ ايٓب١ٜٛ، ٚايػري ٚاملػاظٟ ـ15

.  نتب يف مجع أسازٜح ؾٝٛر كصٛصني َٔ املهجطٜٔ ـ16

.  نتب ايػطا٥ب ٚاألؾطاز ـ17

. ٚمٖٛا (ايجالثٝات  )ٚ  (ايجٓا٥ٝات )ٚ (ايٛسساْٝات  ) نتب  ـ18

مناذج حلفاظ احلديح وجَابرتُ : املطلب الجالح 

ٚمل تهٔ ايػ١ٓ قؿٛظ١ يف ايػطٛض ؾشػب، بٌ سؿعت يف ايصسٚض، ؾكس ٖٝأ اهلل هلصا ايسٜٔ ٖؤال٤ ايطدٌ 

ايصٜٔ قطٛا أعُاضِٖ يف سؿعٗا، ٚبًػٛا يف شيو ايػا١ٜ، َٚٔ ٜكـ ع٢ً أخباضِٖ يف شيو ٜكط٢ َٔ سؿعِٗ 

ٍَ ايٖؿِعيب:ايعذب  َِٝسٙ : َقا ُٜٔع ٌْ عسٜٕح ؾأسببُت َإٔ  َٚال سٖسثين ضد ََٚأْا أسؿعٗا،  َِٝطا٤ إال  َِٛزا٤ ٔؾٞ َب ََا نتبُت َغ

ٖٞ . ()عً

ٟٓ ِٖٔط ٍَ ايٗع َُا : ََٚقا َٛ َن ُٖ َٚأسّسا، َؾَػَأيت َصأسيب، َؾٔإشا  َٚال َؾههت ٔؾٞ سسٜٕح، إال َسٔسٜجا  ََا اغتعست َسٔسٜجا، 

ََاّ ايٖؿأؾٔعٞ ()سؿعت َٚسؿغ اإٔل َٖٛطأ)  ُُ ٜٖاّ (اِي َٚاِيُكِطإٓ ٔؾٞ َغِبَع١َأ ٜٖاّ،  ٍَ َأُبٛ ظِضَع١ ()ٔؾٞ َثالث١ َأ ُسٔعَضِت ُنتُب :  َقا

ٍَ َٕ حيؿع٘ َعٔ ظٗط قًب، َقا َٓٞ عؿط ٔسُال ٚعسال، نٌ َشٔيَو َنا ََاَت، ؾبًػت  اِث  ِّٛ َٜ َٕ : اإٔلَاّ َأِسُس  َنا

ـَ َسٔسٜح ـَ أي ُ٘. حيؿُغ أي ٍَ: َؾكٌٝ َي ََا ِٜسضٜو ؟ َقا َٛاب: َٚ ٘ٔ األِب ِٝ ًَ ٍَ عبس اهلل بٔ َأِسُس ()َشاَنِطُت٘ ؾأخصُت َع ََٚقا  

َِٓبٌ ٍَ يٞ أبٞ: بٔ َس ٓٔٞ َعٔ اِيَهالّ سٖت٢ : َقا ٓٓـ، َؾٔإٕ ٔؾ٦ِت َتِػَأي َٚٔنٝع، َٔ امُلَص ُخص َأٟ نتاب ٔؾ٦ِت َٔ نتب 

ٓٔٞ َعٔ اإٔلغٓاز سٖت٢ أِخربى بايهالّ َٚٔإٕ ٔؾ٦ِت َتِػَأي َٓأز،  . ()أِخربى ٔباإٔلِغ

ِٜ٘ ميًٞ غبعنَي أيـ سسٜٕح ()نتبت بٝسٟ أيـ أيـ سسٜح: ٚعٔ حي٢ٝ بٔ َعني قاٍ َٛ َٖ َٕ ٔإِغَشام بٔ َضا ََٚنا  

َٚال ْكص سطؾا َُا َظاز سطؾا  َٖا َٓط٠ ُأِخَط٣، َؾ ِٖ َقَطَأ ٍَ ()سؿعّا، ٚأ٢ًَ َٓط٠ أسس عؿط أيـ سسٜٕح َٔ سؿع٘، ث ََٚقا  

َٗا غبعني أيـ َسٔسٜح َٔ ظٗط قًٔبٞ : َٓط٠ ِٓ َٔ َٗا، ٚأسؿغ  ِٝ ِّٞ أْعط ٔإَي َََهإ َا١٥َ أيـ َسٔسٜح َنَأ أسؿغ 

ٍَ ُ٘ ٔؾٞ َشٔيَو ؟ َقا ٖٚض٠ َؾكٌٝ َي َٗا َسٔسٜح ٔؾٞ األَسأزٜح : َصٔشَٝش١، ٚأسؿغ َأِضَبَع١ آَياف َسٔسٜح َع ِٓ َٔ ألدٌ ٔإشا َٖط ٔبٞ 

ّٝا ًِ َٗا َؾ ِٓ َٔ  ُ٘ ُِٝت ًَ ُ٘ بصيو اإٔلَاّ َأِسُس، ()ايٖصٔشَٝش١، َؾ َُا ؾٗس َي َٕ َأُبٛ ظِضَع١ حيؿغ ٔغٓتُا١٥َ أيـ َسٔسٜح، َن ََٚنا  

ٍَ ٔؾٞ َسك٘ ُ٘: ََٚقا ِٓ َٔ . ()ََا َداٚظ اؾػَط أؾطٌ 

ٍَ َأُبٛ ظِضَع١ َٔا٥َيت أيـ َسٔسٜح، َؾَكا ٕٖ َأَبا ظِضَع١ حيؿغ  ٌْ ٔبايطالم أ َٓح: َٚسًـ ضد َِٜش . ال 

ٍَ َٓط٠ َِْػإ : ََٚقا َُا حيؿغ اِئإ َٔا٥َيت أيـ َسٔسٜح َن َٛ اهلل أسس)أسؿغ  ُٖ ًَامٔثا١٥َ أيـ (قٌ  َٚٔؾٞ املصانط٠ َث  ،

. ()َسٔسٜح

ٍَ َأُبٛ َأِسُس بٔ عسٟ ٜٔذ حيهٕٛ: ََٚقا َََؿا ُٔعت عٖس٠  ٘ٔ : َغ ٟٓ قسّ َبِػَساز، َؾػُع ٔب َُأعٌٝ ايُبَدأض ُٖس بٔ ٔإِغ ََُش َإٔ 

َٓاز  ََٖصا اِئإِغ َٚدعًُٛا َنت  َأِصَشاب اَؿٔسٜح، ٚادتُعٛا ٚعُسٚا ٔإَي٢ َا١٥َ َسٔسٜح، ؾكًبٛا َتْٛٗا ٚأغاْٝسٖا، 

ُ٘ َعٔ َسٔسٜح  َُِتٔ ملنت آخط، ٚزؾعٖٛا ٔإَي٢ عؿَط٠ أْؿؼ، ؾاِبَتَسَض ضدٌ َٔ اِيعِؿَط٠، َؾَػَأَي ََٖصا اِي َٓاز  َٚإِغ إلغٓاز آخط، 
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ٍَ ًَِو اِيَأَسأزٜح، ؾَكا ُ٘: َٔ ٔت ٍَ. َيا أعطؾ ُ٘ َعٔ آخط، َؾَكا ُ٘: َؾَػَأَي َٚأسّسا بعس ٚاسٕس سٖت٢ . ال أعطؾ  ٔ٘ ِٝ ًَ ٍَ ًٜٔكٞ َع َُا َظا َؾ

َُٜكٍٛ  ٟٓ َٚاِيُبَدأض ُ٘: ؾطؽ،  َُٜكٍٛ. ال أعطؾ َٗا٤  َٕ بعض اِيُؿَك ٘ٔ ٔباِيَعذٔع. ايطدٌ ؾِٗ: ََٚنا ِٝ ًَ ِِ ِٜكٔطٞ َع ِٖ . ََٚبِعطٗ ث

َُٜكٍٛ ٔؾٞ نٌ َسٔسٜح  َٛ ُٖ َٚ ُ٘ َعٔ األَسأزٜح  ُِْتٔسَب ضدٌ آخط، َؾَػَأَي ُ٘: ا ِٖ . ال أعطؾ ِٖ ايٖجأيح، ث سٖت٢ ؾطؽ َٔ عؿطت٘، ث

٢ًَ ٟٓ َيا ٜعٜسِٖ َع َٚاِيُبَدأض ُ٘: ايٖطأبع ٔإَي٢ َتُاّ اِيعِؿَط٠،  ٍَ. ال أعطؾ ٟٓ ٔإَي٢ األٍٚ َؾَكا ُٖا ؾطغٛا اِيتؿت ايُبَدأض ًَ أَا : َؾ

٢ًَ َتُاّ اِيعِؿَط٠، َؾطز  َٚايٖطأبع َنَصا، سٖت٢ َأَت٢ َع َٚايٖجأيح َنَصا،  ْٔٞ َنَصا،  َٛ َنَصا، َٚسٔسٜجو ايٖجا ُٗ َسٔسٜجو األٍٚ َؾ

 ُ٘ ُ٘ ٔباِئشِؿٔغ، ٚأشعٓٛا َي ٖٓاؽ َي َٚؾعٌ ٔباِيآخٔط َجٌ َشٔيو، َؾَأقٖط اي َٓاز ٔإَي٢ َنٕت،  نٌ َنٕت ٔإَي٢ إغٓإز، ٚنٌ ٔإِغ

ٌٔ . ()ٔباِيَؿِط

ٖٞ - مسعُت ؾٝدٓا : قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط َا ايعذُب َٔ َعطؾ١ : غري َط٠ ٜكٍٛ- ٜعين اؿاؾَغ ايعطاق

ُٜتعذب َٓ٘ يف ٖصا يهْٛ٘ َسٔؿَغ َٛاال٠  ايبداضٟ باـطأ َٔ ايصٛاب يف األسازٜح التِّػاع َعطؾت٘، ٚإمنا 

. ()األسازٜح ع٢ً اـطأ َٔ َٖط٠ٕ ٚاسس٠

ُٙ ََٚيا ِٜهتب، َؾَػَأُيٛ ٜٔذ اِيَبِصَط٠  َََؿا ٟٗ خِيَتًـ ٔإَي٢  َٕ ايُبَدأض ََا مسع : ََٚنا ُٔٝع  ِٗٔ َد ِٝ ًَ َِ ال تِهتب ؟ َؾَكَطَأ َع ٔي

َُِػ١ عؿط أيـ َسٔسٜح ٢ًَ َخ َٕ ٜٔعٜس َع ََٚنا . ()َٔ سؿع٘، 

 ُ٘ َْكً٘ اِبٔ ْكط١ َعٓ َُا  َٛ ٔؾٝ ُٖ  ٔ٘ َُا أَقٖط ٔب َُػًِ ايٖصٔشٝح َٔ َثالمٔثا١٥َ أيـ َسٔسٜح َػُٛع١، َن َٚأخطز 

ٔٙ َٓأز . ()ٔبٔإِغ

ْٞٔ ُٚز ايػذِػتا ٍَ َأُبٛ َزا َٚغًِ - نتبت َعٔ َضُغٍٛ اهلل : ََٚقا  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٔا١٥َ أيـ َسٔسٜح، -َص٢ًٖ اهلل َع ُِػ َخ

َُامٔنا١٥َ َسٔسٜح ََٚث ٘ٔ َأِضَبَع١ آَياف  َٓٔ، مجعت ٔؾٝ ََا تطُٓت٘ ايٓػ َٗا  ِٓ َٔ . ()اْتدبت 

ٟٓ ٍَ اِيَدٔطٝب اِيَبِػَسأز َٖطٟ: ََٚقا ٍَ يٞ األِظ ََٚبني : َقا ِٝٔ بٔ َأِسُس بٔ بهري،  ِٓس أبٞ عبس اهلل اِيُشَػ نٓت أسطط ٔع

َُٝكٍٛ يٞ َٗا، َؾ ِْعط َبِعط ٘ٔ َأدَعا٤ نباض، َؾأ ِٜ َٖٔصٙ اأَلَسأزٜح سٖت٢ : ََٜس ََا ُتٔطُٜس َٔ  ِٝو، تصنط يٞ َنت  َُا أسٓب ٔإَي ٜٓ َأ

ْٔٝٔس َٔ  ُُُتٕٛ ؾٝدربْٞ ٔباأَلَغا ُ٘ اِي َٓازٙ سٖت٢ أِخربى مبتٓ٘ ؟ َؾهٓت أشنط َي ٙٔ ؟ َأٚ تصنط يٞ ٔإِغ َٓأز أِخربى ٔبٔإِغ

ََٖصا ََطاّضا َنٔجرَي٠ َٚؾعًت  . ()سؿع٘، 

ٟٓ ٍَ اِيَدٔطٝب اِيَبِػَسأز ٍَ: ََٚقا َٔٞ، َقا َُٜكٍٛ: َأْا بؿط٣ بٔ عبس اهلل ايٗطٚ  ًِِ ُٔعت َأَبا بهط َأِسُس بٔ َدِعَؿط بٔ َغ : َغ

ِّؼ نٌ  َُٜب ََِذًٔػ٘ َغِبَع١ َػتًُني،  َٕ ٔؾٞ  ََٚنا ٢ًَ اَؿٔسٜح ٔؾٞ ضسب١ َغٖػإ،  َِ َُػًِ ايَهذِّٞ َأ ُٖا َقٔسّ عًٝٓا َأُبٛ  َي

َٚسػب َٔ سطط  َُٔػَشت ايٖطِسَب١،   ِٖ ِٗٔ احملابط، ث ِٜٔسٜ َّا ٔبَأ َٝا ُ٘ ٔق ٖٓاؽ َعٓ َٚنتب اي  ،ٔ٘ ًٝٔ َٜ ُِٗ َصاسب٘ اٖئصٟ  ِٓ َٔ َٚأسس 

ٖٖٓعاض٠  ٣َٛ اي ََٚأِضَبعني أيـ قرب٠، ُغ ِّّؿا  َْ . مبشرب٠، َؾبًؼ َشٔيَو 

ثياء العلناء على أٍل احلديح، واعرتافَه بفضلَه على األمة : املطلب السابع

إٕ مما تكسّ يٝبني يٓا ظال٤ ؾط١ًٝ عًُا٤ اؿسٜح، ٚععِٝ َا بصيٛا يف غبٌٝ اؿؿاظ ع٢ً غ١ٓ ضغٍٛ اهلل 

: ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، يصيو ايجٓا٤عًِٝٗ ٚايتٜٓٛ٘ بكسضِٖ عًِٝٗ يف ثٓاٜا نتب أٌٖ ايعًِ ؾُٔ شيو
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ٚقس دعٌ اهلل تعاىل أًٖ٘ ): قاٍ اـطٝب ايبػسازٟ يف ايجٓا٤ ع٢ً أٌٖ اؿسٜح ٚبٝإ ؾطؾِٗ ٚؾطًِٗ

أضنإ ايؿطٜع١، ٖٚسّ بِٗ نٌ بسع١ ؾٓٝع١ ؾِٗ أَٓا٤ اهلل َٔ خًٝكت٘، ٚايٛاغط١ بني ايٓيب  ٚأَت٘، 

ٚاجملتٗسٕٚ يف سؿغ ًَت٘، ٚأْٛاضِٖ ظاٖط٠، ٚؾطا٥ًِٗ غا٥ط٠، ٚآٜاتِٗ باٖط٠، َٚصاٖبِٗ ظاٖط٠، ٚسذذِٗ 

قاٖط٠، ٚنٌ ؾ١٦ تتشٝع إىل ٣ٖٛ تطدع إيٝ٘، أٚ تػتشػٔ ضأٜا تعهـ عًٝ٘ غ٣ٛ أصشاب اؿسٜح، ؾإٕ ايهتاب 

عستِٗ، ٚايػ١ٓ سذتِٗ، ٚايطغٍٛ ؾ٦تِٗ، ٚاهلل ْػبتِٗ، ال ٜعطدٕٛ ع٢ً األٖٛا٤، ٚال ًٜتؿتٕٛ إىل اآلضا٤، ٜكبٌ 

َِٓٗ َا ضٚٚا عٔ ايطغٍٛ، ِٖٚ املإَْٔٛٛ عًٝ٘، ٚايعسٍٚ سؿع١ ايسٜٔ ٚخعْت٘، ٚأٚع١ٝ ايعًِ ٚمحًت٘، إشا 

اختًـ يف سسٜح نإ إيِٝٗ ايطدٛع، ؾُا سهُٛا ب٘ ؾٗٛ املكبٍٛ املػُٛع، َِٚٓٗ نٌ عامل ٚؾكٝ٘، ٚساّ ضؾٝع 

.ْبٝ٘، ٚظاٖس يف قب١ًٝ، ٚكصٛص بؿط١ًٝ، ٚقاض٨ َتكٔ، ٚخطٝب قػٔ . )() .

ٚأًٖ٘ سؿاظ ايؿطٜع١ َٔ األعسا٤، ٚساضغٗا ممٔ ٜطٜس ايتُطز  ):ٚقاٍ ايهتاْٞ يف ايجٓا٤ ع٢ً أٌٖ اؿسٜح

ٚيٛالِٖ الضُشٌ ايسٜٔ، ٚنإ عطض١ يتالعب املتُطزٜٔ، ِٖٚ عسٍٚ ٖصٙ األ١َ، ٚايهاؾؿٕٛ عٓٗا ، ٚايؿكا٤

ٚأًٖ٘ اـاصٕٛ ب٘ َٔ األْاّ، ٚنؿاِٖ ؾطؾا أِْٗ أنجط ايٓاؽ -  عًٝ٘ ايػالّ –نٌ غ١ُ، ٚخًؿا٤ ايٓيب 

صال٠ ع٢ً سبٝب٘ املصطؿ٢، ٚقس اؾتٗطٚا بطٍٛ األعُاض، ٚايتذطب١ َصسق١ يصيو يف غا٥ط األعصاض، ٚزعا هلِ 

.  ()(ايٓيب بايطمح١ ٚايٓطاض٠، ٚبؿطِٖ باؾ١ٓ بأدٌ َعاْٞ ايبؿاض٠

 ٌ يف عدِّ احلديِح وإحصائُـمياٍج احملدثي: املبخح الجاىي

.  وتفطري ما ىكل عيَه مما يوٍه التعازض

عٓس ايٓعط يف ايهتب املس١ْٚ ايػابك١، ٚعس٠ َا ؾٝٗا َٔ األسازٜح، ثِ َكاض١ْ شيو مبا ْكٌ عٔ األ١ُ٥ 

اؿاؾغ يف َكساض َا حيؿعْٛ٘ َٔ ايطٚاٜات اييت تبًؼ ٦َات األيٛف قس ٜٛضز بعض ايٓاظطٜٔ يف نتب 

:  املصطًح َٔ املتعًُني أٚ غري املتدصصني ايعاضؾني مبصطًشات احملسثني إؾهاالت أُٖٗا

إشا نإ سؿاظ اؿسٜح حيؿعٕٛ شيو ايكسض اهلا٥ٌ َٔ ايطٚاٜات ؾأٜٔ ٖٞ اآلٕ، ؾإْا ال ْط٣ : اإلؾهاٍ األٍٚ

. إال ايكًٌٝ َٔ ايطٚاٜات يف أَٗات ايهتب اؿسٜج١ٝ َكاض١ْ مبا شنطٚا

ؾٌٗ ضاع ؾ٤ْٞ َٔ ايػ١ٓ، أّ ططأ عًٝٗا ايعٜاز٠ ٚايتشطٜـ؟ 

َا غبب اختالف ايعًُا٤ يف تكسٜط عس٠ َا يف ايهتب املس١ْٚ، َع تًو ايهتاب قؿٛظ١ : اإلؾهاٍ ايجاْٞ

َٚعطٚؾ١ َجٌ ناملٛطأ ٚايبداضٟ َٚػًِ ٚغريٖا ؟ 

:  ٚاإلداب١ ع٢ً اإلؾهايني ايػابكني ٜهٕٛ َٔ خالٍ املطايب ايتاي١ٝ 

ٌ ـعيد احملدثي (احلديح  )يف مفَوو : املطلب األول

.  ٜطًل يف ايًػ١ ع٢ً اؾسٜس ضس ايكسِٜ ، نُا ٜطًل ع٢ً اـرب ٚايكصص: اؿسٜح يػ١ 
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  . ( )(اؾسٜس ٚاـرب : ٚاؿسٜح ): قاٍ يف ايكاَٛؽ احملٝط

. َا صسض عٔ ايٓيب َٔ قٛي٘ ٚؾعً٘ ٚتكطٜط: ايصٟ اؾتٗط بني احملسثني : ٚاصطالسا

َٞ ): قاٍ اؿاؾغ يف ايٓدب١ ٔٗ َِٓت َٜ  ِٕ َٖا َأ َٓاُز ٔإ ِٖ اإٔلِغ ٘ٔ : ُث ِٛٔي ِٔ َق َٔ ِٚ ُسِهُّا ؛  ِّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َتِصٔطحيّا َأ ٖٓٔب إىل اي

ِّ َنَصٔيَو ِٚ إىل ايٖصشَأب ٙٔ، َأ ِٚ َتِكٔطٜٔط ٘ٔ ، َأ ًٔ ِٚ ٔؾِع .، َأ . . ٍُ ٖٚ ٖٞ َنَصٔيَو ؾاأل َٞ ايٖصَشأب ِٔ َئك ََ  َٛ ُٖ َٚ  ، ِّ ِٚ ٔإَي٢ ايٖتأبٔع : َأ

ْٔٞ . امَلِطُؾُٛع  ُِٛقُٛف : ٚايٖجا ُ٘ : ٚايٖجأيُح . امَل ًُ َِٔج  ٔ٘ ِٝ ِّٞ ٔؾ َٕ ايٖتأبٔع ِٔ ُزٚ ََ َٚ ٔٔ . امَلِكُطُٛع ،  ِٜ ٍُ ٔيألٔخرَي َُٜكا .  (اأَلَثُط : َٚ

٘ٔ  ): ٚعٓطف ابٔ ايصالح اؿسٜح بأْ٘ ًٖ ٍٔ اي ـَ ٔإَي٢ َضُغٛ َِ - ََا ُأٔضٝ ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ ََٜكُع - َص٢ًٖ اي ََٚيا  َخاٖص١ّ ، 

 ِِ ٖٔ ِٝٔط ََٚغ ٢ًَ ايٖصَشاَب١ٔ  ُِٛقٛٔف َع َُ َٛ اِي َِْش ِٝٔط َشٔيَو ،  ٢ًَ َغ ُ٘ َع ًَُك . َُِط

َٖا ُٛ َِْش َٚ  ، ٌُ ُُِطَغ َٚاِي َِٓكٔطُع ،  ُُ َٚاِي  ، ٌُ ُُٖتٔص َُِطُؾٛٔع اِي ٌُ ٔؾٞ اِي َِٜسُخ َٚ) .

ـُ  ): بأْ٘  (املٛقٛف  )ٚعٓطف  َُٝٛق َٖا ، َؾ ٔٛ َِْش َٚ  ِِ ٔٗ ِٚ َأِؾَعأي ِِ َأ ٔٗ َٛأي ِٔ َأِق َٔ  ِِ ُٗ ِٓ ُ٘ َع ًٖ َٞ اي ٔٔ ايٖصَشاَب١ٔ َضٔض ٣َٚ َع ُِٜط ََا 

 ٔ٘ ًٖ ٍٔ اي ٘ٔ ٔإَي٢ َضُغٛ َُٚظ ٔب َُٜتَذا ََٚيا   ، ِِ ٔٗ ِٝ ًَ َِ - َع ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ  (َص٢ًٖ اي

ِِ  ): بأْ٘  (املكطٛع  )ٚعٓطف  ٔٗ ِٚ َأِؾَعأي ِِ َأ ٔٗ َٛأي ِٔ َأِق َٔ  ِِ ٔٗ ِٝ ًَ ُِٛقّٛؾا َع ََ ٔٔ ايٖتأبٔعنَي   ٜٚتهٕٛ اؿسٜح عاز٠ّ ( )(ََا َدا٤َ َع

 .  ()ٖٛ غًػ١ً ايطداٍ املٛص١ً إىل املنت: ؾاإلغٓاز : َٔ إغٓاز َٚنت 

 .  ()ٖٛ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ ايػٓس َٔ ايهالّ: ٚاملنت 

ـٔ سسٜح، ثِ عٖكب عًٝ٘ قا٥اّل ـَ أي ٕٖ اإلَاّ أمحس حيؿغ أي ؾٗصٙ سها١ٜ  )): ٚقس أٚضز ايصٖيب قٍٛ أبٞ ُظِضع١ بأ

َُٜعٗسٕٚ يف شيو امُلَهٖطض، ٚاأَلَثط، ٚؾت٣ٛ ايتابعٞ، َٚا ُؾػِّط، ٚمٛ : صشٝش١ يف غع١ عًِ أبٞ عبساهلل، ٚناْٛا 

ُٕ املطؾٛع١ ال تبًؼ عؿط َعؿاض شيو . شيو  . ()((ٚإاٖل ؾاملتٛ

تعدد الطسق : املطلب الجاىي

ِٝٔط،  ):ٚأَجًت٘ نجري٠ دسّا ، َٓٗا َا أخطد٘ ايبداضٟ يف صشٝش٘ قاٍ ُٔ ايٗعَب ٘ٔ ِب ًٖ ٟٗ َعِبُس اي ِٝٔس َُ َٓا اُؿ َسٖسَث

ٍَ ٍَ: َقا ُٕ، َقا َٝا َٓا ُغِؿ ٍَ: َسٖسَث ٟٗ، َقا َِْصأض ُٔ َغٔعٕٝس اأَل ٢َٝ ِب َِٜش َٓا  َُٔع : َسٖسَث ُ٘ َغ ْٖ ٞٗ، َأ ُٔ ِٝ َِ ايٖت ٖٝٔ ُٔ ٔإِبَطا ُُٖس ِب ََُش  ْٞٔ َأِخَبَط

ٍُ َُٜكٛ  ،ٖٞ ِٝٔج ًٖ َٖٚقإص اي  َٔ ١ََُ ِب ًَِك ٍَ: َع َِٓبٔط َقا ٢ًَ امٔل ُ٘ َع ِٓ ُ٘ َع ًٖ َٞ اي ـَٖطأب َضٔض َٔ ا ََُط ِب ُِٔعُت ُع ٘ٔ َص٢ًٖ : َغ ًٖ ٍَ اي ُِٔعُت َضُغٛ َغ

ٍُ َُٜكٛ  َِ ًٖ ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًَ ُ٘ َع ًٖ " اي َٗا ، :  ُٜٔصُٝب َٝا  ِْ ُ٘ ٔإَي٢ ُز ِٖٔذَطُت َِْت  ِٔ َنا َُ ٣َٛ ، َؾ َْ ََا  َِٔط٨ٕ  ِّ ا َُا ٔيُه ْٖ َٚٔإ ٖٝأت،  ِّ ٍُ ٔباي َُا َُا اأَلِع ْٖ ٔإ

 ٔ٘ ِٝ َٖاَدَط ٔإَي ََا  ُ٘ ٔإَي٢  ِٗٔذَطُت َٗا، َؾ ِٓٔهُش َٜ ََِطَأ٠ٕ  ِٚ ٔإَي٢ ا . ()(َأ

؛ ألْ٘ مل ٜطٚٙ عٔ ()ٖٚصا سسٜح َؿٗٛض بايٓػب١ إىل آخطٙ، غطٜب بايٓػب١ إىل أٚي٘: قاٍ ابٔ زقٝل ايعٝس 

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ إال عُط بٔ اـطاب ضضٞ اهلل عٓ٘ ، ٚمل ٜطٚٙ عٔ عُط إال عًك١ُ بٔ أبٞ ٚقاص ، 

ٚمل ٜطٚٙ عٔ عًك١ُ إال قُس بٔ إبطاِٖٝ ايتُٝٞ ، ٚمل ٜطٚٙ عٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ إال حي٢ٝ بٔ غعٝس 

 . ()األْصاضٟ ، ثِ اؾتٗط بعس شيو ؾطٚاٙ عٓ٘ أنجط َٔ َا٥يت إْػإ أنجطِٖ أ١ُ٥

ِٗ ايػؿرُي ، ؾكٌٝ : قاٍ ابٔ ضدب ِّ اـًُل ايهجرُي ٚاؾ ٔٔ األْصاض ُٙ ع ٕٚ ، ٚقٌٝ : ضٚا َٔٔ ٦َيت ضا ُ٘ أنجُط  ُٙ عٓ : ضٚا
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ِٔ أعٝاِْٗ  َٔ ٚ ، ٕٚ ُٔ : ضٚاٙ عٓ٘ غبُع ١٦َ ضا ُٔ غعٕس ، ٚمٖحاُز ب ًُٖٝح ب ُٔ املباضى ، ٚاي ٞٗ ، ٚاب ٟٗ ، ٚاألٚظاع َايْو ، ٚايجٛض

ُٔ ُع١َٓٝٝ ، ٚغريِٖ  ؾٗصٙ ايططم نٌ ٚاسٕس َٓٗا ٜعترب سسٜجّا غري اؿسٜح اآلخط باعتباض ()ظٜٕس ، ٚؾعب١ُ، ٚاب

ٚاألقسَٕٛ ٜطًكٕٛ ايعسز َٔ األسازٜح ع٢ً : اإلغٓاز ، ٖٚٞ نًٗا ؿسٜح ٚاسس بايٓعط يًُنت، قاٍ ايعضنؿٞ

. ()اؿسٜح ايٛاسس املطٟٚ بعس٠ أغاْٝس، ؾطب سسٜح ي٘ َا١٥ ططٜل ٚأنجط

. ٚقس نإ ايعًُا٤ حيطصٕٛ ع٢ً مجع ططم نٌ سسٜح َا صح َٓٗا َٚا مل ٜصح يعس٠ َكاصس

. ()(ايباب إشا مل ػُع ططق٘، مل ٜتبني خطؤٙ َٔ صٛاب٘ ): قاٍ ابٔ املسٜين 

، ٚقاٍ ()يٛ مل ْهتب اؿسٜح مخػني َط٠ َا عطؾٓاٙ: مسعت حي٢ٝ بٔ َعني ٜكٍٛ: ٚقاٍ عباؽ ايسٚضٟ

، ٚقاٍ أبٛ سامت ( )(نٌ سسٜح ال ٜهٕٛ عٓسٟ َٓ٘ ١٦َ ٚد٘؛ ؾأْا ؾٝ٘ ٜتِٝ ): إبطاِٖٝ بٔ غعٝس اؾٖٛطٟ 

ُٜهتب اؿسٜح َٔ غتني ٚدّٗا، َا عكًٓاٙ ): ايطاظٟ  . ()(يٛ مل 

ع٢ً مجٝع َا يف ايصشٝشني سسٜجّا سسٜجّا  (املتؿل  )ٚقس شنط اؿاؾغ عٔ اؾٛظقٞ أْ٘ اغتدطز يف نتاب٘ 

. ؾهإ فُٛع شيو مخػ١ ٚعؿطٜٔ أيـ ططٜل ٚأضبعُا١٥ ٚمثاْني ططٜكا

ؾإشا نإ ايؿٝدإ َع ضٝل ؾططُٗا بًؼ مج١ً َا يف نتابُٝٗا باملهطض ٖصا ايكسض ؾُا مل  ): قاٍ اؿاؾغ

، َٚا مل خيطداٙ َٔ املتٕٛ ()ٜٚعٜس- أٜطا - خيطدا َٔ ايططم يًُتٕٛ اييت أخطداٖا يعً٘ ٜبًؼ ٖصا ايكسض 

َٔ ايصشٝح ايصٟ مل ٜبًؼ ؾططُٗا يعً٘ ٜبًؼ ٖصا ايكسض أٚ ٜكطب َٓ٘، ؾإشا اْطاف إىل شيو َا دا٤ عٔ 

.  ( )(ايصشاب١ ٚايتابعني متت ايعس٠ اييت شنط ايبداضٟ أْ٘ حيؿعٗا، بٌ ضمبا ظازت ع٢ً شيو 

اختصاز احلديح وتكطيعُ : املطلب الجالح

ٚشيو إٔ اؿسٜح قس ٜط٣ٚ َطٛاّل ، ٚقس ٜط٣ٚ كتصطّا ، أٚ إٔ ٜكتصط ايطاٟٚ ع٢ً دع٤ َعني َٓ٘ يتهٕٛ 

ؾاٖس٠ ع٢ً َٛضٛع َعني ، ؾٝصبح اؿسٜح املطٍٛ بصيو عس٠ أسازٜح، ٚتكطٝع اؿسٜح ٚاختصاضٙ دا٥ع إشا 

. مل ٜػري املع٢ٓ

. ٚممٔ نإ ٜكطع اؿسٜح سػب املٓاغبات اإلَاّ ايبداضٟ يف صشٝش٘ نُا ٖٛ َعطٚف

ٍَ : َجاي٘  ٔٔ َعٖبإؽ َقا ٔٔ اِب َٕ  ): َع َِٜهُؿِط َِّػا٤ُ  َٗا اي ًٔ ِٖ ٖٓاَض َؾٔإَشا َأِنَجُط َأ ٞٗ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ُأٔضُٜت اي ٖٓٔب ٍَ اي ٌَ. َقا : ٔقٝ

ٍَ ٘ٔ ؟ َقا ًٖ َٕ ٔباي َِٜهُؿِط ٦ِّٝا : َأ َِٓو َؾ َٔ ِٖ َضَأِت  َِٖط ُث ٖٔ ايٖس ُٖ َِٓت ٔإَي٢ ٔإِسَسا ِٛ َأِسَػ َٕ ، َي َٕ اإٔلِسَػا َِٜهُؿِط َٚ َٕ اِيَعٔؿرَي ،  َِٜهُؿِط

ِّٝطا َقٗط : َقاَيِت َِٓو َخ َٔ ُِٜت  نتاب اإلميإ ـ باب نؿط )ؾٗصا اؿسٜح شنطٙ ايبداضٟ كتصطّا ٖهصا يف (ََا َضَأ

. (زٕٚ نؿط

: ، ٚيؿع٘ (نتاب ايصال٠ ـ باب صال٠ ايهػٛف مجاع١)ثِ أخطد٘ بطٛي٘ يف 

 ٍَ ُ٘ َقا ْٖ ٔٔ َعٖبإؽ َأ ِٔ َعِبٔس اهلٔل ِب ٍٔ اهلٔل ص٢ً ): َع ِٗٔس َضُغٛ ٢ًَ َع ُُِؼ َع ٍُ  َخَػَؿٔت ايٖؿ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َؾَص٢ًٖ َضُغٛ

ِٖ َضَؾَع  ٜٛٔاّل ُث ِٖ َضَنَع ُضُنّٛعا َط ِٔ ُغَٛض٠ٔ اِيَبَكَط٠ٔ ُث َٔ ّٛا  َِْش ٜٛٔاّل  َّا َط َٝا َّ ٔق ُ٘ َؾَكا َََع ٖٓاُؽ  َٚاي اهلٔل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 
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 َّ َّ َؾَكا ِٖ َقا ِٖ َغَذَس ُث ٍٔ ُث ٖٚ َٕ ايٗطُنٛٔع اأَل َٛ ُزٚ ِٖ َٚ ٜٛٔاّل  ِٖ َضَنَع ُضُنّٛعا َط ٍٔ ث ٖٚ ّٔ اأَل َٝا َٕ اِئك َٛ ُزٚ ِٖ َٚ ٜٛٔاّل  َّا َط َٝا َّ ٔق َؾَكا

ٜٛٔاّل  َّا َط َٝا َّ ٔق ِٖ َضَؾَع َؾَكا ٍٔ ُث ٖٚ َٕ ايٗطُنٛٔع اأَل َٛ ُزٚ ِٖ َٚ ٜٛٔاّل  ِٖ َضَنَع ُضُنّٛعا َط ٍٔ ُث ٖٚ ّٔ اأَل َٝا َٕ اِئك َٛ ُزٚ ِٖ َٚ ٜٛٔاّل  َّا َط َٝا ٔق

ًٖٔت  ََٚقِس َتَذ َِْصَطَف  ِٖ ا ِٖ َغَذَس ُث ِٖ َضَؾَع ث ٍٔ ُث ٖٚ َٕ ايٗطُنٛٔع اأَل َٛ ُزٚ ِٖ َٚ ٜٛٔاّل  ِٖ َضَنَع ُضُنّٛعا َط ٍٔ ُث ٖٚ ّٔ اأَل َٝا َٕ اِئك َٛ ُزٚ ِٖ َٚ

ِِ َشٔيَو  ُِٜت ٘ٔ َؾٔإَشا َضَأ َٝأت َٚاَل ٔيَش ِٛٔت َأَسٕس ،  َُ ٕٔ ٔي َِٜدٔػَؿا َٜأت اهلٔل اَل  ِٔ آ َٔ  ٕٔ ََٜتا ََُط آ َٚاِيَك َُِؼ  ٕٖ ايٖؿ ٍَ ٔإ ُُِؼ َؾَكا ايٖؿ

َ٘ َقاُيٛا  ًٖ ُِٜت : َؾاِشُنُطٚا اي ِّْٞ َضَأ ٍَ ٔإ َٓاَى َتَهِعَهِعَت َؾَكا ِٜ ِٖ َضَأ ََٖصا ُث ََٔو  َََكا ٦ِّٝا ٔؾٞ  َِٚيَت َؾ َٓا َٓاَى َت ِٜ ٍَ اهلٔل َضَأ َٜا َضُغٛ

 ١َٖٓ ِٚ ُأٔضُٜت اِيَذ ١َٖٓ ، َأ ِِ َأَض - اِيَذ ًَ ٖٓاَض َؾ ُِٜت اي ََٚضَأ َٝا  ِْ َٝٔت ايٗس ََا َبٔك  ُ٘ ِٓ َٔ  ِِ ًُِت ُ٘ أَلَن ِٛ َأَخِصُت ََٚي ُِٓكّٛزا  َٗا ُع ِٓ َٔ َِٚيُت  َٓا َؾَت

 َٕ َِٜهُؿِط  ٍَ ٘ٔ َقا ًٖ َٕ ٔباي َِٜهُؿِط  ٌَ ٖٔ ٔقٝ ٖٔ ٍَ بُهِؿٔط ٍَ اهلٔل َقا َٜا َضُغٛ  َِ َِّػا٤َ َقاُيٛا ٔي َٗا اي ًٔ ِٖ ُِٜت َأِنَجَط َأ ََٚضَأ َِٓعّطا َقٗط  ََ  ّٔ ِٛ َٝ َناِي

ِّٝطا  َِٓو َخ َٔ ُِٜت  ََا َضَأ ٦ِّٝا َقاَيِت  َِٓو َؾ َٔ ِٖ َضَأِت  َِٖط ُث ٖٔ ايٖس ُٖ َِٓت ٔإَي٢ ٔإِسَسا ِٛ َأِسَػ ََٚي  َٕ َٕ اإٔلِسَػا َِٜهُؿِط َٚ اِيَعٔؿرَي 

.  ()(َقٓط

ططْف َٔ سسٜح طٌٜٛ أٚضزٙ املصٓـ  ـ  (نتاب اإلميإ  )سسٜح ابٔ عباؽ املصنٛض أٟ يف : قاٍ اؿاؾغ 

:   ثِ قاٍ . أٟ ايبداضٟ ـ يف باب صال٠ ايهػٛف بٗصا اإلغٓاز تاَّا

إٔ ايبداضٟ ٜصٖب إىل دٛاظ تكطٝع اؿسٜح إشا نإ َا ٜؿصً٘ َٓ٘ : ْٚٓب٘ ٖٓا ع٢ً ؾا٥ستني إسساُٖا

 ؾصٓٝع٘ نصيو ِٜٖٛ َٔ ال حيؿغ اؿسٜح إٔ الٜتعًل مبا قبً٘ ٚال مبا بعسٙ تعًكا ٜؿطٞ إىل ؾػاز املع٢ٓ

املدتصط غري ايتاّ، ال غُٝا إشا نإ ابتسا٤ املدتصط َٔ اثٓا٤ ايتاّ نُا ٚقع يف ٖصا اؿسٜح؛ ؾإٕ أٚي٘ ٖٓا 

عٔ ابٔ عباؽ قاٍ خػؿت ايؿُؼ : ٚأٍٚ ايتاّ أضٜت ايٓاض إىل آخط َا شنط َٓ٘: قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ

. ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ؾصنط قص١ صال٠ اـػٛف ثِ خطب١ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ .

. ٚؾٝٗا ايكسض املصنٛض ٖٓا

ؾُٔ أضاز عس األسازٜح اييت اؾتٌُ عًٝٗا ايهتاب ٜعٔ إٔ ٖصا اؿسٜح سسٜجإ أٚ أنجط الختالف االبتسا٤ 

، ٚقس ٚقع يف شيو َٔ سه٢ إٔ عست٘ بػري تهطاض أضبع١ آالف أٚ مٖٛا نابٔ ايصالح، ٚايؿٝذ قٝٞ ايسٜٔ 

َٚٔ بعسُٖا، ٚيٝؼ األَط نصيو، بٌ عست٘ ع٢ً ايتشطٜط أيؿا سسٜح ٚمخػُا١٥ سسٜح ٚثالث١ عؿط سسٜجا، 

. ()نُا بٝٓت شيو َؿصال يف املكس١َ

زواية احلديح باملعيى أو مبعاىي متكازبة : املطلب السابع

. ضٚا١ٜ اؿسٜح باملع٢ٓ دا٥ع٠ عٓس احملسثني بؿطٕٚط

ؾإ مل ٜهٔ خبريا بااليؿاظ َٚكاصسٖا عاملا مبا حيٌٝ . اشا أضاز ضٚا١ٜ اؿسٜح باملع٢ٓ ): قاٍ ايٟٓٛٚ 

ؾكايت : َعاْٝٗا مل جيع ي٘ ايطٚا١ٜ باملع٢ٓ بال خالف بني أٌٖ ايعًِ، بٌ ٜتعني ايًؿغ، ٚإ نإ عاملا بصيو 

ال جيٛظ َطًكّا، ٚدٛظٙ بعطِٗ ؾ٢ غري سسٜح ايٓب٢ ص٢ً اهلل : طا٥ؿ١ َٔ أصشاب اؿسٜح ٚايؿك٘ ٚاألصٍٛ 

. عًٝ٘ ٚ غًِ ٚمل جيٛظٙ ؾٝ٘
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جيٛظ ؾ٢ اؾُٝع اشا دعّ بأْ٘ أز٣ املع٢ٓ ٖٚصا ٖٛ :  ٚقاٍ مجٗٛض ايػًـ ٚاـًـ َٔ ايطٛا٥ـ املصنٛض٠ 

ايصٛاب ايص٣ تكتطٝ٘ أسٛاٍ ايصشاب١ ؾُٔ بعسِٖ ضض٢ اهلل عِٓٗ ؾ٢ ضٚاٜتِٗ ايكط١ٝ ايٛاسس٠ بأيؿاظ 

 (كتًؿ١ 
()

 .

قس ٜطٟٚ ايطاٟٚ اؿسٜح مبعٓاٙ ايصٟ ؾُٗ٘ ؾٝشٌٝ َع٢ٓ اؿسٜح إىل غري َا ٚضز ب٘ ، ٚتؤزٟ ايطٚا١ٜ 

باملع٢ٓ إىل اختالف أيؿاظ ايٓاقًني يصيو اؿسٜح، ؾٝعتكس ايٓاظط أُْٗا سسٜجني كتًؿني بُٝٓا ُٖا يف 

األصٌ سسٜح ٚاسس، ؾٝعُس ايٓاظط ؾُٝٗا إىل اؾُع أٚ ايرتدٝح بني ضٚاتٗا ظّٓا َٓ٘ إٔ شيو اختالف بني ضٚا٠ 

اؿسٜح
()

  .

:  َٔ أَج١ً شيو

ًٜيب املعتُط ست٢ ٜػتًِ  ): سسٜح ابٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ 

(اؿذط
()

  .

أْ٘ نإ ميػو عٔ ايتًب١ٝ يف ): ٚسسٜح ابٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

(ايعُط٠ إشا اغتًِ اؿذط
()

  .

ؾٌٗ ُٖا سسٜح ٚاسس ضٟٚ باملع٢ٓ أّ سسٜجإ؟ 

ٌّ عٓس ايرتَصٟ، ٚهلصا : قاٍ املباضنؿٛضٟ يف َطعا٠ املؿاتٝح ٌّ عٓس أبٞ زاٚز ، ٚؾعً ُٖا سسٜجإ، قٛي

االختالف دعًُٗا اجملس يف املٓتكٞ سسٜجني
()

 .

قاٍ ايعًٜعٞ يف ْصب ايطا١ٜ
()

ٚمل ٜٓصـ املٓصضٟ يف ععٚٙ ٖصا اؿسٜح يًرتَصٟ، ؾإٕ يؿغ ايرتَصٟ َٔ : 

ؾعٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ٚيؿغ أبٞ زاٚز َٔ قٛي٘؛ ؾُٗا سسٜجإ ، ٚيهٓ٘ قًس أصشاب األططاف إش 

دعًُٖٛا سسّٜجا ٚاسّسا ، ٖٚصا مما ال ٜٓهط عًِٝٗ
()

. 

االختالف يف الوقف والسفع : املطلب اخلامظ

ٜكع االختالف نجريّا بني ايطٚا٠ يف ضٚا١ٜ اؿسٜح ، ؾبعطِٗ ٜطٜٚ٘ َطؾٛعّا ، ٚبعطِٗ ٜطٜٚ٘ بايٛقـ ، ٚإٕ 

! نإ َنت اؿسٜح ٚاسسّا ، ٚقس ٜصح َطؾٛعّا َٚٛقٛؾّا

ٚيف نال اؿايني تعس ٖصٙ ايطٚا١ٜ سسٜجني، ال سسٜجّا ٚاسسّا ، َٚٔ دعًٗا سسٜجّا ٚاسسّا ؾكس خايـ اصطالح 

. احملسثني

: َجاٍ شيو

أْٗا غأيت ايٓيب ص٢ً عًٝ٘ ٚغًِ  أتصًٞ املطأ٠ يف زضع ٚمخاض بػري إظاض؟ : سسٜح أّ غًُ٘ ضضٞ اهلل عٓٗا : االٍٚ 

. ( )(إشا نإ ايسضع غابػا ٜػطٞ ظٗٛض قسَٝٗا  ): قاٍ 
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ضٚاٙ َايو عٔ قُس بٔ ظٜس بٔ قٓؿص  عٔ  أَ٘ أْٗا : ٚضٟٚ َٔ ٚد٘ آخط َٛقٛؾّا ع٢ً أّ غًُ٘ ضضٞ اهلل عٓٗا

تصًٞ يف اـُاض ٚايسضع  : َاشا تصًٞ املطأ٠ َٔ ايجٝاب ؟ ؾكايت :غأيت أّ غ١ًُ ظٚز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

ٝٓب ظٗٛض قسَٝٗا  . ( )(ايػابؼ إشا غ

. ()أخطد٘ أبٛ زاٚز ٚصشح األ١ُ٥ ٚقؿ٘: قاٍ ابٔ سذط

: َجاٍ آخط 

نػط ععِ املٝت نهػطٙ  )قاٍ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : سسٜح  عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا قايتــ 

. ( )(سّٝا 

. ؾٗصٙ ضٚا١ٜ ايطؾع 

أعطين قطع١ َٔ أضضو ): أَا ضٚا١ٜ ايٛقـ ؾعٔ قُس بٔ عبسايطمحٔ األْصاضٟ قاٍ قايت يٞ عُط٠ 

. ( )(نػط ععِ املٝت َجٌ نػط ععِ اؿٞ : ازؾٔ ؾٝٗا ، ؾإْٞ مسعت عا٥ؿ١ تكٍٛ 

اختالف زوايات اللتب املصيفة : املطلب الطادع 

َٔ أَج١ً شيو نتاب ايػٓٔ ألبٞ زاٚز ايػٝذػتاْٞ ، ؾكس ضٚاٙ عٓ٘ تالَٝصٙ، ٚسصٌ اختالف ٚتؿاٚت يف 

: أؾٝا٤ َٓٗا عسز األسازٜح ، ٚأؾٗط أٚي٦و  ايطٚا٠ 

. (ٖــ333ت)قُس بٔ أمحس بٔ عُطٚ ايًؤيؤٟ  (1

٤ٌَ ايعٝب١ مبا مجع ) ؾكس ض٣ٚ ايػٓٔ عٔ أبٞ زاٚز ٖٚٞ آخط َا أَالٙ أبٛ زاٚز ٜكٍٛ ابٔ ضؾٝس يف ضسًت٘ 

) (بطٍٛ ايػٝب١  .  ()(ٚضٚا١ٜ ايًؤيؤٟ أصٗح ايطٚاٜات؛ ألٕ آخط َا أ٢ًَ أبٛ زاٚز ٚعًٝٗا َات: 

) (ٖـ826)قاٍ ٚيٞ ايسٜٔ ابٛ ظضع١ ايعطاقٞ ت  : ٚقس مسع ايًؤيؤٟ َٔ أبٞ زاٚز غ١ٓ ٚؾات٘  ٖٚٞ غ١ٓ مخؼ  

. ( )(ٚغبعني َٚا٥تني ،ؾٝبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ ع٢ً ضٚاٜت٘

.  ()ضٚا١ٜ قُس بٔ بهط بٔ قُس بٔ عبس ايطظام بٔ زاغ١ ايبصطٟ (2

ص .  ؾٗطغ١ َاضٚا٠ عٔ ؾٝٛخ٘ يًشاؾغ ابٞ بهط االؾبًٝٞ . ( )(اْٗا أنٌُ ايطٚاٜات  )قاٍ ابٔ خري االؾبًٝٞ 

106 .

 ٚلس ايؿطم ٚاضشّا إٔ ضٚا١ٜ  ابٔ زاغ١ ٚإٕ نإ ؾٝٗا ظٜازات إال إٔ ()(إْٗا أمت ايطٚاٜات ): ٚقاٍ ايػٝٛطٞ

إٕ ايعٜازات يف ضٚا١ٜ ابٔ زاغ١ ) ٖٚٛ ايطاٟٚ عٔ ايًؤيؤٟ ــ –أبا زاٚز سصؾٗا َؤخطّا، قاٍ أبٛ عُط اهلامشٞ 

 . ()(سصؾٗا أبٛ زاٚز آخطّا

. ٚضٚا١ٜ ايًؤيؤٟ ٚابٔ زاغ١ َتكاضبتإ، َع ٚدٛز ايؿطم بُٝٓٗا يف ايعسز 

ؾٝٗا َٔ ايهالّ ع٢ً مجاع١ َٔ ايطٚا٠ ) ٜكٍٛ ابٔ سذط  (ٖــ328)ضٚا١ٜ عًٞ بٔ اؿػٔ بٔ ايعبس ت  (3

  ()(ٚاألغاْٝس َا يٝؼ يف ضٚا١ٜ ايًؤيؤٟ، ٚإٕ ناْت ضٚاٜت٘ أؾٗط 
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يٝؼ يف ضٚاٜت٘ نتاب ايؿنت ٚاملالسِ  ٚاؿطٚف ٚاـامت، ٚمٛ ايٓصـ َٔ )( ٖــ340)ضٚا١ٜ ابٔ االعطابٞ ت  (4

.  ()(نتاب ايًباؽ، ٚؾات٘ أٜطّا َٔ نتاب ايٛض٤ٛ ٚايصال٠ ٚايٓهاح أٚضام نجري٠ 

َٚٔ خالٍ ٖصا ايعطض املدتصط يطٚاٜات ايػٓٔ ٜتطح االختالف بني ايطٚاٜات، َٚٔ شيو االختالف يف ايعسز، 

ؾطٚا١ٜ ابٔ زاغ١ ٜٛدس ؾٝٗا ظٜازات ال تٛدس يف ضٚا١ٜ ايًؤيؤٟ، ٚضٚا١ٜ ابٔ ايعبس ٜٛدس ؾٝٗا ظٜازات ال تٛدس يف 

ايٓػذ األخط٣ ، أَا ضٚا١ٜ ابٔ األعطابٞ ؾٓذس ايٓكص ؾٝٗا ٚاضشّا ؾًصيو ظٗط االختالف يف َكساض عسز 

. األسازٜح يف غٓٔ أبٞ زاٚٚز 

نتاب أبٞ زاٚز غت١ آالف سسٜح َٓٗا أضبع١ آالف أصٌ، ٚأيؿإ َهطض، ٚايبصطٟ ٜعٜس ع٢ً ): قاٍ ابٔ ايعبس 

. ( )(ايبػسازٟ غتُا١٥ سسٜح ْٚٝؿّا ٚغتني سسٜجّا ٚأيـ ن١ًُ  ْٚٝـ 

نتبت عٔ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مخػُا١٥ سسٜح اْتدبت : مسعت أبا زاٚز ٜكٍٛ):ٜكٍٛ ابٔ زاغ١ 

. ()(َٓٗا َاضُٓت٘ ٖصا ايهتاب ــ ٜعين نتاب ايػٓٔ ــ مجعت ؾٝ٘ أضبع١ آالف ٚمثامنا١٥ سسٜح 

.  ٖٚصا ايؿطم يف اختالف ايعسز ٚاضح بػبب اختالف ايطٚاٜات

ٌ وتيكيح كتبَه بالصيادة واليكصاٌ ـتغري اجتَاد املصيفي: املطلب الطابع 

.  ملايو بٔ أْؼ األصبشٞ ضمح٘ اهلل (املٛطأ  ): َٔ أٚضح األَج١ً ع٢ً شيو 

ٚأسػٓٗا ضٚا١ٜ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ بٔ نجري ايًٝجٞ األْسيػٞ ، ضٚاٜات املٛطأ نجري٠، أؾٗطٖا ): قاٍ ايهتاْٞ

اهلل بٔ َػ١ًُ ايكعٓيب،  ٚأنربٖا ضٚا١ٜ عبس. ؾإمنا ٜٓصطف هلا (َٛطأ َايو)، ٚإشا أطًل يف ٖصٙ االعتصاض 

َٚٔ . َٚٔ أنربٖا ٚأنجطٖا ظٜازات ضٚا١ٜ أبٞ َصعب أمحس بٔ أبٞ بهط ايكطؾٞ ايعٖطٟ، قاضٞ املس١ٜٓ 

أسازٜح ٜػري٠ ٜطٜٚٗا عٔ غري  (َٛط٦٘  )ٚيف ، مجًتٗا ضٚا١ٜ قُس بٔ اؿػٔ ايؿٝباْٞ صاسب أبٞ سٓٝؿ١

ٚألبٞ . َايو، ٚأخط٣ ظا٥س٠ ع٢ً ايطٚاٜات املؿٗٛض٠، ٖٚٞ أٜطا خاي١ٝ عٔ عس٠ أسازٜح ثابت١ يف غا٥ط ايطٚاٜات

(اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ خًـ املعاؾطٟ ايكطٟٚ ايكابػٞ
()

  .

ٚقس أٚصٌ اؿاؾغ قُس بٔ عبس اهلل ايسَؿكٞ املعطٚف بابٔ ْاصط ايسٜٔ ضٚا٠ املٛطأ إىل ثالث١ ٚمثاْني 

. إؼاف ايػايو بطٚا٠ املٛطأ عٔ َايو " ضاٜٚا يف نتاب٘  ٚأؾٗط ضٚاٜات٘ يف ٖصا ايعصط ضٚا١ٜ قُس بٔ "

. اؿػٔ بني املؿاضق١، ٚضٚا١ٜ حي٢ٝ ايًٝجٞ بني املػاضب١ 

متتاظ ببٝإ َا أخص ب٘ أٌٖ ايعطام َٔ أسازٜح أٌٖ اؿذاظ املس١ْٚ يف املٛطأ َٚا مل ٜأخصٚا ب٘ : ؾاألٚىل 

ألزي١ أخط٣ غاقٗا قُس يف َٛط٦٘ ٖٚٞ ْاؾع١ دسا ملٔ ٜطٜس املكاض١ْ بني آضا٤ أٌٖ املس١ٜٓ ٚآضا٤ أٌٖ ايعطام ٚبني 

. أزي١ ايؿطٜكني

متتاظ عٔ ْػذ املٛطأ نًٗا باستٛا٥ٗا ع٢ً آضا٤ َايو ايبايػ١ مٛ ثالث١ آالف َػأي١ يف أبٛاب :  ٚايجا١ْٝ 

. ايؿك٘ 
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ٖٚاتإ ايطٚاٜتإ ْػدُٗا يف غا١ٜ ايهجط٠ يف خعاْات ايعامل ؾطقا ٚغطبا
()

 .

ؾٗصٙ املٛطآت تتؿاٚت يف عسز األسازٜح ٚاآلثاض ، يصيو ال ميهٔ ايكٍٛ بإٔ املٛطأ حيٟٛ ع٢ً عسز َعني َٔ 

. األسازٜح زٕٚ تكٝٝس شيو بإسس٣ ٖصٙ ايطٜٚات

شيادات زواة اللتب احلديجية : املطلب الجامً 

. إضاؾ١ ضاٟٚ ايهتاب ؾٝ٘ أؾٝا٤َ َٔ َطٜٚات٘، أٚ َطٜٚات صاسب ايهتاب َٔ نتاب: ايعٜازات 

ٚقس نإ بسا١ٜ تصٓٝـ اإلَاّ أمحس ملػٓسٙ عٓس عٛزت٘ َٔ - ضمح٘ اهلل- َجاٍ شيو َػٓس اإلَاّ أمحس 

. ()ضسًت٘ إىل االَاّ عبس ايطظام َٔ صٓعا٤

عبس اهلل، ٚؾٝ٘ : ٚمج١ً أسازٜج٘ أضبعٕٛ أيؿا باملهطض مما ضٚاٙ عٓ٘ ابٓ٘ اؿاؾغ أبٛ عبس ايطمحٔ ):  قاٍ اؿػٝين

. ( )(َٔ ظٜازات٘ 

"ٚظٜازات عبساهلل بٔ أمحس قس أؾطزٖا ايسنتٛضعاَط سػٔ صربٟ بهتاب مساٙ ظٚا٥س عبس اهلل ابٔ أمحس بٔ : 

"، ٚعسزٖا عٓسٙ"سٓبٌ يف املػٓس  :233 " . سسٜجّا 

 .()ٚأَا ظٜازات ايكطٝعٞ ؾٗٞ أضبع١ أسازٜح ؾكط ، َٓٗا سسٜح صشٝح ٚايبك١ٝ ال تصح

. أسازٜح املػٓس تٓكػِ إىل غت١ أقػاّ)قاٍ ايػاعاتٞ  . . ٚقػِ ضٚاٙ اؿاؾغ أبٛ بهط ايكطٝعٞ، عٔ غري عبس اهلل .

. ()(، ٖٚٛ أقٌ اؾُٝع-ضمحِٗ اهلل تعاىل -ٚأبٝ٘ 

ٚبٗصٙ ايعٜازات ٜصبح عسز األسازٜح ايٛاضز٠ يف املػٓس أنجط َٔ األسازٜح اييت أٚضزٖا االَاّ أمحس ضمح٘ اهلل 

. ؾٝعٗط بصايو غبب االختالف يف تكسٜط أسازٜح املػٓس

عدو الفَه واملعسفة : املطلب التاضع 

قس ٜكّٛ ؾدص َا بإسصا٤ عسز األسازٜح يف نتاب َا َٔ ايهتب اؿسٜج١ٝ ، ٚال ٜهٕٛ عٓسٙ إملاّ 

. باصطالسات احملسثني ٚقٛاِْٝٓٗ يف شيو ، ؾٝتططم اـطأ إىل عًُ٘ ٚسػاب٘ 

تأٚيت٘ ع٢ً أْ٘ حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايعآز األٍٚ ايصٟ قًسٚٙ يف شيو نإ  ): ٚقس أؾاض اؿاؾغ هلصا األَط بكٛي٘ 

إشا ضأ٣ اؿسٜح َطٛاّل يف َٛضٕع، ٚكتصطّا يف َٛضع آخط ٜعٔ إٔ املدتصط غري املطٍٛ، إَا يبعس ايعٗس ب٘ أٚ 

.(، ؾؿٞ ايهتاب َٔ ٖصا ايُٓط ؾ٤ٞ نجرييك١ً املعطؾ١ بايصٓاع١   

التكليد واملتابعة : املطلب العاغس

إٕ بعض ايٓكٛالت اييت تتهًِ عٔ عس٠ األسازٜح ٚإسصا٥ٗا، ٚال غُٝا يف ايهتب اؿسٜج١ٝ املصٓؿ١  تهٕٛ 

. َب١ٝٓ ع٢ً تكًٝس بعض املتأخطٜٔ ملٔ غبكِٗ يف شيو 
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. َجاٍ شيو اختالف ايعًُا٤ يف عس٠ َا يف ايصشٝشني

ؾكس اختًـ ايعًُا٤ يف عس٠ َا يف صشٝح ايبداضٟ َٚػًِ َٔ األسازٜح، َع أُْٗا َٔ أدٌ نتب اؿسٜح 

. ٚأنجطٖا ؾٗط٠

ٚقس شنط ابٔ ايصالح إٔ مج١ً َا يف ايبداضٟ َٔ اؿسٜح غبع١ آالف ٦َٚتإ ٚمخػ١ ٚغبعٕٛ سسٜجّا 

إال إٔ ٖصٙ ايعباض٠ قس ٜٓسضز : قاٍ. ٚقس قٌٝ إْٗا بإغكاط املهطض٠ أضبع١ آالف سسٜح: باألسازٜح املهطض٠، قاٍ

ؼتٗا عٓسِٖ آثاض ايصشاب١ ٚايتابعني، ٚضمبا ُعٓس اؿسٜح ايٛاسس املطٟٚ بإغٓازٜٔ سسٜجني
()

 . 

ٚتابع ايٟٓٛٚ ابٔ ايصالح ع٢ً ٖصا ايعٓس ٚايتكسٜط يف كتصط عًّٛ اؿسٜح
()

 .

ٚاملطاز بٗصا ايعسز ضٚا١ٜ قُس بٔ ٜٛغـ ايؿطبطٟ،  ): قاٍ ايعطاقٞ يف بٝإ عس٠ أسازٜح صشٝح ايبداضٟ

ؾأَا ضٚا١ٜ محاز بٔ ؾانط ؾٗٞ زْٚٗا مبا٥يت سسٜح، ٚأْكص ايطٚاٜات ضٚا١ٜ إبطاِٖٝ بٔ َعكٌ ايٓػؿٞ، ؾإْٗا 

 (تٓكص عٔ ضٚا١ٜ ايؿطبطٟ ثالمثا١٥ سسٜح
()

 .

(ايٓهت ع٢ً ابٔ ايصالح  )ٚقس تعكب اؿاؾغ يف ٖسٟ ايػاضٟ ، ٚنتاب 
()

 ع٢ً ٖؤال٤ مجٝعّا  ْٚع٢ ع٢ً 

إٔ نجريّا َٔ احملسثني ٚغريِٖ ٜػرتٚسٕٛ بٓكٌ  )ايٟٓٛٚ ٚغريٙ تكًٝسِٖ ملٔ تكسَِٗ يف ٖصٙ املػأي١ ، ٚشنط 

نالّ َٔ تكسَِٗ َكًسٜٔ ي٘، ٜٚهٕٛ األٍٚ َا أتكٔ ٚال سٓطض، بٌ ٜتبعْٛ٘ ؼػّٝٓا يًعٔ ب٘ ٚاإلتكإ غالف 

ؾال ؾ٤ٞ أظٗط َٔ غًط٘ يف ٖصا ايباب (نصا )
()

 .

:  ٚقس ضز اؿاؾغ ع٢ً ؾٝد٘ ايعطاقٞ يف ايٓهت ؾكاٍ 

ٚظاٖط ٖصا إٔ ايٓكص يف ٖاتني ايطٚاٜتني ٚقع َٔ أصٌ ايتصٓٝـ أٚ َؿطقّا َٔ أثٓا٥٘، ألْ٘ اعرتض ع٢ً ابٔ  )

ايصالح يف إطالق٘ ٖصٙ ايعس٠ َٔ غري متٝٝع ٚيٝؼ نصيو؛ بٌ نتاب ايبداضٟ يف مجٝع ايطٚاٜات ايجالث١ يف 

. ايعسز غٛا٤

ٚإمنا سصٌ االؾتباٙ َٔ د١ٗ إٔ محاز بٔ ؾانط ٚإبطاِٖٝ بٔ َعكٌ ملا مسعا ايصشٝح ع٢ً ايبداضٟ 

ؾاتُٗا َٔ أٚاخط ايهتاب ؾ٤ٞ، ؾطٜٚاٙ باإلداظ٠ عٓ٘، ٚقس ْب٘ ع٢ً شيو اؿاؾغ أبٛ ايؿطٌ ابٔ ايطاٖط ٚنصا 

ؾتبني إٔ ايٓكص يف ضٚا١ٜ محاز بٔ ؾانط : ثِ قاٍ (تكٝٝس املٌُٗ  )ْب٘ اؿاؾغ أبٛ عًٞ اؾٝاْٞ يف نتاب 

ٚإبطاِٖٝ بٔ َعكٌ إمنا سصٌ َٔ ططٜإ ايؿٛت ال َٔ أصٌ ايتصٓٝـ، ؾعٗط إٔ ايعس٠ يف ايطٚاٜات نًٗا 

. (غٛا٤

ثِ شنط اؿاؾغ يف ٖسٟ ايػاضٟ َكس١َ ؾتح ايباضٟ عسز األسازٜح يف مجٝع نتب صشٝح ايبداضٟ بسٕٚ 

سطضت٘ ؾذُٝع أسازٜج٘ باملهطض ـ غ٣ٛ املعًكات ٚاملتابعات ـ ع٢ً َا  )): تكًٝس مل تكسَ٘ بٌ بتشطٜطٙ يٓؿػ٘ ؾكاٍ

(( غبع١ آالف ٚثالمثا١٥ ٚغبع١ ٚتػعٕٛ سسٜجّا ٚأتكٓت٘
()

  .

ـْ ٚثالمثا١٥ ٚأسس ٚأضبعٕٛ سسٜجّا )): ثِ شنط املعًكات ٚاملتابعات ٚقاٍ  ؾذ١ًُ َا يف ايهتاب َٔ ايتعايٝل أي
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ٚأنجطٖا َهطْض كٓطْز يف ايهتاب أصٍٛ َتْٛ٘، ٚيٝؼ ؾٝ٘ َٔ املتٕٛ اييت مل ؽٓطز يف ايهتاب، ٚيٛ َٔ ططٜل 

أخط٣ إال َا١٥ ٚغتٕٛ سسٜجّا قس أؾطزتٗا يف نتاب َؿطز يطٝـ
()

 َتص١ً األغاْٝس إىل َٔ عًل عٓ٘، ٚمج١ً 

.  َا ؾٝ٘ َٔ املتابعات ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً اختالف ايطٚاٜات ثالمثا١٥ ٚأسس ٚأضبعٕٛ سسٜجّا

. ؾذُٝع َا يف ايهتاب ع٢ً ٖصا باملهطض تػع١ آالف ٚاثٓإ ٚمثإْٛ سسٜجّا 

. ٖٚصٙ ايعس٠ خاضز عٔ املٛقٛؾات ع٢ً ايصشاب١ ٚاملكطٛعات عٔ ايتابعني ؾُٔ بعسِٖ

اهلل ب٘ ال أعًِ َٔ تكسَين إيٝ٘، ٚأْا  ٖٚصا ايصٟ سطضت٘ َٔ عس٠ َا يف صشٝح ايبداضٟ ؼطٜط بايْؼ ؾتح

((َكطٌّ بعسّ ايعص١ُ َٔ ايػٗٛ ٚاـطأ ٚاهلل املػتعإ
()

 .

، ٚقاٍ يف (عس٠ َا يهٌ صشابٞ يف صشٝح ايبداضٟ َٛصٛاّل َٚعًكّا  )ٚشنط اؿاؾغ يف ٖسٟ ايػاضٟ أٜطّا 

 ؾذُٝع َا يف صشٝح ايبداضٟ َٔ املتٕٛ املٛصٛي١ بال تهطٜط ع٢ً ايتشطٜط أيؿا سسٜح ٚغتُا١٥ )):خامتت٘ 

سسٜح ٚسسٜجإ، َٚٔ املتٕٛ املعًك١ املطؾٛع١ اييت مل ٜٛصًٗا يف َهإ آخط َٔ اؾاَع املصنٛض َا١٥ ٚتػع١ 

ٚمخػٕٛ سسٜجّا
()

، ٚبني ٖصا ايعسز ايصٟ سطضت٘ ٚايعسز ايصٟ شنطٙ ابٔ ايصالح ٚغريٙ تؿاٚت نجري، َٚا 

عطؾت َٔ أٜٔ أت٢ ايِٖٛ يف شيو، ثِ تأٚيت٘ ع٢ً أْ٘ حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايعآز األٍٚ ايصٟ قًسٚٙ يف شيو نإ إشا 

ضأ٣ اؿسٜح َطٛاّل يف َٛضٕع، ٚكتصطّا يف َٛضع آخط ٜعٔ إٔ املدتصط غري املطٍٛ، إَا يبعس ايعٗس ب٘ أٚ 

يك١ً املعطؾ١ بايصٓاع١، ؾؿٞ ايهتاب َٔ ٖصا ايُٓط ؾ٤ٞ نجري، ٚس٦ٓٝص ٜتبني ايػبب يف تؿاٚت َا بني 

((ايعسزٜٔ، ٚاهلل املٛؾل
()

  

 أيؿا سسٜح ))ٚقس أؾاض قكل ايهتاب إىل إٔ يف ْػد١ أخط٣ َٔ كطٛط ٖسٟ ايػاضٟ غري ٖصا ايعسز ٖٚٛ 

 ٚساصٌ اؾُع (( ؾذُٝع شيو أيؿا سسٜح ٚغتُا١٥ ٚثالث١ ٚعؿطٕٚ )):  ثِ قاٍ((ٚأضبعُا١٥ ٚأضبع١ ٚغتٕٛ 

 ٚمجٝع َا ؾٝ٘ َٛصٛاّل َٚعًكّا بػري تهطاض أيؿا سسٜح ٚمخػُا١٥ )): صشٝح، ٚيف ايؿتح آخط نتاب ايتٛسٝس

((ٚثالث١ عؿط سسٜجّا 
()

 . 

ٚقاٍ اؿاؾغ يف ايؿتح
()

أيؿا سسٜح ٚمخػُا١٥ سسٜح ٚثالث١ عؿط سسٜجّا نُا :  إٕ عست٘ ع٢ً ايتشطٜط)): 

 . ((بٝٓت شيو َؿصاّل يف املكس١َ 

ٖٚصا ٜٛاؾل َا سهاٙ قكل ٖسٟ ايػاضٟ عٔ بعض ايٓػذ ٚعٔ آخط ايؿتح، ؾٝبسٚ أْ٘ ايصٟ اغتكط عًٝ٘ ضأٟ 

 .ٖٚصا حيتاز ملعٜس عح ْٚعط! اؿاؾغ أخريّا ٜٚبك٢ غؤاٍ عٔ غبب تؿاٚت ايهبري بني قٛيٞ اؿاؾغ
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 :خــامتة

.  اؿُس هلل أٚال ٚآخطّا ٚظاٖطّا ٚباطّٓا ، ٚص٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ

:  يف ختاّ ٖصٙ ايبشح ْتٛصٌ إىل ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ 

.  ـ االطالع ع٢ً دٗٛز احملسثني يف سؿغ ايػ١ٓ ، ٚؾطًِٗ ع٢ً األ١َ 1

.  ـ َكسض عٓا١ٜ ايػًـ عؿغ اؿسٜح ٚططم ايطٚا١ٜ املتعسز٠ ٚبًٛغِٗ ايػا١ٜ يف سؿعٗا ٚإتكاْٗا 2

 ـ تؿػري ايطٚاٜات املٓكٛي١ عٔ احملسثني يف بٝإ َكساض سؿعِٗ َٔ اؿسٜح ٚزض٤ ايتعاضض املتِٖٛ ، 3

. ٚاإلؾهاٍ ايٛاضز ع٢ً تًو ايٓكٍٛ 

.  ـ غبب اختالف ايعازٜٔ ملا يف نتب اؿسٜح املصٓؿ١ 4

.  ـ ضطٚض٠ ايطدٛع إىل َصطًشات احملسثني يف تؿػري نال5َِٗ

 ـ سادتٓا إىل َؿطٚع ؾاٌَ ٚناٌَ ػُع ؾٝ٘ ايطٚاٜات املطؾٛع١ ، ٚاآلثاض املٛقٛؾ١ عٔ ايصشاب١ 6

. ٚايتابعني ٚاالغتعا١ْ يف شيو بايتك١ٝٓ اؿسٜج١ٝ ٚايربف١ املٓاغب١ يتٝػري االغتؿاز٠ ٚايطدٛع إيٝٗا 

 : اهلوامش 
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