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 : قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ي٘مقًمقن

 إن يمثػمًا ُمـ إطم٤مديث٨م   ): ىم٤مل اعمحدث اًمِمٞمٕمل اًمٖمريٗمل اعمٕم٤مس

إَمي٣م زم٣ميميدس دم  ،وإٞمام وضٔمٜم٣م رصم٣مل ىمذازمقن وٞمسبقه٣م إيميٝمٜمؿشمّمدر قمـ إئٛم٦م 

وأن ي٘مقٞمقا ومد وضٔمقا هلي٣م أو ٕىمررهي٣م  ،ىمت٤م أصح٣مهبؿ أو زمٕمغمه وزم٣ميمْمبع ٓزمد

ىمقاقمد احلدي٨م  (رضتف فمٚمٙمٝم٥م ايمدس وايمتديمٝمسإؽمٛم٣مدًا صح٣مضم٣ًم ىمل سمٗمبؾ ضمسبام هم

 .(535: ص)

 

   وىمثثثث٤مل اًمٕمثثثث٤م  اًمِمثثثثٞمٕمل آصمٜمثثثث٤م قمنمثثثثي يقؾمثثثثػ اًمٌحثثثثرا

وهثثق رثثذر ُمثثـ ٟمطثث٤مئ٩م شمٓمٌٞمثثؼ ُمثثٜمٝم٩م اًمٜم٘مثثد قمثثغم اًمروايثث٤مت  (هثثث5586 :ت)

ىميام هيق فمٙمٝميف َمتٗميدَمق فمٙمام ٛمي٣م  ،إَم٣م إطمذ هبيذه إطمبي٣مر: وايمقاصم٤م): اًمِمٞمٕمٞم٦م

 ،وذئمي٥م أطميرى نميغم هيذه ايممميئم٥م ،ايميديـأو حتِمٝمؾ ديـ نمغم هيذا  ،إزمرار

وٓ أراهثؿ يٚمطزُمثقن  ،ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم مجٚمث٦م أطمٙم٤مُمٝمث٤م ،ًمٜم٘مّم٤مهن٤م وقمدم مت٤مُمٝم٤م

وهثذا سمحٛمثد اظ فمث٤مهر ًمٙمثؾ  ،ُمع أٟمف ٓ صم٤مًمث٨م امثام ذم اًمٌثلم ،ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إُمريـ

ـمرائثػ اعم٘مث٤مل : واٟمٔمثر ،(47: ص)ًم١مًمث١مة اًمٌحثريـ  (همػم ُمطٕمًػ وٓ ُمٙمث٤مسمر ،ٟم٤مفمر

(2/396). 
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 ـةـدوـقامل
 

 وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم احلٛمد ظ رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف إُملم

 : وسمٕمد

 .ومططِمٙمؾ إدي٤من وشمطاميز ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م سم٥ًٌم اظمطالف اعمّم٤مدر اًمطل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م

قمغم أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف اظمطٚمٗم٧م سم٥ًٌم اظمطالف اعمّم٤مدر  وم٤مٕدي٤من اًمًاموي٦م اًمطل أٟمزام٤م اظ 

 .اًمطل هل اًمٙمط٥م اعمٜمزًم٦م

 .اًمًالم ام٤م قمٚمٞمفُمقؾمك  اًمٜمٌل وم٤مًمٞمٝمقدي٦م ىم٤مُم٧م قمغم يمط٤مب اًمطقراة وذح

 .ام٤مقمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم  اًمٜمٌل واًمٜمٍماٟمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم يمط٤مب اإلٟمجٞمؾ واًمطقراة وذح

 .ام٤م ^واإلؾمالم ىم٤مم قمغم يمط٤مب اًم٘مرآن و ذح اًمٜمٌل حمٛمد 

ًمإلؾمالم ىمد ٟمًخ٧م و  شمٕمد ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد وإن يم٤مٟم٧م مجٞمع اًمدي٤مٟم٤مت اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م 

 .ًمٙمـ اعم٘مّمد هٜم٤م سمٞم٤من ؾم٥ٌم اظمطالف اًمدي٤مٟم٤متاًمٙمريؿ  سمٕمد ٟمزول اًم٘مرآن  اظ

 .ذم اظمطالف هذه اًمدي٤مٟم٤مت هق اظمطالف ُمّم٤مدره٤م وم٤مًم٥ًٌم إذن

وم٤مًمٞمٝمقد يٕمط٘مدون أن ٟمّمقص اًمطقراة وذح ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم ام٤م ُمّمدران أؾم٤مؾمٞم٤من 

 .٠مًمٚمٞمٝمقدي٦م همػم ىم٤مسمٚملم ًمٚمخٓم

واًمٜمّم٤مرى يٕمط٘مدون أن اإلٟمجٞمؾ وذح قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم ُمّمدران أؾم٤مؾمٞم٤من 

 .(ويْمٞمٗمقن إًمٞمٝم٤م اًمطقراة  ) ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚملم ًمٚمخٓم٠م

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمف ُمّمدران حمٛمد واعمًٚمٛمقن يٕمط٘مدون أن اًم٘مرآن وذح اًمٜمٌل 

 .أؾم٤مؾمٞم٤من همػم ىم٤مسمٚملم ًمٚمخٓم٠م
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  "ديٜم٤مً ": هذه اعمّم٤مدر ًمٚمدي٤مٟم٤مت شمًٛمك

 .همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م قمٜمد أصح٤مسمف "ديـ": ومٜمّمقصٝم٤م

 .صمؿ ي٠ميت اظمطالف آظمر ذم يمؾ ديـ

ن داظمٚمف ُمذاه٥م وذًمؽ  ومٙمؾ ديـ ُمـ هذه اًمدي٤مٟم٤مت ىمد طمدث داظمٚمف اظمطالف ومطٙمقَّ

 .شمٚمؽ اعمّم٤مدر ذم ومٝمؿ دٓٓت قمٚمامئف سم٥ًٌم اظمطالف

 .ومٝمذا هق اظمطالف أرسم٤مب اًمدي٤مٟم٤مت ذم اًمٕم٤م 

ن قمٜمف  "اًمدي٤مٟم٤مت"اظمطالف  وم٤مظمطالف اعمّم٤مدر شمٙمقَّ

ن ومٝمؿ اعمّم٤مدر  ٝمؿ ذماظمطالومو  .داظمؾ شمٚمؽ اًمدي٤مٟم٤مت "اعمذاه٥م"قمٜمف اظمطالف شمٙمقَّ

 لهؾ ه شمٚمؽ اعمّم٤مدر واظمطالف اًمٗمٝمؿ هق اظمطالف قمٚمامء اًمديـ ذم دٓٓت ٟمّمقص

 .؟ وهٙمذا٦مأم ُمٜمًقظم ٦مٟم٤مؾمخ ل؟ وهؾ ه٦م؟ أم ظم٤مص٦مقم٤مُم

ق اًمٗمٝمؿ اعمٕمّمقم وأٟمف هق اًمّمحٞمح أن ومٝمٛمف ه لقمِ يدّ صمؿ إن يمؾ قم٤م  ُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء ٓ 

 .وُم٤م قمداه سم٤مـمؾ

 .هذا ومٝمٛمل ًمٚمٜمص وىمد أيمقن خمٓمئ٤مً : وإٟمام ي٘مقل

ن  ووع ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م اؾمؿ يٛمٞمزه  "ُمذاه٥م": سم٥ًٌم هذا آظمطالفًمدى اعمًٚمٛملم وىمد شمٙمقَّ

 .قمـ اعمذه٥م أظمر

 : هل ٗم٘مفذم اًم ومٛمثاًل اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

 .أشم٤ٌمع اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م "احلٜمٗمٞم٦م "

 .أشم٤ٌمع اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ "٤مًمٙمٞم٦ماعم"

 .أشم٤ٌمع اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل "اًمِم٤مومٕمٞم٦م"
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 .أشم٤ٌمع اإلُم٤مم اسمـ طمٜمٌؾ "احلٜمٌٚمٞم٦م "

قمقن ًمف اًمٕمّمٛم٦م سمؾ ي٘مقًمقن  ويمؾ أشم٤ٌمع ُمذه٥م يرضمحقن ُمذهٌٝمؿ قمغم همػمه وٓ يدَّ

 .وُمذه٥م همػمٟم٤م ظمٓم٠م وىمد يٙمقن صحٞمح٤مً  ُمذهٌٜم٤م صحٞمح وىمد يٙمقن ظمٓمئ٤مً 

 "ُمذاه٥م"قمٚمٞمف اظمطالف  ومٝمذا هق آظمطالف داظمؾ اًمديـ يٓمٚمؼ

 .شم٤ٌمقمٝم٤م٘مٌؾ اخلٓم٠م قمٜمد أشمٓ  "ديـ": أُم٤م ٟمّمقص اعمّم٤مدر ومٝمل

 ٟمّمقص ًمٞم٧ًم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمخٓم٠م (اًم٘مرآن واًمًٜم٦م)ٟمّمقص اعمّمدر قمٜمد اعمًٚمٛملم : ومٛمثالً 

 "ديـ"ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

ومٙمالُمف ديـ وهق  "^ديـ اًمٜمٌل ": وإٟمام ي٘م٤مل "^ُمذه٥م اًمٜمٌل ": ومال ي٘م٤مل ُمثالً 

 .يًٛمك إذن ُمذه٤ٌمً ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ومال 

 .ٕٟمف ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م واًمّمقاب "ُمذه٤ٌمً ": وإٟمام يًٛمك "ديٜم٤مً ": أُم٤م ومٝمؿ اًمٕمٚمامء ومال يًٛمك

 "ُمذه٤ٌمً "وُم٤م ي٘مٌؾ اخلٓم٠م يًٛمك  "ديٜم٤مً "ومام   ي٘مٌؾ اخلٓم٠م يًٛمك 

هذه اًم٘م٤مقمدة أفمٜمٝم٤م ُمـ اعمًٚمامت وٓ حتط٤مج إمم اؾمطدٓل وًمٙمٜم٤م ىمدُمٜم٤م هب٤م ًمٌٞم٤من أي 

 .ٞمعاًمٜمققملم يٜمٓمٌؼ قمغم اًمطِم

 شمدقمل اًمٓم٤مئٗم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أن هٜم٤مك ُمّمدرًا ضمديدًا ًمإلؾمالم هق جمٛمققم٦م: ومٜم٘مقل

 "أئٛم٦م"أؿمخ٤مص ُمـ آل اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ 

ويمالُمٝمؿ ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ُمثؾ  ^ُمثؾ يمالم اًمٜمٌل  "ديـ" :وه١مٓء إئٛم٦م يمالُمٝمؿ

ٕٟمف هق ؾمٌح٤مٟمف اعمّمدر  ظ سمؾ جيقز عمـ ؾمٛمع يمالم إُم٤مم ُمٜمٝمؿ أن يٜمًٌف إمم ا ^يمالم اًمٜمٌل 

  !!امذا اًمٙمالم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ

قمٚمٞمف اًمًالم آظمذ سمف وُم٤م هنك قمٜمف اٟمطٝمك  ُم٤م ضم٤مء سمف قمكم: وم٘مد ٟمًٌقا إمم أيب قمٌد اظ أٟمف ىم٤مل

اًمٗمْمؾ قمغم مجٞمع ُمـ  -^ -وعمحٛمد  ،-^ -ضمرى ًمف ُمـ اًمٗمْمؾ ُمثؾ ُم٤م ضمرى عمحٛمد  ،قمٜمف
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واًمراد قمٚمٞمف  ،يم٤معمطٕم٘م٥م قمغم اظ وقمغم رؾمقًمفاعمطٕم٘م٥م قمٚمٞمف ذم رء ُمـ أطمٙم٤مُمف  ،ظمٚمؼ اظ 

  .( )شذم صٖمػمة أو يمٌػمة قمغم طمد اًمنمك سم٤مظ

اظ قمـ رضمٚملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٞمٜمٝمام  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد»: أٟمف ىم٤مل وٟمًٌقا إمم قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م

ىم٤مل يٜمٔمران إمم ُم٤م يم٤من ُمٜمٙمؿ ممـ ىمد روى طمديثٜم٤م وٟمٔمر ذم ): ث إمم أنثُمٜم٤مزقم٦م ذم ديـ أو ُمػماث 

 .ىمد ضمٕمٚمطف قمٚمٞمٙمؿ طم٤ميمامً  ومٚمػموقا سمف طمٙماًم وم٢م  ،وقمرف أطمٙم٤مُمٜم٤م ،ٜم٤م وطمراُمٜم٤مطمالًم

وايمراد فمٙمٝمٛم٣م ايمراد  ،وم٢مذا طمٙمؿ سمحٙمٛمٜم٤م ومٚمؿ ي٘مٌٚمف ُمٜمف وم٢مٟمام اؾمطخػ سمحٙمؿ اظ وقمٚمٞمٜم٤م رد

  .( ) شفمعم اهلل وهق فمعم ضمد ايمممك زم٣مهلل

ومٝمق ُمنمك  واًمذي يرد قمٚمٞمٝمؿ ٦مُمٕمّمقُم ثث يمذًمؽ ثث وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م لاوامذا أصٌح٧م أىمق

 .يمام زقمؿ قمٚمامؤهؿ

قم٘مٞمدشمٜم٤م ذم اعمجطٝمد »: -وهق أطمد ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م اعمٕم٤مسيـ-ي٘مقل اعمٔمٗمر 

ًمف  ،ؼٚموهق احل٤ميمؿ واًمرئٞمس اعمٓم ،أٟمف ٟم٤مئ٥م ًمإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ذم طم٤مل همٞمٌطف ،اجل٤مُمع ًمٚمنمائط

 .ُم٤م ًمإلُم٤مم ذم اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م واحلٙمقُم٦م سملم اًمٜم٤مس

وهق قمغم طمد اًمنمك  ،واًمراد قمغم اإلُم٤مم راد قمغم اظ شمٕم٤ممم ،اد قمغم اإلُم٤ممواًمراد قمٚمٞمف ر

ومٚمٞمس اعمجطٝمد اجل٤مُمع  ،- قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -سم٤مظ يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ ص٤مدق آل اًمٌٞم٧م 

 ،ومػمضمع إًمٞمف ذم احلٙمؿ واًمٗمّمؾ واًم٘مْم٤مي٤م ،سمؾ ًمف اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ًمٚمنمائط ُمرضمًٕم٤م ذم اًمٗمطٞم٤م وم٘مط

يمام ٓ دمقز إىم٤مُم٦م احلدود  ،جيقز ٕطمد أن يطقٓه٤م دوٟمف إٓ سم٢مذٟمف وذًمؽ ُمـ خمطّم٤مشمف ٓ

 ،ويرضمع إًمٞمف ذم إُمقال اًمطل هل ُمـ طم٘مقق اإلُم٤مم وخمطّم٤مشمف ،واًمطٕمزيرات إٓ سم٠مُمره وطمٙمٛمف

٤ًٌم قمٜمف   وهذه اعمٜمزًم٦م أو اًمرئ٤مؾم٦م أقمٓم٤مه٤م اإلُم٤مم قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚمٛمجطٝمد اجل٤مُمع ًمٚمنمائط ًمٞمٙمقن ٟم٤مئ

 .( )ش(ٟم٤مئ٥م اإلُم٤مم)يًٛمك  ذم طم٤مل اًمٖمٞم٦ٌم وًمذًمؽ

                                                

  .(597 ،596/ 5) :اًمٙم٤مذم (0)

  ..(68- 67/ 5 ): اًمٙم٤مذم) (2)
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 !؟وٓ ٟمدري ُم٤مهق اعمقىمػ إذا اظمطٚمػ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ومٛمـ هق اًمذي يطٌقأ هذا اعمٜمّم٥م

 !وم٢مذا أومطك أطمدهؿ سمٗمطقى وظم٤مًمٗمف أظمر ومامذا يّمٜمع اًمِمٞمٕمل اعمًٙملم؟

وم٘مد اظمطٚمٗم٧م ومط٤مواهؿ إمم ىمراسم٦م صمالصملم ىمقًٓ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم 

  .( )ف ذم هذا اًمٌح٨مسمٞم٤مٟم

اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤م  ص٤مطم٥م يمط٤مب اًمقاذم أطمد اًمٙمط٥م وم٘مد سمذًمؽ قمٚمامؤهؿ وُمٜمٝم٤م ىمقل 

سمراهؿ ): قمـ اظمطالف ـم٤مئٗمطف طمٞم٨م ىم٤مل اًمثامٟمٞم٦م اعمٕمطٛمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وص٤مطم٥م شمٗمًػم اًمّم٤مذم

سمبؼ  مل: زمؾ يمق ؾمئ٦م أومقل ،خيتٙمٖمقن دم اظمسٟميم٥م ايمقاضمدة إلم فممميـ ومقًٓ أو شمالشمكم ومقًٓ أو أزيد

 .( ) (َمسٟميم٥م همرفمٝم٥م مل خيتٙمٖمقا همٝمٜم٣م أو دم زمٔمض َمتٔمٙمٗم٣مهت٣م

 !؟وم٠مي هذه إىمقال هل طمٙمؿ اظ

همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمخٓم٠م ٓ ذم ىمقل  اظمطالف ُمّم٤مدر قمنمي هق اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م إذن هذا اخلالف

 .إئٛم٦م اًمذيـ زقمٛمقا امؿ اإلُم٤مُم٦م وٓ ذم ىمقل أشم٤ٌمقمٝمؿ

 ."ُمذه٤ٌمً ": وًمٞمس "ديـ": ومٝمذا إذن

ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل " :وًمٞمس "ديـ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م": ؾمؿ اًمّمحٞمحومٞمٙمقن آ

 "قمنمي٦م

 .وم٢مٟمف ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت "ُمذه٥م آل اًمٌٞم٧م": وأُم٤م شمًٛمٞم٦م اعمُحَدصملم ًمديٜمٝمؿ سم٠مٟمف

 ُمذه٥م آل اًمٌٞم٧م؟: أٟمطؿ شم٘مقًمقن: ومٜمحـ ٟم٠ًمامؿ

 .ٟمٕمؿ: ومٞم٘مقًمقن

                                                                                                                        
 (..57ص) :قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م (0)

 .٦مشمٜم٤مىمض قمٚمامء آصمٜمل قمنمي: اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع (2)

  .(9: ص) ُم٘مدُم٦م اًمقاذم (3)
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ـــــقـمـال  ةـدمـ

 

 
 !؟ابواًمّمق هؾ هذا اعمذه٥م اًمذي هق أىمقال آل اًمٌٞم٧م ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م: ومٜم٘مقل

 .ٟمٕمؿ: وم٢من ىم٤مًمقا

ومٕمٜمدئٍذ يٙمقن آؾمؿ صحٞمح٤ًم وًمٙمٜمف يٜم٘مض اعمذه٥م ٕهنؿ يٕمط٘مدون أن أئٛمطٝمؿ 

 .ُمٕمّمقُمقن وأن يمؾ أىمقاامؿ صقاب ٓ ظمٓم٠م ومٞمٝم٤م

 .ٓ: وإن ىم٤مًمقا

 !ىمٚمٜم٤م ومٙمٞمػ إذن شمًٛمقٟمف ُمذه٤ًٌم؟

وأٟمطؿ شمزقمٛمقن أن ُمذه٥م آل اًمٌٞم٧م همػم واًمّمقاب اعمذه٥م سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء ىم٤مسمؾ ًمٚمخٓم٠م 

وإٟمام  ^ُمذه٥م اًمٜمٌل : ومال جيقز أن ٟم٘مقل ،^اًمٜمٌل  ُمثٚمف يمٛمثؾ ُم٤م يٜم٥ًم إمم ،ٚمخٓم٠مىم٤مسمؾ ًم

 .^ديـ اًمٜمٌل : ٟم٘مقل

 !ومٙمٞمػ شمًٛمقٟمف ُمذه٤ًٌم؟ ^وم٢مذا يم٤من آل اًمٌٞم٧م ىمقامؿ يم٘مقل اًمٜمٌل 

 !؟سمؾ وُمٖم٤مًمٓم٦م ًمألشم٤ٌمع !أًمٞمس هذا ُمٖم٤مًمٓم٦م ًمألُم٦م؟

 !أردٟم٤م ُمذهٌٜم٤م ٟمحـ أشم٤ٌمع آل اًمٌٞم٧م: وم٢من ىم٤مًمقا

أُم٤م أن شمٜمًٌقه إمم آل اًمٌٞم٧م وأٟمطؿ  ،وم٤مٟمًٌقه إًمٞمٙمؿ ،٥م أشم٤ٌمع آل اًمٌٞم٧مُمذه: ىمقًمقا: ىمٚمٜم٤م

 !!شمزقمٛمقن قمّمٛمطٝمؿ ومٝمذا ُمٖم٤مًمٓم٦م 

 !إمم إشم٤ٌمع ًمٞمٌ٘مك آؾمؿ خم٤مدقم٤ًم ًمٚمٜم٤مس فًمٙمٜمٝمؿ ًمـ يٚمطزُمقا سمذًمؽ ومٞمٜمًٌقٟم

هذه اًم٘مْمٞم٦م وٟمٔمرٟم٤م إمم هذا اعمّمدر اجلديد اًمذي ٟمًٌقا إًمٞمف هذا اًمديـ  زٟم٤مودم٤مصمؿ ًمق 

 .اجلديد

 هذه اًمٜم٦ًٌم صحٞمح٦م؟؟ ومٝمؾ

 أي هؾ آل اًمٌٞم٧م هؿ اًمذيـ أؾمًقا هذا اًمديـ؟
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 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

ٟمًٌطٝم٤م صحٞمح٦م أم   آل اًمٌٞم٧مٜم٥ًم إممهذه اًمرواي٤مت اًمطل متطٚمئ هب٤م يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م وشموهؾ 

 !؟أهن٤م ٓ شمّمح قمٜمٝمؿ

 هذا اعمذه٥م إمم آل اًمٌٞم٧مٟم٦ًٌم احل٘مٞم٘م٦م ويٌلم ُمدى صح٦م  قمـ هذه هذا اًمٌح٨م يٙمِمػ

 !يمٗمٞمؾ سمٌٞم٤من هذه احل٘مٞم٘م٦م وٓ ٟمًطٕمجؾ اًمٜمط٤مئ٩م وم٤مًمٌح٨م

 : وومد اىمتٖمٝم٦م زمدراؽم٥م ؽم٦م َمس٣م ؾ َمـ اظمس٣م ؾ اظمتٔمٙمٗم٥م هبذه ايمٗمّمٝم٥م هل

اة وقمنمي٦م أهنؿ أصح٤مب إئٛم٦م ور أطمقال إؿمخ٤مص اًمذيـ زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م -5

 .ُمذهٌٝمؿ

 .اًمذيـ رووا قمـ أوًمئؽ إصح٤مب رواة اًمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م -2

 .ٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦مأطمقال اًمرواي٤مت اعم -3

 .أصمر اظمطالف اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم أئٛم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م قمغم ومط٤موى قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م -4

 .ُمٙم٤مٟم٦م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٘مداُمك قمٜمد قمٚمامئٝم٤م اعمط٠مظمريـ -5

 . أطمقال اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م وُمدى صالطمٞمطٝم٤م إلصم٤ٌمت اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م -6

 : يقموَمٛمٜم٨م ايمبح٧م يتٙمخص همٝمام 

وحتٚمٞمٚمٝم٤م  اظمِم٣مدر ايمُمٝمٔمٝم٥م آشمٛمل فمممي٥م ٞمٖمسٜم٣مُمـ ظمالل قمرض إُمقر اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م 

 .وسمٞم٤من اًمٜمط٤مئ٩م اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م طمقاري٦م

 .وومد اؾمتٚمؾ ايمبح٧م فمعم واضمد وفممميـ َمبحر٣مً 

 . وأوردت حت٦م ىمؾ َمبح٧م َمْمٙمبكم

 .ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٌح٨م ىمْمٞم٦م ًمٕمرض: اظمْمٙم٤م إول

 سمٕمٜمقان ورد ومٞمف قمغم ُم٤م اعمؽمشم٦ٌموسمٞم٤من اًمٜمط٤مئ٩م ٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م شمحتٚمٞمؾ : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين
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ـــــقـمـال  ةـدمـ

 

 
 .(وىمٗم٤مت)

ىم٣مٍف دم إيٗم٣مظ فمٗمالء  زمٚمٖمرده وأفمتٗمد أن ىمؾ َمبح٧م َمـ هذه اظمب٣مضم٧م ايمقاضمد وايمٔممميـ

 !! ؟يي زمممط ايمتٟمين وايمتٟمَمؾ يي هم٘مٝمػ هب٣م إذا اصمتٚمٔم٦م اظمذه٤م

ٟميت ايمٌماع زمكم واحلٗمٝمٗم٥م فمٙمٝمٜم٣م ٞمقر وسمٗمتحؿ ايمٗمٙم٤م اظمح٤م يمٙمحؼ دون اؽمتئذان شمؿ ي

 .أٞم٣مر ومٙمبف احلٗمٝمٗم٥م واظمقروث وَمـ صدق اهلل 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ : ٣ملميييوم٣مل اهلل سمٔم

 [69: اًمٕمٜمٙمٌقت]ھ ہ

اعمخٚمّملم ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ًمٚمط٠مُمؾ واعمراضمٕم٦م ل ٟمٓمٛمع أن يقىمظ هذا اًمٌح٨م قم٘مق يمام

ضمٌقن قمغم يمؾ ؿمٞمٕمل ظم٤مص٦م وأن قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م يق ،ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م وأن ٓ يٙمطٗمقا سم٤مًمط٘مٚمٞمد

 .اًمٌح٨م وقمدم اًمط٘مٚمٞمد

 .وصغم اظ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ

 هث5/8/5428: طمررذم

 

 اًم٤ٌمطم٨م

 



 

 
 

06  

06 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 : متٜمٝمد

 ،صمؿ ذومف ويمرُمف سم٠من ٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف ،ىمد ظمٚمؼ هذا اإلٟم٤ًمن ُمـ ـملم  اظ إن

 .وقمٚمٛمف ُمـ اًمٕمٚمقم ُم٤م فمٝمر سمف ومْمٚمف وذومف ،وأؾمجد ًمف ُمالئٙمطف

َوإِْذ ىَم٤مَل : وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،٘مّمد اًمذي ُمـ أضمٚمف ظمٚمؼ هذا اإلٟم٤ًمنقمـ اعم أسم٤من  صمؿ

َُم٤مَء  إِ ي ضَم٤مقِمٌؾ ذِم إَْرِض ظَمٚمِٞمَٗم٦مً َرسمَُّؽ ًمِْٚمَٛمالئَِٙم٦ِم  ِٗمُؽ اًمدي ًْ ُد ومِٞمَٝم٤م َوَي ًِ ـْ ُيْٗم َٕمُؾ ومِٞمَٝم٤م َُم ىَم٤مًُمقا َأدَمْ

ُس ًَمَؽ ىَم٤مَل إِ ي َأقْمٚمَ  ٌيُح سمَِحْٛمِدَك َوُٟمَ٘مدي ًَ ـُ ُٟم  .[33: اًمٌ٘مرة] ُؿ َُم٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ َوَٟمْح

ڃ ڃ : وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،وسملم ؾمٌح٤مٟمف اعمراد سمطٚمؽ اخلالوم٦م ڄ ڄ ڄ 

  .[56: اًمذاري٤مت]ڃ  ڃ

 .ومٝمذا اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ امذا اإلٟم٤ًمن ومْمؾ ُمـ اظ وُمٜم٦م

 .صمؿ شمٕمٝمده قمغم ُمدار اًمط٤مريخ اًمٌنمي سمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمط٥م ًمرقم٤ميطف وهدايطف

ؾمٌح٤مٟمف ذم هذا اإلٟم٤ًمن ُمـ اًم٘مدرات واإلُمٙم٤مٟم٤مت ُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ ُمٕمروم٦م وىمد أودع اظ 

 .احل٘مٞم٘م٦م وإدرايمٝم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ إًمٞمف

اًمذي ُزود سمف يمؾ إٟم٤ًمن ىَمِدم إمم هذه  ،(اًمٕم٘مؾ): وشمطٛمثؾ شمٚمؽ اًم٘مدرات واإلُمٙم٤مٟم٤مت ذم

 .احلٞم٤مة

٤مت قمغم فمٝمر هذه هذا اًمٕم٘مؾ هق اعمٞمزة اًمٕمٔمٛمك امذا اإلٟم٤ًمن قمغم همػمه ُمـ اعمخٚمقىم

 .ومجٞمع اًمرؾم٤مٓت ضم٤مءت خم٤مـم٦ٌم امذا اًمٕم٘مؾ ،إرض

وإذا قمرض ًمف  ،وإذا صح هذا اًمٕم٘مؾ اؾمطٓم٤مع أن يدرك احل٘مٞم٘م٦م اًمطل ضم٤مءت هب٤م اًمرؾمؾ

 .وم٤ًمد طمرَُمف ُمـ آؾمطٗم٤مدة ُمـ سمٕمث٦م إٟمٌٞم٤مء
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 ـــدـتـمـهيـــال

 
 : وايمٖمس٣مد ايمذي ئمرض يمٙمٔمٗمؾ يتٛمقع زمتٛمقع إؽمب٣مب

 .اًمؽمسمٞم٦م: ومٛمٜمف ُم٤م يٙمقن ؾم٥ٌم وم٤ًمده

 .  وقمٜم٤مد وهقىؼْم يٕمرض ًمف ُمـ يمِ  ُمرض: وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ؾم٥ٌم وم٤ًمده

 .ؿمٌٝم٦م شمٕمرض ًمف سم٥ًٌم دًٓم٦م وم٤مؾمدة: وُمٜمف ُم٤م يٙمقن ؾم٥ٌم وم٤ًمده

 .شمطٜمقع إؾم٤ٌمب واًمٜمطٞمج٦م واطمدة.. وهٙمذا

ىمؾ َمقيمقد يقيمد فمعم ): طمٞم٨م ىم٤مل  وم٘مد دل قمٚمٞمف طمدي٨م اًمٜمٌل: همٟمَم٣م همس٣مد ايمؼمزمٝم٥م

هؾ سمرى همٝمٜم٣م  ،سمٛمت٨م ايمبٜمٝمٚم٥م ،ىمٚمرؾ ايمبٜمٝمٚم٥م ،أو يٚمجس٣مٞمف ،أو يٛمٌماه ،همٟمزمقاه هيقداٞمف ،ايمٖمْمرة

(صمدفم٣مء
(5)

 . 

 .أن ُم٤م يٕمرض ًمإلٟم٤ًمن ُمـ وم٤ًمد ذم آقمط٘م٤مد أن ُمـ أؾم٤ٌمسمف اًمؽمسمٞم٦م إهي٦م وم٠مظمؼم

 .وم٤مٕسمقان اًمٞمٝمقدي٤من أو اًمٜمٍماٟمٞم٤من أو اعمجقؾمٞم٤من يرسمٞم٤من أسمٜم٤مءمه٤م قمغم قم٘م٤مئدمه٤م

 ،ُم٤م وىمع ًمٚمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك : ومٛمث٤مًمف ،قمٚمٞمفسم٤مًمِمٌٝم٦م اًمطل ىمد شمرد : وأَم٣م همس٣مد ايمٔمٗمؾ

: وم٘م٤مًمقا،ومقىمع ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أن هذا ُمـ ظمّم٤مئص اخل٤مًمؼ ،وم٢مٟمف يم٤من رٞمل اعمقشمك سم٢مذن اظ شمٕم٤ممم

 !!هق اخل٤مًمؼ أو اسمـ اخل٤مًمؼ وٟمحق ذًمؽ إذن قمٞمًك 

سم٥ًٌم اًمدًٓم٦م اًمٗم٤مؾمدة اًمطل شمّمؾ إمم اإلٟم٤ًمن ذم صمقب اًمدًمٞمؾ : وأَم٣م همس٣مد ايمٔمٗمؾ

 .دع هب٤م اًمٕم٘مؾ ُمع أن اًمدًمٞمؾ ٓ يّمح أصالً غم قم٘م٤مئد وم٤مؾمدة ُي اًمّمحٞمح وشمدل قم

اًمٙمط٥م  زمْمقنؾم٧م ذم وٕم٧م أطم٤مدي٨م ودُ وُ طمٞم٨م  ،وىمع ومٞمف يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمث٤مًمف ُم٤مو

اعمًٚمٛملم وسمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م قم٘م٤مئدهؿ وقم٤مدوا ٕضمٚمٝم٤م سمٕمض وم٤مٟمخدع هب٤م  ،ام٤م أؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م يمي٥مورُ 

 .ٚمٛمقا أهنؿ قمغم سم٤مـمؾ وواللو  يٕم،وهؿ ئمٜمقن أهنؿ قمغم طمؼ وهدى ،وواًمقا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ: والل اًمٙمٗم٤مر واؾمطح٘م٤مىمٝمؿ اًمٕمذاب قمـىم٤مل اظ شمٕم٤ممم 

                                                

  (.5359: ح: )رواه اًمٌخ٤مري (0)
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ڻ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ  ھ  ۀ ڳ ڱ  ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮳  ﮲   .[535-533: اًمٙمٝمػ]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

م قم٘م٤مئدهؿ ،أٟمزل اًمٙمط٥م وسمٕم٨م اًمرؾمؾ: ًمطّمحح ًمٚمٜم٤مس قم٘مقامؿ وامذا وم٢من اظ   ،وشم٘مقي

 .وؾ وهمقىقمام ضم٤مءوا سمف ُمـ اامدى وُمـ أقمرض  ،ومٛمـ شمٌٕمٝمؿ اهطدى

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې : ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم آدم وطمقاء

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئى ى ائ  ېئ  ائ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۆئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ٱ  جئ 

پ پ پ ڀ  .[526-523: ـمف] ٻ ٻ ٻ ٻپ 

ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈڇ ڇ ڇ : وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[565: اًمٜم٤ًمء] ژ ڑ ڑ ک 

 : ٗم٣م ؼ ايمديٛمٝم٥م ٞمقفم٣منواحل

 .وأريم٤من طم٘م٤مئؼ هل أصقل -5

 .أو شم٤مسمٕم٦م ام٤م طم٘م٤مئؼ شمٗمّمؾ هذه إصقل وإريم٤من -2

ٟمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ومَروٞمطٝم٤م سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م  وم٘مد أرىم٣من همٟمَم٣م احلٗم٣م ؼ ايمتل هل أصقل و

 وذًمؽ ٕهن٤م هل إؾمس اًمطل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمديـ ومتٞمزه :سمٞمٜم٦م ٓ ظمٗم٤مء ومٞمٝم٤م وٓ همٛمقض 

 : وشمٚمؽ إؾمس أو إريم٤من هل ُم٤م يكم ،قمـ همػمه ُمـ إدي٤من

واًمٌٕم٨م  ،ورؾمٚمف ،ويمطٌف ،وُمالئٙمطف ،اإليامن سم٤مظ: وهل ؾمط٦م ،أرىم٣من فمٙمٚمٝم٥م فمٗمدي٥م -

 .واًم٘مدر ،سمٕمد اعمقت

 : فمعم سمٙمؽ إرىم٣من وهمٝمام يقم زمٔمض إديم٥م ايمبٝمٛم٥م َمـ ىمت٣مب اهلل  -
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ : وم٣مل سمٔم٣ملم

 .[577: اًمٌ٘مرة] ٺ ٺ ٿ ٿ

 .[49: اًم٘مٛمر]جث  حت خت مت ىت يت: ووم٣مل سمٔم٣ملم

إىم٤مم و ،ٓ إًمف إٓ اظ وأن حمٛمدًا رؾمقل اظن ؿمٝم٤مدة أ: وهل مخ٦ًم ،أرىم٣من فمٚمٙمٝم٥م -

 .وطم٩م سمٞم٧م اظ احلرام ،رُمْم٤من وصٞم٤مم ،اًمزيم٤مةإيط٤مء و ،اًمّمالة

 : فمعم ايمٛمحق أيت وهذه أديمتٜم٣م َمـ ىمت٣مب اهلل 

 :  ٓ إًمف إٓ اظ وأن حمٛمدًا رؾمقل اظن أؿمٝم٤مدة : ايمرىمـ إول

 : زم٣مٕيمقهٝم٥م ايمُمٜم٣مدة هلل  -أ

 .[563: اًمٌ٘مرة]جب حب خب  ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[255اًمٌ٘مرة ]ہ ہھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ: وىم٤مل شمٕم٤ممم

 : رؽم٣ميم٥مزم٣ميم  ايمُمٜم٣مدة يمٛمبٝمٛم٣م حمٚمد -ب

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻٻ: ىم٤مل اظ شمٕم٤ممم ٻ پ پ پ 

 .[29: اًمٗمطح]ٿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

چ چچ  ڄ ڄ ڄ ڃ: وىم٤مل اظ شمٕم٤ممم  .[544: آل قمٛمران]ڃ ڃ ڃ 

ھ  ۀ ہ ہ ہ ہڻ ڻ ۀ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ھ ھ 

﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

    .[558: إقمراف]﮿ ﯀ ﯁ 

﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ھ ے ے ۓ ھ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ۓ
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﮺  ﮹  ﮸  ﮷   .[528: اًمطقسم٦م]﮶ 

 : ايمِمالة: ايمرىمـ ايمر٣مين

ت ٟمّمقص قمدة سمٌٞم٤من ومروٞمطٝم٤م وإُمر سم٢مىم٤مُمطٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذـم٤ًم ذم اإليامن وٟمحق ورد

 : ذًمؽ

ہ ہ ۀ ڻ : ىم٤مل شمٕم٤ممم  .[533: اًمٜم٤ًمء] ہ ھ ۀ ہ 

ۋ  ڭ ڭ: وىم٤مل شمٕم٤ممم ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ڭۇ 

ې ې   .[553: اًمٌ٘مرة]ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 .[72: إٟمٕم٤مم]ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۆ ۈ ۈ : وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ  ڱ ڱڳ ڳ : وىم٤مل شمٕم٤ممم

ۀ ۀ ہ   .[55: اًمطقسم٦م]ڻ 

 : ايمزىم٣مة: ايمرىمـ ايمر٣ميم٧م

 : وأُم٤م ومروٝم٤م ومٛمٜمف ،شمٙم٤مد اًمزيم٤مة شمٙمقن ىمريٜم٦م ًمٚمّمالة ذم يمؾ ُمقـمـ ورد ومٞمف ذيمر اًمّمالة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ: ىمقًمف شمٕم٤ممم

﮶ ﮷  ﮲ ﮳ ﮴﮵ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

 .[63: اًمطقسم٦م] ﮸﮹

 .[43: رةاًمٌ٘م]ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ں: وىمقًمف شمٕم٤ممم

ں ڻڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: شمٕم٤ممم فًمقىمو ں 

ۀ ۀ ہ   .[55: اًمطقسم٦م]ڻ 
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 : ايمِمٝم٣مم: ايمرىمـ ايمرازمع

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ : ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[583اًمٌ٘مرة ]ڦ ڦ ڦ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ : وىم٤مل شمٕم٤ممم ڱ  ڳ ڱ  ڳ 

ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہھڻ ڻۀ  ھ ھ ھ ے 

﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﮶  ﮷ ﮸ ﮴﮵ ﮳ 

 .[585اًمٌ٘مرة ]      

 : احل٨م: ايمرىمـ اخل٣مَمس

﮴﮵ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮽   .[97: آل قمٛمران]﮼ 

 .[596: اًمٌ٘مرة] ۓ ڭ ڭ ڭڭ: وىم٤مل شمٕم٤ممم

مجٞمٕمٝم٤م ىمد صمٌط٧م سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام شم٘مدم وأمجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م إريم٤من ومٝمذه 

 .قل يقامم قمٚمٞمٝم٤م ويٕم٤مدى قمٚمٞمٝم٤موُم٤م قمدا هذه إريم٤من ومٚمٞم٧ًم سم٠مص ،إُم٦م

سمٖمِمٝمؾ وىمد يرد ذم اًم٘مرآن  ،وأُم٤م شمٗمّمٞمالت هذه إريم٤من وم٘مد ضم٤مءت هب٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

وأُم٤م هذه إريم٤من وم٘مد اشمٗمؼ  ،اًمٕمٚمامء   جيٕمٚمقه٤م أصقًٓ وأريم٤مٟم٤ًم ًمٚمديـ ويم٘مـ ،يمبٔمض صمز ٝم٣مهت٣م

ومال يًطٓمٞمع اإلشمٞم٤من وُمـ ادقمك أن هٜم٤مك أصاًل همػم هذه إصقل  ،قمٚمٞمٝم٤م مجٞمع قمٚمامء إُم٦م

 .يدل قمٚمٞمفاًمٙمريؿ سمدًمٞمؾ سيح سملمي ُمـ اًم٘مرآن 

وىمد ضم٤مءت مجٞمع شمٚمؽ إريم٤من سم٠مدًم٦م  ،ودٓئؾ اًم٘مرآن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يدل سمٜمٗمًف وهذا حمٙمؿ

 .حمٙمٛم٦م يمام شم٘مدم
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ُمـ  صمؿ ي٠ميت دًمٞمؾ آظمر ُمـ اًم٘مرآن أو ،وهق ُم٤م رطٛمؾ أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ُمطِم٤مسمف

 .اًمًٜم٦م يرضمح أطمد اعمٕمٜمٞملم

و  يرد ذم اًمًٜم٦م  ،سمٛمثؾ ذًمؽ اًمدًمٞمؾ -أريم٤مٟمف : أقمٜمل -رء ُمـ أصقل اًمديـ  و  ي٠مِت 

 ،دًمٞمؾ قمغم ضمٕمؾ رء ُمـ اًمديـ ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤مٟمف وإٟمام ورد ومٞمٝم٤م إجي٤مب أو حتريؿ سمٕمض إومٕم٤مل

ُم٤م   يٜمٙمر وضمقسمف ُمع  ،ًمٙمٜمف ٓ يرج ُمـ اًمديـ ،ُمـ شمريمف أصمؿ ،وُم٤م أوضمٌطف اًمًٜم٦م ومٝمق واضم٥م

ُم٤م    ،ًمٙمٜمف ٓ يرج ُمـ اًمديـ سم٤مرشمٙم٤مسمف ،ُمـ ارشمٙمٌف أصمؿ ،وُم٤م هن٧م قمٜمف ومٝمق طمرام ،قمٚمٛمف سمف

 .يٜمٙمره ُمع قمٚمٛمف سمف

٠مورد دًمٞماًل ُمـ وم اًمدًمٞمؾ ًئؾ قمـوم ،ُمـ أريم٤من اًمديـ شريمـ»أن هذا  ؿمخص دقمكا وم٢مذا

 .اًم٘مرآن همػم واوح سمٜمٗمًف وأراد سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمًٜم٦م أو سمذيمر ؾم٥ٌم اًمٜمزول أو ٟمحق ذًمؽ

وُم٤م   يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ سملمي سمٜمٗمًف ُمـ  ،قمغم اًمريمٜمٞم٦م سمٜمٗمًف ٓ يدل اًمدًمٞمؾ إن هذا: ًمف ٞم٘م٤ملوم

ىمد  واظ  ،ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من اًمديـ يؽمشم٥م قمٚمٞمف يمٗمر وإيامن يمط٤مب اظ 

ٿ ٹ ٹ : ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،ضمٕمؾ اًم٘مرآن ه٤مدي٤ًم سمٜمٗمًف ٿ  ٺ ٿ ٿ  ٺ ٺ 

 .[9: اإلهاء]ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

وحت٤ميمؿ إًمٞمف  ذه إُم٦م سمجٛمٞمع ـمقائٗمٝم٤م وومرىمٝم٤م أن شمٕمقد إمم يمط٤مب اظ واحلؾ ام

 .وُم٤م قم٤مروطف ردشمف ،ومام واوم٘مف ىمٌٚمطف ،ورصمطف ُمـ رواي٤مت ُم٤م

ومام صححطف شمٚمؽ اًم٘مقاقمد ىمٌٚمطف  ،صمؿ شم٠ميت إمم اًمًٜم٦م ومطٛمحّمٝم٤م وحت٤ميمٛمٝم٤م إمم ىمقاقمد اًمرواي٦م

 .أراء وشمّمحح اعمٗمٝمقُم٤مت شمط٘م٤مربٟمّمؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م و وهبذا يٛمٙمـ أن ،وُم٤م ظم٤مًمٗمطف ردشمف

ثث سمدس  وم٢من إُم٦م ىمد اسمطٚمٞم٧م سمٛمٙمر أقمدائٝم٤م اًمذيـ أرادوا إوم٤ًمد قم٘مٞمدهت٤م وشمٗمريؼ يمٚمٛمطٝم٤م

يمثػم ُمـ  ٦م ذًمؽ اًمدسومقىمع وحٞم ،اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م ذم يمط٥م شمٚمؽ اًمٓمقائػ ورواي٤مهت٤م ثث

 .إذا ٟمٌٝمقا ٘مٔمقا إذا أوىمٔمقا ويٗمٞم٘مقاٞمويقؿمؽ أن يًط ،اًمٓمٞمٌلم اعمحٌلم ًمٚمديـ قمـ ضمٝمؾ وهمٗمٚم٦م
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 .وؿمقاهد ذًمؽ يمثػمة ذم يمط٥م اًمٓمقائػ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحؼ

 "٥م آشمٛم٣م فمممي٥مٝمْم٣م ٖم٥م ايمُمٝمٔمايم": وُمـ أهؿ هذه اًمٓمقائػ

 : وحتدصمقا قمٜمٝم٤م ٦ماحل٘مٞم٘م٦م ًمٙمثػم ُمـ أومراد هذه اًمٓم٤مئٗم هذه وىمد اؾمط٤ٌمٟم٧م

 .ثث ثث يمام ؾمٞم٠ميت ٟمامذج ُمٜمف سم٢مذن اظ  ومٛمٜمٝمؿ ُمـ صحح قم٘مٞمدشمف وأقمٚمـ ذًمؽ

 .ظمٗمك ذًمؽ وسح سمف عمحٌٞمفوُمٜمٝمؿ ُمـ أ

 .اًمٗمرص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم إلقمالٟمف ٓ زال يٜمطٔمرُمـ وُمٜمٝمؿ 

و  جيٕمؾ هدومف اًمٌح٨م قمـ ُمـ طم٤مول اًمط٠مويؾ ًمٚمح٘م٤مئؼ قمـ قمٛمٍد أو قمـ ظمٓم٠م  ؿوُمٜمٝم

  .احل٘مٞم٘م٦م وإٟمام ضمٕمؾ هدومف اًمرد قمغم يمؾ ٟم٘مد يقضمف إمم اًمٓم٤مئٗم٦م ومحرم رؤي٦م احل٘مٞم٘م٦م

 أومراد شمٚمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م راؾمطٝم٤م إلي٘م٤مظ اًمٌ٘مٞم٦م ُمـوًمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ مجع شمٚمؽ اًمِمقاهد ود

 .يٙمِمػ امؿ احل٘مٞم٘م٦م ويٕمقدوا إمم اًمٍماط اعمًط٘مٞمؿ ودمطٛمع إُم٦م ًمٕمؾ اظ 

ثث رط٤مج إمم ضمٝمد يمٌػم إذ  َمـ ىمت٤م ايمْم٣م ٖم٥م ٞمٖمسٜم٣موعم٤م يم٤من مجع يمؾ شمٚمؽ اًمِمقاهد ثث 

ٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م رطٛمٚمف ُمّمٜمػ واطمد سمؾ رط٤مج إمم ُمّمٜمٗم٤مت مم٤م ىمد يطٕمذر قمغم مجٝمقر اًمِمٞم ٓ

ىمراءهت٤م ًمٙمؼم طمجٛمٝم٤م وم٘مد اظمطٍمت مجٚم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمِمقاهد ذم هذا اًمٌح٨م ًمٕمٚمف يٙمقن يم٤مومٞم٤ًم ذم 

 .سمٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م



 

 

 

 

 
 

 ادلجحث األول

 دعىي أٌ هُبك إيبيًب يعصىيًب َُىة 
 يف إثالغ اندٍَ وحفظه^ٍ عٍ انُج

 دقمقى أن هٜم٤مك إُم٤مُم٤ًم ُمٕمّمقُم٤ًم يٜمقب: قوقعُمقمرض : اظمْمٙم٤م إول

 .ذم إسمالغ اًمديـ وطمٗمٔمف ^ قمـ اًمٜمٌل

أن هٜم٤مك إُم٤مُم٤ًم  ٦موىمٗم٤مت ُمع دقمقى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي: اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .طمٗمٔمفوذم إسمالغ اًمديـ  ^ ُمٕمّمقُم٤ًم يٜمقب قمـ اًمٜمٌل
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 املطلب األول

 وعـــــوضــرض وـــــع

 دعوى أُ ٍِاك إواوًا وعصووًا يٍوب 

 يف إبالغ الديَ وحفظْ ^ الٍيب عَ
 

ًمطّمقر ُمراد  ،سمٛمث٤مسم٦م اًم٘م٤مقمدة ًمٌ٘مٞم٦م اعم٤ٌمطم٨م إظمرى ذم هذا اًمٙمط٤مب اعمٌح٨م هقهذا 

 .اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م سم٤مإلُم٤مُم٦م

   :سمدفمل ايمُمٝمٔم٥م آشمٛم٣م فمممي٥م أٞمف ٓ زمد َمـ وصمقد

  .إُم٤مٍم ُمٕمّمقم ُمـ اًمذٟمقب وُمـ اخلٓم٠م واًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من *

 .ذم إسمالغ اًمديـ وطمٗمٔمف ^ يٜمقب قمـ اًمٜمٌل *

 .قمنمي٦م ثث أظمذوا ديٜمٝمؿ ُمـ أوًمئؽ اعمٕمّمقُملم ِمٞمٕم٦م آصمٜم٤موأهنؿ ثث أي اًم* 

 .وأٟمف ٓ سمد ُمـ وضمقد ذًمؽ اعمٕمّمقم ذم يمؾ قمٍم *

وؾمقف ٟمقرد اًم٘مْمٞمطلم إوًمٞملم ذم هذا  ،قمنمي٦م هذه أرسمع ىمْم٤مي٤م شمدقمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م

 . سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم وٟمٗمرد ًمٙمؾ ىمْمٞم٦م ُمـ اًم٘مْمٞمطلم إظمريلم ُمٌحث٤ًم ُمًط٘مالً ،اعمٌح٨م

 : يكم ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ٤م أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م اًمطل شم٘مرر هذه اًم٘مْم٤مي٤موأُم

 ،يم٤مًمٜمٌقة ًمٓمػ ُمـ اظ شمٕم٤ممم)إن اإلُم٤مُم٦م : ىم٤مل اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر *

ُمـ هداي٦م اًمٌنم وإرؿم٤مدهؿ  ذم وفم٤مئٗمف ومال سمد أن يٙمقن ذم يمؾ قمٍم إُم٤مم ه٤مد يٚمػ اًمٜمٌل 

(وم٤مإلُم٤مُم٦م اؾمطٛمرار ًمٚمٜمٌقة... ٜمِم٠مشملمإمم ُم٤م ومٞمف اًمّمالح واًمًٕم٤مدة ذم اًم
(5)

 . 

                                                

 (.66 ،65: ص)قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م ( 5)
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 : وهل َمٜم٣مم اإلَم٣مم همذىمر أرزمع َمٜم٣مم يمٙمٛمبل 

 .شمٗمًػم اًم٘مرآن: أوهل٣م

 .سمٞم٤من أطمٙم٤مم احلقادث اجلديدة: شم٣مٞمٝمٜم٣م

 .دومع اًمِمٌٝم٤مت: شم٣ميمرٜم٣م

صٞم٤مٟم٦م اًمديـ ُمـ اًمطحريػ واًمدس وُمراىم٦ٌم اعمًٚمٛملم ومٞمام ي٠مظمذون ُمـ إصقل : رازمٔمٜم٣م

 . واًمٗمروع

٤مم اًمٜمٌلهل ُمٝم ههذ
 

 قمٚمامء اعمذه٥مصمؿ هل ُمٝم٤مم اإلُم٤مم اًمذي يٚمٗمف طم٥ًم يمالم  ^

 .آصمٜمل قمنمي

 : وومد أوردت ايمُمٝمٔم٥م ذوط اإلَم٣مم وأمهٜم٣م ايمٔمِمٚم٥م

جي٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ مجٞمع  وٟمٕمط٘مد أن اإلُم٤مم يم٤مًمٜمٌل): وم٣مل حمٚمد رض٣م اظمٓمٖمر *

يمام  ،قمٛمدًا وؾمٝمقاً  ،قتُمـ ؾمـ اًمٓمٗمقًم٦م إمم اعم ،ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ ،اًمرذائؾ واًمٗمقاطمش

 .(5) (جي٥م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اًمًٝمق واخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من

ُمـ اًمّذٟمقب  اشّمٗم٘مقا قمغم قمّمٛم٦م إئّٛم٦م  اقمٚمؿ أّن اإلُم٤مُمّٞم٦م ): ووم٣مل اظمجٙمز *

وٓ اخلٓم٠م ذم اًمّط٠مويؾ وٓ  ،ٓ قمٛمًدا وٓ ٟمًٞم٤مًٟم٤م ،ومال ي٘مع ُمٜمٝمؿ ذٟم٥م أصالً  -صٖمػمه٤م ويمٌػمه٤م-

 (ح٤مٟمفًمإلؾمٝم٤مء ُمـ اظ ؾمٌ
(5)

. 

 .هذه هل دقم٤موى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م قمـ اإلُم٤مُم٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت هيٕم٦م

                                                

 (. 67: ص)قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م  (0)

 (. 25/239)سمح٤مر إٟمقار  (2)
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 املطلب الثاني

 وقفات وع دعوى أُ ٍِاك إواوًا وعصووًا 

 يف إبالغ الديَ وحفظْ ^يٍوب عَ الٍيب 
 

 

ٟم٘مثػ  ،ذم ُمٝم٤مُمف ^ وأهن٤م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل ،سمٕمد قمرض دقمقى اًمِمٞمٕم٦م ذم اإلُم٤مُم٦م ووضمقهب٤م

 .٤متُمٕمٝم٤م وىمٗم

ن اًمٜمٌقة ىمد صمٌط٧م سم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م أدقمقى يمٌػمة ضمدًا: إذ  !دقمقى أن اإلُم٤مُم٦م ُمثؾ اًمٜمٌقة: أوًٓ 

ج٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٢مٟمزال اًم٘مرآن: ًمٞمٙمقن دًمٞماًل قمغم صدق ٟمٌقة احل أىم٤مم اظىمد و ،ُمـ يمط٤مب اظ 

 .^ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

وُمٜمٝم٤م  ،سم٤مؾمٛمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره ومٞمٝم٤م ،وذيمر ؾمٌح٤مٟمف ٟمٌٞمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمنمات أي٤مت

اإلُم٤مُم٦م  أن إذ دقمقى! وم٠ميـ اؾمؿ اإلُم٤مم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟ ،ُم٤م ذيمره سمقصػ اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م

 ،ُمثؾ اًمٜمٌقة يطٓمٚم٥م أن شمٙمقن أدًمطٝم٤م يم٠مدًمطٝم٤م: عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 .ومٝمذه اًمدقمقى ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمط٤مب اظ 

 ،ومٌٚمٖمٝم٤م أشمؿ سمالغ ،ًمٞمٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م اعمٜمقـم٦م سمف ^ اًمٜمٌلىمد شمٕمٝمد سمحٗمظ  أن اظ : شم٣مٞمٝم٣مً 

 .وطمٗمٔمف ؾمٌح٤مٟمف طمطك أشمؿ ُم٤م أُمره سمف  ،وسمٞمٜمٝم٤م أشمؿ سمٞم٤من

اًمديـ سمدقمقى اخلقف قمغم  أطمٙم٤مموٟمحـ ٟمرى أن أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م   يًطٓمٞمٕمقا أن يٌٚمٖمقا 

  حلٗمٔمف اظًمٙم٤من واضم٤ًٌم قمٚمٞمف أن يٌٚمغ و ^وًمق يم٤من اإلُم٤مم يم٤مًمٜمٌل  - يمام ؾمٞم٠ميت -أٟمٗمًٝمؿ 

 .طمطك يٌٚمغ

ڌ: ىم٤مل  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 
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ک ک گ گ گ گ  ژ  .[67: اعم٤مئدة]ڑ ڑک ک 

 : ٟمٍم رؾمقًمف وأيده سمجٜمقد ُمـ اًمٌنم واعمالئٙم٦م ىمد اظ أن : شم٣ميمر٣مً 

ہ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ہ ہۀ  ۓ  ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮺  ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ۓ ﮲ ﮳

﯁           ﯀

 .[43: اًمطقسم٦م] ڭ       

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ : وىم٤مل شمٕم٤ممم پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ

ڃ ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

 .[64-62: إٟمٗم٤مل]ڇ  چ

: وم٘م٤مل ،ًمف سمذًمؽ ؾمٌح٤مٟمف طمطك سمٚمَّغ اًمديـ يم٤مُماًل وىمد ؿمٝمد ٟمٌٞمف ي٘مرر ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ٟمٍم

ڌڎ  ڍ ڍ ڌ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   .[3 :اعم٤مئدة]چ 

 ،اًمديـ اًمٜم٤مسومٚمؿ يٌٚمٖمقا  ،ٓ سمجٜمقد ُمـ اًمٌنم وٓ سمجٜمقد ُمـ اعمالئٙم٦م ،وإئٛم٦م   ُيٜمٍَموا

ومٙم٤من وضمقدهؿ رضرًا قمغم اًمٜم٤مس اًمذيـ  -طم٥ًم رواي٤مهتؿ-سمام ي٤مًمػ اًمديـ  أومطقهؿسمؾ 

  !!وٟمحـ ٟمؼمئٝمؿ ُمـ ذًمؽ. أومطقهؿ سمٖمػم احلؼ قمغم طم٥ًم شمٚمؽ اًمرواي٤مت

قة وأىم٤مم ُم٘م٤مُمٝم٤م طمٗمظ يمط٤مسمف اًمذي أٟمزًمف ًمٞمٙمقن ظمٓم٤مسم٤ًم ىمد ظمطؿ اًمٜمٌ أن اظ : رازمٔم٣مً 

ومام احل٤مضم٦م إمم إُم٤مم  ،وهذا هق اعم٘مّمقد ُمـ اًمرؾم٤مٓت ،صمؿ طمٗمظ ؾمٜمطف ،ًمٚمٌنمي٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

يٕمٌدون  وهؿإُم٤مم  زمدونواعم٘مّمقد حمٗمقظ واحلج٦م ىم٤مئٛم٦م هب٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م واًمٜم٤مس اًمٞمقم 

 !ًمذي يطٕمٌدون سمف صحٞمح أم همػم صحٞمح؟ومٝمؾ هذا اًمديـ ا. اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م  اظ

شمرك  وإن يم٤من همػم صحٞمح وم٢من هذا يٕمٜمل أن اظ  ،وم٢من يم٤من صحٞمح٤ًم ومال طم٤مضم٦م إمم إُم٤مم
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 !!سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٝمؿ ُمٜمذ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م قم٤مم وهؿ يطٕمٌدون اظ  ،دون إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ ي٦ماًمٌنم

لم ٓ يٕمرومقن ديٜمف ذم شمرك اًمٌنمي٦م آٓف اًمًٜملم و٤مًم وهذا ٓ يطٗمؼ ُمع طمٙمٛم٦م اظ 

 !! طمٗم٤مفم٤ًم قمغم طمٞم٤مة ؿمخٍص ُمـ إؿمخ٤مص

 !! دقمقى أن ُمٝم٤مم اإلُم٤مم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: طم٣مَمس٣مً 

 !ـْ َِمـ إ ٚم٥م همرس ايمٗمرآن ايم٘مريؿ؟َم  : ٞمحـ ٞمسٟمل

 .رء ٓ يذيمر قمـ سمٕمْمٝمؿشمٗمًػم آي٤مت اًم٘مرآن إٓ ذم مجٞمع إئٛم٦م ٓ يٙم٤مد يذيمر امؿ 

ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ورهمؿ ذًمؽ وم٢من ُم٤مصح قمٜمف : ٝمؿ هقوأيمثر ُمـ روي قمٜمف شمٗمًػم ُمـ أئٛمط

أطمد قمنم ُمقوٕم٤ًم يمام ورد ذًمؽ ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمطل ىمدُمٝم٤م  طم٥ًم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م ٓ يطج٤موز

: م ُمـ اًمٜم٤مسي٦م إمم يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٕمراق قم٤ملمأطمد اًمٓمالب اًمِمٞمٕم٦م اًمٕمراىمٞم

طمٞم٨م أورد اًمٓم٤مًم٥م ذم  ،(اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وضمٝمقده ذم اًمطٗمًػم): سمٕمٜمقان (م2332)

طم٥ًم  رواي٦م ُمـ ظمالل يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وم٘مط و  يّمح ُمٜمٝم٤م (363): رؾم٤مًمطف

 أطمد قمنم ُمقوٕم٤مً  إٓ -ُمٜم٤مهجٝمؿ ذم اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ 
(5)

.  

وهذا ؟ ومام سم٤مًمؽ سمٖمػمهأيمثر اًمديـ اًمِمٞمٕمل وم٢مذا يم٤من هذا قمـ ضمٕمٗمر اًمذي ٟم٥ًم إًمٞمف 

  .يمط٤مب اظ اًمِم٤مهد يرد دقمقى أن إئٛم٦م ومنوا 

  !!دقمقى أن ُمٝم٤مم اإلُم٤مم سمٞم٤من أطمٙم٤مم احلقادث اًمطل ٟمزًم٧م: ؽم٣مدؽم٣مً 

أيـ إطمٙم٤مم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمطل سمٞمٜمٝم٤م إئٛم٦م ذم احلقادث اًمٜم٤مزًم٦م سمحٞم٨م شمطٜم٤مؾم٥م ُمع : ٞمٗمقل

 !شمٜمّمٞمٌٝمؿ أئٛم٦م؟

إن ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م اًمذي رومٕمطٛمقه إمم ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة وزقمٛمطؿ أن إُم٦م ٓ شمًطٖمٜمل قمٜمف ًمٌٞم٤من 

 .ّم٥م قمٔمٞمؿاًمديـ ُمٜم

                                                

وذيمر أٟمف يم٤من طمث٤مرضًا  ( 53: ص: )أؾمٓمقرة اعمذه٥م اجلٕمٗمري: ـمف اًمدًمٞمٛمل ذم يمط٤مسمف: أورد ذًمؽ اًمديمطقر (0)

  .٦مرؾم٤مًماًم شمٚمؽ ٦مُمٜم٤مىمِم قمٜمد



 

 
30  

30 
 المبحـــث األول

  
 ! ومام هل إطمٙم٤مم اًمطل سمٚمٖمٝم٤م إئٛم٦م واًمطل ًمق   يٌٚمٖمقه٤م ًمْمٚم٧م إُم٦م؟

  ! قم٘مٞمدة إُم٦م؟ وم٢مهن٤م شمٌٓمؾهل اًمرواي٤مت اًمطل سمٚمٖمقه٤م وًمق   يٌٚمٖمقه٤م  صمؿ ُم٤م

 !!دقمقى أن ُمـ ُمٝم٤مم اإلُم٤مم دومع اًمِمٌٝم٤مت: ؽم٣مزمٔم٣مً 

ومٞمٝم٤م قمـ هؾ يٛمٙمـ أن شمذيمروا ًمٜم٤م ُمقاىمػ ٕئٛمطٙمؿ دومٕمقا ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم٤مت أو أضم٤مسمقا 

 !!ٟٓمٙمن اإلؾمالم؟ ه٤مشم٤ًمؤٓت قمقيّم٦م ًمقٓ

ٓ يّمح ُمٜمٝم٤م رء  ذم طمقار همػم اعمًٚمٛملم هٜم٤مك قمدة رواي٤مت قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 !وأُم٤م همػمه ومال يٙم٤مد يقضمد امؿ رء ُمـ شمٚمؽ اعمقاىمػ؟ ،أصالً 

 !صمؿ ه٥م أٟمف يم٤من امؿ ُمقىمػ واطمد أو ُمقىمٗم٤من ومٝمؾ هذا يٙم٤مومئ شمٜمّمٞمٌف إُم٤مُم٤ًم؟

 !!ُمـ ُمٝم٤مم اإلُم٤مم صٞم٤مٟم٦م اًمديـ ُمـ اًمطحريػ واًمدس دقمقى أن: شم٣مَمٛم٣مً 

ذب قمٚمٞمٝمؿ ودس اًمرواي٤مت إن إئٛم٦م ىمد اقمؽمومقا أن سمٕمض أصح٤مهبؿ ىمد يمَ : ٞمٗمقل

 إئٛم٦م ٌلمصمؿ   ي -سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم سمٞم٤مٟمف يمام ؾمٞم٠ميت-اًمٙم٤مذسم٦م ذم أطم٤مديثٝمؿ وذم يمط٥م أصح٤مهبؿ 

ٓ هؿ  .واًمدس اًمذي ٟمٌٝمقا قمٚمٞمفُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ ذًمؽ اًمٙمذب  يمذب ودس اًمذيـ ٟمٌٝمقا إمم وضمقد

 !وم٠ميـ صٞم٤مٟم٦م اًمديـ إذن؟! وٓ إئٛم٦م اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمدهؿ؟

قمدم ىمٞم٤مم اعمٝمدي  اًم٥ًٌم ذم اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل آي٦م اظ حمٛمد آصػ حمًٜمل يط٤ًمءل قمـومٝمذا 

 سم٤مًمطّمحٞمح ًمٚمٛمذه٥م سمؾ وٓ إئٛم٦م اًمثالصم٦م ىمٌٚمف اًمذيـ ورصمقا اًمديـ اعمحرف اًمذي وصؾ إًمٞمٝمؿ

  .اعمٕمّمقُملم واًمذيـ   ي٘مقُمقا هؿ سم٤مًمطّمحٞمح أصالً  قمٛمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ

 : وهق ،هٜم٤مك ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمًف): ٝمٗمقلهم

ِ َ َ ْ ي٠مذن اظ ًمٌٕمض ظمقاصف ذم ًم٘م٤مء اإلُم٤مم اعمٝمدي ًمالٟمطٗم٤مع ُمٜمف ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٗم٘مف اعمِمحقن 
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!؟(سم٤مٓؾمطٜم٤ٌمـم٤مت اخل٤مـمئ٦م
 (5) 

 

  : صم٣مب آصػ فمـ هذا ايمس٠مال وم٣م الً ٟمهم

 ،واام٤مدي ،اجلقاد)سمؾ إئٛم٦م اًمثالصم٦م ُمـ ىمٌٚمف ُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م هذا اإليراد ٓ يص اإل

 .أيْم٤ًم   ي٘مقُمقا سم٢ميمامل اًمٗم٘مف ُمع يمقهنؿ سملم اًمٜم٤مس (واًمٕمًٙمري

ْ يٜمزل يمط٤مسم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم جلٛمٞمع إصقل   َ َ سمؾ اًم١ًمال يطجف إمم اظ سم٠مٟمف يمام أٟمزل اًم٘مرآن ِ 

 ؟واعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م وىمقاقمده٤م

ْ أو ِ َ   ! ؟ي٠مُمر ٟمٌٞمف سمطدويـ ذًمؽ أو أوصٞم٤مءه َ 

  : وأَم٣م اجل٣مَمٔم٥م همٜمل

 .همػم طم٤موي٦م جلٛمٞمع إطمٙم٤مم ضمزُم٤ًم وإن يم٤من ومٞمٝم٤م أرش اخلدش: أوًٓ 

ىمٌؾ ُمقت اًمٕمًٙمري سم٠مؿمٝمر  (هث263) أٟمف سم٘مل قمٜمدهؿ و  ي١مدوه٤م طمطك ذم ؾمٜم٦م: وشم٣مٞمٝم٣مً 

قوع اعمقضمقد وًمًٜم٤م ذيم٤مء ًمف ومٛمـ يمؾ ذًمؽ يٕمٚمؿ أن ُمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم ضم٤مري٦م قمغم اًم ،إمم اًمِمٞمٕم٦م

شمٕم٤ممم ذم اًمرسمقسمٞم٦م وأُمر اًمطٙمقيـ واًمطنميع سمؾ قم٤ٌمد ُم٘مٝمقرون ُمٓمٞمٕمقن وُم٤م أوشمٞمٜم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ 

(ىمٚمٞمال
(5)

. 

 : هل ،سمّمٚمـ ىمالم آصػ هٛم٣م مخس٥م أؽمئٙم٥م

 !!؟ذم اعمذه٥م ٦معم٤مذا   ي٘م٤مسمؾ اعمٝمدي أطمدًا ُمـ أشم٤ٌمقمف ًمٞمّمحح إظمٓم٤مء اعمطقارصم -5

 !؟هبذه اعمٝمٛم٦م (واًمٕمًٙمري ،واام٤مدي ،اجلقاد): اًمثالصم٦م اًمذيـ ؾمٌ٘مقه وهؿوعم٤مذا   ي٘مؿ إئٛم٦م  -2

                                                

د ُأٟمثٞمط سمثف هدايث٦م اجلقاب ي٤م ؿمٞمخ آصػ أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُمٝمدي وإٓ ًمٔمٝمر واٟمطٗمع اًمٜم٤مس سمف وظَمْٚمُؼ إٟم٤ًمن ىم (0)

 .اًمٜم٤مس صمؿ إظمٗم٤مؤه هذه اعمدة اًمٓمقيٚم٦م ُمع طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف ٓ شمطٗمؼ ُمع طمٙمٛم٦م اظ احلٙمٞمؿ اخلٌػم

  .وامذا وم٤مًم١ًمال صحٞمح إلسمٓم٤مل هذا اعمٕمط٘مد ٓ ًمطؼميره 

  .( 224/  2: )صػ حمًٜملآحمٛمد / ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (2)
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 !!؟يمط٤مسم٤ًم يِمطٛمؾ قمغم يمؾ اًمديـ أصقًٓ وومرقم٤مً  أو عم٤مذا   يٜمزل اظ  -3

ْ    أو -4  !!؟سمطدويـ يمؾ ذًمؽ وإقمٓم٤مئف ًمٚمٜم٤مس ^ ي٠مُمر اًمٜمٌل َ 

ْ    أو -5  !!؟ي٠مُمر ٟمٌٞمف ًمٞم٠مُمر إوصٞم٤مء سمطدويـ ذًمؽ َ 

 .د ومٛم٣مفم٥م آصػ زمٟمن إ ٚم٥م مل يٗمقَمقا زمدور احلٖمظ هلذا ايمديـسم٠مىم هذه ايمتس٣مؤٓت

٠ميت أدًم٦م شمٌلم أن طإذ ؾم ،واحل٘مٞم٘م٦م أن إُمر هق أقمٔمؿ ُمـ ىمْمٞم٦م قمدم طمٗمظ إئٛم٦م ًمٚمديـ

اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾم٤ٌٌمً ذم وٞم٤مع اًمديـ وطمػمة اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمديـ 

اًم٥ًٌم ذم وٞم٤مع اًمديـ طم٥ًم شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمطل  قومٙم٤من وضمقدهؿ ه ،سم٥ًٌم إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ

  !!أهن٤م ٓ شمّمح قمٜمٝمؿ ٟمديـ اظ 

 .دقمقى أن ُمٝم٤مم اإلُم٤مم ُمراضمٕم٦م ُم٤م ي٠مظمذه اعمًٚمٛمقن ُمـ أصقل اًمديـ وومروقمف: سم٣مؽمٔم٣مً 

 ،يمد أن اإلُم٤مم ؾمٞمٙمقن ُمنموم٤ًم قمغم إُمقر اًمديٜمٞم٦م اًمطثل يطٕمٌثد هبث٤م اًمِمثٞمٕم٦م١مهذه اًمدقمقى شم

ٕن اإلُمث٤مم هثق اعمرضمثع ذم هثذه  :ُمٜمٝم٩م ٟم٘مدي رٗمظ ًمٚمِمٞمٕم٦م ديثٜمٝمؿ وًمذًمؽ ومٝمؿ ٓ رط٤مضمقن إمم

وامذا ومٙمؾ ُم٤م هق ُمقضمقد ذم قمٍم اإلُم٤مم ُمـ إُمقر  ،وم٢مذا اظمطٚمٗمقا ذم رء رضمٕمقا إًمٞمف ،إُمقر

 .اًمديٜمٞم٦م ومٝمق ُمٕمروض قمغم اإلُم٤مم وسم٤مًمط٤مزم وم٘مد أظمذ صٗم٦م اًمّمح٦م

اًمِمثٞمٕمل اًمثذي يٕمط٘مثد  يطٗمثؼ ُمثع ـمٌٞمٕمث٦م اعمثذه٥مهثق وهذا ُم٤م شم٘مثرره ـم٤مئٗمث٦م اإلظمٌث٤مريلم و

ومثال سمثد  ): طمٞم٨م ي٘مقل ،ٟمص اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر اًم٤ًمسمؼ يمام ذم ،اؾمطٛمراري٦م اإلُم٤مُم٦م

 .(أن يٙمقن ذم يمؾ قمٍم إُم٤مم ه٤مٍد يٚمػ اًمٜمٌل ذم وفم٤مئٗمف

طمطثك طمثدث اٟم٘مٓمث٤مع  ذم قمّمقر إئٛم٦م ذم اًم٘مرون اًمثالصمث٦م ُمٕمط٘مد اًمِمٞمٕم٦موهذا اعمٗمٝمقم هق 

دث اوٓمراسم٤ًم ؿمديدًا ًمٚمِمٞمٕم٦م قمغم إصمره اٟم٘مًؿ اًمِمٞمٕم٦م إمم ىمراسمث٦م مخثس واًمذي أطم ،ؾمٚمًٚم٦م اإلُم٤مُم٦م

 .ومرىم٦م ةقمنم

وهذا ُم٤م ي١ميمثده مج٤مقمث٦م ُمثـ قمٚمثامء اًمٓم٤مئٗمث٦م ثثث يمثام ؾمثٞم٠ميت ذيمثر أىمثقاامؿ ذم ُمٌحث٨م ُمًثط٘مؾ 

وزمسيب٤م افمتٗمي٣مدهؿ ): طمٞمث٨م ي٘مثقل اعمثدرداًمِمثٞمٕمل طمًثلم  وُمثٜمٝمؿ اًمٕمث٤م  سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم ثثث
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هن٣مي٥م ايمٔم٣ممل ىم٣مٞمقا يتقومٔمقن أن ي٘مقن فمدد إ ٚمي٥م أىمرير َميـ ذيميؽ زم٣مؽمتٚمرار ؽمٙمسٙم٥م اإلَم٣مَم٥م ضمتك 

 .(زم٘مرغم

  .وؽمتٟميت زمٗمٝم٥م إومقال دم َمبح٧م َمستٗمؾ زمٚمُمٝمئ٥م اهلل سمٔم٣ملم

 !!دقمقى اًمٕمّمٛم٦م قمـ اًمذٟمقب واخلٓم٠م ٓ ؾمٝمقًا وٓ قمٛمداً : اً فم٣مذ

وإقمامل وُمع ذًمؽ وم٘مد ورد ُمـ إىمقال  ،إن دقمقى اًمٕمّمٛم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ دقمقى اإلُم٤مُم٦م

ىمد  وُمٜمٝم٤م أن قمٚمٞم٤ًم  ،ٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م وُمـ أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ُم٤م يٙمذب هذه اًمدقمقىاعم

 : وُمـ ذًمؽ ،قمغم ُمذهٌٝمؿ شمٌٓمؾ اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦مقمٛمؾ أقمامًٓ 

عم٤م ضم٤مز ًمف أن ي٤ٌميع همػمه هب٤م وهق  وًمق يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م ًمف ٟمّم٤ًم ُمـ اظ  سم٤ميع أسم٤م سمٙمر - 

 .ص٤مطمٌٝم٤م

سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر همػم صحٞمح٦م عم٤م ضم٤مز ًمف أن يّمكم ظمٚمٗمف وًمق يم٤مٟم٧م  صغم ظمٚمػ أيب سمٙمر - 

 .وهق ُمٖمطّم٥م ًمإلُم٤مُم٦م ثث طم٥ًم زقمؿ اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ثث

وسم٤مًمط٤مزم  ،وقمٜمدهؿ أن يمؾ قمٛمؾ يٕمٛمٚمف أسمق سمٙمر ومٝمق سم٤مـمؾ ،شمزوج ُمـ ؾمٌل أيب سمٙمر - 

 ،وم٤مٕظمذ ُمٜمف ٓ جيقز ،واًمًٌل اًمذي ٟمط٩م قمـ هذه احلرب همػم ذقمل ،ومحرسمف ًمٚمٛمرشمديـ سم٤مـمؾ

 .شحمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م»: هق ًمؽ أظمذ قمكم اُمرأة ُمـ ؾمٌل سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م ووًمدت ًمف وًمداً وُمع ذ

 .-يمام ذم هن٩م اًمٌالهم٦م-اقمؽمف قمكمٌّ سمّمح٦م سمٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م  -4

 .وطم٤مًمف يمح٤مل أيب سمٙمر قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤ميع قمٛمر وصغم ظمٚمٗمف -5

 -ذم هن٩م اًمٌالهم٦م  يمام -أؿم٤مر قمغم قمٛمر سمٕمدم اًمذه٤مب ُمع اجلٞمش اعمطجف إمم وم٤مرس  -6

 .ظمِمٞم٦م قمٚمٞمف

يمام ذم يمط٥م  -أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن : ؾمٛمك أوٓده اًمثالصم٦م سم٠مؾمامء اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م -7

 .-اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م 
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 المبحـــث األول

  
 .-يمام ذم يمط٥م اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م-زوج اسمٜمطف أم يمٚمثقم ُمـ قمٛمر  -8

ىَمٌِؾ اًمدظمقل ذم أصح٤مب اًمِمقرى اًمذيـ أويمؾ إًمٞمٝمؿ قمٛمر أُمر اخلالوم٦م ًمُٞمخط٤مر  -9

 .خلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٞمٜمٝمؿا

 .سم٤ميع قمثامن سمـ قمٗم٤من وصغم ظمٚمٗمف -1 

وإذا يم٤مٟم٧م  ،صقابوم٢من يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم ومٝمذه يمٚمٝم٤م  ،هذه قمنمة أقمامل قمٛمٚمٝم٤م قمكم 

وٓ ي٘مر اًمٙمٗمر اخلْمٟم  وٓ ي٘مقل اخلْمٟم ٕن اعمٕمّمقم ٓ يٕمٛمؾ :دقمقى اإلُم٤مُم٦م٢مهن٤م شمٜم٘مض صقاسم٤ًم وم

 .وٓ يٕمٛمٚمف

َمٔمِمقم َمـ  -طم٥ًم زقمٛمٙمؿ-اإلُم٤مم ًمٞمس إُم٤مُم٤ًم: ٕن ومٕمكم طمْمٟمً وإن يم٤مٟم٧م 

وقمكمٌّ هبذه إقمامل ي٘مر  ،وم٢من إٟمٙم٤مر اإلُم٤مُم٦م أو اإلىمرار هب٤م ًمٖمػم أهٚمٝم٤م قمٜمد مجٝمقريمؿ يمٗمر ،اخلْمٟم

 .-وطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ  -اًمٙمٗمر

وهق اإلُم٤مم اًمث٤م  قمٜمديمؿ يطخغم قمـ اإلُم٤مُم٦م  (احلسـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م)صمؿ هذا  

  .ات أٓف ُمـ اعمقاًملم ًمفويًٚمٛمٝم٤م عمٕم٤موي٦م رهمؿ أٟمف يم٤من ي٘مقد قمنم

 -يرى سم٠من يٙمقن وزم قمٝمد اعم٠مُمقن  (فمقم زمـ َمقؽمك ايمرض٣م)وهذا اإلُم٤مم اًمث٤مُمـ قمٜمديمؿ 

 سمنمقمٞم٦مواًم٘مٌقل سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م ًمرضمؾ ُمٖمطّم٥م ًمإلُم٤مُم٦م اقمؽماف  ،-ُمٖمطّم٥م اإلُم٤مُم٦م قمٜمديمؿ اعم٠مُمقنو

 .مجٝمقريمؿ اعمٖمطّم٥م ًمإلُم٤مُم٦م يمٗمر قمٜمد سمنمقمٞم٦م ظمالوم٦موآقمؽماف  ،ظمالومطف

 : دقمقى اًمٕمّمٛم٦م ىمد ورد رواي٤مت وأىمقال ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م شمٜم٘مْمٝم٤م ُمٜمٝم٤مصمؿ إن 

  ي٘مع قمٚمٞمف  إّن ذم اًمٙمقوم٦م ىمقًُم٤م يزقمٛمقن أّن اًمٜمٌّّل »: وم٢مٟمف عم٤م ىمٞمؾ ًمف ، قمـ اًمرو٤م

ٝمق ذم صالشمف ًّ شإّن اًمذي ٓ يًٝمق هق اظ اًمذي ٓ إًمف إٓ هق -ًمٕمٜمٝمؿ اظ-يمذسمقا : وم٘م٤مل ،اًم
(5)

 . 

                                                
اًمٕمثقا   ،(3/487)ضم٤مُمع اعمثدارك  ،(326: ص)اًمّرو٤م  قمٞمقن أظم٤ٌمر: واٟمٔمر ،(25/353)سمح٤مر إٟمقار  (0)

 (. 5/553)اًمطٗمًػم اًمّم٤مذم  ،(2/533)ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م  ،(352: ص)درر إظم٤ٌمر  ،(557: ص)
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ًمٓم٤مئٗم٦م ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ورد قمـ اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل اعمٕمروف قمٜمد آصمٜمل قمٚمامء ا أىمقالوأُم٤م 

: سم٤مًمّمدوق وص٤مطم٥م أطمد يمطٌٝمؿ إرسمٕم٦م اًمطل ي٘مقم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل قمٚمٞمٝم٤م وهق يمط٤مب ٦مقمنمي

يٜمٙمرون ؾمٝمق  -ًمٕمٜمٝمؿ اظ- إن اًمٖمالة واعمٗمقو٦م ): ي٘مقل ومٞمف شُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف»

الة جل٤مز أن يًٝمق ذم اًمّطٌٚمٞمغ: ٕن ذم اًمّّم  ًمق ضم٤مز أن يًٝمق : وي٘مقًمقن ، اًمٜمٌل

 يمًٝمقٟم٤م: ٕن ؾمٝمقه ُمـ اظ  وًمٞمس ؾمٝمق اًمٜمٌل .. اًمّمالة ومريْم٦م يمام أن اًمطٌٚمٞمغ ومريْم٦م

وًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤ّمس سمًٝمقه طمٙمؿ  ،وإّٟمام أؾمٝم٤مه ًمٞمٕمٚمؿ أّٟمف سمنم خمٚمقق ومال يّطخذ رسًم٤م ُمٕمٌقًدا دوٟمف

ٝمق ًّ أّول درضم٦م ذم اًمٖمٚمق ٟمٗمل : ٘مقلويم٤من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد ي... اًم

ٝمق قمـ اًمٜمٌّل  ًّ وأٟم٤م أطمط٥ًم إضمر ذم شمّمٜمٞمػ يمط٤مب ُمٜمٗمرد ذم إصم٤ٌمت ؾمٝمق ... اًم

 (واًمّرد قمغم ُُمٜمٙمريف  اًمٜمٌّل
(5)

. 

وهق يرى  -سم٤مًمطٜم٤مىمض سملم اًمرواي٤مت وومط٤موى قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م وامذا وم٘مد اقمؽمف اعمجٚمز 

ـ إئٛم٦م وخم٤مًمٗم٦م اعمط٠مظمريـ ام٤م ُم اعمٜمٗمل ثث ًٝمق ثث وهق ىمريـ اخلٓم٠ماًمٜمّمقص اًمطل شم٘مرر وىمقع اًم

اعم٠ًمًم٦م ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل: ًمدًٓم٦م يمثػم ُمـ أي٤مت ): وم٘م٤مل -اخلٓم٠م اًمًٝمقو سمدقمقى اًمٕمّمٛم٦م ُمـ

ٝمق قمٜمٝمؿ  ًّ وإـم٤ٌمق إصح٤مب إٓ ُم٤م ؿمذ ُمٜمٝمؿ قمغم قمدم ... وإظم٤ٌمر قمغم صدور اًم

 (ضمقاز اًمًٝمق قمٚمٞمٝمؿ
(5)

. 

شمؿ ي٠مىمد أن فمٙمامء  ،رًا فمدة سمدل فمعم ؽمٜمق إ ٚم٥مهم٣مظمجٙمز يٗمرر أن آي٣مت ىمرغمة وأطمب٣م

 !!شمؿ يزفمؿ أن اظمسٟميم٥م دم نم٣مي٥م اإلؾم٘م٣مل ،ايمُمٝمٔم٥م يردون سمٙمؽ أي٣مت وإطمب٣مر دون َمػمر

وإٞمام اإلؾم٘م٣مل دم ايمذيـ يردون إديم٥م ايمتل  ،ٚمزجم واعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل ي٤م

 .تل همروم٦م إَم٥مفمـ إ ٚم٥م يمٙمٚمح٣مهمٓم٥م فمعم سمٙمؽ ايمٔمٗم٣م د اظمحدشم٥م ايم تورد

 .واظ اعمًطٕم٤من ،ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م ايمِم٣مدوم٥م وايمٛمٝم٥م اظمخٙمِم٥موُم٤م أطمقضمٜم٤م إمم اعمراضمٕم٦م 

                                                

 (. 363-5/359) ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف  (0)

 (. 559 ،57/558)سمح٤مر إٟمقار  (2)



 

 

 
 
 

 ادلجحث انثبٍَ
 دعىي أٌ انشُعخ أخذد دَُهب يٍ َىاة 

 ادلعصىيني ^انُجٍ 

 

قمثرض ُمقوثقع دقمثقى أن اًمِمثٞمٕم٦م أظمثذت  :اظمْمٙم٤م إول

 .اعمٕمّمقُملم^ديٜمٝم٤م ُمـ ٟمقاب اًمٜمٌل 

وىمٗم٤مت ُمع دقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م أظمذت ديٜمٝم٤م ُمـ : ايمر٣ميناظمْمٙم٤م 

 .اعمٕمّمقُملم ^ ٟمقاب اًمٜمٌل
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  الثــــاني المبحـــث

 

 املطلب األول

 ووضوععرض 

  أُ الصيعة أخذت ديٍّا
 املعصووني ^ وَ ٌواب الٍيب

 

سمٕمد أن أؾم٧ًم اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م دقمقى رضورة وضمقد أئٛم٦م ُمٕمّمقُملم يٚمٗمقن 

ادقمقا أن ذًمؽ حت٘مؼ قمغم أيدي جمٛمققم٦م ُمـ آل اًمٌٞم٧م  -طفذم إسمالغ اًمديـ وطمراؾم ^ اًمٜمٌل

 .وامذا وم٢مهنؿ ٓيٕمطؼمون إٓ ُم٤م أظمذ قمٜمٝمؿ ُم٤ٌمذة ،وأن اًمِمٞمٕم٦م ىمد أظمذوا ديٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ ُم٤ٌمذة

   : هذه ايمدفمقى سمّمٚمٛم٦م أَمريـو

 .أن اًمِمٞمٕم٦م أظمذوا ديٜمٝمؿ ُمـ اعمٕمّمقُملم: إَمر إول

 . ُم٤م صح ُمـ ـمري٘مٝمؿأهنؿ ٓ يٕمطؼمون ُمـ إطم٤مدي٨م إٓ: إَمر ايمر٣مين

 : و إؾمخ٣مص ايمذيـ سمدفمل ايمُمٝمٔم٥م هلؿ اإلَم٣مَم٥م هؿ

 .(هث 43 -ق اًمٌٕمث٦م 53): أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -5

 .(هث53-3)أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم  -2

 .(هث65-4)أسمق قمٌد اظ احلًلم سمـ قمكم  -3

  .(هث95-38)أسمق حمٛمد قمكم سمـ احلًلم  -4

 .(هث554-57)أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم -5

 .(هث548-83)أسمق قمٌد اظ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  -6
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 .(هث583-528)أسمق إسمراهٞمؿ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  -7

 .(هث233أو  232-548)أسمق احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك  -8

 .(هث223-595)أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم  -9

 .(هث253-254أو  252)أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد -53

  .(هث263-232) شاًمٕمًٙمري»احلًـ سمـ قمكم  -55

 .قمٜمدهؿ اعمٕمّمقُملم ٦مئٛمه١مٓء إزقمٛمقا أن هذه اعمٝم٤مم ىمد حت٘م٘م٧م قمغم أيدي 

أظمذوا أطمٙم٤مُمٝمؿ اًمٗمروقمٞم٦م قمـ إئٛم٦م [ ٕن اًمِمٞمٕم٦م]و): وم٣مل ازمـ اظمْمٜمر احلقم

أظمذ ذًمؽ ُمـ اظ شمٕم٤ممم سمقطمل ضمؼمئٞمؾ  ، اًمٜم٤مىمٚملم قمـ ضمدهؿ رؾمقل اظ ،اعمٕمّمقُملم

 ،إمم أن شمطّمؾ اًمرواي٦م سم٠مطمد اعمٕمّمقُملم ،ؾمٚمػ يطٜم٤مىمٚمقن ذًمؽ قمـ اًمث٘م٤مت ظمٚمٗم٤ًم قمـ ،إًمٞمف 

 (وطمرُمقا إظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس وآؾمطح٤ًمن ،و  يٚمطٗمطقا إمم اًم٘مقل سم٤مًمرأي وآضمطٝم٤مد
(5)

. 

: أقمٜمل-إهنؿ ٓ يٕمطؼمون ُمـ اًمًٜم٦م ): ووم٣مل ىم٣مؾمػ ايمٕمْم٣مء أضمد فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م اظمٔم٣مسيـ

ُم٤م رواه : يٕمٜمل ،^ قمـ ضمدهؿ إٓ ُم٤م صح امؿ ُمـ ـمرق أهؾ اًمٌٞم٧م  -إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

 ،قمـ أسمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم ،قمـ احلًلم اًمًٌط ،قمـ أسمٞمف زيـ اًمٕم٤مسمديـ ،قمـ أسمٞمف اًم٤ٌمىمر ،اًمّم٤مدق

 (قمـ رؾمقل اظ ؾمالم اظ قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤مً 
(5)

. 

هذه دقمقى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م اًمطل شمزقمؿ ومٞمٝم٤م أهن٤م أظمذت ديٜمٝم٤م قمـ إئٛم٦م 

 .اعمٕمّمقُملم

 أصمر هذا آقمط٘م٤مد قمغم ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م؟ ومام ُمدى صدق هذه اًمدقمقى وُم٤م هق

 .هذا ُم٤م ؾمٜمٕمروف ذم اعمٓمٚم٥م أيت سم٢مذن اظ 

                                                

  .(37: )ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م (0)

 .(79: )أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقام٤م (2)
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 املطلب الثاني
  دعوى أُ الصيعة أخذت ديٍّا وقفات وع

 املعصووني ^ وَ ٌواب الٍيب

 

يمط٥م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمطل  ًمٚمقىمقف قمغم صح٦م هذه اًمدقمقى ُمـ قمدُمٝم٤م ٓسمد ُمـ اًمقىمقف قمغم

 !ومٞمٝم٤م ُمّمداق هذه اًمدقمقى؟يقضمد هؾ  ًمٜمرى ٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦ماعمواي٤مت راًماؿمطٛمٚم٧م قمغم 

هؾ شمٚمؽ اًمرواي٤مت ٟم٘مٚم٧م إمم يمؾ ضمٞمؾ سمقاؾمٓم٦م إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ أم أن هٜم٤مك رواي٤مت : أي

 ـ همػم ـمريؼ إئٛم٦م ذم قمٍم إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ؟ُموردت إًمٞمٝمؿ 

 .(احلًـ اًمٕمًٙمري): هقوآظمر إئٛم٦م اًمٔم٤مهريـ قمٜمدهؿ وًمٜمٌدأ سم

هؾ شمقضمد هذه و ،^ف أي طمدي٨م يرويف قمـ أسمٞمف قمـ ضمده إمم اًمٜمٌل رد قمٜمومٝمؾ و

ذم ؾمٜمد واطمد  -ُمـ احلًـ اًمٕمًٙمري إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م-اًمًٚمًٚم٦م إطمد قمنم ُمـ إئٛم٦م 

 : ومٞم٘م٤مل ُمثالً  ،ذم أي يمط٤مب ُمـ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م

  شاًمٕمًٙمري»أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم  - 55: طمدصمٜم٤م اإلُم٤مم اًمث

  شاام٤مدي»احلًـ قمكم سمـ حمٛمد أيب  - 53: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شاجلقاد»أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم  -9: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شاًمرو٤م»أيب احلًـ قمكم سمـ ُمقؾمك  -8: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شاًمٙم٤مفمؿ»أيب إسمراهٞمؿ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  -7: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شاًمّم٤مدق»أيب قمٌد اظ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  -6: قمـ اإلُم٤مم اًمث
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 شاًم٤ٌمىمر»ٗمر حمٛمد سمـ قمكم أيب ضمٕم-5: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شزيـ اًمٕم٤مسمديـ»أيب حمٛمد قمكم سمـ احلًلم  -4: قمـ اإلُم٤مم اًمث

 شؾمٞمد اًمِمٝمداء»أيب قمٌد اظ احلًلم سمـ قمكم  -3: قمـ اإلُم٤مم اًمث

  شاًمزيمل»أيب حمٛمد احلًـ سمـ قمكم  -2: قمـ اإلُم٤مم اًمث

 أيب احلًـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  -5: قمـ اإلُم٤مم اًمث

 .^ قمـ اًمٜمٌل

 !إًمخ؟...أو أرسمٕم٦م أو مخ٦ًم أو ؾمط٦م أو ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م أو شمًٕم٦م أو قمنمةسمؾ هؾ دمد 

 !وم٘مط ىمد دمد ؾمط٦م أو مخ٦ًم ذم أطم٤مدي٨م ٓ شمطٕمدى أص٤مسمع اًمٞمد! ٟمٕمؿ

 !!وًمٙمٜمؽ ًمـ دمد طمديث٤ًم واطمدًا ٟم٘مؾ سمقاؾمٓم٦م هذه اًمًٚمًٚم٦م ذم أي يمط٤مب ُمـ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م

 !!؟(أطمذوا أضم٘م٣مم ديٛمٜمؿ َمـ إ ٚم٥م) وم٠ميـ دقمقى اًمِمٞمٕم٦م أهنؿ

 !!هذه دقمقى ٓ يّمدىمٝم٤م اًمقاىمع إن

إٓ ُم٤م  -إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م: أقمٜمل-أهنؿ ٓ يٕمطؼمون ُمـ اًمًٜم٦م ): امذا وم٢من زقمؿ اًمِمٞمٕم٦مو

 ،فمـ أزمٝمف ايمب٣مومر ،َم٣م رواه ايمِم٣مدق: ئمٛمل ،^قمـ ضمدهؿ  صح امؿ ُمـ ـمرق أهؾ اًمٌٞم٧م 

اهلل ؽمالم اهلل  فمـ رؽمقل ،فمـ أزمٝمف أَمغم اظم٠مَمٛمكم ،فمـ احلسكم ايمسبط ،فمـ أزمٝمف زيـ ايمٔم٣مزمديـ

 .يمام زقمؿ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء وهمػمه إٟمام هل دقمقى ٓ رصٞمد ام٤م ُمـ اًمقاىمع .(فمٙمٝمٜمؿ مجٝمٔم٣مً 

 !يًطٓمٞمع يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء أن يدًمٜم٤م قمغم اًمٙمط٥م اًمطل شمْمٛمٜم٧م هذه اًمًٚمًٚم٦م؟ وإٓ ومٝمؾ

شمٚمؽ اًمدقمقى إٓ ذم  ومٞمف ُمّمداق ٓ ٟمرىأُم٤مُمٜم٤م  (اًمٙم٤مذم): أقمٔمؿ يمط٤مب قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مومٝمذا 

وم٠ميـ هذه اًمرواي٤مت اًمطل سمٚمٖمٝم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق قمـ  ،ٙم٤مد يٌٚمغ قمدد أص٤مسمع اًمٞمدقمدد يًػم ٓ ي

 !أسمٞمف إمم اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم؟
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  شمرد هبذه اًمًٚمًٚم٦م اًمطل زقمؿ وٝم٤م ٟمحـ أُم٤مم أول صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ يمط٤مب اًمٙم٤مذم وم

 !!يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء

 : وٓ ختتٙمػ زمٗمٝم٥م َمِم٣مدرهؿ فمـ ذيمؽ

 : ٘مٙمٝمٛملوم٣مل أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايم

أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب* 
(5)

طمدصمٜمل قمدة ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمؿ : ىم٤مل ،

قمـ  ،قمـ اًمٕمالء سمـ رزيـ ،قمـ احلًـ سمـ حمٌقب ،قمـ أمحد سمـ حمٛمد ،رٞمك اًمٕمٓم٤مر ـسم حمٛمد

 .شإًمخ.... عم٤م ظمٚمؼ اظ اًمٕم٘مؾ اؾمطٜمٓم٘مف»: ىم٤مل ، أيب صمٔمٖمرقمـ  ،حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ

قمـ  ،قمـ ُمٗمْمؾ سمـ ص٤مًمح ،قمـ قمٛمرو سمـ قمثامن ،قمـ ؾمٝمؾ سمـ زي٤مد ،قمكم سمـ حمٛمد* 

هٌط ضمؼمئٞمؾ قمغم »: ىم٤مل  فمـ فمقم ،قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ،ؾمٕمد سمـ ـمريػ

 .شإًمخ...... آدم

قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م رومٕمف إمم  ،قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ،أمحد سمـ إدريس* 

 .شإًمخ.....ُم٤م اًمٕم٘مؾ؟»: ىمٚم٧م ًمف: ىم٤مل  اهلل فمبد أيب

 : ٥م َمـ أ ٚمتٜمؿهمٜمذه شمالث رواي٣مت فمـ شمالشم

رواه٤م مخ٦ًم أؿمخ٤مص ُم٤م سملم اًمٙمٚمٞمٜمل إمم أيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر اإلُم٤مم : هم٣ميمرواي٥م إولم

 .اخل٤مُمس قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 .أن هذه اًمرواي٦م روي٧م ذم قمٍم يمؾ إُم٤مم قمـ ؿمخص همػم اإلُم٤مم يروهي٤م قمـ همػم اإلُم٤مم: أي

أطمد  يٕمرومٝم٤م  ضم٤مء سمٕمد اًم٤ٌمىمر ؾمٌٕم٦م أئٛم٦م واًمٜم٤مس يطٜم٤مىمٚمقن رواي٦م اًم٤ٌمىمر ذم قمٍمهؿ ووم٘مد 

 !!ُمـ إئٛم٦م

واًمٙمٚمٞمٜمل و  متر قمغم أطمد ُمـ  رواه٤م ؾمط٦م أؿمخ٤مص ُم٤م سملم قمكم : وايمرواي٥م ايمر٣مٞمٝم٥م

                                                

 ! ومٝمذا هق اًمٙمٚمٞمٜمل ٟمٗمًف ومٙم٠من اًمذي روى اًمٙمط٤مب قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل ؿمخص آظمر   يٕمرف ،هٙمذا ذم اًمٙمط٤مب (0)
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 .وهل شمروى ذم قمٍم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ،إئٛم٦م إطمد قمنم

 .إمم اًمٙمٚمٞمٜملُم٤ٌمذة ختٓم٧م مخ٦ًم أئٛم٦م ًمطّمؾ  شضمٕمٗمر اًمّم٤مدق»: قمـ: ايمر٣ميمر٥موايمرواي٥م 

روي٦م زمسٙمسٙم٥م نمغم اظمٔمِمقَمكم اعمٕمّمقم  م ذم قمٍمومٝمذه ٟمامذج ُمـ رواي٤مت همػم اعمٕمّمق

ُمع وضمقد  -قمٜمدهؿ-شم١ميمد أن اًمِمٞمٕم٦م أظمذوا ديٜمٝمؿ قمـ همػم اعمٕمّمقم  َمع وصمقد اظمٔمِمقَمكم

 .اعمٕمّمقم

وامذا وم٢من دقمقى أن اًمديـ ٓ ي١مظمذ إٓ قمـ ُمٕمّمقم ىمد اٟمط٘مْم٧م سمٛمثؾ هذه اًمرواي٤مت 

 : وُمٜمٝم٤م ،اعمٕمطٛمدة قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦م

شمٕمد سم٤مٔٓف يمٚمٝم٤م وردت قمـ همػم اًمطل دة ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م واًمرواي٤مت اعمقضمقأن : أوًٓ 

ُمع وضمقد اعمٕمّمقُملم اًمذيـ يزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أهنؿ ٓ ي٠مظمذون  -ٞمًػم اًمٜمزر اًمإٓ  -اعمٕمّمقُملم 

 .ديٜمٝمؿ إٓ ُمٜمٝمؿ

أهنؿ هؿ اًمذيـ يٌٚمٖمقهن٤م ًمٚمٜم٤مس ذم يمؾ قمٍم إمم آظمر إُم٤مم طمطك يٙمقن اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ  وم٢من

 . قُملم قمغم طم٥ًم زقمؿ اًمِمٞمٕم٦ماًمديـ حمٗمقفم٤ًم سمرواي٦م اعمٕمّم

أظمذوا أطمٙم٤مُمٝمؿ اًمٗمروقمٞم٦م قمـ إئٛم٦م ): وهبذا يطٌلم سمٓمالن ىمقل اسمـ اعمٓمٝمر أن اًمِمٞمٕم٦م

أظمذ ذًمؽ ُمـ اظ شمٕم٤ممم سمقطمل  ، اًمٜم٤مىمٚملم قمـ ضمدهؿ رؾمقل اظ ،اعمٕمّمقُملم

 .(إًمٞمف  ضمؼمئٞمؾ

: أقمٜمل-إهنؿ ٓ يٕمطؼمون ُمـ اًمًٜم٦م ): ءومقل ىم٣مؾمػ ايمٕمْم٣ميمذًمؽ سمٓمالن  يتبكمو

َم٣م رواه : ئمٛمل ،قمـ ضمدهؿ  إٓ ُم٤م صح امؿ ُمـ ـمرق أهؾ اًمٌٞم٧م  -إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

 ،فمـ أزمٝمف أَمغم اظم٠مَمٛمكم ،فمـ احلسكم ايمسبط ،فمـ أزمٝمف زيـ ايمٔم٣مزمديـ ،فمـ أزمٝمف ايمب٣مومر ،ايمِم٣مدق

 .(فمـ رؽمقل اهلل ؽمالم اهلل فمٙمٝمٜمؿ مجٝمٔم٣مً 

 !طج٤موز قمدد أص٤مسمع اًمٞمدأطم٤مدي٨م ٓ شمذم ٕٟمف ٓ شمقضمد هذه اًمًٚمًٚم٦م ذم ُمّم٤مدرهؿ إٓ 
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 : ًمثٖمرة اًمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٛمذه٥م اطمط٤مر اًمِمٞمٕم٦م ذم ؾمده٤م وم٤مومؽمىمقا إمم ـم٤مئٗمطلماه أن هذ: شم٣مٞمٝم٣مً 

شمزقمؿ أن يمؾ اًمرواي٤مت اًمطل روي٧م قمـ إئٛم٦م اإلظم٤ٌمريلم طمٞم٨م ـم٤مئٗم٦م : ايمْم٣م ٖم٥م إولم

 .ٕهن٤م روي٧م ذم زُمـ اعمٕمّمقُملم :صحٞمح٦م طمطك ًمق رواه٤م أؿمخ٤مص همػم ُمٕمّمقُملم

أن شمروى وي٘مٌٚمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م وهل قمـ همػم اعمٕمّمقم إٓ إذا يم٤من اعمٕمّمقم ىمد وٓ يٛمٙمـ 

 .قمٚمٛمٝم٤م وأىمره٤م

وامذا وم٢من هذه اًمٓم٤مئٗم٦م شم٘مرر أن اًمرواي٤مت اًمطل روي٧م قمـ إئٛم٦م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م ظم٤مص٦م 

اًمٙم٤مذم وهتذي٥م إطمٙم٤مم  -اًمطل وردت ذم اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م اًمطل يٕمطٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م 

وأن مجٞمع ُم٤م ومٞمٝم٤م صحٞمح: ٕهن٤م دوٟم٧م إُم٤م ذم قمٍم  -٘مٞمف وآؾمطٌّم٤مر وُمـ ٓ ريه اًمٗم

وامذا يًطحٞمؾ أن شمٙمقن  ،اعمٕمّمقم وإُم٤م أظمذت ُمـ يمط٥م ودوٟم٧م ذم قمٍمه وقمرو٧م قمٚمٞمف

 .شاإلظم٤ٌمريلم»: ـم٤مئٗم٦موهذا هق ُمذه٥م  ،همػم صحٞمح٦م: ٕن ذًمؽ يٜم٘مض اعمذه٥م

ي َيٕمط٘مد أن هذه اًمٜمٔمرة ُمـ ومرىم٦م اإلظم٤ٌمريلم هل اًمٜمٔمرة اعمطٗم٘م٦م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اعمذه٥م اًمذ

وأٟمف ٓ يٗمك قمٚمٞمف رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء: إذ يمٞمػ شمٙمقن  ،اإلُم٤مم وضمد إلسمالغ اًمديـ

ٓ يٜمٌف ويٕمٚمؿ أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م ُمٙمذوسم٦م صمؿ ُمٝمٛمطف إسمالغ اًمديـ ومح٤ميطف وهق يٕمٚمؿ يمؾ رء 

 ! قمٚمٞمٝم٤م وٓ يّمححٝم٤م؟

ٕم٘مٞمدة اًمطل قمؼمقمٜمٝم٤م وم٤معمٙم٤مٟم٦م اًمطل زقمٛمطٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ًمإلُم٤مم شم٘مطيض هذه اًم

 .اإلظم٤ٌمريقن

ومٝمذه هل ُمٝمٛم٦م اإلُم٤مم اًمطل ضُمٕمؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م إُم٤مُم٤ًم صمؿ هق ٓ يٗمك قمٚمٞمف رء طم٥ًم 

 .ومٕمدم ظمٗم٤مء اًمرواي٤مت اًمٙم٤مذسم٦م قمٜمف ُمـ سم٤مب أومم ،رواي٤مهتؿ

يٕمٚمٛمقن قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن وأٟمف ٓ يٗمك قمٚمٞمٝمؿ  أن إئٛم٦م : سم٤مب): ىم٤مل اًمٙمٚمٞمٜمل

 . (ؿاًمٌمء صٚمقات اظ قمٚمٞمٝم

مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم  يمٜم٤م ُمع أيب قمٌد اظ »: وروى قمـ ؾمٞمػ اًمطامر أٟمف ىم٤مل *
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: وم٘م٤مل !ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م قملم: وم٘مٚمٜم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م قملم؟ وم٤مًمطٗمطٜم٤م يٛمٜم٦م وينة ومٚمؿ ٟمر أطمداً : وم٘م٤مل ،احِلْجر

ًمق يمٜم٧م سملم ُمقؾمك واخلي ٕظمؼمهتام أ  أقمٚمؿ  -صمالث ُمرات  -ورب اًمٙمٕم٦ٌم ورب اًمٌٜمٞم٦م 

ُأقمٓمٞم٤م قمٚمؿ ُم٤م يم٤من و  يٕمٓمٞم٤م قمٚمؿ ٕن ُمقؾمك واخلي ،ام سمام ًمٞمس ذم أيدهيامُمٜمٝمام وٕٟم٠ٌمهت

 .شوراصم٦م ^وىمد ورصمٜم٤مه ُمـ رؾمقل اظ  ُم٤م يٙمقن وُم٤م هق يم٤مئـ طمطك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

 ،إ  ٕقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمًاموات وُم٤م ذم إرض»: أٟمف ىم٤مل ىمذيمؽقمـ أيب قمٌد اظ  ىورو* 

صمؿ ُمٙم٨م هٜمٞمٝم٦م ومرأى أن : ىم٤مل ،وأقمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن ،وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اجلٜم٦م وأقمٚمؿ ُم٤م ذم اًمٜم٤مر

ومٞمف : ي٘مقل إن اظ !! قمٚمٛم٧م ذًمؽ ُمـ يمط٤مب اظ : وم٘م٤مل ،ذًمؽ يمؼم قمغم ُمـ ؾمٛمٕمف ُمٜمف

 .ششمٌٞم٤من يمؾ رء

! ضمٕمٚم٧م ومداك»: وروى اًمٙمٚمٞمٜمل يمذًمؽ قمـ اعمٗمْمؾ أٟمف ىم٤مل ٕيب قمٌد اظ  *

اظ أيمرم وأرطمؿ وأرأف . ٓ: ىم٤ملًامء؟ يٗمرض اظ ـم٤مقم٦م قمٌد قمغم اًمٕم٤ٌمد ورج٥م قمٜمف ظمؼم اًم

شسمٕم٤ٌمده ُمـ أن يٗمرض ـم٤مقم٦م قمٌد قمغم اًمٕم٤ٌمد صمؿ رج٥م قمٜمف ظمؼم اًمًامء ص٤ٌمطم٤ًم وُم٤ًمءً 
(5)

. 

قمٚمؿ همٞم٥م ُم٤م يٙمقن يمام ورد ذم ىمقل اإلُم٤مم  ومٚمامذا إذن طمج٥م قمـ ُمقؾمك : ومٙم٦م

 !!ـم٤مقمطف قمغم ىمقُمف وأقمٚمٛمف ًمإلُم٤مم أيب قمٌد اظ؟ اًم٤ًمسمؼ وىمد ومرض اظ 

وهق يٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م هق  (!!هؾ قمٚمٞمٜم٤م رىمٞم٥م؟): ٤مذا ي٠ًمل اإلُم٤مم اجل٤مًمًلم ُمٕمفصمؿ عم

 !!؟(هؾ قمٚمٞمف رىمٞم٥م أم ٓ): يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمؿ هق رط٤مج إمم ُمـ طمقًمف ًمٞمٕمٚمٛمف

أشمك سمٕمد ُمقؾمك   ورؾمقل اظ ،هق يدقمل أٟمف ورصمف ُمـ رؾمقل اظ وآًمف وراصم٦م: وأيّم٣مً 

 صمؿوهق إٟمام ورث قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ُمـ اًمرؾمقل خليواخلي سم٘مرون ومٙمٞمػ يؼم ُمقؾمك وا

 .ُمـ إئٛم٦م ُمـ سمٕمده طم٥ًم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م

أي   يٙمـ اإلُم٤مم إول يٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم طمطك يًٚمؿ اإلُم٤مم إول إًمٞمف اًمٙمٜمزاًمذي زقمٛمقا أٟمف 

 .^شمٜم٘مؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌل

                                                

 (. 5/265)اًمٙم٤مذم  (0)
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 .أي   يٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ ًمديف قمٚمؿ قمـ اًمٖمٞم٥م^ومٝمق إٟمام ضم٤مءه ُمـ اًمٜمٌل

 . اوح وسملمومٝمذا شمٜم٤مىمض و

 .ٟمٕمرض ُم٤م ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦مهٜم٤م إٟمٜم٤م ٟمؼمئ آل اًمٌٞم٧م ُمـ هذه اًمدقم٤موى وًمٙمٜمٜم٤م 

إن اإلظم٤ٌمريلم ي١ميمدون أٟمف إن   شمٙمـ اًمرواي٤مت حمٗمقفم٦م ُمـ : وٟمٕمقد إمم ُمقوققمٜم٤م ومٜم٘مقل

وهذا هق اعمٜمٓمؼ اًمذي يطٗمؼ ُمع اًمٕم٘مٞمدة  ،وم٢من اًمديـ اًمذي يطٕمٌد سمف اًمِمٞمٕم٦م سم٤مـمؾ ،إئٛم٦م

 ،إُم٤م صح٦م اًمرواي٤مت: وًمذًمؽ وم٢مهنؿ ىمرروا ،أن اإلُم٤مم ٓ يٗمك قمٚمٞمف رء: يمداًمِمٞمٕمٞم٦م اًمطل شم١م

  .وإُم٤م سمٓمالن اًمديـ اًمِمٞمٕمل

وهق ي١ميمد قمٚمؿ إئٛم٦م سم٤مًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝمؿ ويرد قمغم إصقًمٞملم -ىم٤مل اًمٕم٤مُمكم 

وم٘م٤مل سمٕمد دقمقى قمرض  ،اًمذيـ يريدون اؾمطخدام ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ًمطّمحٞمح اًمرواي٤مت

 ذم ُمدة شمزيد قمغم صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦مإٟمف ىمد يم٤من دأب ىمدُم٤مئٜم٤م وأئٛمطٜم٤م ...): -إئٛم٦ماًمرواي٤مت قمغم 

 . وٌط إطم٤مدي٨م وشمدويٜمٝم٤م ذم جم٤مًمس إئٛم٦م وهمػمه٤م

وُم٤م  ،وإُمر سم٤مًمٕمٛمؾ هب٤م ،إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم صح٦م شمٚمؽ اًمٙمط٥م: اخل٤مُمس

 ...وؾم٠مًمقا قمـ طم٤مام٤م قمٛمقُم٤ًم وظمّمقص٤مً  شمْمٛمـ ُمـ أهن٤م قمرو٧م قمغم إئٛم٦م 

ُم٠مظمقذة قمـ أهؾ اًمٕمّمٛم٦م: ٕهنؿ ىمد  ،أن ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء ُمقضم٦ٌم ًمٚمٕمٚمؿ: احل٤مدي قمنم

وقمٛمؾ هب٤م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم ُمدة شم٘م٤مرب ؾمٌٕمامئ٦م  ،ومٚمؿ يٜمٙمروه ،أُمروا سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م وىمرروا اًمٕمٛمؾ هب٤م

 (ؾمٜم٦م
(5)

.  

 .وي٠ميت ُمزيد سمٞم٤من امذه اعم٠ًمًم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم ذم ُم٤ٌمطم٨م ىم٤مدُم٦م

هؿ ٓ يًطٓمٞمٕمقن إصم٤ٌمهت٤م: سمؾ مجٞمع اًم٘مرائـ شمدل قمغم أن إئٛم٦م هذه دقمقى اإلظم٤ٌمريلم و

ب أي ظمؼم ُمـ أظم٤ٌمر  َمـ أويمئؽ إ ٚم٥مرواي٦م  ٦مرد أيشمىمد أطم٤مط هبؿ أصح٤مب يمذاسمقن و   شُمَٙمذي

                                                

 (. 258 ،254 ،33/252)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (0)
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 . إٓ طم٤مٓت ٓ شمطج٤موز قمدد أص٤مسمع اًمٞمدايم٘مذازمكم ايمذيـ ىمذهبؿ إ ٚم٥م واهتٚمقهؿ 

مم٤م يدل قمغم أن هذه  ،ر ًمف قمغم أرض اًمقاىمعُم٤م ادقمقه هق ُم٘مط٣م اعمذه٥م وًمٙمـ ٓ أصم! ٟمٕمؿ

 ،وأن إئٛم٦م ٓ يٕمٚمٛمقن قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم و  شمدون ذم جم٤مًمس إئٛم٦م ،اًمرواي٤مت اعمروي٦م ًمٞم٧ًم ُم٘مٌقًم٦م

! وأهي٤م صححقه؟! واًمرواي٤مت يمام ؾمٞم٠ميت ُمطٜم٤مىمْم٦م ُمطْم٤مرسم٦م ومال يدرى أهي٤م قمرض قمغم إئٛم٦م؟

 !وأهي٤م ردوه؟

ؾ مجٞمع اًمرواي٤مت ذم دائرة اًمِمؽ سمؾ اًمرومض: ٕٟمف   إهن٤م دقمقى ٓ يّمدىمٝم٤م اًمقاىمع مم٤م جيٕم

ومٕمدُم٧م اًمٗم٤مئدة اًمطل اُدقمٞم٧م ًمإلُم٤مم وهل إسمالغ اًمديـ  ،طح٘مؼ ومٞمٝم٤م اًمنموط اًمطل زقمٛمقه٤مشم

 .ومح٤ميطف

 .اإلظم٤ٌمري٦م ـم٤مئٗم٦مهذه دقم٤موى 

وشمريد أن  ،شمٕم٤مرض هذه اًمدقمقى اإلظم٤ٌمري٦م وهل اًمٓم٤مئٗم٦م إصقًمٞم٦م: ايمْم٣م ٖم٥م ايمر٣مٞمٝم٥م

: أي ،ًمًٜم٦م ذم ىمٌقل اًمرواي٤مت اًمطل أوردوه٤م وًمٙمـ سمّمقرة اٟمط٘م٤مئٞم٦مشمًطخدم ُمٜمٝم٩م أهؾ ا

 .قمغم ُم٤م يريدون رده وم٘مط اظمٛمٜم٨ميٓمٌ٘مقن 

ُرد    : فمعم اإلطمب٣مريكم سمٙمؽ ايمدفمقى ايمس٣مزمٗم٥م وم٣مل اخلق ل إصقرم وهق ي 

وهذا اًم٘مقل  ،ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ اعمحدصملم إمم أن رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ىمٓمٕمٞم٦م اًمّمدور)

وٓ ؾمٞمام  ،يمٞمػ يٛمٙمـ دقمقى اًم٘مٓمع سمّمدور رواي٦م رواه٤م واطمد قمـ واطمد إذ ،سم٤مـمؾ ُمـ أصٚمف

قمغم ُم٤م ؾمط٘مػ قمٚمٞمف ىمري٤ًٌم وذم  ،ذم رواة اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ُمـ هق ُمٕمروف سم٤مًمٙمذب واًمقوعأن 

-ودقمقى اًم٘مٓمع سمّمدىمٝمؿ ذم ظمّمقص رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م  ،ُمقارده إن ؿم٤مء اظ شمٕم٤ممم

وادقمقا  -وم٢من ُم٤م ذيمروه ذم اعم٘م٤مم  ،سمال سمٞمٜم٦م وسمره٤منوم٢مهن٤م  ،ٓ أؾم٤مس ام٤م -ًم٘مرائـ دًم٧م قمغم ذًمؽ

 . ٓ يرضمع رء ُمٜمٝم٤م إمم حمّمؾ اًمرواي٤مت ُمـ اعمٕمّمقم  هأهن٤م ىمرائـ شمدًمٜم٤م قمغم صدور هذ

وأرسم٤مب إصقل واًمٙمط٥م  أن اهطامم أصح٤مب إئٛم٦م : وأطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ذًمؽ هق

يدًمٜم٤م قمغم أن اًمرواي٤مت اًمطل  -ىمدس اظ أهارهؿ  -سم٠مُمر احلدي٨م إمم زُم٤من اعمحٛمديـ اًمثالصم٦م 
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 -ذم اًمٕم٤مدة  -وم٢من آهطامم اعمزسمقر يقضم٥م  ،أصمٌطقه٤م ذم يمطٌٝمؿ ىمد صدرت قمـ اعمٕمّمقُملم 

 .(وصدوره ُمـ اعمٕمّمقُملم  ،اًمٕمٚمؿ سمّمح٦م ُم٤م أودقمقه ذم يمطٌٝمؿ

 : وًمٙمـ هذه اًمدقمقى وم٤مرهم٦م ُمـ وضمقه): صمؿ يقاصؾ رده ومٞم٘مقل

٦م ضمٝمدهؿ واهطامُمٝمؿ ذم أُمر احلدي٨م وإن سمذًمقا هم٤مي إن أصح٤مب إئٛم٦م : أوًٓ 

 ،إٓ أهنؿ قم٤مؿمقا ذم دور اًمط٘مٞم٦م ،وطمٗمٔمف ُمـ اًمْمٞم٤مع وآٟمدراس طمًٌام أُمرهؿ سمف إئٛم٦م 

! ومٙمٞمػ سمٚمٖم٧م هذه إطم٤مدي٨م طمد اًمطقاشمر أو ىمري٤ًٌم ُمٜمف ،و  يطٛمٙمٜمقا ُمـ ٟمنم إطم٤مدي٨م قمٚمٜم٤مً 

ع اًمِمٞمٕم٦م وأصح٤مب وـمٚم٥م ُمٜمف أن يدل قمغم ُمقاو ،وهذا اسمـ أيب قمٛمػم طمٌس أي٤مم اًمرؿمٞمد

أو شمريمٝم٤م ذم  ،وأن أظمطف دومٜم٧م يمطٌف قمٜمدُم٤م يم٤من ذم احلٌس ومٝمٚمٙم٧م ،ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر 

وم٢من ؿمدهتؿ ذم ُم٤م  ،وهٙمذا طم٤مل ؾم٤مئر أصح٤مب إئٛم٦م  ،وم٤ًمل قمٚمٞمٝم٤م اعمٓمر ومٝمٚمٙم٧م ،همرومطف

وُمع ذًمؽ يمٞمػ  ،وقمدم متٙمٜمٝمؿ ُمـ ٟمنم إطم٤مدي٨م قمٚمٜم٤ًم مم٤م ٓ يِمؽ ومٞمف ذو ُمًٙم٦م ،يم٤مٟمقا قمٚمٞمف

 .(أهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م اًمّمدور؟: قىيٛمٙمـ دقم

إن دقمقى اًم٘مٓمع سمّمدور مجٞمع رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ُمـ : وقمغم اجلٛمٚم٦م): إمم أن ىم٤مل

وي١ميمد ذًمؽ أن أرسم٤مب هذه اًمٙمط٥م سم٠مٟمٗمًٝمؿ   يٙمقٟمقا  ،واوح٦م اًمٌٓمالن اعمٕمّمقُملم 

 (يٕمط٘مدون ذًمؽ
(5)

. 

إٓ أن  واي٣متيٓمـ َمٔمف أٞمف ؽمٝمحٗمؼ دم ايمروُمع هذا اًمرد اًمِمديد قمغم اإلظم٤ٌمريلم اًمذي 

وم٢مٟمف ٓ يريد سمف طم٘مٞم٘م٦م  إذا اؽمتخدم َمِمْمٙمح احلدي٧م ايمّمٔمٝمػ أو ايمِمحٝمحاخلقئل ي٘مرر أٟمف 

ذم هذا اًمٙمط٤مب ظمّم٤مئص وُمزاي٤م أؾم٤مؾمٞم٦م دقم٧م اًميورة ): وم٘مد ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمط٤مسمف ،اعمّمٓمٚمح

 ،صمؿ ذيمر جمٛمققم٦م ُمـ اعمٞمزات (وإمم اًم٤ٌمطم٨م اًمٌّمػم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ،إمم أظمذه٤م ذم صٚم٥م اًمٙمط٤مب

َمتك أؿمٙمٗم٣م دم هذا -شمؿ إن ايمِمح٥م وايمّمٔمػ ): ىم٤مل ذم اعمٞمزة اًمط٤مؾمٕم٦م سمٕمد يمالم ؾمٌؼصمؿ 

زمؾ اظمراد هبام آفمتب٣مر  ،همٙمٝمس اظمراد هبام ايمِمح٥م وايمّمٔمػ زم٣مصْمالح اظمتٟمطمريـ -ايم٘مت٣مب

                                                

 (. 25 ،23 ،5/22)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل  (0)
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وإن يم٤من سمٕمض  ،ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ُمٕمطؼم وطمج٦م ،إن احلدي٨م أو اًمٓمريؼ صحٞمح: وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ،وفمدَمف

وًمق ،إٟمف وٕمٞمػ ومٛمٕمٜم٤مه أٟمف ًمٞمس سمحج٦م: وإن ىمٚمٜم٤م ،رواشمف طمًٜم٤ًم أو ُمقصم٘م٤مً 
(5) 

ٕضمؾ أن سمٕمض 

 (رواشمف ُمٝمٛمؾ أو جمٝمقل
(5)

. 

هذه هل ؿمريٗم٥م إصقيمٝمكم ايمتل أرادوا هب٣م فمالج اخلٙمؾ دم رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م وطم٣ميمٖمقا 

مل سمٙمتزم زمٚمٛمٜم٨م ايمٛمٗمد وومقافمده وَمِمْمٙمح٣مسمف وإٞمام اؽمتحدشم٦م يمف  ،ٕصمٙمٜم٣م همروم٥م اإلطمب٣مريكم

 .تٙمػ فمـ اإلطمب٣مريكم إٓ زم٣ميمِمقرة ٓ زم٣محلٗمٝمٗم٥مخت٘م٣مد سمَمـ احلٗمٝمٗم٥م ؾمٝمئ٣ًم وٓ  سمٖمسغمًا ٓ يٕمغم

صمؿ ٟمٕمقد إمم ُم٤م سمدأٟم٤م سمف اعمٌح٨م ُمـ أن اًمِمٞمٕم٦م زقمٛمقا أن رواي٤مهتؿ روي٧م قمـ اعمٕمّمقُملم 

مم٤م جيٕمؾ شمٚمؽ  ،واًمطل شمٌلم ًمٜم٤م ُمـ ظمالل اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ أٟمف ٓ وضمقد ًمذًمؽ ذم اًمقاىمع

 .اًمرواي٤مت ذم دائرة اًمِمؽ

عم٤م ىُمٌؾ رء ُمـ اًمديـ إٓ قمٜمٝمؿ . ^ ًمق يم٤مٟمقا أئٛم٦م ُمٕمّمقُملم ويٜمقسمقن قمـ اًمٜمٌل! ٟمٕمؿ

 .وعم٤م ىُمٌٚم٧م أي رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ إٓ قمـ ـمريؼ اإلُم٤مم اًم٘م٤مئؿ

وأُم٤م ويمط٥م اًمرواي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ممٚمقءة سمرواي٤مت روي٧م ذم قمٝمد يمؾ إُم٤مم قمـ إُم٤مم ىمٌٚمف و  

ذًمؽ يٜم٘مض اًمدقمقى وي١ميمد أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مئٛم٦م وم٢من  ،ٞمفأصاًل و  شمٕمرض قمٚم ؿمٞمئ٤مً  يٕمٚمؿ هق قمٜمٝم٤م

 .ذم طمٗمظ اًمديـ وإسمالهمف ^ يٜمقسمقن قمـ اًمٜمٌل ُمٜمّمقسملم ُمـ اظ 

صمؿ ُم٤م احل٤مضم٦م إمم اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمذي ؾمٌ٘مف واإلُم٤مم يٕمٚمؿ يمؾ اًمديـ إُم٤م سم٢مام٤مم أو ُمـ 

ٛمٙمٜمف أن يٌٚمغ اًمديـ إن اإلُم٤مم ي! يمط٤مب أو سمٜم٘مر ذم إؾمامع أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م زقمٛمطف اًمرواي٤مت؟

 .سمٜمٗمًف وٓ رط٤مج إمم رواي٦م

ذم يمؾ  ^ يروون أطم٤مديثٝمؿ قمـ اًمٜمٌل أهؾ اًمًٜم٦مو ،سملم أهؾ اًمًٜم٦مو سمٞمٜمٝمؿ صمؿ ُم٤م اًمٗمرق

واًمِمٞمٕم٦م يمذًمؽ يروون أطم٤مديثٝمؿ قمـ يمؾ إُم٤مم ؾمٌؼ ذم قمٍم اإلُم٤مم  ،قمٍم ُمـ قمّمقر إئٛم٦م

                                                

 . (وًمٞمس)ًمٕمٚمف  (0)

 (. 54 ،5/52)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل  (2)
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وهؿ  قمٍمه دون قمٚمٛمف وٓ إذٟمفوشمٕمٌد اًمٜم٤مس هب٤م ذم  ،اًمالطمؼ و  يٓمٚمع هق قمغم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م

ن امؿ إُم٤مُم٤ًم ُمٕمّمقُم٤ًم ذم يمؾ قمٍم يٌٚمٖمٝمؿ اًمديـ صمؿ ٠ميزقمٛمقن أهنؿ إٟمام اٟمٗمردوا قمـ أ هؾ اًمًٜم٦م سم

 !؟ٟمراهؿ ي٠مظمذون قمـ رواة همػمُمٕمّمقُملم ذم زُمـ اعمٕمّمقم ُمثٚمٝمؿ يمٛمثؾ أهؾ اًمًٜم٦م

قم٦م طمطك واعمٓمٚمع قمغم يمط٥م اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م جيده٤م ممٚمقءة سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوق

يمط٤مب اًمٙم٤مذم اًمذي دم٤موزت أطم٤مديثف ؾمط٦م قمنم أًمػ طمدي٨م   يّمحح ُمٜمف اًمٕمٚمامء إٓ ىمراسم٦م 

وإٓ -يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم - مخ٦ًم آٓف طمدي٨م قمغم طم٥ًم ىمقاقمدهؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م قمٜمدٟم٤م

ًمق ـمٌ٘م٧م ىمقاقمد اًمرواي٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م قمغم رواي٤مت هذا اًمٙمط٤مب رسمام ٓظمطٗمك هذا اًمٙمط٤مب 

 ! ُمـ اًمقضمقد

ومٝمذه هل دقمقى اًمِمٞمٕم٦م أن اًمديـ ٓ ي١مظمذ إٓ ُمـ إُم٤مم ُمٕمّمقم وأهن٤م أظمذت : وأطمغماً 

 .شمٌلم ًمٜم٤م قمدم صحطٝم٤م وأن اًمقاىمع يرده٤موىمد  ،ديٜمٝم٤م قمـ إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم

وم٤مًمرواي٤مت ٟم٘مٚم٧م قمـ همػم اعمٕمّمقُملم ُمع وضمقد اعمٕمّمقُملم و  يٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م اعمٕمّمقُمقن 

ومام  ،قن صحطٝم٤م ُمـ وٕمٗمٝم٤م ُمع وضمقد اعمٕمّمقُملمؿمٞمئ٤ًم وىمد شمٕمٌد هب٤م اًمِمٞمٕم٦م وهؿ ٓيٕمٚمٛم

 !اًمٗم٤مئدة ُمـ وضمقد اعمٕمّمقُملم
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 نثادلجحث انثب

 خانزقـُخ عُد االثٍُ عشزَ
 وأثزهب عهً اندٍَ

 
اًمط٘مٞمث٦م قمٜمثد آصمٜمثل قمنمثي٦م  قمثرض ُمقوثقع: اظمْمٙم٤م إول

 .وأصمره٤م قمغم اًمديـ

ُمقوقع اًمط٘مٞم٦م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .ره٤م قمغم اًمديـوأصم
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 املطلب األول

 عرض ووضوع

 التَّقيَّة عٍد االثين عصرية و بياُ أثرِا عمى الديَ

 

 

وًمٞمس  ،٦م ذم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي ُمٙم٤مٟم٤ًم يمٌػمًا رواي٦م وشمٜمٔمػماً ٘مٞمَّ اطمطٚم٧م اًمطَّ 

عمذه٥م وإٟمام اامدف هق سمٞم٤من أصمره٤م قمغم ا ،٦مآصمٜمل قمنمي شاًمٕم٘مٞمدة»: اًم٘مّمد هٜم٤م اإلطم٤مـم٦م هبذه

اًمِمٞمٕمل سمؾ قمغم اًمديـ يمٚمف ًمق صح٧م ٟمًٌطٝم٤م إمم اًمديـ سم٤معمٗمٝمقم اًمِمٞمٕمل ُمـ ظمالل يمط٥م 

 .قمنمي٦م لاًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜم

صمؿ اًمطٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمِمٞمئ٦م اظ  ُمّم٤مدرهؿوومٞمام يكم قمرض ُمقضمز امذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ ظمالل 

 : شمٕم٤ممم سمٕمد ذًمؽ

 : ٥مسمٔمريػ ايمتٗمٝم  : أوًٓ 

 : اظمٔمٛمك ايمٙمٕمقي (أ

اًمٚمٖمقي وذًمؽ ُمـ يمط٥م اًمٚمٖم٦م وهل يمط٥م ؾمٜمٞم٦م إذ  ش٦ماًمط٘مٞمي »: شم٘مديؿ ُمٕمٜمك رًـ هٜم٤م

اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس ًمدهي٤م يمط٥م ًمٖمقي٦م أؾم٤مؾم٤ًم وإٟمام دوٟم٧م اًمٚمٖم٦م سمجٝمقد أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ ٟمذيمر شمٕمريػ 

 .اًمط٘مٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 ٘مًك ٞمف شمُ اشم٘مٞم٧م اًمٌمء وشم٘مٞمطف أشمَّ٘مٞمف وأشْم٘مِ ): (وىمك): ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة وم٣مل ازمـ َمٛمٓمقر

 (طمذرشمف: ٤مء٘مَ وشمُ  ٦مشم٘مٞمي و
(5)

. 

 ،وىمٞم٧م اًمٌمء: ي٘م٤مل ،طمٗمظ اًمٌمء مم٤م ي١مذيف وييه: اًمقىم٤مي٦م): ووم٣مل ايمرانم٤م إصٖمٜم٣مين

                                                

 (. 5/573)اًم٘م٤مُمقس  ،(55/435)اًمٚم٤ًمن : اٟمٔمر (0)
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 (أىِمٞمف وىم٤مي٦م وَوىَم٤مء
(5)

. 

 . ومامدة اًمط٘مٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ احلذر وطمٗمظ اًمٌمء مم٤م ي١مذيف

 : ٥م٥م فمٛمد آشمٛمل فممميسمٔمريػ ايمتٗمٝم   (ب

ذيٕم٦م اإلؾمالم اعم٘مدؾم٦م أصم٣مزت  وىمد): ىم٤مل اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء* 

ريثام شمٜمطٍم دوًم٦م  ًمٚمٛمًٚمؿ ذم ُمقاـمـ اخلقف قمغم ٟمٗمًف أو قمروف إظمٗم٤مء احلؼ واًمٕمٛمؾ سمف هاً 

  .(5) !!(احلؼ وشمٖمٚم٥م قمغم اًم٤ٌمـمؾ

 : اظمٗمِمقد َمـ ايمتٗمٝم٥م فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م (ج

ذم  روي قمـ ص٤مدق آل اًمٌٞم٧م ): ىم٤مل اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر* 

ًم٘مد  ،ويمذًمؽ هل .شُمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف ٓ ديـ ًمف»و شاًمط٘مٞم٦م ديٜمل وديـ آسم٤مئل»: ر اًمّمحٞمحإصم

واؾمطّمالطم٤ًم  ،دومٕم٤ًم ًمٚمير قمٜمٝمؿ وقمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ وطم٘مٜم٤ًم ًمدُم٤مئٝمؿ ،يم٤مٟم٧م ؿمٕم٤مرًا ٔل اًمٌٞم٧م 

 (وعم٤مً ًمِمٕمثٝمؿ ،حل٤مل اعمًٚمٛملم ومجٕم٤ًم ًمٙمٚمٛمطٝمؿ
( )

.  

 : أضم٘م٣مم ايمتٗمٝم٥م فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م (د

وًمٚمط٘مٞم٦م أطمٙم٤مم ُمـ طمٞم٨م وضمقهب٤م وقمدم وضمقهب٤م سمح٥ًم ): ٗمرىم٤مل حمٛمد رو٤م اعمٔم *

وًمٞم٧ًم هل سمقاضم٦ٌم  ،اظمطالف ُمقاىمع ظمقف اًمير ُمذيمقرة ذم أسمقاهب٤م ذم يمط٥م اًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝمٞم٦م

إذا يم٤من ذم إفمٝم٤مر احلؼ يمام  ،ذم سمٕمض إطمقالجي٥م ظمالومٝم٤م سمؾ ىمد جيقز أو  ،قمغم يمؾ طم٤مل

وم٢مٟمف قمٜمد ذًمؽ يًطٝم٤من سم٤مُٕمقال  ،ؾمٌٞمٚمف وضمٝم٤مد ذم ،واًمطٔم٤مهر سمف ٟمٍمة ًمٚمديـ وظمدُم٦م ًمإلؾمالم

 (وٓ شمٕمز اًمٜمٗمقس
(4)

 . 

                                                

 (. 5/533)همري٥م اًم٘مرآن : اٟمٔمر (0)

 (. 355: ص)أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقام٤م  (2)

 (. 84: ص)قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م  (3)

 (. 85)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (4)
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 : فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م آشمٛمل فمممي٥م أديم٥م ايمتٗمٝم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

وومٞمام يكم قمرض  ،يًطدل اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م قمغم اًمط٘مٞم٦م سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م وأىمقال أئٛمطٝمؿ

 .ُمقضمز ًمطٚمؽ إدًم٦م

 : َمـ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ (أ

 : مه٤م ،اًمِمٞمٕم٦م قمغم قم٘مٞمدة اًمط٘مٞم٦م هٜم٤مك آيط٤من ُمِمٝمقرشم٤من يًطدل هبام

ۅ ۉ ۉې ې ې ې : ىمقًمف شمٕم٤ممم: إولم ۋ ۅ  ۈ ٴۇ ۋ 

ەئ  ۇئ ۇئۆئى ى ائ ائ   ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ەئ وئ وئ 

 .[28: آل قمٛمران]

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ : ىمقًمف شمٕم٤ممم: ايمر٣مٞمٝم٥م

ک ک گ گ  ڈ ڑ ڑ ک ک  ڈ ژ ژ 

 .[536: اًمٜمحؾ] گ گ

 : َمـ ايمرواي٣مت اظمٛمسقزم٥م إلم أ ٚمتٜمؿ (ب

ٕشم٤ٌمقمٝمؿ  ينمقمقن ومٞمٝم٤م اًمط٘مٞم٦مأورد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ٟمّمقص٤ًم ُمٜمًقسم٦م إمم أئٛمطٝمؿ 

 ،وُمع همػمهؿ ويًطٕمٛمٚمقهن٤م هؿ ُمع أشم٤ٌمقمٝمؿسمؾ  ،ويٙمٗمرون ُمـ شمريمٝم٤مقمٚمٞمٝمؿ  ويقضمٌقهن٤م

 .وؾمٜمٙمطٗمل سم٢ميراد سمٕمض شمٚمؽ اًمرواي٤مت

شاًمط٘مٞم٦م ديٜمل وديـ أهؾ سمٞمطل»: أٟمف ىم٤ملقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رووا (5
(5)

. 

 -وٓ ديـ: وذم ًمٗمظ-وٓ إيامن  ،اًمط٘مٞم٦م ُمـ ديٜمل وديـ آسم٤مئل»: وقمـ اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل (2

شعمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف
(5)

. 

                                                
 (. 54/534)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(63/495)اًمٌح٤مر  ،(52/252)ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ  (0)

 ،(56/234)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(53/558)اًمٌحثث٤مر  ،(2/528)ُمثثـ ٓ ريثثه اًمٗم٘مٞمثثف  ،(2/259)اًمٙمثث٤مذم  (2)

 (. 95)ضم٤مُمع إظم٤ٌمر  ،(52/255)اعمًطدرك 
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شإن شم٤مرك اًمط٘مٞم٦م يمط٤مرك اًمّمالة ًمٙمٜم٧م ص٤مدىم٤مً : ًمق ىمٚم٧م»: وقمـ اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل (3
(5)

. 

شوٓ ديـ عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف ،إن شمًٕم٦م أقمِم٤مر اًمديـ ذم اًمط٘مٞم٦م»: وقمـ اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤مل (4
(5)

. 

وٓ إيامن عمـ ٓ  ،واًمط٘مٞم٦م طمرز اعم١مُمـ ،إن اًمط٘مٞم٦م شمرس اعم١مُمـ»: وقمٜمف أيْم٤ًم أٟمف ىم٤مل (5

ششم٘مٞم٦م ًمف
( )

. 

شوٓ إيامن عمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف ،ٓ ظمػم ومٞمٛمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف»: وقمٜمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل (6
(4)

. 

 .هذه مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمـ إئٛم٦م

   : َم٣م ورد فمـ فمٙمام ٜمؿ دم ايمتٗمٝم٥م (ج

اعمٕمروف قمٜمدهؿ سم٤مًمّمدوق ُم١مًمػ أطمد  ـ فمقم زمـ احلسكم زمـ زم٣مزمقيف ايمٗمٚملوم٣مل حمٚمد زم ( 

 (ُمـ شمريمٝم٤م يم٤من سمٛمٜمزًم٦م ُمـ شمرك اًمّمالة ،اقمط٘م٤مدٟم٤م ذم اًمط٘مٞم٦م أهن٤م واضم٦ٌم): ُمّم٤مدرهؿ إرسمٕم٦م
(2)

. 

ومٛمـ شمريمٝم٤م ىمٌؾ  ،اًمط٘مٞم٦م واضم٦ٌم ٓ جيقز رومٕمٝم٤م إمم أن يرج اًم٘م٤مئؿ ): ووم٣مل ( 

وؾمئؾ  ،وظم٤مًمػ اظ ورؾمقًمف وإئٛم٦م ،وديـ اإلُم٤مُمٞم٦م ظمروضمف وم٘مد ظمرج قمـ ديـ اظ شمٕم٤ممم

أقمٛمٚمٙمؿ : ىم٤مل [53: احلجرات] ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ: اًمّم٤مدق قمـ ىمقل اظ 

(سم٤مًمط٘مٞم٦م
( )

. 

واًمط٘مٞم٦م واضم٦ٌم ٓ جيقز شمريمٝم٤م إمم أن يرج ): فمـ صمٔمٖمر ايمِم٣مدق أٞمف وم٣ملو ( 

 (اظ قمٚمٞمٝمؿ ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد دظمؾ ذم هنل اظ وهنل رؾمقًمف وإئٛم٦م صٚمقات ، اًم٘م٤مئؿ
(8)

. 

                                                

 (. 2/254)اعمًطدرك  ،(53/535)اًمقؾم٤مئؾ  ،(2/527)ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف  ،(72/454)اًمٌح٤مر  (0)

 (. 56/255)٤مئؾ اًمقؾم ،(22: ص) اخلّم٤مل  ،(75 ،63/486)اًمٌح٤مر  ،(2/257)اًمٙم٤مذم  (2)

 (. 56/235)اًمقؾم٤مئؾ  ،(437 ،72/394)اًمٌح٤مر  ،(2/225)اًمٙم٤مذم  (3)

 (. 52/254)اعمًطدرك  ،(5/55)اًمٕمٚمؾ  ،(5/257)اعمح٤مؾمـ  ،(72/397)اًمٌح٤مر  (4)

 (. 537: ص)آقمط٘م٤مدات ذم ديـ اإلُم٤مُمٞم٦م  (5)

 (.538: ص)آقمط٘م٤مدات  (6)

 (. 54/554)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(52/254) ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ ،(72/425)اًمٌح٤مر : اٟمٔمر (7)
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أن اًمط٘مٞم٦م سم٤مىمٞم٦م إمم أن ي٘مقم إظم٤ٌمر ُمطقاشمرة سر٦م ذم ): ويٗمقل احلر ايمٔم٣مَمقم (4

(اًم٘م٤مئؿ
(5)

. 

وشمرك اًمط٘مٞم٦م ُمـ اعمقسم٘م٤مت اًمطل شمٚم٘مل ص٤مطمٌٝم٤م ىمٕمر ضمٝمٜمؿ وهل ): ويٗمقل اخلٚمٝمٛمل (5

 .(5) !!(شمقازي ضمحد اًمٜمٌقة واًمٙمٗمر سم٤مظ اًمٕمٔمٞمؿ

 : ٕ ٚم٥م فم٣مؾمقا زَمـ ايمتٗمٝم٥مسمٟمىمٝمد فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م أن ا: شم٣ميمر٣مً 

 .قمنمي٦م أن إئٛم٦م ىمد قم٤مؿمقا ذم زُمـ اًمط٘مٞم٦م لي١ميمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم

ي٘مقل اعم٤مزٟمدرا  ذم ذطمف ًمٚمرواي٦م اعمٜمًقسم٦م إمم ضمٕمٗمر واًمطل شمٜمٝمك قمـ إذاقم٦م ههؿ  *

شاعمذيع طمديثٜم٤م يم٤مجل٤مطمد ًمف»: وهل
( ) :

ٞمٖمسف يم٤من ظم٤مئًٗم٤م ُمـ أقمداء اًمديـ قمغم  أٟمف واقمٚمؿ )

ومٚمذًمؽ هنك قمـ إذاقم٦م ظمؼم دال قمغم إُم٤مُمطف  ،ويم٤من ذم شم٘مٞم٦م ؿمديدة ُمٜمٝمؿ ،وقمغم ؿمٞمٕمطف ّدؽم٥ماظمٗم

 (وإُم٤مُم٦م آسم٤مئف
(4)

. 

 ،ويٕمٚمؾ اعم٤مزٟمدرا  قمٜمد ذطمف حلدي٨م ٟم٥ًم إمم ضمٕمٗمر رذر ومٞمف ُمـ إذاقم٦م أهارهؿ* 

أُمروا ؿمٞمٕمطٝمؿ سمٙمطامن أهارهؿ وإُم٤مُمطٝمؿ  وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمط٘مٞم٦م ؿمديدة ذم قمٍمهؿ ): ومٞم٘مقل

 (..٤مديثٝمؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ اعمخطّم٦م سمٛمذهٌٝمؿوأطم
(2)

. 

وإن سمذًمقا هم٤مي٦م ضمٝمدهؿ واهطامُمٝمؿ ذم أُمر  إّن أصح٤مب إئٛم٦م ): وىم٤مل اخلقئل* 

أهنؿ قم٤مؿمقا ذم  إّٓ  احلدي٨م وطمٗمٔمف قمـ اًمْمٞم٤مع وآٟمدراس طم٥ًم ُم٤م أُمرهؿ سمف إئٛم٦م 

ي٨م طمد اًمطقاشمر أو ومٙمٞمػ سمٚمٖم٧م هذه إطم٤مد َدور اًمط٘مٞم٦م و  يطٛمٙمٜمقا ُمـ ٟمنم إطم٤مدي٨م قمٚمٜم٤مً 

                                                

 (. 337: ص)ُمرآة إٟمقار  (0)

 (. 2/562)اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م  (2)

 (. 2/373)اًمٙم٤مذم  (3)

 (. 53/33)ذح أصقل اًمٙم٤مذم  (4)

 ٚمثقوم !ٓ يطٗمؼ ُمع دقمقى أٟمف يم٤من جلٕمٗمثر اًمّمث٤مدق أرسمٕمث٦م آٓف راوٍ وهذا  ،(9/527)ذح أصقل اًمٙم٤مذم  (5)

: ي٘مثقلاعم٤مزٟمدرا  وًمٙم٤من فم٤مهرًا ٓ رط٤مج إمم اًمط٘مٞم٦م ومٙمٞمػ يٙمقن ًمف أرسمٕم٦م آٓف ـم٤مًم٥م  يم٤من ذًمؽ صحٞمح٤مً 

 !؟(ويم٤من ذم شم٘مٞم٦م ؿمديدة)
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(!ىمري٤ًٌم ُمٜمف؟
(5)

.  

 : ٞمامذج َمـ ايمتٗمٝم٥م ايمٔمٚمٙمٝم٥م دم رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م: رازمٔم٣مً 

 ^  شمٙمطػ رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمطٜمٔمػم ًمٚمط٘مٞم٦م سمؾ أوردت ُمقاىمػ قمٛمٚمٞم٦م ٟمًٌطٝم٤م إمم اًمٜمٌل 

 : ٟمقرد ٟمامذج ُمٜمٝم٤م ،وإمم أئٛمطٝمؿ

 : ^ َم٣م ٞمس٤م إلم ايمٛمبل (أ

عم٤م ُم٤مت قمٌد اظ سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل طمي »: ىم٤ملٟمف أأيب قمٌد اظ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  رووا قمـ *

أ  يٜمٝمؽ اظ أن شم٘مقم قمغم ىمؼمه؟ ! ي٤م رؾمقل اظ: ^وم٘م٤مل قمٛمر ًمرؾمقل اظ  ،ضمٜم٤مزشمف ^اًمٜمٌل 

ويٚمؽ ُم٤م يدريؽ ُم٤م : أ  يٜمٝمؽ اظ أن شم٘مقم قمغم ىمؼمه؟ وم٘م٤مل ًمف! ي٤م رؾمقل اظ: وم٘م٤مل ،ومًٙم٧م

: وم٣مل أزمق فمبد اهلل  ،ػمه ٞم٣مرًا وأصٙمف ٞم٣مراً ايمٙمٜمؿ اضمش صمقهمف ٞم٣مرًا واَمأل وم: إين ومٙم٦مىمٚم٧م؟ 

شهمٟمزمدا َمـ رؽمقل اهلل َم٣م ىم٣من ي٘مره
(5)

. 

وىم٤مل حمٛمد مجٞمؾ محقد ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ وهق يرد قمغم إؿمٙم٤مل َيِرد قمغم  *

ٓ جيطٜم٥م آؾم٤مر  ^يمٞمػ شم٘مقًمقن سمٙمٗمر اعمخ٤مًمػ ُمع أن اًمٜمٌل : وهق ،ؾ اعمخ٤مًمٗملمٌَ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ ىمِ 

 !ب ُمـ اعمقاوع اًمطل شمنمب ُمٜمٝم٤م قم٤مئِم٦م اعمٕمرووم٦م سمٕمدائٝم٤م ُٕمػم اعم١مُمٜملم؟اعمخ٤مًمٗملم ويم٤من ينم

 (شم٘مٞم٦م وُمّمٚمح٦م إن ُم٤ًمورة اًمٜمٌل ًمٕم٤مئِم٦م وأُمث٤مام٤م يم٤مٟم٧م): وم٠مضم٤مب
( )

. 

 : اؽمتٔمامل ايمتٗمٝم٥م َمـ أ ٚم٥م ايمُمٝمٔم٥م (ب

ومخرج احلًلم سمـ قمكم  ،أن رضماًل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ُم٤مت»: أٟمف ذيمر قمـ أيب قمٌد اظرووا * 

أيـ شمذه٥م : وم٘م٤مل ًمف احلًلم  ،ُمقمم ًمف ومٚم٘مٞمف  ،قمٚمٞمٝمام يٛمٌم ُمٕمف صٚمقات اظ

وم٘م٤مل ًمف  ،أومر ُمـ ضمٜم٤مزة هذا اعمٜم٤مومؼ أن أصكم قمٚمٞمٝم٤م: وم٘م٤مل ًمف ُمقٓه: ىم٤مل ،ومالن ي٤م

                                                
 (. 5/22)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (0)

 (. 3/588)اًمٙم٤مذم  (2)

 (.35/ 2)اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م  (3)
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ومٚمام أن يمؼم قمٚمٞمف وًمٞمف ىم٤مل  ،اٟمٔمر أن شم٘مقم قمغم يٛمٞمٜمل ومام شمًٛمٕمٜمل أىمقل وم٘مؾ ُمثٚمف:  احلًلم

اًمٚمٝمؿ اضمز  ،ومالٟم٤ًم قمٌدك أًمػ ًمٕمٜم٦م ُم١مشمٚمٗم٦م همػم خمطٚمٗم٦ماًمٚمٝمؿ اًمٕمـ  ،اظ أيمؼم: احلًلم 

 ،وم٢مٟمف يم٤من يطقمم أقمداءك ،وأذىمف أؿمد قمذاسمؽ ،وأصٚمف طمر ٟم٤مرك ،قمٌدك ذم قم٤ٌمدك وسمالدك

شويٌٖمض أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمؽ ،ويٕم٤مدي أوًمٞم٤مءك
(5)

. 

وؾمط٠ميت سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ذم  -رؤي٤م ومن ومٞمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم جمٚمس ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  وذم ىمّم٦م* 

أصب٦م واهلل ي٣م أزم٣م : وم٘م٤مل ضمٕمٗمر سمٕمد أن ومنه٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م -سم٢مذن اظ  ٤موىُمٌح٨م شمٜم٤مىمض اًمٗمط

 !!ضمٛمٝمٖم٥م

ومٕمج٥م أطمد اجل٤مًمًلم ُمـ  !ويمٝمس ايمتٔمبغم ىمام فمػمه: وسمٕمد ظمروج أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ضمٕمٗمر

ضمٙمٖم٦م فمٙمٝمف أٞمف  ،ٟمٕمؿ: أص٧ٌم وحتٚمػ قمٚمٞمف وهق خمٓمئ؟ ىم٤مل: وم٘مقًمؽ: وم٘م٤مل ًمف ،ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف

ش!!أص٣مب اخلْمٟم
( (5). 

وم٠مذن  ،وم٤مؾمط٠مذن قمٚمٞمف رضمالن يمٜم٤م قمٜمد أيب قمٌد اظ »: ىم٤مل ،ـ ؾمٕمٞمد إقمرجوقم* 

سم٤مًمٙمقوم٦م ىمقم : ىم٤مل ،ُم٤م أقمرف ذًمؽ ومٞمٜم٤م: أومٞمٙمؿ إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل أطمدمه٤م ،امام

 ،أصح٤مب ورع واضمطٝم٤مد ومتٞمٞمز ،وهؿ ٓ يٙمذسمقن ،يزقمٛمقن أن ومٞمٙمؿ إُم٤مًُم٤م ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م

وٓ ىمٚم٧م  ،ُم٤م أُمرهتؿ سمذًمؽ: وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ  ،الن وومالنقمٌد اظ سمـ يٕمٗمقر ووم: ُمٜمٝمؿ

٤ًٌم ؿمديًدا! ومام ذٟمٌل؟: ىم٤مل ،امؿ أن ي٘مقًمقه ومٚمام رأي٤م اًمٖمْم٥م ذم : ىم٤مل ،وامحر وضمٝمف وهمْم٥م همْم

شمه٤م رضمالن ُمـ اًمزيدي٦م ،ٟمٕمؿ: أشمٕمرومقن اًمرضمٚملم؟ ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل ،وضمٝمف ىم٤مُم٤م ومخرضم٤م
( )

. 

دظمٚم٧م قمغم أيب »: أٟمف ىم٤مل اًمّم٤مدق  صمٔمٖمرظمالد سمـ قمامرة قمـ اإلُم٤مم قمـ  وارو *

ًمٞمس ! ي٤م أسم٤م قمٌد اظ: وم٘م٤مل ،اًمٕم٤ٌمس ذم يقم ؿمؽ وأٟم٤م أقمٚمؿ أٟمف ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من وهق يطٖمدى

                                                

-3/75)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(49-52/48)الم ضمثثقاهر اًمٙمثث ،(5/454)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م  ،(3/589)اًمٙمثث٤مذم  (0)

ُمّمثث٤ٌمح  ،(3/326)ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(75: ص)اًمٕمثثقا   ،(233-44/232)اًمٌحثث٤مر  ،(72

 (. 2/532)اًمٗم٘مٞمف 

  .(8/292)اًمٙم٤مذم  (2)
 (. 555-9/553)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(2/727)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)
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 ،ُم٤م صقُمل إٓ سمّمقُمؽ وٓ إومٓم٤مري إٓ سم٢مومٓم٤مرك!   ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم: ىمٚم٧م! هذا ُمـ أي٤مُمؽ

شرَمّم٣منهمٟمىمٙم٦م وأٞم٣م واهلل أفمٙمؿ أٞمف َمـ ؾمٜمر ومدٟمقت : ىم٤مل. ادن: وم٘م٤مل: ىم٤مل
(5)

.
 
 

ًمق قمٚمٛم٧م »: طل أن اإلُم٤مم أسم٤م احلًـ اًمرو٤م يم٤من ي٘مقلخاحلًـ سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسم وذيمر* 

سمٚمٕم٥م احلامم واًمديٙم٦م وأؿم٤ٌمه : ٕهٚمٙم٧م ٟمٗمًك قمٜمدى سمام ٓيقصميُؼ ديٜمك لُم٤م يريد اًم٘مقم ُمٜم

 !!!شذًمؽ

ىمٙمف يمُمدة ايمتسؼم َمـ إفمداء ويمقصمقب همرض  هذا): ىم٤مل اًمٜمقسمخطل سمٕمد إيراده ًمٚمرواي٦م

 (ٔمامل ايمتٗمٝم٥ماؽمت
(5)

. 

هذه ٟمامذج ُمـ اًمط٘مٞم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م وًمٞمس ُم٘مّمدٟم٤م هٜم٤م طمٍم 

 .يمؾ ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ

 : اؽمتٔمامل ايمتٗمٝم٥م َمـ فمٙمام ٜمؿ -ج 

إذ ٓ ٞمحت٣مج إلم ىمررة  :ُمٜمٝم٤م أٟمٛمقذضملم٘مٚم٧م اًمط٘مٞم٦م قمـ سمٕمض قمٚمامئٝمؿ وٟمذيمر هٜم٤م ىمد ٟمُ 

 : وهذا هق إصؾ هنؿ يتبٔمقن دم ذيمؽ ايمرواي٣مت اظمٛمسقزم٥م إلم أ ٚمتٜمؿٞمامذج يمتٗمٝم٥م فمٙمامء ايمْم٣م ٖم٥م ٕ

قمٌد اظ سمـ هم٤مًم٥م محق أيب احلًـ طمدصمٜمل أسمق .. ): روى ايمْمقد دم ىمت٣مب ايمٕمٝمب٥م *

وًمٕمٝمدي  ،ُم٤م رأي٧م ُمـ هق أقم٘مؾ ُمـ اًمِمٞمخ أيب اًم٘م٤مؾمؿ احلًلم سمـ روح: اًمٓمٞم٥م ىم٤مل أيب سمـا

 -أيًْم٤م-ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مُم٦م  ،ر قمٔمٞمؿقمٜمد اًمًٞمد واعم٘مطدِ ويم٤من ًمف حمؾ  ،سمف يقًُم٤م ذم دار اسمـ ي٤ًمر

شمٕمٔمٛمف
( ) 

ومزقمؿ واطمد أن  ،وقمٝمدي سمف وىمد شمٜم٤مفمر اصمٜم٤من ،ويم٤من أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ري شم٘مٞم٦م وظمقوم٤مً 

 ،سمؾ قمكم أومْمؾ ُمـ قمٛمر: وىم٤مل أظمر ،صمؿ قمكم ،صمؿ قمٛمر ،أسم٤م سمٙمر أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اظ

صمتٚمٔم٦م ايمِمح٣مزم٥م فمٙمٝمف هق سمٗمديؿ ايمِمديؼ ايمذي ا: وم٘م٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ،ومزاد اًمٙمالم سمٞمٜمٝمام

                                                
 (. 9/554)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(4/357)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(533-53/532)اًمقؾم٤مئؾ  (0)

  .(538: ص: )ومرق اًمِمٞمٕم٦م (2)

 . أصح٤مب ىمٚمقب ـمٞم٦ٌم يٜمخدقمقن سم٤مًمٔم٤مهر: ىمٚم٧م ،أهؾ اًمًٜم٦م شاًمٕم٤مُم٦م» : أراد سمث (3)
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شمؿ فمقم ايمقيص ،شمؿ زمٔمده فمرامن ذو ايمٛمقريـ ،شمؿ زمٔمده ايمٖم٣مروق
(5)

وأصح٣مب احلدي٧م فمعم ! !

 .وهق ايمِمحٝمح فمٛمدٞم٣م ،ذيمؽ

٤ًٌم ُمـ هذا اًم٘مقل ويم٤مد اًمٕم٤مُم٦م احلْمقر يرومٕمقٟمف قمغم  ،ومٌ٘مل ُمـ طمي اعمجٚمس ُمطٕمج

ومٚمؿ أزل  ،ومقىمع قمكّم اًمْمحؽ !!رومضواًمٓمٕمـ قمغم ُمـ يرُمٞمف سم٤مًم ،ويمثر اًمدقم٤مء ًمف ،ؾمٝمؿءور

ومقصم٧ٌم قمـ اعمجٚمس وٟمٔمر إزّم  ،ومخِمٞم٧م أن أومطْمح ،وأدس يمٛمل ذم ومٛمل ،أشمّمؼم وأُمٜمع ٟمٗمز

ومخرضم٧م ُم٤ٌمدًرا وم٢مذا سم٠ميب اًم٘م٤مؾمؿ  ،ومٚمام طمّمٚم٧م ذم ُمٜمززم وم٢مذا سم٤مًم٤ٌمب يٓمرق ،ومٗمٓمـ يب

٤ًٌم سمٖمٚمطف ىمد واوم٤م  ُمـ اعمجٚمس ىمٌؾ ُمْمٞمف إمم دارهسمـ روح احلًلم ي٤م أسم٤م : ل زموم٘م٤م ،رايم

وم٠مردت أن هتطػ يب يم٠من اًمذي ىمٚمطف قمٜمدك ًمٞمس سمحؼ؟   وحٙم٧م؟  -أيدك اظ  -قمٌد اظ 

اشمؼ اظ أهي٤م اًمِمٞمخ وم٢م  ٓ أضمٕمٚمؽ ذم طمؾ شمًطٕمٔمؿ هذا : وم٘م٤مل زم ،يمذًمؽ هق قمٜمدي: وم٘مٚم٧م

رضمؾ يرى سم٠مٟمف ص٤مطم٥م اإلُم٤مم وويمٞمٚمف ي٘مقل ذًمؽ اًم٘مقل ٓ  ،ي٤م ؾمٞمدي: وم٘مٚم٧م اًم٘مقل ُمٜمل؟

ًمئـ قمدت ٕهجرٟمؽ وودقمٜمل !! وطمٞم٤مشمؽ: وم٘م٤مل زم ،ويْمحؽ ُمـ ىمقًمف هذايطٕمج٥م ُمٜمف 

 (واٟمٍمف
(5)

. 

وم٘مد أصمٜمك حم٘مؼ يمط٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م ذم ُم٘مدُمطف قمغم  ،اًمٓمقد ٟمٗمًف اؾمطٕمٛمؾ اًمط٘مٞم٦م* 

                                                

وم٢مُمث٤م أن يٙمثقن هثذا  .ذم اخلالومث٦م وصػ يثٜم٘مض ُمث٤م ذيمثره ُمثـ اًمؽمشمٞمث٥م شاًمقيص»: سم٠مٟمف وصٗمف ًمٕمكم  (0)

  .ًمٕمكم قمٜمدهؿ أو همػم ُمٕمروفُمٕمرووم٤ًم  شاًمٕم٤مُم٦م»: قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ماًمقصػ 

 !وم٢من يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ومٙمٞمػ ىمٌٚمقا هذا اًمقصػ وواوم٘مقا قمغم شم٠مظمػمه قمـ اًمثالصم٦م؟

إذ قمدم ُمٕمرومطٝمؿ ًمٚمٛمٕمٜمك دًمٞمؾ قمغم أٟمف   يّمؾ إًمثٞمٝمؿ هثذا  :وإن   يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمقصٞم٦م

 .اعمّمٓمٚمح ىمٌؾ ذًمؽ

ظمثديٕمطٝمؿ  ؾمثذاضم٦م أهثؾ اًمًثٜم٦م وىمثدرة آصمٜمثل قمنمثي٦م قمثغمأراد أن يِمػم إمم  وًمٕمؾ اًمذي ووع هذه اًمطٛمثٞمٚمٞم٦م

ويمث٠مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمثقن أن اًمط٘مٞمث٦م قم٘مٞمثدة  ،هثذا اًمطٍمثف ُمثـ قمث٤م  طمّمثقلٕهنؿ أٟم٤مس ـمٞمٌقن ٓ يطّمقرون 

 !!ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م

 ،(385: ص)حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمٛمثد اًمّمثدر / وشم٤مريخ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى ،(386-384: ص)اًمٖمٞم٦ٌم ًمٚمٓمقد  (2)

 (. 357-55/356)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،ُمثٜمًٞم٤م قمغم ُمًٚمٙمف ،٤مدصم٦م قمـ اسمـ روح ُم١ميًدا عمٜمٝمجفوم٘مد ٟم٘مؾ هذه احل
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وُمـ ىمقة قم٤مروطف وشم٘مدم طمجطف ُم٤م أصمٌطف اًم٘م٤ميض »: وم٘م٤مل ،اًمٓمقد سم٥ًٌم ىمدرشمف قمغم اًمط٘مٞم٦م

سم٤مًمِمٞمخ إمم ظمٚمٞمٗم٦م  رٟمف وُ أ: اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ومقائده اًمرضم٤مًمٞم٦ماظ ذم جم٤مًمس اعم١مُمٜملم واًمًٞمد  ٟمقر

وم٘مد  ،ٟمف هق وأصح٤مسمف يًٌقن اًمّمح٤مسم٦م ويمط٤مسمف اعمّم٤ٌمح يِمٝمد سمذًمؽأ ،محدأاًمقىم٧م اًمٕم٤ٌمد 

صمؿ اًمث٤م   اًمٚمٝمؿ ظمص أٟم٧م أول فم٤م  سم٤مًمٚمٕمـ ُمٜمل واسمدأ سمف أوًٓ ): ن ُمـ دقم٤مء يقم قم٤مؿمقراءأذيمر 

ومٚمام أطمي  ،ومدقم٤م اخلٚمٞمٗم٦م سم٤مًمِمٞمخ واًمٙمط٤مب ،(ظم٤مُم٤ًمً  اًمٚمٝمؿ اًمٚمٕمـ يزيد ،واًمث٤مًم٨م واًمراسمع

سمؾ  ،ًمٞمس اعمراد ُمـ هذه اًمٗم٘مرات ُم٤م فمٜمف اًمًٕم٤مة: ن ىم٤ملأامٛمف اظ أاًمِمٞمخ ووىمػ قمغم اًم٘مّم٦م 

وسم٤مًمث٤م  ىمٞمدار قم٤مىمر ٟم٤مىم٦م  ،وهق أول ُمـ ؾمـ اًمٔمٚمؿ واًم٘مطؾ ،اعمراد سم٤مٕول ىم٤مسمٞمؾ ىم٤مشمؾ ه٤مسمٞمؾ

وسم٤مًمراسمع  ،أضمؾ سمٖمل ُمـ سمٖم٤مي٤م سمٜمل إهائٞمؾُمـ  ،وسم٤مًمث٤مًم٨م ىم٤مشمؾ رٞمك سمـ زيمري٤م ،ص٤مًمح

ومٚمام ؾمٛمع اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ اًمِمٞمخ شم٠مويٚمف وسمٞم٤مٟمف  ،قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ ىم٤مشمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

شىمٌؾ ُمٜمف ورومع ُمٜمزًمطف واٟمط٘مؿ ُمـ اًمًٕم٤مة
(5)

. 

 : فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م آشمٛمل فمممي٥م ؽمب٤م سممميع ايمتٗمٝم٥م: طم٣مَمس٣مً 

 : ٜمٝم٤م ُم٤م يكمُم ،هٜم٤مك قمدة أؾم٤ٌمب ًمٚم٘مقل سم٤مًمط٘مٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 : َمذهبٜمؿ رسأن  ( 

وٌهٓ يٗمٞمد  ،وٌه ُمًطن ،إن أُمرٟم٤م ٌه ذم ه»: أٟمف ىم٤مل رووا قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وم٘مد* 

شوٌه ُم٘مٜمع سمن ،وٌه قمغم ه ،إٓ ه
(5)

. 

 ش!...ٓ شمٌُثقا هٟم٤م وٓ شمذيٕمقا أُمرٟم٤م»: أٟمف ىم٤مل وقمـ اًم٤ٌمىمر* 
( )

. 

 : َمذهبٜمؿ ٓ يْمٝمٗمف ايمبممأن  ( 

                                                

 . (8: ص)٘مدُم٦م حم٘مؼ اًمٗمٝمرؾم٧م ًمف ُم (0)

ُمٙمٞمث٤مل اعمٙمث٤مرم  ،(2/75)اًمٌحث٤مر  ،(526: ص)خمطٍم سمّم٤مئر اًمثدرضم٤مت  ،(49: ص)سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  (2)

 (.55: ص)إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م  ،(2/295)

 (. 5/258)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(72/73)اًمٌح٤مر  ،(56/236)ًمقؾم٤مئؾ ا ،(2/222)اًمٙم٤مذم  (3)
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! ي٤م أسم٤م حمٛمد»: ىم٤مل أسمق قمٌد اظ : حمٛمد سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ وأيب سمّمػم ىم٤مٓقمـ رووا * 

واظ ُم٤م رطٛمٚمف ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ  ،وقمٚماًم ُمـ قمٚمؿ اظ ،إن قمٜمدٟم٤م واظ هًا ُمـ ه اظ

وٓ اؾمطٕمٌد سمذًمؽ أطمدًا  ،واظ ُم٤م يمٚمػ اظ ذًمؽ أطمدًا همػمٟم٤م ،وٓ ُم١مُمـ اُمطحـ اظ ىمٚمٌف ًمإليامن

 ومٌٚمٖمٜم٤م قمـ اظ  ،أُمرٟم٤م اظ سمطٌٚمٞمٖمف ،وقمٚماًم ُمـ قمٚمؿ اظ ،وإن قمٜمدٟم٤م هًا ُمـ ه اظ ،همػمٟم٤م

ومٚمؿ ٟمجد ًمف ُمقوٕم٤ًم وٓ أهاًل وٓ مح٤مًم٦م رطٛمٚمقٟمف طمطك ظمٚمؼ اظ ًمذًمؽ  ،أُمرٟم٤م سمطٌٚمٞمٖمف ُم٤م

 ش...!أىمقاُم٤مً 
(5)

. 

ٕم٥م إن طمدي٨م آل حمٛمد صٕم٥م ُمًطّم»: ىم٤مل رؾمقل اظ: وقمـ حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر ىم٤مل *

صم٘مٞمؾ ُم٘مٜمع أضمرد ذيمقان ٓ رطٛمٚمف إٓ ُمٚمؽ ُم٘مرب أو ٟمٌل ُمرؾمؾ أو قمٌد اُمطحـ اظ ىمٚمٌف 

شًمإليامن
(5)

 . 

 : َمذهبٜمؿ سمُمٚمئز َمٛمف ايمٛمٖمقس أن ( 

 ،ومٛمـ قمرف ومزيدوهؿ ،إن طمديثٜم٤م شمِمٛمئز ُمٜمف اًم٘مٚمقب»: أٟمف ىم٤مل رووا قمـ قمكم 

شوُمـ أٟمٙمر ومذروهؿ
( )

. 

 : طمقف اإلَم٣مم فمعم ٞمٖمسف اظمٗمدؽم٥م (4

اعمذيع طمديثٜم٤م »: عم٤مزٟمدرا  ؿم٤مرح اًمٙم٤مذم قمٜمد طمدي٨م يًٜمدوٟمف جلٕمٗمر ي٘مقل ومٞمفىم٤مل ا

شيم٤مجل٤مطمد ًمف
(4)

 . 

ويم٤من  ،وقمغم ؿمٞمٕمطف فمعم ٞمٖمسف اظمٗمّدؽم٥ميم٤من ظم٤مئًٗم٤م ُمـ أقمداء اًمّديـ  واقمٚمؿ أّٟمف »: ىم٤مل

ومٚمذًمؽ هنك قمـ إذاقم٦م ظمؼم داّل قمغم إُم٤مُمطف أو إُم٤مُم٦م آسم٤مئف وأوٓده  ،٦م ؿمديدة ُمٜمٝمؿذم شم٘مٞمي 

                                                

 (. 53: ص)ُمًطدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر  ،(25/386)اًمٌح٤مر  ،(273: ص)اعمخطٍم  ،(5/432)اًمٙم٤مذم  (0)

 (. 9/563)آٟمطّم٤مر  ،(2/589)اًمٌح٤مر  ،(5/435)اًمٙم٤مذم  ،(45: ص)سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ًمٚمّمٗم٤مر  (2)

 (. 43: ص)سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  ،(2/593)سمح٤مر إٟمقار  (3)

 (. 54/546)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(72/85)اًمٌح٤مر  ،(2/373)اًمٙم٤مذم  (4)
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ش٤مهريـاًمٓم
(5)

. 

 : ٞمت٣م ٨م ايمتٗمٝم٥م ىمام يٗمرره٣م فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م: ؽم٣مدؽم٣مً 

طمطك إهنؿ  ،ُمـ اًمٜمط٤مئ٩م اخلٓمػمة ًمٚمط٘مٞم٦م قمغم اًمديـ ٦ميِمٙمق قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

ي٘مررون أهنؿ ٓ يًطٓمٞمٕمقن اًمطٛمٞمٞمز سملم اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ إئٛم٦م أهي٤م أومطك سمف إئٛم٦م قمغم 

 !مم٤م ٟمط٩م قمٜمف اجلٝمؾ سمح٘مٞم٘م٦م اًمديـ؟ ،٘مٞم٘م٦مؾمٌٞمؾ اًمط٘مٞم٦م وأهي٤م أومطقا سمف قمغم احل

سم٠مٟمف   ُيٕمٚمؿ ُمـ أطمٙم٤مم ديٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل يقؾمػ اًمٌحرا  يٕمؽمف  ومٝم٤م هق* 

همٙمؿ ئمٙمؿ َمـ أضم٘م٣مم ايمديـ فمعم ايمٝمٗمكم إٓ ايمٗمٙمٝمؾ: َٓمتزاج أطمب٣مره ): ضمٝم٧م وم٣مل ،سم٥ًٌم اًمط٘مٞم٦م

حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل ٟمقر )إقمالم  يمام ىمد اقمؽمف سمذًمؽ صم٘م٦م اإلؾمالم وقمٚمؿ ،زمٟمطمب٣مر ايمتٗمٝم٥م

(ىمدس هه)طمطك أٟمف  ،ذم ضم٤مُمٕمف اًمٙم٤مذم (اظ شمٕم٤ممم ُمرىمده
 

ختٓم٠م
 

اًمٕمٛمؾ سم٤مًمؽمضمٞمح٤مت اعمروي٦م 

 (واًمطج٠م إمم جمرد اًمرد واًمطًٚمٞمؿ ًمألئٛم٦م إسمرار ،قمٜمد شمٕم٤مرض إظم٤ٌمر
(5)

. 

ث٦م ذم إذان قمدم ٟم٘مؾ اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًم اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس قمٌد احلٚمٞمؿ اًمٖمزي وقمٚمؾ* 

 : وم٘م٤مل ،سم٥ًٌم اًمط٘مٞم٦م

يمقن اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ضمزءًا  (اؾمطٖمرب : ًمٕمٚمف)إن قمددًا ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اؾمط٘مرب )

واظمالزمس٣مت اظمحٝمْم٥م  ،وايمٓمروف اظمختٙمٖم٥م ،ويم٘مـ ايمتٗمٝم٥مواىمٕمٞم٤ًم ُمـ أضمزاء إذان واإلىم٤مُم٦م 

ذم مجٚم٦م إضمزاء  ،ئٞمطٝم٤موسمٞم٤من ضمز ،وإـمٜم٣مر سمممئمٜم٣م ،هل ايمتل ضم٣ميم٦م دون سمبٙمٝمٕمٜم٣م ،زم٣مظمٔمِمقَمكم

 . (اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٗمّمقل إصٚمٞم٦م ًمألذان واإلىم٤مُم٦م

ذم رؾم٤مًمطف  صٓمٝم٤ٌميت اًمٜمجٗمل ٟم٘مؾ قمٜمف اًمًٞمد اعم٘مرمإن اًمًٞمد إسمراهٞمؿ إ): ووم٣مل أيّم٣مً * 

  .( ) !!(فمعم إفمالم إَم٥م هب٣م ^ويم٘مـ ايمٓمروف مل سمس٣مفمد ايمٛمبل أٟمف يٕمط٘مد اجلزئٞم٦م واىمٕم٤ًم 

                                                
 (. 53/33)ذح أصقل اًمٙم٤مذم  (0)

 (. 5/5)احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (2)

 (. 537 -536ص)اًمِمٞمخ قمٌد احلٚمٞمؿ اًمٖمزي / اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مًمث٦م اعم٘مدؾم٦م (3)
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 : (أؾمٜمد أن فمٙمٝم٣ًم ورم اهلل) مجٙم٥م فمـ حمٚمد ايمِمدر وم٣مل ايمسٝمد* 

وحمرضم٦م  ،ورسمام يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمط٘مٞم٦م ،يمؾ ُم٤م ذم إُمر أهن٤م شم٤مًمٗم٦م ظمالل ُم٤م شمٚمػ ُمـ اًمٙمط٥م)

 وضمذهمقه٣م ،واعمٗمٞمد ،واًمٓمقد ،يم٤مًمِمٞمخ اًمّمدوق (ىمدس ههؿ)سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم قمٚمامئٜم٤م اًم٤ًمسم٘ملم 

 !!(ُمـ يمط٥م احلدي٨م وـمٕمٜمقا ذم صحطٝم٤م

و  يٙمـ ذم ُمّمٚمح٦م اًمطِمٞمع ذم  ذم شم٘مٞم٦م ُمٙمثٗم٦م هؿ وأصح٤مهبؿ يم٤من إئٛم٦م أيْم٤مً ): ووم٣مل* 

 (ذًمؽ احللم إقمالن أُمث٤مل هذه إُمقر
(5)

.  

 : دم ىمت٣مزمف ضمرىمٝم٥م ايمٔمٗمؾ آصمتٜم٣مدي ايمُمٝمخ صمٔمٖمر ايمُم٣مطمقري ووم٣مل* 

يم٤ٌمر قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م يطٚمٗمقن ذم حتديد اًمرواي٤مت اًمّم٤مدرة شم٘مٞم٦م واًمرواي٤مت إٟمٜم٤م ٟمجد أن )

 .(اىمٕملاًمّم٤مدرة ًمٌٞم٤من احلٙمؿ اًمق

ومٞمام يٗمطل اًمٙمثػمون سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م  ،ُم٠ًمًم٦م ٟمج٤مؾم٦م اخلٛمر: وظمذ ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ): شمؿ وم٣مل *

ٟمجد أن هٜم٤مك ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ  ،ٕهنؿ محٚمقا رواي٤مت اًمٓمٝم٤مرة قمغم اًمط٘مٞم٦م ،وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٓمقد

وهذا  ،يٗمطل سم٤مًمٓمٝم٤مرة يم٤معم٘مدس إردسمٞمكم وهمػمه: ٕهنؿ محٚمقا رواي٤مت اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اًمط٘مٞم٦م

 .(ػ فمـ ايمتخبط دم اؽمتخدام ايمتٗمٝم٥م يمدى ايمٗمدَم٣مءي٘مُم

ٕيمٖمٛم٣م ىمت٣مزم٣ًم طم٣مص٣ًم ي٠مىمد ًمق أردٟم٤م اؾمطٕمراض همػمه ُمـ قمنمات إُمثٚم٦م ): ووم٣مل أيّم٣مً  *

مم٣م أدى إلم  ،ايمتل سمُمبف همقىض ادفم٣مءات اإلمج٣مع دم َمس٣م ؾ ايمٖمٗمف ،ايمتٗمٝم٥م همقىض حتديد َمقارد

 (يمرواي٣مت ايمِم٣مدرة فمـ ايمتٗمٝم٥م ونمغمه٣ماطمتالف ىمرغم َمـ همت٣موى ايمٔمٙمامء سمبٔم٣مً يمتحديد َم٣م هل ا
(5)

 . 

وومٞمام  ،هذه ٟمٌذة يًػمة اقمؽمف ومٞمٝم٤م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سمْمٞم٤مع اًمديـ وظمٗم٤مء احلؼ سم٥ًٌم اًمط٘مٞم٦م

يكم سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم ٟم٘مػ ُمع هذه اًمرواي٤مت وإىمقال ذم اًمط٘مٞم٦م ًمٜمرى ُم٤م هل اًمٜمط٤مئ٩م اخلٓمػمة 

 .امذه اًمٕم٘مٞمدة

                                                

 (. 293 - 287: ص)قم٤ٌمس اًمزيدي / اًمًٗمػم اخل٤مُمس (0)

 (. 75 - 72: ص)طمريمٞم٦م اًمٕم٘مؾ آضمطٝم٤مدي ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  (2)



 

 
 

68  

68 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 

 

 املطلب الثاني 

  ةالتقية عٍد االثين عصري وضوعو وقفات وع

 وأثرِا عمى الديَ

 
 

 : وىمٗم٤مت قمدة سمٛمّمٓمٚمح٤مهت٤م وأدًمطٝم٤م وٟمامذج ُمٜمٝم٤م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م شاًمط٘مٞم٦م»: سمٕمد أن قمروٜم٤م

 : سمٔمريػ ايمتٗمٝم٥م: أوًٓ 

 .ظمالف ومٞمف اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ٓ -أ

 : اعمٕمٜمك آصٓمالطمل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م -ب

سمف هًا ريثام شمٜمطٍم دوًم٦م احلؼ  إظمٗم٤مء احلؼ واًمٕمٛمؾ): يٕمرف يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء اًمط٘مٞم٦م سم٠مهن٤م* 

 .(وشمٖمٚم٥م قمغم اًم٤ٌمـمؾ

 : وهٛم٣م وومٖم٣مت َمع هذا ايمتٔمريػ

 .واًمٕمٛمؾ سمف هاً  شإظمٗم٤مء احلؼ»: هل شاًمط٘مٞم٦م»: يزقمؿ يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء أن -5

ومف ًمٚمٜم٤مس همػمه؟: ومٙم٦م  !إذا أظمٗمك اإلُم٤مُم احلَؼ ومٛمـ اًمذي يٕمري

أظمٗم٤مه يمذًمؽ صمؿ ُم٤مت اًمث٤م  صمؿ إذا أظمٗمك اإلُم٤مم احلؼ صمؿ ُم٤مت وضم٤مء ُمـ سمٕمده إُم٤مم آظمر و

وهٙمذا و  يٕمٚمٜمف أطمد ُمٜمٝمؿ وسم٘مل اًمٜم٤مس يطٕمٌدون اظ سمدون قمٚمؿ ومام هل ... وضم٤مء اًمث٤مًم٨م

 !!؟اًمٗم٤مئدة إذن ذم إُم٤مم ٓيٕمٚمؿ اًمٜم٤مس احلؼ

يطٜم٤مىمض ُمع إىمقال وإقمامل اعمٜمًقسم٦م إمم  اًمذي ذيمره يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء هذا اًمطٗمًػمصمؿ 
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وم٠مومطقا  (وم٣ميمقا ايمب٣مؿمؾ وفمٚمٙمقا زمف)ٝمؿ   يٗمقا احلؼ وم٘مط سمؾ وم٢من اًمرواي٤مت شم٘مرر أن أئٛمط ،أئٛمطٝمؿ

 إذن ومٛمـ أيـ ،واٟمطٝمٙمقا طمرُم٦م اًمّمٞم٤مم إرو٤مًء ًمٚمٌنم ،وطمٚمٗمقا قمغم اًمٙمذب ،سمٖمػم اًمّمقاب

وم٧م اًمط٘مٞم٦م سم٠مهن٤مقمَ   ! ُمع هذه اًمرواي٤مت اًمطل شمرد شمٕمريٗمؽ؟ شاحلؼ إطمٖم٣مء»: رَّ

ؽمؼم احلؼ وإٞمام سمٔمداه إلم ومقل دم ايمرواي٣مت اظمٛمسقزم٥م إلم إ ٚم٥م فمعم  مل يٗمػ إَمر إذ

: فمب٣مرة هم٘م٣من يٛمبٕمل أن سمٙمحؼ زمف شاحلؼ إطمٖم٣مء»: وهذا يٛمٗمض سمٔمريٖمؽ يمٙمتٗمٝم٥م زمٟمهن٣م .ايمب٣مؿمؾ

ضمتك  (إطمٖم٣مء احلؼ وايمٔمٚمؾ زمف رساً وإـمٜم٣مر ايمب٣مؿمؾ): همٝم٘مقن ايمتٔمريػ ه٘مذا شايمب٣مؿمؾ إـمٜم٣مرو»

 .زمرآءي٘مقن ايمتٔمريػ َمْم٣مزمٗم٣ًم يمٙمقاومع اظمٛمسقب إيمٝمٜمؿ وهؿ واهلل َمٛمف 

 شاإلُم٤مم»: هؾ هق شإظمٗم٤مء احلؼ»: ُمـ هق اًمذي جيقز ًمف يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ًمٜم٤م يٙمِمػ   -2

 !؟أو يمالمه٤م شإشم٤ٌمع»: أو

ذم إسمالغ  ^ؿ يٜمقب قمـ اًمٜمٌل هوم٢من اإلُم٤مم قمٜمد ،ومٝمذه ـم٤مُم٦م يمؼمى شاإلُم٤مم»: وم٢من يم٤من

 !وم٢مذا أظمٗمك احلؼ ومٙمٞمػ يٕمرف اًمٜم٤مس احلؼ؟ ،اًمديـ

ئٛمطٙمؿ احلؼ ذم قمٍمه سمؾ ىم٤مل ظمالومف صمؿ أشمك أُمـ وم٢مٟمف قمغم زقمٛمٙمؿ ىمد أظمٗمك يمؾ إُم٤مم 

 !! سمٕمده أئٛم٦م آظمرون و  يٌٞمٜمقا ُم٤م أظمٗم٤مه اًم٤ًمسم٘مقن

 ! ؟همٚمـ أيـ ُئمرف احلؼ إذن

إطمٖم٣مء احلؼ ريرام سمٛمتٌم »إن هذا اقمؽماف سيح ُمـ هذا اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل أن اًمط٘مٞم٦م هل  -3

ايمٝمقم يمٝمس هق احلؼ: ٕن وَم٣م زمٟميدي ايمٛم٣مس  شخمٖمل»هم٣محلؼ إذن ايمذي صم٣مء زمف أ ٚمتٜمؿ  شدويم٥م احلؼ

ي٥م سمٓمٜمر ومبٙمف إن ىمؾ ر :سمٗمقم دويم٥م احلؼ فمعم يدي اظمٜمدي اظمٛمتٓمرريرام احلؼ ومد أطمٖم٣مه إ ٚم٥م 

 !؟همٚمـ أيـ صم٣مءت هذه ايمرواي٣مت دم ىمتبٜمؿ وأ ٚمتٜمؿ ومد أطمٖمقا احلؼ همٜمل ؿم٣منمقت فمٛمدهؿ

احلؼ يمٞمػ شمٜمطٍم دوًم٦م  شريرام سمٛمتٌم دويم٥م احلؼ وسمٕمٙم٤م فمعم دويم٥م ايمب٣مؿمؾ»: ىمقًمف -4

وًمق أن إٟمٌٞم٤مء أظمٗمقا  ،إن احلؼ ٓ يٜمطٍم سم٢مظمٗم٤مئف وإٟمام يٜمطٍم سم٢مفمٝم٤مره! وإئٛم٦م يٗمقن احلؼ؟

 .احلؼ عم٤م اٟمطٍمت إدي٤من
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واطمدًا سمٕمد أظمر وأفمٝمروا اًم٤ٌمـمؾ -يمام زقمٛمطؿ - إذا يم٤من إئٛم٦م ىمد أظمٗمقا احلؼ -5

ويطٕمذر  ،اظمطٚمط احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ وإذا يم٤مٟمقا ىمد أفمٝمروا طم٘م٤ًم وسم٤مـماًل وم٘مد ،وم٤محلؼ   ئمٝمر إمم أن

اًمٞمقم قمٜمديمؿ ُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ: ٕن إئٛم٦م ىمد ىم٤مًمقا إىمقال اعمطٕم٤مرو٦م وقمٛمٚمقا إقمامل 

ومتٞمٞمز احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ٓ سمد ومٞمف ُمـ إُم٤مم  ،اعمطٜم٤مىمْم٦م مم٤م شم٥ًٌم ذم اظمطالط احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ

ومال جيقز ًمٙمؿ اًمٞمقم أن  ،وهذا ٓ يقضمد قمٜمديمؿ اًمٞمقم وؾمٞمخرج ذم آظمر اًمزُم٤من ،ُمٕمّمقم ضمديد

ومٞمج٥م قمٚمٞمٙمؿ آٟمطٔم٤مر شمٕمٛمٚمقا سمام ورد قمـ إئٛم٦م أو شمدقمقا إًمٞمف: ٕٟمف رسمام يٙمقن هق اًم٤ٌمـمؾ 

 !!واًمطقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ طمطك يرج اعمٕمّمقم اعمخطٗمل ًمٞمٔمٝمر احلؼ اعمخٗمل

 : اظمٗمِمد َمـ ايمتٗمٝم٥م -ج 

اي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم اومططح اًمٕم٤م  آصمٜم٤م قمنمي حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر شمٕمريٗمف ًمٚمط٘مٞم٦م سم٤مًمرو -5

 .شُمـ ٓ شم٘مٞم٦م ًمف ٓ ديـ ًمف»: و شاًمط٘مٞم٦م ديٜمل وديـ آسم٤مئل»: وهل ،ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

إلٟم٤ًمن أن يٜمٗمؽ ًمواًمديـ ٓ جيقز  ،ديـ شاًمط٘مٞم٦م»: وهذان اًمٜمّم٤من دًمٞمالن ىم٤مـمٕم٤من قمغم أن

ًمٞم٧ًم هل سمقاضم٦ٌم قمغم يمؾ »: ومٙمٞمػ زقمؿ اعمٔمٗمر سمٕمد ذًمؽ أهن٤م ،قمٜمف سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال

 ! أي ًمٗمٍظ ومٝمؿ هذا اعمٕمٜمك ُمـ اًمرواي٦م؟ ؟ ُمـشطم٤مل

وإذا يم٤من اعمٔمٗمر يٕمط٘مد سمّمح٦م اًمرواي٦م ورؽمم دًٓمطٝم٤م  ،إن ًمٗمظ اًمرواي٦م ًمٞمس ومٞمف هذا اعمٕمٜمك

 .سمٔمريٖمفويمؾ ُمـ ىمرأ هذه اًمرواي٦م وم٢مٟمف ٓ يقاومؼ اعمٔمٗمر ذم  ،ومٕمٚمٞمف أن ي٘مػ ُمع دًٓمطٝم٤م

رظمّم٦م واًمطل هل  ،آن اًمٙمريؿاعمٔمٗمر يطحدث قمـ اًمط٘مٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمطل صمٌط٧م ذم اًم٘مر! ٟمٕمؿ

ًمٙمـ هذا إصمر اعمٜمًقب إمم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ًمف ُمٕمٜمك آظمر همػم ُمٕمٜمك أي٦م طمٞم٨م  ،وًمٞم٧ًم ديٜم٤مً 

 !وؿمط٤من سملم إُمريـ "ايمتٗمٝم٥م رطمِم٥م": سمٞمٜمام أي٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ أن "ايمتٗمٝم٥م ديٛم٣مً ": ضمٕمؾ

ٚمط٘مٞم٦م وحتذير ُمـ وهذا إجي٤مب ًم شَمـ ٓ سمٗمٝم٥م يمف ٓ ديـ يمف»: شم١ميمد اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف -2

وم٠ميـ ذم هذه اًمرواي٦م أن اًمط٘مٞم٦م جيقز  ،ووصػ شمريمٝم٤م سمؽمك اًمديـ ،شمريمٝم٤م ذم يمؾ اًمٔمروف

 ! شمريمٝم٤م؟
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دقمقى ظم٤مرضم٦م قمـ دًٓم٦م إصمريـ اًمٚمذيـ  شٓ جت٤م دم ىمؾ ضم٣مل»: إن دقمقى أن اًمط٘مٞم٦م

٦م إذا   ويم٤من جي٥م أن يٚمطزم سمدًٓمطٝمام أو يردمه٤م ويًطدل سم٤مٔي ،ٟمًٌٝمام اعمٔمٗمر إمم إُم٤مُمف ضمٕمٗمر

 .ي٘مطٜمع هبام

 .شهمٔمٛمد ذيمؽ يستٜم٣من زم٣مَٕمقال وٓ سمٔمز ايمٛمٖمقس.. زمؾ ومد جيقز طمالهمٜم٣م»: صمؿ ىم٤مل -3

وًمٙمـ  ،إن ٟمٍمة اًمديـ هتقن ٕضمٚمٝم٤م إُمقال واًمٜمٗمقس ،مجٞمؾ هذا اًمٙمالم ي٤م ؿمٞمخ ُمٔمٗمر

 ! وٟمٗمقس ُمـ ي٤م ؿمٞمخ ُمٔمٗمر؟! أُمقال ُمـ؟

اؾمطٝم٤من ومٞمف سمٕمد احلًلم هؾ يٛمٙمـ أن شمذيمر ًمٜم٤م ُمقىمٗم٤ًم واطمدًا ُمـ ُمقاىمػ إئٛم٦م

 ! اإلُم٤مم سم٤معم٤مل واًمٜمٗمس ًمٞمٜمٍم اًمديـ؟

 إٟمؽ ٓ شمًطٓمٞمع: ٕن ه١مٓء اًمذيـ زقمٛمطؿ امؿ اإلُم٤مُم٦م ًمٞمًقا أئٛم٦م ُمٜمّمقسملم ُمـ اظ 

ر إًمٞمٙمؿ واٟمخدقمطؿ سمذًمؽ دي وُص  ،وًمٙمٜمف ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُم٤م   ي٘مقًمقه ،و  يدقمقا ذًمؽ ٕٟمٗمًٝمؿ

ٜمقا قمـ محؾ اعمًئقًمٞم٦م و  يٜمٍموا اًمديـ اًمذي ٌُ ىمد ضَم ه صقرة ه١مٓء إظمٞم٤مر سم٠مهنؿ اًمذي ؿمقَّ 

 !!إُمقالو إٟمٗمس و  هتـ ذم ؾمٌٞمٚمفهؿ أوصٞم٤مؤه طم٥ًم زقمؿ اًمرواي٤مت 

وٟمحـ ٟمٕمط٘مد أهنؿ ًمق يم٤مٟمقا يمام ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ًمٙم٤مٟمقا أول ُمـ يْمحل سم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاامؿ ذم 

أن شمًطٛمر طمٞم٤مة ومٝمؾ يٛمٙمـ  ،ثث طم٥ًم زقمٛمٙمؿ ثث ؾمٌٞمؾ ٟمٍمة اًمديـ اًمذي هؿ ُمٌٚمٖمقه وطم٤مومٔمقه

 ! وٓ يقضمد ُمقىمػ واطمد رط٤مج إمم ٟمٍمة اًمديـ ومٞمف؟مجٞمع إئٛم٦م سمٕمد احلًلم

ذًمؽ اقمؽماف وٛمٜمل أن إطمقال ذم قمّمقرهؿ ُمًط٘مٞمٛم٦م ومال حتط٤مج أن هتقن ومٞمٝم٤م : إذاً 

 !!إٟمٗمس وإُمقال

دهمع ايمرضر فمٛمٜمؿ وفمـ أسمب٣مفمٜمؿ »: إن اعم٘مّمد ُمـ اًمط٘مٞم٦م: ومقل ايمُمٝمخ اظمٓمٖمر -4

 .ش٣ًم حل٣مل اظمسٙمٚمكم ومجٔم٣ًم يم٘مٙمٚمتٜمؿ وظم٣ًم يمُمٔمرٜمؿواؽمتِمالضم

ٔمٝمروا أن اًمِمٞمٕم٦م اؾمطٕمٛمٚمقا اًمط٘مٞم٦م ُمع أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ هؿ اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ًمئال يُ : يٕمٜمل

 .ظمالومٝمؿ ومططٗمرق إُم٦م
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 !يمالم قمجٞم٥م ُمـ اعمٔمٗمر؟ وهذا

 ومٝمؾ يٕمط٘مد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أن أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اإلؾمالم أصاًل طمطك ررصقا قمغم مجع

 !يمٚمٛمطٝمؿ؟

 : وم٤مًمرواي٤مت شمٙمٗمر ُمـ   ي١مُمـ سم٤مٕئٛم٦م ويمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ي١ميمدون ذًمؽ

وإن ؿمثثٞمٕمطٜم٤م عمٙمطقسمثثقن ): أٟمثثف ىمثث٤مل فمييـ اإلَميي٣مم ايمرضيي٣مرواه اًمٙمٚمٞمٜمثثل  ُمثث٤ماًمروايثث٤مت ومٛمثثـ 

 ،ويثدظمٚمقن ُمثدظمٚمٜم٤م ،يثردون ُمقردٟمث٤م ،أظمذ اظ قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمثٞمٝمؿ اعمٞمثث٤مق ،سم٠مؾمامئٝمؿ وأؾمامء آسم٤مئٝمؿ

 (الم نمغمٞم٣م ونمغمهؿيمٝمس فمعم َمٙم٥م اإلؽم
(5)

. 

 !ومٝمؾ هذا اًمٙمالم اعمٜمًقب إمم أطمد أئٛمطٙمؿ ُمٜمًقخ أم ٓ يّمح؟

واإلُم٤مُم٦م قمٜمديمؿ ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ ُمـ   ي١مُمـ  ،صمؿ إن أهؾ اًمًٜم٦م ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مإلُم٤مُم٦م

ومٙمٞمػ يًطّمٚمحقن ُمـ !! وًمٙمٜمف يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٜم٤مومؼ هب٤م ومٝمق يم٤مومر أو وم٤مؾمؼ قمغم أىمؾ شم٘مدير

 !!؟قمغم أؾمقء إطمقال (اًمذي هق اعمٜم٤مومؼ  ): يٕم٤مُمٚمقٟمف ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومر يٕمط٘مدون يمٗمره أو

ايمذيـ ي٠مىمدون هذا - ايمٗمدَم٣مء واظمحدشمكم- فمٙمامء آشمٛمل فمممي٥م ٞمذىمر ؿمرهم٣ًم َمـ أومقالو

 : اظمٔمٛمك همٝمام يقم

 (ودهمع اإلَم٣مَم٥م وصمحده٣م ىمدهمع ايمٛمبقة وصمحده٣م ؽمقاء): اًمٓمقد ي٘مقلومٝمذا * 
(5)

.  

ٚمـ صمحد إَم٣مَم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم وإ ّٚم٥م َمـ ٝموافمتٗم٣مدٞم٣م هم»: ي٘مقلاسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل وهذا * 

وافمتٗم٣مدٞم٣م همٝمٚمـ أومر زمٟمَمغم اظم٠مَمٛمكم وأٞم٘مر واضمًدا َمـ  ،زمٔمده أّٞمف زمٚمٛمزيم٥م َمـ صمحد ٞمبقة إٞمبٝم٣مء

شأٞم٘مر ٞمبقة حمٚمدوزمجٚمٝمع إٞمبٝم٣مء  أومرزمٔمده َمـ إ ٚم٥م أٞمف زمٚمٛمزيم٥م َمـ 
( )

. 

                                                
 (. 5/224)اًمٙم٤مذم  (0)

  (.358: ص) آىمطّم٤مد ومٞمام يطٕمٚمؼ سم٤مٓقمط٘م٤مد (2)

  (.29/35): سمح٤مر إٟمقار: واٟمٔمر ،(535: ص): آقمط٘م٤مدات (3)
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 .وهذان ص٤مطم٤ٌم أهؿ يمط٥م أصقل اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مديٛم٦م

اإليامن فمٛمدٞم٣م إٞمام يتحٗمؼ زم٣مٓفمؼماف »: طمٞم٨م ي٘مقل ،حمٛمد ضمقاد اًمٕم٤مُمكموُمـ اعمط٠مظمريـ * 

إٓ ُمـ ُم٤مت ذم قمٝمد أطمدهؿ ومال يِمؽمط ذم إيامٟمف إٓ ُمٕمروم٦م  ،زم١مَم٣مَم٥م إ ٚم٥م آشمٛمل فممم 

شإُم٤مم زُم٤مٟمف وُمـ ىمٌٚمف
(5)

. 

همٗمد أؽمٗمط  إن َمـ ي٘مٖمر زمقٓي٥م فمقم وإَم٣مَمتف »: اًمذي ي٘مقل ،أُمػم حمٛمد اًم٘مزويٜملو* 

شفمٚمٙمفاإليامن َمـ ضمس٣مزمف وأضمبط زمذيمؽ 
(5)

. 

صمؿ إن ُمـ ي٘مقل ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ سم٠من أهؾ اًمًٜم٦م ُمًٚمٛمقن إٟمام أرادوا سمف أهنؿ 

وأُم٤م  ،يٕم٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ذم اًمدٟمٞم٤م يمام يٕم٤مُمؾ اعمٜم٤مومؼ اًمذي أفمٝمر اإلؾمالم وأظمٗمك اًمٙمٗمر

 . ذم أظمرة وم٢مهنؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر

اسّمٖمٗم٦م اإلَم٣مَمّٝم٥م »: ومٞم٘مقل ،د اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم هذا اعمذه٥م ذم شمٙمٗمػم أُم٦م اإلؾمالموم٘مد ذيمر اعمٗمٞم

فمعم أّن َمـ أٞم٘مر إَم٣مَم٥م أضمد َمـ إ ّٚم٥م وصمحد َم٣م أوصمبف اهلل سمٔم٣ملم يمف َمـ همرض ايمّْم٣مفم٥م همٜمق ىم٣مهمر 

شض٣مّل َُمستحّؼ يمٙمخٙمقد دم ايمٛم٣ّمر
( )

. 

ن امؿ ُم٤م ًمٚمٛمٜم٤مومؼ ُمـ ُمٜم٤موم٘مق: أي ،ومٝمؿ إذن يٕم٤مُمٚمقن أهؾ اًمًٜم٦م قمغم أهنؿ ُمًٚمٛمقن ٟمٔمري٤مً 

 !!ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٞمس امؿ ذم أظمرة إٓ اًمٜم٤مر-ٟمٔمري٤ًم ـمٌٕم٤ًم - قمّمٛم٦م اًمدم

وإذا ىم٣من إ ٚم٥م وم٣ميمقا زم٣ميمتٗمٝم٥م اؽمتِمالضم٣ًم حل٣مل اظمسٙمٚمكم همٙمامذا ٓ سمٔمٚمٙمقن هب٣م أٞمتؿ ايمٝمقم 

 !!ىمذيمؽ أؽمقة زمٟم ٚمت٘مؿ واؽمتِمالضم٣ًم يمألَم٥م ومجٔم٣ًم يم٘مٙمٚمتٜم٣م إن ىمٛمتؿ ص٣مدومكم دم زفمٚم٘مؿ؟؟

وم٢من ُمـ  ،هذا يمالم همػم صحٞمح ش..يمٗمد ىم٣مٞم٦م ؾمٔم٣مرًا ٔل ايمبٝم٦م»: ف قمـ اًمط٘مٞم٦مىمقًم -5

وُمٜمٝمؿ  ،ُمٜمٝمؿ احلًلم  ،اًمٌٞم٧م ُمـ محؾ اًمًالح وضم٤مهد وُم٤مت ؿمٝمٞمداً  آل

                                                
  (.2/83): ُمٗمط٤مح اًمٙمراُم٦م (0)

 (. 25: ص: )اًمِمٞمٕم٦م ذم قم٘م٤مئدهؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ (2)

 .(8/366): وىمد ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف اعمجٚمز ذم اًمٌح٤مر ،اعم٤ًمئؾ ًمٚمٛمٗمٞمد (3)
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قمكم سمـ زيد
  

ومدقمقى أن اًمط٘مٞم٦م  ،وهؿ ُمـ آل اًمٌٞم٧م ٦موهمػمهؿ ُمـ همػم أئٛم٦م آصمٜمل قمنمي

 . اًمٌٞم٧م اهت٤مم ُمردود ؿمٕم٤مر ٔل

وأهنؿ قم٤مؿمقا ُمٕمٚمٜملم  ،ٞمع آل اًمٌٞم٧م سمريئقن ُمـ وصٛم٦م اًمط٘مٞم٦مسمؾ ٟمحـ ٟمٕمط٘مد أن مج

 . هرهؿ ٓ يّمح قمٜمٝمؿ٤ميٕمط٘مدون وُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُمـ قم٘م٤مئد وأطمٙم٤مم خت٤مًمػ فم ُم٤م

ايمرواي٣مت اظمٛمسقزم٥م إلم إ ٚم٥م سمٛمص فمعم أن ايمتٗمٝم٥م ديـ وأَم٣م ايمتٗمٝم٥م ايمممفمٝم٥م همٜمل رطمِم٥م  -د

 : ويتّمح ذيمؽ زم٣مظمٗم٣مرٞم٥م أسمٝم٥م

ذم طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن دمقز ًمف قمٜمد اخلقف قمغم  شاؽمترٛم٣م ٝم٥م»: طم٤مًم٦م أن اًمط٘مٞم٦م ذم اًمنمع هل -5

 .اًمٜمٗمس وٓ دم٥م قمٚمٞمف

وٓ يٜم٘مٓمع  -يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت-ي٠مصمؿ سمؽميمٝم٤م  شواصمب٥م»: وأُم٤م اًمط٘مٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٢مهن٤م طم٤مًم٦م

 .وؿمط٤من سملم إُمريـ ،وضمقهب٤م إمم اعمقت أو فمٝمقر اعمٝمدي اًمِمٞمٕمل

ُمع أن ذم ذًمؽ شمٗمريٓم٤ًم ذم  ،سمٕم٤ٌمده ظ ُمـ ا شرطمِم٥م ورمح٥م»أن اًمط٘مٞم٦م ذم اًمنمع  -2

ًمدومع إذى قمٜمف ٓي١مضمر قمٚمٞمٝم٤م يمٖمػمه٤م ُمـ  طم٘مف ؾمٌح٤مٟمف وًمٙمٜمف رظمص ذم ذًمؽ اًمطٗمريط

 .ُم٠مضمقراً  وًمق   يٕمٛمؾ هب٤م اًمِمخص وحتٛمؾ إذى ًمٙم٤من قمٜمد اظ  اًمرظمص

وؿمط٤من سملم  شديـ يتٗمرب هب٣م ايمُمخص إلم اهلل ؽمبح٣مٞمف»: أُم٤م اًمرظمّم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وم٢مهن٤م

 .يـإُمر

 .^وًمٞم٧ًم ًمٚمٜمٌل يمٙمٚمستّمٔمٖمكم أن اًمط٘مٞم٦م ذم اًمنمع إٟمام هل -3

ذم إسمالغ  ^يٜمقسمقن قمـ اًمٜمٌل زقمٛمقا أهنؿ اًمذيـ يمأل ٚم٥م أٞمٖمسٜمؿوأُم٤م اًمط٘مٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ومٝمل 

 .اًمديـ وطمراؾمطف ومِمط٤من سملم إُمريـ

ومال همراسم٦م  ^وًمٙمـ اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ويمذًمؽ سمٕمض قمٚمامئٝمؿ ىمد ٟم٥ًم اًمط٘مٞم٦م إمم اًمٜمٌل

 !!ٜم٥ًم إمم إئٛم٦مإذن أن شم
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 : فمٛمد آشمٛمل فمممي٥م أديم٥م ايمتٗمٝم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

وم٢من أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إٟمام شمرظمص ذم اًمط٘مٞم٦م  ،أُم٤م آؾمطدٓل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ -أ 

ومٗمل يمال أيطلم اًم٤ًمسم٘مطلم دًٓم٦م قمغم أٟمف ي٤ٌمح ًمٚمٛمًٚمؿ إذا شمٕمرض ٕذى ٓ رطٛمٚمف  ،شمقضمٌٝم٤م وٓ

 . أن يقاومؼ ذم اًمٔم٤مهر دون اًم٤ٌمـمـ

اعمٗمن اًمًٜمل اعمٕم٤مس حمٛمد رؿمٞمد رو٤م سمٕمد  ذيمررظمّم٦م يمام : أي شاؾمطثٜم٤مئٞم٦م»: ًم٦مومٝمل طم٤م

ويمؾ ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمرظمص ٕضمؾ اًميورات اًمٕم٤مرو٦م ): ىم٤مل ،شمٚمخٞمص يمالم اعمٗمنيـ ًممي٦م

 (ٓ ُمـ أصقل اًمديـ اعمطٌٕم٦م دائامً 
(5)

. 

٤م أو اًمطخكم ذم اعمذه٥م ٓ جيقز شمريمٝم شفمٗمٝمدة أؽم٣مؽمٝم٥م»: أُم٤م قم٘مٞمدة اًمط٘مٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ومٝمل

 .وُمـ شمريمٝم٤م أو ختغم قمٜمٝم٤م ىمٌؾ ظمروج اعمٝمدي وم٘مد ظمرج ُمـ اًمديـ يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ،قمٜمٝم٤م

وهذا  ،إدًم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم أئٛمطٝمؿ شمٗمرض اًمط٘مٞم٦م ودمٕمٚمٝم٤م ديٜم٤ًم وشمطققمد ُمـ ي٤مًمٗمٝم٤م -ب 

صمؿ جيٕمٚمٝم٤م  قمٜمد اإلوٓمرار ُمـ أقمج٥م اًمطنميع: إذ يمٞمػ يرظمص ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمًٚمؿ ذم اعمٕمّمٞم٦م

 !!يٜم٤ًم؟إئٛم٦م د

إىمقال اًمطل أوردٟم٤مه٤م قمـ مخ٦ًم ُمـ قمٚمامئٝمؿ شم١ميمد ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمرواي٤مت وهل  -صمي

سمرىمٜم٣م »: وطمٙمؿ اخلٛمٞمٜمل سم٠من ،وُمـ شمريمٝم٤م ظمرج ُمـ اًمديـ ،واضم٦ٌم وٓ جيقز شمريمٝم٤م شاًمط٘مٞم٦م»: أن

ًمٞم٧ًم طم٤مًم٦م دائٛم٦م وأهن٤م ىمد شمؽمك سمؾ ىمد جي٥م  شاًمط٘مٞم٦م»ومٙمٞمػ يزقمؿ إذن اعمٔمٗمر أن  شاظمقزمٗم٣متَمـ 

 ! ؟ٝم٤مشمريم

وأهن٤م يم٤مٟم٧م ؿمديدة  ،سم٠من أئٛمطٝمؿ ىمد قم٤مؿمقا زُمـ اًمط٘مٞم٦م ٦مي١ميمد قمٚمامء آصمٜمل قمنمي: شم٣ميمر٣مً 

 .و  يطٛمٙمٜمقا ُمـ ٟمنم أطم٤مديثٝمؿ قمٚمٜم٤مً قمٚمٞمٝمؿ طمطك إهنؿ طمذروا ُمـ إقمالن أهارهؿ 

وهؿ يم٤مٟمقا  سمٕمنمات أٓفُمـ أيـ ضم٤مءت هذه اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝمؿ اًمطل شمٕمد : إذاً 

سمؾ يم٤مٟمقا طملم ردصمقن ئمٝمرون ظمالف احلؼ ظمقوم٤مً  ،ن أن يطحدصمقا قمالٟمٞم٦مظم٤مئٗملم ٓ يًطٓمٞمٕمق

                                                

 (. 3/285)شمٗمًػم اعمٜم٤مر  (0)
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 !!ُمـ قمٞمقن احلٙم٤مم يمام شمزقمؿ اًمرواي٤مت؟

ظمالف احلؼ واًمّمقاب  -طم٥ًم اًمرواي٤مت  -داظمؾ سمٞمقهتؿ يم٤مٟمقا ئمٝمرون  سمؾ طمطك

  .!!ًمِمدة اخلقف واًمٕمٛمؾ سم٤مًمط٘مٞم٦م

ٜمقم ذم صالة اًمّمٌح ىمقل اًمّمالة ظمػم ُمـ اًم: أي -وم٘مد أورد اًمٓمقد ظمؼميـ ذم اًمطثقي٥م 

 : اًمث٤م  ُمٜمٝمام -

 قمـ أيب ضمٕمٗمر  ،قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،ءقمـ اًمٕمال ،قمـ ومْم٤مًم٦م ،قمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد

 .شوًمق رددت ذًمؽ   يٙمـ سمف سم٠مس ىم٣من أيب يٛم٣مدي دم زمٝمتف زم٣ميمِمالة طمغم َمـ ايمٛمقم»: ىم٤مل

٦م سمٕمد ذيمره امذا اخلؼم واخلؼم أظمر ًمٞمٌٓمؾ دًٓم٦م اخلؼم قمغم ؾمٜمٞم صمؿ ىم٤مل اًمٓمقد

وُم٤م أؿمٌف هذيـ اخلؼميـ مم٤م يطْمٛمـ ذيمر هذه إًمٗم٤مظ وم٢مهن٤م حمٛمقًم٦م قمغم اًمط٘مٞم٦م ): ضمٕمٗمر أيب

 (إلمج٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م قمغم شمرك اًمٕمٛمؾ هب٤م
(5)

. 

 !وم٠مي شم٘مٞم٦م واإلُم٤مم يٜم٤مدي هب٤م ذم سمٞمطف وًمٞمس قمٜمده أطمد؟

 : هم١من إ ٚم٥م زمكم أَمريـ

٤مهرهؿ اًمذي أقمٚمٜمقه هق إُم٤م أهنؿ   يٙمقٟمقا يٕمط٘مدون ُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُمـ اإلُم٤مُم٦م ومٞمٙمقن فم

٠مهنؿ يم٤مٟمقا وهذا هق احلؼ اًمذي ٟمديـ اظ سم وهق قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمف ُم٤م يديٜمقن اظ 

 .قمٚمٞمف

ٕهنؿ قم٤مؿمقا ذم شم٘مٞم٦م ؿمديدة وظمقف قمٔمٞمؿ  :وإُم٤م أهنؿ يم٤مٟمقا أئٛم٦م ويم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن سم٤مًمط٘مٞم٦م

شمٕمط٘مده اًمِمٞمٕم٦م  ًمٙمٜمف هق اًمذي –وهذا ُم٤مٟمرده - رذرون ُمـ يمؾ ؿمخص طمطك داظمؾ سمٞمقهتؿ

 .آصمٜم٤مقمنمي٦م ذم أئٛمطٝم٤م

ومٛمطك طمدصمقا اًمٜم٤مس إذن هبذه اًمرواي٤مت اًمطل متأل قمنمات اعمجٚمدات وأيـ يم٤من ذًمؽ 

                                                

 (. 5/338: ) ؾمطٌّم٤مرآ ،(2/63)هتذي٥م إطمٙم٤مم  (0)
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 !وهؿ طمطك داظمؾ سمٞمقهتؿ ظم٤مئٗمقن؟

 .وهذا ُم٤م رط٤مج إمم شم٠مُمؾ وُمراضمٕم٦م ُمـ قم٘مالء اًمٓم٤مئٗم٦م

 : وومٖم٣مت َمع ايمٛمامذج ايمتل أورده٣م ايمُمٝمٔم٥م دم ايمتٗمٝم٥م: رازمٔم٣مً 

ُمـ أىمقال شمنمع اًمط٘مٞم٦م ومٝمق يمذب سيح واظ طمًٞم٥م ُمـ  ^ إمم اًمٜمٌلُم٤م ٟم٥ًم  -أ 

 .ووٕمف قمٚمٞمف

اًمذي قم٤مش ذم ُمٙم٦م ـمقال طمٞم٤مشمف يطٕمرض ًمألذى وهق يّمدع سم٤محلؼ  ^رؾمقل اظ

ويٕمٚمـ سمٓمالن اًمنمك ويًٗمف أطمالم اعمنميملم و  ُيِػ ؿمٞمئ٤مً قمٜمٝمؿ و  ُيٜم٘مؾ أٟمف ه٤مدهنؿ أو 

ًمٕمٓمرة صمؿ يٜم٥ًم إًمٞمف اًمط٘مٞم٦م ذم اعمديٜم٦م سمٕمد أن أقمزه ضم٤مُمٚمٝمؿ أو داهٜمٝمؿ وشمِمٝمد سمذًمؽ ؾمػمشمف ا

! سم٤معم١مُمٜملم طمطك ٟم٤موم٘مف قمٔمامء أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ إوس واخلزرج ظمقوم٤ًم ُمٜمف وُمـ أصح٤مسمف؟  اظ

عم٤مذا يط٘مل  ،ومٝمؾ يّمدق قم٤مىمؾ هذه إىمقال اًمٙم٤مذسم٦م قمٚمٞمف ويٜم٥ًم إًمٞمف أٟمف اشمَّ٘مك قم٤مئِم٦م 

 ! ًمق   يٙمـ يريده٤م؟ قم٤مئِم٦م؟ ُم٤م اًمذي جيؼمه قمغم سم٘م٤مئٝم٤م ُمٕمف أصالً 

 ُمـ ووٕمٝم٤م وٓ ُمـ أومطك هب٤م؟ امذه اًمدقمقى اًمٙم٤مذسم٦م اًمطل   يطؼ اظ  !فمجب٣مً 

إن ُم٘م٤مم اًمٜمٌقة أقمٔمؿ ُمـ أن هيٌط إمم درضم٦م اًمط٘مٞم٦م اًمطل ٓ يًطخدُمٝم٤م إٓ اًمْمٕمٗم٤مء 

أُم٤م ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اظ وؾمالُمف قمٚمٞمف وم٘مد يم٤من ذم ىمٛم٦م اًمِمج٤مقم٦م  ،اًمٕم٤مضمزون قمـ اًمّمدع سم٤محلؼ

ۇ ۆ ۆ ۈ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ،يمام هق طم٤مل مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ؾ قمغم اظ واًمطقيم

 .[39: إطمزاب]ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې 

 : وه٘مذا ىم٣من إٞمبٝم٣مء مجٝمٔم٣ًم يِمدفمقن زم٣محلؼ وٓ خيُمقن أضمدًا إٓ اهلل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ : ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ٟمقح 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ 

 .[75: يقٟمس]ڄ  ڦ ڦ ڦ ڄ
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 : هيدده ىمقُمف ويٕمٚمـ أٟمف ًمـ يٕمقد إمم ديٜمٝمؿ و  يًطٕمٛمؾ اًمط٘مٞم٦م وهذا ؿمٕمٞم٥م 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑڑ ک ک  ڄ ڃڃ

 .[89-88: إقمراف]ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ىمد طمرم يمطامن احلؼ وإظمٗم٤مءه سمٕمد قمٚمٛمف وشمققمد قمٚمٞمف سم٤مًمٓمرد ُمـ رمحطف ومٙمٞمػ   إن اظ

 !!؟احلؼ سمؾ ي٘مقل اًم٤ٌمـمؾ سمٛمـ ٓ يٙمطٗمل سمٙمطامن

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ : قمـ ضمزاء يمطامن احلؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم ڻ 

ھ ےے ۓ ۓ ﮲  ﮴ ﮵ ھ ھ   .[559: اًمٌ٘مرة]﮳ 

:  وررُمقن ُم٤م طمٚمؾ اظ قمـ اًمذيـ ي٘مقًمقن اًم٤ٌمـمؾ ومٞمحٚمٚمقن ُم٤مطمرم اظ ىم٤مل شمٕم٤مممو

﮷  ﮸﮹ھ ھ  ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮺ ﮻  ھ ے ے ۓ 

﯁  ﯀  ﮽ ﮾ ﮿   .[557-556: اًمٜمحؾ]       ﮼ 

ووقمد سمحٗمٔمف وؾمالُمطف  ،صمؿ إٟمف ؾمٌح٤مٟمف أُمر ٟمٌٞمف سم٠من يّمدع سم٤محلؼ ويٌٚمغ ُم٤م أُمره سمف رسمف

 .ُمـ يمٞمدهؿ وُمٙمرهؿ

ٹ: ٤مل شمٕم٤مممثثوم٘م  ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .[95-94: احلجر]

ڌ: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ڌ ڎ ڎ  ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 

 .[67: اعم٤مئدة]ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ  ڈڈ ژ ژ

 !!شم٘مٞم٦م؟ إن ٟمٌٞمٜم٤م اشمَّ٘مك أطمدًا أو يمطؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ديـ اظ : ومٙمٞمػ سمٕمد هذا ي٘م٤مل
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وذيمؽ يمألؽمب٣مب  ،أَم٣م َم٣م ٞمس٤م إلم إ ٚم٥م َمـ ايمتٗمٝم٥م هم١مٞمٛم٣م ٞمٔمتٗمد أٞمف ٓ يِمح فمٛمٜمؿ (ب

 : أسمٝم٥م

ىمد  ثث اًمذي هق همٓم٤مء ًمدقمقى اإلُم٤مُم٦م ثث أن إؿمخ٤مص اًمذيـ ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ هذا اعمٕمط٘مد -5

قم٤مؿمقا ذم اعمجطٛمع اعمًٚمؿ يمٖمػمهؿ ُمـ اًمّم٤محللم   ئمٝمر قمٚمٞمٝمؿ أن ادقمقا اإلُم٤مُم٦م و  يٜم٘مؾ أهؾ 

سمؾ يم٤مٟمقا  ،ُمع أهنؿ شمرمجقا امؿ وذيمروا ؾمػمهؿ ،اًمًٜم٦م قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ٟمًٌف إًمٞمٝمؿ أهؾ اًمطِمٞمع

سمقن ذم إذان ُمثؾ أهؾ اًمًٜم٦م ٝمرون ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م يمام ُمر ُمٕمٜم٤م أهنؿ يثقي ئم  هؿ

وأٟمٙمروه  وعم٤م يمثر قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمذب اعمخ٤مًمػ عم٤م هؿ قمٚمٞمف ،داظمؾ سمٞمقهتؿ طمٞم٨م ٓ ريهؿ أطمد

 ،هذه اًمٕم٘مٞمدة إلهي٤مم اعمٖمٗمٚملم أهنؿ همػم ص٤مدىملم ومٞمام ئمٝمروٟمف قمٚمٞمٝمؿ قم٧ماظمؽمُ  وطمذروا ُمٜمف

مم٤م ضمٕمؾ إئٛم٦م يِمطٙمقن ُمـ اعمحٞمٓملم هبؿ ويٚمٕمٜمقن سمٕمْمٝمؿ  ،٘مٞم٦م ام١مٓءوهؿ إٟمام ومٕمٚمقا ذًمؽ شم

صمؿ   يطقىمػ ه١مٓء قمـ اًمٙمذب ومزقمٛمقا أهنؿ  - يمام ؾمٞم٠ميت ـمرف ُمٜمف سم٢مذن اظ  -ويٙمذسمقهنؿ 

وهبذه اًمط٘مٞم٦م يًطٓمٞمٕمقن إىمٜم٤مع اًمٜم٤مس سم٠من فم٤مهر إئٛم٦م اعمٕمٚمـ ًمٞمس  ،إٟمام يمذسمقهؿ وًمٕمٜمقهؿ شم٘مٞم٦م

 !!احلؼ ُمع هذا اًمطٕمطٞمؿومٛمطك ئمٝمر  ،هق احل٘مٞم٘م٦م

ًم٤ًمروا سمًػمشمف ويم٤مٟمقا ذم درضم٦م  ^أن ه١مٓء ًمق يم٤مٟمقا أئٛم٦م يٜمقسمقن قمـ اًمٜمٌل -2

 .وطم٤مؿم٤مهؿ قمـ ذًمؽ واًمط٘مٞم٦م ٓ يًطٕمٛمٚمٝم٤م إٓ اًمْمٕمٗم٤مء ،ؿمج٤مقمطف: إذ ٓ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مُمٝمؿ همػم ذًمؽ

أن آل اًمٌٞم٧م ىمد اؿمطٙمقا ُمـ اعمحٞمٓملم هبؿ ويمذسمقهؿ وشمؼمءوا مم٤م ٟمًٌقه إًمٞمٝمؿ يمام  -3

 .ؾمٞم٠ميت سمٕمْمف سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم

 : ؽمب٤م سممميع ايمتٗمٝم٥م: طم٣مَمس٣مً 

 .وومٞمام يكم سمٞم٤من ذًمؽ ،إن إؾم٤ٌمب اًمطل سمررت شمنميع اًمط٘مٞم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م ذقم٤ًم وٓ قم٘مالً 

 : دفمقى أن اظمذه٤م رس -1

وإٟمام أٟمزل إدي٤من  ،ديٜم٤ًم ًمٞمٌ٘مك هاً  هذه اًمدقمقى همػم ُم٘مٌقًم٦م ذقم٤ًم: إذ   يٜمزل اظ 

 .غ ًمٚمٜم٤مسؿ وشمٌٚمَّ ًمطٕمٚمَّ 
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 ! أم اإلُم٤مُم٦م وم٘مط؟! هؾ هق اًمديـ سمٙم٤مُمٚمف؟: وأُم٤م قم٘مالً ومال ٟمدري ُم٤م هق اًمٌمء اًمذي هق ه

وم٢من أرادوا اًمديـ سمٙم٤مُمٚمف وم٤مًمديـ ىمد قمرف واٟمٙمِمػ وسُمٚميغ ًمٚمٌنمي٦م وأؾمٚمؿ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس 

 ! ذىم٤ًم وهمرسم٤ًم؟

ت وأقمٚمٜمٝم٤م وإن أرادوا اإلُم٤مُم٦م وم٘مد زقمٛمقا أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ذيمره٤م ذم قمنمات أي٤م

 !!! ذم قمنمات إطم٤مدي٨م ^اًمٜمٌل 

وه٤م هؿ اًمِمٞمٕم٦م يقردون إدًم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ويمالمه٤م يم٤مٟم٤م ُمقضمقديـ ذم مجٞمع 

 !؟شه»: إذن وم٠مي رء هق ،ومٝمل ًمٞم٧ًم ظم٤مومٞم٦م!! اًمٕمّمقر

إذ يمٞمػ شمِمٛمئز !! دقمقى أن ُمذهٌٝمؿ شمِمٛمئز ُمٜمف اًمٜمٗمقس هق ُمـ أقمج٥م اًمدقم٤موى -2

 !س شم٠مٟمس سمٙمؾ ظمػم وومْمٞمٚم٦م واًمديـ هق اعم١مؾمس اماموم٢من اًمٜمٗمق ،اًمٜمٗمقس ُمـ احلؼ

 !امذه إُمقر اًمطل قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م شمِمٛمئز ُمٜمف اًمٜمٗمقس؟ أيـ اًمِمٌٞمف ذم ديـ اظ 

إن هذا متٝمٞمد ًم٘مٌقل يمؾ رواي٦م ُمـ اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م اًمطل ٓ شمٚمٞمؼ سم٤مًمديـ وشمِمٛمئز ُمٜمٝم٤م 

 !!ًمٙمذبًمؽمويض اًمٜم٤مس قمغم ىمٌقل ا اًمٜمٗمقس سمحج٦م أن هذا مم٤م ٓ جيقز رده

إذ !! دقمقى أن طمدي٨م إئٛم٦م ٓ يٓمٞم٘مٝم٤م ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ دقمقى قمجٞم٦ٌم -3

 ! اًمٌنم سمام يٕمجز قمٜمف ُمالئٙمطف ورؾمٚمف؟ يمٞمػ يٙمٚمػ اظ 

أًمٞمس هذا ُمـ أووح اًمدٓئؾ أن هٜم٤مك أي٤مٍد ظمٗمٞم٦م شمريد أن شم٘مٜمع اًمٜم٤مس سم٘مٌقل اًمٙمالم 

 !ٛم٦م؟اعمخ٤مًمػ ًمٚم٘مرآن واًمًٜم٦م سمحج٦م أن هذا مم٤م متٞمز سمف إئ

اًمديـ أم قمغم طمٞم٤مة إئٛم٦م اًمذيـ يمٚمٗمقا سم٘مٞم٤مدة قمغم هؾ ذقم٧م اًمط٘مٞم٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م  -4

ومال يٛمٚمٙمقن اًمِمج٤مقم٦م  -يمام شمزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م-اًمٌنمي٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمديـ وإسمالهمف ًمٚمٜم٤مس 

 . شاظمٗمدس»: اًمديـوًمق و٤مع  شاظمٗمدؽم٥م»: أٟمٗمًٝمؿإمم اًمط٘مٞم٦م حلامي٦م  ٠مونًمطحٛمؾ اعمًئقًمٞم٦م ومٞمٚمج

قمالىم٦م همػم  هؾ سمٞمٜمف وسملم اظ ! عم٤مذا ُي٘مدس اًمِمخص؟! ٗمًٝمؿ ُم٘مدؾم٦م؟صمؿ عم٤مذا أٟم
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سمح٥ًم ُم٤م ي٘مدُمف ُمـ ظمدُم٦م  أًمٞمس اًمِمخص إٟمام يٜم٤مل اعمٙم٤مٟم٦م قمٜمد اظ ! قمالىم٦م اًمٕمٌقدي٦م؟

يًطح٘مقن سمف  همػم قمالىم٦م اًمٕمٌقدي٦م سملم إئٛم٦م ورب اًمٕم٤معملمقمالىم٦م  أم أن هٜم٤مك! ؟ًمديـ اظ 

 !اًمط٘مديس وًمق أو٤مقمقا اًمديـ؟

 ايمِمداوم٥م": ؿ اًمِمٞمٕم٦م شم٘مرر أن هٜم٤مك قمالىم٦م سملم رب اًمٕم٤معملم وأئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م وصٗمقه٤م سمثثثٟمٕم

 !!"َمع اهلل

 : ك دم ديـ ٣ماؽمتٚمع إلم َم٣ممل سمسٚمٔمف أذٞم

وىمع اًمٙمثػم ُمـ هذا اًمٙمالم سملم اعم١مُمٜملم اًمثقاقملم أن ): يٗمقل آي٥م اهلل ايمٔمٓمٚمك حمٚمد ايمِمدر

 ؟اًمٙمٕم٦ٌم أومْمؾ أم طمرم أُمػم اعم١مُمٜملم

سمثامذا شمريثد أن دمٞمث٥م وم٠مضمث٥م ويمثذًمؽ اعمّمثغم ُمّمثغم أُمثػم  ،رم أُمثػم اعمث١مُمٜملمطم: أٞم٣م أومقل

  ؟اظ ُم٤م هل صداىمطف ُمع اًمٙمٕم٦ٌم ،ويمذًمؽ ُمًٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ،اعم١مُمٜملم

 (أيمثر .. .ٓ ؟وم٘مط هذه ،وزم اظ طم٘م٤م ً ،ويم٘مـ يمف صداوم٥م َمع أَمغم اظم٠مَمٛمكم
(5)

. 

 .دهتؿ وي٠ًمًمقن٤مؾمطٙمط٥م ؿمٝم

سمح٥ًم ضمٝم٤مدهؿ ذم  وإٟمام يٜم٤مًمقن اًمرومٕم٦م قمٜمد اظ  ،طثٜم٤مءدون اؾم إن اًمٜم٤مس قم٤ٌمد اظ 

 ،وظمٚم٘مف ٟم٥ًم وإٟمام اًم٘مرب سمح٥ًم اًمٕمٛمؾ وًمٞمس سملم اظ ! ؾمٌٞمٚمف وحتٛمٚمٝمؿ إذى ُمـ أضمٚمف

ڍ ڍ : ىم٤مل شمٕم٤ممم ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ  ڄ 

 .[53: احلجرات]ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ديطف وحتٛمٚمف إذى ذم ؾمٌٞمؾ إٓ سمٙمامل قمٌق ُمٙم٤مٟمطف قمٜمد رسمف  و  يٜمؾ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

ىم٤مل  ،وًمق ىمٍم ذم قمٌقديطف ًمٕم٤مىمٌف اظ ؾمٌح٤مٟمف ،غ شمٚمؽ اعمرشم٦ٌموًمق   يٗمٕمؾ عم٤م سمٚمَ  ،رسمف ؾمٌح٤مٟمف

ژ ژ: شمٕم٤ممم ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ 

                                                

 (. 54: ص)ُمٜمؼم اًمّمدر  (0)
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 .[48-44: احل٤مىم٦م]ڱ ڱ ں ں  ڱ ڱ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ : وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

يئ   .[75-44: اإلهاء]ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

﮻  : وىم٤مل شمٕم٤ممم ﮺ ﮹  ﮶ ﮷ ﮸  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵  ے ۓ ۓ

﯁     ﯀  ﮿  ﮾  ﮽   .[66-65: اًمزُمر]﮼ 

إظمٗم٤مء اًمطٜم٤مىمض ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ  ٦مقمنمي ٤م  يًطٓمع قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم: ؽم٣مدؽم٣مً 

وىمد يم٤من اعمطقىمع أن يقىمظ هذا اًمطٜم٤مىمض قم٘مقل اًمٕمٚمامء ًمٞمٌحثقا قمـ اًم٥ًٌم اًمذي ٟمط٩م  ،أئٛمطٝمؿ

 -قمٜمف هذا اًمطٜم٤مىمض: إذ احلؼ ٓ يطٜم٤مىمض واًمديـ ٓ يطٕم٤مرض ومحٚم٦م اًمنمع ُمـ إٟمٌٞم٤مء وٟمقاهبؿ 

يمام واًمطٜم٤مىمض دًمٞمؾ وم٤ًمد اعمّمدر ،ٓ يٛمٙمـ أن يطٜم٤مىمْمقا -إن يم٤من امؿ ٟمقاب يمام زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م

 .ذيمر رسمٜم٤م 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ چ چ چڇ: ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 .[82: اًمٜم٤ًمء]ڈڈ

لم اًمِمٞمٕم٦م وسملم ُمٕمروم٦م احلؼ اًمٞمقم وىمٌؾ اًمٞمقم يمام شم٘مدم وؾمٞم٠ميت وهذا اًمطٜم٤مىمض رقل سم

 .سمٞم٤مٟمف سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم

اقمؽماف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سم٠مهنؿ قم٤مضمزون قمـ ُمٕمروم٦م أي اًم٘مقًملم ُمـ أىمقال إئٛمث٦م هثق : ؽم٣مزمٔم٣مً 

هؿ هثثل اًمّمثثقاب؟ ممثث٤م شمرشمثث٥م قمٚمٞمثثف اظمثثطالف ومطثث٤موى اًمٕمٚمثثامء ااحلثثؼ؟ وأي اًمٗمطثث٤موى ُمثثـ ومطثث٤مو

 . اًمٕم٤م  اًمقاطمد ًمٞمٗمطل سم٠ميمثر ُمـ ومطقى يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤مممطمطك إن  ،وشمٜم٤مىمْمٝم٤م

رهمع اخلالف فمـ إَم٥م ايمذي يسببف فمدم »: هذا وهؿ يزقمٛمقن أن اًم٘مّمد ُمـ اإلُم٤مُم٦م هق

 .شايمٔمِمٚم٥م
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وه٤م هل اًمِمٞمٕم٦م اًمطل شمزقمؿ ذًمؽ ىمد اظمطٚمٗم٧م أىمقاام٤م وشمٜم٤مىمْم٧م ومط٤مواه٤م طمطك زادت قمغم 

وًمٙمٜمٝمؿ ي١ميمدون أن إُم٦م ٓ دمطٛمع  ،ن أئٛمطٝمؿ ُمٕمّمقُمقناظمطالف أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ   يدقمقا أ

 . ُمٜمٝم٤م وم٢مذا ظمٗمل احلؼ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م فمٝمر ًمٓم٤مئٗم٦م أظمرى ،قمغم والًم٦م

سمؾ اعمجطٝمد اعمخٓمئ ُم٠مضمقر قمٜمد  ،صمؿ إن اعم٤ًمئؾ آضمطٝم٤مدي٦م ٓ إصمؿ قمغم اعمخٓمئ ومٞمٝم٤م

 . اظ

ادقم٤مئٝمؿ أهنؿ يطٌٕمقن  سمف اًمِمٞمٕم٦م قمـ أهؾ اًمًٜم٦م رهمؿ تومام هق اًمٌمء اًمذي متٞمز

 !؟وم٠ميـ ؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م ،وأهنؿ ريمٌقا ؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م ،اعمٕمّمقُملم

واعمٓمٚمع قمغم شم٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م يرى أهن٤م شمٗمؽمق سمٕمد يمؾ ُمقت إُم٤مم إمم قمدة ومرق ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م 

 !!ؾمٗمٞمٜم٦م شمزقمؿ أهن٤م ؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م

أو أيمثر  ٜمط٤منؾمٗمٞمقم٤م   ٙمقن ًمٙمؾسمؾ ىمد ي ،ؾمٗمٞمٜم٦مًمٙمؾ قم٤م   اًمٞمقم قمنمات اًمًٗمـ وه٤م هل

 !!وم٠ميـ اًمًٗمٞمٜم٦م ي٤م أصح٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م؟

أن إئٛم٦م اؾمطخدُمقه٤م: ٕهنؿ قم٤مؿمقا وم٘مد رأيٜم٤م ٟمامذج يًػمة ُمـ اًمط٘مٞم٦م شمزقمؿ : وأطمغماً 

سمؾ إٟمف ي١مذن داظمؾ سمٞمطف  ،ظم٤مئٗملم ُمرقمقسملم طمطك إن أطمدهؿ يطٚمٗم٧م يٛمٜم٦ًم وينًة ىمٌؾ أن يطٙمٚمؿ

أطمدهؿ يٙم٤مد يدقمل اجلٜمقن ًمِمدة ظمقومف سمؾ إن  ،وًمٞمس قمٜمده همػم أهٚمفظمقوم٤ًم سم٠مذان أهؾ اًمًٜم٦م 

وذًمؽ يٕمٜمل أهنؿ ٓ يًطٓمٞمٕمقن احلدي٨م ُمع اًمٜم٤مس وٓ شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اًمديـ وذًمؽ يمٚمف  ،وهٚمٕمف

 .ضمس٤م دفمقى ايمرواي٣مت ايمُمٝمٔمٝم٥م

 طمطكهب٤م ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م  ئوهبذا ئمٝمر أن هذه اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم آل اًمٌٞم٧م واًمطل متطٚم

وهؿ ىمد قم٤مؿمقا ذم زُمـ اًمط٘مٞم٦م  ، صدوره٤م قمٜمٝمؿيٙم٤مد سمٕمْمٝم٤م يٙمقن محؾ سمٕمػم أهن٤م ُمِمٙمقك ذم

 .اًمِمديدة اًمطل متٜمٕمٝمؿ ُمـ حتدي٨م اًمٜم٤مس سمام يريدون طم٥ًم شمٚمؽ اًمرواي٤مت يمذًمؽ

هذا ايمبٛم٣مء ايمٔمٗمدي ايمذي وم٣مم فمعم هذه ايمرواي٣مت همٜمؾ آن إوان يمٔمٗمالء ايمُمٝمٔم٥م أن يراصمٔمقا 

 . ؿم٣م ٖمتكم َمتٛم٣مضمرسمكمهذه ايمرواي٣مت ايمتل همروم٦م إَم٥م وومسٚمتٜمؿ إلم وأن يٚمحِمقا  ،اظمُمبقه٥م
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 رُبقط فزبوي األئًخ
 

 .شمٜم٤مىمض ومط٤موى إئٛم٦م قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول 

 .ُمقوقع شمٜم٤مىمض ومط٤موى إئٛم٦موىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين 
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 املطلب األول
  وعـــوضـرض وــع

 تٍــاقـض فتـاوى األئـىــة
 

شمٜمث٤مىمض .. اًمطٜم٤مىمض ؾمٛم٦م سمث٤مرزة ذم اعمثذه٥م أن يرى ٦مل قمنمياعمططٌع ًمرواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم

وهٙمثذا ٓ ... وشمٜم٤مىمض اعمثدح واًمثذم ،وشمٜم٤مىمض اجلرح واًمطٕمديؾ ،وشمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت ،اًمٗمط٤موى

 .شمٙم٤مد دمد ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ ضمقاٟم٥م اًمديـ ًمٞمس ومٞمف شمٜم٤مىمض

وهذا يقضم٥م قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن ي٘مػ قمٜمد هذه اًمٔم٤مهرة اخلٓمػمة ًمٞمٕمرف أؾم٤ٌمب هذا 

 : اًمطٜم٤مىمضهذا ٞمام يكم ٟمامذج ُمـ ووم ،اًمطٜم٤مىمض

 : دم ايمرواي٥م ايمقاضمدةايمتٛم٣مومض  *

ي٘مقل اًم٘مقًملم اعمطٜم٤مىمْملم ذم اعمجٚمس اًمقاطمد أو ذم اعم٠ًمًم٦م  وردت رواي٤مت شمذيمر أن اإلُم٤مم

 . اًمقاطمدة أو ُمع اًمِمخص اًمقاطمد

 : همٚمـ ذيمؽ َم٣م يقم

  : فمتذار فمـ َمٔمرهم٥م ضم٘مؿ َمسٟميم٥م شمؿ اإلهمت٣مء همٝمٜم٣مآ *

إذ ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف  يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد أيب قمٌد اظ »: أٟمف ىم٤مل قمـ سمنم سمـ إسمراهٞمؿ

هذا اإلُم٤مم  ،إٟم٤م ظ وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن: وم٘م٤مل اًمرضمؾ ،ُم٤م قمٜمدي ومٞمٝم٤م رء: قمـ ُم٠ًمًم٦م؟ وم٘م٤مل

 وم٠مصٖمك أسمق قمٌد اظ  ،اعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م ؾم٠مًمطف قمـ ُم٠ًمًم٦م ومزقمؿ أٟمف ًمٞمس قمٜمده ومٞمٝم٤م رء

أيـ اًم٤ًمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م يمذا ويمذا؟ ويم٤من اًمرضمؾ ىمد : وم٘م٤مل !!أذٟمف إمم احل٤مئط يم٠من إٟم٤ًمٟم٤ًم يٙمٚمٛمف

ًمقٓ : صمؿ اًمطٗم٧م إزم وم٘م٤مل. اًم٘مقل ومٞمٝم٤م هٙمذا: وم٘م٤مل !ه٠مٟمذا: ىم٤مل. اًم٤ٌمب (قمط٦ٌم)ضم٤موز اؾمٙمٗم٦م 
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 .(5) !!!ٟمزاد ًمٜمٗمد ُم٤م قمٜمدٟم٤م

  : همتقى وٞمٗمٝمّمٜم٣م دم اظمجٙمس ايمقاضمد *

 .لقمـ ُم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مسمٜم-أسم٤م ضمٕمٗمر : أي– ؾم٠مًمطف»: ىم٤مل قمـ زرارة سمـ أقملم

 .وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مسمٜمل ،صمؿ ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف قمٜمٝم٤م

 .صمؿ ضم٤مء رضمؾ آظمر وم٠مضم٤مسمف سمخالف ُم٤م أضم٤مسمٜمل وأضم٤مب ص٤مطمٌل

رضمالن ُمـ أهؾ اًمٕمراق ُمـ ؿمٞمٕمطٙمؿ ىمدُم٤م  ،ي٤م اسمـ رؾمقل اظ: ومٚمام ظمرج اًمرضمالن ىمٚم٧م

٤م إن هذا ظمػم ًمٜم ،ي٤م زرارة: ي٠ًمٓن وم٠مضم٧ٌم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٖمػم ُم٤م أضم٧ٌم سمف ص٤مطمٌف؟ وم٘م٤مل

وًمٙم٤من أىمّؾ ًمٌ٘م٤مئٜم٤م  ،وًمق اضمطٛمٕمطؿ قمغم أُمر واطمد ًمّمدىمٙمؿ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤م ،وأسم٘مك ًمٜم٤م وًمٙمؿ

شوسم٘م٤مئٙمؿ
(5)

. 

 : همتقى أطمرى يٟميت ٞمٗمٝمّمٜم٣م زمٔمد زَمـ *

ومٚمام أومط٤مه قم٤مد إًمٞمف ُمـ ىم٤مسمؾ  ،ذه٥م رضمؾ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُيدقمك قمٛمر سمـ ري٤مح ًمٞم٠ًمل إُم٤مُمف

هذا ظمالف : وىم٤مل ،ؾمطٜمٙمر ذًمؽوم٤م ،وم٠ًمًمف قمـ ٟمٗمس اعم٠ًمًم٦م وم٠مومط٤مه سمخالف اجلقاب إول

 ،إن ضمقاسمٜم٤م ظمرج قمغم اًمط٘مٞم٦م: (اإلُم٤مم: أي)وم٘م٤مل ًمف  ،أضمٌطٜمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اًمٕم٤مم اعم٤ميض ُم٤م

 .ومطِمٙمؽ ذم أُمره وإُم٤مُمطف

 ،وىمص قمٚمٞمف ُم٤م طمدث (حمٛمد سمـ ىمٞمس: ويدقمك)صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمده وًم٘مل أطمد اًمِمٞمٕم٦م 

ٞمح اًمٕمزم قمغم اًمطديـ سمام يٗمطٞمٜمل سمف وىمٌقًمف ؾم٠مًمطف قمٜمٝم٤م إٓ وأٟم٤م صحوىمد قمٚمؿ اظ أ  ُم٤م : وىم٤مل ًمف

ومٚمٕمٚمف طميك ُمـ : وم٘م٤مل ًمف حمٛمد سمـ ىمٞمس ،ومال وضمف ٓشم٘م٤مئف إي٤مي وهذه طم٤مزم ،واًمٕمٛمؾ سمف

                                                

: ص: )رإظمٌث٤م درر ،(26/95: )اًمٌحث٤مر ،(5/459: )ُمديٜمث٦م اعمٕمث٤مضمز ،(456: ص: )سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت (0)

 (. 68: ص: )يٜم٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز ،(256

: ص)درر إظمٌث٤مر  ،(557: ص)ُمًثطدرك ؾمثٗمٞمٜم٦م اًمٌحث٤مر  ،(2/395)قمٚمؾ اًمنمثائع  ،(5/65)اًمٙم٤مذم  (2)

48 .) 
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وًمٙمـ ضمقاسمٞمف مجٞمًٕم٤م ظمرضم٤م قمغم  ،ُم٤م طمي جمٚمًف ذم واطمدة ُمـ اعم٠ًمًمطلم همػمي: اشم٘م٤مه؟ وم٘م٤مل

ومرضمع  ،٤مم اعم٤ميض ومٞمجٞم٥م سمٛمثٚمفو  رٗمظ ُم٤م أضم٤مب سمف ذم اًمٕم -قمغم احلظ : أي -وضمف اًمطٌخٞم٧م 

ٓ يٙمقن إُم٤مًُم٤م ُمـ يٗمطل سم٤مًم٤ٌمـمؾ: وىم٤مل ،قمـ إُم٤مُمطف
(5)

. 

 : دم جمٙمس واضمد سمٟمويؾ رؤي٣م وسم٘مذيبٜم٣مسمِمديؼ  *

وقمٜمده  -  -دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اظ : روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل* 

 !رأي٧م رؤي٤ًم قمجٞم٦ٌم! ضمٕمٚم٧م ومداك: وم٘مٚم٧م ًمف ،طمٜمٞمٗم٦م أسمق

ومٕمرض )وأوُم٠م سمٞمده إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ،ه٤مهت٤م إن اًمٕم٤م  هب٤م ضم٤مًمس! ُمًٚمؿ ي٤م اسمـ: وم٘م٤مل زم

  .(-يمام يزقمٛمقن-اًمراوي اًمرؤي٤م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مضم٤مسمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

 !!أص٧ٌم واظ ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م: وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ 

إ  يمره٧م شمٕمٌػم ! ضمٕمٚم٧م ومداك: وم٘مٚم٧م ،صمؿ ظمرج أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمٜمده: (اًمراوي)ىم٤مل 

 .ٜم٤مص٥مهذا اًم

 ،وٓ شمٕمٌػمٟم٤م شمٕمٌػمهؿ ،ومام يقاـمئ شمٕمٌػمهؿ شمٕمٌػمٟم٤م :ٓ ي١ًمك اظ !ي٤م اسمـ ُمًٚمؿ: وم٘م٤مل

 .وًمٞمس اًمطٕمٌػم يمام قمؼمه

 !أص٧ٌم وحتٚمػ قمٚمٞمف وهق خمٓمئ؟: وم٘مقًمؽ ،ضمٕمٚم٧م ومداك: وم٘مٚم٧م ًمف: ىم٤مل

 !!ٟمٕمؿ طمٚمٗم٧م قمٚمٞمف أٟمف أص٤مب اخلٓم٠م: ىم٤مل
(5)

. 

 .اًمِمٞمٕم٦مهذه ٟمامذج ُمـ شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم أئٛم٦م 

 .وومٞمام يكم وىمٗم٤مت ُمع ُمٌح٨م شمٜم٤مىمض ومط٤موى إئٛم٦م

                                                
 ،(2/536)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  ،(69/575( )37/33)اًمٌحثث٤مر  ،(65-59: ص)ومثثرق اًمِمثثٞمٕم٦م  (0)

 (.54/43)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(2/225)ضم٤مُمع اًمرواة 

  .(8/292)اًمٙم٤مذم  (2)
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 ملطلب الثانيا
 تٍاقض فتاوى األئىة وضوعوقفات وع و

 

 

 : افمتذار اإلَم٣مم فمـ ايمٖمتقى شمؿ ئمقد همٝمٖمتل: أوًٓ 

ويٕمٚمؿ  ^ ي٠ميت أطمد أشم٤ٌمع اإلُم٤مم ي٠ًمًمف قمـ ديٜمف واإلُم٤مم ذم اقمط٘م٤مدهؿ يٜمقب قمـ اًمٜمٌل

صمؿ قمٜمدُم٤م  ،ا اإلُم٤مم قمٚمؿ اًمديـ سمٙم٤مُمٚمف إُم٤م ُمٙمطقسم٤ًم أو إام٤مُم٤مً وىمد ورث هذ ^ يٕمٚمؿ اًمٜمٌل ُم٤م

ومٞمدسمر ! ُي٠ًمل يٕمطذر ومٞمحزن اًم٤ًمئؾ وَيٕمج٥ُم ُمـ إُم٤مم ُمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م ٓ يٕمٚمؿ اجلقاب؟

ومام هق إٓ أن ومم اًمرضمؾ وإذا سم٤مإلُم٤مم  ،اًمرضمؾ يمئٞم٤ًٌم طمزيٜم٤ًم وًمٙمـ اعمِمٝمد   يٜمطف سمٕمد

 ،يٚم٘مٜمف اجلقاب -  وطمل ُمـ اظ: أي -٤ًم حمٛمد اًمّم٤مدق يًٛمع ه٤مشمٗم٤ًم ُمالئٙمٞم سمـ ضمٕمٗمر

ومُٞمّمٖمل سم٢مذٟمف إًمٞمف وإصٖم٤مء إذن دًمٞمؾ أن هٜم٤مك صقشم٤ًم ي٤مـمٌف صمؿ يٕمقد اإلُم٤مم ومٞمًطدقمل اًم٤ًمئؾ 

 !! ومٞمخؼمه سم٤مجلقاب

هذه متثٞمٚمٞم٦م أراد ُمٜمٝم٤م واوٕمٝم٤م قمغم اإلُم٤مم أن ي١ميمد أن إئٛم٦م يطٚم٘مقن قمٚمٛمٝمؿ وطمٞم٤ًم ُمـ 

 .زقمؿ أهنؿ ورصمقا اًمٕمٚمؿ ُمٙمطقسم٤مً وٟمز أن هٜم٤مك دقمقى أظمرى شم ، اظ

صمؿ عم٤م ىمرر أن جيٞم٥م  ،أُم٤م روايطٜم٤م هذه وم٘مد زقمٛم٧م أٟمف ًمٞمس قمٜمد اإلُم٤مم قمٚمؿ ومٞمام ؾمئؾ قمٜمف

وصٚمف اجلقاب هيٕم٤ًم سمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ ظم٤مـمٌف وم٠مصٖمك ًمف ومال سمد ُمـ شمؼمير آقمطذار إول سم٠مٟمف ىمد 

 !! أذٟمف ومج٤مءه اجلقاب

ًمديف يمط٤مسم٤ًم ُمقروصم٤ًم يِمطٛمؾ قمغم يمؾ ُم٤ًمئؾ اًمديـ  د ًمٚمٙمط٤مب هٜم٤م وىمد زقمٛمقا أنٕمُ ُم٤م سم٤مًمف   يَ 

 ! طمطك أرش اجلٜم٤مي٤مت؟

ضمٕمٚم٧م : وم٘مٚم٧م ًمف ،دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اظ ): همٗمد روى ايم٘مٙمٝمٛمل فمـ أيب زمِمغم وم٣مل
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 ه٤مهٜم٤م أطمد يًٛمع يمالُمل؟  ،إ  أؾم٠مًمؽ قمـ ُم٠ًمًم٦م! ومداك

ؾمؾ ! أسم٤م حمٛمدي٤م : صمؿ ىم٤مل !!ؾمؽمًا سمٞمٜمف وسملم آظمر وم٤مـمٚمع ومٞمف ومرومع أسمق قمٌد اظ : ىم٤مل

 .قمام سمدا ًمؽ

سم٤مسم٤مً  قمّٚمؿ قمٚمٞم٤مً  ^إن ؿمٞمٕمطؽ يطحدصمقن أن رؾمقل اظ ! ضمٕمٚم٧م ومداك: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 يٗمطح ًمف ُمٜمف أًمػ سم٤مب؟ 

أًمػ سم٤مب يٗمطح ُمـ يمؾ سم٤مب أًمػ  قمٚمٞم٤ًم  ^ؿ رؾمقل اظ قمٚمَّ ! ي٤م أسم٤م حمٛمد: وم٘م٤مل: ىم٤مل

 .سم٤مب

 .هذا واظ اًمٕمٚمؿ: ىمٚم٧م: ىم٤مل

! ي٤م أسم٤م حمٛمد: صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل ،إٟمف ًمٕمٚمؿ وُم٤م هق سمذاك: ٤ملومٜمٙم٧م ؾم٤مقم٦م ذم إرض صمؿ ىم: ىم٤مل

 وإن قمٜمدٟم٤م اجل٤مُمٕم٦م وُم٤م يدرهيؿ ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟ 

 وُم٤م اجل٤مُمٕم٦م؟ ،ضمٕمٚم٧م ومداك: ىمٚم٧م: ىم٤مل

وإُمالئف ُمـ ومٚمؼ ومٞمف وظمط قمكم  ^صحٞمٗم٦م ـمقام٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤ًم سمذراع رؾمقل اظ : ىم٤مل

 (...طك إرش ذم اخلدشومٞمٝم٤م يمؾ طمالل وطمرام ويمؾ رء رط٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف طم ،سمٞمٛمٞمٜمف
(5)

. 

 (!!َمٙمٝمقن زم٣مب: أي) 5333.333= زم٣مب 5333×  زم٣مب 5333: يٕمٜمل

 !ومٙمؿ حت٧م يمؾ سم٤مب ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ؟

 !! و  يٙمطػ سمٛمٚمٞمقن سم٤مب طمطك زقمؿ أن قمٜمده اجل٤مُمٕم٦م ُمٙمطقب ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م رط٤مج إًمٞمف

 ! ومٝمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم حت٧م اعمٚمٞمقن سم٤مب اعمذيمقرة وٓ ذم اجل٤مُمٕم٦م؟

                                                
يٜمث٤مسمٞمع  ،(58/388: )ُمًثطدرك اًمقؾمث٤مئؾ ،(572: ص: )سمّمث٤مئر اًمثدرضم٤مت: واٟمٔمر ،(5/239: )اًمٙم٤مذم (0)

: ص)يمِمثػ احل٘مث٤مئؼ  ،(32: ص: )سمٞمث٧م إطمثزان ًمٚم٘مٛمثل ،(26/39: )اًمٌح٤مر ،(529: ص: )اعمٕم٤مضمز

535 .) 
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ء صمؿ قمج٤ًٌم آظمر أن دمد آامذه اًمدقم٤موى اًمٖمري٦ٌم اًمطل ٟم٧ًٌم إمم إئٛم٦م وهؿ ُمٜمٝم٤م سمر قمج٤ٌمً 

 ! ام٤م ُمـ يّمدىمٝم٤م ُمـ أشم٤ٌمع اعمذه٥م؟

ومٝمؾ شمآُمروا !! ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ي٠مشمٞمف صمالصم٦م أؿمخ٤مص يمٚمٝمؿ ي٠ًمل قمـ ُم٠ًمًم٦م واطمدة: شم٣مٞمٝم٣مً 

صمؿ يٙمقن ! ١مال؟قمٚمٞمٝم٤م إذ يمٚمٝمؿ ضم٤مءوا دون أن يٕمٚمؿ يمؾ ُمٜمٝمؿ قمـ أظمر ومٞم٠ًمل ٟمٗمس اًمً

وٓ ؿمؽ أهن٤م إُم٤م أن !! خمطٚمٗم٦م اجلقاب ذم اعمجٚمس اًمقاطمد وقمـ ُم٠ًمًم٦م واطمدة صمالصم٦م أضمقسم٦م

 ! وهذا ُمًطحٞمؾ. شمٙمقن هذه إضمقسم٦م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م

 .وإُم٤م أن شمٙمقن يمٚمٝم٤م همػم صحٞمح٦م

ومام  ،إذ ًمٙمؾ ؾم١مال ضمقاب واطمد ،وإُم٤م أن يٙمقن سمٕمْمٝم٤م صحٞمح٤ًم وسمٕمْمٝم٤م همػم صحٞمح

 ! سم٦م ُمطٜم٤مىمْم٦م؟سم٤مل اإلُم٤مم جيٞم٥م سم٠مضمق

ومقل ": أُم٤م هٜم٤م ومٝمل شإطمٖم٣مء احلؼ»: يزقمٛمقن أن اًمط٘مٞم٦م -يمام شم٘مدم-إن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م 

  "!!ايمب٣مؿمؾ

وم٢مذا يم٤من اًم٤ًمئؾ اعمًٙملم ضم٤مء ي٠ًمل قمـ ديٜمف صمؿ أضم٤مب اإلُم٤مم سمجقاب همػم صحٞمح 

سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويٜم٘مؾ ًمٚمٜم٤مس هذه اًمٗمطقى اًم٤ٌمـمٚم٦م ومجٞمٕمٝمؿ يطٕمٌدون  وذه٥م هذا اًم٤ًمئؾ يطٕمٌد اظ 

أًمٞمس اًمقاضم٥م قمغم اإلُم٤مم أن يًٙم٧م إذا   يًطٓمع أن ! هب٤م ومام ذٟمٌٝمؿ وإُم٤مُمٝمؿ أومط٤مهؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ؟

 !سم٢مظمٗم٤مء احلؼ؟ لي٘مقل احلؼ ومٞمٙمطٗم

: -وهق ئمٗم٤م فمعم َمرؾ هذا احلدي٧م دم ايم٘م٣مدم  -آي٥م اهلل ايمٔمٓمٚمك ايمػمومٔمل  ايمُمٝمٔمل وم٣مل

د سمثالصم٦م أضمقسم٦م خمطٚمٗم٦م إن اإلُم٤مم أضم٤مب قمـ ؾم١مال واطم: ي٘مقل اسمـ أؿمٞمؿ: وذم احلدي٨م اًمث٤م )

إن أطمدًا ؾمقاًء يم٤من إُم٤مُم٤ًم أو ُم٠مُمقُم٤ًم : ٟمحـ ٟم٘مقل ،إ  ومٝمٛم٧م أن اإلُم٤مم قمٛمؾ سم٤مًمط٘مٞم٦م: ي٘مقل

وإذا يم٤من يريد أن يٕمٛمؾ سم٤مًمط٘مٞم٦م قمٚمٞمف أن  ،جيقز ًمف أن يطٙمٚمؿ ظمالوم٤ًم ًمٚمقاىمع وسمخالف طمٙمؿ اظ ٓ

قمـ أظمر ًمٞم٘مقل ٓ أدري ٓ أن رٙمؿ سمثالصم٦م أطمٙم٤مم يطٚمػ يمؾ ُمٜمٝم٤م : يًٙم٧م أو ي٘مقل

واًمط٘مٞم٦م دائاًم حلٗمظ اًمديـ وًمٞمس  ،وإذا قمٛمؾ سم٤مًمط٘مٞم٦م ومال سمد أن يًٙم٧م ،إٟمف قمٛمؾ سم٤مًمط٘مٞم٦م: ُمريدوه
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شمؿ ٓ يٚم٘مـ سمٕمٝمغم  ،وفمعم اظمرء أن يٖمدي ديٛمف زمٛمٖمسف ٓ أن يٖمدي ٞمٖمسف زمديٛمف ،اًمديـ حلٗمظ اًمط٘مٞم٦م

 (أضم٘م٣مم اهلل زم٣مؽمؿ ايمتٗمٝم٥م
(5)

. 

٤من قم٤مضمزًا قمـ سمٞم٤من احلؼ ومٕمٚمٞمف أن يًٙم٧م أو ومٝمق ي٘مرر هٜم٤م أن اًمِمخص اخل٤مئػ إذا يم

أُم٤م أن يٗمطل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وهق ًمٞمس ُمٙمره٤ًم ومٝمذا ُم٤م ٓ ي٘مٌٚمف قم٘مؾ وٓ يٚمٞمؼ ُمـ  ،اظ أقمٚمؿ: ي٘مقل

 !! قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٙمٞمػ سمٛمـ يزقمؿ أٟمف إُم٤مم

وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ  ،سمؾ اًمرواي٤مت قمـ إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ حترم اًم٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ

: ًمٚمٕم٤م  إذا ؾمئؾ قمـ رء وهق ٓ يٕمٚمٛمف أن ي٘مقل»: اظ أٟمف ىم٤ملقمـ أيب قمٌد  ،ُمًٚمؿ سمـ حمٛمد

 !. وًمٞمس ًمٖمػم اًمٕم٤م  أن ي٘مقل ذًمؽ ،أقمٚمؿ اظ

إذا ؾمئؾ اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ قمام ٓ يٕمٚمؿ »: قمـ أيب قمٌد اظ أٟمف ىم٤مل ،وقمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ

ٓ أدري : وإذا ىم٤مل اعمًئقل ،ومٞمقىمع ذم ىمٚم٥م ص٤مطمٌف ؿمٙم٤مً  ،اظ أقمٚمؿ: وٓ ي٘مؾ ،ٓ أدري: ومٚمٞم٘مؾ

 !ومال يطٝمٛمف اًم٤ًمئؾ

أن »: ُم٤م طمؼ اظ قمغم اًمٕم٤ٌمد؟ ىم٤مل! ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر : وقمـ زرارة سمـ أقملم ىم٤مل

شي٘مقًمقا ُم٤م يٕمٚمٛمقن وي٘مٗمقا قمٜمدُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن
(5)

.  

ومٙمٞمػ ي٤مًمػ هق هذا إُمر ويطٕمٛمد  ،اظ أقمٚمؿ: ومٝمذا أُمر اإلُم٤مم عمـ ٓ يٕمٚمؿ أن ي٘مقل

 .(اظ أقمٚمؿ): ن ي٘مقلاًم٘مقل اعمخ٤مًمػ ًمٚمحؼ ويم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أ

وم٢من قَمٚمؿ احلؼ وإٓ  ،وٓ اجل٤مهؾ جيقز ًمف ذًمؽ ،ومال اًمٕم٤م  جيقز ًمف أن يٗمطل سمٖمػم احلؼ

 !!وضم٥م قمٚمٞمف اًمًٙمقت: ومام سم٤مل اإلُم٤مم إذن يٗمطل سمٖمػم احلؼ؟

 ،أهنؿ رووا قمـ إئٛم٦م أهنؿ يٓم٤مًمٌقن اًمٜم٤مس سم٠من يّمدىمقا اًم٘مقًملم اعمطٜم٤مىمْملم! واًمٕمج٥م

 .يمال اًم٘مقًملم اعمطٜم٤مىمْملم إمم اظ  سمؾ أدهك ُمـ ذًمؽ أن يٜم٥ًم

                                                

 (. 235 -234: ص)يمن اًمّمٜمؿ  (0)

 (. 5/42)اًمٙم٤مذم  (2)



 

 
 

94  

94 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

ومج٤مء قمغم ُم٤م طمدصمٜم٤ميمؿ وم٢مذا طمدصمٜم٤ميمؿ احلدي٨م »: همٗمد روى ايم٘مٙمٝمٛمل فمـ أيب صمٔمٖمر أٞمف وم٣مل

: وم٘مقًمقا ،ومج٤مء قمغم ظمالف ُم٤م طمدصمٜم٤ميمؿ سمف وإذا طمدصمٜم٤ميمؿ احلدي٨م ،صدق اظ: وم٘مقًمقا ،سمف

شصدق اظ شم١مضمروا ُمرشملم
(5)

 . 

واًم٘مقل سم٤مًمٌداء  ،وأظمرى ًمٚم٘مقل سم٤مًمٌداء ،يؼُمرة ًمٚمطّمد»: وفمٙمؼ ص٣مضم٤م احل٣مؾمٝم٥م زمٗمقيمف

 !! ش هق اقمط٘م٤مد أن اخُلْٚمَػ ذم حت٘مؼ اخلؼم ًمٞمس ُمـ اإلُم٤مم وإٟمام هق ُمـ اظ 

 ،صدق اظ: وم٘مقًمقا ،إن ظمرضم٧ْم إًمٞمٙمؿ اًمرواي٦م ُمـ اإلُم٤مم وومٞمٝم٤م أن إسمٞمض أؾمقد: أي

 !اظ؟صدق : قاًمقوم٘م ،هذا إؾمقد أسمٞمض: وإن شمراضمع وىم٤مل ًمٜمٗمس اًمِمخص أو ًمٖمػمه

: همٗمقيمقاهم١مذا ؽمٚمٔمتؿ ىمالَم٣ًم َمتٛم٣مومّم٣ًم  ،هم٣ميمتٛم٣مومض يمٝمس َمـ اإلَم٣مم وإٞمام هق َمـ اهلل 

 !!صدق اهلل

 .قمٚمقًا يمٌػماً  قمام ي٘مقل اجل٤مهٚمقنوشمٕم٤ممم اظ  ،أؾمطٖمٗمر اظ !! أي قم٘مؾ ي٘مٌؾ هذا اًمٙمالم؟

وًمٙمـ اًمٕمج٥م ُمـ  ،وم٤مًمذي ووٕمٝم٤م يٕمٚمؿ أٟمف يم٤مذب ،إٟمف ًمٞمس اًمٕمج٥م ممـ ووع اًمرواي٦م

 !!!يمالم ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙم٤مذمُمـ  ٚمامء اًمذيـ يؼمرون هذا اًمٙمذب يمام ُمراًمٕم

 : همتقى ايمُمخص وٞمٗمٝمّمٜم٣م: شم٣ميمر٣مً 

 !! ي٠ميت رضمؾ ي٠ًمل قمـ ُم٠ًمًم٦م صمؿ سمٕمد قم٤مم يٕمقد ومٞم٠ًمل قمـ ٟمٗمس اعم٠ًمًم٦م

هؾ ٕٟمف   يثؼ ذم اجلقاب إول أم أراد أن : ٓ ٟمدري عم٤مذا ؾم٠مل قمٜمٝم٤م ُمرة أظمرىوٟمحـ 

 .ومٙم٤من اجلقاب ُمطٜم٤مىمْم٤مً ! ٟمف   يثؼ سمف؟يطؼم إُم٤مُمف ٕ

وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف هيز اًمث٘م٦م ذم ٟمٗمس اًمِمخص: إذ يمٞمػ أن إُم٤مُم٤ًم يطٜم٤مىمض ذم اًمٗمطقى وهق 

 ! ؟يزقمؿ أن قمٚمٛمف ًمد  ُمـ اظ 

ومحزن اًم٤ًمئؾ وشمْمجر وؿمٙمك إمم سمٕمض أصدىم٤مئف ومٓمٛم٠مٟمف صدي٘مف أٟمف ًمٕمٚمف ظم٤مف ممـ 

                                                

 (. 5/369) اًمٙم٤مذم (0)
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 !! ُمٕمؽ ذم اعمجٚمس وم٠مومطك شم٘مٞم٦م

يٍمح اًم٤ًمئؾ أن إُم٤مُمف ضم٤مهؾ يٗمطل سم٤مًمطخٛملم صمؿ  ،أطمد ُمٕمل ذم اعمجٚمسٓ يقضمد : وم٘م٤مل

  !!واهتٛمف سم٠مٟمف أومطك سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومؽمك اقمط٘م٤مد إُم٤مُمطف -ٓ يٗمطل سم٤مًمٕمٚمؿ: أي-

أصح٤مب اإلُم٤مم احل٤مرضون ذم قمٍم اإلُم٤مم   يًطٓمٞمٕمقا ُمٕمروم٦م احلؼ ذم اًمٗمط٤موى : وم٢مذاً 

وهذا ُم٤م سح سمف قمٚمامء  ،ـ سم٤مب أوممؾمٞم٠مشمقن سمٕمدهؿ ُم ـوم٤مًمٖم٤مئٌقن اًمذي ،اًمّم٤مدرة ُمـ اإلُم٤مم

 .اًمِمٞمٕم٦م يمام شم٘مدم ويمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم

 : سمٟمويؾ ايمرؤي٣م: رازمٔم٣مً 

ن ًمٌٞم٤م ^ اًمٜم٤مئ٥م قمـ اًمٜمٌل يدظمؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمٞم٧م ضمٕمٗمر اإلُم٤مم اعمٜمّمقب ُمـ اظ 

 ،ومٞمقضمٝمف إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ومٞم٠ميت ؾم٤مئؾ ي٠ًمل قمـ شم٠مويؾ رؤي٤م ،-٥م زقمٛمٙمؿطمً -اًمديـ وطمٗمٔمف 

 .(وأوُم٠م سمٞمده إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ه٤مهت٤م إن اًمٕم٤م  هب٤م ضم٤مًمس): ئالً ىم٤م

وإُم٤م أن  ،إُم٤م أن شمٙمقن ص٤مدىم٦م: ؿمٝم٤مدة ضمٕمٗمر أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قم٤م  هب٤م حتطٛمؾ أطمد أُمريـ

 : شمٙمقن يم٤مذسم٦م

ُب أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم شم٠مويٚمف ام٤م سمٕمد ظمروضمف؟  ! وم٢من يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م ومام سم٤مًمف ُيٙمذي

طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمس ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم وٓ ُمع أن أسم٤مقمغم اًمٙمذب  اً وإن يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م ومام اًمذي أضمؼم ضمٕمٗمر

 .قمٞمٜم٤مً 

قمروٝم٤م صمؿ ا: أو ي٘مقل ،صمؿ هٌف ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم أو قمٞمٜم٤ًم يم٤من سم٢مُمٙم٤من ضمٕمٗمر أن يٕمطذر قمـ شم٠مويٚمٝم٤م

 .ي٠ًمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م هؾ قمٜمده قمٚمؿ هب٤م وٟمحق ذًمؽ

 أُم٤م أن يِمٝمد أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قم٤م  هب٤م صمؿ ي٘مره قمغم شم٠مويٚمف طم٤مًمٗم٤مً سم٤مظ اًمٕمٔمٞمؿ قمغم صح٦م شم٠مويٚمف

رب ومٙمٞمػ سم٢مُم٤مم ُمٜمّمقب ُمـ  ،ومٝمذا شمٜم٤مىمض ٓ يٚمٞمؼ سمٗم٤ًمق اعمًٚمٛملم!! سمف سمٕمد ظمروضمفصمؿ يٙمذي 

 ! طم٥ًم قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م؟  اًمٕم٤معملم
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وهذه يٛملم قمٔمٞمٛم٦م    (أصب٦م واهلل ي٣م أزم٣م ضمٛمٝمٖم٥م): صمؿ ُم٤م اًمذي أضمؼمه أن ي٘مًؿ ومٞم٘مقل

طم٥ًم  اظ  طمطك ًمق أيمره وم٢مٟمف ٓ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مُمف وهق إُم٤مم ُمٜمّمقب ُمـ ،يٙمرهف أطمد قمٚمٞمٝم٤م

 .ُمٕمط٘مد اًمِمٞمٕم٦م أن رٚمػ يم٤مذسم٤مً 

 ! ومٝمؾ سمٕمد هذا ٟمثؼ ذم أي ومطقى شمٜم٥ًم إًمٞمف؟

وم٢مذا يمذب أوًٓ وطمٚمػ قمغم اًمٙمذب صم٤مٟمٞم٤ًم سمدقمقى اًمط٘مٞم٦م ُمـ همػم أن يٙمرهف قمغم ذًمؽ أطمد 

 ! ومام ي١مُمٜمٜم٤م أن شمٙمقن مجٞمع إىمقال اعمٜمًقسم٦م إًمٞمف يمٚمٝم٤م ىم٤مام٤م شم٘مٞم٦م؟

شمؼمير يْمحؽ  (ضمٙمٖم٦م أٞمف أص٣مب اخلْمٟم): طمٞم٨م ىم٤مل ،صمؿ اٟمٔمر إمم شمؼمير اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م

 !! ُمٜمف اًمّمٌٞم٤من

صمؿ زقمؿ أٟمف أص٤مب  ،صمؿ أىمًؿ أُم٤مم اجل٤مًمًلم أٟمف أص٤مب ،ؿمٝمد أوًٓ أن اًمٕم٤م  هب٤م ضم٤مًمس

 !!اخلٓم٠م

أرأي٧م هذا اعمٜمٝم٩م ًمق اؾمطخدُمف أشم٤ٌمقمف وم٠مصٌحقا ي٘مًٛمقن قمغم صح٦م يمالم اًمٜم٤مس أو 

 ! يمٞمػ شمًط٘مٞمؿ احلٞم٤مة ويمٞمػ ئمٝمر احلؼ؟! ًمقا؟دقمقاهؿ صمؿ يزقمٛمقن أهنؿ أرادوا ظمالف ُم٤م ىم٤م

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن يٕمرف احلؼ ُمـ سملم  ،هذه ٟمامذج ُمـ اًمٗمط٤موى اعمطٜم٤مىمْم٦م وإيامن اًمٙم٤مذسم٦م

 ! آٓف إىمقال وإقمامل اًمطل ٟم٧ًٌم إمم إئٛم٦م؟

ويقضم٥م اًمطقىمػ قمـ ىمٌقًمف طمطك  ،إن هذا إٟمٛمقذج يرومع اًمث٘م٦م سمٙمؾ ُم٤م ٟم٥ًم إمم إئٛم٦م

 .عمٕمّمقم قمٜمدهؿ ومٞمٛمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اخلٓم٠م واًمّمدق ُمـ اًمٙمذبئمٝمر اعمٝمدي ا

إن هذا اًمطٜم٤مىمض ذم احلٙمؿ اًمقاطمد أو ذم اعمجٚمس اًمقاطمد أو ُمع اًمِمخص اًمقاطمد أو ذم 

وقمغم اًمٕم٘مالء ُمراضمٕم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة واًمطيع إًمٞمف  ،شمٗمًػم أي٦م اًمقاطمدة ٓ يٛمثؾ ديـ اظ 

 .ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمٙمِمػ امؿ احل٘مٞم٘م٦م

وهؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد ! سم٤مًم٘مقًملم اعمطٜم٤مىمْملم؟ ٕمٌد اظ إٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ٟمط
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ك ؿمخص آظمر أٟمف ك ؿمخص ذم أُمر سم٠مٟمف طمالل صمؿ ُيٗمطَ ُيٗمطَ ! طمالًٓ وطمراُم٤ًم ذم وىم٧م واطمد؟

 !!طمرام ذم اعمجٚمس اًمقاطمد أو ذم جم٤مًمس ُمطٗمرىم٦م؟

 ! وإذا يم٤من ذًمؽ ممٙمٜم٤ًم وم٠مي وم٤مئدة ذم إٟمزال اًمديـ؟

الل ٕٟمف أومطك سمف اإلُم٤مم وأظمر يٕمط٘مد أٟمف طمرام ٕٟمف أومطك سمف يٕمط٘مد أن هذا طم هذاوم٢من 

 !!إذن يمالمه٤م ديـ ،اإلُم٤مم

إمم سمؾ ُم٤م احل٤مضم٦م  ،وم٢من إؿمٞم٤مء ٓ خترج قمـ هذيـ إُمريـ! إذن ُم٤م احل٤مضم٦م إمم اإلُم٤مم؟

 ! ؟يمال إُمريـجيقز واًمٙمط٥م إذا يم٤من  اًمرؾمؾ

هذا جيٕمؾ اًمقصقل إمم وهٙمذا و٤مقم٧م احل٘مٞم٘م٦م ذم ظمْمؿ هذه اًمرواي٤مت اعمطٜم٤مىمْم٦م و

 .احل٘مٞم٘م٦م ُمطٕمذراً 

أن ه٠مٓء إزمرار َمـ آل ايمبٝم٦م ومد ازمتٙمقا زمٚمـ ىمذب فمٙمٝمٜمؿ  أَم٣م ٞمحـ هم١مٞمٛم٣م ٞمديـ اهلل 

 .وٞمس٤م إيمٝمٜمؿ َم٣م مل يٗمقيمقه إلهمس٣مد ايمديـ وسمٖمريؼ اظمسٙمٚمكم

ٛمقا سم٤مجلٌـ واخلقف واإلومط٤مء سم٤مًم٤ٌمـمؾ واحلٚمػ اًمٙم٤مذب ومٙمؿ أوذي آل اًمٌٞم٧م واهتُّ 

 !!وهٙمذا ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اإله٤مٟم٤مت... ُمْم٤من واًمطٔم٤مهر سم٤مجلٜمقنواإلومٓم٤مر ذم ر

 .شاًمط٘مٞم٦م»: ثثصمؿ يط٘مٌؾ اًمٕم٘مؾ اًمِمٞمٕمل هذه آهت٤مُم٤مت ويٖمٚمٗمٝم٤م سم

وم٢من اًمِمخص اًمذي ٓ يًطٓمٞمع أن  ،هذه إوو٤مع ًمإلُم٤مم شمٗم٘مد اًمث٘م٦م ذم يمؾ ُم٤م يّمدر قمٜمف

٘م٦م سمؾ ي٘مقل ي٘مقل احل٘مٞم٘م٦م ٓ يّمٚمح عمٜمّم٥م اإلومط٤مء ومٙمٞمػ إذا يم٤من ٓ يٙمطٗمل سم٢مظمٗم٤مء احل٘مٞم

 !!اًم٤ٌمـمؾ؟

وٟمحـ واصم٘مقن أن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ًمق درؾمقا هذه اًمرواي٤مت وأُمث٤مام٤م قمغم وقء ُمّمٓمٚمح 

 . احلدي٨م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واًمذي اىمطًٌف احلكم ُمٜمٝمؿ ًمٔمٝمر امؿ أهن٤م ُمٙمذوسم٦م قمغم آل اًمٌٞم٧م
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 بي ادلجحث اخل

 رُبقط انزواَبد ادلُسىثخ إىل األئًخ
 

شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم  عقمرض ُمقوق: اظمْمٙم٤م إول

 .إئٛم٦م

وىمٗم٤مت ُمع ُمقوقع شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م :اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 إمم إئٛم٦م
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 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 ٌسوبة إىل األئىة تٍاقض الروايات امل

 

 

ًمقاطمد أو ُمع أوردٟم٤م اًمطٜم٤مىمض ذم اًمرواي٦م اًمقاطمدة أو اعمجٚمس ا اًم٤ًمسم٘م٦مذم اعم٠ًمًم٦م 

 .اًمقاطمد اًمِمخص

وورود أظمرى  ،ورود رواي٦م شم٘مرر ؿمٞمئ٤مً : وهق ،وأُم٤م هٜم٤م ومٝمق ٟمقع آظمر ُمـ اًمطٜم٤مىمض

أن هٜم٤مك روايطلم ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م أو : أي ،وراسمٕم٦م حترم وهٙمذا ،وورود صم٤مًمث٦م حتؾ ،شمٜم٘مْمٝم٤م

 . طمٙمٛملم ذم يمؾ ىمْمٞم٦م يمٌؾ ُمٜمٝمام يٜم٘مض أظمر

سمؾ ٓ دمد ُم٠ًمًم٦م  ،٦مي٤مت اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنميهذا اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٤مت هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم روا

ًمٞمس ومٞمٝم٤م روايط٤من ُمطٜم٤مىمْمط٤من يمام ي٘مرره قمٚمامء  ٦مُمـ ُم٤ًمئؾ اًمديـ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 . اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ

يٗمططح أطمد يمطٌف اًمذي يٕمطؼم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م  شايمْمقد»: ومٝمذا ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م يمام يًٛمٞمف اًمِمٞمٕم٦م

واًمذي أًمٗمف ًمٞمدومع اًمطٕم٤مرض قمـ  ،(هتذي٤م إضم٘م٣مم): وهق يمط٤مب ،أصاًل ُمـ أصقامؿ إرسمٕم٦م

واًمذي هق اًمٙمط٤مب اًمث٤م  ُمـ يمط٥م  (آؾمطٌّم٤مر): شمٚمؽ اًمرواي٤مت اعمطٜم٤مىمْم٦م وأردومف سمٙمط٤مسمف

 .إرسمٕم٦م ًمٜمٗمس اًمٖمرض ٦ماًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

ذايمثر  سمٕمثض إصثدىم٤مء أيثده اظ ممثـ أوضمث٥م ): شهتذي٤م إضم٘م٣مم»وم٣مل دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف 

وُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمثـ آظمثطالف  ،دي٨م أصح٤مسمٜم٤م أيدهؿ اظ ورطمؿ اًمًٚمػ ُمٜمٝمؿسم٠مطم٤م (قمٚمٞمٜم٤م)طم٘مف 

وٓ يسيٙمؿ ضميدي٧م إٓ  ،ضمتك ٓ ي٘م٣مد يتٖمؼ طمػم إٓ وزم١مزا ف َم٣م يّم٣مده ،واًمط٤ٌميـ واعمٜم٤موم٤مة واًمطْم٤مد



 

 
 

012  

012 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

وشمٓمرىمقا سمثذًمؽ  ،طمطك ضمٕمؾ خم٤مًمٗمقٟم٤م ذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ اًمٓمٕمقن قمغم ُمذهٌٜم٤م ،ودم َمٗم٣مزمٙمتف َم٣م يٛم٣مهمٝمف

وذيمثثروا أٟمثثف   يثثزل ؿمثثٞمقظمٙمؿ اًمًثثٚمػ واخلٚمثثػ يٓمٕمٜمثثقن قمثثغم خمثث٤مًمٗمٞمٝمؿ  ،إمم إسمٓمثث٤مل ُمٕمط٘مثثدٟم٤م

ويِمثثٜمٕمقن قمٚمثثٞمٝمؿ سمثث٤مومؽماق يمٚمٛمثثطٝمؿ ذم اًمٗمثثروع ،سمثث٤مٓظمطالف اًمثثذي يثثديٜمقن اظ شمٕمثث٤ممم سمثثف
(5)

، 

وىمد وضمثدٟم٤ميمؿ  ،وٓ أن يٌٞمح اًمٕمٛمؾ سمف اًمٕمٚمٞمؿ ،ويذيمرون أن هذا مم٤م ٓ جيقز أن يطٕمٌد سمف احلٙمٞمؿ

ووضمثقد هثثذا آظمثثطالف ُمثثٜمٙمؿ ُمثثع  ،ر شم٤ٌميٜمثث٤ًم ُمثثـ ُمٌثث٤ميٜمٞمٙمؿأؿمثد اظمطالومثث٤ًم ُمثثـ خمثث٤مًمٗمٞمٙمؿ وأيمثث

اقمط٘م٤مديمؿ سمٓمالن ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم وم٤ًمد إصؾ طمطك دظمؾ قمغم مج٤مقم٦م ممـ ًمٞمس امؿ ىمقة ذم اًمٕمٚمثؿ 

ويمثػم ُمثٜمٝمؿ رضمثع قمثـ اقمط٘مث٤مد احلثؼ عمث٤م اؿمثطٌف  ،وٓ سمّمػمة سمقضمقه اًمٜمٔمر وُمٕم٤م  إًمٗم٤مظ ؿمٌٝم٦م

أن ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م أسم٤م قمٌثد اظ أيثده اظ يثذيمر  .وقمجز قمـ طمؾ اًمِمٌٝم٦م ومٞمف ،قمٚمٞمف اًمقضمف ذم ذًمؽ

أسم٤م احلًلم اام٤مرو  اًمٕمٚمقي يم٤من يٕمط٘مد احلؼ ويديـ سم٤مإلُم٤مُم٦م ومرضمع قمٜمٝم٤م عم٤م اًمطثٌس قمٚمٞمثف إُمثر 

 (ذم اظمطالف إطم٤مدي٨م ودان سمٖمػمه
(5)

. 

: طمٞم٨م ي٘مقل ُم٤م ٟمّمف (دًمدار اًمٚمٙمٝمٜمقي)وي٘مرر أطمد قمٚمامئٝمؿ اامٜمقد ٟمٗمس احل٘مٞم٘م٦م وهق 

 ،عم٠مصمقرة قمـ إئٛم٦م خمطٚمٗم٦م ضمدًا ٓ يٙم٤مد يقضمد طمدي٨م إٓ وذم ُم٘م٤مسمٚمف ُم٤م يٜم٤مومٞمفإن إطم٤مدي٨م ا»

قمـ  (!) (اًمٜم٤مىمّملم)طمطك ص٤مر ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ًمرضمقع سمٕمض  ،وٓ يطٗمؼ ظمؼم إٓ سم٢مزائف ُم٤م يْم٤مده

ش...(!!)اقمط٘م٤مد احلؼ 
( )

 . 

ن ُمـ اؾمطٞم٘مظ قم٘مٚمف واهطدى ىمٚمٌف إمم أن احلؼ ٓ يطٜم٤مىمض واًمطٜم٤مىمض دًمٞمؾ اًمٌٓمال! قمج٤ٌمً 

 !!ومٝمق ٟم٤مىمص

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ چ چ چڇ ڇ: شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .[82: اًمٜم٤ًمء]ڈڈ

                                                
 .سمؾ اخلالف طمطك ذم إصقل (0)

  (.5/3)هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)

  (.55: ص: )أؾم٤مس إصقل (3)
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هذه احل٘مٞم٘م٦م ٓ حتط٤مج إمم اقمؽماف ُمـ : وم٠مىمقل ،وٟمٕمقد إمم ىمْمٞم٦م اظمطالف رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م

ومٜمٔمرة واطمدة ذم أي ُمّمدر ُمـ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م إرسمٕم٦م أو همػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدرهؿ  ،أشم٤ٌمع اعمذه٥م

ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمطل شمٜم٤مىمْم٧م ومٞمٝم٤م  وومٞمام يكم ٟمامذج ،٦م ضمٚمٞم٦م ًمٚمٕمٞم٤منيرى اإلٟم٤ًمن هذه احل٘مٞم٘م٦م واوح

 . وإٓ وم٢مهن٤م أيمثر ُمـ أن حتٍم اًمرواي٤مت

 

 : سمسٚمٝم٥م اظمٜمدي *

شٓ يًٛمٞمف سم٤مؾمٛمف إٓ يم٤مومرص٤مطم٥م هذا إُمر »: أٟمف ىم٤مل قمـ أيب قمٌد اظ * 
(5)

.  

واؾمٛمف ًا ؾمطحٛمٚملم ذيمر»: ورووا قمـ أيب حمٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري أٟمف ىم٤مل ٕم اعمٝمدي* 

شوهق اًم٘م٤مئؿ ُمـ سمٕمدي ،حمٛمد
(5)

. 

 ! أًمٞمس هذا ُمـ اًمطٜم٤مىمض؟

 !وُمرة ي٘مقًمقن سم٠من احلًـ اًمٕمًٙمري ؾمامه حمٛمًدا ،ُمـ ٟم٤مداه سم٤مؾمٛمف ومٝمق يم٤مومر: ُمرة ي٘مقًمقن

 

 : زي٣مرة ومػم احلسكم *

ُمـ طمج٩م  يمط٥م ًمف ؾمٌٕملم طمج٦م (ع)ُمـ زار ىمؼم احلًلم »: رواي٥م سمرب٦م همّمٙمٜم٣م *

شسم٠مقمامره٤م ^اظ  رؾمقل
( )

. 

 ،ُمع اًم٘م٤مئؿ أًمػ أًمػ طَمج٦ميقم قمروم٦م يمط٥م اظ ًمف  ُمـ زار ىمؼم احلًلم »: ودم رواي٥م

                                                

 (. 56/238: )اًمقؾم٤مئؾ ،(55/34: )اًمٌح٤مر ،(557: ص: )اإلُم٤مُم٦م واًمطٌٍمة ،(5/333: )اًمٙم٤مذم (0)

 (. 438: ص: )ـيمامل اًمدي ،(55/2: )اًمٌح٤مر ،(55/493: )وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،(3/485: )إصم٤ٌمت اامداة (2)

 (. 53/352: )وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م (3)
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شوأًمػ أًمػ قمٛمرة ُمع رؾمقل اظ
(5)

.  

 : رواي٥م سمٛمٗمّمٜم٣م *

 ،ُم٤م شم٘مقل ذم زي٤مرة ىمؼم احلًلم »: ىمٚم٧ُم ٕيب قمٌد اظ : قمـ طمٜم٤َّمن سمـ ؾمدير* 

ُم٤م  ،ُم٤م أوٕمػ هذا احلدي٨م: لوم٘م٤م: شمٕمدل طمج٦م وقمٛمرة؟ ىم٤مل: وم٢مٟمف سمٚمٖمٜم٤م قمـ سمٕمْمٙمؿ أٟمف ىم٤مل

وم٢مٟمف ؾَمٞمُد ؿم٤ٌمب اًمِمٝمداء وؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ  ،وًمٙمـ زوروه وٓ دمٗمقه ،شمٕمدل هذا يمٚمف

شاجلٜم٦م
(5)

 . 

 

 : نمسؾ ايمرصمٙمكم دم ايمقضقء *

ووردت رواي٤مت  ،هٜم٤مك رواي٤مت شم٘مرر ُمًح اًمرضمٚملم ذم اًمقوقء يمام هق ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م

 : ُمٜمٝم٤م ،أظمرى شمٜم٘مْمٝم٤م

 ،أؾم٠مًمف قمـ اعمًح قمغم اًم٘مدُملم ٧ٌم إمم أيب احلًـ يمط»: قمـ أيقب سمـ ٟمقح ىم٤مل* 

شوُمـ همًؾ ومال سم٠مساًمقوقء سم٤معمًح وٓ جي٥م ومٞمف إٓ ذاك : وم٘م٤مل
( )

 . 

 ،طملم اسمطدأت ذم اًمقوقء ^ضمٚم٧ًم أشمقو٠م وم٠مىمٌؾ رؾمقل اظ »: ىم٤مل قمـ قمكم * 

 ،ىمد جيزيؽ ُمـ ذًمؽ اعمرشم٤من: وم٘م٤مل ،صمؿ همًٚم٧م صمالصم٤مً  ،متْمٛمض واؾمطٜمِمؼ واؾمطـ: وم٘م٤مل زم

 ،وهمًٚم٧م ىمدُمل ،ىمد جيزيؽ ُمـ ذًمؽ اعمرة: وم٘م٤مل ،ًٚم٧م ذراقمل وُمًح٧م سمرأد ُمرشملمومٖم

                                                

: ص)يم٤مُمثثؾ اًمزيثث٤مرات  ،(54/463)وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م ًمٚمٕمثث٤مُمكم  ،(6/49) هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم ًمٚمٓمثثقد (0)

ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م  ،(58/88)اًمٌحث٤مر  ،(46: ص)اعمثزار ًمٚمٛمٗمٞمثد  ،(595: ص)روو٦م اًمقاقمٔملم  ،(322

 (. 348: ص)اعمزار ًمٚمٛمِمٝمدي  ،(4/455)ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م  ،(52/434)اًمِمٞمٕم٦م 

اًمٌحثث٤مر : ًمٕمٌثد اظ سمثثـ ضمٕمٗمثر احلٛمثثػمي ُمثـ قمٚمامئٝمثثؿ ذم اًم٘مثرن اًمث٤مًمثث٨م واٟمٔمثر( 99: ص)ىمثرب اإلؾمثثٜم٤مد  (2)

 (. 356: ص)درر إظم٤ٌمر  ،(463: ص)اًمٕمقا   ،(54/568)

ذيمثثر اًمِمثثٞمٕم٦م ذم أطمٙمثث٤مم اًمنمثثيٕم٦م  ،(2/67) ،(5/63)ُمٜمطٝمثثك اًمٓمٚمثث٥م ًمٚمحثثكم  ،(5/65)آؾمطٌّمثث٤مر  (3)

ضمثثث٤مُمع أطم٤مديثثث٨م اًمِمثثثٞمٕم٦م  ،(5/64)هتثثثذي٥م إطمٙمثثث٤مم  ،(2/293)احلثثثدائؼ اًمٜمثثث٤مرضة ( 2/543)

(2/352 .) 
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شظمٚمؾ سملم إص٤مسمع ٓ ختٚمؾ سم٤مًمٜم٤مر! ي٤م قمكم: وم٘م٤مل زم
(5)

. 

ٕن اعمٕمٚمقم اًمذي ٓ  وىمد ورد ُمقرد اًمط٘مٞم٦م: ،ومٝمذا ظمؼم ُمقاومؼ ًمٚمٕم٤مُم٦م): وم٣مل ايمْمقد *

وذًمؽ أؿمٝمر ُمـ أن  ،ضمٚملماًم٘مقل سم٤معمًح قمغم اًمر يطخ٤مًم٩م ومٞمف اًمِمؽ ُمـ ُمذاه٥م أئٛمطٜم٤م 

سملم ذًمؽ أن رواة هذا اخلؼم يمٚمٝمؿ قم٤مُم٦م ورضم٤مل اًمزيدي٦م وُم٤م  ،يدظمؾ ومٞمف ؿمؽ أو ارشمٞم٤مب

 (يطّمقن سمروايطف ٓ يٕمٛمؾ سمف قمغم ُم٤م سملم ذم همػم ُمقوع
(5)

 . 

وم٠مقمد  ،إن ٟمًٞم٧م ومٖمًٚم٧م ذراقمٞمؽ ىمٌؾ وضمٝمؽ»: قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل* 

وم٢مذا سمدأت سمذراقمؽ إين وم٠مقمد قمغم إيٛمـ  ،اًمقضمفصمؿ اهمًؾ ذراقمٞمؽ سمٕمد  ،همًؾ وضمٝمؽ

رأؾمؽ صمؿ اهمًؾ وإن ٟمًٞم٧م ُمًح رأؾمؽ طمطك شمٖمًؾ رضمٚمٞمؽ وم٤مُمًح  ،صمؿ اهمًؾ اًمٞم٤ًمر

شرضمٚمٞمؽ
( )

. 

إٓ رضمٚمٞمف ذم اًمرضمؾ يطقو٠م اًمقوقء يمٚمف »: قمـ أيب قمٌد اظ  ،قمـ قمامر سمـ ُمقؾمك* 

شأضمزأه ذًمؽ: صمؿ يقض اعم٤مء هبام ظمقو٤ًم؟ ىم٤مل
(4)

. 

وم٠مُم٤م ُمع آظمطٞم٤مر ومال جيقز إٓ  ،ومٝمذا اخلؼم حمٛمقل قمغم طم٤مل اًمط٘مٞم٦م): وم٣مل ايمْمقد

 (اعمًح قمٚمٞمٝمام
(2)

.  

 

 : ووم٦م صالة اظمٕمرب واإلهمْم٣مر *

                                                

هتثذي٥م إطمٙمث٤مم ( 2/294)ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(5/422)اًمقؾم٤مئؾ  ،(66-5/65)آؾمطٌّم٤مر  (0)

(5/93 .) 

 (. 5/66)آؾمطٌّم٤مر  (2)

هتثذي٥م  ،(3/35)اًمٙمث٤مذم  ،(5/249)ضمقاهر اًمٙمالم  ،(2/553)ُمًطٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/74)آؾمطٌّم٤مر  (3)

 (. 5/329)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/452)اًمقؾم٤مئؾ  ،(5/99)إطمٙم٤مم 

ذيمثثرى اًمِمثثٞمٕم٦م ذم أطمٙمثث٤مم اًمنمثثيٕم٦م ًمٚمِمثثٝمٞمد إول  ،(2/77)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م  ،(5/65)آؾمطٌّمثث٤مر  (4)

 (. 2/353)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/66)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(2/543)

 (. 5/65)آؾمطٌّم٤مر  (5)
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ووردت رواي٤مت قمغم  ،ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م شم٠مظمػم اإلومٓم٤مر طمطك شمٔمٝمر اًمٜمجقمذم اعمٕمروف 

 : ُمٜمٝم٤م ،ظمالف ذًمؽ

أؤظمر اعمٖمرب طمطك شمًطٌلم »: ىم٤مل رضمؾ ٕيب قمٌد اظ: ىم٤مل ،قمـ أيب أؾم٤مُم٦م اًمِمح٤مم* 

شطملم ؾم٘مط اًم٘مرص ^ٟمزل هب٤م قمغم حمٛمد  إن ضمؼمئٞمؾ ! ظمٓم٤مسمٞم٦م: وم٘م٤مل: اًمٜمجقم؟ ىم٤مل
(5)

.  

إذا شمقارى »: ي٘مقل ذم اعمٖمرب ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : قمـ قمٛمرو سمـ أيب ٟمٍم ىم٤مل* 

شاًم٘مرص يم٤من وىم٧م اًمّمالة واإلومٓم٤مر
(5)

. 

وىم٧م اعمٖمرب إذا همرسم٧م »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : ىم٤مل ،قمـ قمٌد اظ سمـ ؾمٜم٤من* 

شاًمِمٛمس ومٖم٤مب ىمرصٝم٤م
( )

. 

 

 : ومراءة آي٣مت َمتٖمروم٥م دم ايمِمالة *

أٟمف ؾمئؾ قمـ اًمًقرة يّمكم اًمرضمؾ هب٤م ذم اًمريمٕمطلم  قمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌد اظ * 

واًمٜمّمػ  ،إذا يم٤مٟم٧م ؾم٧م آي٤مت ىمرأ سم٤مًمٜمّمػ ُمٜمٝم٤م ذم اًمريمٕم٦م إومم ،ٟمٕمؿ: ىم٤مل ،ُمـ اًمٗمريْم٦م

                                                

 ،(4/595)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(2/28)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(2/353)قمٚمثثؾ اًمنمثثائع  ،(5/262)آؾمطٌّمثث٤مر  (0)

ضمثقاهر اًمٙمثالم  ،(6/567)احلثدائؼ اًمٜمث٤مرضة  ،(4/577)ضم٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(83/65)اًمٌح٤مر 

ىمث٤مُمقس اًمرضمث٤مل  ،(55/257)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(2/576)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضمث٤مل  ،(7/556)

 (.343 ،2/342)اًمِمٞمٕم٦م  ى ذيمر ،(5/458)ك اجلامن ُمٜمط٘م ،(9/595)

 ،(4/64)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م  ،(2/43)خمطٚمثػ اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(2/55)اعمٕمطثثؼم ًمٚمحثثكم  ،(5/262)آؾمطٌّمث٤مر  (2)

ٛمثثع جم ،(4/575)ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(4/583)وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(2/27)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم 

 (. 4/493)اًمٌحريـ 

هتثذي٥م  ،(3/283)اًمٙمث٤مذم  ،(4/64)ُمٜمطٝمثك اعمٓمٚمث٥م  ،(2/45)ًمِمٞمٕم٦م خمطٚمػ ا( 5/262)آؾمطٌّم٤مر  (3)

ضمثث٤مُمع  ،(83/53)اًمٌحثث٤مر  ،(3/533)ُمًثثطدرك اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(4/578)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(2/28)إطمٙمثث٤مم 

ُمِمث٤مرق اًمِمثٛمقس  ،(545: ص)احلٌثؾ اعمطثلم  ،(5/249)ضم٤مُمع اعمثدارك  ،(4/575)أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 

 (. 5/595)ذظمػمة اعمٕم٤مد  ،(2/347)
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شاًمث٤مٟمٞم٦م أظمر ذم اًمريمٕم٦م
(5)

. 

 (ومٝمذا اخلؼم حمٛمقل قمغم طم٤مل اًمط٘مٞم٦م دون طم٤مل آظمطٞم٤مر): وم٣مل ايمْمقد
(5)

.  

 : ومقل آَمكم زمٔمد ومراءة ؽمقرة ايمٖم٣محت٥م *

قمـ ىمقل اًمٜم٤مس ذم اًمّمالة مج٤مقم٦م طملم ي٘مرأ  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اظ »: قمـ مجٞمؾ ىم٤مل* 

شُم٤م أطمًٜمٝم٤م وأظمٗمض هب٤م اًمّمقت: ىم٤مل ،وم٤محت٦م اًمٙمط٤مب آُملم
( )

. 

ٟمحٛمٚمف قمغم رضب ُمـ اًمط٘مٞم٦م: إلمج٤مع اًمٓم٤مئٗم٦م اعمح٘م٦م قمغم شمرك اًمٕمٛمؾ ): دوم٣مل ايمْمق

(هب٤م
(4)

. 

وهذه اًمرواي٦م شمٕمطؼم صحٞمح٦م طم٥ًم ىمقل حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م ذم يمط٤مسمف اًمطٗمًػم إصمري 

 (ذم صحٞمح٦م مجٞمؾ -ىمقل آُملم: أي-وردت اًمرظمّم٦م ومٞمٝم٤م ): ىم٤ملطمٞم٨م  ،اجل٤مُمع
(2)

. 

 : ايمسجقد فمعم َم٣م يٙمبس *

ُمر يب أسمق احلًـ وأٟم٤م أصكم قمغم اًمٓمؼمي: م ىم٤ملقمـ ي٤مه اخل٤مد* 
( ) 

وىمد أًم٘مٞم٧م قمٚمٞمف 

                                                
 ،(2/294)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(5/356)آؾمطٌّمث٤مر  ،(5/272)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م  ،(2/573)طثؼم اعمٕم (0)

 (. 5/554)شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  ،(5/537)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 

 (. 5/356)آؾمطٌّم٤مر  (2)

احلثثدائؼ اًمٜمثثث٤مرضة  ،(3/347)ذيمثثرى اًمِمثثثٞمٕم٦م  ،(5/285)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثثث٥م  ،(5/358)آؾمطٌّمثث٤مر  (3)

وؾمث٤مئؾ  ،(2/75)هتثذي٥م إطمٙمث٤مم  ،(53/8)ضمثقاهر اًمٙمثالم  ،(5/593) ُمًطٜمد اًمِمٞمٕم٦م ،(8/597)

 (. 5/553)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(6/68)اًمِمٞمٕم٦م 

 (. 5/358)آؾمطٌّم٤مر  (4)

 (. 5/433)اًمطٗمًػم إصمري اجل٤مُمع  (5)

 .يمط٤من ُمٜمًقب إمم ـمؼمؾمط٤من (6)
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شأًمٞمس هق ُمـ ٟم٤ٌمت إرض ،ُم٤مًمؽ ٓ شمًجد قمٚمٞمف»: وم٘م٤مل زم ،ؿمٞمئ٤ًم أؾمجد قمٚمٞمف
(5)

. 

 . (وم٤مًمقضمف ذم هذا اخلؼم أن ٟمحٛمٚمف قمغم طم٤مل اًمط٘مٞم٦م): وم٣مل ايمْمقد

 : ايمٗمٛمقت دم ايمِمالة *

ىمٌؾ اًمريمقع أو »: قمـ اًم٘مٜمقت د اظ ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌ: ىم٤مل ،قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمرو* 

شٓ ىمٌٚمف وٓ سمٕمده: سمٕمده؟ وم٘م٤مل
(5)

. 

ذم أي اًمّمٚمقات : قمـ اًم٘مٜمقت ًم٧م أسم٤م قمٌد اظ ٠مؾم: قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل* 

 !ٓ شم٘مٜم٧م إٓ ذم اًمٗمجر: أىمٜم٧م؟ وم٘م٤مل

شاًم٘مٜمقت ىمٌؾ اًمريمقع وإن ؿمئ٧م ومٌٕمده»: ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر * 
( )

. 

أن ٟمحٛمٚمف قمغم طم٤مل اًم٘مْم٤مء عمـ ! وإن ؿمئ٧م ومٌٕمده: (ع)ًمف وم٤مًمقضمف ذم ىمق): وم٣مل ايمْمقد

 (وم٤مشمف ذم ُمقوٕمف أو طم٤مل اًمط٘مٞم٦م: ٕٟمف ُمذه٥م سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م
(4)

. 

                                                
احلٌؾ  ،(4/356)ُمٜمطٝمك اعمٓمٚم٥م  ،(2/557)خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  ،(2/436)شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  ،(2/559)اعمٕمطؼم  (0)

 ،(8/424)ضمثقاهر اًمٙمثالم  ،(5/255)ُمًثطٜمد اًمِمثٞمٕم٦م  ،(7/253)احلدائؼ اًمٜمث٤مرضة  ،(569: ص)اعمطلم 

هتذي٥م إطمٙمث٤مم  ،(5/335)آؾمطٌّم٤مر  ،(269-5/268)ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف  ،(2/342)قمٚمؾ اًمنمائع 

 (.5/265)٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ضم٤مُمع أطم ،(82/548)اًمٌح٤مر  ،(5/348)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ،(2/235)

 ،(236: ص)احلٌثؾ اعمطثلم  ،(5/298)ُمٜمطٝمثك اعمٓمٚمث٥م  ،(2/573)خمطٚمثػ اًمِمثٞمٕم٦م  ،(2/239)اعمٕمطؼم  (2)

هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(5/339)آؾمطٌّمثث٤مر  ،(5/377)ُمًثثطٜمد اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(8/355)احلثثدائؼ اًمٜمثث٤مرضة 

 (. 5/336)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(6/269)اًمقؾم٤مئؾ  ،(2/95)

 ،(235: ص)احلٌثؾ اعمطثلم  ،(283: ص)روض اجلٜمث٤من  ،(5/333)ُمٜمطٝمثك اعمٓمٚمث٥م  ،(2/245)اعمٕمطؼم  (3)

هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(5/245)آؾمطٌّمثث٤مر  ،(8/363)احلثثدائؼ اًمٜمثث٤مرضة  ،(5/293)ذظمثثػمة اعمٕمثث٤مد 

 (. 5/336)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(82/597)اًمٌح٤مر  ،(6/267)اًمقؾم٤مئؾ  ،(2/92)

 (. 5/245)آؾمطٌّم٤مر  (4)
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 : دم اظمٗم٣مزمر ايمٛمٜمل فمـ ايمِمالة *

وامؿ ذم  ،ًم٘مد قمٔمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مٌقر وسمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤ٌمب وٓ يؽمددون قمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م

 : ذًمؽ وُمـ ،رواي٤متيٜم٘مض شمٚمؽ اًم ُم٤مورد  ًمٙمـو ،ضمقاز ذًمؽ رواي٤مت

 ،واحلامم ،واعم٤مء ،اًمٓملم: قمنمة ُمقاوع ٓ يّمغم ومٞمٝم٤م»: ىم٤مل قمـ أيب قمٌد اظ * 

شواًمثٚم٩م ،واًمًٌخ ،وجمرى اعم٤مء ،وُمٕم٤مـمـ اإلسمؾ ،وىمرى اًمٜمٛمؾ ،وُم٤ًمن اًمٓمريؼ ،واًم٘مٌقر
(5)

.  

إرض يمٚمٝم٤م ُمًجد إٓ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : ىم٤مل ،قمـ قمٌٞمد سمـ زرارة* 

شأو ُم٘مؼمة أو مح٤مم سمئر هم٤مئط
(5)

. 

أو  ،أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف ،أن يّمغم قمغم ىمؼم ^هنك رؾمقل اظ »: قمـ أيب قمٌد اظ قمـ أسمٞمف ىم٤مل* 

شأو يٌٜمك قمٚمٞمف ،يطٙمئ قمٚمٞمف
( )

. 

 : ايمٛمٜمل فمـ ايمبٛم٣مء فمعم ايمٗمػم وجتِمٝمِمف وسمْمٝمٝمٛمف *

د ورد وًمٙمٜمف ىم ،ًمٚمِمٞمٕم٦م قمٜم٤مي٦م زائدة سم٤مًم٘مٌقر طمطك سمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤ٌمب وامؿ ذم ذًمؽ رواي٤مت

                                                

ُمٜمطٝمثثثك اعمٓمٚمثثث٥م  ،(2/534)خمطٚمثثثػ اًمِمثثثٞمٕم٦م  ،(2/436)شمثثثذيمرة اًمٗم٘مٝمثثث٤مء  ،(5/394)ؾمطٌّمثثث٤مر آ (0)

ذظمػمة اعمٕم٤مد  ،(562: ص)احلٌؾ اعمطلم  ،(3/95)ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/344)هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم  ،(4/355)

ُمّمث٤ٌمح  ،(4/427)ُمًطٜمد اًمِمثٞمٕم٦م  ،(2/226)همٜم٤مئؿ إي٤مم  ،(7/598)احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  ،(5/244)

 ،(434 ،433: ص)اخلّمثث٤مل  ،(3/393)اًمٙمث٤مذم  ،(2/366) ،(5/53)اعمح٤مؾمثثـ  ،(2/585)اًمٗم٘مٞمثف 

اًمٌحثث٤مر  ،(5/542)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(2/259)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(242-5/245)ُمثثـ ٓ ريثثه اًمٗم٘مٞمثثف 

 (.3/256)ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م  ،(233: ص)ُمًطدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر  ،(83/335)

همٜمثث٤مئؿ إيثث٤مم  ،(7/235)احلثثدائؼ اًمٜمثث٤مرضة  ،(3/556)ٕم٦م ذيمثثرى اًمِمثثٞم ،(5/389)ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م  (2)

هتثثذي٥م  ،(5/445)آؾمطٌّمثث٤مر  ،(2/569)ُمّمثث٤ٌمح اًمٗم٘مٞمثثف  ،(8/343)ضمثثقاهر اًمٙمثثالم  ،(2/234)

ضمثث٤مُمع  ،(83/292)اًمٌحثث٤مر  ،(2/79)اًمٗمّمثثقل اعمٝمٛمثث٦م  ،(5/558)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(3/263)إطمٙمثث٤مم 

 (. 4/372)أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 

 ،(7/257( )4/533)احلثدائؼ اًمٜمث٤مرضة  ،(2/36( )5/437)ى اًمِمثٞمٕم٦م ذيمر ،(5/482)آؾمطٌّم٤مر  (3)

 ،(3/536)اًمقؾمث٤مئؾ  ،(3/235)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(3/283)ُمًطٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ،(3/553)همٜم٤مئؿ إي٤مم 

 (. 4/385)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(79/59( )78/382)اًمٌح٤مر 
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 : وُمٜمٝم٤م ،قمـ أئٛمطٝمؿ رواي٤مت شمٜمٝمك قمـ ذًمؽ

 .(أو يٌٜمك قمٚمٞمف.... ): احلدي٨م اعمط٘مدم آٟمٗم٤ًم وومٞمف *

قمـ اًمٌٜم٤مء  ؾم٠مًم٧م أسم٤م احلًـ ُمقؾمك : قمـ قمكم سمـ أؾم٤ٌمط قمـ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل* 

ٓ يّمٚمح اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف وٓ اجلٚمقس وٓ دمّمٞمّمف »: قمغم اًم٘مؼم واجلٚمقس قمٚمٞمف هؾ يّمٚمح؟ ىم٤مل

شوٓ شمٓمٞمٞمٜمف
(5)

.  

 : ٓ مخس فمعم ايمُمٝمٔم٥م *

 ،وهٜم٤مك رواي٤مت شمٜم٘مْمٝم٤م ،هٜم٤مك رواي٤مت شمقضم٥م قمغم اًمِمٞمٕم٦م اخلٛمس ذم ُمٙم٤مؾمٌٝمؿ* 

 : ُمٜمٝم٤م

ًمٞمس اخلٛمس إٓ ذم »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : قمـ قمٌد اظ سمـ ؾمٜم٤من ىم٤مل

ش! اًمٖمٜم٤مئؿ ظم٤مص٦م
(5)

.  

 . ًطقمم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أُمقال اًمٙمٗم٤مر ذم احلروبذم إُمقال اًمطل يُ : أي

 

 : حتريؿ ٞم٘م٣مح اظمتٔم٥م *

 : وُمٜمٝم٤م ،وهٜم٤مك رواي٤مت حترُمٝم٤م ،هٜم٤مك رواي٤مت شمٌٞمح اعمطٕم٦م

                                                

ُمٜمطٝمك اعمٓمٚمث٥م  ،(2/356)ًمِمٞمٕم٦م خمطٚمػ ا ،(2/535( )5/56)شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  ،(5/257)آؾمطٌّم٤مر  (0)

احلثدائؼ  ،(5/343)ذظمثػمة اعمٕمث٤مد  ،(359: ص)روض اجلٜم٤من  ،(2/284)هن٤مي٦م اإلطمٙم٤مم  ،(5/463)

 ،(5/426)ُمّمث٤ٌمح اًمٗم٘مٞمثف  ،(3/545)همٜمث٤مئؿ إيث٤مم  ،(2/237)ري٤مض اعم٤ًمئؾ  ،(4/533)اًمٜم٤مرضة 

 ،(79/38)اًمٌح٤مر  ،(3/253)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/465)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(5/555)ضم٤مُمع اعمدارك 

 (. 3/444)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 

وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(4/524)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(2/43)ُمثثـ ٓ ريثثه اًمٗم٘مٞمثثف  ،(2/56)آؾمطٌّمثث٤مر  (2)

احلثدائؼ  ،(4/354)جمٛمثع اًمٗم٤مئثدة  ،(3/355)خمطٚمثػ اًمِمثٞمٕم٦م  ،(2/625)اعمٕمطؼم ًمٚمحثكم  ،(9/485)

 (. 52/322)اًمٜم٤مرضة 
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شحلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م وٟمٙم٤مح اعمطٕم٦م ^طمرم رؾمقل اظ »: ىم٤مل قمـ قمكم * 
(5)

. 

وم٤مًمقضمف ذم هذه اًمرواي٦م أن ٟمحٛمٚمٝم٤م قمغم اًمط٘مٞم٦م: ٕهن٤م ُمقاوم٘م٦م عمذاه٥م »: وم٣مل ايمْمقد

شاًمٕم٤مُم٦م
(5)

. 

 

 : ٙمس واضمدايمْمالق شمالشم٣ًم دم جم *

هٜم٤مك رواي٤مت دمٕمؾ اًمٓمالق اًمثالث ذم اعمجٚمس اًمقاطمد ـمالىم٤ًم واطمدًا وهق ُمذه٥م 

 : وُمٜمٝم٤م ،اًمِمٞمٕم٦م وسمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م: وهٜم٤مك رواي٤مت شمٜم٘مْمٝم٤م

إذا ـمٚمؼ »: يم٤من ي٘مقل أن قمٚمٞم٤ًم : قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر اًمّمػمذم قمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف* 

ة وم٘مد سم٤مٟم٧م ُمٜمف وٓ ُمػماث سمٞمٜمٝمام وٓ رضمٕم٦م اًمرضمؾ اعمرأة ىمٌؾ أن يدظمؾ هب٤م صمالصم٤ًم ذم يمٚمٛم٦م واطمد

هل ـم٤مًمؼ هل ـم٤مًمؼ هل ـم٤مًمؼ وم٘مد سم٤مٟم٧م ُمٜمف : وإن ىم٤مل ،وٓ حتؾ ًمف طمطك شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه

شإن ؿم٤مءت ٟمٙمحطف ٟمٙم٤مطم٤ًم ضمديدًا وإن ؿم٤مءت   شمٗمٕمؾ ،سم٤مٕومم وهق ظم٤مـم٥م ُمـ اخلٓم٤مب
( )

. 

ـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤ًم ذم يمٚمٛم٦م هذا اخلؼم ُمقاومؼ ًمٚمٕم٤مُم٦م ًمًٜم٤م ٟمٕمٛمؾ سمف: ٕٟمف إذا ): وم٣مل ايمْمقد

وهق ظم٤مـم٥م ُمـ اخلٓم٤مب  ،واطمدة وم٢مٟمام ي٘مع ُمٜمٝم٤م واطمدة قمغم ُم٤م شمْمٛمٜمطف اًمرواي٤مت إوًم٦م

يٓمٚم٘مٝم٤م قم٘مٞم٥م يمؾ  ،يٛمٙمٜمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م صمالث شمٓمٚمٞم٘م٤مت إٓ سمٕمد أن يٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م صمالث ُمرات وٓ

 (ومطٚمؽ اًمطل ٓ حتؾ ًمف طمطك شمٜمٙمح زوضم٤ًم همػمه ،واطمدة ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ أن يدظمؾ
(4)

.  

 

 : يسٜمق زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  فمقم *

وهٜم٤مك  ،وامؿ رواي٤مت ذم ذًمؽ ،قم٘مٞمدة اًمِمٞمٕم٦م أن اإلُم٤مم ُمٕمّمقم ٓ يٓمئ وٓ يًٝمق

                                                

 (. 25/53) ،(54/442)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ،(7/255)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(2/543)آؾمطٌّم٤مر  (0)

 (. 2/543)آؾمطٌّم٤مر  (2)

ضمثث٤مُمع  ،(55/64)ريثث٤مض اعمًثث٤مئؾ ًمٚمٓم٤ٌمـمٌثث٤مئل  ،(8/54)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(3/287)آؾمطٌّمثث٤مر  (3)

 (. 55/355) ،(22/66)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  ،(4/553)اعمدارك ًمٚمخقاٟم٤ًمري 

 (. 3/287)آؾمطٌّم٤مر  (4)
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 : وَمٛمٜم٣م ،رواي٤مت شمٜم٘مْمٝم٤م

ومخرج  ،سم٤مًمٜم٤مس قمغم همػم ـمٝمر ويم٤مٟم٧م اًمٔمٝمر صغم قمكم »: قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل* 

شئ٥موم٠مقمٞمدوا ًمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤م صغم قمغم همػم ـمٝمر إن أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٜم٤مديف 
(5)

. 

اعم٠ًمًم٦م ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل: ًمدًٓم٦م يمثػم ُمـ »: قمـ رواي٤مت ؾمٝمق إئٛم٦م سم٠منوم٣مل اظمجٙمز 

 ش..أي٤مت وإظم٤ٌمر قمغم صدور اًمًٝمق قمٜمٝمؿ
(5) 

 .وىمد شم٘مدم

وىمد  ،وُم٤م هذا طمٙمٛمف ٓ يٕمٛمؾ قمٚمٞمف ،ومٝمذا ظمؼم ؿم٤مذ خم٤مًمػ ًمألطم٤مدي٨م): وم٣مل ايمْمقد

صغم سم٤مًمٜم٤مس قمغم همػم  ن أُمػم اعم١مُمٜملم وهق أ ،شمْمٛمـ أيْم٤ًم ُمـ اًمٗم٤ًمد ُم٤م ي٘مدح ذم صحطف

(وىمد آُمٜمٜم٤م ُمـ ذًمؽ دًٓم٦م قمّمٛمطف  ،ووقء
( )

. 

هذا احلدي٨م طم٥ًم ىمقاقمد ): وم٣مل حمٚمد ه٣مدي َمٔمرهم٥م دم ىمت٣مزمف ايمتٖمسغم إشمري اجل٣مَمع

 (اًمٗمـ صحٞمح اإلؾمٜم٤مد وٓ ُمٖمٛمز ذم قمٌد اًمرمحـ اًمٕمرزُمل
(4)

.  

 

 : يسٜمق دم صالسمف ^ايمٛمبل  *

وم٢من رؾمقل  ،ُمـ طمٗمظ ؾمٝمقه وم٠ممتف ومٚمٞمس قمٚمٞمف ؾمجدشم٤م اًمًٝمق»: لقمـ أيب قمٌد اظ ىم٤م *

أٟمزل ذم اًمّمالة ! ي٤م رؾمقل اظ: وم٘م٤مل ًمف ذو اًمِمامًملم ،صغم سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر صمؿ ؾمٝم٤م ومًٚمؿ ^ اظ

أشم٘مقًمقن ُمثؾ ىمقًمف؟ : ^وم٘م٤مل رؾمقل اظ  ،إٟمام صٚمٞم٧م ريمٕمطلم: وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل: رء؟ وم٘م٤مل

                                                

 ،(55/232)احلثدائؼ اًمٜمث٤مرضة  ،(5/393)ذظمػمة اعمٕم٤مد  ،(4/395)ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م  ،(2/435)اعمٕمطؼم  (0)

ُمّمثث٤ٌمح اًمٗم٘مٞمثثف  ،(54/6)ضمثثقاهر اًمٙمثثالم  ،(8/532)ُمًثثطٜمد اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(524: ص)ُمٜمثث٤مه٩م إطمٙمثث٤مم 

 ،(85/68)اًمٌحثث٤مر  ،(8/373)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(53/43)اًمطٝمثثذي٥م  ،(5/433)آؾمطٌّمثث٤مر  ،(2/693)

 (. 6/543)اًمِمٞمٕم٦م  ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م

 (. 57/558)اًمٌح٤مر  (2)

 (. 5/433)آؾمطٌّم٤مر  (3)

 (.433/ 5)اًمطٗمًػم إصمري اجل٤مُمع  (4)
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شد ؾمجديت اًمًٝمقوم٘م٤مم وم٠مشمؿ هبؿ اًمّمالة وؾمج ،ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا
(5)

.  

 .وإئٛم٦م ^ورواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م وُمٕمط٘مداهتؿ شمٜمٗمل اًمًٝمق قمـ اًمٜمٌل 

 

 : ٓ ئمرف ضم٘مؿ اظمذي فمقم  *

 ،وهٜم٤مك رواي٤مت شمٜم٘مض هذه اًمٕم٘مٞمدة ،^شمٕمط٘مد اًمِمٞمٕم٦م أن قمٚمٞم٤ًم يٕمٚمؿ يمؾ قمٚمؿ اًمٜمٌل 

 : وُمٜمٝم٤م

٤ًم يم٤من رضماًل إن قمٚمٞم: وم٘م٤مل ،ؾم٠مًمطف قمـ اعمذي: قمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل *

 ،وم٠مُمر اعم٘مداد أن ي٠ًمًمف وهق ضم٤مًمس وم٠ًمًمف ،عمٙم٤من وم٤مـمٛم٦م ،وم٤مؾمطحك أن ي٠ًمل رؾمقل اظ ُمذاءً 

شًمٞمس سمٌمء»: ^وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 
(5)

. 

 .وهؿ يزقمٛمقن أن اإلُم٤مم ٓ جيٝمؾ وٓ يٓمئ

هذه جمٛمققم٦م يًػمة ُمـ مخ٦ًم آٓف رواي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يمٚمٝم٤م ُمطٜم٤مىمْم٦م يمام ذيمر اًمٓمقد ذم 

 .يمام شم٘مدم وؾمٞم٠ميت شهتذي٤م إضم٘م٣مم»: ُم٘مدُم٦م يمط٤مسمف

                                                

( 3/355)اًمٙمث٤مذم  ،(576: ص)ُمٜمٝم٤مج إطمٙمث٤مم  ،(2/347)هتذي٥م إطمٙم٤مم  ،(5/369)آؾمطٌّم٤مر  (0)

 (. 57/534)اًمٌح٤مر  ،(8/235)اًمقؾم٤مئؾ 

 ،(5/38)احلثثدائؼ اًمٜمثث٤مرضة  ،(5/278)اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(5/58)هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم  ،(5/95)آؾمطٌّمثث٤مر  (2)

ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(5/55)شمثثذيمرة اًمٗم٘مٝمثث٤مء ًمٚمحثثكم  ،(5/58)ُمِمث٤مرق اًمِمثثٛمقس ًمٚمخقاٟمًثث٤مري 

 (. 5/492)ذح ٟمج٤مة اًمٕم٤ٌمد ًمألرايمل  ،(2/358)
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 الثانياملطلب 
 وضوعوقفات وع و

 املٍسوبة إىل األئىة تٍاقض الروايات

 

سمحٞم٨م ٓ شمٙم٤مد دمد  ٦مرأيٜم٤م ومٞمام ُم٣م ٟمامذج ُمـ شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت ذم يمط٥م آصمٜمل قمنمي

ن وم٢م ،ومرواي٦م شم٘مرر ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ورواي٦م شمٜم٘مْمٝم٤م ،رواي٦م إٓ وسمجقاره٤م رواي٦م شمٜم٘مْمٝم٤م

 .وًمٞم٧ًم امؿ قم٘مٞمدة ؾمقاه٤م ^اًمٌٞم٧م قم٤مؿمقا قمغم قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م اًمطل ورصمقه٤م ُمـ اًمٜمٌل  آل

إظمٗم٤مء قم٘م٤مئد آل اًمٌٞم٧م ووم٘مٝمٝمؿ اعمقاومؼ ًمٚمحؼ  اعم١مؾمًقن ًمٚمٛمذه٥م وًمٙمـ عم٤م   يًطٓمع

وٟمًٌقه٤م إمم آل اًمٌٞم٧م ًمئال ي٘مٌؾ اًمٜم٤مس فم٤مهر إئٛم٦م  شاًمط٘مٞم٦م»: قمٛمدوا إمم اظمؽماع قم٘مٞمدة

 .ًمٚمٜم٤مس شظمداع»: أي ششم٘مٞم٦م» وزقمٛمقا أن اًمٔم٤مهر

ي٤مدقمقن اًمٜم٤مس ويطٔم٤مهرون سمخالف  آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ يطنمومقن سم٤مٟٓمط٤ًمب إمم رؾمقل اظ

احل٘مٞم٘م٦م ذم أيمثر ُمـ مخ٦ًم آٓف ُمقىمػ طمطك   يًطٓمع إشم٤ٌمع ُمٕمروم٦م احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ُمـ 

 !! أىمقاامؿ وأقمامامؿ؟

 !!.ششم٘مٞم٦م»قمغم أٟمف  ٞمٗمنون يمؾ ىمقل أو قمٛمؾ يقاومؼ أهؾ اًمًٜم٦مومهؿ ؤقمٚمامي٠ميت  صمؿ

 !!إن هذا ُمـ اًمٔمٚمؿ ٔل اًمٌٞم٧م اًمٓم٤مهر

 : ومٝمذه أىمقال آل اًمٌٞم٧م وأقمامامؿ اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝمؿ

 .أىمقال فم٤مهرة* 

 .أىمقال سم٤مـمٜم٦م *
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 .وإىمقال اًم٤ٌمـمٜم٦م خت٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٤مٕىمقال اًمٔم٤مهرة شمقاومؼ أهؾ اًمًٜم٦م

فم٤مهره وسم٤مـمٜمف ؾمقاء واعمطٗمؼ ُمع اًمٕم٘مؾ واًمديـ أن يٙمقن اعمٙمٚمػ سم٢مسمالغ اًمديـ وطمٗمٔمف 

 !!؟وًمق شمٜم٤مىمض فم٤مهره ُمع سم٤مـمٜمف ًمٙم٤من ٟم٘مّم٤ًم ذم طم٘مف ٓ يٚمٞمؼ سمٕمّم٤مة اعمًٚمٛملم ومٙمٞمػ سمخٞم٤مرهؿ

زقمؿ  ومٚمق :يٕمٚمٛمقن اًم٤ٌمـمـ ٔم٤مهر ذم اًمطنميع ٕهنؿ ٓاًمإن اًمٜم٤مس ُمٓم٤مًمٌقن ذقم٤ًم سم٤مقمطامد 

ـ زقمٛمقن يٜمقسمقن قميوإئٛم٦م يمام  ،ًمٞمس ُمرادًا عم٤م ىمٌؾ ُمٜمف ^ؿمخص أن فم٤مهر قمٛمؾ اًمٜمٌل 

 .ومال جيقز اقمطامد همػم فم٤مهرهؿوامذا  ^ اًمٜمٌل

 !اومؽموٜم٤م أهنؿ أرادوا همػم اًمٔم٤مهر ومٛمـ اًمذي يٌلم ًمٚمٜم٤مس أن هذا اًمٔم٤مهر همػم ُمراد؟ صمؿ ًمق

 !صمؿ هؾ يمؾ اًمٔم٤مهر همػم ُمراد أم سمٕمْمف؟

  ؟هؾ هق اإلُم٤مم أو اًمٕمٚمامء !؟وُمـ اًمذي يٗمرق سملم إُمريـ

 ٚمذيـ ىمٞمالًمُم٤مم آظمر و  يرضمح أي اًم٘مقًملم اهق ىمد ضم٤مء سمٕمد يمؾ إُم٤مم إ إن يم٤من اإلُم٤مم ومٝم٤م

 !!ىمٌٚمف ُمـ إُم٤مم ؾم٤مسمؼ هق اًمّمقاب

 !وإن يم٤من اًمٕمٚمامء ومٝمؾ ًمدى اًمٕمٚمامء وطمل أن هذا شم٘مٞم٦م وهذا همػم شم٘مٞم٦م؟

 قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م طمػمة ؿمديدة أدت سمٙمثػم ُمـ قم٘مالئٝمؿ ىمدياًم إن هذا اًمطٜم٤مىمض ىمد طمػمَّ 

أٟمزل اًمديـ ٓ يٛمٙمـ أن يْمٞميٕمف هبذه اًمّمقرة  اًمذي وطمديث٤ًم إمم شمرك اًمطِمٞمع ًمٞم٘مٞمٜمٝمؿ سم٠من اظ 

 .اًمطل ٟم٧ًٌم إمم إئٛم٦م

قمنمي اعمطقرم  لوم٠مُم٤م ُمـ شمرك اًمطِمٞمع ذم اًم٘مديؿ ومٞمدل قمٚمٞمف ؿمٝم٤مدة اًمٓمقد اًمِمٞمٕمل آصمٜم

 ؟ُمـ أؿمخ٤مص وقُمدَّ ُمـ ذًمؽ اًمط٤مريخ إمم اًمٞمقم يمؿ شمرك اعمذه٥م - شم٘مدميمام  -ذم اًم٘مرن اًمراسمع 

 : وَمـ أزمرزهؿ ،دم ايمٔمٌم احل٣مرض َمـ أفمالم ايمُمٝمٔم٥م هم٘مرغم فأو سمرىم ايمتُمٝمع اٞمتٗمدوأَم٣م َمـ 

 ،وهق رضمؾ خترج ُمـ طمقزات اًمِمٞمٕم٦م ذم ىمؿ ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمؼمىمٕمل: آي٦م اظ اًمٕمٔمٛمك ( 

يمط٤مسمف ذم ذًمؽ  وأًمػاٟمط٘م٤مدًا ؿمديدًا اًمطِمٞمع  اٟمط٘مدصمّؿ ُم٤م ًم٨ٌم أن  ،وسمٚمغ رشم٦ٌم آضمطٝم٤مد قمٜمدهؿ
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وؿ ُمـ اًمرواي٤مت اعمٙمذوسم٦م  اًمذي شاًمٙم٤مذميمط٤مب »: وأراد سم٤مًمّمٜمؿ شيمن اًمّمٜمؿ»: اًمٕمٔمٞمؿ

ٙم٤من هق اًم٥ًٌم ذم هذه اًمٕم٘مٞمدة وشمٗمريؼ وم ومرق سمف إُم٦م ثث يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم ثث ُم٤م

وسملم سم٤مًمدراؾم٦م اعمط٠مٟمٞم٦م أٟمف اؿمطٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م سم٤مـمٚم٦م شمْم٤مد  شصٜمامً » سم٥ًٌم ذًمؽ إُم٦م وؾمامه

 . اًم٘مرآن

شمرك اًمطِمٞمع وص٤مر إُم٤مُم٤ًم عمًجد أهؾ  ،ضمراحوهق ـمٌٞم٥م  ،قمكم ُمٔمٗمري٤من: اًمديمطقر ( 

 .اًمًٜم٦م ذم ؿمػماز

أقمٚمـ قمزُمف قمغم شمّمحٞمح ُمذه٥م اٟمط٘مد اًمطِمٞمع و ُمقؾمك اعمقؾمقي اًمذي: إؾمط٤مذ ( 

 شي٤م ؿمٞمٕم٦م اًمٕم٤م  اؾمطٞم٘مٔمقا»و شاًمِمٞمٕم٦م واًمطّمحٞمح»: ُمٜمٝم٤م ،اًمِمٞمٕم٦م وأًمػ يمط٤ًٌم ذم هذا آدم٤مه

 .وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمط٥م شاًمثقرة اًم٤ٌمئ٦ًم»ويمط٤مب 

وًمف  ،أمحد يمنوي اًمذي شمرك اًمطِمٞمع سمٕمد أن سمٚمغ رشم٦ٌم آضمطٝم٤مد قمٜمدهؿ: ُم٦ماًمٕمال (4

 .شدراؾم٦م اًمطِمٞمع»يمط٤مب 

قمكم أيمؼم طمٙمٛمل زادة اًمطؼميزي واًمذي يرى أن اًمٙم٤مذم : وممـ يم٤من قمغم ُمٜمٝمجف إؾمط٤مذ (5

  .(%52 ): ٓيّمح ُمٜمف إٓ

٤من اعم٤ٌمرك رُمْم/ 8ت ذم )ٟمقاب حمًـ اعمٚمؽ ؾمٞمد حمٛمد ُمٝمدي قمكم اامٜمدي : اإلُم٤مم (5

سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م وشمرضمؿ ضمزء ُمٝمؿ ُمٜمف إمم ] (آي٤مت سمٞمٜم٤مت)ص٤مطم٥م يمط٤مب  ،(هث5325قم٤مم 

آصمٜمل واًمذي يٕمد ُمـ اًمٙمط٥م اًمٜم٤مدرة ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمرد قمغم ؿمٌٝم٤مت  ،[اًمٕمرسمٞم٦م

 .قمنمي٦م

ؾمٜمٖمٚمجل اًمذي أيمد أن اًم٘مرآن ٓرط٤مج إمم هذه اًمرواي٤مت ور٤مرب يمؾ : إؾمط٤مذ (6

  ًمطل وىمع ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م طمطك قُمد وه٤مسمٞم٤ًم إذ يمؾ ُمـ يدقمق إمم إظمالص اًم٘مٚم٥م ظاًمنميمٞم٤مت ا

 .وه٤مسمٞم٤مً : واخلْمقع ًمف وطمده قمٜمد قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م يًٛمك

 .قمٌد اًمقه٤مب ومريد اًمطٜمٙم٤ميب: وشم٤مسمع ؾمٜمٖمٚمجل يمذًمؽ إؾمط٤مذ (7
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ُمّمٓمٗمك طمًٞمٜمل ـم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمذي ه٤مضمؿ اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م : وشمٌٕمٝمام ذم ذًمؽ اًمًٞمد (8

ٟم٘مد مجٞمع اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٓمقائػ ًمٞمخٗمػ ُمـ طمدة ٟم٘مده ًمٚمٓم٤مئٗم٦م وًمٞمس أُم٤مم ُمثؾ ه١مٓء وًمٙمٜمف 

  .إٓ اًمطؽمس سمٛمثؾ هذا اًمؽمس حلامي٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اعم٘مٚمديـ

ص٤مطم٥م اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مٞمٛم٦م اًمٙمثػمة  (هث5439ت )طمٞمدر قمكم ىمٚمٛمداران : وإؾمط٤مذ (9

 .اًمٜم٤مومٕم٦م

 .(يمٞمػ اهطدي٧م؟)ب ص٤مطم٥م يمط٤م (هث5426ت )ُمرشم٣م رادُمٝمر  :واًمديمطقر (1 

 .(اًمطْم٤مد ذم اًمٕم٘مٞمدة)حمٛمد سم٤مىمر اًمًجقدي ص٤مطم٥م يمط٤مب : وإؾمط٤مذ(  

ٟم٘مض قم٘مٞمدة اإلُم٤مُم٦م اًمطل يزقمؿ أهٚمٝم٤م اٟمط٘مد اًمطِمٞمع وأمحد اًمٙم٤مشم٥م اًمذي : إؾمط٤مذ (  

٤معمٝمدي اعمٜمطٔمر اإلُم٤مم سموٟمٗمك وٓدة ُم٤م يًّٛمك قمٜمدهؿ  ،أو ُمـ رؾمقًمف أهن٤م إُم٤مُم٦م سمٜمص ُمـ اظ 

وٟم٘مض اًمرواي٤مت اًمط٤مريٞم٦م اًمطل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م هذه  ،حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمًٙمري: اًمث٤م  قمنم

شمٓمقر اًمٗمٙمراًمًٞم٤مد اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمِمقرى »: وذًمؽ ذم يمط٤مسمف اعمِمٝمقر سمث ،اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م رواي٦م

شإمم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف
(5)

. 

يي إَم٣م  إلم ؿمريؼ احلؼ ممـ اؽمتٝمٗمظ فمٗمٙمف وأدرك احلٗمٝمٗم٥م همٜمداه اهلل  ـم٣مهرة هذه ٞمامذج

 .أوصمز ٝم٣ًم يي ىمٙمٝم٣مً 

 .وأَم٣م َمـ أدرك احلؼ ومل جيرؤ أن يٓمٜمر َمقومٖمف هم٘مرغم ىمام يذىمره أصدوم٣مء زمٔمّمٜمؿ

إىمدُملم ذم حم٤موًم٦م رومع اًمطٕم٤مرض سمدقمقى  ٤موأُم٤م أظمرون ومال زاًمقا يًػمون قمغم ظمٓم

 !اًمط٘مٞم٦م اًمطل ٓ شمٚمٞمؼ سمّمٖم٤مر إُم٦م ومٙمٞمػ سمٙم٤ٌمره٤م؟

ٙمط٥م عمح٤موًم٦م رومع هذا اًمطٕم٤مرض وىمد طم٤مول قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م رومع هذا اًمطٕم٤مرض وم٠مًمٗمقا اًم

إن ٟمّمػ هذه اًمرواي٤مت اًمطل دم٤موزت مخ٦ًم آٓف رواي٦م إٟمام هل : و  جيدوا إٓ أن ي٘مقًمقا

                                                

هثذا  ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمثر اإلُمث٤مُمل اًمِمثٞمٕمل اًمطٙمثقن واًمّمثػمورة وم٘مثد قمثرض ذم أواظمثر: وراضمع يمط٤مب (0)

  .اًمٙمط٤مب ـم٤مئٗم٦م ُمـ ٟم٘م٤مد اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ودقمقا إمم شمريمٝم٤م واحلذر ُمٜمٝم٤م



 

 
 

008  

008 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 ؟ششم٘مٞم٦م»

زمسب٤م سمٗمٝم٥م  زمدفمقى أهنؿ سمٛم٣مومّمقا مخس٥م آٓف َمرةأيُّ وصٛم٦م قم٤مر شمٚمحؼ سمٌٞم٧م اًمٜمٌقة 

 !!طمٗم٤مفم٤ًم قمغم أٟمٗمًٝمؿ؟ طمقهمٜمؿ وصمبٛمٜمؿ

ايمذي مجع همٝمف أىمرر َمـ مخس٥م  شهتذي٤م إضم٘م٣مم»: ٣مزمفوومد سمٗمدم ومقل ايمْمقد دم َمٗمدَم٥م ىمت

 (قمٚمٞمٜم٤م)ذايمر  سمٕمض إصدىم٤مء أيده اظ ممـ أوضم٥م طم٘مف ): ومقيمف آٓف ضمدي٧م َمتٔم٣مرض٥م وهمٝمف

وَم٣م وومع همٝمٜم٣م َمـ آطمتالف وايمتب٣ميـ  ،سم٠مطم٤مدي٨م أصح٤مسمٜم٤م أيدهؿ اظ ورطمؿ اًمًٚمػ ُمٜمٝمؿ

وٓ يسٙمؿ ضمدي٧م إٓ ودم  ،ف َم٣م يّم٣مدهضمتك ٓ ي٘م٣مد يتٖمؼ طمػم إٓ وزم١مزا  ،واظمٛم٣مهم٣مة وايمتّم٣مد

 .(...َمٗم٣مزمٙمتف َم٣م يٛم٣مهمٝمف

ضمتك دطمؾ فمعم مج٣مفم٥م ممـ يمٝمس هلؿ ومقة دم ايمٔمٙمؿ وٓ زمِمغمة زمقصمقه ايمٛمٓمر .. »: إلم أن وم٣مل

وفمجز  ،وىمرغم َمٛمٜمؿ رصمع فمـ افمتٗم٣مد احلؼ ظم٣م اؾمتبف فمٙمٝمف ايمقصمف دم ذيمؽ ،وَمٔم٣مين إيمٖم٣مظ ؾمبٜم٥م

فمبد اهلل أيده اهلل يذىمر أن أزم٣م احلسكم اهل٣مروين ايمٔمٙمقي ؽمٚمٔم٦م ؾمٝمخٛم٣م أزم٣م  ،فمـ ضمؾ ايمُمبٜم٥م همٝمف

 .(ىم٣من ئمتٗمد احلؼ ويديـ زم٣مإلَم٣مَم٥م همرصمع فمٛمٜم٣م ظم٣م ايمتبس فمٙمٝمف إَمر دم اطمتالف إضم٣مدي٧م

ًمٚميورة أصٌح٧م قمٜمد اًمٓمقد  ذفم٦م دم ايمديـصمؿ اٟمٔمر هذه اًمط٘مٞم٦م اعمًٙمٞمٜم٦م اًمطل 

 !!أصاًل رٛمؾ قمٚمٞمف يمؾ أوزار شمٚمؽ اًمطٜم٤مىمْم٤مت

ق يم٤مٟم٧م هذه اًمط٘مٞم٦م إٟم٤ًمٟم٤ًم وأىم٤مُم٧م دقمقى قمغم اًمِمٞمٕم٦م شمٓم٤مًمٌٝمؿ سمطٕمقيْمٝم٤م ضمراء أرأي٧م ًم

ومٝمؾ شمراهؿ  ،حل٘مٝم٤م ُمـ فمٚمؿ سم٥ًٌم حتٛمٞمٚمٝم٤م يمؾ هذه اًمطٜم٤مىمْم٤مت قمؼم هذه اًمٕمّمقر ُم٤م

 !!يًطٓمٞمٕمقن شمٕمقيْمٝم٤م قمام حلؼ هب٤م ـمقال هذه اًمًٜملم؟

ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ومٝمؾ يٛمٙمـ ُمع هذه اًمطٜم٤مىمْم٤مت أن يٕمرف اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م واحلؼ : وأطمغماً 

 !!؟دم ديـ ايمُمٝمٔم٥م



 

 
 
 

 
 انسبدسادلجحث 

 رُبقط اجلزح وانزعدَم يف رواح انشُعخ
 

شمٜم٤مىمض اجلثرح واًمطٕمثديؾ ذم  قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 .رواة اًمِمٞمٕم٦م

ُمقوقع شمٜم٤مىمض اجلرح واًمطٕمثديؾ وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .ذم رواة اًمِمٞمٕم٦م
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020 
  الســـادس المبحـــث

 

 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 ر  والتعدين يف ووا  الصيعةتٍاقض اجل
 

 

ُمثـ أئٛمثطٝمؿ يثرى أٟمثف  ٦ماعمٓمٚمع قمغم اًمروايث٤مت اًمثقاردة ذم أصثح٤مب إئٛمث٦م آصمٜمثل قمنمثي

 . ومرواي٤مت متدطمف ورواي٤مت شمذُمف ،ُمـ ؿمخص ُمٜمٝمؿ إٓ وىمد شمٕم٤مرو٧م ومٞمف اًمرواي٤مت ُم٤م

 .وومٞمام يكم قمرض ٟمامذج ٕؿمٝمر اًمرواة ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م آصمٜمل قمنم

حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر : مه٤م ،ؿمخّمٞمط٤من ٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم سمٕمد قمكم اؿمطٝمر ُمـ أئٛم٦م اًمِم

ورواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ٓ خترج قمـ ه٤مشملم اًمِمخّمٞمطلم إٓ ىمٚمٞماًل قمدا ُم٤م  ،وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

 .ورد قمـ قمكم 

  ،واًمرواة اًمذيـ اؿمطٝمروا سم٤مًمرواي٦م قمـ ه٤مشملم اًمِمخّمٞمطلم ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م مخ٦ًم أؿمخ٤مص

أرسمٕم٦م »: ومٞمٝم٤م ىم٤مل واًمطل أيب قمٌد اظ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمدًقسم٦م إمم ويطْمح ذًمؽ ذم اًمرواي٦م اعمٜم

شوإطمقل ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،وزرارة ،سمريد اًمٕمجكم: وأُمقاشم٤مً  أطم٥م اًمٜم٤مس إزمَّ أطمٞم٤مءً 
(5)

. 

وأسمق سمّمػم  ،زرارةُم٤م أضمد أطمدًا أطمٞم٤م ذيمرٟم٤م وأطم٤مدي٨م أيب إٓ »: أٟمف ىم٤ملف يمذًمؽ قمٜم ٟم٘مؾو

وًمقٓ ه١مٓء ُم٤م يم٤من أطمد يًطٜمٌط  ،ـ ُمٕم٤موي٦م اًمٕمجكموسمريد سم ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،ًمٞم٨م اعمرادي

 وهؿ اًم٤ًمسم٘مقن إًمٞمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،فه١مٓء طمٗم٤مظ اًمديـ وأُمٜم٤مء أيب قمغم طمالل اظ وطمراُم ،هذا

                                                
وؾمثثث٤مئؾ اًمِمثثثٞمٕم٦م  ،(76: ص)يمثثثامل اًمثثثديـ ًمٚمّمثثثدوق : واٟمٔمثثثر ،(2/424)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (0)

 ،(58/36( )4/597)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(632: ص)ُمًثثطدرك ؾمثثٗمٞمٜم٦م اًمٌحثث٤مر  ،(27/543)

 (. 52/428( )573 ،9/465)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(268 ،58/36)
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شواًم٤ًمسم٘مقن إًمٞمٜم٤م ذم أظمرة
(5)

. 

هؿ اًمذيـ اقمطٛمدت قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م ديٜمٝم٤م وُمع ذًمؽ وم٘مد وردت  ه١مٓء إرسمٕم٦م

 : وومٞمام يكم قمرض ُمقضمز ًمذًمؽ ،قمـ إئٛم٦م ومٞمٝمؿ رواي٤مت ُمطٕم٤مرو٦م

 : زرارة زمـ أفمكم: إول *

 : َم٣م ورد فمـ إ ٚم٥م دم َمدضمف: أوًٓ 

ًمقٓ زرارة  ،رطمؿ اظ زرارة سمـ أقملم»: روي قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل ًمف *

شوٟمٔمراؤه ٟٓمدرؾم٧م أطم٤مدي٨م أيب 
(5)

.  

إن اؾمٛمؽ ذم أؾم٤مُمل أهؾ ! ي٤م زرارة»: وروي قمـ ضمٕمٗمر يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل ًمزرارة *

شاجلٜم٦م
( )

. 

ومال جيقز زم  أُم٤م ُم٤م رواه زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر »: وروي يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل قمـ زرارة *

                                                
آظمطّمثث٤مص  ،(58/534( )27/544)وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م : واٟمٔمثثر ،(5/348)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

 ،(5/253)شمٗمًثثػم ٟمثثقر اًمث٘مٚمثثلم  ،(457: ص)اعمراضمٕمثث٤مت  ،(47/393)اًمٌحثث٤مر  ،(66: ص)ًمٚمٛمٗمٞمثثد 

: ص)اًمرضم٤مًمٞم٦م  اًمرؾم٤مئؾ ،(2/578)ـمرائػ اعم٘م٤مل  ،(2/34)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(46: ص)آل زرارة  شم٤مريخ

 ،(327: ص)ُمًثطدريم٤مت قمٚمثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(362-5/365)ؾمامء اعم٘م٤مل ذم قمٚمثؿ اًمرضمث٤مل  ،(24

 ،(9/573)ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(268-58/267( )55/546( )8/232)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م 

 (. 447-2/446)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب  ،(7/48)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(467: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل 

ُمًثثطدرك  ،(58/534) ،(27/544)وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م : واٟمٔمثثر ،(5/348)رومثث٦م اًمرضمثث٤مل اظمطٞمثث٤مر ُمٕم (2)

ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(47/393)اًمٌحث٤مر  ،(66: ص)آظمطّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمد  ،(57/354)اًمقؾم٤مئؾ 

 ،(424: ص)ُمًثثطدريم٤مت قمٚمثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(5/24)ؾمثثامء اعم٘مثث٤مل ذم قمٚمثثؿ اًمرضمثث٤مل  ،(5/236)

 (. 2/273)جمٛمع اًمٌحريـ  ،(7/48)ًمِمٞمٕم٦م أقمٞم٤من ا ،(8/32)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 

ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(46 ،35: ص)شمثث٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمثثر ،(5/345)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (3)

 (. 7/47)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/229)
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شرده
(5)

. 

شأشمرى أطمدًا يم٤من أصدع سمحؼ ُمـ زرارة»: وروي قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك أٟمف ىم٤مل *
(5)

. 

 : َم٣م ورد فمـ إ ٚم٥م دم ذَمف: شم٣مٞمٝم٣مً 

ٱ ٻ ٻ ٻ : ومٙم٦م»: (ضمٕمٗمر)د اظ قمـ قمكم سمـ أيب محزة أٟمف ىم٤مل ٕيب قمٌ *

َم٣م هق؟ وم٣مل : ومٙم٦م ،أفم٣مذٞم٣م اهلل وإي٣مك َمـ ذيمؽ ايمٓمٙمؿ: (صمٔمٖمر)وم٣مل  [82: إٟمٕم٤مم]ٻ پ 

ايمزٞم٣م : ايمزٞم٣م َمٔمف؟وم٣مل: ومٙم٦م: وم٣مل. وهذا ايمرضب هق واهلل َم٣م أضمدث زرارة وأزمق ضمٛمٝمٖم٥م: (صمٔمٖمر)

شذٞم٤م
( )

. 

ؿ قمزاومر اًمّمػمذم وقمدة وروى اًمٙمٌم قمـ يمٚمٞم٥م اًمّمٞمداوي أهنؿ يم٤مٟمقا ضمٚمقؾم٤ًم وُمٕمٝم *

: وم٘م٤مل ،زرارةدأ أسمق قمٌد اظ ُمـ همػم ذيمر ًموم٤مسمط: ىم٤مل ،ُمٕمٝمؿ أسمق قمٌد اظ  ،ُمـ أصح٤مهبؿ

ششمالث َمرات ،يمٔمـ اهلل زرارة ،يمٔمـ اهلل زرارة ،يمٔمـ اهلل زرارة»
(4)

. 

َم٣م أضمدث »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : وروي أيْم٤ًم قمـ قمٛمران اًمزقمٗمرا  ىم٤مل *

ش٣م أضمدث زرارة َمـ ايمبدع فمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهللأضمد دم اإلؽمالم َم
(2)

. 

ٓ يٚمقت زرارة إٓ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : وقمـ ًمٞم٨م اعمرادي أٟمف ىم٤مل *

شسم٣م ٜم٣مً 
( )

. 

                                                
ؾمثثامء  ،(55: ص)شمثث٤مريخ آل زرارة  ،(535/333)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثثر ،(2/346)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

 (.8/233)ٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ُم ،(5/24)اعم٘م٤مل 

 ،(8/236)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(79/292)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثثر ،(5/355)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (2)

 (. 2/434)ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م 

 (. 7/49)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/246)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م : واٟمٔمر ،(5/358)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)

 . 578ص ،ؾمٞم٠ميت خترجيف (4)

 . 579ص ،ؾمٞم٠ميت خترجيف (5)

 (.7/53)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/248)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م : واٟمٔمر ،(5/365)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (6)
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إن اهلل : زرارة ذ َمـ ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى وَمـ وم٣مل»: أٟمف ىم٤مل وقمـ أيب قمٌد اظ  *

ش٣مزسمفوإن َم٣مت همال سمُمٜمد صمٛم ،إن َمرض همال سمٔمده: ووم٣مل ،شم٣ميم٧م شمالشم٥م
(5)

. 

همٚمرت صم٣مري٥م دم  ىمٛم٣م فمٛمد أيب فمبد اهلل »: وروى اًمٙمٌم أيْم٤مً قمـ ُمٞمن أٟمف ىم٤مل *

همام ذٞمبل أن اهلل ومد : همٗم٣مل أزمق فمبد اهلل : وم٣مل ،صم٣مٞم٤م ايمدار فمعم فمٛمٗمٜم٣م ومٚمٗمؿ ومد ٞم٘مستف

شٞم٘مس ومٙم٤م زرارة ىمام ٞم٘مس٦م هذه اجل٣مري٥م هذا ايمٗمٚمٗمؿ
(5)

. 

ٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف يم٤من يٕمط٘مد ذم زرارة أٟمف ُمـ  وم٘مد -حمٛمد اًم٤ٌمىمر: أقمٜمل-وأُم٤م أسمق ضمٕمٗمر  *

يمام روى اًمٙمٌم أيْم٤ًم قمـ  ،وأٟمف يٌٚمغ إًمٞمٝمؿ أظم٤ٌمره وأقمامًمف ،ضمقاؾمٞمس احلٙم٤مم وقمٞمقهنؿ قمٚمٞمف

: فمـ صمقا ز ايمٔمامل؟ همٗم٣مل  (حمٚمد ايمب٣مومر)إن زرارة ؽمٟمل أزم٣م صمٔمٖمر »: هِم٤مم سمـ ؾم٤م  أٟمف ىم٤مل

 -زمـ فمبد اظمٙمؽ  -د زرارة أن يبٙمغ هُم٣مَم٣ًم إٞمام أرا: (أزمق صمٔمٖمر حمٚمد ايمب٣مومر)شمؿ وم٣مل  ،ٓ زمٟمس زمف

ش! أين أضمرم أفمامل ايمسٙمْم٣من
( )

. 

هم٣ميمتٖم٦م  ،َمررت زمروض٥م َمـ اظمديٛم٥م هم١مذا إٞمس٣من ومد صمذزمٛمل»: قمـ اًمقًمٞمد سمـ صٌٞمح ىم٤مل *

همخرصم٦م َمـ اظمسجد ودطمٙم٦م فمعم أيب : وم٣مل ،اؽمتٟمذن رم فمعم ص٣مضمبؽ: همٗم٣مل رم ،هم١مذا أٞم٣م زمزرارة

 ،ٓ سمٟمذن يمف: شمؿ وم٣مل أزمق فمبد اهلل  ،ب زمٝمده فمعم صدرههمرض ،همٟمطمػمسمف اخلػم فمبد اهلل 

شويمٝمس َمـ ديٛمل وٓ ديـ آزم٣م ل ،هم١من زرارة يريدين فمعم ىمػم ايمسـ ،ٓ سمٟمذن يمف ،ٓ سمٟمذن يمف
(4)

. 

 : َمقومػ زرارة َمـ أ ٚم٥م ايمُمٝمٔم٥م: شم٣ميمر٣مً 

وأَم٣م صمٔمٖمر هم١من دم  ،رطمؿ اظ أسم٤م ضمٕمٗمر: ؾمٛمٕم٧م زرارة ي٘مقل»: قمـ اسمـ ُمًٙم٤من أٟمف ىم٤مل *

                                                
 ،(245: ص)اًمطحرير اًمٓمث٤مود  ،(65: ص)شم٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمر ،(5/385)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 (. 7/55)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/252)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 

 (. 7/55)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(62: ص)شم٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمر ،(5/385)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

 (. 243: ص)اًمطحرير اًمٓم٤مود  ،(72/383)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/374)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)

أقمٞمث٤من  ،(8/255)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(5/48)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/383)ٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل اظمط (4)

 (. 7/54)اًمِمٞمٕم٦م 
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شبل فمٙمٝمف يمٖمت٥مومٙم
(5)

. 

: أيب قمٌد اظ ذم الل ذم رواي٦م ـمقيٚم٦م أن زرارة ىم٤مل وروي قمـ زي٤مد سمـ أيب احل *

شص٣مضمب٘مؿ هذا يمٝمس يمف زمٌم زم٘مالم ايمرصم٣مل»
(5)

. 

ٞم٣مويمٝمٛمل : ظم٣م وومع زرارة واؾمتد زمف وم٣مل»: قمـ ٟمي سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ قمٛم٦م زرارة ىم٤مًم٧م *

اؾمٜمدي أن يمٝمس ! ي٣م فمٚم٥م: شمؿ وم٣مل ،همٛم٣مويمتف وهمتحتف ووضٔمتف فمعم صدره وأطمذه َمٛمل ،اظمِمحػ

شرم إَم٣مم نمغم هذا ايم٘مت٣مب
( )

. 

 : أومقال فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م دم زرارة: رازمٔم٣مً 

وىم٣من وم٣مر ٣مً همٗمٝمٜم٣ًم َمت٘مٙماًم  ،زرارة ؾمٝمخ أصح٣مزمٛم٣م دم زَم٣مٞمف وَمتٗمدَمٜمؿ»: ىم٤مل ومٞمف اًمٜمج٤مر *

شومد اصمتٚمٔم٦م همٝمف طمالل ايمٖمّمؾ وايمديـ ،ؾم٣مفمرًا أديب٣مً 
(4)

. 

وم٣مل همٝمف ايمِم٣مدق  ،زرارة ىم٣من أصدق أهؾ زَم٣مٞمف وأهمّمٙمٜمؿ): ىم٤مل قمكم سمـ داود احلكم *

(شإن أضم٣مدي٧م أيب يمتذه٤م: يمقٓ زرارة يمٗمٙم٦م»: 
(2)

. 

                                                
 . 565ص ،ؾمٞم٠ميت خترجيف (0)

شمث٤مريخ  ،(5/46)اًمٌحث٤مر  ،(8/247)ُمٕمجؿ رضمث٤مل احلثدي٨م : واٟمٔمر ،(5/365)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

 (. 7/54)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(65: ص)آل زرارة 

: ص)شمث٤مريخ آل زرارة  ،(8/239)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م : واٟمٔمثر ،(5/373)اظمطٞمث٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (3)

 (. 7/53)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(78

 ،(552: ص)ظمالصثث٦م إىمثثقال  ،(24: ص)شمثث٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمثثر ،(525: ص)رضمثث٤مل اًمٜمجثث٤مر  (4)

أقمٞمثث٤من اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(8/225)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م ( 5/365)ؾمثثامء اعم٘مثث٤مل  ،(5/324)ضمثث٤مُمع اًمثثرواة 

 (. 355: ص)رؾم٤مئؾ وُم٘م٤مٓت جلٕمٗمر اًمًٌح٤م   ،(7/47)

: ص)شمث٤مريخ آل زرارة  ،(27/542)وؾم٤مئؾ اًمِمثٞمٕم٦م : واٟمٔمر ،(96: ص)يمط٤مب اًمرضم٤مل ٓسمـ داود احلكم  (5)

ُمٕمجثثؿ  ،(2/334)ؾمثثامء اعم٘مث٤مل  ،(2/577)ـمرائثثػ اعم٘مث٤مل  ،(5/345)اظمطٌث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمث٤مل  ،(49

أقمٞمثث٤من  ،(5/5)أُمثثؾ أُمثثؾ ًمٚمٕمثث٤مُمكم  ،(5/236)ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(8/233)رضمثث٤مل احلثثدي٨م 

 (. 7/47)اًمِمٞمٕم٦م 
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شأمجٔم٦م ايمٔمِم٣مزم٥م فمعم سمِمديٗمف وآٞمٗمٝم٣مد يمف»: ىم٤مل اًمٙمٌم *
(5)

. 

شزرارة: وأهمٗمف ايمست٥م ،أهمٗمف إويمكم ؽمت٥م»: أن اًمطٗمرر ذم رضم٤مًمفذيمر  *
(5)

. 

 : ُمٝمٔم٥مرواي٣مت زرارة دم ىمت٤م ايم: طم٣مَمس٣مً 

وومع زمٔمٛمقان زرارة دم إؽمٛم٣مد ىمرغم »: وم٘م٤مل ،ذيمر اخلقئل جمٛمقع رواي٤مشمف ذم يمطٌٝمؿ إرسمٕم٦م *

ورواي٣مسمف فمٛمف  همٗمد روى فمـ أيب صمٔمٖمر  ،َمـ ايمرواي٣مت سمبٙمغ أيمٖمكم وأرزمٔم٥م وسمسٔمكم َمقرداً 

 ورواي٣مسمف فمٛمٜمام وروى فمـ أيب صمٔمٖمر وأيب فمبد اهلل  ،سمبٙمغ أيمٖم٣ًم وَم٣م تكم وؽمت٥م وشمالشمكم َمقرداً 

 ،ورواي٣مسمف فمٛمف هبذا ايمٔمٛمقان وروى فمـ أيب فمبد اهلل  ،هبذا ايمٔمٛمقان سمبٙمغ اشمٛمكم وشمامٞمكم َمقرداً 

وروى فمـ أضمدمه٣م ،سمبٙمغ أرزمٔمام ٥م وسمسٔم٥م وأرزمٔمكم َمقرداً  وومد ئمػم فمٛمف زم٣ميمِم٣مدق 

 ش..ورواي٣مسمف فمٛمٜمام هبذا ايمٔمٛمقان سمبٙمغ َم٣م ٥م وؽمت٥م ومخسكم َمقرداً 
( )

.  

 : ايمسٛم٥مزرارة فمٛمد أهؾ : ؽم٣مدؽم٣مً 

شَم٣م رأى أزم٣م صمٔمٖمر»: إن زرارة: ورد قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري أٟمف ىم٤مل
(4)

. 

: ىم٤مل -روى زرارة سمـ أقملم قمـ أيب ضمٕمٗمر يمط٤مسم٤ًم : طمٞمٜمام ىمٞمؾ ًمف -وهذا ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م 

                                                

ٟم٘مثثد اًمرضمثث٤مل ًمٚمطٗمثثرر  ،(252: ص)ظمالصثث٦م إىمثثقال  ،(2/55( )5/324)ضمثث٤مُمع اًمثثرواة : اٟمٔمثثر (0)

اعم٘مثث٤مل ذم  ومثث٤مئؼ ،(348 ،2/36)ـمرائثثػ اعم٘مثث٤مل ًمٚمؼموضمثثردي  ،(597: ص)شمقوثثٞمح اعم٘مثث٤مل  ،(4/33)

 (. 95: ص)احلدي٨م واًمرضم٤مل 

اًمرؾمث٤مئؾ ( 2/338)ؾمثامء اعم٘مث٤مل  ،(566: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل : واٟمٔمر ،(2/255)ٟم٘مد اًمرضم٤مل  (2)

 ،(46/345)اًمٌحث٤مر ( 5/433)ظم٤ممتث٦م اعمًثطدرك  ،(33/225)وؾمث٤مئؾ اًمِمثٞمٕم٦م  ،(55: ص)اًمرضم٤مًمٞم٦م 

رضم٤مل اخل٤مىم٤م   ،(2/335)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(2/537)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  ،(48: ص)شم٤مريخ آل زرارة 

 (. 5/543) ،(3/558)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(62: ص)

 (. 8/254)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (3)

ـمرائثثػ اعم٘مثث٤مل  ،(7/47)أقمٞمثث٤من اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(2/73)ُمٞمثثزان آقمطثثدال  ،(2/474)ًمًثث٤من اعمٞمثثزان : اٟمٔمثثر (4)

(2/582 .) 
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شويم٘مٛمف ىم٣من يتتبع ضمديرف ،َم٣م رأى هق أزم٣م صمٔمٖمر»
(5)

. 

 ،اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر وىمد ضم٤مء ذم ُمٞمزان آقمطدال أن زرارة ٟم٥ًم جلٕمٗمر اًمّم٤مدق قمٚمؿ أهؾ

إذا ًم٘مٞمطف وم٤مؾم٠مًمف هؾ أٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر أم ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟ وعم٤م سمٚمغ ذًمؽ ): وىم٤مل ٓسمـ اًمًامك

 (ومٛمـ ادقمك قمكم قمٚمؿ هذا ومٝمق ُمـ أهٚمٝم٤م ،أظمؼمه أٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر: ضمٕمٗمرًا ىم٤مل
(5)

. 

 : أزمق زمِمغم يمٝم٧م اظمرادي: ايمر٣مين *

 : َم٣م ورد همٝمف َمـ َمدح: أوًٓ 

شوأٞمف يمقٓه ٓٞمٗمْمٔم٦م آشم٣مر ايمٛمبقة واٞمدرؽم٦م»: أٟمف ىم٤مل (ع)ًم٤ٌمىمر روي قمـ حمٛمد ا* 
( )

. 

رزمام اضمتجٛم٣م أن : (ع)ومٙم٦م ٕيب فمبد اهلل »: وذيمر اًم٘مٛمل قمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم أٟمف ىم٤مل *

ش! فمٙمٝمؽ زم٣مٕؽمدي ئمٛمل أزم٣م زمِمغم: ٞمسٟمل فمـ رء؟ همٚمـ ٞمسٟمل؟ وم٣مل
(4)

. 

 .واخلؼم طم٥ًم ىمقاقمدهؿ ذم أقمغم درضم٦م اًمّمح٦م

دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اظ »: رواه قمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم قمـ أيب سمّمػم أٟمف ىم٤ملوأيْم٤ًم ُم٤م  *

 ،أظمؼم  أٟمؽ وٛمٜم٧م ًمف اجلٜم٦م! ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م: قمٜمد ُمقشمف؟ ىم٤مل ءطميت قمٚمٞم٤م: وم٘م٤مل زم (ع)

أًم٧ًم يمٌػم  ،ضمٕمٚم٧م ومداك: صمؿ ىمٚم٧م ،ومٌٙمٞم٧م: ىم٤مل. صدق: ىم٤مل. وؾم٠مًمٜمل أن أذيمرك ذًمؽ

                                                

 (. 5/37)ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ اجلرح واًمطٕمديؾ  ،(2/474)ًم٤ًمن اعمٞمزان : اٟمٔمر (0)

أقمٞمث٤من : واٟمٔمثر ُمثـ يمطث٥م اًمِمثٞمٕم٦م ،(474-2/473)ًم٤ًمن اعمٞمثزان  ،(73-2/69)اٟمٔمر ُمٞمزان آقمطدال  (2)

 (. 2/582)ـمرائػ اعم٘م٤مل  ،(7/47)اًمِمٞمٕم٦م 

 (. 393 ،392: ص)يمط٤مب اًمرضم٤مل ٓسمـ داود احلكم  (3)

اًمٌحث٤مر  ،(5/433)متث٦م اعمًثطدرك ظم٤م ،(27/542)وؾمث٤مئؾ اًمِمثٞمٕم٦م : واٟمٔمر ،(5/23)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب  (4)

أٟمقار اامدايث٦م ًمٚمخٛمٞمٜمثل  ،(5/333)ومرائد إصقل ًمألٟمّم٤مري  ،(335: ص)اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م  ،(2/249)

 ،(5/82)ٟم٘مثثد اًمرضمثث٤مل  ،(5/433)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمثث٤مل  ،(2/548)شمًثديد إصثثقل  ،(5/235)

ـمرائثػ اعم٘مث٤مل  ،(563: ص) شمقوثٞمح اعم٘مث٤مل ،(555: ص)اًمٗمقائثد اًمرضم٤مًمٞمث٦م  ،(2/334)ضم٤مُمع اًمرواة 

 ،(25/83( )53/546) ،(55/322)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(5/345)ؾمثثامء اعم٘مثث٤مل  ،(5/628)

 (.469: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  ،(52/386) ،(55/58)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 
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: ىمٚم٧م: ىم٤مل. ىمد ومٕمٚم٧م: ىم٤مل. وٛمٜمٝم٤م زماًمًـ اًمْمٕمٞمػ اًميير اًمٌّمػم اعمٜم٘مٓمع إًمٞمٙمؿ وم٤م

وم٤موٛمٜمٝم٤م زم قمغم رؾمقل : ىمٚم٧م. ومٕمٚم٧مىمد : ىم٤مل. اوٛمٜمٝم٤م زم قمغم آسم٤مئؽ وؾمٛمٞمطٝمؿ واطمدًا واطمداً 

شىمد ومٕمٚم٧م: ىم٤مل. اوٛمٜمٝم٤م زم قمغم اظ شمٕم٤ممم: ىمٚم٧م ،ىمد ومٕمٚم٧م: ىم٤مل. ^اظ 
(5)

. 

 : َمـ ذم فهمٝمَم٣م ورد : شم٣مٞمٝم٣مً 

ذم خمطٚمٗمقن وأصح٤مسمف  ،ر سمف ويطؼمميطْمج يم٤من أسمق قمٌد اظ »: ريئاسمـ اًمٖمْم٤مىم٤مل 

ش!ؿم٠مٟمف
(5)

. 

 : َمقومػ أيب زمِمغم َمـ إ ٚم٥م: شم٣ميمر٣مً 

صمٙمس أزمق زمِمغم فمعم زم٣مب أيب فمبد اهلل يمٝمْمٙم٤م »: روى اًمٙمٌم قمـ مح٤مد اًمٜم٤مب أٟمف ىم٤مل *

همج٣مء ىمٙم٤م همُمٕمر: وم٣مل. يمق ىم٣من َمٔمٛم٣م ؿمبؼ ٕذن: همٗم٣مل أزمق زمِمغم ،همٙمؿ ي٠مذن يمف ،اإلذن
( ) 

دم 

شهذا ىمٙم٤م ؾمٕمر دم وصمٜمؽ: َم٣م هذا؟وم٣مل صمٙمٝمسف ،أف أف: وم٣مل ،وصمف أيب زمِمغم
(4)

.  

طمرصم٦م إلم ايمسقاد أؿمٙم٤م دراهؿ يمٙمح٨م وٞمحـ مج٣مفم٥م »: قمـ اسمـ أيب يٕمٗمقر أٟمف ىم٤مل *

 ،اسمؼ اهلل وضم٨م زماميمؽ هم١مٞمؽ ذو َم٣مل ىمرغم! ي٣م أزم٣م زمِمغم: ومٙم٦م يمف: وم٣مل ،وهمٝمٛم٣م أزمق زمِمغم اظمرادي

                                                

ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(5/545)ضمثث٤مُمع اًمثثرواة ًمألردسمثثٞمكم : واٟمٔمثثر ،(5/433)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

(52/425،453 .) 

ٟم٘مثد  ،(235: ص)ظمالص٦م إىمثقال  ،(2/34)ضم٤مُمع اًمرواة : واٟمٔمر ،(555: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (2)

اًمٗمقائثد  ،(435 ،52/424)ىمث٤مُمقس اًمرضمث٤مل  ،(55/545)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلثدي٨م  ،(4/77)اًمرضم٤مل 

 (. 549: ص)اًمرضم٤مًمٞم٦م 

  .رومع رضمٚمف ًمٞمٌقل: ؿمٖمر اًمٙمٚم٥م (3)

 ،(5/369)ؾمثثامء اعم٘مثث٤مل  ،(565: ص)اًمٗمقائثثد اًمرضم٤مًمٞمثث٦م : ٟمٔمثثروا ،(5/437)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (4)

 (. 52/427) ،(55/23)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(25/85) ،(55/553)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 
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029 
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شٜم٣م زم٘مس٣م فهمٙمق أن ايمدٞمٝم٣م وومٔم٦م يمِم٣مضمبؽ ٓؾمتٚمؾ فمٙمٝم ،اؽم٘م٦م: همٗم٣مل
(5)

. 

طمرصم٦م أٞم٣م وازمـ أيب ئمٖمقر وآطمر إلم احلغمة أو إلم زمٔمض »: قمـ مح٤مد سمـ قمثامن أٟمف ىم٤مل *

: وم٣مل أَم٣م إن ص٣مضمب٘مؿ يمق ـمٖمر هب٣م ٓؽمتٟمشمر هب٣م؟: همٗم٣مل أزمق زمِمغم اظمرادي ،همتذاىمرٞم٣م ايمدٞمٝم٣ماظمقاضع 

همج٣مءه  ،فدفم: همٗم٣مل ازمـ أيب ئمٖمقر ،همج٣مء ىمٙم٤م يريد أن يُمٕمر فمٙمٝمف همذهب٦م ٕؿمرده ،همٟمنمٖمك

شضمتك ؾمٕمر دم أذٞمف
(5)

. 

 ،يمام يم٤من يطٝمٛمف سمٕمدم اًمٕمٚمؿ وُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم ،ويم٤من ٓ ي١مُمـ سم٢مُم٤مُم٦م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر *

قمـ  ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اظ »: يمام روى اًمٙمٌم أيْم٤ًم قمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٕم٘مرىمقذم قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل

ٕٟمف    شمرضمؿ اعمرأة وييب اًمرضمؾ ُم٤مئ٦م ؾمقط: ىم٤مل ،اُمرأة شمزوضم٧م وام٤م زوج ومٔمٝمر قمٚمٞمٝم٤م

اُمرأة شمزوضم٧م : وم٘مٚم٧م ًمف -ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  -ومدظمٚم٧م قمغم أيب احلًـ : ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م. ي٠ًمل

إ  ؾم٠مًم٧م : ومٚم٘مٞم٧م أسم٤م سمّمػم وم٘مٚم٧م ًمف: ىم٤مل. شمرضمؿ اعمرأة وٓ رء قمغم اًمرضمؾ: وام٤م زوج؟ ىم٤مل

. شمرضمؿ اعمرأة وٓ رء قمغم اًمرضمؾ: ىم٤مل. قمـ اعمرأة اًمطل شمزوضم٧م وام٤م زوج أسم٤م احلًـ 

شُم٤م أفمـ ص٤مطمٌٜم٤م شمٜم٤مهك طمٙمٛمف سمٕمد: (أسمق سمّمػم)ومٛمًح صدره وىم٤مل : (ؿمٕمٞم٥م)ىم٤مل 
( )

. 

أـمـ ص٣مضمبٛم٣م َم٣م سم٘م٣مَمؾ : همرضب زمٝمده فمعم صدره حي٘مٜم٣م ووم٣مل»: وذم رواي٦م أظمرى

شفمٙمٚمف
(4)

. 

                                                

 ،(565: ص)شمقوٞمح اعم٘مث٤مل  ،(489: ص)اًمطحرير اًمٓم٤مود : واٟمٔمر ،(5/398)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

ىمث٤مُمقس  ،(55/555)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(5/368)ؾمثامء اعم٘مث٤مل  ،(24: ص)اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م 

 (.52/424)اًمرضم٤مل 

: ص)اًمرؾمث٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞمثث٦م  ،(495: ص)اًمطحريثر اًمٓمث٤مود : واٟمٔمثثر ،(5/433)اظمطٞمث٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (2)

ىمثثثث٤مُمقس اًمرضمثثثث٤مل  ،(553-55/552)ُمٕمجثثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثثدي٨م  ،(5/369)ؾمثثثامء اعم٘مثثثث٤مل  ،(24

(52/426 .) 

 ،(55/552)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(76/57)اًمٌحثث٤مر : ٔمثثرواٟم ،(5/435)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (3)

 (. 52/426)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 

ُمٕمجثؿ  ،(25: ص)اًمرؾمث٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞمث٦م  ،(76/57)اًمٌحث٤مر : واٟمٔمثر ،(5/432)اظمطٞم٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (4)

 (. 52/426)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(55/554)رضم٤مل احلدي٨م 
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شأٟمف يم٤من يدظمؾ سمٞمقت إئٛم٦م وهق ضمٜم٥م»: وروى اًمٙمٌم
(5)

. 

 : رواي٣مت أيب زمِمغم دم ىمت٤م ايمُمٝمٔم٥م: رازمٔم٣مً 

وىمع ذم إؾمٜم٤مد يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت شمٌٚمغ أًمٗملم وُم٤مئطلم ): ىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤م  *

يمام اظمطٚمػ ذم حت٘مٞمؼ  وم٤مظمطٚمػ ذم شمٕمٞملم اعمراد ُمٜمف شأيب سمّمػم»ومخ٦ًم وؾمٌٕملم ُمقردًا قمٜمقان 

ومذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم إـمالىمٝم٤م قمغم اصمٜملم وسمٕمض آظمر قمغم صمالصم٦م  ،قمدد ُمـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذه اًمٙمٜمٞم٦م

 (ؿ أيمثر ُمـ هذا اًمٕمدد أيْم٤مً ورسمام ئمٝمر ُمـ سمٕمْمٝم ،ومجع يمثػم قمغم أرسمٕم٦م
(5)

.  

 : حمٚمد زمـ َمسٙمؿ: ايمر٣ميم٧م *

 : َم٣م ورد همٝمف َمـ َمدح: أوًٓ 

ىمٚم٧م »: قمزى اخلقئل إمم اًمٙمٌم أٟمف روى قمـ قمٌد اظ سمـ أيب يٕمٗمقر أٟمف ىم٤مل *

وجيلء اًمرضمؾ ُمـ أصح٤مسمٜم٤م  ،إٟمف ًمٞمس يمؾ ؾم٤مقم٦م أًم٘م٤مك ويٛمٙمـ اًم٘مدوم: قمٌداظ  ٕيب

وم٢مٟمف ىمد  ،ومام يٛمٜمٕمؽ ُمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمث٘مٗمل: ىم٤مل ،ًمٜمل قمٜمفومٞم٠ًمًمٜمل وًمٞمس قمٜمدي يمٚمام ي٠ًم

شؾمٛمع ُمـ أيب ويم٤من قمٜمده وضمٞمٝم٤مً 
( )

 .وذيمر رواي٤مت أظمرى .

                                                
ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(55/555)دي٨م ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثث: واٟمٔمثثر ،(5/399)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

احلثدائؼ  ،(2/252)اًمقؾمث٤مئؾ  ،(97/533)اًمٌحث٤مر  ،(2/463)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م  ،(52/425)

 (.25: ص)اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م  ،(3/52)ضمقاهر اًمٙمالم  ،(2/293)ُمًطٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ،(3/54)اًمٜم٤مرضة 

 (. 465: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  (2)

 ،(27/544)اًمقؾمث٤مئؾ  ،(235: ص)آظمطّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمثد : واٟمٔمر ،(58/263)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (3)

 ،(335: ص)اًمٗمقائثثد اعمدٟمٞمثث٦م  ،(5/225)ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(46/328( )2/249)اًمٌحثث٤مر 

: ص)اًمطحريثثر اًمٓمثث٤مود  ،(255: ص)ظمالصثث٦م إىمثثقال ًمٚمحثثكم  ،(5/383)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل 

ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(325: ص) احلدي٨م رضم٤ملُمًطدريم٤مت قمٚمؿ  ،(594-2/593)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(495

 (. 2/542)اًمرؾم٤مئؾ ًمٚمخٛمٞمٜمل  ،(9/574)
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 : َم٣م ورد همٝمف َمـ ذم: شم٣مٞمٝم٣مً 

ًمٕمـ اظ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : روى اًمٙمٌم قمـ ُمٗمْمؾ سمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل* 

شيٙمقنإن اظ ٓ يٕمٚمؿ اًمٌمء طمطك : يم٤من ي٘مقل ،حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ
(5)

. 

: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : ُم٤م رواه قمـ أيب اًمّم٤ٌمح أٟمف ىم٤مل: وأيْم٤مً * 

هٚمؽ اعمؽميثقن! اًمّم٤ٌمح أسم٤م ي٤م»
(5) 

شحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ: ُمٜمٝمؿ ،ذم أدي٤مهنؿ
( )

. 

إهنام ًمٞم٤ًم سمٌمء ذم »: ويمذًمؽ ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ذم زرارة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ* 

شوٓيطل
(4)

. 

 : ُمٝمٔم٥مفمدد رواي٣مسمف دم ىمت٤م ايم: شم٣ميمر٣مً 

شمٌٚمغ  ،حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ وىمع هبذا اًمٕمٜمقان ذم إؾمٜم٤مد يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت): ىم٤مل اخلقئل *

 (أًمٗملم وُم٤مئطلم وؾمط٦م وؾمٌٕملم ُمقرداً 
(2)

. 

ُم٤م ؿمجر ذم رأيل رء ىمط إٓ ؾم٠مًم٧م قمٜمف ): وروى طمريز قمـ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ أٟمف ىم٤مل *

قمـ ؾمط٦م قمنم   وؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اظ ،طمطك ؾم٠مًمطف قمـ صمالصملم أًمػ طمدي٨م ،أسم٤م ضمٕمٗمر 

 (أًمػ طمدي٨م
( )

.  

                                                

 ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م ،(2/594)ضمثثث٤مُمع اًمثثثرواة : واٟمٔمثثثر ،(5/394)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (0)

 (. 9/578)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(58/268)

 (اعمؽميًقن)وؾمط٠ميت ىمري٤ًٌم  ،اًمٔم٤مهر أهن٤م اعمؽميًقن يمام قمٜمد اخلقئل (2)

ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(2/594)ضم٤مُمع اًمثرواة : واٟمٔمر ،(2/538( )5/394)ٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل اظمط (3)

 (. 3/559)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(4/597)

 (. 9/578)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(2/594)ضم٤مُمع اًمرواة : واٟمٔمر ،(5/393)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (4)

 (. 58/246)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (5)

إٟمثقار  ،(46/292)اًمٌحث٤مر  ،(33/486)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م : واٟمٔمر ،(58/263)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (6)

ىمث٤مُمقس  ،(5/386)اظمطٞمث٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  ،(399: ص)ُمًطدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌحث٤مر  ،(534: ص)اًمٌٝمٞم٦م 

 (. 235: ص)آظمطّم٤مص  ،(2/447)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب  ،(9/575)اًمرضم٤مل 
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صمؿ ًم٘مٞم٧م  ،صمالصملم أًمػ طمدي٨م ؾمٛمٕم٧م ُمـ أيب ضمٕمٗمر »: وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ *

شُم٠ًمًم٦م: أو ىم٤مل -ؾم٠مًمطف قمـ ؾمط٦م قمنم أًمػ طمدي٨م : أو ىم٤مل -ضمٕمٗمرًا اسمٜمف ومًٛمٕم٧م ُمٜمف 
(5)

.  

 : زمريد زمـ َمٔم٣موي٥م: ايمرازمع *

 : رواي٣مت اظمدح: أوًٓ 

: أضمدهؿ ،أوسم٣مد إرض وأفمالم ايمديـ أرزمٔم٥م» :قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد أٟمف يم٤من ي٘مقل *

شَمٔم٣موي٥م زمـ زمريد
(5)

. 

 : رواي٣مت ايمذم: شم٣مٞمٝم٣مً 

ًمٕمـ اظ سمريدًا وًمٕمـ اظ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : قمـ أيب ؾمٞم٤مر ىم٤مل* 

شزرارة
( )

 . 

هٚمؽ اعمؽميًقن ! ي٤م أسم٤م اًمّم٤ٌمح»: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ : قمـ أيب اًمّم٤ٌمح ىم٤مل *

وإؾمامقمٞمؾ اجلٕمٗمل وذيمر آظمر    ،وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ،وسمريد ،زرارة: ُمٜمٝمؿ ،ذم أدي٤مهنؿ

شأطمٗمٔمف
(4)

. 

ائ٧م زرارة : أسمق قمٌد اظ زم ىم٤مل »: وروى أيْم٤ًم قمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مّمػم أٟمف ىم٤مل *

يمؾ سمدقم٦م : ىم٤مل ^أن رؾمقل اظ  ؟ أُم٤م قمٚمٛمطاماًمطل اسمطدقمطامه٤م ُم٤م هذه اًمٌدقم٦م: ٘مؾ اماموموسمريدًا 

                                                

ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(5/395) اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل: واٟمٔمثثر ،(58/266)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  (0)

 (. 395: ص)اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م  ،(9/577)

 ،(47: ص)شمث٤مريخ آل زرارة  ،(374-373)اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م  ،(8/525)هن٩م اًمًٕم٤مدة ًمٚمٛمحٛمقدي : اٟمٔمر (2)

 ،(55/547( )4/596)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلثدي٨م  ،(38: ص)اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م  ،(2/34)ضم٤مُمع اًمرواة 

 (. 7/49)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(52/428( )9/573)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 

ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل  ،(7/539) ،(63: ص)شمثث٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمثثر ،(5/364)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (3)

 (. 7/53( )3/559)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/248( )4/598)احلدي٨م 

 . 523ص شم٘مدم (4)
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ُم٤م ىم٤مل : وم٠مشمٞمٜم٤م زرارة وم٘مٚمٜم٤م ًمف ،اعمرادي ٤مً وم٠مرؾمؾ ُمٕمل ًمٞمث ، أظم٤مف ُمٜمٝمامإ : ىمٚم٧م ًمف ،والًم٦م

واظ ٓ : ٠مُم٤م سمريد وم٘م٤ملوم ،واظ ًم٘مد أقمٓم٤م  آؾمطٓم٤مقم٦م وُم٤م ؿمٕمر: ؟ وم٘م٤ملقمٌد اظ  أسمق

شأرضمع قمٜمٝم٤م أسمداً 
(5)

. 

  : ضم٣مديرف دم ىمت٤م ايمُمٝمٔم٥مأفمدد : شم٣ميمر٣مً 

شمٌٚمغ مخ٦ًم  ،ٜم٤مد قمدة ُمـ اًمرواي٤متوىمع سمٕمٜمقان سمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م ذم إؾم): ىم٤مل اخلقئل *

 (وصمامٟملم ُمقرداً 
(5)

. 

ذم أؿمٝمر  ٦مهذه ٟمامذج ُمـ شمٕم٤مرض اجلرح واًمطٕمديؾ اًمقاردة قمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 .ٜم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م أيتوؾمرواة اًمِمٞمٕم٦م 

                                                
أقمٞمث٤من  ،(8/248)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلثدي٨م  ،(2/353)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/364)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 (. 7/54( )3/559)اًمِمٞمٕم٦م 

 (. 4/599)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)
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 املطلب الثاني
 وضوعووع وقفات  

 يف ووا  الصيعة تٍاقض اجلر  والتعدين

 

ىمض اخلٓمػم ذم شمقصمٞمؼ ودمريح اًمرواة قمـ أئٛم٦م اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ىمد ؿمٙمك هذا اًمطٜم٤م: أوًٓ 

ُمٜمف يمذًمؽ يمثػم ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م واقمؽمومقا سمخٓمقرشمف وقمدم اًم٘مدرة قمغم ُمٕمروم٦م اًمّمقاب ُمـ 

 .شمٚمؽ إىمقال

اطمتٙمػ فمٙمامؤٞم٣م دم سمقشمٝمؼ ىمرغم َمـ ايمرصم٣مل أو دم ): ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اخل٤مىم٤م  ذم رضم٤مًمف

همؼمى هذا يقشمؼ حمٚمد زمـ ؽمٛم٣من زمؾ جئمٙمف دم أفمعم درصم٣مت  ،فم٣مـمؿزمؾ دم ىمرغم َمـ إ ،إىمرر

 (وىم٣مظمٖمّمؾ زمـ فمٚمر إلم نمغم ذيمؽ ،وآطمر يّمٔمٖمف زمؾ جئمٙمف نم٣ميمٝم٣مً  ،ايمقشم٣موم٥م
(5)

 . 

حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق مه٤م اإلُم٤مُم٤من : ن هذيـ اإلُم٤مُملمإ: شم٣مٞمٝم٣مً 

٦ًم أئٛم٦م و  يٌٞمٜمقا احل٘مٞم٘م٦م وشمريمقا وىمد ضم٤مء سمٕمدمه٤م مخ ،اخل٤مُمس واًم٤ًمدس ُمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م

وم٠مي  ..قمغم رواي٤مت أؿمخ٤مص ُمطٜم٤مىمْم٦م و  يٌٞمٜمقا امؿ احل٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مس طم٤مئريـ يطٕمٌدون اظ 

 !وم٤مئدة ذم إُم٤مُمطٝمؿ؟

وم٢من اًمرواة اًمذيـ ٟم٘مٚمقا ًمٚمِمٞمٕم٦م أىمقال أئٛمطٝمؿ ٓ شمٕمرف ُمٙم٤مٟمطٝمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمع هذا 

 !رووه٤م قمـ إئٛم٦م؟ ومٙمٞمػ إذن يقصمؼ ذم اًمرواي٤مت اًمطل! اًمطٜم٤مىمض اعمِملم

ف وم٢مٟمف ٓ جيد ُمٚمج٠م يٚمج٠م ٚمَّ قمٜمدُم٤م يٕمرض اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل هذا اًمطٜم٤مىمض صمؿ يريد أن َرُ : شم٣ميمر٣مً 

 .ششم٘مٞم٦م»إًمٞمف إٓ أن يزقمؿ أن اإلُم٤مم ىم٤مل هذيـ اًم٘مقًملم اعمطٜم٤مىمْملم 

 !!؟ششم٘مٞم٦م»: ُمـ أظمؼميمؿ أن أطمد اًم٘مقًملم: ومٜم٘مقل امؿ

                                                

 (. 82: ص)رضم٤مل اخل٤مىم٤م   (0)
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ق وٓ اإلُم٤مم اًمذي ضم٤مء سمٕمده أي اًم٘مقًملم شم٘مٞم٦م اإلُم٤مم ورد قمٜمف يمال اًم٘مقًملم و  ردد ٓ ه

 !!؟ششم٘مٞم٦م»: ومٙمٞمػ قمٚمٛمطؿ أٟمطؿ أن هذا اًم٘مقل

أٓ رطٛمؾ أن رواي٤مت اًمذم هل اًمّمحٞمح٦م واًمرواي٤مت إظمرى يم٤مذسم٦م ووٕم٧م قمغم : رازمٔم٣مً 

 !!إئٛم٦م إلسمٓم٤مل يمالُمٝمؿ ذم ه١مٓء اًمرواة اًمذيـ يمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ؟

اوي شم٘مٞم٦م: ًمٞمّمؾ اًمذم إمم اعمخ٤مًمٗملم ًمٞمحٛمل هنؿ زقمٛمقا أن اإلُم٤مم ذم هذا اًمرإ: طم٣مَمس٣مً 

 !! ه١مٓء إصح٤مب

 ! أًمٞمس اعمدح يمذًمؽ ىمد يّمؾ إمم اعمخ٤مًمٗملم؟: همٛمٗمقل

 ـهؾ يمؾ ىمقل ذم سمف اإلُم٤مم أطمد أصح٤مسمف ؾمٞمّمؾ إمم ٟمٗمس إؿمخ٤مص اًمذي: ؽم٣مدؽم٣مً 

 !وصؾ ظمؼم اعمدح إًمٞمٝمؿ؟

إًمٞمف ًمٚمطٕمٛمٞم٦م  إذ اعم٘مّمقد سم٤مًمط٘مٞم٦م أن يّمؾ اًمٙمالم إمم ٟمٗمس اًمِمخص اًمذي وصؾ اعمدح

 !طم٥ًم زقمٛمٝمؿ؟

٤م واًمٙمالم ىمد ىمٞمؾ ذم قمدة أوىم٤مت وذم أُم٤ميمـ خمطٚمٗم٦م ومٚمـ يّمؾ إمم مجٞمٕمٝمؿ ومٙمٞمػ يٙمقن ُمَ أَ 

 ! شم٘مٞم٦م؟

 ! أًمٞمس اعمخ٤مًمٗمقن يٕمٚمٛمقن أن إئٛم٦م يًطٕمٛمٚمقن اًمط٘مٞم٦م وأهنؿ يديٜمقن هب٤م؟: ؽم٣مزمٔم٣مً 

ومٞمف اًمِمٞمٕم٦م وُمـ  ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن اعمجطٛمع اًمذي يٕمٞمش! ٓ شمٜمٓمكم اًمط٘مٞم٦م قمغم اعمخ٤مًمٗملم؟: إذن

زقمٛمقا امؿ اإلُم٤مُم٦م يٕمٞمِمقن سملم اًمٜم٤مس ويٓمٚم٘مقن اًمٙمالم اعمطٜم٤مىمض ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م 

 ! وإؿمخ٤مص وٓ يٜمٙمِمٗمقن؟

 !! هذا ظمٞم٤مل قمجٞم٥م

اًمديـ  ،ٟم١ميمد ُمرة أظمرى أن ه١مٓء إقمالم ُمـ آل اًمٌٞم٧م يم٤مٟمقا قمغم ديـ اعمجطٛمع: شم٣مَمٛم٣مً 

فم٤مهر ذم  وهذا ،وهق ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ،ل سمٞمطفوٟم٘مٚمف أصح٤مسمف وآاًمذي ضم٤مء سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 .وقمغم هذا يِمٝمد أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ قم٤مسوهؿ ورووا قمٜمٝمؿ وشمرمجقا امؿ ،أومٕم٤مامؿ وأىمقاامؿ
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سمقا آل اًمٌٞم٧م وأهنؿ ي٤مدقمقن ذم  وعم٤م رأى اعمط٤مضمرون هبؿ ذًمؽ أطمدصمقا هذه اًمٕم٘مٞمدة ًمٞمٙمذي

وهذا اًمٔم٤مهر إٟمام  ،قم٘مٞمدة وذيٕم٦م أظمرىوم٢مهنؿ قمغم  ،أقمامامؿ وأىمقاامؿ اًمٔم٤مهرة وًمٞمًقا ص٤مدىملم

 .شاًمط٘مٞم٦م»سمث هذا اًمديـ يًٛمك  و وهذا اًمٜمٗم٤مق هق ديـ قمٜمد إئٛم٦م ،هق ٟمٗم٤مق ٕهؾ اًمًٜم٦م

 !! وم٢مذا قمٛمٚمقا قمٛماًل أو ىم٤مًمقا ىمقًٓ يقاومؼ أهؾ اًمًٜم٦م ومال شمّمدىمقهؿ

ومٝمل قمغم ظمالف  ذم اًمٔم٤مهر وأُم٤م احل٘مٞم٘م٦مومٝمذا اًمطٙمذي٥م ُمـ إئٛم٦م ٕصح٤مهبؿ إٟمام هق 

 !! ًمؽذ

 ُم٤م أىمٌح هذا اعمذه٥م اًمذي ٓ يٚمٞمؼ سمٗم٤ًمق اعمًٚمٛملم ومٙمٞمػ سم٠مضمٚم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م؟

وُم٤م أطمقج اًمٕم٘مالء  ،إن أهؾ اًمٌٞم٧م أرومع وأذف ُمـ هذا آٟمحٓم٤مط اًمذي ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ

 !!ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أن يراضمٕمقا ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمطّمقر اعمِملم

سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم وًمٞمس  يمٞمػ يًطٓمٞمع اًمِمٞمٕمل أن يّمؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م واًمٙمالم يٜم٘مض: سم٣مؽمٔم٣مً 

 ! ًمديف ُمًطٜمد ُمـ أطمد أئٛمطف يرضمح ًمف أّي اًم٘مقًملم هق اًمّمقاب؟

وهذه إىمقال اًمطل ىم٤مام٤م يمؾ إُم٤مم ىمد ضم٤مء سمٕمده أئٛم٦م آظمرون وىمد ُم٤مت اإلُم٤مم وُم٤مت 

احل٤ميمؿ اًمذي يم٤من يط٘مٞمف ذًمؽ اإلُم٤مم طم٥ًم زقمٛمٝمؿ واطمط٤مج اًمٜم٤مس إمم أن يٕمرومقا احلؼ ومٞمام ىمٞمؾ 

 . يطٙمٚمؿ اإلُم٤مم اجلديد وٓ اإلُم٤مم اًمذي سمٕمده ومٞمٗمّمؾ إُمرذم زُمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ و 

صمؿ ضم٤مء قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ًمٞمحٙمٛمقا قمغم إُم٤مُمٝمؿ سم٠مٟمف أراد يمذا ويمذا ومدظمٚمقا ذم ىمٚمٌف وطمٙمٛمقا 

وهذا إؾمٚمقب ًمق اؾمطخدم ُمع همػم إئٛم٦م ًمٙم٤من ُمرومقو٤ًم ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ يٕمط٘مدون ومٞمٝمؿ  ،قمٚمٞمف

 ! اإلُم٤مُم٦م؟

طمٞم٨م زقمٛمقا  ،اًمٕمّمٛم٦م اًمطل يزقمٛمٝم٤م أرسم٤مب اًمٓم٤مئٗم٦م ٕئٛمطٝمؿهذا اًمطٜم٤مىمض يٜم٤مذم : فم٣مذاً 

 !!أهنؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٠م ذم اًمديـ ٓ قمٛمدًا وٓ ؾمٝمقاً 

 ٤مُم٤م هق يمذب وُمٜمٝم ٤مُم٤م هق ُمٕمّمٞم٦م وُمٜمٝم ٤موهذه إىمقال اًمطل وردت قمـ أئٛمطٝمؿ ُمٜمٝم

 ! وم٠ميـ اًمٕمّمٛم٦م إذن؟!! هق ظمٓم٠م خم٤مًمػ ًمٚمقاىمع طم٥ًم زقمٛمٝمؿ ُم٤م
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037 
  الســـادس المبحـــث

وقمغم آل اًمٌٞم٧م ذه٥م وحٞمطٝم٤م  ػ أن هٜم٤مك ُم١ماُمرة قمغم ديـ اظ إن هذا اًمطٜم٤مىمض يٙمِم

 .ـمقائػ يمثػمة ممـ اٟمطًٌقا إمم ُمذه٥م آل اًمٌٞم٧م وهؿ رًٌقن أهنؿ رًٜمقن صٜمٕم٤مً 

 !! وهذا اًمطٜم٤مىمض أطمد دٓئٚمٝم٤م ،إن اًمِمٞمٕم٦م وحٞم٦م ُم١ماُمرة يٛمٙمـ يمِمٗمٝم٤م ًمق أرادوا

 .ؿذيمر سمٕمْمٝم وىمد اٟمٙمِمػ احلؼ واؾمط٤ٌمن ٕىمقام وم٤مشمٌٕمقه وىمد ُمرَّ 

ىمد يقضمد ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ُمـ يدرك احل٘مٞم٘م٦م وًمٙمـ اعمٓم٤مُمع اًمدٟمٞمقي٦م ىمد  فوٓ ٟمِمؽ أٟم

 .شمٙمقن ُمـ أيمؼم أؾم٤ٌمب آؾمطٛمرار قمغم اعمٖم٤مًمٓم٦م

ايمُمٝمٔمل ضمسكم اظمقؽمقي دم هن٣مي٥م َمْم٣مهمف َمع رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م وَم٣م  وهذا َم٣م يٗمرره ايمب٣مضم٧م

 : همٝمٗمقل ٞمت٨م زمسببٜم٣م َمـ همروم٥م دم إَم٥م

ومٕمٚمف؟ هؾ أسم٘مك  ُم٤م اًمذي جي٥م قمكمَّ  ،ه٘م٦م ذم سمٞم٤من شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اعم١معم٦مسمٕمد هذه اًمرطمٚم٦م اعمر)

ذم ُمٙم٤م  وُمٜمّمٌل وأمجع إُمقال اًمْمخٛم٦م ُمـ اًمًٌٓم٤مء واًمًذج سم٤مؾمؿ اخلٛمس واًمطؼمقم٤مت 

وأمتطع سم٤مجلٛمٞمالت؟ أم أشمرك قمرض اًمدٟمٞم٤م اًمزائؾ  (!!)وأريم٥م اًمًٞم٤مرات اًمٗم٤مظمرة  ،ًمٚمٛمِم٤مهد

(ٕن اًم٤ًميم٧م قمـ احلؼ ؿمٞمٓم٤من أظمرس؟ :ؼوأصدع سم٤محل ،وأسمطٕمد قمـ هذه اعمحرُم٤مت
(5)

. 

ىمد يٕمجز وٕمٞمػ اإليامن قمـ دم٤موزه٤م وٓ جيط٤مزه٤م إٓ أصح٤مب اإليامن  قم٘م٦ٌمهذه ! ٟمٕمؿ

 .اًم٘مقي اًمّم٤مدق

َمع ايمٖمرق َمـ -َمع أضمد فمٙمامء ايمٛمِم٣مرى  وومد وومٖم٦م فمعم ومِم٥م ذىمره٣م اإلَم٣مم ازمـ ايمٗمٝمؿ

 : ٣م فمػمةويم٘مـ همٝمٜم -ضمٝم٧م ايمدي٣مٞم٥م إذ ه٠مٓء َمسٙمٚمقن وايمٛمٌماين ىم٣مهمر

وم٘مٚم٧م  ،وًم٘مد ٟم٤مفمرت سمٕمض قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى ُمٕمٔمؿ يقم ومٚمام شمٌلم ًمف احلؼ هب٧م): ىم٤مل

 إذا ىمدُم٧م قمغم ه١مٓء احلٛمػم : ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن ُمـ اشم٤ٌمع احلؼ؟ وم٘م٤مل زم: ًمف وأٟم٤م وهق ظم٤مًمٞملم

ومرؿمقا ًمٜم٤م اًمِم٘م٤مق -أي ًمٗمظ اًمٜمٍما هٙمذا ًمٗمٔمف  -
(2)

وطمٙمٛمق  ذم حت٧م طمقاومر داسمطل  

                                                

  .(93: ص)ظ صمؿ ًمٚمط٤مريخ  (0)

 . أي ىمٓمع احلرير( اًمِم٘م٤مئؼ: )وًمٕمٚمف ،ذم اًمٙمط٤مب هٙمذا (2)
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وأٟم٤م ٓ أقمرف صٜمٕم٦م وٓ أطمٗمظ ىمرآٟم٤ًم وٓ ٟمحقًا  ،ٝمؿ و  يٕمّمق  ومٞمام آُمرهؿ سمفأُمقاامؿ وٟم٤ًمئ

 .؟ومٛمـ اًمذي يٓمٞم٥م ٟمٗم٤ًًم هبذا ،ومٚمق أؾمٚمٛم٧م ًمدرت ذم إؾمقاق أشمٙمٗمػ اًمٜم٤مس ،وٓ وم٘مٝم٤مً 

ويمٞمػ شمٔمـ سم٤مظ أٟمؽ إذا آصمرت رو٤مه قمغم هقاك يزيؽ ويذًمؽ  ،هذا ٓ يٙمقن: وم٘مٚم٧م

 .ورقضمؽ؟

ومام فمٗمرت سمف ُمـ احلؼ واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر وُمـ ؾمخط اظ  ،وًمق ومروٜم٤م أن ذًمؽ أص٤مسمؽ

 .وهمْمٌف ومٞمف أشمؿ اًمٕمقض قمام وم٤مشمؽ

 .طمطك ي٠مذن اظ: وم٘م٤مل

وًمق يم٤من اًم٘مدر طمج٦م ًمٙم٤من طمج٦م ًمٚمٞمٝمقد قمغم شمٙمذي٥م اعمًٞمح  ،اًم٘مدر ٓ رط٩م سمف: وم٘مٚم٧م

 .وٓ ؾمٞمام أٟمطؿ شمٙمذسمقن سم٤مًم٘مدر ومٙمٞمػ حتط٩م سمف؟ ،وطمج٦م ًمٚمٛمنميملم قمغم شمٙمذي٥م اًمرؾمؾ

 (دقمٜم٤م أن ُمـ هذا وأُمًؽ: وم٘م٤مل
(0)

. 

هذه إىمقال اعمطٜم٤مىمْم٦م ذم شمقصمٞمؼ ودمريح رواة اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ُمـ  ُمٚمخص: ضم٣مدي فممم

 : ظمالل ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ شمِمػم إمم ُم٤م يكم

 .وًمق يم٤من ُمروي٤ًم قمـ ُمٕمّمقُملم حلٗمٔمف اظ  ،أن اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ُمذه٥م همػم حمٗمقظ* 

إٓ سم٢مىمح٤مم  ٤مىمض ُمٕمروم٦م أىمقال أئٛمطف ذم رواة ديٜمفأن اًمِمٞمٕمل ٓ يًطٓمٞمع ُمع هذا اًمطٜم *

 .اًمط٘مٞم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م

ٓ يٌٕمد أن يٙمقن ؾم٥ٌم هذا اًمطٜم٤مىمض أٟمف ُمـ صمٛمرات اًمٍماع سملم اعمحٞمٓملم سم٤مٕئٛم٦م ُمـ  *

 .أوًمئؽ اًمطج٤مر ًمٚمطٗمرد سم٤مإلُم٤مم

 .أن اًمث٘م٦م سم٤مًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ُمٕمدوُم٦م ومٙمٞمػ يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م ديـ يط٘مرب سمف إمم اظ  *

 ؟إوان ًمٕمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م أن يراضمٕمقا ديٜمٝمؿومٝمؾ آن 

                                                

 (. 5/97)هداي٦م احلٞم٤مرى  (0)



 
 
 

 
 

 ادلجحث انسبثع
 خرُبقط عهًبء االثٍُ عشزَ

 
 .شمٜم٤مىمض قمٚمامء آصمٜمل قمنمي٦م قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

ُمقوثقع شمٜمث٤مىمض قمٚمثامء آصمٜمثل وىمٗمث٤مت ُمثع : اظمْمٙم٤م ايمري٣مين

 .قمنمي٦م

 



 

 
 

041  

041 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 



 

 
040  

040 

  المبحـــث الســــابع

 

 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 تٍاقض عمىاء االثين عصرية
 

طمطثك  ،د أدت اًمرواي٤مت اعمطٜم٤مىمْم٦م ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م اًمروائٞم٦م إمم شمٜم٤مىمض ومطث٤موى اًمٕمٚمثامءًم٘م

 : أصٌح اًمِمٞمٕمل حمط٤مرًا ذم اًمٗمط٤موى اًمِمٞمٕمٞم٦م

صيدر  ايميذي ايمِمحٝمح ايمذي صدر فمـ اإلَم٣مم اظمٔمِمقم فمعم وصميف ايمِميقاب وأهيي٣مهق أهي٣م 

 سمٗمٝم٥م؟

يٜمجل ُمـ اامالك َُمَثُؾ  واًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م شمزقمؿ أن اشمي٤ٌمع إئٛم٦م يٕمّمؿ ُمـ اخلالف سمؾ

 !!ذًمؽ َُمَثُؾ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ شمريمٝم٤م هٚمؽ

قمنمات اًمًٗمـ فمٝمرت إُم٤مم طمٞم٨م  زمٕمغموأن سمٕمد أن اٟم٘مٓمع ٟمًؾ إئٛم٦م وأصٌح اًمِمٞمٕم٦م 

ؾمٗمٞمٜم٦م يزقمؿ أٟمف هق اًمقارث ًم٘مٞم٤مدة اًمًٗمٞمٜم٦م مم٤م أدى إمم متزق اًمٓم٤مئٗم٦م إمم ص٤مطم٥م يمؾ  ،سمؾ ُمئ٤مت

وىمد يٜمزل !!! وم٠مصٌح ًمٙمؾ ومرد ذم إهة ؾمٗمٞمٜم٦م ،ٕهة اًمقاطمدةؾمٗمـ سمؾ وصؾ اًمطٛمزق إمم ا

 !!ويريم٥م ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى ئمـ أهن٤م هل ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مةأطمٞم٤مٟم٤ًم ُمٜمٝم٤م 

 !ي٤م شمرى؟ شؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م»: وم٠مي هذه اًمًٗمـ هل

وذم ظمْمؿ هذه اخلالوم٤مت وقمجز أشم٤ٌمع اعمذه٥م قمـ حتديد اًمًٗمٞمٜم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م شمراضمع يمثػم 

 .قمـ اًمًٗمٞمٜم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمطل شمٕمّمٛمف ُمـ اامالكُمـ أشم٤ٌمع اًمًٗمٞمٜم٦م ًمٚمٌح٨م 

طمٞم٨م إن أشم٤ٌمع يمؾ إُم٤مم  ،إن هذا آظمطالف ًمٞمس ضمديدًا سمؾ اخلالف ُمٜمذ اًم٘مرون إومم

 .يٜم٘مًٛمقن سمٕمد ُمقشمف إمم ومرق ًمٙمؾ ومرىم٦م ؾمٗمٞمٜم٦م شمزقمؿ أهن٤م ؾمٗمٞمٜم٦م آل اًمٌٞم٧م
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َم٣م  إلم وىمد وصؾ قمدد ومرق اًمِمٞمٕم٦م ذم اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق ًمٚم٘مٛمل وومرق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمخطل

ىم٣مٞم٦م فمٛمد ايمٛمقزمختل همروم٥م َمـ أرزمع فمممة أو  ٥مويالضمظ أن آشمٛمل فمممي ،يرزمق فمعم ؽمتكم همروم٥م

 (يه61 )مخس فمممة همروم٥م اهمؼموم٦م إيمٝمٜم٣م ايمُمٝمٔم٥م زمٔمد وهم٣مة احلسـ ايمٔمس٘مري ؽمٛم٥م 
(5) 

زمٝمٛمام ذىمر 

ايمٗمٚمل أهنؿ مخس فمممة همروم٥م
(5)

. 

ؾ ومرق اًمِمٞمٕم٦م صمالث أُم٤م يمط٥م اًمرواي٦م قمٜمدهؿ وم٢من اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم يذيمر رواي٦م دمٕم

قمنمة ومرىم٦م يمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر إٓ واطمدة
( )

طم٥ًم  -وىمد طمٙمؿ اعمجٚمز قمغم هذه اًمرواي٦م  ،

سم٠مهن٤م شمرشم٘مل إمم درضم٦م احلًـ -ُم٘م٤ميٞمًٝمؿ 
(4)

. 

صمؿ ازدادت ؿم٘م٦م اخلالف اًمٞمقم طمطك أصٌح٧م اًمًٗمـ اًمٞمقم همػم اًمًٗمـ اًم٘مديٛم٦م اًمطل يم٤من 

جلديدة ٓ مت٧م ًمٚمٗمط٤موى اًم٘مديٛم٦م سمّمٚم٦م إٓ طمٞم٨م إن اًمٗمط٤موى ا ،يريمٌٝم٤م قمنمات اًمٗمرق اًم٤ًمسم٘م٦م

 ...يمام ي٘مرره قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م سم٤مٓؾمؿ ٓ ًمٙمثرهت٤م ومح٥ًم سمؾ عمخ٤مًمٗمطٝم٤م ًمٗمط٤موى اًم٤ًمسم٘ملم

 : وهمٝمام يقم فمرض َمقصمز يمبٔمض أومقال فمٙمامء اظمذه٤م ايمٗمدَم٣مء واظمتٟمطمريـ دم ذيمؽ

 : آفمؼماف زم٣مطمتالف ايمٖمٗمٜم٣مء ايمُمٝمٔم٥م وفمزوه إلم اطمتالف إ ٚم٥م: أوًٓ 

دم إضم٣مدي٧م اظمختٙمٖم٥م ايمتل ختتص ايمٖمٗمف  وومد ذىمرت َم٣م ورد فمٛمٜمؿ ): ىم٤مل اًمٓمقد* 

َم٣م يزيد فمعم مخس٥م آٓف ضمدي٧م  ،دم ىمت٣ميب اظمٔمروف زم٣مٓؽمتبِم٣مر ودم ىمت٣مب هتذي٤م إضم٘م٣مم

ضمتك إٞمؽ يمق  ،وذىمرت دم أىمرره٣م اطمتالف ايمْم٣م ٖم٥م دم ايمٔمٚمؾ هب٣م وذيمؽ أؾمٜمر َمـ أن خيٖمك

 (ضم٘م٣مم وصمدسمف يزيد فمعم اطمتالف أيب ضمٛمٝمٖم٥م وايمُم٣مهمٔمل وَم٣ميمؽسمٟمَمٙم٦م اطمتالهم٣مهتؿ دم هذه إ

                                                

 (. 96: ص)ومرق اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمٜمقسمخطل  (0)

 (. 532: ص)اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق ًمٚم٘مٛمل  (2)

  (.وُمـ اًمثالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م صمالث قمنمة ومرىم٦م شمٜمطحؾ وٓيطٜم٤م وُمقدشمٜم٤م)سمٚمٗمظ  ،(8/224)اًمٙم٤مذم  (3)

  (.4/344)ُمرآة اًمٕم٘مقل  (4)
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(5)
.  

 : ىمررة فمدد ايمٖمت٣موى اظمتٛم٣مومّم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

وم٘مد اؿمطٙمك ُمـ هذا آظمطالف اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤م  ص٤مطم٥م يمط٤مب اًمقاذم أطمد اًمٙمط٥م * 

سمراهؿ ): وم٘م٤مل قمـ اظمطالف ـم٤مئٗمطف ،اًمثامٟمٞم٦م اعمٕمطٛمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وص٤مطم٥م شمٗمًػم اًمّم٤مذم

مل سمبؼ : زمؾ يمق ؾمئ٦م أومقل ،اظمسٟميم٥م ايمقاضمدة إلم فممميـ ومقًٓ أو شمالشمكم ومقًٓ أو أزيدخيتٙمٖمقن دم 

 (َمسٟميم٥م همرفمٝم٥م مل خيتٙمٖمقا همٝمٜم٣م أو دم زمٔمض َمتٔمٙمٗم٣مهت٣م
(5)

. 

 : آفمؼماف زمتخبط همٗمٜم٣مء ايمُمٝمٔم٥م وفمدم ومدرهتؿ فمعم َمٔمرهم٥م احلؼ دم إضم٘م٣مم ايمديٛمٝم٥م: شم٣ميمر٣مً 

  .اردة قمـ أئٛمطٝمؿوهذا آظمطالف ؾمٌٌف اظمطالف اًمرواي٤مت اًمق

 : (طمريمٞم٦م اًمٕم٘مؾ آضمطٝم٤مدي)ىم٤مل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمِم٤مظمقري ذم يمط٤مسمف * 

إٞمٛم٣م ٞمجد أن ىمب٣مر فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م خيتٙمٖمقن دم حتديد ايمرواي٣مت ايمِم٣مدرة سمٗمٝم٥م وايمرواي٣مت )

ومٞمام يٗمطل اًمٙمثػمون  ،ُم٠ًمًم٦م ٟمج٤مؾم٦م اخلٛمر: وظمذ ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ ،ايمِم٣مدرة يمبٝم٣من احل٘مؿ ايمقاومٔمل

ٟمجد أن هٜم٤مك ُمـ  ،ٕهنؿ محٚمقا رواي٤مت اًمٓمٝم٤مرة قمغم اًمط٘مٞم٦م ،ٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٓمقدسم٤مًمٜمج٤مؾم٦م وُم

 ،اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يٗمطل سم٤مًمٓمٝم٤مرة يم٤معم٘مدس إردسمٞمكم وهمػمه ٕهنؿ محٚمقا رواي٤مت اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم اًمط٘مٞم٦م

 .(وهذا ي٘مُمػ فمـ ايمتخبط دم اؽمتخدام ايمتٗمٝم٥م يمدى ايمٗمدَم٣مء

ي٠مىمد ت إُمثٚم٦م ًٕمٗمٜم٤م يمط٤مسم٤ًم ظم٤مص٤ًم ًمق أردٟم٤م اؾمطٕمراض همػمه ُمـ قمنما): ووم٣مل أيّم٣مً  *

مم٣م أدى إلم  ،ايمتل سمُمبف همقىض ادفم٣مءات اإلمج٣مع دم َمس٣م ؾ ايمٖمٗمف ،همقىض حتديد َمقارد ايمتٗمٝم٥م

 (اطمتالف ىمرغم َمـ همت٣موى ايمٔمٙمامء سمبٔم٣مً يمتحديد َم٣م هل ايمرواي٣مت ايمِم٣مدرة فمـ ايمتٗمٝم٥م ونمغمه٣م
( )

.  

                                                

اًمنثائر ٓسمثـ إدريثس احلثكم  ،(5/93)ُمٕمجؿ رضمث٤مل اخلثقئل : واٟمٔمر ،(538-5/537)قمدة إصقل  (0)

(5/52). 

  .(9: ص) ُم٘مدُم٦م اًمقاذم (2)

  (.75 - 72: ص)طمريمٞم٦م اًمٕم٘مؾ آضمطٝم٤مدي ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  (3)
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 : يدسمٛم٣مومض ايمرواي٣مت أدى إلم طمروج َمذه٤م ؾمٝمٔمل صمد: رازمٔم٣مً 

إن اعم٘مّمقد سم٤معمِمٝمقر ذم ): ىم٤مل اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمِم٤مظمقري واصٗم٤ًم اظمطالف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م* 

واسمـ  ،واًمٓمقد ،واعمٗمٞمد ،واعمرشم٣م ،يمٚمامت اًمٕمٚمامء هؿ اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك يم٤مًمِمٞمخ اًمّمدوق

 .وأُمث٤مامؿ وًمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ،واسمـ اجلٜمٞمد ،واسمـ أيب قم٘مٞمؾ ،سمراج

همٙمق ٞمٓمرٞم٣م إلم همت٣موى فمٙمام ٛم٣م اظمٔم٣مسيـ إلمج٤مقم٤مت اعمط٠مظمرة ٕٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٚمِمٝمرات أو ا

 !!همسقف ٞمجد أهنؿ ىمٙمٜمؿ طم٣مرصمقن فمـ دا رة اظمذه٤م ايمُمٝمٔمل

أو اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم  (اامداي٦م)وم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم يمط٤مب اًمِمٞمخ اًمّمدوق : وظمذ ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ

ك قمنمات طمٞم٨م ؾمطجد أن هٜم٤م ،ًمٚمًٞمد اخلقئل (ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم)ويمط٤مب  (اعم٘مٜمٕم٦م)اًمٗم٘مف 

 .طم٣ميمػ همٝمٜم٣م ايمسٝمد اخلق ل َمُمٜمقر ايمٗمداَمكاعم٤ًمئؾ اًمطل 

ويمق أن ايمُمٝمخ ايمِمدوق ومد ومدر يمف َمْم٣ميمٔم٥م ىمت٣مب اظمس٣م ؾ اظمٛمتخب٥م يمٙمسٝمد اخلق ل ٕصٝم٤م 

 .(زم٣ميمدهُم٥م

 : إمم أن ىم٤مل ،صمؿ أظمذ يذيمر اعم٤ًمئؾ اًمطل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م اخلقئل اعمِمٝمقر

اظمُمٜمقر أو اإلمج٣مع يمبٙمغ زمٛم٣م ايمرومؿ إلم  ويمق أردٞم٣م أن ٞمستقفم٤م َم٣م طم٣ميمػ همٝمف ايمسٝمد اخلق ل)

 .وه٘مذا ضم٣مل اخلٚمٝمٛمل واحل٘مٝمؿ ونمغممه٣م َمـ اظمراصمع ،َم٣م تكم أو شمالشمام ٥م همتقى

وؾمقف يّمدر ًمٜم٤م ىمري٤ًٌم يمط٤مب ظم٤مص قمددٟم٤م ومٞمف ٕسمرز ُمراضمع اًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًمِمٞمخ 

 وهمػمهؿ واًمًٞمد اًمًٞمًط٤م  ،واٟمطٝم٤مء سم٤مًمًٞمد اخلقئل ،ُمروراً سم٤مًمٕمالُم٦م احلكم ،واعمٗمٞمد ،اًمّمدوق

  .(ُمـ اًمٗمط٤موى اًمِم٤مذة ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿاًمٕمنمات 

إن خم٤مًمٗم٦م اعمِمٝمقر يمثػمة ضمدًا ظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م ؿم٤مقم٧م قم٤مدة شمٖمٚمٞمػ اًمٗمط٤موى ): ىم٤ملإمم أن 

 (سم٤مٓطمطٞم٤مـم٤مت اًمقضمقسمٞم٦م
(5)

.  

                                                

 (. 538-535: ص)ُمرضمٕمٞم٦م اعمرطمٚم٦م وهم٤ٌمر اًمطٖمٞمػم  (0)
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ىمد اىمطٍمت قمغم قمدد سمًٞمط ُمـ ): وىم٤مل ذم اام٤مُمش ،ذيمر مجٚم٦م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت اعمط٠مظمريـصمؿ 

 (ٕن اؾمط٘مّم٤مء اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م رط٤مج إمم قمدة جمٚمداتًمٕمٚمامء: اًمٗمط٤موى ًمٕمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ ا
(5)

.  

طمطك ُمثؾ ؾمٝمق  ،وضمقد اخلالف ذم يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدي٦م): ويٗمقل صمٔمٖمر ايمسبح٣مين *

هم١من زمٔمض هذه  ،أو ٟم٦ًٌم اًمطٗمقيض ذم سمٕمض ضم٤مٟم٥م اإلومراط ،ذم ضم٤مٟم٥م اًمطٗمريط اًمٜمٌل 

نمغم أهن٣م مل سم٘مـ  ،ئمرهمٜم٣م ايمٔم٣مرم وايمداين اظمس٣م ؾ وإن ص٣مرت َمـ فمٗم٣م د ايمُمٝمٔم٥م ايمرضوري٥م زمحٝم٧م

 (هبذه اظمر٣مزم٥م دم ايمٔمِمقر ايمٕم٣مزمرة
(5)

. 

 -إن ايمٗمدَم٣مء ): -أيمؼم ؿمٞمقظمٝمؿ ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ذم هذا اًمٕمٍم أطمد  – ووم٣مل اظمٚمٗم٣مين* 

 ،ئمدون َم٣م ٞمٔمده ايمٝمقم َمـ رضوري٣مت َمذه٤م ايمُمٝمٔم٥م نمٙمقًا وارسمٖم٣مفم٣مً ىم٣مٞمقا  -َمـ ايمُمٝمٔم٥م : ئمٛمل

 (أوصمؼ اًمرضم٤مل يمام ٓ يٗمك قمغم ُمـ أطم٤مط ظمؼمًا سمٙمٚمامهتؿ ويم٤مٟمقا يرُمقن سمذًمؽ
( )

.  

 : سمراصمع زمٔمض فمٙمامء اظمذه٤م زمسب٤م ايمتٛم٣مومض: طم٣مَمس٣مً 

وفمجز  ،وىمرغم َمٛمٜمؿ رصمع فمـ افمتٗم٣مد احلؼ ظم٣م اؾمتبف فمٙمٝمف ايمقصمف دم ذيمؽ): وم٣مل ايمْمقد* 

هل٣مروين ايمٔمٙمقي أن أزم٣م احلسكم اؽمٚمٔم٦م ؾمٝمخٛم٣م أزم٣م فمبد اهلل أيده اهلل يذىمر  ،فمـ ضمؾ ايمُمبٜم٥م همٝمف

ىم٣من ئمتٗمد احلؼ ويديـ زم٣مإلَم٣مَم٥م همرصمع فمٛمٜم٣م ظم٣م ايمتبس فمٙمٝمف إَمر دم اطمتالف إضم٣مدي٧م ودان 

 (زمٕمغمه
(4)

. 

ٞمرى أٞمف َم٣م َمـ  ،قمٜمدُم٤م ٟمٓم٤مًمع يمط٤ميب اًمقؾم٤مئؾ واعمًطدرك ُمثالً ): ووم٣مل صمٔمٖمر ايمسبح٣مين *

رصمقع زمٔمض ممـ وهذا مم٣م أدى إلم  ،زم٣مب َمـ أزمقاب ايمٖمٗمف إٓ وهمٝمف اطمتالف دم رواي٣مسمف

 .(اؽمتبٌموا فمـ َمذه٤م اإلَم٣مَمٝم٥م

                                                

 (. 267: ص)هم٤ٌمر اًمطٖمٞمػم ُمرضمٕمٞم٦م اعمرطمٚم٦م و (0)

 (. 434: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  (2)

 (. 593: ص)وراضمع ُم٤م ذيمره حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ذم ذًمؽ ذم طم٤مؿمٞم٦م اعمٜمط٘مك  ،(3/23)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  (3)

 (. 5/2)هتذي٥م إطمٙم٤مم  (4)
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 : سمٛم٣مومض ايمرواي٣مت أزم٣مح يمٙمٔم٣ممل أن يٖمتل زمام ؾم٣مء دون ض٣مزمط: ؽم٣مدؽم٣مً 

اظمط٤مر ص٤مطم٥م احلدائؼ يمام ذم اًمدرر اًمٜمجٗمٞم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يٗمطل اإلُم٤مم شم٘مٞم٦م سمرأي ًمٞمس 

 .ُمقضمقدًا طمطك قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م: وذًمؽ عمحض اعمخ٤مًمٗم٦م سملم أصح٤مسمف

همؼماهؿ  ،قن زمكم إضم٘م٣مم وإن مل حيرضهؿ أضمد َمـ أويمئؽ إٞم٣ممإن إ ٚم٥م خي٣ميمٖم): ىم٤مل

 (جيٝمبقن دم اظمسٟميم٥م ايمقاضمدة زمٟمصمقزم٥م َمتٔمددة وإن مل ي٘مـ هب٣م وم٣م ؾ َمـ اظمخ٣ميمٖمكم
(5)

.  

 : أٞمٚمقذج َمـ اضْمراب ايمٖمت٣موى: ؽم٣مزمٔم٣مً 

 : ُمـ ظمالل أىمقال قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م شطمٙمؿ إذان»ٟمذيمر هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م واطمدة وهل 

 : يمف ومقٓن ايمسٝمد اظمرسم٢م - 

إهنام ُمـ اًمًٜمـ اعم١ميمدة ذم : وم٘م٤مل ىمقم ،اظمطٚمػ ىمقل أصح٤مسمٜم٤م ذم إذان واإلىم٤مُم٦م): ىم٤مل

وإن يم٤مٟم٤م ذم صالة اجلامقم٦م وذم اًمٗمجر واعمٖمرب وصالة . .ويمٝمس٣م زمقاصمبكم مجٞمع اًمّمٚمقات

 .وأذه٤م إيمٝمف[ أطمت٣مره]وهذا ايمذي  ،أؾمد سمٟمىمٝمداً  اجلٛمٕم٦م

دم ىمؾ صالة  ،عم ايمرصم٣مل طم٣مص٥م دون ايمٛمس٣مءأهنام واصمب٣من فمإلم وذه٥م سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م 

 ،وجيب٣من فمٙمٝمٜمؿ مج٣مفم٥م وهمرادى دم ايمٖمجر واظمٕمرب وصالة اجلٚمٔم٥م ،مج٣مفم٥م دم ؽمٖمر أو ضمرض

 (واإلوم٣مَم٥م دون إذان جت٤م فمٙمٝمٜمؿ دم زم٣مومل ايمِمٙمقات اظم٘متقزم٣مت
(5)

.  

 : ازمـ أيب فمٗمٝمؾ - 

ذم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم إٓ إذان  ُمـ شمرك إذان واإلىم٤مُم٦م ُمطٕمٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف): ىم٤مل

وم٠مُم٤م اإلىم٤مُم٦م وم٢مٟمف إن شمريمٝم٤م  ،واًمٕمِم٤مء أظمرة وم٢من اإلىم٤مُم٦م جمزي٦م قمٜمف وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف ذم شمريمف

                                                
احلثدائؼ  ،(75 - 72: ص)ضمٕمٗمثر اًمِمث٤مظمقري / طمريمٞم٦م اًمٕم٘مؾ آضمطٝم٤مدي ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِمثٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمث٦م (0)

 (. 5/5)ًمٚمٌحرا  

 (. 2/523)خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (2)
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 (ُمطٕمٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف وقمٚمٞمف اإلقم٤مدة
(5)

. 

 : ؾمٝمخ ايمْم٣م ٖم٥م ايمْمقد يمف ومقٓن -  

ًمِمٞمخ إذان واإلىم٤مُم٦م ذم صالة اجلامقم٦م ذم يمط٤مسمف اًمٜمٝم٤مي٦مأوضم٥م ا -أ
(5)

. 

ذم  سمقاضمٌلم ٤مُمًطح٤ٌمن ًمٞمًأهنام ): ظمر اًمذي ذه٥م إًمٞمف ذم يمط٤مسمف اخلالفوىمقًمف أ -ب

 (مجٞمع اًمّمٚمقات مج٤مقم٦م صٚمٞم٧م أو ومرادى
( )

 . 

 (ذم اجلامقم٦م ذـم٤منإن إذان واإلىم٤مُم٦م ): ىم٤مل أزمق ايمِمالح -4
(4)

. 

 شم٠ميمد رضمح٤مهنامٓ إؿمٙم٤مل ذم ): ىم٤مل ذم يمط٤مسمف اًمٕمروة اًمقصم٘مك ،ىم٣مـمؿ ايمٝمزدي ايمْمبْمب٣م ل -5

وذه٥م  ،طميًا وؾمٗمرًا ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ،مج٤مقم٦م وومرادى ،ئض اًمٞمقُمٞم٦م أداء وىمْم٤مءذم اًمٗمرا

وسمٕمْمٝمؿ سمّمالة اجلامقم٦م  ،وظمّمف سمٕمْمٝمؿ سمّمالة اعمٖمرب واًمّمٌح ،وضمقهبامسمٕمض اًمٕمٚمامء إمم 

وإىمقى  ،وسمٕمْمٝمؿ ضمٕمٚمٝمام ذـم٤ًم ذم طمّمقل صمقاب اجلامقم٦م ،وضمٕمٚمٝمام ذـم٤ًم ذم صحطٝم٤م

ذم همػم ُمقارد اًمً٘مقط وهمػم  م شمرك اإلىم٤مُم٦م ًمٚمرضم٤ملوإطمقط قمد ،اؾمطح٤ٌمب إذان ُمٓمٚم٘م٤مً 

 (طم٤مل آؾمطٕمج٤مل واًمًٗمر ووٞمؼ اًمقىم٧م ومه٤م خمطّم٤من سم٤مًمٗمرائض اًمٞمقُمٞم٦م
(2)

. 

 : هؿ ،وومد فمٙمؼ فمعم أومقايمف دم ضم٣مؾمٝم٥م ايم٘مت٣مب جمٚمقفم٥م َمـ فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م

ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل شمريمٝمام ظمّمقص٤مً  ،ويمذا اإلىم٤مُم٦م قمغم إىمقى): ىم٤مل ،ايم٘مٙمب٣مىمٝم٣مين (5

 (ُم٦م: عم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ احل٨م واًمؽمهمٞم٥ماإلىم٤م
( )

. 

 .(وإفمٝمر ضمقاز اًمؽمك): ىم٤مل ،احل٘مٝمؿ (2

                                                
  .(2/523)خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  (0)

 (. 65-64: ص)اًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمٓمقد  (2)

 (. 2/559)خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  ،(5/284)ًمٚمٓمقد اخلالف  (3)

 (. 2/559)خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م  ،(543:ص)اًمٙم٤مذم ذم اًمٗم٘مف  (4)

 (.2/439)اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (5)

 (. 2/453)٘مك اًمٕمروة اًمقصم (6)
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وًمٙمـ ذم شمريمٝم٤م سمؾ ذم شمرك إذان أيْم٤ًم طمرُم٤من  ،إىمقى اؾمطح٤ٌمهب٤مو): ىم٤مل ،اخلٚمٝمٛمل (3

 (قمـ صمقاب ضمزيؾ
(5)

. 

 (وإن يم٤مٟم٧م رقم٤مي٦م آطمطٞم٤مط أومم ٓ سم٠مس سمؽميمٝم٤م): ىم٤مل ،اخلق ل (4
(5)

.  

وًمٞمس قمغم ): ومٙم٤من ي٘مقل ،٤مئٗم٦م اًمٓمقد يم٤من ي٘مقل سمخالف ىمقل اًمٞمزديوًمٙمـ ؿمٞمخ اًمٓم

ـَ  وإن أذنَّ  ،سمؾ يطِمٝمدن اًمِمٝم٤مدشملم سمدًٓ ُمـ ذًمؽ اًمٜم٤ًمء أذان وٓ إىم٤مُم٦م يم٤من أومْمؾ امـ  وأىمٛم

 (إٓ أهنـ ٓ يرومٕمـ أصقاهتـ أيمثر ُمـ إؾمامع أٟمٗمًٝمـ وٓ يًٛمٕمـ اًمرضم٤مل
( )

. 

٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م أيت ثثء اًمٓم٤مئٗمامثث٤موى سملم قمٚمثثالف اًمٗمطثهذه ٟمامذج ُمـ اظمط

 .اظ  سم٢مذن

                                                
 (. 2/453)اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (0)

 (. 2/453)اًمٕمروة اًمقصم٘مك  (2)

 (. 65: ص)اًمٜمٝم٤مي٦م  (3)
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 املطلب الثاني
 وضوعوقفات وع و 

 ةتٍاقض عمىاء االثين عصري

 

سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ٓظمطالف اًمٗم٘مٝم٤مء وقمجزهؿ قمـ ُمٕمروم٦م اًمّمقاب ذم أطمٙم٤مم 

 : اًمديـ ٟم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٤مت

يـ: ًمٙمثرة اًمطٜم٤مىمض ذم أن وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م قمجزوا قمـ إدراك احلؼ ذم ُم٤ًمئؾ اًمد: أوًٓ 

يمام شمزقمؿ اًمرواي٤مت  شضمٝم٦م ُمٕمّمقُم٦م»: مم٤م ي١ميمد أن ُمّم٤مدر هذه اًمرواي٤مت ًمٞمس ،اًمرواي٤مت

وم٢مذا يم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء   يًطٓمٞمٕمقا ُمٕمروم٦م احلؼ ذم ُم٤ًمئؾ  ،إذ اجلٝم٦م اعمٕمّمقُم٦م ٓ شمطٜم٤مىمض ،اًمِمٞمٕمٞم٦م

 !اًمديـ ومٙمٞمػ سمٖمػمهؿ؟

ع ومٞمف اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسون وم٠ميُّ ذم ظمْمؿ هذا اخلالف اًمٗم٘مٝمل اعمٕم٤مس اًمذي يطٜم٤مز: شم٣مٞمٝم٣مً 

 !!هذه اًمٗمط٤موى هل اًمطل يٕمط٘مد اًمِمٞمٕمل أهن٤م هل اًمّمقاب؟

 !!زمٟمي ومقل فمٚمٙم٦م همٗمد أصب٦م: ومد يٓمٜمر َمـ يٗمقل

ُم٤م وم٤مئدة ريمقب اًمًٗمٞمٜم٦م إذا يمٜم٧م ؾم٠مضمد ٟمٗمز ُمع همػمي ُمـ سم٘مٞم٦م ـمقائػ : همٝمٗم٣مل

 !!اعمًٚمٛملم إن   أيمـ حتطٝمؿ؟

ويمؾ ُمـ أصح٤مب هذه  ،اًمٗمط٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مديٛم٦ماًمٗمط٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة همػم : شم٣ميمر٣مً 

 !!وم٠مي اًمٗمري٘ملم هق اًمذي قمغم اًمّمقاب؟ ،اًمٗمط٤موى يزقمؿ أٟمف هق اًمذي قمغم ُمذه٥م آل اًمٌٞم٧م

 !هؾ هؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسون أم اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مداُمك؟

 !صمؿ ُمـ هق ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ قمغم احلؼ؟
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 !صمؿ عم٤مذا ظم٤مًمػ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسون اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مداُمك؟

هؾ فمٝمر أئٛم٦م ضمدد ٟمًخقا اعمذه٥م أم أن هٜم٤مك ضمٝم٤مت أظمرى ضمديدة شمّمدر إطمٙم٤مم 

 !واًمٗمط٤موى؟

إن شمراضمع سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م قمـ ُمذهٌف دًمٞمؾ قمغم وضمقد ظمٚمؾ قمٔمٞمؿ ذم اعمذه٥م : رازمٔم٣مً 

 .إذ شمٖمٞمػم اعمٕمط٘مد ٓ يٛمٙمـ إٓ إذا فمٝمر ؾم٥ٌم واوح يٜمٗمر قمـ اعمذه٥م ،فمٝمر امؿ

وظم٤مًمػ  ،وضمٝمٚمقا إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ض ومٞمف أشم٤ٌمقمفشمٜم٤مىم: هذا هق اعمذه٥م: طم٣مَمس٣مً 

ومٙمٞمػ إذًا شمٓمٛمئـ  ،ضمس٤م سمٔمبغمهؿ هؿ ٥مئمٝمش همٗمٜم٣مؤه دم ختبط وهمقىض همٗمٜمٝم ،آظمرهؿ أوامؿ

ؾمٗمٞمٜم٦م  ؿاًمذي أٟم٤مب ومٞمف أئٛم٦م ُمٕمّمقُملم إلسمالهمف وزقمؿ أشم٤ٌمقمف أهن اًمٜمٗمس أن هذا هق ديـ اظ 

 !اًمٜمج٤مة؟

سم٤مًمِمٞمٕم٦م سمؾ طمطك أهؾ اًمًٜم٦م خمطٚمٗمقن  إن هذا آظمطالف ًمٞمس ظم٤مص٤مً : ىمد ي٘م٤مل: ؽم٣مدؽم٣مً 

 !!ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

 : همٛمٗمقل

إن أهؾ اًمًٜم٦م   يزقمٛمقا أن هٜم٤مك ُمٕمّمقُملم يمٚمٗمقا سم٘مٞم٤مدة إُم٦م حلٗمٔمٝم٤م ُمـ  ( 

ومام أص٤مسمقا ومٞمف ومٚمٝمؿ ومٞمف  ،وإٟمام إُمر ُمقيمقل إمم اضمطٝم٤مد قمٚمامء إُم٦م ،^آظمطالف همػم اًمٜمٌل 

 .وا ومٞمف ومٚمٝمؿ ومٞمف أضمر٠موُم٤م أظمٓم ،أضمران

وسمٕمْمٝمؿ يٕمذر سمٕمْم٤ًم: ٕن أُمقر  ،د قمٚمامؤهؿ ذم ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم احلقادث واظمطٚمٗمقاوم٤مضمطٝم

 .اًمٗمروع ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمطقؾمٕم٦م

ويم٤من  ،اًمِمٞمٕم٦م قم٤مؿمقا ىمراسم٦م ىمرٟملم وٟمّمػ اًم٘مرن زاقمٛملم أهنؿ يطٌٕمقن ُمٕمّمقُملم ( 

أن ٓ يطٚمٗمقا: ٕن مجٞمع احلقادث اًمطل يٛمٙمـ أن شم٘مع ًمألُم٦م  -ًمق يم٤من هذا صحٞمح٤ًم  -اعمٗمؽمض 

 !وىمٕم٧م ذم هذه اعمدة وم٠ميـ أصمر اعمٕمّمقُملم ذم شمقطمٞمد إُم٦م؟ ىمد
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طم٥ًم  -ن أيمثر اخلالف سملم اًمِمٞمٕم٦م سمؾ مجٞمٕمف إٟمام شم٥ًٌم ومٞمف أئٛمطٝمؿ اعمٕمّمقُمقن أ (  

متٞمٞمز وم٤مطمط٤مر أشم٤ٌمقمٝمؿ ذم  ،حمػمةطمٞم٨م أومطقا سمٗمط٤موى ُمطٜم٤مىمْم٦م وأضم٤مسمقا سم٢مضم٤مسم٤مت  -رواي٤مهتؿ 

 .ٗم٦ممم٤م يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اظمطالف اًمٓم٤مئ ،اًمّمقاب ُمٜمٝم٤م

وًمٞمس  أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٤مظمطالومٝمؿ إٟمام يم٤من سم٥ًٌم اظمطالف ُمٜمٝم٩م آؾمطٜم٤ٌمط ُمـ إدًم٦م

 .سم٥ًٌم شمٜم٤مىمض إدًم٦م واعمجطٝمد عمٕمروم٦م احلؼ إذا أظمٓم٠م وم٢مٟمف ُمٕمذور ذم اًمنميٕم٦م وظ احلٛمد

 .اخلالف سملم اظمطالف اًمِمٞمٕم٦م واظمطالف اًمًٜم٦م خمطٚمػ: إذاً 

 

ومقال أ ٚمتف همتٛم٣مومّم٦م َمذاه٤م فمٙمام ف سمٛم٣مومّم٦م أ ..همٜمذا هق اظمذه٤م اإلَم٣مَمل !وأطمغماً 

 .واضْمرزم٦م مم٣م يتٔمذر َمع ىمؾ ذيمؽ َمٔمرهم٥م احلٗمٝمٗم٥م زمكم سمٙمؽ اظمذاه٤م اظمتٛم٣مومّم٥م

 ! شمرى؟ وم٠ميـ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اخلْمؿ ُمـ إىمقال واعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم هذا اعمذه٥م ي٤م

قمغم  صمؿ شم٠ميت اًمٞمقم ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر ُمـ ومريؼ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م يزقمٛمقن أن اًمراد قمغم اًمٗم٘مٞمف يم٤مًمراد

 !وٓ ٟمدري أي ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء اعمطٜم٤مىمْم٦م أىمقاامؿ هق اعمٛمثؾ قمـ رب اًمٕم٤معملم؟ اظ 

 !!اًم٘مدُم٤مء قمنمات اعمذاه٥م

 !!واعمٕم٤مسون قمنمات اعمذاه٥م

 !!واعمٕم٤مسون ظم٤مًمٗمقا اًم٘مدُم٤مء

 !!؟ اظىمقل يٛمثؾ  ىمقًمف وم٠مي ه١مٓء

 !! ي٤مام٤م ُمـ ضمرأة قمغم اظ

ذم  أٟمف ٟم٤مئ٥م ًمإلُم٤مم  ،عمجطٝمد اجل٤مُمع ًمٚمنمائطقم٘مٞمدشمٜم٤م ذم ا»: وم٣مل ؾمٝمخٜمؿ اظمٓمٖمر *

ًمف ُم٤م ًمإلُم٤مم ذم اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م واحلٙمقُم٦م سملم  ،ؼٚموهق احل٤ميمؿ واًمرئٞمس اعمٓم ،طم٤مل همٞمٌطف

وهق فمعم ضمد ايمممك  ،وايمراد فمعم اإلَم٣مم راد فمعم اهلل سمٔم٣ملم ،وايمراد فمٙمٝمف راد فمعم اإلَم٣مم ،اًمٜم٤مس
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شٝم٦م زم٣مهلل ىمام صم٣مء دم احلدي٧م فمـ ص٣مدق آل ايمب
(5)

. 

ه٤مهؿ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ىمد اظمطٚمٗمقا وشمٜم٤مىمْم٧م ومط٤مواهؿ ذم هذا اًمٕمٍم سمؾ : همٝمٗم٣مل يمٖمّمٝمٙمتف

وم٠مي هذه إىمقال  ،سمؾ أصٌح٧م ومط٤موى اعمٕم٤مسيـ ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٛمط٘مدُملم ،وذم اًمٕمٍم اعم٤ميض

 !؟اًمراد قمٚمٞمٝم٤م راد قمغم اظ 

يـ ومٙمؾ ؿمٞمٕمل صمؿ إن هذا اًمِمٞمٕمل ىمد ي٠مظمذ سم٘مقل وم٘مٞمف واطمد ويرد أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء أظمر

 .يٕمطؼم رادًا ٕىمقال وم٘مٞمف سمؾ وم٘مٝم٤مء إذن

 !!ومٙمٚمٝمؿ إذن ُمنميمقن ٕهنؿ   يًطٓمٞمٕمقا أن يٕمٛمٚمقا سمجٛمٞمع أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء

ي٣م هل٣م َمـ صمرأة ىم٣من ؽمببٜم٣م سمرهٝم٤م إسمب٣مع زمٟمضم٘م٣مم ايمممك وايم٘مٖمر وايمٛم٣مر يمئال يستخدَمقا 

 .فمٗمقهلؿ ظمٔمرهم٥م احلٗمٝمٗم٥م

 ،ن إشم٤ٌمع ٓ يًطٓمٞمٕمقن ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م سمٛمٗمردهؿٕ :إن اًمٕمٚمامء رٛمٚمقن وزر هذه اًمٓم٤مئٗم٦م

وهذا يقضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء أن يط٘مقا اظ ؾمٌح٤مٟمف ويٕمزُمقا قمغم اعمراضمٕم٦م إلٟم٘م٤مذ إشم٤ٌمع وًمرومع هذا 

آومؽماق ذم إُم٦م اًمذي شم٥ًٌم ومٞمف هذا اًمطٜم٤مىمض اعمٌٜمل قمغم رواي٤مت ُمٙمذوسم٦م ورواة يمذاسملم 

 . جمٝمقًملم

 
 

                                                

 .(57: ص): قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م (0)



 

 
 
 
 
 

  انثبيٍادلجحث 
 آل انجُذ يٍ أصحبثهى انشُعخشكىي 

 

ؿمثثٙمقى آل اًمٌٞمثث٧م ُمثثـ  قمثثرض ُمقوثثقع: اظمْمٙميي٤م إول

 .أصح٤مهبؿ اًمِمٞمٕم٦م

ُمقوثقع ؿمثٙمقى آل اًمٌٞمث٧م ُمثـ وىمٗمث٤مت ُمثع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .أصح٤مهبؿ اًمِمٞمٕم٦م
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  الثـــامن المبحـــث

 

 

 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 شكوى آه البيت وَ أصحابّي الصيعة
 

يثثرى أن مجٞمثثع ! اعمّمثث٤مدر اًمِمثثٞمٕمٞم٦م يثثرى قمجٌثث٤مً اعمٓمٚمثثع قمثثغم أىمثثقال آل اًمٌٞمثث٧م اعمقضمثثقدة ذم 

اًمٌٞم٧م اًمذيـ اختذهؿ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أئٛم٦م يِمٙمقن ُمـ أصح٤مهبؿ اًمذيـ صثحٌقهؿ سمثؾ  آل

 .يمام شم٘مدم ،وم٘مد ًمٕمٜمقهؿ وشمؼمءوا ُمٜمٝمؿن ُمٜمٝمؿ واعمِمٝمقرؿ و  يًٚمؿ ُمـ ًمٕمٜمٝمؿ طمطك ويٚمٕمٜمقهن

آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ زقمٛم٧م ُمـ  شمامٞمٝم٥مُمقضمز ًمألىمقال اًمّم٤مدرة قمـ  ٞم٘متٖمل زمٔمرضوومٞمام يكم 

 .اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أهنؿ أئٛم٦م ُمٜمّمقسمقن ُمـ اظ 

 : (هي 41 -ق زمٔمر٥م 1 )َم٣م ورد فمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م: أوًٓ 

اًمذي يٕمطؼمه اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ُمـ  شهن٩م اًمٌالهم٦م»ًم٘مد ورد قمٜمف يمالم يمثػم ذم يمط٤مب 

 : شمٚمؽ إىمقال وٟمحـ هٜم٤م ٟمٜم٘مؾ مجٚم٦م ُمـ ،اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م

طمٚمقم  ،ي٤م أؿم٤ٌمه اًمرضم٤مل وٓ رضم٤مل»: شخم٣مؿمب٣مً أسمب٣مفمف» ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم * 

ُمٕمروم٦م ضمرت واظ ٟمدُم٤ًم  ،ًّمقددت أّ    أريمؿ و  أقمرومٙمؿ ،إـمٗم٤مل وقم٘مقل رسم٤مت احلج٤مل

شوأقم٘م٧ٌم ؾَمَدُم٤مً 
(5)

. 

٥م أقم٤مصػمك إن   شمٙمق  إٓ أٟم٧م هت ،أىمٌْمٝم٤م وأسمًٓمٝم٤م ،ُم٤م هل إٓ اًمٙمقوم٦م»: ووم٣مل *

 ،وم٠مسمدًمٜمل هبؿ ظمػمًا ُمٜمٝمؿ ،وؾمئٛمطٝمؿ وؾمئٛمق  ،اًمٚمٝمؿ إ  ىمد ُمٚمٚمطٝمؿ وُمٚمق . …! وم٘مٌحؽ اظ

اًمٚمٝمؿ ُم٨م ،وأسمدامؿ يب ذًا ُمٜمل
(5) 

 !ىمٚمقهبؿ يمام يامث اعمٚمح ذم اعم٤مء
( )

. 

                                                
 (. 5/54)هن٩م اًمٌالهم٦م  (0)

  .ُمـ اإلذاسم٦م ،أذب: أي (2)

 (. 65-5/64)هن٩م اًمٌالهم٦م  (3)
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 ،وؿمحٜمطؿ صدري همٞمٔم٤مً  ،ًم٘مد ُمألشمؿ ىمٚمٌل ىمٞمح٤مً ! ىم٤مشمٚمٙمؿ اظ»: ووم٣مل  *

قمطٛمق  طمطك ًم٘مد ىم٤مًم٧م  ،وأومًدشمؿ قمكم رأيل سم٤مًمٕمّمٞم٤من واخلذٓن ،ٗم٤مؾم٤مً ٟمٖم٥م اًمطٝمامم أٟم وضمرَّ

وًمٙمـ ٓ رأي عمـ ٓ ... إّن اسمـ أيب ـم٤مًم٥م رضمؾ ؿمج٤مع وًمٙمـ ٓ قمٚمؿ ًمف سم٤محلرب: ىمريش

شيٓم٤مع
(5)

. 

ُم٤م . وم٠مٟمطؿ ٓ شمٕم٘مٚمقن ،ويم٠من ىمٚمقسمٙمؿ ُم٠مًمقؾم٦م! ًم٘مد ؾمئٛم٧م قمط٤مسمٙمؿ! أٍف ًمٙمؿ»: ووم٣مل *

شأٟمطؿ زم سمث٘م٦م
(5)

. 

وًمٙمٜمل ٓ أرى إصالطمٙمؿ سم٢موم٤ًمد  ،وي٘مٞمؿ أوديمؿ ،ام يّمٚمحٙمؿوإ  ًمٕم٤م  سم»: ووم٣مل *

وٓ  ،ٓ شمٕمرومقن احلؼ يمٛمٕمرومطٙمؿ اًم٤ٌمـمؾ! وأشمٕمس ضمدوديمؿ ،أرضع اظ ظمدوديمؿ ،ٟمٗمز

ششمٌٓمٚمقن اًم٤ٌمـمؾ يم٢مسمٓم٤مًمٙمؿ احلؼ
( )

. 

وقُمْٛمل ذوو  ،وسمٙمؿ ذوو يمالم ،ذوو أؾمامع ُصؿٌّ : ُمٜمٞم٧م سمٙمؿ سمثالث واصمٜمطلم»: ووم٣مل *

 ش..وٓ إظمقان صم٘م٦م قمٜمد اًمٌالء ،قمٜمد اًمٚم٘م٤مء ٓ أطمرار ُصُدق ،أسمّم٤مر
(4)

. 

أهي٤م اًمٗمرىم٦م وقمغم اسمطالئل سمٙمؿ  ،وىمدر ُمـ ومٕمؾ ،أمحد اظ قمغم ُم٤م ىم٣م ُمـ أُمر»: ووم٣مل *

وٓ محٞم٦م ! أُم٤م ديـ جيٛمٕمٙمؿ! ظ أٟمطؿ... وإذا دقمقت   دُم٥ِم ،اًمطل إذا أُمرُت   شُمٓمِع

ششمِمحذيمؿ
(2)

.  

طمطك ارشم٤مب اًمٜم٤مصح  اجلٗم٤مة واعمٜم٤مسمذيـ اًمٕمّم٤مةوم٠مسمٞمطؿ قمكم إسم٤مء اعمخ٤مًمٗملم »: ووم٣مل *

                                                

 (. 5/73)هن٩م اًمٌالهم٦م  (0)

 (. 5/83)هن٩م اًمٌالهم٦م  (2)

 (. 34/79)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/588)اًمٌالهم٦م  هن٩م (3)

 (.589 ،5/588)هن٩م اًمٌالهم٦م  (4)

 (.535-2/533)هن٩م اًمٌالهم٦م  (5)
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شسمٜمّمحف
(5)

. 

إن ه١مٓء اًم٘مقم ؾمٞمداًمقن ُمٜمٙمؿ »: همٗم٣مل ،ورصمح أصح٣مب َمٔم٣موي٥م فمعم أصح٣مزمف *

 ،وسم٠مدائٝمؿ إُم٤مٟم٦م إمم ص٤مطمٌٝمؿ وظمٞم٤مٟمطٙمؿ.. سم٤مضمطامقمٝمؿ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ وشمٗمرىمٙمؿ قمـ طم٘مٙمؿ

 ،ؾمئٛمطٝمؿ وؾمئٛمق و ،اًمٚمٝمؿ إ  ىمد ُمٚمٚمطٝمؿ وُمٚمق .. .وسمّمالطمٝمؿ ذم سمالدهؿ ووم٤ًمديمؿ

شوأسمدامؿ يب ذًا ُمٜمل ،وم٠مسمدًمٜمل هبؿ ظمػمًا ُمٜمٝمؿ
(5)

. 

 ،أُم٤م ديـ جيٛمٕمٙمؿ وٓ محٞم٦م حتٛمِمٙمؿ ،ٓ أسم٤ًم ًمٙمؿ ُم٤م شمٜمطٔمرون سمٜمٍميمؿ رسمٙمؿ»: ووم٣مل *

ومجرضمرشمؿ ضمرضمرة اجلٛمؾ ... أىمقم ومٞمٙمؿ ُمًطٍمظم٤ًم وأٟم٤مديٙمؿ ُمطٖمقصم٤ًم ومال شمًٛمٕمقن زم ىمقًٓ 

شإه وشمث٤مىمٚمطؿ شمث٤مىمؾ اًمٜمْمق إدسَمر
( )

. 

شإًمخ... ىمد اصٓمٚمحطؿ قمغم اًمٖمؾ ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ»: ووم٣مل *
(4)

. 

إْن  ،واظ ُم٤م شمٙمٗمقٟمٜمل أٟمٗمًٙمؿ ومٙمٞمػ شمٙمٗمقٟمٜمل همػميمؿ»: همٗم٣مل ،وذَمٜمؿ دم زم٣مب احل٘مؿ *

وإٟمٜمل اًمٞمقم ٕؿمٙمق طمٞمػ رقمٞمطل يم٠مٟمٜمل اعم٘مقد وهؿ  ،يم٤مٟم٧م اًمرقم٤مي٤م ىمٌكم ًمطِمٙمق طمٞمػ رقم٤مهت٤م

شأو اعمقزوع وهؿ اًمقزقم٦م ،اًم٘م٤مدة
(2)

. 

وًمٙمٜمٙمؿ ٟمًٞمطؿ ُم٤م ذيمرشمؿ  ،وامّٛم٧م يمؾ اُمرئ ُمٜمٙمؿ ٟمٗمًف ٓ يٚمطٗم٧م إمم همػمه٤م»: ووم٣مل *

وًمقددت أن اظ ومرق سمٞمٜمل  ،وشمِمط٧م قمٚمٞمٙمؿ أُمريمؿ ،ومط٤مه قمٜمٙمؿ رأيٙمؿ ،وأُمٜمطؿ ُم٤م طمذرشمٙمؿ

شوسمٞمٜمٙمؿ
( )

. 

                                                

جمٛمثثع اًمٌحثثريـ  ،(2/535)اًمٖمثثدير ًمألُمٞمٜمثثل  ،(33/322)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثثر ،(5/78)هنثث٩م اًمٌالهمثث٦م  (0)

 (. 3/33)ًمٚمٓمررل 

 (. 5/65)هن٩م اًمٌالهم٦م  (2)

 (. 34/33) ،(33/565)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/93)هن٩م اًمٌالهم٦م (3)

 (. 3/2293)ُمٞمزان احلٙمٛم٦م  ،(89/24)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(2/57)هن٩م اًمٌالهم٦م  (4)

 (. 34/562)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(4/62)هن٩م اًمٌالهم٦م  (5)

 (. 34/95)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/233)هن٩م اًمٌالهم٦م  (6)
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ـمٕم٤مٟملم قمٞم٤مسملم طمٞم٤مديـ ...؟ٓ ؾمددشمؿ ًمرؿمد وٓ هديطؿ ًم٘مّمدُم٤م سم٤مًمٙمؿ »: ووم٣مل *

شة قمدديمؿ ُمع ىمٚم٦م اضمطامع ىمٚمقسمٙمؿإٟمف ٓ همٜمك ذم يمثر ،رواهملم
(5)

. 

وإن طمقرسمطؿ  ،إن ُأُمِٝمٚمُطؿ ظِمٗمُطؿ ،وإذا دقمقُت   دُم٥م ،إذا أُمرُت   شُمٓمع اًمطل»: ووم٣مل *

شظِمرشمؿ
(5)

. 

ويمٜم٧م أُمس ٟم٤مهٞم٤ًم وم٠مصٌح٧م  ،ًم٘مد يمٜم٧م أُمس أُمػمًا وم٠مصٌح٧م اًمٞمقم ُم٠مُمقراً »: ويٗمقل *

شاًمٞمقم ُمٜمٝمٞم٤مً 
( )

. 

ومٝمق يِمٙمق ُمـ أشم٤ٌمقمف  ،رئٞمس ُمـ أشم٤ٌمقمف ُمٔمٚمقمو ،ذم هذه إىمقال شم٠موه٤مت ىمٚم٥م ُمٙمٚمقم

 .اًمذيـ ظمذًمقه وقمّمقه صمؿ دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ

ويطٝمٛمٝمؿ سم٠مهنؿ ٓ يٕمرومقن احلؼ  ،سمٕمدم اًمرضمقًم٦م وسم٤مًمٕمّمٞم٤من واخلذٓنومٝمق يّمٗمٝمؿ 

صمؿ  ،ُمروا قمغم اًمٖمؾآوأهنؿ شم ،س امؿ ديـ جيطٛمٕمقن قمٚمٞمفوأهنؿ ظم٤مئٜمقن ًمٞم ،يمٛمٕمرومطٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ

 .وٓ هيطدوا ًم٘مّمديدقمق قمٚمٞمٝمؿ سم٠من ٓيًددوا ًمرؿمد 

طمطك ؾمئؿ  هذه اًمرواي٤مت شمٙمِمػ قمـ ؿمدة اعمٕم٤مٟم٤مة اًمطل قم٤مٟم٤مه٤م ُمٜمٝمؿ ـمقال طمٞم٤مشمف 

  !!ُمٕمٝمؿ ومتٜمك اعمقت احلٞم٤مة

 

 : (هي 51 - )احلسـ زمـ فمقم: شم٣مٞمٝم٣مً 

وم٘مد آذاه أشم٤ٌمقمف وأؾم٤مءوا  ،سم٠مطمًـ طم٤مًٓ ُمـ طمظ أسمٞمف ُمع أشم٤ٌمقمفًمٞمس طمظ احلًـ

 .ٕم٦م أسمٞمفإًمٞمف وهؿ يزقمٛمقن أهنؿ ؿمٞمٕمطف وؿمٞم

                                                
 (. 34/97)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/232)هن٩م اًمٌالهم٦م  (0)

 (. 5/753)جمٛمع اًمٌحريـ ًمٚمٓمررل  ،(34/85)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر( 2/533)ًمٌالهم٦م هن٩م ا (2)

 (. 97/45 ،33/336)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(2/587)هن٩م اًمٌالهم٦م  (3)
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 : ٞم٘متٖمل زم١ميراد زمٔمٍض َمٛمٜم٣م ٥مىمرغمة دم ىمت٤م ايمُمٝمٔم٥م آشمٛمل فممميَمٛمف وومد وردت ؾم٘م٣موى 

يزقمٛمقن أهنؿ  ،أرى واظ ُمٕم٤موي٦م ظمػمًا زم ُمـ ه١مٓء»: أٞمف وم٣ملروي فمـ احلسـ *

ـُ سمف دُمل ُم٤م واظ ًمئـ آظمذ ُمـ ُمٕم٤موي٦م ،اسمطٖمقا ىمطكم واٟمطٝمٌقا صم٘مكم وأظمذوا ُم٤مزم ،زم ؿمٞمٕم٦م  ،أطم٘م

واظ ًمق ىم٤مشمٚم٧م ُمٕم٤موي٦م ٕظمذوا  ،ْمٞمع أهؾ سمٞمطل وأهكمٞموم ،سمف ذم أهكم ظمػم ُمـ أن ي٘مطٚمق وأوُمـ 

شواظ ًمئـ أؾم٤معمف وأٟم٤م قمزيز ظمػُم ُمـ أن ي٘مطٚمٜمل وأٟم٤م أؾمػم ،سمٕمٜم٘مل طمطك يدومٕمق  إًمٞمف ؾمٚمامً 
(5)

.  

 ،وٓ يّمٚمح زم ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ وم٤مؾمداً  ،قمروم٧م أهؾ اًمٙمقوم٦م وسمٚمقهتؿ»: وروي فمٛمف أٞمف وم٣مل *

وإن  ،إن ىمٚمقهبؿ ُمٕمٜم٤م: إهنؿ خمطٚمٗمقن وي٘مقًمقن ًمٜم٤م ، ووم٤مء امؿ وٓ ذُم٦م ذم ىمقل وٓ ومٕمؾإهنؿ ٓ

شؾمٞمقومٝمؿ عمِمٝمقرة قمٚمٞمٜم٤م
(5)

.  

: ىم٤مل ،عم٤م ظمٓم٥م سمٕمد اشمٗم٤مىمف ُمع ُمٕم٤موي٦من احلًـأ»: اظمسٔمقدي ايمُمٝمٔمل ذىمروومد  *

ٌٙمؿ وؾمٚم ،ُم٘مطٚمٙمؿ ٕيب: ًمق   شمذهؾ ٟمٗمز قمٜمٙمؿ إٓ ًمثالث ظمّم٤مل ًمذهٚم٧م! ي٤م أهؾ اًمٙمقوم٦م

شوأـمٞمٕمقاًمف وإ  ىمد سم٤ميٕم٧م ُمٕم٤موي٦م وم٤مؾمٛمٕمقا  ،وـمٕمٜمٙمؿ ذم سمٓمٜمل ،صم٘مكم
( )

.  

صمؿ ؿمد  ،طمطك أظمذوا ُمّماله ُمـ حتطف ،ؿمدوا قمغم ومًٓم٤مـمف وم٤مٟمطٝمٌقه»: وذىمر اظمٖمٝمد أهنؿ *

ومٌ٘مل ضم٤مًم٤ًًم ُمط٘مٚمدًا  ،ومٜمزع ُمٓمرومف قمـ قم٤مشم٘مف ،قمٚمٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اظ اجلٕم٤مل إزدي

شاًمًٞمػ سمٖمػم رداء
(4)

. 

: أٟمف ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر  ،هذا وىم٣مٞمقا هيٝمٛمقٞمف زمٟميمسٛمتٜمؿ ىمام ىم٣مٞمقا ي٠مذوٞمف زمٟميدهيؿ *

ومدظمؾ  ،ؾمٗمٞم٤من سمـ أيب ًمٞمغم وهق قمغم راطمٚم٦م ًمف: ي٘م٤مل ًمف ضم٤مء رضمؾ ُمـ أصح٤مب احلًـ »

وُم٤م : ىم٤مل !اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ُمذل اعم١مُمٜملم: وم٘م٤مل ًمف ،وهق خمط٥م ذم ومٜم٤مء داره قمغم احلًـ 

اًمٓم٤مهمٞم٦م رٙمؿ سمٖمػم  اإمم أُمر إُم٦م ومخٚمٕمطف ُمـ قمٜم٘مؽ وىمٚمدشمف هذ قمٛمدت: قمٚمٛمؽ سمذًمؽ؟ ىم٤مل

                                                

 (. 9/234)آٟمطّم٤مر  ،(44/23)اًمٌح٤مر  ،(2/53)آطمطج٤مج  (0)

 (. 95: ص)إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م  ،(44/547)اًمٌح٤مر  ،(2/52)آطمطج٤مج  (2)

  (.8/536)آٟمطّم٤مر : واٟمٔمر ،(2/435)ذه٥م ُمروج اًم (3)

 (.5/569)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(45: ص)ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم : واٟمٔمر ،(593: ص)اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (4)



 

 
 

061  

061 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

شُم٤م أٟمزل اظ
(5)

. 

يمٜم٤م ُم٘مدُم٦م »: سمًٜمده قمـ أيب اًمٖمريػ ىم٤مل -ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م-وروى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  *

 ،احلًـ سمـ قمكم اصمٜمل قمنم أًمٗم٤ًم سمٛمًٙمـ ُمًطٛمٞمطلم شم٘مٓمر أؾمٞم٤مومٜم٤م ُمـ اجلد قمغم ىمط٤مل أهؾ اًمِم٤مم

ومٚمام ىمدم  ،ومٚمام ضم٤مءٟم٤م صٚمح احلًـ سمـ قمكم يم٠مٟمام يمنت فمٝمقرٟم٤م ُمـ اًمٖمٞمظ ،وقمٚمٞمٜم٤م أسمق اًمٖمٛمر ـمف

اًمًالم قمٚمٞمؽ : ىم٤مل ًمف رضمؾ ُمٜم٤م ي٘م٤مل ًمف أسمق قم٤مُمر ؾمٗمٞم٤من سمـ ًمٞمغم ،احلًـ سمـ قمكم اًمٙمقوم٦م

ًم٧ًم سمٛمذل اعم١مُمٜملم وًمٙمٜمل يمره٧م أن  ،ٓ شم٘مؾ ذاك ي٤م أسم٤م قم٤مُمر: وم٘م٤مل: ىم٤مل ،ُمذل اعم١مُمٜملم ي٤م

شأىمطٚمٝمؿ قمغم اعمٚمؽ
(5)

. 

٤م شمًٚمؿ ُمٕم٤موي٦م اًمٌالد ودظمؾ اًمٙمقوم٦م وظمٓم٥م هب٤م واضمطٛمٕم٧م قمٚمٞمف اًمٙمٚمٛم٦م ذم ؾم٤مئر وعم *

ورضمع إًمٞمف ىمٞمس سمـ ؾمٕمد وىمد يم٤من قمزم قمغم اًمِم٘م٤مق وطمّمؾ قمغم سمٞمٕم٦م  ،إىم٤مًمٞمؿ وأوم٤مق

شمرطمؾ احلًـ سمـ قمكم وُمٕمف أظمقه احلًلم وسم٘مٞم٦م أظمقهتؿ واسمـ  ،ُمٕم٤موي٦م قم٤مم اإلمج٤مع وآشمٗم٤مق

اًمٕمراق إمم أرض اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة  قمٛمٝمؿ قمٌد اظ سمـ ضمٕمٗمر ُمـ أرض

 ،وضمٕمؾ يمٚمام ُمر سمحل ُمـ ؿمٞمٕمطٝمؿ يٌٙمطقٟمف قمغم ُم٤م صٜمع ُمـ ٟمزوًمف قمـ إُمر عمٕم٤موي٦م ،واًمًالم

وهق ذم ذًمؽ هق اًم٤ٌمر اًمراؿمد اعمٛمدوح وًمٞمس جيد ذم صدره طمرضم٤ًم وٓ شمٚمقُم٤ًم وٓ ٟمدُم٤ًم سمؾ هق 

 ريض اظ قمٜمف- ،ء هذا ظمٚم٘م٤ًم ُمـ ذويف وأهٚمف وؿمٞمٕمطٝمؿوإن يم٤من ىمد ؾم٤م ،راٍض سمذًمؽ ُمًطٌنم سمف

وضمٕمؾ ضمٜم٤مت اًمٗمردوس ُمط٘مٚمٌف وُمثقاه -وأرو٤مه
( )

.  

وأٟمف  ،سم٠مهنؿ ظمقٟم٦موصٗمٝمؿوم٘مد  ،ومٝمذه اعمقاىمػ ُمـ أشم٤ٌمقمف شم١ميمد أهنؿ ٓ ظمػم ومٞمٝمؿ

وىمد أه٤مٟمقه  ،وهذه أؾمقأ أٟمقاع اخلٞم٤مٟم٤مت ،ًمق قمزم قمغم طمرب ُمٕم٤موي٦م ًم٘مٞمدوه وؾمٚمٛمقه عمٕم٤موي٦م

                                                

 ،(44: ص)ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم  ،(82: ص)آظمطّم٤مص ًمٚمٛمٗمٞمد : واٟمٔمر ،(5/328)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل (0)

ذح هنثثثث٩م اًمٌالهمثثثث٦م  ،(563: ص)كم ظمالصثثثث٦م إىمثثثثقال ًمٚمحثثثث ،(59 ،58 ،24 ،44/23)اًمٌحثثثث٤مر 

 (.9/556)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل  ،(5/366)ضم٤مُمع اًمرواة ًمألردسمٞمكم  ،(56/56)

 (. 53/335)شم٤مريخ سمٖمداد  (2)

 . سمطٍمف( 87-3/85)اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمط٤مريخ : واٟمٔمر ،(8/59)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (3)
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شمٜم٤مزل عمٕم٤موي٦م سم٤مخلالوم٦م وؾمٛمقه سمٛمذل اعم١مُمٜملم وضمردوه ُمـ ُمالسمًف و  يط٘مدم ؿمخص  قمٜمدُم٤م

وهذا دًمٞمؾ قمغم ؾمقء هذه احل٤مؿمٞم٦م اًمطل  ،واطمد ًمٞمًؽمه ُمـ اًمٜم٤مس وؾمحٌقا اًمٗمراش ُمـ حتطف

وأهنؿ إٞمام جتٚمٔمقا ضمقيمف ظمآرب أطمرى ويمٝمس ديٛم٣مً  ،شمطٔم٤مهر سمح٥م آل اًمٌٞم٧م صمؿ شم١مذهيؿ وهتٞمٜمٝمؿ

 .وومٛم٣مفم٥م

 

 : (هي 6 - 4)حلسكم زمـ فمقما: شم٣ميمر٣مً 

 . ضمٜمٞمٜم٤ًم و آذوه وًمٞمدًا وآذوه يمٝمالً  آذوه.. وم٘مد آذوه سم٠مٟمقاع إذىأُم٤م احلًلم

 : صمٛمٝمٛم٣مً وويمٝمداً أَم٣م إيذاؤه  *

وم٘مد زقمٛمقا أن أُمف وم٤مـمٛم٦م ىمد يمرهطف ويمره٧م محٚمف ويمره٧م وٓدشمف ويمره٧م رو٤مقمف ومٚمؿ 

ـمقال ومؽمة  ^ُمـ إهب٤مم اًمٜمٌل  شمروٕمف ًمِمدة يمرهٝم٤م ًمف و  جيدوا اُمرأة شمروٕمف طمطك روع

 !!رو٤مقمف

إن : وم٘م٤مل ،ضم٤مء ضمؼمئٞمؾ إمم رؾمقل اظ »: وم٘مد روى اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤مل* 

 ،يمره٧م محٚمف ومٚمام محٚم٧م وم٤مـمٛم٦م سم٤محلًلم  ،وم٤مـمٛم٦م ؾمطٚمد همالُم٤ًم شم٘مطٚمف أُمطؽ ُمـ سمٕمدك

 ،٤ًم شمٙمرهف  شمر ذم اًمدٟمٞم٤م أم شمٚمد همالُم: اظ  صمؿ ىم٤مل أسمق قمٌد ،وطملم ووٕمطف يمره٧م ووٕمف

ٱ ٻ ٻ ٻٻ : وومٞمف ٟمزًم٧م هذه أي٦م: ىم٤مل ،وًمٙمٜمٝم٤م يمرهطف عم٤م قمٚمٛم٧م أٟمف ؾمٞم٘مطؾ

ڀڀ  وهذه آي٦م ُمٙمٞم٦م سم٢ممج٤مع اعمٗمنيـ وًمٙمـ . (5) ش[55: إطم٘م٤مف]پ پ پ پ 

 !!اعمديٜم٦م ومحٚم٧م سمٕمد ذًمؽ شمزوضم٧م ذم ووم٤مـمٛم٦م إٟمام اًمٙمذب ًمٞمس ًمف زُم٤مم

 همػمه٤م طمٞم٨م زقمٛمقا أٟمف كوٓ ُمـ أٟمث ،وم٤مـمٛم٦م  أُمف ُمـو  يروع احلًلم* 

ومٞمٛمص ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمٗمٞمف اًمٞمقُملم واًمثالثومٞمْمع إهب٤مُمف ذم ومٞمف  ،^ي١مشمك سمف اًمٜمٌل يم٤من 
(5)

.  

                                                
 (. 44/23)اًمٌح٤مر  ،(5/236)اًمنمائع  قمٚمؾ ،(25/85)احلدائؼ اًمٜم٤مرضة : واٟمٔمر ،(5/464)اًمٙم٤مذم  (0)

 (. 5/465)اًمٙم٤مذم  (2)



 

 
 

062  

062 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 : ىمٜمالً  وأَم٣م إيذاؤه *

لْمَ »: وم٘مد ذيمر حمًـ إُملم أٟمف*  ًَ ُمـ أهؾ اًمٕمراق قمنمون أًمٗم٤ًم همدروا سمف  سم٤ميع احل

شوسمٞمٕمطف ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ وم٘مطٚمقه ،وظمرضمقا قمٚمٞمف
(5)

.  

 :إٓ صمالصم٦م (ع)ارشمد اًمٜم٤مس سمٕمد ىمطؾ احلًلم »: ـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمف ىم٤ملوروي قم *

 .ش!وضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ،ورٞمك سمـ أم اًمٓمقيؾ ،ظم٤مًمد اًمٙم٤مسمكم أسمق

شوضم٤مسمر سمـ قمٌد اظ إٟمّم٤مري»: وروى يقٟمس سمـ محزة ُمثٚمف وزاد ومٞمف
(5)

. 

 ،وأَم٣م ؾم٘مقاه َمٛمٜمؿ همٗمد وردت فمٛمف رواي٣مت فمدة سمٓمٜمر ؾم٘مقاه َمـ أسمب٣مفمف وذَمف هلؿ

 : يقم َم٣م َمٛمٜم٣م

وهت٤مومطؿ إًمٞمٝم٤م يمطٝم٤موم٧م  ،ًمٙمٜمٙمؿ أهقمطؿ إمم سمٞمٕمطٜم٤م يمٓمػمة اًمدسم٤مء»: روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل* 

ٌََذِة  ،صمؿ ٟم٘مْمطٛمقه٤م ؾمٗمٝم٤مً  ،اًمٗمراش ومٌٕمدًا وؾمح٘م٤ًم ًمٓمقاهمٞم٧م هذه إُم٦م وسم٘مٞم٦م إطمزاب وَٟم

شأٓ ًمٕمٜم٦م اظ قمغم اًمٔم٤معملم... اًمٙمط٤مب
( )

.  

 ،ومٗمرىمٝمؿ ومرىم٤مً  ،اًمٚمٝمؿ إن ُمّطٕمطٝمؿ إمم طملم»: وم٘م٤مل ،وروي قمٜمف أٟمف دقم٤م قمغم ؿمٞمٕمطف* 

ؿ َدقَمْقٟم٤م ًمٞمٜمٍموٟم٤م صمؿ قَمدَ ْوا قمٚمٞمٜم٤م  ،وٓ شمرض اًمقٓة قمٜمٝمؿ أسمداً  ،واضمٕمٚمٝمؿ ـمرائؼ ىمدداً  إهنَّ

شوم٘مطٚمقٟم٤م
(4)

.  

                                                

اًمثدرضم٤مت اًمرومٞمٕمث٦م ذم ـمٌ٘مث٤مت اًمِمثٞمٕم٦م  ،(55/43)هنث٩م اًمٌالهمث٦م  حذ: واٟمٔمثر ،(5/26)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  (0)

 (. 5: ص)

ضمث٤مُمع اًمثرواة ًمألردسمثٞمكم  ،(53/53)ذح أصقل اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمثدرا   ،(5/338)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

 (. 5/354)اًمذريٕم٦م  ،(25/37)ٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل ُم ،(5/547)

 (. 9/235)آٟمطّم٤مر  ،(3/258)ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  ،(2/229)يمِمػ اًمٖمٛم٦م  ،(2/24)آطمطج٤مج  (3)

 (. 949: ص)إقمالم اًمقرى ًمٚمٓمؼمد  ،(245: ص)اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  (4)
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 : (هي95-8 ) فمقم زمـ احلسكم زيـ ايمٔم٣مزمديـ: رازمٔم٣مً 

صمؿ ظمذًمقه سمؾ  أُم٤م قمكم سمـ احلًلم وم٘مد أيمد أهنؿ ظمدقمقا أسم٤مه وأقمٓمقه اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق

 ،صمؿ يطٕمج٥م ُمـ سمٙم٤مئٝمؿ قمغم آل اًمٌٞم٧م وهؿ اًمذيـ شمًٌٌقا ذم ىمطٚمٝمؿ سمؾ هؿ اًم٘مطٚم٦م ،ىم٤مشمٚمقه

وٟمذيمر هٜم٤م سمٕمْم٤مً  ،صمؿ شمؼمأ ُمٜمٝمؿ ،وي١ميمد أن أشم٤ٌمقمف أصح٤مب همٚمق رومٕمقا أئٛمطٝمؿ ومقق ُمٜمزًمطٝمؿ

 : أىمقاًمف ُمـ 

ـْ ىمطَٚمٜم٤م همػمهؿإن ه١مٓء »: روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل * ش!؟يٌٙمقن قمٚمٞمٜم٤م ومٛم
(5)

. 

ومال قمزير  ،إن اًمٞمٝمقد أطمٌقا قمزيرًا طمطك ىم٤مًمقا ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمقا»: وروي قمٜمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل *

ومال قمٞمًك ُمٜمٝمؿ  ،وإن اًمٜمّم٤مرى أطمٌقا قمٞمًك طمطك ىم٤مًمقا ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمقا ،ُمٜمٝمؿ وٓ هؿ ُمـ قمزير

إن ىمقُم٤ًم ُمـ ؿمٞمٕمطٜم٤م ؾمٞمحٌقٟم٤م طمطك ي٘مقًمقا ومٞمٜم٤م  ،وأٟم٤م قمغم ؾمٜم٦م ُمـ ذًمؽ ،وٓ هؿ ُمـ قمٞمًك

شومال هؿ ُمٜم٤م وٓ ٟمحـ ُمٜمٝمؿ ،وُم٤م ىم٤مًم٧م اًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك ،د ذم قمزيرىم٤مًم٧م اًمٞمٝمق ُم٤م
(5)

. 

ومام سمرح طمٌٙمؿ طمطك ص٤مر  ،أطمٌقٟم٤م طم٥م اإلؾمالم! ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس»: وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل* 

شقمٚمٞمٜم٤م قم٤مراً 
( )

. 

ومقاظ ُم٤م زال سمٜم٤م ُم٤م شم٘مقًمقن طمطك سمٖمْمطٛمقٟم٤م إمم  ،أطمٌقٟم٤م طم٥م اإلؾمالم»: وذم ًمٗمظ آظمر *

شاًمٜم٤مس
(4)

. 

ومام زال سمٜم٤م  ،وٓ حتٌقٟم٤م طم٥م إصٜم٤مم ،أطمٌقٟم٤م طم٥م اإلؾمالم ،ي٤م أهؾ اًمٕمراق»: وىم٤مل *

                                                

 (. 2/29)آطمطج٤مج  (0)

ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م ًمٚمخثثقئل  ،(25/288)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثثر ،(5/336)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (2)

 (. 53/429)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل ًمٚمطًؽمي  ،(55/534)

شمث٤مريخ  ،(5/254)اًمٓمٌ٘مث٤مت اًمٙمثؼمى  ،(254: ص)اًمّمقارم اعمٝمرىمث٦م  ،(3/333)ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م  (3)

شمث٤مريخ اإلؾمثالم  ،(4/389)ؾمػم أقمثالم اًمٜمثٌالء  ،(23/387)هتذي٥م اًمٙمامل  ،(45/374)اسمـ قم٤ًميمر 

 (. 9/522)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ،(6/435)

شم٤مريخ اسمـ قمًث٤ميمر  ،(5/254)اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ،(5/454)ووقء اًمٜمٌل ًمٚمًٞمد قمكم اًمِمٝمرؾمط٤م  : اٟمٔمر (4)

 (. 9/522)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  ،(23/388)هتذي٥م اًمٙمامل  ،(45/392)
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شطمٌٙمؿ طمطك ص٤مر قمٚمٞمٜم٤م ؿمٞمٜم٤مً 
(5)

. 

ٟمحـ ُمـ ص٤محلل  ،ُم٤م أيمذسمٙمؿ وُم٤م أضمرأيمؿ قمغم اظ»: وم٘م٤مل ،وضم٤مء إًمٞمف ٟمٗمر وم٠مصمٜمقا قمٚمٞمف* 

شوسمحًٌٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمـ ص٤محلل ىمقُمٜم٤م ،ىمقُمٜم٤م
(5)

. 

 

 : (هي4  -57) ايمب٣مومرحمٚمد زمـ فمقم زمـ احلسكم : طم٣مَمس٣مً 

إذ ًمق ذسمح ؿم٤مة عم٤م اؾمطٓم٤مقمقا أن  ،أهؾ ارشمٞم٤مب ومح٤مىم٦م رهمؿ ىمٚمطٝمؿيطٝمؿ أشم٤ٌمقمف سم٠مهنؿ 

سمؾ ي١ميمد ضمٕمٗمر أن أسم٤مه  ،وذًمؽ يٕمٜمل أهنؿ ٓ يّمٚمقن إمم قمنمة أؿمخ٤مص ،سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ي٠ميمٚمقه٤م

 .ومٞمٝمؿيمٚمٝمؿ ىمد ـمٕمـ أسمقه  -يمام ؾمٞم٠ميت-وإرسمٕم٦م  ،اًم٤ٌمىمر   َيّْمُػ ًمف ُمٜمٝمؿ إٓ أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص

.. شمؿ إهنؿ رنمؿ ومٙمتٜمؿ َمتٜمٚمقن زمممب اخلٚمر وايمرسوم٥م وايمزٞم٣م وفمٚمؾ ومقم يمقط وأىمؾ ايمرزم٣م

 !همٟمي شمٗم٥م دم ه٠مٓء؟

صمالصم٦م أرسم٤مقمٝمؿ ًمٜم٤م ًمق يم٤من اًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ ًمٜم٤م ؿمٞمٕم٦م ًمٙم٤من »: أٟمف ىم٤مل روي قمـ اًم٤ٌمىمر * 

شواًمرسمع أظمر أمحؼ ،ؿمٙم٤ميم٤مً 
( )

.  

 ،يم٤من يٙمذب قمغم أيب ،وإن سمٜم٤مٟم٤ًم ًمٕمٜمف اظ ،ًمٕمـ اظ سمٜم٤مٟم٤مً »: وروي قمٜمف يمذًمؽ أٟمف ىم٤مل* 

شأؿمٝمد أن أيب يم٤من قمٌدًا ص٤محل٤مً 
(4)

.  

يم٤من اعمٖمػمة يطٕمٛمد اًمٙمذب قمغم أيب وي٠مظمذ يمط٥م أصح٤مسمف ويم٤من »: وقمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل *

                                                

 (. 28/536)ذح إطم٘م٤مق احلؼ  ،(23/387)هتذي٥م اًمٙمامل  ،(45/392)شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (0)

 ،(45/395)شم٤مريخ اسمـ قمًث٤ميمر  ،(3/536( )23/394)هتذي٥م اًمٙمامل  ،(5/254)ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (2)

 (. 6/435)شم٤مريخ اإلؾمالم 

ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م ًمٚمخثقئل  ،(3/334)أقمٞمث٤من اًمِمثٞمٕم٦م : واٟمٔمثر ،(2/463)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)

اًمٌحثث٤مر  ،(5/598)ُمديٜمثث٦م اعمٕمثث٤مضمز  ،(5/285)ظم٤ممتثث٦م اعمًثثطدرك  ،(5/93)ضمثث٤مُمع اًمثثرواة  ،(3/255)

 (. 326: ص)ظمالص٦م إىمقال  ،(47/549) ،(46/255)

ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م  ،(297 ،25/275)اًمٌحثثث٤مر : واٟمٔمثثثر ،(2/593)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (4)

(4/276 .) 
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ومٙم٤من  ،أصح٤مسمف اعمًطؽمون سم٠مصح٤مب أيب ي٠مظمذون اًمٙمط٥م ُمـ أصح٤مب أيب ومٞمدومٕمقهن٤م إمم اعمٖمػمة

صمؿ يدومٕمٝم٤م إمم أصح٤مسمف ومٞم٠مُمرهؿ أن يٌثقه٤م ذم  دىم٦م ويًٜمده٤م إمم أيب يدس ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمر واًمزٟم

ُمـ اًمٖمٚمق ومذاك مم٤م دؾمف اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد ذم  اًمِمٞمٕم٦م ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ذم أصح٤مب أيب 

شيمطٌٝمؿ
(5)

.  

ردصمقن ويروون قمٜم٤م ُم٤م   ٟم٘مؾ دمٜمٞم٤ًم ُمٜمٝمؿ ًمٜم٤م ويمذسم٤ًم ُمٜمٝمؿ »: وروي قمـ اًم٤ٌمىمر أٟمف ىم٤مل *

شؿ وىمْم٤مهتؿ سم٤مًمزور واًمٙمذبقمٚمٞمٜم٤م وشم٘مرسم٤ًم إمم وٓهت
(5)

.  

ضمٕمٚم٧م »: ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر : قمـ محران سمـ أقملم ىم٤مل: وروى اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم *

 ،أٓ أطمدصمؽ سم٠مقمج٥م ُمـ ذًمؽ: ؟ وم٘م٤ملُم٤م أىمٚمٜم٤م ًمق اضمطٛمٕمٜم٤م قمغم ؿم٤مة ُم٤م أومٜمٞمٜم٤مه٤م ،ومداك

 .شصمالصم٦م -وأؿم٤مر سمٞمده-اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ذهٌقا إٓ 

سمثالث أص٤مسمع  يٕمٜمل أؿم٤مر »: وم٘م٤مل شأيمؼم اًمٖمٗم٤مريقمكم »قمّٚمؼ هٜم٤م ؿمٞمخٝمؿ اعمٕم٤مس 

ش! واعمراد سم٤مًمّثالصم٦م ؾمٚمامن وأسمق ذّر واعم٘مداد ،ُمـ يده
 ( )

 . 

إذا »: ىم٤مل ،ذيمر ضمٕمٗمر أٟمف   يٙمـ ٕسمٞمف اًم٤ٌمىمر خمٚمّمقن ُمـ اًمِمٞمٕم٦م إٓ أرسمٕم٦م أو مخ٦ًم* 

رٞمقن  ،قاشم٤مً هؿ ٟمجقم ؿمٞمٕمطل أطمٞم٤مًء وأُم ،أراد اظ سم٠مهؾ إرض ؾمقءًا سف هبؿ قمٜمٝمؿ اًمًقء

صمؿ  ،وشم٠مويؾ اًمٖم٤مًملم ،يٜمٗمقن قمـ هذا اًمديـ اٟمطح٤مل اعمٌٓمٚملم ،هبؿ يٙمِمػ اظ يمؾ سمدقم٦م ،ذيمر أيب

سمريد اًمٕمجكم : ـ قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اظ ورمحطف أطمٞم٤مًء وأُمقاشم٤مً ُمَ : ُمـ هؿ؟ وم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م ،سمٙمك

شوزرارة وأسمق سمّمػم وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ
(4)

 وىمد شم٘مدم أن إئٛم٦م ًمٕمٜمقهؿ وذُمقهؿ .

                                                

احلثثدائؼ اًمٜمثث٤مرضة  ،(59/335)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م : واٟمٔمثثر ،(2/495)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

 (. 53/589)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(2/253)اًمٌح٤مر  ،(5/55)

 حت٘مٞمؼ حمٛمد سم٤مىمر إٟمّم٤مر( 588: ص)وأصٚمف ذم يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس  ،(27/253( )2/258)اًمٌح٤مر  (2)

 (. 22/345)سمح٤مر إٟمقار  ،(5/37)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل : واٟمٔمر ،(2/244)اًمٙم٤مذم  (3)

 ،(8/233)ُمٕمجثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(5/349)اظمطٞمث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  ،(27/545)وؾمث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م  (4)

 (. 55: ص)إصقل إصٞمٚم٦م  ،(7/48)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(9/574)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 
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قمـ ضمقائز  ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر »: قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤م  قمـ زرارة أٟمف ىم٤مل وروي *

إٟمام أراد زرارة أن يٌٚمغ هِم٤مُم٤ًم أ  أطمرم أقمامل : صمؿ ىم٤مل ،ٓ سم٠مس سمف: اًمٕمامل؟ وم٘م٤مل

شاًمًٚمٓم٤من
(5)

. 

ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم : قمـ أيب إؾمح٤مق اًمّٚمٞمثل ىم٤مل: وروى اسمـ سم٤مسمقيف سمًٜمده* 

إذا سمٚمغ ذم اعمٕمروم٦م ويمٛمؾ ! أظمؼم  قمـ اعم١مُمـ اعمًطٌٍم ،اظي٤م اسمـ رؾمقل »: --اًم٤ٌمىمر 

ومٞم٠ميت سمٙمٌػمة ُمـ هذه اًمٙم٤ٌمئر : ىمٚم٧م ،ٓ: ومٞمنمب اخلٛمر؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م ،اًمّٚمٝمؿ ٓ: هؾ يز ؟ ىم٤مل

أضمد ُمـ ؿمٞمٕمطٙمؿ ُمـ إّ  !! ي٤م اسمـ رؾمقل اظ: ىمٚم٧م ،ٓ: أو وم٤مطمِم٦م ُمـ هذه اًمٗمقاطمش؟ ىم٤مل

ٌٞمؾويٞمػ اًم ،وي٘مٓمع اًمٓمريؼ ،ينمب اخلٛمر ويرشمٙم٥م  ،وي٠ميمؾ اًمّرسم٤م ،ويٚمقط ،ويز  ،ًّ

ومٙمٞمػ هذا  ،وي٠ميت اًمٙم٤ٌمئر ،وي٘مٓمع اًمّرطمؿ ،واًمّزيم٤مة ،واًمّّمٞم٤مم ،ويطٝم٤مون سم٤مًمّّمالة ،اًمٗمقاطمش

 ،ٟمٕمؿ ي٤م اسمـ رؾمقل اظ: هؾ يطٚم٩م ذم صدرك رء همػم هذا؟ ىمٚم٧م ،ي٤م إسمراهٞمؿ: وِ َ ذاك؟ وم٘م٤مل

وأضمد !! ي٤م اسمـ رؾمقل اظ: وم٘مٚم٧م: ؟ ىم٤ملوُم٤م هق ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق: وم٘م٤مل ،أظمرى أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ

ُمـ أقمدائٙمؿ وُمٜم٤مصٌٞمٙمؿ ُمـ يٙمثر ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم ويرج اًمزيم٤مة ويط٤مسمع سملم احل٩م 

وي٘ميض طم٘مقق  ،وقمغم صٚم٦م إرطم٤مم ،قمغم اًمؼم -يمذا-وي٠مصمر  ،وررص قمغم اجلٝم٤مد ،واًمٕمٛمرة

ومٛمؿ  ،ًمٗمقاطمشويطجٜم٥م ذب اخلٛمر واًمزٟم٤م واًمٚمقاط وؾم٤مئر ا ،ويقاؾمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مًمف ،إظمقاٟمف

َ ذاك؟ ومّنه زم ي٤م اسمـ رؾمقل اظ  ،وم٘مد واظ يمثر ومٙمري وأؾمٝمر ًمٞمكم ،وسمرهٜمف وسمٞمٜمف!! ذاك؟ وِ 

شوو٤مق ذرقمل
(5)

. 

ىمد أرى  ،ضمٕمٚم٧م ومداك»: وروى يمذًمؽ إؾمح٤مق اًم٘مٛمل أٟمف ىم٤مل ٕيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر  *

 ،ينمب اعمًٙمر ،وًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ظمالف ،ويديـ سمقٓيطٙمؿ ،اعم١مُمـ اعمقطمد اًمذي ي٘مقل سم٘مقزم

 ،صم٘مٞماًل ذم طم٤مضمطل ،يم٤مًمح اًمٚمقن ،وآشمٞمف ذم طم٤مضم٦م واطمدة وم٠مصٞمٌف ُمٕمٌس اًمقضمف ،ويٚمقط ،ويز 

وم٠مصٞمٌف  ،ويٕمرومٜمل سمذًمؽ ومآشمٞمف ذم طم٤مضم٦م ،وىمد أرى اًمٜم٤مص٥م اعمخ٤مًمػ عم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف!!سمٓمٞمًئ٤م ومٞمٝم٤م

                                                

 (. 72/383)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(5/374)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

   (.229-5/228)سمح٤مر إٟمقار  ،(637-636: ص)قمٚمؾ اًمنمائع  (2)
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يمثػم  ،يمثػم اًمّمالة ،ر٥م ىمْم٤مءه٤م ،ومرطًم٤م هب٤م ،ُمطنقًم٤م ذم طم٤مضمطل ،طمًـ اًمٌنم ،ـمٚمؼ اًمقضمف

شوُيًطقَدع ومٞم١مدي إُم٤مٟم٦م ،ي١مدي اًمزيم٤مة ،يمثػم اًمّمدىم٦م ،اًمّمقم
(5)

.  

 

 : (هي48 - 8)  صمٔمٖمر زمـ حمٚمد ايمِم٣مدق: ؽم٣مدؽم٣مً 

اهتؿ أشم٤ٌمقمف سم٠من ُمٜمٝمؿ ُمـ هق ذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى و  وم٘مد  وأُم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 ،ؿمخ٤مص أُمٜم٤مءويم٤من يطٛمٜمك أن يٙمقن ذم أصح٤مسمف صمالصم٦م أ ،يًطثـ ُمـ اًمذم إٓ ؿمخّم٤ًم واطمداً 

 .صمؿ ي١ميمد أهنؿ يزيدون ذم اًمرواي٦م ،سمؾ ورد قمٜمف أن آي٤مت اًمٜمٗم٤مق ٟمزًم٧م ذم اًمِمٞمٕم٦م

ومٞمحدصمقن سم٠مطم٤مدي٨م يمذب  ،وأُم٤م اًم٥ًٌم ذم يمثرة اًمرواة قمٜمف وم٢من ذًمؽ سم٥ًٌم اًمطج٤مرة سمف

 .ًمٞم٠مظمذوا أُمقال اًمٜم٤مس

أُم٤مٟم٦م امؿ  يِمٝمد قمٌداظ سمـ يٕمٗمقر اًمذي زيم٤مه اإلُم٤مم أن اًمذيـ يٜمطحٚمقن اًمطِمٞمع ٓ: وأطمغماً 

 .وٓ صدق

 : يقم مجٙم٥م َمـ ايمرواي٣مت فمٛمف وهمٝمام

 ،ٓ ٟمخٚمق ُمـ يمذاب يٙمذب قمٚمٞمٜم٤م ،إٟم٤م أهؾ سمٞم٧م ص٤مدىمقن»: قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىم٤مل *

أصدق اًمؼمي٦م امج٦م ويم٤من ُمًٞمٚمٛم٦م  يم٤من رؾمقل اظ  ،ومٞمً٘مط صدىمٜم٤م سمٙمذسمف قمٜمد اًمٜم٤مس

ويم٤من اًمذي  ،ؾمقل اظ أصدق ُمـ سمرأ اظ سمٕمد ر (ع)ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم  ،يٙمذب قمٚمٞمف

 ،يٙمذب قمٚمٞمف ويٕمٛمؾ ذم شمٙمذي٥م صدىمف سمام يٗمؽمي قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمذب قمٌد اظ سمـ ؾم٠ٌم ًمٕمٜمف اظ

احل٤مرث  صمؿ ذيمر أسمق قمٌداظ  ،ىمد اسمطكم سم٤معمخط٤مر (ع)ويم٤من أسمق قمٌد اظ احلًلم سمـ قمكم 

ة سمـ ؾمٕمٞمد وسمزيٕم٤ًم صمؿ ذيمر اعمٖمػم ،(ع)يم٤مٟم٤م يٙمذسم٤من قمغم قمكم سمـ احلًلم : وم٘م٤مل ،اًمِم٤مُمل وسمٜم٤مٟم٤مً 

: أي-واًمني وأسم٤م اخلٓم٤مب وُمٕمٛمرًا وسمِم٤مر إؿمٕمري ومحزة اًمٞمزيدي وص٤مئد اًمٜمٝمدي 

يمٗم٤مٟم٤م اظ  ،إٟم٤م ٓ ٟمخٚمق ُمـ يمذاب يٙمذب قمٚمٞمٜم٤م أو قم٤مضمز اًمرأي ،ًمٕمٜمٝمؿ اظ: وم٘م٤مل -أصح٤مسمف

                                                

 ،(4/35)شمٗمًثػم ٟمثقر اًمث٘مٚمثلم ًمٚمحثقيزي  ،(247-5/246)سمحث٤مر إٟمثقار  ،(493: ص)قمٚمؾ اًمنمائع  (0)

 (. 223: ص)خمطٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت 
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شُمئقٟم٦م يمؾ يمذاب وأذاىمٝمؿ طمر احلديد
(5)

.  

و   ،رطمؿ اظ قمٌدًا طمٌٌٜم٤م إمم اًمٜم٤مس: قلي٘م (ع) ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ»: قمـ أيب سمّمػم ىم٤مل *

وُم٤م اؾمطٓم٤مع أطمد أن يطٕمٚمؼ  ،أُم٤م واظ ًمق يروون حم٤مؾمـ يمالُمٜم٤م ًمٙم٤مٟمقا سمف أقمز ،يٌٖمْمٜم٤م إًمٞمٝمؿ

شأطمدهؿ يًٛمع اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمحط قمٚمٞمٝم٤م قمنماً  وًمٙمـ ،قمٚمٞمٝمؿ سمٌمء
(5)

. 

 عمـ هق ّذ  -اًمطِمّٞمع: أي-إن ممـ يٜمطحؾ هذا إُمر »: أٟمف ىم٤مل وروي قمـ ضمٕمٗمر  *

شُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًمذيـ أذيمقا
( )

. 

ہ ہ ہ ہ : وروي أٟمف ُذيمر قمٜمد ضمٕمٗمر أن سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم *

ٓ ! ٓ واظ: وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ  ،هق اإلُم٤مم»: ىم٤مل [84: اًمزظمرف]ھ ھ ھ ھے 

واظ  ،أذيمقا هؿ ذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًمذيـ ،ي٠مويٜمل وإي٤مه ؾم٘مػ سمٞم٧م أسمًدا

واظ ًمق أىمررت سمام ي٘مقل ذّم أهؾ اًمٙمقوم٦م ٕظمذشمٜمل  ..ُم٤م صّٖمر قمٔمٛم٦م اظ شمّمٖمػمهؿ رء ىمط

شوُم٤م أٟم٤م إٓ قمٌد ممٚمقك ٓ أىمدر قمغم رض رء وٓ ٟمٗمع ،إرض
(4)

.  

ُم٤م أٟمزل اظ ؾمٌح٤مٟمف آي٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم إٓ وهل ومٞمٛمـ يٜمطحؾ »: وروي قمـ ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤مل *

شاًمطِمّٞمع
(2)

. 

                                                

 ،(2/257)اًمٌحثثث٤مر  ،(9/93)ُمًثثثطدرك اًمقؾمثثث٤مئؾ : واٟمٔمثثثر ،(2/593)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (0)

 (. 3/636( )3/564)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(4/235)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(25/263)

: ص)ُمًثثطدرك ؾمثثٗمٞمٜم٦م اًمٌحثث٤مر  ،(5/238)اًمِمثثٞمٕم٦م ًمٚمؼموضمثثردي ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م  ،(8/592)اًمٙمثث٤مذم  (2)

 (. 2/526)ُمٙمٞم٤مل اعمٙم٤مرم  ،(2/5544)ُمٞمزان احلٙمٛم٦م  ،(566

دراؾمث٤مت ذم قمٚمثؿ اًمدرايث٦م ًمٕمثكم أيمثثؼم  ،(65/566)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثر ،(2/587)اظمطٞمث٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (3)

 (.554)همٗم٤مري 

ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م  ،(295-25/294)اًمٌحثثث٤مر : واٟمٔمثثثر ،(2/593)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (4)

 (. 9/599)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(55/262)

اًمٌحثث٤مر  ،(375: ص)ُمًثثطدريم٤مت قمٚمثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م : واٟمٔمثثر ،(2/589)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (5)

 (. 55/265)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(65/567)
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شًم٘مد أُمًٞمٜم٤م وُم٤م أطمد أقمدى ًمٜم٤م ممـ يٜمطحؾ ُمقدشمٜم٤م»: روي قمـ ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤ملو *
(5)

. 

 ،ىمقم يزقمٛمقن أ  امؿ إُم٤مم: ي٘مقل (ع)ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ »: وقمـ ىم٤مؾمؿ اًمّمػمذم ىم٤مل *

 ،أىمقل يمذا ،هطؽ اظ ؾمؽمهؿ ،ُم٤م امؿ ًمٕمٜمٝمؿ اظ يمٚمام ؾمؽمت ؾمؽمًا هطٙمقه ،واظ ُم٤م أٟم٤م امؿ سم٢مُم٤مم

شأٟم٤م إُم٤مم ُمـ أـم٤مقمٜمل ،ٜمل يمذاإٟمام يٕم: ي٘مقًمقن
(5)

.  

طمديثل  ًمق أضمد ُمٜمٙمؿ صمالصم٦م ُم١مُمٜملم يٙمطٛمقنأُم٤م واظ »: وقمـ ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤مل *

شاؾمطحٚمٚم٧م أن أيمطٛمٝمؿ طمديث٤مً  ُم٤م
( )

. 

إ  واظ ُم٤م وضمدت أطمدًا ُم٤م ًمٙمؿ وًمٚمٜم٤مس ىمد محٚمطؿ اًمٜم٤مس قمكّم؟ »: وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل* 

وم٢م  أُمرشمف وأوصٞمطف سمقصٞم٦م وم٤مشمٌع  ،ظ سمـ أيب يٕمٗمقريٓمٞمٕمٜمل وي٠مظمذ سم٘مقزم إٓ رضماًل واطمدًا قمٌد ا

شأُمري وأظمذ سم٘مقزم
(4)

. 

ُم٤م هذا »: وم٘م٤مل ،وروي أن اًمٗمٞمض سمـ اعمخط٤مر ؿمٙمك ٕيب قمٌد اظ يمثرة اظمطالومٝمؿ *

إ  ٕضمٚمس ذم طمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمٙمقوم٦م وم٠ميم٤مد أن أؿمؽ ذم اظمطالومٝمؿ  ..سملم ؿمٞمٕمطٙمؿآظمطالف اًمذي 

إن اًمٜم٤مس أوًمٕمقا سم٤مًمٙمذب  ،ضمؾ هق ُم٤م ذيمرت ي٤م ومٞمضأ: وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ  ،ذم طمديثٝمؿ

وذًمؽ  ،وإ  أطمدث أطمدهؿ سم٤محلدي٨م ومال يرج ُمـ قمٜمدي طمطك يط٠موًمف قمغم همػم شم٠مويٚمف. .قمٚمٞمٜم٤م

                                                

( 26/45)ر وذم اًمٌحث٤م ،(55/267)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م : واٟمٔمر ،(2/596)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 . سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب

ضمثث٤مُمع أطم٤مديثث٨م  ،(294-52/293)ُمًثثطدرك اًمقؾمثث٤مئؾ : واٟمٔمثثر ،(2/593)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (2)

ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(2/83)اًمٌحثث٤مر  ،(44: ص)يمطثث٤مب اًمٖمٞمٌثث٦م ًمٚمثثٜمٕمام   ،(54/549)اًمِمثثٞمٕم٦م 

 (. 55/28)ًمٚمخقئل 

ُمًثطدرك ؾمثٗمٞمٜم٦م اًمٌحث٤مر  ،(64/563)اًمٌحث٤مر  ،(98: ص)خمطٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  ،(2/242)اًمٙم٤مذم  (3)

 (.5/555)ُمٞمزان احلٙمٛم٦م  ،(583: ص)

ُمٕمجثؿ رضمث٤مل  ،(535: ص)ُمِمثٙم٤مة إٟمثقار ًمٕمثكم اًمٓمثؼمد : واٟمٔمثر ،(2/559)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضمث٤مل  (4)

ظم٤ممت٦م اعمًطدرك  ،(5/467)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(7/528)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(55/535) ،(8/377)احلدي٨م 

(4/452 .) 
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شويمؾ ر٥م أن يدقمك رأؾم٤مً  اظ وإٟمام يٓمٚمٌقن اًمدٟمٞم٤مأهنؿ ٓ يٓمٚمٌقن سمحديثٜم٤م وسمحٌٜم٤م ُم٤م قمٜمد 
(5)

. 

ذيمر ذم يمط٤مسمف اعم١مًمػ ذم إصم٤ٌمت إُم٤مُم٦م أُمػم  روي قمـ رٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلاّم  أٟمفو *

: وم٘م٤مل ،إن أىمقاُم٤ًم يزقمٛمقن أن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وٕمٞمػ احلدي٨م: أٟمف ىم٤مل ًمنميؽ اعم١مُمٜملم 

ىم٣من صمٔمٖمر زمـ حمٚمد رصماًل ص٣محل٣مً َمسٙماًم ورفم٣ًم هم٣مىمتٛمٖمف ومقم صمٜم٣مل يدطمٙمقن  ،أظمؼمك اًم٘مّم٦م»

شمقن زمٟمضم٣مدي٧م ىمٙمٜم٣م َمٛم٘مرات وحيد ،ضمدشمٛم٣م صمٔمٖمر زمـ حمٚمد: ويٗمقيمقن ،فمٙمٝمف وخيرصمقن َمـ فمٛمده

ٙم٤مٟمقا ي٠مشمقن وم ،ويٟمطمذون َمٛمٜمؿ ايمدراهؿ ،يستٟمىمٙمقن ايمٛم٣مس زمذيمؽ ،ىمذب َمقضقفم٥م فمعم صمٔمٖمر

شومٛمٜمٝمؿ ُمـ هٚمؽ وُمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر ،ومًٛمٕم٧م اًمٕمقام سمذًمؽ ُمٜمٝمؿ ،ُمـ ذًمؽ سمٙمؾ ُمٜمٙمر
(5)

. 

 .ش!وأُم٤م ضمٕمٗمر وم٢من ذم ىمٚمٌل قمٚمٞمف ًمٗمط٦م»: وروى اًمٙمٌم قمـ زرارة أٟمف ىم٤مل* 

ٕن أسم٤م قمٌد اظ أظمرج خم٤مزيف: اخلؼم قمـ زرارة سم٘مقًمفوقمٚمؾ ًمذًمؽ راوي 
( )

. 

وىمد سمٚمغ شمٓم٤مول زرارة قمغم أيب قمٌد اظ أن يمذسمف ذم ىمقًمف *
(4)

. 

: قمـ اًمطِمٝمد؟ وم٘م٤مل ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اظ »: أظمرج اًمٙمٌم ذم رضم٤مًمف قمـ زرارة ىم٤مل *

اًمطحٞم٤مت : ىمٚم٧م ،وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ،أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اظ وطمده ٓ ذيؽ ًمف

وم٠ًمًمطف ُمـ  ،إن ًم٘مٞمطف ٕؾم٠مًمٜمف همداً : ومٚمام ظمرضم٧م ىمٚم٧م ،اًمطحٞم٤مت واًمّمٚمقات: واًمّمٚمقات؟ ىم٤مل

اًمطحٞم٤مت : اًمطحٞم٤مت واًمّمٚمقات؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م ،اًمٖمد قمـ اًمطِمٝمد وم٘م٤مل يمٛمثؾ ذًمؽ

شٓ يٗمٚمح أسمداً : ومٚمام ظمرضم٧م رضـم٧م ذم حلٞمطف وىمٚم٧م ...واًمّمٚمقات
(2)

. 

                                                

-5/325)ومرائثد إصثقل ًمألٟمّمث٤مري  ،(5/226)ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(2/246)قار سمح٤مر إٟم (0)

 (. 7/48)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/232)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(5/347)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  ،(326

ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م  ،(25/332)سمحثثث٤مر إٟمثثثقار : واٟمٔمثثثر ،(2/656)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (2)

 (. 289: ص)اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م  ،(3/637)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(53/252)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(53/25)

 (.7/49)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/242)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م : واٟمٔمر ،(5/356)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)

 (. 5/377)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (4)

 (. 8/245)ُمٕمروم٦م رضم٤مل احلدي٨م : واٟمٔمر ،(5/379)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (5)
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: ىم٤مل ،قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٛمػم ،ٟمًٌطف إًمٞمف ويم٤من زرارة يطٕمٛمد اًمٙمذب ويٍم قمغم *

شمريمطف ٓ يّمكم اًمٕمٍم طمطك : يمٞمػ شمريم٧م زرارة؟ وم٘مٚم٧م: وم٘م٤مل دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اظ »

ومٚمٞمّمؾ ذم ُمقاىمٞم٧م أصح٤ميب وم٢م  ىمد : وم٘مؾ ًمف ،وم٠مٟم٧م رؾمقزم إًمٞمف: وم٘م٤مل ،شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس

وًمٙمـ  ،شمٙمذب قمٚمٞمفأٟم٤م واظ أقمٚمؿ أٟمؽ   : (زرارة: يٕمٜمل)وم٘م٤مل  ،وم٠مسمٚمٖمطف ذًمؽ: ىم٤مل. طمرىم٧م

شأُمر  سمٌمء وم٠ميمره أن أدقمف
(5)

. 

 وضمٕمٗمر!! هق اًمذي أُمره أٓ يّمكم اًمٕمٍم طمطك شمٖمٞم٥م اًمِمٛمس اً ومٝمق يزقمؿ أن ضمٕمٗمر

 .سمريء ُمـ هذا آومؽماء

إ  أظم٤مًمط اًمٜم٤مس : ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اظ »: وروي قمـ قمٌد اظ سمـ يٕمٗمقر أٟمف ىم٤مل *

وأىمقام  ،ٟم٤ًم وومالٟم٤ًم امؿ أُم٤مٟم٦م وصدق وووم٤مءومٞمٙمثر قمجٌل ُمـ أىمقام ٓ يطقًمقٟمٙمؿ ويطقًمقن ومال

شيطقًمقٟمٙمؿ ًمٞمس امؿ شمٚمؽ إُم٤مٟم٦م وٓ اًمقوم٤مء واًمّمدق
(5)

.  

أرى ايمرصمؾ َمـ أصح٣مزمٛم٣م ممـ يٗمقل زمٗمقيمٛم٣م طمبٝم٧م »: وروي أن رضماًل ىم٤مل ٕيب قمٌد اظ *

ٗملم وأرى اًمرضمؾ ُمـ اعمخ٤مًم ،همٝمٕمٚمٛمل نماًم ؾمديًدا ،ومٙمٝمؾ ايمقهم٣مء زم٣مظمٝمٔم٣مد ،طمبٝم٧م اخلٙمْم٥م ،ايمٙمس٣من

شوم٠مهمطؿ هماًم  ،وومًٞم٤م سم٤معمٞمٕم٤مد ،طمًـ اامدي ،قمٚمٞمٜم٤م طمًـ اًمًٛم٧م
( )

. 

 

 : (هي 8 -8  ) َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر: ؽم٣مزمٔم٣مً 

ومٚمق اُمطحٜمقا ٓرشمدوا وٓ يرج ًمف  ،وم٘مد ىمرر أٟمف ٓ يقضمد ذم ؿمٞمٕمطف ؿمخص ُمريض قمٜمف

                                                

 ،(8/228)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(3/553)وؾمثث٤مئؾ اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(5/355)٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل اظمطٞمثث (0)

ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(83/45)اًمٌحث٤مر  ،(5/537)ظم٤ممتث٦م اعمًثطدرك  ،(7/563)ضمثقاهر اًمٙمثالم 

 (. 7/55)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(9/36)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(69: ص)شم٤مريخ آل زرارة  ،(4/559)

يمطثث٤مب  ،(58/574)ُمًثثطدرك اًمقؾمثث٤مئؾ  ،(6/532)عمثثدارك ًمٚمخقاٟمًث٤مري ضمثث٤مُمع ا ،(5/375)اًمٙمث٤مذم  (2)

 ،(55-26/53)ضمثث٤مُمع أطم٤مديثثث٨م اًمِمثثثٞمٕم٦م  ،(69/535) ،(65/534)اًمٌحثثث٤مر  ،(535: ص)اًمٖمٞمٌثث٦م 

 (.5/659)شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ  ،(5/285)شمٗمًػم اًمّم٤مذم  ،(5/538)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 

 (. 5/255)سمح٤مر إٟمقار  ،(5/537)اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل  (3)
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 .يمطٌٝمؿ أن ىمطٚمف يم٤من سم٥ًٌم أصح٤مسمفسمٞمٜم٧م سمؾ  ،ُمـ إًمػ واطمد ُمريض قمٜمف

ًمق : ىم٤مل زم أسمق احلًـ »: ده قمـ ُمقؾمك سمـ سمٙمر اًمقاؾمٓمل ىم٤ملروى اًمٙمٚمٞمٜمل سمًٜم* 

وًمق متحّمطٝمؿ عم٤م  ،وًمق اُمطحٜمطٝمؿ عم٤م وضمدهتؿ إٓ ُمرشمديـ ،ُمّٞمزت ؿمٞمٕمطل   أضمدهؿ إٓ واصٗم٦م

شظمٚمص ُمـ إًمػ واطمد
(5)

. 

وطمديثف ذم  ،وىمد شم٥ًٌم أطمد أصح٤مسمف ذم ؾمجٜمف صمؿ ىمطٚمف وهق هِم٤مم سمـ احلٙمؿ *

أن هِم٤مم سمـ احلٙمؿ و٤مل ُمْمؾ ذك ذم دم »: ل رضم٤مل اًمٙمٌمومٗم ،ُمّم٤مدرهؿ اًمثامٟمٞم٦م وهمػمه٤م

شأيب احلًـ 
(5)

. 

 ،وىمد أؿم٤مع هِم٤مم سمـ احلٙمؿ أن ُم٤م ي٘مقل سمف ذم اإلُم٤مُم٦م إٟمام هق قمـ أُمر ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ *

وأظمذ قمٚمٞمف اًمٕمٝمد أن ٓ يرج وم٠مؾم٤مء إًمٞمف أسمٚمغ اإلؾم٤مءة طمطك ؾمجٜمف اعمٝمدي اًمٕم٤ٌمد صمؿ أظمرضمف 

واظ ُم٤م هذا ُمـ ؿم٠م  وٓ طمدصم٧م ومٞمف ٟمٗمز: وم٘م٤مل ،قمٚمٞمف وٓ قمغم أطمد ُمـ أوٓده
( )

. 

 ،سم٤مًمطٓمٚمع ًمٚمٛمٚمؽ اهتؿ إمم أن ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وىمد أؿم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وًمذًمؽ ؾمجٜمف اعمٝمدي صمؿ اًمرؿمٞمد
(4)

. 

ويٌدو أن اًمذي يٕمٛمؾ قمغم شمروي٩م هذه اإلؿم٤مقم٤مت ذم اخلٗم٤مء وده هق هِم٤مم سمـ احلٙمؿ 

٤مت اًمِمٞمٕم٦م سم٠من ؾم٥ٌم ؾمجـ ُمقؾمك هق هِم٤مم سم٥ًٌم وًمذًمؽ أىمرت رواي ،وُمـ يم٤من ُمٕمف

وًمذًمؽ  ،وُم٤م يِمٞمٕمف قمٜمف ُمـ اومؽماءات شمدور طمقل اإلُم٤مُم٦م وأطم٘مٞمطف هب٤م ،ٟمًٌف إًمٞمف ُمـ أىمقال ُم٤م

وسمٕم٨م إمم  ،ؿمد يدك هبذا وأصح٤مسمف»: عم٤م سمٚمغ ه٤مرون رء ُمـ ذًمؽ قمـ ـمريؼ هِم٤مم ىم٤مل ًمٕم٤مُمٚمف

                                                

 (. 9/234)آٟمطّم٤مر ًمٚمٕم٤مُمكم  ،(2/5543)ُمٞمزان احلٙمٛم٦م : واٟمٔمر ،(8/228)اًمٙم٤مذم  (0)

 (. 53/333)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(2/353)ضم٤مُمع اًمرواة : واٟمٔمر ،(2/545)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

 (. 53/597)اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (3)

 (. 2/555)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (4)
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شُمـ إؾم٤ٌمبومٙم٤من هذا ؾم٥ٌم طمًٌف ُمع همػمه  ،ومحًٌف أيب احلًـ ُمقؾمك 
(5)

. 

واهتٛم٧م ٟمّمقص اًمِمٞمٕم٦م هِم٤مًُم٤م سم٠مٟمف هق اًمذي ؿم٤مرك ذم ىمطؾ ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ يمام شم٘مدم: 

 .ٕن اًمِمٞمٕم٦م شمزقمؿ أٟمف ىمطؾ ُمًٛمقًُم٤م ذم ؾمجـ اًمرؿمٞمد

أن يٙمػ قمـ  - يمام شم٘مقل روايطٝمؿ -ُمـ هِم٤مم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر  وىمد ـمٚم٥م أسمق احلًـ *

أينك أن شمنمك ذم دم »: ًمف أسمق احلًـوم٘م٤مل  ،وًمٙمٜمف أُمًؽ قمـ اًمٙمالم ؿمٝمًرا صمؿ قم٤مد ،اًمٙمالم

وم٢من ؾمٙم٧م وإٓ ومٝمق اًمذسمح؟ ومام ؾمٙم٧م  ،ويمٞمػ شمنمك ذم دُمل: ىم٤مل ،ٓ: اُمرئ ُمًٚمؿ؟ ىم٤مل

 ش(صغم اظ قمٚمٞمف)طمطك يم٤من ُمـ أُمره ُم٤م يم٤من 
(5)

. 

هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ومٝمق اًمذي ...»: -إنيمام شمروي يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م  -ىم٤مل أسمق احلًـ اًمرو٤م  *

شأشمرى اظ يٖمٗمر ًمف ُم٤م ريم٥م ُمٜم٤م ،٤مل امؿ وأظمؼمهؿوىم ،صٜمع سم٠ميب احلًـ ُم٤م صٜمع
( )

. 

ا  أن اًمذي ادقمك اًمٜمص وضمرأ اًمٜم٤مس قمغم ؿمطؿ أيب سمٙمر ذذيمر اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر اامٛم* 

وُم٤م ادقمك هذا  ،هِم٤مم سمـ احلٙمؿ وهق اسمطدأه وووٕمف: وقمٛمر وقمثامن واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر هق

اًمٜمص أطمد ىمٌٚمف
(4)

.  

ُم١ماُمرة هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م وصؾ ظمؼمه٤م وذم رضم٤مل اًمٙمٌم ُم٤م يٗمٞمد أن  *

إ  ىمد اؾمطٜمٌٓم٧م ! ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم»: طمٞم٨م ىم٤مل ًمف رٞمك سمـ ظم٤مًمد اًمؼمُمٙمل ،إمم ه٤مرون اًمرؿمٞمد

: ىم٤مل! ؾمٌح٤من اظ: ىم٤مل ،أُمر هِم٤مم وم٢مذا هق يزقمؿ أن ظ ذم أروف إُم٤مًُم٤م همػمك ُمٗمروض اًمٓم٤مقم٦م

                                                

ىمث٤مُمقس  ،(23/334)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(48/592)٤مر اًمٌحث ،(2/538)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 (. 53/526)اًمرضم٤مل 

ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(23/354)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م : واٟمٔمثثر ،(2/549)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (2)

(53/534-535 .) 

ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمخقئل  ،(53/535)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل : واٟمٔمر ،(2/562)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (3)

 (. 535: ص)خمطٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  ،(23/356)

إذ إن  ،وًمٕمؾ اًم٘م٤ميض يريثد اًمثٜمص قمثغم أٟمث٤مس سم٠مقمٞمث٤مهنؿ ُمثـ أهثؾ اًمٌٞمث٧م ،(5/225)شمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقة  (4)

 . شاسمـ ؾم٠ٌم» اًمٜمص قمغم قمكم وطمده ىمد ؾمٌ٘مف إًمٞمف
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شويزقمؿ أن ًمق أُمره سم٤مخلروج خلرج ،ٟمٕمؿ
(5)

 -يمام يدل قمٚمٞمف هذا اًمٜمص  -ومٞمٔمٝمر أن ه٤مرون  .

 .ومقضمئ هبذه اعم٘م٤مًم٦م مم٤م يدل قمغم ضمدهت٤م

ومٗمل رضم٤مل  ،ويمِمٗم٧م يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م سم٠من هِم٤مًُم٤م ىمد شمرسمك ذم أطمْم٤من سمٕمض اًمزٟم٤مدىم٦م *

شوأسمق ؿم٤ميمر زٟمديؼ ،هِم٤مُم٤ًم ُمـ همٚمامن أيب ؿم٤ميمر..»: اًمٙمٌم أن
(5)

.  

قمـ هِم٤مم ص٤مطم٥م يمؾ هذه اًمٌالي٤م  وُمع ذًمؽ وم٢من أطمد آي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ذم هذا اًمٕمٍم ي٘مقل

  يٕمثر أطمد ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م قمغم رء »: ي٘مقل قمٜمف قمٜمدهؿ اًمطل شمٜم٘مٚمٝم٤م أوصمؼ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمرضم٤مل

 ش..مم٤م ٟمًٌف اخلّمؿ إًمٞمف
( ) 

اًمطل ذيمرت هِم٤مُم٤ًم واهتٛمطف هبذه اًمطٝمؿ  ايم٘مت٤موٓ ٟمدري هؾ هذه 

 !!ؾمٜمٞم٦م أم ؿمٞمٕمٞم٦م؟ ىمت٤مهل 

 !!ص٤مدق ومٞمام ىم٤مل أم ٓ؟ وإذا يم٤مٟم٧م ؿمٞمٕمٞم٦م ومٝمؾ قمٌد احلًلم هذا

وأشم٤ٌمقمف هؿ اًمذيـ أطمٞمقا  -قمغم رأي اًم٘م٤ميض قمٌد اجل٤ٌمر يمام ُمر-هِم٤مم سمـ احلٙمؿ : هم١مذاً 

واؾمطٖمٚمقا  ،ه٤م قمغم آظمريـ ُمـ ؾمالًم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مقٟمٔمري٦م اسمـ ؾم٠ٌم ذم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم صمؿ قمٛمٛم

 ،ـمٗمٝمؿذم إصم٤مرة ُمِم٤مقمر اًمٜم٤مس وقمقا يمٛم٘مطؾ قمكم واحلًلم  ،هؾ اًمٌٞم٧مٕسمٕمض ُم٤م ضمرى 

 .ىمٚمقهبؿ ًمطح٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ ود اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم فمؾ هذا اًمًط٤مر إوم٤ًمدو

 

 : (هي 1 أو   1 -48 ) أزمق احلسـ فمقم زمـ َمقؽمك ايمرض٣م: شم٣مَمٛم٣مً 

وم٠مذاىمف اظ  (ع)يم٤من سمٜم٤من يٙمذب قمغم قمكم سمـ احلًلم »: أٟمف ىم٤مل قمـ قمكم سمـ ُمقؾمكرووا * 

                                                

ُمٕمجثثؿ  ،(5/347)ُمقاىمثثػ اًمِمثثٞمٕم٦م  ،(48/589)اًمٌحثث٤مر : واٟمٔمثثر ،(2/534)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

 (. 53/524)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(23/332)حلدي٨م رضم٤مل ا

وهثق اًمثذي ؾمث٤مهؿ ذم  ،أسمق ؿم٤ميمر اًمديّم٤م  صث٤مطم٥م اًمديّمث٤مٟمٞم٦م: وهق ،(2/565)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

: ص)رضمث٤مل اسمثـ داود : واٟمٔمر ،(576: ص)حت٧م راي٦م اًم٘مرآن / اًمراومٕمل: اٟمٔمر)إوالل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ 

( 354 ،23/299)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل اخلثقئل  ،(55/582( )535-53/557)ىم٤مُمقس اًمرضمث٤مل  ،(233

(25/224)، (53/277 .) 

 (. 423: ص)اعمراضمٕم٤مت ًمٕمٌد احلًلم اعمقؾمقي  (3)
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ويم٤من  ،وم٠مذاىمف اظ طمر احلديد (ع)ٕمٗمر ويم٤من ُمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يٙمذب قمغم أيب ضم ،طمر احلديد

ويم٤من أسمق اخلٓم٤مب  ،وم٠مذاىمف اظ طمر احلديد (ع)حمٛمد سمـ سمِمػم يٙمذب قمغم أيب احلًـ ُمقؾمك 

شحمٛمد سمـ اًمٗمرات: واًمذي يٙمذب قمكمَّ  ،وم٠مذاىمف اظ طمر احلديد (ع)يٙمذب قمغم أيب قمٌداظ 
(5)

.  

 .ًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿهذه هل ؿمٙم٤موي أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ُمـ ظمالل ُمراضمع ا

 .وومٞمام يكم وىمٗم٤مت ُمع هذه اًمِمٙم٤موي وٟمط٤مئجٝم٤م قمغم رواي٤مهتؿ

 

                                                

ىمث٤مُمقس اًمرضمث٤مل  ،(263-55/262)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلثدي٨م : واٟمٔمر ،(2/595)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (0)

 (. 2/446)ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م  ،(3/636)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(9/633)
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 املطلب الثاني
 وضوعوقفات وع و 

 الصيعة وَ أصحابّيآه البيت شكوى 

 

 : َمـ أصح٣مزمفؾم٘مقى فمقم: أوًٓ 

 : وم٘مد أوردٟم٤م يمالُم٤ًم يمثػمًا ُمٜمف ىمقًمف 

ايمٙمٜمؿ  ،وأزمدهلؿ يب ذًا َمٛمل ،ؿهمٟمزمديمٛمل هبؿ طمغمًا َمٛمٜم): و (!ي٣م أؾمب٣مه ايمرصم٣مل وٓ رصم٣مل)

ٓ سمٔمرهمقن احلؼ ىمٚمٔمرهمت٘مؿ ): و (َم٣م أٞمتؿ رم زمرٗم٥م): و (َم٧م ومٙمقهبؿ ىمام يامث اظمٙمح دم اظم٣مء

وٓ إطمقان شمٗم٥م  ،ٓ أضمرار وُصُدق فمٛمد ايمٙمٗم٣مء): و (وٓ سمبْمٙمقن ايمب٣مؿمؾ ىم١مزمْم٣ميم٘مؿ احلؼ ،ايمب٣مؿمؾ

همٟمزمٝمتؿ فمقم إزم٣مء ): و (ذا دفمقت مل جُت٤ِموإ ،أيتٜم٣م ايمٖمروم٥م ايمتل إذا أَمرت مل سُمْمِع): و (فمٛمد ايمبالء

ومد ): و (أَم٣م ديـ جيٚمٔم٘مؿ وٓ محٝم٥م حتٚمُم٘مؿ): و (اظمخ٣ميمٖمكم اجلٖم٣مة واظمٛم٣مزمذيـ ايمٔمِم٣مة

إْن ىم٣مٞم٦م ايمرفم٣مي٣م ومبقم يمتُم٘مق ضمٝمػ رفم٣مهت٣م هم١مين ايمٝمقم ): و (اصْمٙمحتؿ فمعم ايمٕمؾ همٝمام زمٝمٛم٘مؿ

 .٣مف ايمس٣مزمٗم٥مونمغمه٣م َمـ إوص (ٕؾم٘مق ضمٝمػ رفمٝمتل ىمٟمٞمٛمل اظمٗمقد وهؿ ايمٗم٣مدة

شم١ميمد أٟمف ىمد  -و  يًطثـ أطمدًا ُمٜمٝمؿ  -هذه إوص٤مف اًمِمديدة اًمطل ظم٤مـم٥م هب٤م أشم٤ٌمقمف 

و  يٜمٍموه ذم طمرب  ،أطم٤مط سمف ىمقم ؾمقء ٓ يٓمٞمٕمقٟمف ذم أُمر وٓ يطقىمٗمقن قمـ اًمقىمقع ذم هنل

 .ورآه ظمػمًا ًمف ُمٜمٝمؿطمطك متٜمك اعمقت ،وٓ ي١ممتٜمقن ذم ؾمٚمؿ

وًمٙمـ قمغم مم أن هٜم٤مك ُم١ماُمرة ٓ قمٚمٞمف وطمدهيٜمطٝمل إإن اعمط٠مُمؾ ًمٙمالُمف

 .اًمديـ يمٚمف

إهنؿ يٕمٚمٛمقن أهنؿ ًمق ٟمٍموه ! إذ ُم٤م ُمٕمٜمك إفمٝم٤مر اًمطِمٞمع ًمف صمؿ قمّمٞم٤مٟمف وظمذٟٓمف؟

وامذا وم٘مد طمرصقا قمغم سم٘م٤مء اًمٗمطٜم٦م  ،ٓضمطٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م إُم٦م وزال اخلالف واٟمٙمِمػ أُمرهؿ
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طف ذقمٞم٦م وهق أومم سم٤مخلالوم٦م ُمـ ومٌٞمٕم ،وم٢من اخلالوم٦م يم٤مٟم٧م ًمف سمٌٞمٕم٦م اًمّمح٤مسم٦م ًمف ،سمخذٟٓمف 

ع اخلالوم٦م ذم طمٞم٤مشمف وًمق متٙمـ قمكم ،ُمٕم٤موي٦م  ُمـ اخلالوم٦م ًمطح٘مؼ وم٢من ُمٕم٤موي٦م   يدي

 .وُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمراق آٟمذاك يم٤مٟم٧م هل ُمّمدر اًمٗمطٜم٦م ،ظمػم يمٌػم ًمألُم٦م واٟمٙمِمٗم٧م اعم١ماُمرة

وم٠مصح٤مب ُمٕم٤موي٦م يم٤مٟمقا يمٚمٝمؿ ُمٓمٞمٕملم ًمف  ،و  يقضمد ذم اًمِم٤مم ُمثؾ ه١مٓء إذار

 ! ومٝمؾ ُمٕم٤موي٦م أقمٚمؿ ُمـ قمكم واشم٘مك ظ ُمٜمف؟ ،ٕواُمره ُمٜمٗمذيـو

وًمٙمـ   شمٙمـ هٜم٤مك ضمٞمقب ُم١ماُمرة: إذ اعم١ماُمرة يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمراق حت٧م ؿمٕم٤مر طم٥م 

 .وآل اًمٌٞم٧م   يٙمـ ُمٜمٝمؿ أطمد ذم اًمِم٤مم وامذا   ٟمر ُمثؾ هذه اًمٗمرق ومٞمٝم٤م اًمٌٞم٧م آل

ء ٓ ي١ممتٜمقن قمغم إذ ُمثؾ ه١مٓ ،يرومع اًمث٘م٦م سمٙمؾ ُمـ طمقًمفومٝمذا اًمقوع طمقل قمكم

مم٤م جيٕمؾ  ،وًمق وضمد ومٞمٝمؿ أومراد قمغم ظمالومٝمؿ وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمًطٓمٞمع أن ٟمٕمرومٝمؿ ،رواي٦م وٓ قمغم ديـ

 ،ؿمٙمك ُمـ اجلٛمٞمع و  يّمص : ٕن قمٚمٞم٤ًم همػم ُمقصمقققمـ قمكم ىرو ـيمؾ ُم

ُمردود طمطك  ويمؾ ُم٤م رووه قمـ قمكم  ،ومجٛمٞمٕمٝمؿ ُمطٝمٛمقن طمطك شمث٧ٌم سمراءة أطمٍد ُمٜمٝمؿ

 .وي ُمـ قمكمي ٟمٗمًفشمث٧ٌم قمداًم٦م اًمرا

 : احلسـ زمـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م : شم٣مٞمٝم٣مً 

طمطك اؾمط٘مر  ،ُمراوم٘م٤ًم ٕسمٞمف ـمقال طمٞم٤مشمف وهق يِم٤مهد ُم٤م يٚم٘م٤مه ُمـ أشم٤ٌمقمفيم٤من احلًـ

ذم ٟمٗمًف أن ه١مٓء أذار وأصح٤مب ومطٜم٦م وًمٞمًقا سم٠مظمٞم٤مر وأصح٤مب ديـ: وأدرك سمٌّمػمشمف 

يزقمٛمقن أهنؿ زم ): وم٘م٤مل  ،اًمٌٞم٧ماًمث٤مىم٦ٌم أهنؿ ررصقن قمغم سم٘م٤مء اًمٗمطٜم٦م سم٤مؾمؿ ؿمٞمٕم٦م آل 

 .(ؿمٞمٕم٦م اسمطٖمقا ىمطكم وأظمذوا ُم٤مزم

واًمطٗم٤مومٝمؿ طمقل آل اًمٌٞم٧م إٟمام هق ًمٚمطج٤مرة هبؿ  ،ه١مٓء أذار ًمٞمًقا أصح٤مب ديـ: إذاً 

 .هذه إهمٔم٣مل هبؿوإٓ عم٤م ضمرءوا قمغم ُمثؾ  ،حلبٜمؿ وٞمٌمهتؿ ٓ

 .(إهنؿ ٓ وهم٣مء هلؿ وٓ ذَم٥م): قمـ أهؾ اًمٙمقوم٦مصمؿ ىم٤مل

٤ميع ُمٕم٤موي٦م ؿمدوا قمٚمٞمف وضمردوه ُمـ ُمالسمًف وسم٘مل سمدون رداء و  يط٘مدم أطمد ُمـ وعم٤م سم
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وىمد اظمط٠ٌم ذم داره قمـ أشم٤ٌمقمف ًمِمدة ُم٤م يٚم٘م٤مه ُمـ أذاهؿ ! وم٠ميـ اعمخٚمّمقن ًمف؟ ،أشم٤ٌمقمف ًمٞمًؽمه

 .!!ًمف

طمطك شمرك اًمٕمراق وادمف إمم اعمديٜم٦م ًمًقء إن هذا ـمرف ُمـ إذى اًمذي حل٘مف

 ! ومٝمؾ ه١مٓء أصح٤مب آل اًمٌٞم٧م وأٟمّم٤مرهؿ؟ ،اق ًمفرأى ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ اًمٕمر ُم٤م

أصح٤مب قمكم أن أًمٞمس هذا دًمٞماًل إو٤مومٞم٤ًم قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ أدًم٦م أظمرى ُمـ

 .!أصح٤مب ُم١ماُمرة وومطٜم٦م ٓ أصح٤مب ديـ وقم٘مٞمدة؟

 ! ٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ رواي٦م؟شمأهؾ أن ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ ديـ أو  سمٕمد ذًمؽ ومٝمؾ ه١مٓء

 : زمـ فمقم احلسكم : شم٣ميمر٣مً 

وم٘مد ووٕمقا طمديث٤ًم ٟمًٌقه إمم !! سمام زوروه ُمـ رواي٤مت قمـ محٚمف ووٓدشمفًم٘مد آذوا احلًلم 

 . ومٙمره٧م وم٤مـمٛم٦م محٚمف فقمـ ُمقًمقد شمٚمده وم٤مـمٛم٦م شم٘مطٚمف أُمط^ اًمٜمٌلأٟمف أظمؼم ضمؼميؾ 

إن  صمؿ! ذم إظم٤ٌمر ضمؼميؾ ام٤م سمام يًقءه٤م؟ُم٤م هل ُمّمٚمح٦م وم٤مـمٛم٦م! وٟمحـ ٟمٕمج٥م

ر أن ضمؼميؾ   !؟ـمٛم٦م أن شمٙمره ىمدر اظ ومٝمؾ يٛمٙمـ ًمٗم٤م أظمؼم سمذًمؽ وم٤مـمٛم٦م  ىُمدي

 !!وهل ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌقة؟ ىمدر اظ  قمغمأًمٞمس ذًمؽ ـمٕمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م أن شمطًخط 

 !ومال شمروٕمف؟ صمؿ ُم٤م ذٟم٥م احلًلم ومٞمام ؾمٞمحّمؾ ًمف طمطك شمٙمرهف أُمف وم٤مـمٛم٦م 

طمطك سم٘مٞم٦م اًمٜم٤ًمء يمٚمٝمـ ! صمؿ عم٤مذا   ُيٌح٨م قمـ اُمرأة شمروٕمف سمدًٓ ُمـ أصٌع رؾمقل اظ؟

 !أُمف ًمف؟ يٙمرهـ احلًلم ُمـ يمراه٦م

إلم رض٣مع واظمٜمدي اظمزفمقم فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م ويمد وىمػم طمالل أي٣مم  احلسكم شمؿ ظم٣مذا حيت٣مج

 ! ؟وهق إصؾ دم وصمقده همٙمِؿ  مل ي٘مـ احلسكم َمرٙمف! هم٣مؽمتٕمٛمك فمـ ايمرض٣مع؟

 .إن هذه ايمرواي٣مت آذت احلسكم وآذت هم٣مؿمٚم٥م وآذت صمٔمٖمر ايمِم٣مدق ايمذي ٞمسب٦م إيمٝمف
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 !!  اًمذي يٕمطؼموٟمف أصح يمطٌٝمؿإن هذا اًمٜمص ُمقضمقد ذم يمط٤مب اًمٙم٤مذم

سمؾ دقمقه إمم اًمٕمراق  ،و  يطقىمػ إيذاؤهؿ قمغم شمٚمؽ اًمرواي٤مت اًمطل شمٌنم سمام يًقء أُمف

إهنؿ دقمقٟم٤م ًمٞمٜمٍموٟم٤م صمؿ ): وم٘م٤مل ،وىمد ؿمٙمك ُمٜمٝمؿ ،ًمٞمٜمٍموه صمؿ ظمذًمقه سمؾ ؿم٤مريمقا ذم ىمطٚمف

ض اًمقٓة قمٜمٝمؿ صمؿ دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ سم٠من يٗمرىمٝمؿ ومرىم٤ًم وي٤مًمػ سمٞمٜمٝمؿ وٓ ير (قمدوا قمٚمٞمٜم٤م وم٘مطٚمقٟم٤م

 . وأيمد ذًمؽ حمًـ اًمٕم٤مُمكم سم٠مهنؿ همدروا سمف وىمطٚمقه سمٕمدُم٤م سم٤ميٕمقه ،أسمداً 

يٍمح ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن مجٞمع أصح٤مب احلًلم ارشمدوا سمٕمد اؾمطِمٝم٤مده إٓ صمالصم٦م : وأطمغماً 

 !!ومٝمؾ يقصمؼ ذم أي رواي٦م شمرد قمٜمٝمؿ؟ ،ومٝم١مٓء هؿ أصح٤مب احلًلم ،أؿمخ٤مص

 : فمقم زمـ احلسكم زيـ ايمٔم٣مزمديـ: رازمٔم٣مً 

ر أشم٤ٌمقمف سمام ومٕمٚمقه ُمع أسمٞمف احلًلم ويمٞمػ ظمدقمقه وسم٤ميٕمقه صمؿ ٟمٙمثقا قمٝمدهؿ  إٟمف يذيمي

 (!ه١مٓء يٌٙمقن قمٚمٞمٜم٤م ومٛمـ ىمطٚمٜم٤م همػمهؿ؟): وشم٤ًمءل سم٘مقًمف ،وىمطٚمقه

اًمذيـ سم٤ميٕمقا ٟمٙمثقا وأؾمٚمٛمقا احلًلم ًمٚم٘مطؾ وىمد يم٤مٟمقا ىمراسم٦م قمنميـ أًمٗم٤ًم يمام ذيمر ! ٟمٕمؿ

صمؿ أؿم٤مر إمم  ،أيمٖم٣ًم ىمام دم َمِم٣مدر سم٣مرخيٝم٥م أطمرىأو أرزمٔمكم ذًمؽ حمًـ إُملم يمام شم٘مدم 

 .ؾمٞمحدث ُمٜمٝمؿ ُمـ همٚمق ومٞمٝمؿ يمام همٚم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُم٤م

: وم٘م٤مل ،وىمد أقمٚمـ قمكم سمـ احلًلم أن ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م ذم احل٥م اٟم٘مٚم٥م إمم قم٤مر قمغم آل اًمٌٞم٧م

 وأيمد أن همٚمقهؿ شم٥ًٌم ذم سمٖمض اًمٜم٤مس امؿ ٓقمط٘م٤مدهؿ (همام زمرح ضمب٘مؿ ضمتك ص٣مر فمٙمٝمٛم٣م فم٣مراً )

 !!أن ُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ صحٞمح قمٜمٝمؿ

همٙمٝمسقا زمٔمد ذيمؽ  ،ّمٔمٜمؿ دم ومٖمص آهت٣مميهذه ايمُم٘مقى وهذا ايمتّمجر َمـ أسمب٣مفمف إن 

 .َم٠ممتٛمكم فمعم طمػم أو رواي٥م

 : حمٚمد ايمب٣مومر: طم٣مَمس٣مً 

وهذا يٕمٜمل  ،وم٘مد ذيمر أن قمدد ُمـ يٜمطحؾ اًمطِمٞمع ًمق اضمطٛمٕمقا قمغم ؿم٤مة   يٙمٛمٚمقا أيمٚمٝم٤م
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 .أهنؿ ٓ يطج٤موزون قمنمة أؿمخ٤مص

وهذا يدل قمغم أهن٤م صٗم٦م سم٤مرزة  ،صمؿ ذيمر أطمد اعمطِمٞمٕملم أن ومٞمٝمؿ ُمـ يرشمٙم٥م اًمٗمقاطمش

  !ومٙمؿ ٟمًطٓمٞمع أن ٟمقصمؼ ُمٜمٝمؿ؟ ،ومٞمٝمؿ ٓ أهن٤م ذم ومرد أو ومرديـ

وم٢مٟمف ي١ميمد أن اعمخٚمّملم ٕسمٞمف اًم٤ٌمىمر ٓ يطج٤موز قمددهؿ أرسمٕم٦م  أُم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 .ـ ُمًٚمؿوحمٛمد سم ،وأسمق سمّمػم ،وزرارة ،سمريد اًمٕمجكم: هؿ ،أؿمخ٤مص

 .شم٘مدم ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمدسىمد ضمرطمٝمؿ أسمقه يمذًمؽ يمام  إرسمٕم٦م مجٞمٕم٤مً  ه١مٓءصمؿ 

رواي٦م قمـ حمٛمد سمـ قمكم اًم٤ٌمىمر وهذا طم٤مل أصح٤مسمف اًمذيـ رووا  ٦موهبذا ٓ ٟمًطٓمٞمع ىمٌقل أي

 .قمٜمف أطم٤مديثف

 :  صمٔمٖمر ايمِم٣مدق: ؽم٣مدؽم٣مً 

  ُمٕمروم٦م ديٜمٝمؿ ومٝمق قمٛمدهتؿ ذم ،أيمثر اًمرواي٤مت قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ُمٜمًقسم٦م إمم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

 .وومٞمام يكم ُمٚمخص عم٤م ورد قمٜمف ،ُمـ أيمثر آل اًمٌٞم٧م ؿمٙمقى ُمـ أصح٤مسمفورهمؿ ذًمؽ ومٝمق 

وذيمر مج٤مقم٦م ممـ  ،ي١ميمد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أٟمف ٓ يٚمق آل اًمٌٞم٧م ُمـ يمذاب يٙمذب قمٚمٞمٝمؿ *

 .صمؿ ذيمر صمامٟمٞم٦م ُمـ أصح٤مسمف يمذسمقا قمٚمٞمف صمؿ ًمٕمٜمٝمؿ ،يمذب قمغم ُمـ يم٤من ىمٌٚمف

قمـ ٟمققمٞم٦م اًمٙمذب اًمذي يمذسمقه قمٚمٞمف وٓ اًمٓمري٘م٦م اًمطل  ومٝم١مٓء اًمٙمذاسمقن ٓ ٟمدري

 .اؾمطٕمٛمٚمقه٤م ًمذًمؽ اًمٙمذب مم٤م جيٕمؾ آطمطامٓت يمٚمٝم٤م واردة دم٤مه اًمرواي٤مت قمـ ضمٕمٗمر

هق ذًمؽ  ومٜمحـ شمٞم٘مٜم٤م ُمـ يمالم ضمٕمٗمر أن هٜم٤مك ُمـ أصح٤مسمف ُمـ يمذب قمٚمٞمف و  ٟمًطٞم٘مـ ُم٤م

إئٛم٦م سمٕمده ذًمؽ اًمٙمذب ؟و  يذيمر اًمٙمذب؟ وهؾ اٟمخدع سمف أطمد ُمـ أصح٤مسمف أظمريـ أم ٓ

 !ويٌٞمٜمقه ًمألشم٤ٌمع طمطك رذروه مم٤م جيٕمؾ آطمطامل واردًا قمغم يمؾ اًمرواي٤مت

و  يذيمر شمٚمؽ اًمٕمنم  (أضمدهؿ ايم٘مٙمٚم٥م همٝمحط فمٙمٝمٜم٣م فممماً ) وذيمر أن اًمرواة قمٜمف يًٛمع *

وهذا جيٕمؾ يمؾ رواي٦م حتطٛمؾ أهن٤م هل  ،اًمزائدة ذم اًمرواي٦م وٓ إؿمخ٤مص اًمذيـ زادوا قمنماً 
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ي٦م اعم٘مّمقدة ويمؾ راٍو ُمـ أصح٤مسمف رطٛمؾ أٟمف هق اعم٘مّمقد سمذًمؽ طمطك ي٠ميت اًمدًمٞمؾ قمغم اًمروا

 .ظمالف ذًمؽ ذم اًمرواي٤مت واًمرواة

ٓطمطامل أن  قمٜمف ومٞمج٥م اًمطقىمػ قمـ ىمٌقل مجٞمع اًمرواي٤مت وقمـ شمقصمٞمؼ أطمٍد ُمـ اًمرواة

 . شمٚمؽ اًمرواي٦م هل اًمزائدة وذًمؽ اًمراوي هق اًمذي زاد

ذ َمـ ايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى ) سمٕمض ُمـ يٜمطحؾ اًمطِمٞمع سم٠مهنؿ ًم٘مد أصدر طمٙماًم قمٔمٞماًم قمغم *

و  يذيمر ًمٜم٤م ُمـ هق ُمـ أشم٤ٌمقمف وأصح٤مسمف اًمذيـ أراده هبذا احلٙمؿ  (واظمجقس وايمذيـ أذىمقا

 .هت٤مم طمطك ي٠ميت ٟمص يرضمف ُمـ شمٚمؽ اًمطٝمٛم٦مٓمم٤م جيٕمؾ اجلٛمٞمع ذم دائرة ا

 .٦موهذا يٕمٜمل أن أصح٤مسمف همػم ُمقصمقىملم ًمٕمدم شمؼمئطف ُمـ شمٚمؽ اًمطٝمٛم

 .(همٝمٚمـ يٛمتحؾ ايمتُمٝمع)أن آي٤مت اًمٜمٗم٤مق إٟمام ٟمزًم٧م   وي١ميمد *

وهبذا يط٘مرر أن مجٞمع اًمِمٞمٕم٦م همػم  ،ُمٜمف أطمدًا ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وهذا طمٙمؿ قم٤مم   يًطثـ

 !! ٕن إُم٤مُمٝمؿ ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٗم٤مق :ُمقصمقىملم

قمـ إيامن ذًمؽ اًمراوي طمطك  يومٙمؾ رواي٦م شم٠ميت ُمـ ـمري٘مٝمؿ وم٢مهن٤م همػم ُم٠مُمقٟم٦م إذ ٓ ٟمدر

 . يؼمؤه ُمـ اًمٜمٗم٤مق طمطك ٟم٘مٌؾ روايطف ُمـ ضمٕمٗمر ٟمٗمًف ي٠ميت ٟمص آظمر

وي٘مرر ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن أقمدى اًمٜم٤مس ٔل اًمٌٞم٧م هؿ اعمطٔم٤مهرون سم٤مًمطِمٞمع وحم٦ٌم  *

 (!.يمٗمد أَمسٝمٛم٣م وَم٣م أضمد أفمدى يمٛم٣م ممـ يٛمتحؾ َمقدسمٛم٣م): وم٘م٤مل ،اًمٌٞم٧م آل

ء ٔل اًمٌٞم٧م ومٝم١مٓء اعمطٔم٤مهرون سمٛمقدة آل اًمٌٞم٧م يٙمذهبؿ ضمٕمٗمر وي١ميمد أهنؿ أقمدا

 شمٔم٤مهروا سمحٌٝمؿ؟

 !! و  يًطثـ أطمًدا ُمـ أصح٤مسمف

وسمذًمؽ ومجٛمٞمع اعمحٞمٓملم سمآل اًمٌٞم٧م ُمطٝمٛمقن ُمـ آل اًمٞم٧ٌم أٟمٗمًٝمؿ أهنؿ أقمدى اًمٜم٤مس 

 .امؿ
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 .وامذا وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ رواي٦م ُمـ أطمدهؿ ُم٤م   شم٠مِت رواي٦م شمؼمئف ُمـ هذا آهت٤مم

 .آهت٤ممـ إئٛم٦م سمٕمده خترج أطمدًا ُمـ هذا قمو  شم٠مِت رواي٦م 

 .ايمذي وضٔمف أفمداء آل ايمبٝم٦م شايمتٗمٝم٥م»: وهٛم٣م يٛم٘مُمػ خمْمط *

 –يِمٖمقٞمف زم٣ميمتٗمٝم٥م : أي -أهنؿ ي٠مويمقن ىمالم آل ايمبٝم٦م فمعم نمغم ـم٣مهره   همٗمد أفمٙمـ

همٜمق ئمٙمـ ديٛمف ايمذي يتٖمؼ َمع أهؾ ايمسٛم٥م وهق  (أومقل ىمذا ويٗمقيمقن إٞمام ئمٛمل ىمذا): همٝمٗمقل

وإٞمام يم٘مالَمف َمٔمٛمك آطمر نمغم  ،هم١مٞمف مل يرد ايمٓم٣مهرٓ سمِمدومقه : شمؿ يٗمقل اظمحٝمْمقن زمف ،احلؼ

 !! ايمٓم٣مهر

 .وهذا ي١ميمد أن اعمحٞمٓملم سمف همػم ُم٠مُمقُملم ومٞمام يٜمًٌقٟمف إًمٞمف ٕهنؿ ؾمٞمٖمػموٟمف

َم٠ممتٛمكم وٓ يِمؾ فمدد َمـ يرؼ أن مجٞمع أصح٤مسمف همػم   وهٜم٤م ي١ميمد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق *

 !!وأٞمف يمق وصمد شمالشم٥م يرؼ همٝمٜمؿ حلدشمٜمؿ ،همٝمف أىمرر َمـ اشمٛمكم

إذن   ردصمٝمؿ  شاهلل زمـ ئمٖمقر فمبد» ي٘مرر هٜم٤م أٟمف   جيد إٓ رضماًل واطمدًا ي٠ممتر سم٠مُمره هق سمؾ

 .ٕٟمف   جيد اًمٕمدد اعمٓمٚمقب

 ! ومٛمـ أيـ إذن ضم٤مءت هذه اًمرواي٤مت؟

وُمع ؿمٝم٤مدة هذه اًمرواي٤مت ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م سم٘مٚم٦م أشم٤ٌمع ضمٕمٗمر إٓ أن اًمِمٞمٕم٦م ًمدهي٤م 

ومٙمؿ ي٤م شمرى  (أرزمٔم٥م آٓف)ر اًمث٘م٤مت وم٘مط سمٚمٖمقا ُم٤ٌمًمٖم٤مت قمجٞم٦ٌم طمٞم٨م زقمٛم٧م أن ـمالب ضمٕمٗم

 ! إذن قمدد اًمٓمالب اًمذيـ شمٚم٘مقا قمٜمف؟

 إذا يم٤من اًمث٘م٤مت سمٚمٖمقا هذا اًمٕمدد ومًٞمٙمقن قمدد اًمٓمالب إذن قمنمة آٓف قمغم أىمؾ شم٘مدير

 !ومٛمـ ٟمّمدق؟

 !ٟمٗمًف أم ٟمّمدق اعمط٠مظمريـ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م؟ اً ٟمّمدق ضمٕمٗمر

 . ٓؿمؽ أٟمٜم٤م ٟمّمدق ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق



 

 
083  

083 
  الثـــامن المبحـــث

ُمـ يمثرة آظمطالوم٤مت  أصح٤مب اإلُم٤ممٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى طمٞم٨م يطْمجر أطمد وهٜم٤م شم٠ميت اًم* 

 :ومٞم٘مره ضمٕمٗمر قمغم ذًمؽ ويٙمِمػ ًمف اًم٥ًٌم اًمذي هق اًمٙمذب قمغم آل اًمٌٞم٧م ،واًمطٜم٤مىمْم٤مت

ومٞمٙمذسمقن سم٠من آل اًمٌٞم٧م أوصٞم٤مء وٟمحـ  (يْمٙمبقن ايمدٞمٝم٣م): ٕهنؿ يط٤مضمرون سمآل اًمٌٞم٧م أي

 .دومٕمقا إًمٞمٝمؿ إُمقالاعم٘مرسمقن ُمٜمٝمؿ وىمد أظمؼموٟم٤م سمٙمذا ًمٞمٕمٔمٛمٝمؿ اًمٜم٤مس وي

ومقم صمٜم٣مل يدطمٙمقن فمٙمٝمف وخيرصمقن َمـ ) وهذا ُم٤م أيمده ذيؽ سم٠مٟمف ىمد أطم٤مط سمجٕمٗمر

ضمدشمٛم٣م صمٔمٖمر زمـ حمٚمد وحيدشمقن زمٟمضم٣مدي٧م ىمٙمٜم٣م َمٛم٘مرات ىمذب َمقضقفم٥م فمعم : فمٛمده ويٗمقيمقن

 .(َمٛمٜمؿ ايمدراهؿ اصمٔمٖمر يمٝمستٟمىمٙمقا ايمٛم٣مس زمذيمؽ ويٟمطمذو

 .هذه هل احل٘مٞم٘م٦م

 .إًمٞمف أٟمف ىم٤مل وهق   ي٘مؾيٙمذسمقن قمغم ضمٕمٗمر ويٜمًٌقن 

 !!شم٘مٞم٦م إٟمام ىم٤مًمف: اعمحٞمٓمقن سمف ىم٤مل ُم٤م ٟمًٌقه إًمٞمف ومخ٤مًمػيمالُم٤ًم  وإذا ىم٤مل ضمٕمٗمر 

 ! ُمـ اًمٙمذب؟ دقومٙمٞمػ ٟمٕمرف اًمّم

وم٠مي  ،ومٜمحـ هٜم٤م ىمد شمٞم٘مٜم٤م سم٠من ُمـ يدظمؾ قمٚمٞمف يٙمذب ويٜم٥ًم إًمٞمف أٟمف ىم٤مل وهق   ي٘مؾ

 !ع أن ٟمؼمئف ُمـ اًمٙمذب؟وأي اًمرواة قمٜمف ٟمًطٓمٞم ،اًمرواي٤مت قمٜمف ٟمًطٓمٞمع أن ٟمّمححٝم٤م

طمطك ي٠مشمٞمٜم٤م اًمٞم٘ملم ذم قمٜمف  ٞمع اًمرواةٛمجسموهذا يٛمٜمع شمّمديؼ مجٞمع اًمرواي٤مت وقمدم اًمث٘م٦م 

واًمٞم٘ملم ذم اًمرواة أهنؿ ًمٞمًقا ممـ يمذب قمغم  ،اًمرواي٤مت سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم مم٤م يمذب سمف قمغم ضمٕمٗمر

 .ضمٕمٗمر

ٕمؾ يمؾ وهذا جي ،شمٞم٘مٜم٤م وضمقد اًمٙمذب و  ٟمطٞم٘مـ ُم٤م هق اًمٙمذب ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت: إذن

 !! اًمرواي٤مت قمـ ضمٕمٗمر ُمِمٙمقيم٤ًم ومٞمٝم٤م

ٟمٛمقذج ُمـ اعمحٞمٓملم سمجٕمٗمر ممـ يٕمد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس إمم ضمٕمٗمر أوهذا  *

ٓ : رضط دم حلٝم٥م صمٔمٖمر ووم٣مل)شمؿ يزفمؿ أٞمف وهق زرارة رٛمؾ ذم ىمٚمٌف اًمٙمراه٦م جلٕمٗمر ويٙمذسمف 
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 .اوهٙمذ. ٞم٥م اًمِمٛمسويٜم٥ًم إمم ضمٕمٗمر أٟمف أُمره أن ٓ يّمكم اًمٕمٍم طمطك شمٖم (يٖمٙمح أزمداً 

وم٢مذا يم٤من هذا ممـ شمٕمط٘مد ومٞمٝمؿ اًمٓم٤مئٗم٦م أهنؿ ُم٘مرسمقن ُمقصمقىمقن ومام هق احل٤مل إذن ذم 

 ! همػمهؿ؟

 ! ومٝمؾ ُمثؾ هذا اًمراوي يٛمٙمـ أن ي١ممتـ قمغم رواي٦م أو ديـ؟

وأظمػمًا شم٠ميت ؿمٝم٤مدة اًمِمخص اًمذي شمزقمؿ اًمرواي٤مت أٟمف ُم٘مرب ُمـ ضمٕمٗمر سم٠من اعمقاًملم  *

طمبٝم٧م ايمٙمس٣من طمبٝم٧م ): سمؾ وومٞمٝمؿ ُمـ هق (وٓ وهم٣مء وٓ صدقيمٝمس هلؿ أَم٣مٞم٥م )ٔل اًمٌٞم٧م 

 .(اخلٙمْم٥م ومٙمٝمؾ ايمقهم٣مء

 ! ؟ومٝمؾ ه١مٓء أهؾ أن شم٘مٌؾ رواي٤مهتؿ ذم ديـ اظ 

 : َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر ايم٘م٣مـمؿ: ؽم٣مزمٔم٣مً 

وأَم٣م َمقؽمك زمـ صمٔمٖمر هم١مٞمف يمق اَمتحـ أصح٣مزمف وهؿ ايمذيـ ىم٣مٞمقا أصح٣مزم٣ًم ٕزمٝمف صمٔمٖمر 

 .ٕيمػ إٓ واضمديمقصمدهؿ َمرسمديـ مل يِْمُػ يمف َمـ ا

 ! وم٠ميـ ذًمؽ اًمٕمدد ُمـ اًمرواة قمـ ضمٕمٗمر واًمذيـ زقمٛمقا أهنؿ أرسمٕم٦م آٓف؟

ٛمقا سم٤مًمردة و  ٟمٕمٚمؿ ُمـ هق ومٝمؾ يقصمؼ ذم ه١مٓء أن يرووا طمديث٤ًم أو يٜم٘مٚمقا ظمؼمًا وىمد اهُت 

ك ُمٜمٝمؿ؟   !اعمزيمَّ

 



 

 
 
 

 

  زبسعادلجحث ان
 ركذَت آل انجُذ نهًشهىرٍَ 
 يٍ أصحبثهى ونعُهى

 

شمٙمثثثثذي٥م آل اًمٌٞمثثثث٧م  قمثثثثرض ُمقوثثثثقع: ٕولاظمْمٙميييي٤م ا

 .ًمٚمٛمِمٝمقريـ ُمـ أصح٤مهبؿ وًمٕمٜمٝمؿ

ُمقوثثقع شمٙمثثذي٥م آل اًمٌٞمثث٧م وىمٗمثث٤مت ُمثثع : اظمْمٙميي٤م ايمريي٣مين

 .ًمٚمٛمِمٝمقريـ ُمـ أصح٤مهبؿ وًمٕمٜمٝمؿ
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 املطلب األول
  عرض ووضوع

 وَ أصحابّي ولعٍّي جلىاعةتكذيب آه البيت 
 

دت جمٛمققم٤مت ُمٜمٝمؿ إمم   يٙمطػ اعمحٞمٓمقن سمآل اًمٌٞم٧م سم٢ميذائٝمؿ وظمذٓهنؿ سمؾ قمٛم

 .روا ُمٜمٝمؿ وًمٕمٜمقهؿومطٜمٌف آل اًمٌٞم٧م إمم ذًمؽ ومحذَّ  ،قمٚمٞمٝمؿ وشم٘مقيٚمٝمؿ ُم٤م   ي٘مقًمقه اًمٙمذب

 : وهمٝمام يقم ٞمامذج َمـ أومقاهلؿ دم ذيمؽ وومد سمٗمدم زمٔمّمٜم٣م

يم٤من يٙمذب قمغم  ،وإن سمٜم٤مٟم٤مً ًمٕمٜمف اظ ،ًمٕمـ اظ سمٜم٤من اًمٌٞم٤من»: قمـ أيب ضمٕمٗمر أٟمف ىم٤ملشم٘مدم  *

شكم سمـ احلًلم يم٤من قمٌدًا ص٤محل٤مً أؿمٝمد أن أيب قم ،أيب
(5)

.  

ويم٤من ُمًٞمٚمٛم٦م  ،يم٤من رؾمقل اظ أصدق اًمؼمي٦م امج٦م»: قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىم٤ملوشم٘مدم  *

ويم٤من اًمذي  ،أصدق ُمـ سمرأ اظ ُمـ سمٕمد رؾمقل اظ (ع)ويم٤من أُمػم اعم١مُمٜملم  ،يٙمذب قمٚمٞمف

 ،٠م ًمٕمٜمف اظيٙمذب قمٚمٞمف ويٕمٛمؾ ذم شمٙمذي٥م صدىمف سمام يٗمؽمي قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمذب قمٌد اظ سمـ ؾمٌ

احل٤مرث اًمِم٤مُمل : صمؿ ذيمر أسمق قمٌد اظ ،ىمد اسمطكم سم٤معمخط٤مر (ع)اظ احلًلم سمـ قمكم  ويم٤من أسمق قمٌد

اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد وسمزيٕم٤ًم واًمني  صمؿ ذيمر ،(ع)يم٤مٟم٤م يٙمذسم٤من قمغم قمكم سمـ احلًلم : وم٘م٤مل ،وسمٜم٤مٟم٤مً 

 -أصح٤مسمف : أي - وأسم٤م اخلٓم٤مب وُمٕمٛمرًا وسمِم٤مر إؿمٕمري ومحزة اًمٞمزيدي وص٤مئد اًمٜمٝمدي

أو قم٤مضمز اًمرأي يمٗم٤مٟم٤م اظ ُم١مٟم٦م يمؾ  ،إٟم٤م ٓ ٟمخٚمق ُمـ يمذاب يٙمذب قمٚمٞمٜم٤م ،ًمٕمٜمٝمؿ اظ: وم٘م٤مل

شوأذاىمٝمؿ اظ طمر احلديد ،يمذاب
(5)

. 

                                                
ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م  ،(275-25/273)اًمٌحثثث٤مر : واٟمٔمثثثر ،(2/593)ومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمر (0)

 (. 555: ص)دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م  ،(4/276)

 (258-2/257)اًمٌحثث٤مر  ،(9/93)ُمًثثطدرك اًمقؾمثث٤مئؾ : واٟمٔمثثر ،(2/593)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (2)

 ،(55/263) ،(4/236)ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(53/583)ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(25/263)

 (.3/564)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(9/633)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 
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يم٤من ًمٚمحًـ يمّذاب يٙمذب »: اًمٙمٌم قمـ طمٌٞم٥م اخلثٕمٛمل قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل ،وشم٘مدم *

يم٤من اعمخط٤مر يٙمذب قمغم و ،ويم٤من ًمٚمحًلم يمّذاب يٙمذب قمٚمٞمف و  يًٛمف ،قمٚمٞمف و  يًٛمف

شويم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يٙمذب قمغم أيب ،احلًلم  سمـ قمكم
(5)

. 

 ،وأؿم٤مرت رواي٤مت اًمٙمٌم إمم أن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يم٤من ي٠مظمذ والًمف ُمـ ُمّمدر هيقدي *

وًمٕمـ اظ  ،ًمٕمـ اظ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد»: ومٗمل رضم٤مل اًمٙمٌم أن أسم٤م قمٌد اظ ىم٤مل يقُم٤ًم ٕصح٤مسمف

شًمٞمٝم٤م يطٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م اًمًحر واًمِمٕمٌذة واعمخ٤مريؼهيقدي٦م يم٤من يطٚمػ إ
(5)

. 

ًمٕمـ اظ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يم٤من يٙمذب »: ورواي٦م أظمرى ذم اعمٖمػمة قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل *

شقمٚمٞمٜم٤م
( )

. 

إٟمف ! ًمٕمـ اظ قمٌد اظ سمـ ؾم٠ٌم»: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ ي٘مقل: وقمـ أسم٤من سمـ قمثامن ىم٤مل *

اًمقيؾ عمـ يمذب  ،قمٌدًا ظ ـم٤مئٕم٤مً  اظ أُمػم اعم١مُمٜملم ويم٤من و ،ادقمك اًمرسمقسمٞم٦م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم

شٟمؼمأ إمم اظ ُمٜمٝمؿ ،ٟمؼمأ إمم اظ ُمٜمٝمؿ ،وإن ىمقُم٤ًم ي٘مقًمقن ومٞمٜم٤م ُم٤م ٓ ٟم٘مقًمف ذم أٟمٗمًٜم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م
(4)

. 

اًمٙمٌم قمـ يمٚمٞم٥م اًمّمٞمداوي أهنؿ يم٤مٟمقا ضمٚمقؾم٤ًم وُمٕمٝمؿ قمزاومر اًمّمػمذم  وشم٘مدم ُم٤م رواه *

: وم٘م٤مل ،وم٤مسمطدأ أسمق قمٌد اظ ُمـ همػم ذيمر ًمزرارة: اظ ىم٤ملُمٕمٝمؿ أسمق قمٌد  ،وقمدة ُمـ أصح٤مهبؿ

شصمالث ُمرات ًمٕمـ اظ زرارة ،ًمٕمـ اظ زرارة ،ًمٕمـ اظ زرارة»
(2)

. 

                                                
ىمثث٤مُمقس اًمرضمثث٤مل  ،(59/335)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م : واٟمٔمثثر ،(2/492)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

(53/593 .) 

ُمٕمجثؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(64/232( )25/289)اًمٌحث٤مر : واٟمٔمثر ،(2/495)اظمطٞم٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (2)

 (. 2/76)شمًديد إصقل  ،(53/589)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(59/335)

ُمٕمجثثثؿ رضمثثث٤مل احلثثثدي٨م  ،(234: ص)آظمطّمثثث٤مص : واٟمٔمثثثر ،(2/436)اظمطٞمثثث٤مر ُمٕمرومثثث٦م اًمرضمثثث٤مل  (3)

 (. 4/52)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(4/339)

قمٌد اظ سمـ ؾم٠ٌم ًمٚمًٞمد ُمرشم٣مث اًمٕمًثٙمري  ،(25/286)سمح٤مر إٟمقار  ،(5/324)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (4)

 (. 592: ص)يمِمػ احل٘م٤مئؼ ًمٕمكم آل حمًـ  ،(55/236)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(2/572)

: ص)، شمثث٤مريخ آل زرارة (8/249)ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م : ، واٟمٔمثثر(5/365)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (5)

65 .) 
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ُم٤م أطمدث أطمد »: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اظ ي٘مقل: ىم٤مل ،أيْم٤ًم قمـ قمٛمران اًمزقمٗمرا  وشم٘مدم *

شذم اإلؾمالم ُم٤م أطمدث زرارة ُمـ اًمٌدع قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اظ
(5)

. 

ُم٤م أٟمزل اظ ؾمٌح٤مٟمف آي٦م ذم اعمٜم٤موم٘ملم إٓ وهل ومٞمٛمـ يٜمطحؾ »:  قمٌد اظ ىم٤ملوقمـ أيب *

شاًمطِمٞمع
(5)

. 

إن ممـ يٜمطحؾ هذا إُمر عمـ هق ذٌّ ُمـ اًمٞمٝمقد »: قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ىم٤ملشم٘مدم و *

شواًمٜمّم٤مرى واعمجقس واًمذيـ أذيمقا
( )

. 

إن اًمِمٞمٓم٤من ًمٞمٙمذب طمطك  (اًمطِمٞمع: أي)إن ممـ يٜمطحؾ هذا إُمر »: وىم٤مل أيْم٤مً  *

شًمٞمحط٤مج إمم يمذسمف
(4)

. 

شق ىم٤مم ىم٤مئٛمٜم٤م سمدأ سمٙمذايب اًمِمٞمٕم٦م وم٘مطٚمٝمؿًم»: وىم٤مل يمذًمؽ *
(2)

. 

ُم٤م هذا : وم٘م٤مل ،قمـ اًمٗمٞمض سمـ اعمخط٤مر أٟمف ؿمٙمك ٕيب قمٌد اظ يمثرة اظمطالومٝمؿ وشم٘مدم *

إ  ٕضمٚمس ذم طمٚم٘مٝمؿ سم٤مًمٙمقوم٦م وم٠ميم٤مد أن أؿمؽ ذم اظمطالومٝمؿ .. آظمطالف اًمذي سملم ؿمٞمٕمطٙمؿ

إن اًمٜم٤مس أوًمٕمقا سم٤مًمٙمذب هق ُم٤م ذيمرت ي٤م ومٞمض »: ؟ وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ ذم طمديثٝمؿ

 ،وإ  أطمدث أطمدهؿ سم٤محلدي٨م ومال يرج ُمـ قمٜمدي طمطك يط٠موًمف قمغم همػمه شم٠مويٚمف.. قمٚمٞمٜم٤م

ر٥م أن يدقمك  وذًمؽ أهنؿ ٓ يٓمٚمٌقن سمحديثٜم٤م وسمحٌٜم٤م ُم٤م قمٜمد اظ وإٟمام يٓمٚمٌقن اًمدٟمٞم٤م ويمؾٌّ 

                                                
ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م  ،(65-63: ص)شمثث٤مريخ آل زرارة : واٟمٔمثثر ،(5/365)اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل  (0)

 (. 7/53)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/249)

: ص)ُمًطدريم٤مت قمٚمؿ رضمث٤مل احلثدي٨م  ،(65/566)اًمٌح٤مر : واٟمٔمر ،(2/589)ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل اظمطٞم٤مر  (2)

 (. 9/234)آٟمطّم٤مر ًمٚمٕم٤مُمكم  ،(55/265)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ( 375

 ،ًمٕمثكم أيمثؼم همٗمث٤مري( 554: ص)دراؾمث٤مت ذم قمٚمثؿ اًمدرايث٦م : واٟمٔمثر ،(2/587)اظمطٞم٤مر ُمٕمرومث٦م اًمرضمث٤مل  (3)

 (. 55/264)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(65/566)اًمٌح٤مر 

، ُمٕمجثثؿ رضمثث٤مل احلثثدي٨م (2/587)، اظمطٞمثث٤مر ُمٕمرومثث٦م اًمرضمثث٤مل (25/296)، اًمٌحثث٤مر (8/254)اًمٙمثث٤مذم : اٟمٔمثثر (4)

 (. 8/564)، ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م ام٤مدي اًمٜمجٗمل (554: ص)، دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م (55/264)

دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدرايث٦م  ،(55/265)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م : واٟمٔمر ،(2/589)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (5)

 (. 555: ص)
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شرأؾم٤مً 
(5)

. 

وم٠مذاىمف  (ع)يم٤من سمٜم٤من يٙمذب قمغم قمكم سمـ احلًلم »: ُمقؾمك أٟمف ىم٤ملقمـ قمكم سمـ شم٘مدم و *

ويم٤من  ،وم٠مذاىمف اظ طمر احلديد (ع)ويم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يٙمذب قمغم اسمـ ضمٕمٗمر  ،اظ طمر احلديد

ويم٤من أسمق اخلٓم٤مب  ،وم٠مذاىمف اظ طمر احلديد (ع)حمٛمد سمـ سمِمػم يٙمذب قمغم أيب ُمقؾمك اًمرو٤م 

شحمٛمد سمـ اًمٗمرات: واًمذي يٙمذب قمكمَّ  ،اظ طمر احلديد وم٠مذاىمف (ع)يٙمذب قمغم أيب قمٌداظ 
(5)

. 

ضمٕمٚم٧م »: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اظ : وضم٤مء ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمًٛمط ىم٤مل *

وم٘م٤مل  ،ومٞمحدث سم٤محلدي٨م ومٜمًطٌِمٕمف ،ومداك: إن رضماًل ي٠مشمٞمٜم٤م ُمـ ىمٌٚمٙمؿ يٕمرف سم٤مًمٙمذب

وم٢من : ىم٤مل ،ٓ: ىم٤مل ،ر إٟمف ًمٞمؾوًمٚمٜمٝم٤م ،إ  ىمٚم٧م ًمٚمٞمؾ إٟمف هن٤مر: ي٘مقل ًمؽ: -  -قمٌداظ  أسمق

 ش!!ىم٤مل ًمؽ هذا إ  ىمٚمطف ومال شمٙمذب سمف وم٢مٟمؽ إٟمام شمٙمذسمٜمل
( )

. 

وٟم٘مٚم٧م  ،وىمد اقمؽمف حمٛمد رو٤م اعمٔمٗمر سم٠من ضمّؾ رواهتؿ ىمد ورد ومٞمٝمؿ اًمذم ُمـ إئٛم٦م

: ىم٤مل وهق يطحدث قمام ضم٤مء ذم هِم٤مم سمـ ؾم٤م  اجلقاًمٞم٘مل ُمـ ذم ،ذًمؽ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م

ىمام صم٣مءت دم نمغمه َمـ أصمٙم٥م أٞمِم٣مر أهؾ ايمبٝم٦م وأصح٣مهبؿ ايمرٗم٣مت  ،وصم٣مءت همٝمف َمْم٣مفمـ»

شواجلقاب فمٛمٜم٣م فم٣مَم٥م َمٖمٜمقم
(4)

.  

ويمٞمػ يّمح »: وم٘م٤مل ،صمؿ   يرشمض اعمٔمٗمر ضمرح إئٛم٦م ذم ه١مٓء سمحج٦م أن اعمذه٥م ىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ

شذم أُمث٤مل ه١مٓء إقم٤مفمؿ ىمدح؟ وهؾ ىم٤مم ديـ احلؼ وفمٝمر أُمر أهؾ اًمٌٞم٧م إٓ سمّمقارم طمججٝمؿ
(2)

. 

هذا اًمٕمرض ٕىمقال أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ذم ًمٕمـ يم٤ٌمر أصح٤مهبؿ وشمٙمذيٌٝمؿ ٟم٘مػ  سمٕمد

                                                
-5/325)ومرائثد إصثقل ًمألٟمّمث٤مري  ،(5/226)ضمث٤مُمع أطم٤مديث٨م اًمِمثٞمٕم٦م  ،(2/246)سمح٤مر إٟمقار  (0)

  .(7/48)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(8/232)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(5/347)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  ،(326
ىمث٤مُمقس اًمرضمث٤مل  ،(263-55/262)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلثدي٨م : واٟمٔمر ،(2/595)اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (2)

  (.2/446)ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م  ،(3/636)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(9/633)

 (. 77: ص)خمطٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  ،(252-2/255)سمح٤مر إٟمقار  ،(558: ص)سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  (3)

 (. 578: ص)اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًمٚمٛمٔمٗمر  (4)

 (. 578: ص)اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًمٚمٛمٔمٗمر  (5)
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 .سمٕمد ذًمؽ وىمٗم٤مت قمدة ذم اعمٓمٚم٥م أيت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم
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 املطلب الثاني
 وضوعوقفات وع و 

 وَ أصحابّي  جلىاعةتكذيب آه البيت ولعٍّي 

 

وذم  ،ئٛم٦م ويمذسمقهؿشمْمٛمٜم٧م اًمرواي٤مت أؾمامء مج٤مقم٦م ُمـ ُمٜمطحكم اًمطِمٞمع ًمٕمٜمٝمؿ إ

صمؿ  ،اًمذي يٕمطؼم اعم١مؾمس امذه اًمٕم٘م٤مئد اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن شفمبد اهلل زمـ ؽمبٟم ايمٝمٜمقدي»: ُم٘مدُمطٝمؿ

 .شم٤مسمٕمف أؿمخ٤مص اٟمٙمِمػ أُمر سمٕمْمٝمؿ ٔل اًمٌٞم٧م ومذيمروهؿ سم٠مؾمامئٝمؿ

وأهنؿ ًمِمدة  ،صمؿ أيمد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن ذم أصح٤مسمف ُمـ هق ذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

طمطك إن إسمٚمٞمس ًمٞمحط٤مج إمم أؾمٚمقهبؿ ذم اًمٙمذب  ،س ذم اًمٙمذبُمٙمرهؿ وظمداقمٝمؿ وم٤مىمقا إسمٚمٞم

سمؾ ي١ميمد أن أي٤مت اًمطل ٟمزًم٧م ذم اعمٜم٤موم٘ملم إٟمام هل ذم اًمذيـ يٜمطحٚمقن  ،ًمِمدة ظمٗم٤مئف وُمٙمره

 !.ىمطؾ يمذايب اًمِمٞمٕم٦م: وي١ميمد يمذًمؽ أن اعمٝمدي ًمق ظمرج وم٢من أول قمٛمؾ يٌدأ سمف هق ،اًمطِمٞمع

ٚم٥م اًمدٟمٞم٤م طمطك إهنؿ ًمٞم١موًمقن طمديثف وهق ـم ،ويٙمِمػ اًم٥ًٌم ذم يمذب ه١مٓء اًمٙمذاسملم

 ! قمغم همػم شم٠مويٚمف مم٤م قمٛمؼ اخلالف سملم اًمِمٞمٕم٦م ذم قمّمقر إئٛم٦م ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمٕمّمقر سمٕمده٤م؟

إذ ٓ يٙم٤مد  ،إن يمثرة اًمذم ٕصح٤مب أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ شمرومع اًمث٘م٦م سمجٛمٞمٕمٝمؿ

 .ُمـ رواهتؿ   يرد ومٞمف ذم ُمـ أئٛمطٝمؿ يقضمد راوٍ 

ٛم٦م ٕوًمئؽ اًمٙمذاسملم واًمطحذير ُمـ يمذهبؿ قمٛمد أوًمئؽ اًمٙمذاسمقن إمم وعم٤م فمٝمر ذم إئ

ووع طمدي٨م رذر ُمـ ىمٌقل يمالم إئٛم٦م ذم أوًمئؽ اًمٙمذاسملم ورذر ُمـ رد أطم٤مديثٝمؿ طمطك ًمق 

 !!يم٤مٟمقا ُمٕمرووملم سم٤مًمٙمذب

ضمٕمٚم٧م »: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اظ : ضم٤مء ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمًٛمط ىم٤مل
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 !!ومبٙم٘مؿ ئمرف زم٣ميم٘مذب همٝمحدث زم٣محلدي٧م همٛمستبُمٔمفإن رصماًل يٟمسمٝمٛم٣م َمـ  ومداك:

 ،ٓ: ىم٤مل ،وًمٚمٜمٝم٤مر إٟمف ًمٞمؾ ،إ  ىمٚم٧م ًمٚمٞمؾ إٟمف هن٤مر: ي٘مقل ًمؽ: رمحف اظ وم٘م٤مل أسمق قمٌد اظ

هم١من وم٣مل يمؽ هذا أين ومٙمتف همال سم٘مذب زمف هم١مٞمؽ إٞمام سم٘مذزمٛمل ضمتك يمق ىم٣من َمٔمروهم٣ًم : ىم٤مل

  ش!زم٣ميم٘مذب؟

 . هذا ٞمص ايمرواي٥م !ٞمٔمؿ

ٖمٝم٣من ايمسٚمط أن ايمرصمؾ ايمذي ضمدث زم٣مٕضم٣مدي٧م اظمستبُمٔم٥م َمٔمروف همٗمد أىمد ايمراوي ؽم

 !!همٟمَمر صمٔمٖمر زمتِمديٗمف ومل يسٟمل فمـ اؽمٚمف ،زم٣ميم٘مذب

إٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمج٥م ُمـ ه١مٓء اًمٙمذاسملم اًمذيـ دؾمقا هذه اًمرواي٤مت وًمٙمـ اًمٕمج٥م ممـ يط٘مٌؾ 

٦م هذا اًمٙمذب ُمـ أٟم٤مس ُم١مُمٜملم سم٤مظ ورؾمقًمف ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ويٕمط٘مدون أن شمٚمؽ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم

إمم آل اًمٌٞم٧م ىمد صدرت قمٜمٝمؿ ومٞمط٘مٌٚمقهن٤م ويزقمٛمقن أن اًمذم ىمٞمؾ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمط٘مٞم٦م ُمـ همػم 

 !!دًمٞمؾ

واًمٕمج٥م أن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م قمٜمدُم٤م يرون شمٜم٤مىمض ذم إئٛم٦م ٕطمد ُمـ أصح٤مهبؿ 

 .يؽمددون ذم رد يمالم إئٛم٦م سمدقمقى أن ه١مٓء اعمٓمٕمقن ومٞمٝمؿ إٟمام ىم٤مم اعمذه٥م قمٚمٞمٝمؿ ٓ

ذم أُمث٤مل ه١مٓء إقم٤مفمؿ ىمدح؟ وهؾ ىم٤مم ديـ احلؼ وفمٝمر أُمر  ويمٞمػ يّمح): وم٣مل اظمٓمٖمر

 .(أهؾ اًمٌٞم٧م إٓ سمّمقارم طمججٝمؿ

َمذهب٘مؿ أٞمتؿ وم٣مم فمعم ه٠مٓء ويمٝمس َمذه٤م آل ايمبٝم٦م: ٕن آل ايمبٝم٦م يمٔمٛمقهؿ ! ٞمٔمؿ

 !!وىمذزمقهؿ ويمٝمسقا فمٛمدهؿ زمٔمد هذا زمٟمىم٣مزمر وإٞمام أٞمتؿ ىمػممتقهؿ

 ،٥ٌم ذم ًمٕمٜمٝمؿ ودمررٝمؿ ُمـ إئٛم٦مإن شمٚمؽ اًمّمقارم اًمطل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اعمذه٥م هل اًمً

وإن ه١مٓء اًمذيـ طمذر ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م هؿ أصح٤مب اًمرواي٤مت اًمطل ومرىم٧م إُم٦م وأومًدت 

 .اعمذه٥م
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يمٝمٛم٘مُمػ يم٘مؿ َمدى  وىم٣من يٛمبٕمل أن سمراصمٔمقا رواي٣مت ه٠مٓء وسمٗم٣مرٞمقه٣م زم٘مت٣مب اهلل 

رآن زمٔمد هذا إلم ايمٗم اَم٣م فم٣مرضف وٓ ختّمٔمق اَم٣م واهمٗمف وسمردو اهمتٗمبٙمق ايمتقاهمؼ َمع ىمت٣مب اهلل 

 .سمٙمؽ ايمرواي٣مت هم١من أ ٚمت٘مؿ ومد ضمذروىمؿ َمٛمٜم٣م

وم٤مشم٘مقا اظ وٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ظم٤مًمػ ىمقل رسمٜم٤م شمٕم٤ممم »: وومٞمف اظ  وؾمٞم٠ميت ىمقل أيب قمٌد

شىم٤مل اظ شمٕم٤ممم وىم٤مل رؾمقل اظ: وم٢مٟم٤م إذا طمدصمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ،وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد
(5)

. 

 

ُمـ ضمرطمف إئٛم٦م وًمٕمٜمف ويمذسمف وطمذر ومٝمؾ سمٕمد هذا يٛمٙمـ أن شم٘مٌؾ رواي٤مت : وأطمغماً 

 ! ُمٜمف؟

وشمٓمٌٞمؼ ذًمؽ قمغم  سمراصمؿ أصح٣مب إ ٚم٥م ورواة أطمب٣مرهؿإن ٟمٔمرة واطمدة قمغم يمط٥م 

اًمٙم٤مذم وُمـ ٓريه اًمٗم٘مٞمف  )إرسمٕم٦م اًم٘مديٛم٦م  يمط٥م اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م

 .شمٙمِمػ قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمذهٚم٦م (وآؾمطٌّم٤مر وهتذي٥م إطمٙم٤مم 

 : ٛمت٣م ٨مايم وهمٝمام يقم فمرض يمتٙمؽ

 .راوي٤مً شمًٕم٦م ومخًقن  (59) = قمدد اًمرواة اًمذيـ ًمٕمٜمٝمؿ إئٛم٦م* 

مخس٥م آٓف وؽمبٔمام ٥م ومخس٥م وؽمتقن  (5765) =فمدد رواي٣مهتؿ دم سمٙمؽ ايم٘مت٤م همٗمط  *

 .رواي٥م

سمقا *    .راوي٤مً مخ٦ًم ومخًقن  (55)=قمدد اًمذيـ يُمذي

ومخس٥م  ٥م مخس٥م آٓف وؽمتام (5645) :فمدد رواي٣مهتؿ دم سمٙمؽ ايم٘مت٤م إرزمٔم٥م همٗمط *

 .رواي٥م وأرزمٔمقن

 .وفممم رواي٣متأضمد فممم أيمٖم٣ًم وأرزمٔمام ٥م  (4  1  ) =اظمجٚمقع  **

                                                

 (. 53/588)ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  ،(59/333)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(2/253)اًمٌح٤مر  (0)
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 .ُم٤مئ٦م وؾمٌٕم٦م رواة (537): وقمدد ُمـ روي قمٜمٝمؿ ممـ   ي١مُمـ سم٤مٕئٛم٦م آصمٜمل قمنم هق* 

 .صمالصمامئ٦م وصمامٟمٞم٦م وشمًٕمقن راوي٤مً  (398 ) =وقمدد اعمطٝمٛملم ذم ديٜمٝمؿ سمنمب اعمًٙمر* 

 (5568): ايمذيـ مل ي٠مَمٛمقا زم٣مٕ ٚم٥م واظمتٜمٚمكم زمممب اظمس٘مر ه٠مٓء و فمدد ايمرواي٥م فمـ *

 .رواي٥ممخس٥م آٓف ومخسام ٥م وشمامٞمٝم٥م وؽمتقن 

 .راوي٣مً  (9 6) = 98 + 17 +  55+  59: جمٚمقع ه٠مٓء ايمرواة *

 ٥مؽمت ( 6978  ) = 5568 + 4  1 : وجمٚمقع ايمرواي٣مت فمـ ه٠مٓء ايمرواة مجٝمٔم٣مً  **

وؽمبٔمقن رواي٥م وسمسٔمام ٥م وشمامٞمٝم٥م ٣مً فممم أيمٖم
(5)

 . 

  سمٞم٤من سم٤مًمرواة اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ ضمرطمقا ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م

 

      

 !!ومٙمؿ يّمٗمق ُمـ اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م سمٕمد ذًمؽ؟

قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٓمٚمح اًمًٜمل   ىمقاقمد اًمٓم٤مئٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وإٓ ًمقـمٌ٘مٜم٤م ىمقاقمدوهذا قمغم

                                                

  .(269-255: )رواة إظم٤ٌمر قمـ إئٛم٦م إـمٝم٤مرراضمع يمط٤مب  (0)

  قمدد رواي٤مهتؿ طم٤مامؿ قمدد اًمرواة

359 

355 

537 

398 

 ُمٚمٕمقٟمقن

 يمذاسمقن

ٓي١مُمٜمقن سم٤مٕئٛم٦م 

 وينمسمقن اعمًٙمر

5765 

5645 

5568 
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 .!!ٓظمطٗم٧م هذه اًمٙمط٥م ُمـ اًمقضمقد

 شجمٝمقًمقن»: اًمذيـ ضمرطمقا وأُم٤م قمدد اًمرواة اًمذيـ   يٕمرومقا أي أهنؿ قمدد اًمرواة إذ هذا

 !ومٕمددهؿ يٗمقق ذًمؽ اًمٕمدد

    !!؟يقصمؼ ذم رواي٤مت هذه إصقل هذا ومٝمؾ سمٕمد



 

 
 

 
 

 انعبشزحث ادلج
 ثبندس أصحبثهى آل انجُذ  ارهبو
 تـخ وانكزـٍ انزواَـف

 
اهتث٤مم آل اًمٌٞمث٧م أصثح٤مهبؿ  قمثرض ُمقوثقع: اظمْمٙمي٤م إول

 .سم٤مًمدس ذم اًمرواي٦م واًمٙمط٥م

ُمقوقع اهت٤مم آل اًمٌٞم٧م أصح٤مهبؿ وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .سم٤مًمدس ذم اًمرواي٦م واًمٙمط٥م
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ــرالع المبحـــث   اشـــ

 

 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 البيت أصحابّي بالدس يف الرواية والكتباتّاً آه 
 

سمث٠من هٜمث٤مك دؾمث٤ًم ذم اًمروايث٦م آل اًمٌٞم٧م اًمذيـ اختثذهتؿ اًمِمثٞمٕم٦م آصمٜمث٤م قمنمثي٦م أئٛمث٦م ًم٘مد أيمد 

 .و  رددوا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ اًمدس ذم اًمٙمط٥م اًمطل يمطٌٝم٤م أصح٤مهبؿ قمٜمٝمؿدؾم٤ًم قمٜمٝمؿ و

 : وهمٝمام يقم ٞمامذج َمـ سمٙمؽ ايمرواي٣مت

يم٤من اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد يطٕمٛمد اًمٙمذب قمغم »: أٟمف ىم٤مل روي قمـ اإلُم٤مم أيب قمٌد اظ* 

ويم٤من أصح٤مسمف اعمًطؽمون سم٠مصح٤مب أيب ي٠مظمذون اًمٙمط٥م ُمـ  ،وي٠مظمذ يمط٥م أصح٤مسمف ، أيب

شمؿ  هم٘م٣من يدس همٝمٜم٣م ايم٘مٖمر وايمزٞمدوم٥م ويسٛمده٣م إلم أيب أصح٤مب أيب ومٞمدومٕمقهن٤م إمم اعمٖمػمة 

َمـ ايمٕمٙمق  ىم٣من دم أصح٣مب أيب  هم٘مؾ َم٣م ،يدهمٔمٜم٣م إلم أصح٣مزمف همٝمٟمَمرهؿ أن يبرقه٣م دم ايمُمٝمٔم٥م

شهمذاك مم٣م دؽمف اظمٕمغمة زمـ ؽمٔمٝمد دم ىمتبٜمؿ
(5)

.  

دس دم ىمت٤م  إن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد ًمٕمٜمف اظ»: وذم ًمٗمظ آظمر قمـ أيب قمٌد اظ ىم٤مل* 

وم٤مشم٘مقا اظ وٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م  ،أضم٣مدي٧م مل حيدث هب٣م أيب (حمٚمد زمـ فمقم ايمب٣مومر: أي)أصح٣مب أيب 

شىم٤مل اظ شمٕم٤ممم وىم٤مل رؾمقل اظ: وم٢مٟم٤م إذا طمدصمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ،مم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدظم٤مًمػ ىمقل رسمٜم٤م شمٕم٤م
(5)

. 

واومٞم٧م اًمٕمراق : وقمـ يقٟمس سمـ قمٌد اًمرمحـ أطمد أصح٤مب أيب احلًـ اًمرو٤م أٟمف ىم٤مل* 

                                                
، اظمطٞمثث٤مر (8/563)، ُمقؾمثثققم٦م أطم٤مديثث٨م أهثثؾ اًمٌٞمثث٧م (2/235)، قمٌثثد اظ سمثثـ ؾمثث٠ٌم (2/253)اًمٌحثث٤مر  (0)

، يمٚمٞمث٤مت (53/589)ًمرضمث٤مل ، ىم٤مُمقس ا(59/333)، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م (2/495)ُمٕمروم٦م احلدي٨م 

 (. 456)ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل 

، اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضمث٤مل (5/262)، ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م (5/9)، احلدائؼ اًمٜم٤مرضة (2/253)اًمٌح٤مر  (2)

، رضمث٤مل اخل٤مىمث٤م  (38: ص)، شمقوٞمح اعم٘مث٤مل ذم قمٚمثؿ اًمرضمث٤مل (279: ص)، رضم٤مل اسمـ داود (2/489)

 (.239: ص)
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ومًٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ وأظمذت  ،ُمطقاومريـومقضمدت ىمٓمٕم٦م ُمـ أصح٤مب أيب ضمٕمٗمر وأيب قمٌد اظ 

إن أسم٤م »: وىم٤مل.. اًمرو٤م وم٠مٟمٙمر ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمةيمطٌٝمؿ وقمروطٝم٤م ُمـ سمٕمد قمغم أيب احلًـ 

وىمذيمؽ أصح٣مب أيب اخلْم٣مب يدؽمقن  ،ًمٕمـ اظ أسم٤م اخلٓم٤مب ،اخلٓم٤مب يمذب قمغم أيب قمٌد اظ

ومال شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ظمالف  َمـ هذه إضم٣مدي٧م إلم يقَمٛم٣م هذا دم ىمت٤م أصح٣مب أيب فمبد اهلل 

شإٟم٤م قمـ اظ ورؾمقًمف ٟمحدث ،٦م اًمًٜم٦موم٢مٟم٤م إن حتدصمٜم٤م حتدصمٜم٤م سمٛمقاوم٘م٦م اًم٘مرآن وُمقاوم٘م ،اًم٘مرآن
(5)

.  

وىمد اقمؽمف قمدد ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م سمقضمقد ُم١ماُمرة هي٦م ًمدس اًمرواي٤مت 

 : وإوم٤ًمد اًمٙمط٥م وومٞمام يكم ٟمامذج ُمـ اقمؽماوم٤مهتؿ

 : ىم٤مل حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر* 

س ُمـ مجٚم٦م ُم٤م يم٤من ؾم٤ًٌٌم حلّمقل آظمطالف واًمطٕم٤مرض سملم إطم٤مدي٨م أيْم٤ًم قمٛمٚمٞم٦م اًمد)

هؾ اًمٌٞم٧م قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمط٤مريخ ويمط٥م اًمؽماضمؿ اًمطل ىم٤مم هب٤م سمٕمض اعمٖمرولم واعمٕم٤مديـ ٕ

وىمد وىمع يمثػم ُمـ ذًمؽ ذم قمٍم إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ مجٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمطل واًمًػم 

وردت شمٜمٌف أصح٤مهبؿ إمم وضمقد طمريم٦م اًمدس واًمطزوير ومٞمام يروون ُمـ إطم٤مدي٨م وقمٛمٚمٞم٦م 

 (ٞمدة ُمـ إئٛم٦م قمغم وضمقد طمريم٦م اًمدس اًمطٜمٌٞمف إيم
(5)

. 

  :قمنمي ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل ىم٤مل اعمحدث آصمٜم٤م *

واٞمدؽمقا زمكم مج٤مقم٦م شمٔم٤مهروا سم٤مًمقٓء ٕهؾ اًمٌٞم٧م ويم٤من ُمـ أظمٓمر اًمدظمالء قمغم اًمطِمٞمع )

ايمب٣مومر : ايمرواة وأصح٣مب إ ٚم٥م َمدة ؿمقيٙم٥م َمـ ايمزَمـ اؽمتْم٣مفمقا طمالهل٣م أن يتٗمرزمقا َمـ اإلَم٣مَمكم

إيمٝمٜمؿ مجٝمع ايمرواة همقضٔمقا جمٚمقفم٥م ىمبغمة َمـ إضم٣مدي٧م ودؽمقه٣م زمكم  ؿمٚمٟمناو ،قوايمِم٣مد

 (ودم أصقل ىمت٤م احلدي٧م ىمام سمُمغم إلم ذيمؽ زمٔمض ايمرواي٣مت ،أضم٣مدي٧م إ ٚم٥م
( )

. 

                                                

 . اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

شم٘مريرات سمح٨م اًمّمثدر ذم إصثقل سم٘مٚمثؿ اًمًثٞمد حمٛمثقد /  43 - 39ص  7قث ذم قمٚمؿ إصقل جسمح]  (2)

  .[ 5435اام٤مؿمٛمل ط ىمؿ 

 (. 549-548: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (3)
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اًمراوي قمـ ضم٤مسمراجلٕمٗمل وم٘م٤مل  "قمٛمر سمـ اجلقؿمـ": وذيمر ٟمٛمقذضم٤ًم قمغم ذًمؽ اًمدس وهق

 (ا إيمٝمف أٞمف دس أضم٣مدي٧م دم ىمت٤م صم٣مزمر اجلٔمٖملوٞمسبقوٕمٗمف اعم١مًمٗمقن ذم اًمرضم٤مل ): ذم شمرمجطف

(5)
. 

شإٟمف يم٤من يْمع إطم٤مدي٨م ذم يمط٥م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ويٜمًٌٝم٤م إًمٞمف»: وىم٤مل يمذًمؽ
(5)

. 

  ُم٤مم اًمّم٤مدقوشم١ميمد اعمروي٤مت اًمّمحٞمح٦م قمـ اإل): وىم٤مل ه٤مؿمؿ ُمٕمروف يمذًمؽ

وهمػمهؿ ُمـ  ،واعمٗمْمؾ ،وقمٛمر اًمٜمٌٓمل ،وص٤مئداً  ،وسمٞم٤مٟم٤مً  ،ن اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمدأئٛم٦م وهمػمه ُمـ إ

 ٚم٥م فمددًا وضٔمقا زمكم اظمروي٣مت فمـ إ ،اعمٜمحروملم قمـ اًمطِمٞمع واعمٜمدؾملم ذم صٗمقف اًمِمٞمٕم٦م

 : ن ىم٤ملأمم إ ...ىمبغمًا َمـ خمتٙمػ اظمقاضٝمع

 : ٟمف ىم٤ملأوضم٤مء قمـ اعمٖمػمة سمـ ؾمٕمٞمد 

 .يمػ ضمدي٧مأطمب٣مر صمٔمٖمر زمـ حمٚمد اشمٛمك فممم أوضٔم٦م دم 

 ٚم٥م فمٙمٝمٜمؿ لم جمٙمس إإيؼمددون َمٔمٜمؿ  وـمؾ هق واسمب٣مفمف زَمٛم٣ًم ؿمقياًل زمكم صٖمقف ايمُمٝمٔم٥م

 (.ولم زمٚمروي٣مهتؿصقل ىمت٤م احلدي٧م إأن اَمتالت أٓ زمٔمد إومل يٛم٘مُمػ ضم٣مهلؿ  ،ايمسالم

اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل اعمٕمروف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمّمدوق ص٤مطم٥م أطمد يمطٌٝمؿ  ىمد ذيمرو *

يزاد ومٞمف وٓ هذا هق إذان اًمّمحٞمح ٓ ): وم٘م٤مل ،ٟمٛمقذضم٤ًم ًمٚمدس ذم اًمرواي٦مأ إرسمٕم٦م اعمٕمطٛمدة

حمٚمد وآل حمٚمد طمغم »واظمٖمقض٥م يمٔمٛمٜمؿ اهلل ومد وضٔمقا أطمب٣مرًا وزادوا دم إذان  ،يٜم٘مص ُمٜمف

 شأؾمٜمد أن فمٙمٝم٣ًم ورم اهلل»ودم زمٔمض رواي٣مهتؿ زمٔمد أؾمٜمد أن حمٚمدًا رؽمقل اهلل  ،َمرسمكم شايمػمي٥م

 .َمرسمكم شأؾمٜمد أن فمٙمٝم٣ًم أَمغم اظم٠مَمٛمكم ضمٗم٣مً »: وَمٛمٜمؿ َمـ روى زمدل ذيمؽ ،َمرسمكم

وأن حمٛمدًا وآًمف صٚمقات اظ قمٚمٞمٝمؿ  ،وأٟمف أُمػم اعم١مُمٜملم طم٘م٤مً  ،ؿمؽ ذم أن قمٚمٞم٤ًم وزم اظ وٓ

وإٞمام ذىمر ذيمؽ يمٝمٔمرف هبذه ايمزي٣مدة اظمتٜمٚمقن  ،ويم٘مـ يمٝمس ذيمؽ دم أصؾ إذان ،ظمػم اًمؼمي٦م

                                                

 (. 595: ص)دراؾم٤مت ذم احلدي٨م واعمحدصملم  (0)

 (. 234: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (2)
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 (اظمديمسقن أٞمٖمسٜمؿ دم مجٙمتٛم٣م ،زم٣ميمتٖمقيض
(5)

. 

٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ يم٤من ُمـ ضمٝم٦م واقمٚمؿ أن أصؾ اًمٙمذب ذم أطم): وىم٤مل اسمـ أيب احلديد* 

وم٢مهنؿ ووٕمقا ذم ُمٌدأ إُمر أطم٤مدي٨م خمطٚم٘م٦م ذم ص٤مطمٌٝمؿ محٚمٝمؿ قمغم ووٕمٝم٤م قمداوة  ،اًمِمٞمٕم٦م

وأطم٤مدي٨م ُمٙمذوسم٦م : إمم أن ىم٤مل (...اًمرُم٤مٟم٦م)وطمدي٨م  (اًمًٓمؾ)ٟمحق طمدي٨م  ،ظمّمقُمٝمؿ

 (يمثػمة شم٘مطيض ٟمٗم٤مق ىمقم ُمـ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م واًمط٤مسمٕملم إوًملم ويمٗمرهؿ
(5)

.  

ضمزة قمام شمٕمرو٧م ًمف اًمرواي٦م قمـ آل اًمٌٞم٧م وُم٤م شمٕمرو٧م ًمف يمذًمؽ اًمٙمط٥م هذه ٟمٌذة ُمق

 .اًمدس واًمطزويرَمـ  اًمطل دوهن٤م اعمحٞمٓمقن سم٠مئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمٜمٝمؿ

 
 
 

                                                

 (. 295-5/293)ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف  (0)

 (. 49-55/48)ذح هن٩م اًمٌالهم٦م  (2)
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 املطلب الثاني
 آه البيت أصحابّي بالدس  اتّاً وضوعوقفات وع و 

 يف الرواية والكتب
 

 

 .ويمذسمقهؿ ئٝمؿهبؿ سم٠مؾمام٤مإئٛم٦م أؿمخ٤مص٤ًم ُمـ أصح اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ًمٕمـ ذم

اهتٛمقهؿ سم٠مهنؿ يدؾمقن إطم٤مدي٨م ذم  طمٞم٨م ،ًمقن ضمديد ُمـ اهت٤مم إئٛم٦م ٕشم٤ٌمقمٝمؿ وهٜم٤م

 .أطم٤مدي٨م إئٛم٦م وذم يمط٥م أصح٤مهبؿ

ويم٤من هٜم٤مك ومريؼ ُمـ  ،وم٘مد أظمؼم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق أن اعمٖمػمة يطٕمٛمد اًمٙمذب قمغم اًم٤ٌمىمر

ويدومٕمقهن٤م إمم أصح٤مب اعمٖمػمة خمطٚمٓملم سم٠مصح٤مب اًم٤ٌمىمر وي٠مظمذون يمط٥م أصح٤مب اًم٤ٌمىمر 

اعمٖمػمة ومٞمْمع ومٞمٝم٤م اعمٖمػمة اًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م ويًٜمده٤م إمم ضمٕمٗمر ويٕمٞمده٤م إمم أصح٤مب ضمٕمٗمر 

  !!ومٞم٠مظمذوهن٤م ويٜمنموهن٤م ذم اًمِمٞمٕم٦م ومٞم٘مٌٚمقهن٤م

ىم٧م ذم زُمـ وهذه ؿمٝم٤مدة ُمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمطِمٞمع أن اًمِمٞمٕم٦م اظمؽُم  ،ومٝمل قمٛمٚمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م

 .اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وأن يمطٌٝمؿ ىمد شمٕمرو٧م ًمٚمدس

 ،صؾ إذن دم ىمت٤م مجٝمع أصح٣مب ايمب٣مومر أهن٣م ومد سمٔمرض٦م يمٙمدس زمُمٜم٣مدة ايمب٣مومر ٞمٖمسفهم٣مٕ

 ،صمؿ   ي٠مت دًمٞمؾ قمغم حتديد شمٚمؽ اًمرواي٤مت اعمدؾمقؾم٦م ٓ ُمـ اًم٤ٌمىمر وٓ ممـ ضم٤مء سمٕمده ُمـ إئٛم٦م

مم٤م جيٕمؾ مجٞمع اًمرواي٤مت ذم دائرة آهت٤مم طمطك شم٠ميت رواي٤مت أظمرى ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ أيمدوا 

 .اعمدؾمقس ُمـ همػمه سمبكم ُمـ إئٛم٦م سمٕمدهؿأو  طمدوث اًمدس

ًمق يم٤من هٜم٤مك مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء إطمداهـ أظم٧م : وٟميب ًمذًمؽ سمٛمث٤مل وم٘مٝمل وهق

ًمِمخٍص ُم٤م وأراد هذا اًمِمخص اًمزواج ُمـ إطمداهـ ومٝمٜم٤م ررم قمٚمٞمف اجلٛمٞمع طمطك يطْمح ًمف 

 .أهيـ هل أظمطف ومطخرج ُمـ سمٞمٜمٝمـ
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 ٟمجس وأراد
ٍ
اًمقوقء وم٢مٟمف جيطٜم٥م اجلٛمٞمع طمطك  ويمذًمؽ ًمقيم٤من هٜم٤مك ُم٤مء ـم٤مهر اظمطٚمط سمامء

 .يطٌلم ًمف اًمٓم٤مهر ُمـ اًمٜمجس

إظم٧م إذا اظمطٚمٓم٧م سم٠مضمٜمٌٞم٦م واعم٤مء إذا اؿمطٌف سم٤مًمٌقل ومٞمج٥م ): ايمُمغمازي ايمٔم٣ممل ايمسٛمل وم٣مل

 (اضمطٜم٤مب اجلٛمٞمع
(5)

. 

: أطمده٤م: وًمالطمطٞم٤مط ًمدرء ُمٗمًدة اعمحرم أُمثٚم٦م): ايمٔمز زمـ فمبد ايمسالم ايمٔم٣ممل ايمسٛمل ووم٣مل

وم٢مٟمف  ،وشمٕمذر ُمٕمروم٦م اًمٓم٤مهر ُمٜمٝمام ،أو صمقب ـم٤مهر سمثقب ٟمجس ،هر سم٢مٟم٤مء ٟمجسإذا اؿمطٌف إٟم٤مء ـم٤م

 (جي٥م اضمطٜم٤مهبام درءًا عمٗمًدة اًمٜمجس ُمٜمٝمام
(5)

. 

 !!وم٤مٓؿمط٤ٌمه ذم أُمقر إطمٙم٤مم يقضم٥م آسمطٕم٤مد قمـ اجلٛمٞمع ومام سم٤مًمؽ سم٠مُمقر اًمطنميع؟

دس هق إصؾ هذا جيٕمؾ اًمو ،ومِمٝم٤مدة اإلُم٤مم هٜم٤م شم١ميمد أن ذم رواي٤مت اًم٤ٌمىمر دؾم٤ًم ُمٜمٔمامً 

وامذا ومال  ،و  يرد اًمدًمٞمؾ اًمذي يٗمرق سملم اعمدؾمقس وهمػمه ،وٓ يٜمط٘مؾ قمـ إصؾ إٓ سمدًمٞمؾ

 .جيقز شمّمديؼ رء ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت قمغم شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة

وٓ شم٘مٌٚمقا قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ظم٤مًمػ ىمقل رسمٜم٤م وؾمٜم٦م ): همٝمٗمقل ،ايمِم٣مدق يّمع َمٝمزاٞم٣ًم وٞمٔمؿ اظمٝمزانو

 .اًمّمحٞمح٦م ^اًم٘مرآن وؾمٜم٦م اًمٜمٌل : وإٟمام ىم٤مل ،ُمـ إئٛم٦موؾمٜم٦م أطمد : و  ي٘مؾ ،(ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد

ومٝمذا ؿمخص آظمر اؾمٛمف  ،صمؿ   يطقىمػ اًمدس قمغم اًم٤ٌمىمر سمؾ شمٕمداه إمم اًمّم٤مدق ٟمٗمًف

يامرس ٟمٗمس إؾمٚمقب هق وأصح٤مسمف إمم قمٍم أيب احلًـ اًمرو٤م سم٤مقمؽماف  شاخلٓم٤مب أسمق»

َمـ إ ٚم٥م زمٔمد أن ؾمٜمد  ومل حيدد ايمرواي٣مت اظمدؽمقؽم٥م ٓ هق وٓ َمـ صم٣مء زمٔمدهاًمرو٤م ٟمٗمًف 

مم٣م جئمؾ مجٝمع ايمرواي٣مت فمـ ايمِم٣مدق وازمٛمف َمقؽمك ايم٘م٣مـمؿ وازمٛمف فمقم زمـ َمقؽمك  ،زمقصمقده٣م

 .ايمرض٣م دم دا رة آهت٣مم: ٕهنؿ مل يبٝمٛمقا اظمدؽمقس َمـ نمغمه

همال سمٗمبٙمقا فمٙمٝمٛم٣م طمالف ): ومٞم٘مقل ٟمٗمس ُمٞمزان أسمٞمف قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  صمؿ يذيمر

                                                

 (. 76: ص)اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف  (0)

 (. 5/479)ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم  (2)
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 .(ايمٗمرآن

 ،٘مٞم٤مس قمغم اًمرواي٤مت وًمٞم٧ًم اًمرواي٤مت هل اعم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مرآناًم٘مرآن هق اعم! ٟمٕمؿ

ٛمقا اًمرواي٤مت ذم اًم٘مرآن ومال شمٙم٤مد دمد آي٦م إٓ وووٕمقا ام٤م رواي٤مت شمقضمف  وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م طمٙمَّ

وا شمقضمٞمف أئٛمطٝمؿ ومقىمع ذم قم٘م٤مئدهؿ  ،ُمٕمٜم٤مه٤م عم٤م يريدون ومَحَٙمٛمقا قمغم اًم٘مرآن سم٤مًمرواي٤مت وهمػمَّ

 .ًمرواي٤مت ُمدؾمقؾم٦م سمِمٝم٤مدة أئٛمطٝمؿاًمٖمٚمق واًمْمالل: ٕن أيمثر شمٚمؽ ا

وىمد أصٌح ُم٤م دؾمف أوًمئؽ اعمٜمدؾمقن اًمدظمالء ديٜم٤ًم قمٜمد اعمط٠مظمريـ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سم٥ًٌم ىمٌقل 

 .شمٚمؽ اًمرواي٤مت يمام ي١ميمده قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

 شاًمّمدوق»: اسمـ سم٤مسمقيف اعمًٛمك قمٜمدهؿ سمث: قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم قمٍمه وهقومٝمذا أطمد أيم٤مسمر 

٨م ي٘مرر أن اعمٗمقو٦م ىمد زادوا ذم إذان وهق ؿمٕمػمة ص٤مطم٥م أطمد ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م إرسمٕم٦م طمٞم

 .ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ وىمد شمٕمٌد اًمِمٞمٕم٦م هب٤م إمم اًمٞمقم رهمؿ حتذير ذًمؽ اًمٕم٤م 

حمٚمد وآل : واظمٖمقض٥م يمٔمٛمٜمؿ اهلل ومد وضٔمقا أطمب٣مراً وزادوا دم إذان): ىم٤مل اسمـ سم٤مسمقيف

أؾمٜمد أن فمٙمٝم٣مً »: ؽمقل اهللودم زمٔمض رواي٣مهتؿ زمٔمد أؾمٜمد أن حمٚمدًا ر ،َمرسمكم شحمٚمد طمغم ايمػمي٥م

 .(َمرسمكم شأؾمٜمد أن فمٙمٝم٣ًم أَمغم اظم٠مَمٛمكم ضمٗم٣مً »: وَمٛمٜمؿ َمـ روى زمدل ذيمؽ ،َمرسمكم شورم اهلل

وه٤م هل أن ُمآذن وطمًٞمٜمٞم٤مت اًمِمٞمٕم٦م شمٍمخ هبذا إذان اًمذي يٕمؽمف اًمّمدوق سم٠مٟمف 

يقضمد ًمف طمدي٨م واطمد قمـ أطمد أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ٓ صحٞمح  واًمذي ُٓمـ ووع اعمٗمقو٦م 

 !!ػ ومٛمـ أيـ أشمك؟وٕمٞم وٓ

زقمٛمقا أن اظ ظمٚمؼ حمٛمدًا صمؿ  ،ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م): ٥م ىمام سمذىمره ىمت٤م ايمُمٝمٔم٥م هؿواظمٖمقض

 (صمؿ ومقض حمٛمد شمدسمػم اًمٕم٤م  إمم قمكم ومٝمق اعمدسمر اًمث٤م  ،ومقض ًمف ظمٚمؼ اًمٕم٤م  وشمدسمػمه
(5)

. 

ٝم٤م وًمٞمس قمٚمٞمه١مٓء هؿ اًمذيـ زادوا هذه اًمِمٝم٤مدة ذم إذان وىمٌٚمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م وقمٛمٚمقا هب٤م 

                                                
 ،(255: ص)اًمٗمرق سملم اًمٗمثرق ًمٚمٌٖمثدادي  ،(5/88)ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ًمألؿمٕمري : اٟمٔمر قمـ اعمٗمقو٦م (0)

 (. 25/345)سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  ،(65-64 :ص)شمّمحٞمح آقمط٘م٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد : وُمـ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م
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 !!؟دًمٞمؾ واطمد قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ٓ صحٞمح وٓ وٕمٞمػ ومٛمـ أيـ ضم٤مء هذا اًمطنميع

صمؿ إن اقمؽماف اسمـ سم٤مسمقيف سمحدوث اًمدس ذم اعمذه٥م إٟمام هق اُمطداد ٓقمؽماف إُم٤مُمف 

 .ُمـ اعمط٠مظمريـ اعمح٘م٘مقنصمؿ ًمٞمس هق إظمػم اًمذي أقمٚمـ ذًمؽ اًمدس سمؾ ىمد أقمٚمٜمف سمٕمده  ،يمذًمؽ

يٕمؽمف أن اًم٥ًٌم ذم اًمطٜم٤مىمض ذم رواي٤مت إئٛم٦م هق وضمقد  ومٝمذا اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر

اًمدس ذم اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ وأن ذًمؽ وىمع ذم قمٍمهؿ وأن إئٛم٦م   يٌٞمٜمقا ذًمؽ اًمدس مم٤م 

 .يقضم٥م ـمرح اجلٛمٞمع

ُمـ مجٚم٦م ُم٤م يم٤من ؾم٤ًٌٌم حلّمقل آظمطالف ): وهذا واوح ُمـ ىمقل اًمّمدر اًم٤ًمسمؼ وومٞمف أن

اًمدس اًمطل ىم٤مم هب٤م سمٕمض اعمٖمرولم واعمٕم٤مديـ واًمطٕم٤مرض سملم إطم٤مدي٨م أيْم٤ًم قمٛمٚمٞم٦م 

وومد وومع ىمرغم َمـ ذيمؽ دم فمٌم اًمٌٞم٧م قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمط٤مريخ ويمط٥م اًمؽماضمؿ واًمًػم  هؾٕ

إ ٚم٥م أٞمٖمسٜمؿ فمعم َم٣م يٓمٜمر َمـ مجٙم٥م إضم٣مدي٧م ايمتل وردت سمٛمبف أصح٣مهبؿ إلم وصمقد ضمرىم٥م 

ٕىمٝمدة َمـ إ ٚم٥م فمعم وصمقد ايمدس وايمتزوير همٝمام يروون َمـ إضم٣مدي٧م وفمٚمٙمٝم٥م ايمتٛمبٝمف ا

 .(ايمدس ضمرىم٥م

وىمد اٟم٘م٣م قمٍم إئٛم٦م و  يٌٞمٜمقا اعمدؾمقس ُمـ همػمه ومٙمٞمػ يٕمرف إشم٤ٌمع إذن 

 ! ؟اعمدؾمقس ُمـ همػم اعمدؾمقس

ي١ميمد هذه  (ه٤مؿمؿ ُمٕمروف): ذم اًمٕمٍم احل٤مرض وهق آصمٜمل قمنمي٦مأطمد قمٚمامء يمذًمؽ هذا و

 .هؾ اًمٌٞم٧م ودؾمقا ذم يمطٌٝمؿ أطم٤مدي٨م يمثػمةٞم٘مرر أن هٜم٤مك مج٤مقم٦م شمٔم٤مهروا سم٤مًمقٓء ٕوم ،احل٘مٞم٘م٦م

مج٣مفم٥م سمٓم٣مهروا زم٣ميمقٓء ويم٤من ُمـ أظمٓمر اًمدظمالء قمغم اًمطِمٞمع ): ه٣مؾمؿ َمٔمروف يٗمقل

همقضٔمقا جمٚمقفم٥م ىمبغمة َمـ إضم٣مدي٧م ... ٕهؾ ايمبٝم٦م واٞمدؽمقا زمكم ايمرواة وأصح٣مب إ ٚم٥م

 .(ايمرواي٣مت ودم أصقل ىمت٤م احلدي٧م ىمام سمُمغم إلم ذيمؽ زمٔمض ،ودؽمقه٣م زمكم أضم٣مدي٧م إ ٚم٥م

وهق  ضم٤مسمر اجلٕمٗمل أطمد شمالُمٞمذ قمـ وىمد ذيمر ُمث٤مًٓ ًمذًمؽ اًمدس طمٞم٨م ذيمر

 .(ٟمف يم٤من يْمع إطم٤مدي٨م ذم يمط٥م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ويٜمًٌٝم٤م إًمٞمفأ): رؿمٛم سمـ قمٛمر
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وافمٙمؿ أن أصؾ ايم٘مذب دم ضمدي٧م ): طمٞم٨م ي٘مقل اسمـ أيب احلديد هذا يٌلم ُمّمداق يمالمو

 . يمام شم٘مدم (ايمٖمّم٣م ؾ ىم٣من َمـ صمٜم٥م ايمُمٝمٔم٥م

ٝمذه ؿمٝم٤مدات إئٛم٦م واًمٕمٚمامء واعمح٘م٘ملم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م شم١ميمد أن هٜم٤مك دؾم٤ًم ذم اًمرواي٦م وم

 ! ومام هق هذا اًمدس ذم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ويمطٌٝم٤م؟!! واًمٙمط٥م

إذ اعمٕمّمقم : اًمدس يْمع مجٞمع رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ذم دائرة آهت٤ممقضمقد إن آقمؽماف سم

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ شمٚمؽ اًمرواي٤مت قمـ و  ي٠مت دًمٞمؾ يرج  ،قمٜمدهؿ ىمرر وضمقد اًمدس وأيمده إشم٤ٌمع

 .دائرة اًمدس

شمٕمٜمل إدظم٤مل ؿمٞمٍئ ذم ؿمٞمٍئ سمّمقرة ظمٗمٞم٦م واخلٗمل ٓ يٛمٙمـ ُمٕمرومطف إٓ  "دس": وم٢من يمٚمٛم٦م

 .سمقاؾمٓم٦م أيمؼم ُمـ اًمٌح٨م اًمٕم٤مدي

رواي٦م إٓ سمِمٝم٤مدة إذن شم٘مٌؾ  ومال "اًمدس": هق ذم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م وم٤مٕصؾوقمٜمدئٍذ 

 .ُمٕمّمقم أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمدؾمقؾم٦م وهذا همػم ُمقضمقد

خطؿ سم٘مقل اًمِمٞمٕمل ُمقؾمك اعمقؾمقي قمـ ذًمؽ اًمدس ذم اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمطل فمٝمرت ٟمو

 : ومٞم٘مقل ،ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م واعم٘مّمد ُمٜمف

إن اظمتتبع اظمٛمِمػ يمٙمرواي٣مت ايمتل صم٣مء هب٣م رواة ايمُمٝمٔم٥م دم ايم٘مت٤م ايمتل أيمٖمقه٣م زمكم ايمٗمرن )

زمذيمف زمٔمض رواة  ايمرازمع واخل٣مَمس اهلجري يِمؾ إلم ٞمتٝمج٥م حمزٞم٥م صمدًا وهل أن اجلٜمد ايمذي

وخيٝمؾ إرم أن  ،ايمُمٝمٔم٥م دم اإلؽم٣مءة إلم اإلؽمالم هلق صمٜمد ئم٣مدل ايمسٚمقات وإرض دم شمٗمٙمف

أويمئؽ مل يٗمِمدوا َمـ رواي٣مهتؿ سمرؽمٝمخ فمٗم٣م د ايمُمٝمٔم٥م دم ايمٗمٙمقب زمؾ ومِمدوا َمٛمٜم٣م اإلؽم٣مءة إلم 

 (يتِمؾ زم٣مإلؽمالماإلؽمالم وىمؾ َم٣م 
(5)

. 

 ! ٕمٞم٦م و  ردد إئٛم٦م اعمدؾمقس ومٞمٝم٤م ُمـ همػمه؟ومٝمؾ سمٕمد هذا يٛمٙمـ أن شم٘مٌؾ رواي٤مت اًمٙمط٥م اًمِمٞم

 .هذا ُم٤م رط٤مج إمم ضمقاب ُمـ قم٘مالء اًمٓم٤مئٗم٦م

                                                

 (. 52: ص)اًمِمٞمٕم٦م واًمطّمحٞمح  (0)
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 ادلجحث احلبدٌ عشز
 اعزقبد انشُعخ األوائم 
 يف اسزًزار اإليبيخ انظبهزح

 
قمثرض ُمقوثقع اقمط٘مث٤مد اًمِمثٞمٕم٦م إوائثؾ ذم : اظمْمٙم٤م إول

 اؾمطٛمرار اإلُم٤مُم٦م اًمٔم٤مهرة

ت ُمع ُمقوقع اقمط٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ ذم وىمٗم٤م: اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 اؾمطٛمرار اإلُم٤مُم٦م اًمٔم٤مهرة
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 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 الظاِر  اعتقاد الصيعة األوائن يف استىراو اإلواوة
 

ي١ميمثد سمٕمثثض اًمٕمٚمثثامء اعمح٘م٘مثثلم اعمٕمثث٤مسيـ ُمثثـ قمٚمثثامء اًمِمثثٞمٕم٦م آصمٜمثثل قمنمثثي٦م أن اًمِمثثٞمٕم٦م 

قمدد إئٛم٦م حمّمثقر ذم قمثدد ُمٕمثلم سمثؾ يمث٤مٟمقا يٕمط٘مثدون أن قمثدد إوائؾ   يٙمقٟمقا يٕمط٘مدون أن 

وأٟمف ًمـ يٚمق قمٍم ُمـ إُم٤مم فم٤مهر سملم اًمٜمث٤مس يٕمٚمٛمٝمثؿ اًمثديـ ويٜمثقب قمثـ  ،إئٛم٦م ٓ طمٍم ًمف

 .ذم طمراؾم٦م اًمديـ وىمٞم٤مدة إُم٦م ^اًمٜمٌل 

وًمٙمـ اٟم٘مٓم٤مع إئٛم٦م اًمٗمٕمثكم أطمثدث امثؿ إرسم٤ميمث٤ًم ؿمثديدًا شمٗمرىمثقا سمٕمثده إمم أيمثثر ُمثـ أرسمثع 

 .يمؾ ومرىم٦م شمدقمل دقمقى همػم دقمقى إظمرى -يمام ىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ -ىم٦مقمنمة ومر

 .قمنم إُم٤مُم٤مً  و  شمٙمـ شمٕمط٘مد أي ـم٤مئٗم٦م ىمٌؾ ذًمؽ اًمط٤مريخ أن قمدد أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م هؿ اصمٜم٤م

وعم٤م يم٤من قمدد إئٛم٦م اًمٗمٕمكم   يّمؾ إمم هذا  ،وذم همٛمرة هذه اعمٗم٤مضم٠مة اظمؽُمع امؿ هذا اًمٕمدد

 .ًمٞمٙمٛمؾ سمف قمدد إئٛم٦م اصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤مً  ٚمؼدقم٤مء ُمقًمقد   يسمد ُمـ إيّم٤مًمف إًمٞمف سم٤م اًمٕمدد ومال

قمنمثثي احلًثثـ سمثثـ ُمقؾمثثك اًمٜمثثقسمخطل هثثذا احلثثدث  وىمثثد رصثثد اعمثث١مرخ اًمِمثثٞمٕمل آصمٜمثث٤م

و  يذيمر أن أطمدًا ُمٜمٝم٤م يم٤من يٕمط٘مثد سمٕمثدد  ،يمؾ ومرىم٦م ُمٜمٝم٤م قم٘مٞمدةاًمط٤مريل ُمٌٞمٜم٤ًم قمدد شمٚمؽ اًمٗمرق و

 .ُمٕملم ُمـ إئٛم٦م

 : اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم احل٤مدي قمنم قمٜمد اًمٓم٤مئٗم٦موم٘م٤مل وهق يطحدث قمـ ُمقت احلًـ 

همي٣مهمؼمق .. .وسمقدم ومل ئمرف يمف ويمد ـم٣مهر هم٣مومتسؿ َم٣م ـمٜمر َمـ َمغماشميف أطميقه صمٔمٖمير وأَميف)

 .( ...أصح٣مزمف َمـ زمٔمده همروم٣مً 
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 آصمٜمثثل": و  يْمثثػ "اإلُم٤مُمٞمثث٦م": وؾمثثامه٤م،ُمٜمٝمثث٤م اًمٓم٤مئٗمثث٦م اًمث٤مٟمٞمثث٦م قمنمة صمثثؿ ذيمرهثث٤م وقمثثدّ 

ًمثثٞمس اًم٘مثثقل يمثثام ىمثث٤مل : نمثثة ُمثثٜمٝمؿ وهثثؿ اإلُم٤مُمٞمثث٦موىم٤مًمثث٧م اًمٗمرىمثث٦م اًمث٤مٟمٞمثث٦م قم): وم٘مثث٤مل "قمنمثثي٦م

 (ًمخإ...ه١مٓء
(5)

.  

ُمع أٟمف ىمثد رضمثح ُمٕمط٘مثد  ،ومذيمر ُمٕمط٘مده٤م ذم اإلُم٤مُم٦م و  ينم إمم قم٘مٞمدة آصمٜمل قمنم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 .أدًم٦م قم٘مٞمدهت٤م وردوده٤م قمغم اًمٗمرق إظمرى هدهذه اًمٗمرىم٦م قمغم سم٘مٞم٦م اًمٗمرق واؾمطٓمرد ذم 

 !! ؟م قمٚمامئٝمؿ يمٞمػ اظمؽُمقم٧م امؿ هذه اًمٕم٘مٞمدةوًمٙمـ ؾمٞمطْمح ًمٜم٤م ومٞمام ي٠ميت ُمـ ظمالل يمال

 : وهمٝمام يقم ٞمامذج َمـ أومقاهلؿ

يمالُمث٤ًم وذيمثر أورد اًمِمثٞمخ طمًثلم اعمثدرد اًمٓم٤ٌمـمٌث٤مئل طمثدي٨م اخلٚمٗمث٤مء آصمٜمثل قمنمث  *

إمم  ـمقياًل ىمرر ظمالًمف أن اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ   يٙمقٟمقا يقًمقٟمف اهطامُم٤ًم: ٓقمط٘م٤مدهؿ سم٤مؾمطٛمرار اإلُم٤مُمث٦م

 .ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

وزمسيب٤م افمتٗمي٣مدهؿ زم٣مؽميتٚمرار ؽمٙمسيٙم٥م اإلَم٣مَمي٥م وذًمؽ ٕن قمٛمقم اًمِمٞمٕم٦م ): ذيمر ىمقًمفومم٤م 

وذم احل٘مٞم٘م٦م ومث٢من أيث٤ًم  ،ضمتك هن٣مي٥م ايمٔم٣ممل ىم٣مٞمقا يتقومٔمقن أن ي٘مقن فمدد إ ٚم٥م أىمرر َمـ ذيمؽ زم٘مرغم

ُمـ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م اعمطٌ٘مٞم٦م ُمـ أواظمر اًم٘مثرٟملم اًمثث٤م  واًمث٤مًمث٨م أو أيث٤ًم ُمثـ يمطثٌٝمؿ اًمطثل أًمٗمث٧م ىمٌثؾ 

ن اًمث٤مًم٨م و  شمٓمٚمٝم٤م يد اًمطحريػ ٓ رقي ُم٤م يدل قمثغم أن هثذا احلثدي٨م ًمٗمث٧م اٟمطٌث٤مه أواظمر اًم٘مر

مت٤مُمث٤ًم  سمؾ ئمٝمر أهنؿ قمطَّٛمقا ،اعم١مًمٗملم اًمِمٞمٕم٦م أو أن أطمدًا دار ذم ظمٚمده أن هذا احلدي٨م يرشمٌط هبؿ

وًمٕمٚمٝمثؿ اقمطثؼموه طمثديث٤ًم ُمْمث٤مدًا ًمٚمطِمثٞمع سمٕمثد أن ؿمث٤مهدوا اًمٕمثامٟمٞمث٦م  ،قمغم هذا احلدي٨م اعمِمٝمقر

 .ءوٟمف ويًطٗمٞمدون ُمٜمف ًمّم٤محلٝمؿ ذم آوٓمراسم٤مت اًمطل أودت أظمػمًا سمخالومطٝمؿيًط٘مر

و  ينمثث سمٜمثثثق ٟمقسمخثثث٧م
(5)

وٓ طمطثثثك  أن إ ٚميي٥م اشمٛمييي٣م فممميييامثثذا احلثثثدي٨م وٓ حل٘مٞم٘مثثث٦م  

                                                
 .( 538 ،97: ص: ) يمط٤مب ومرق اًمِمٞمٕم٦م (0)

قمٚمامء ؿمٞمٕم٦م أًمٗمقا ذم اًمٗمثرق وأؾمث٤ٌمب شمٗمرىمٝمث٤م ومٚمثق يمث٤من ًمثدهيؿ قمٚمثؿ سمٕمثدد : أي( سمٜمق ٟمقسمخ٧م: ) أراد سم٘مقًمف (2)

 .يمر هذه اعم٠ًمًم٦مإئٛم٦م وأهنؿ اصمٜم٤م قمنم ًمذيمروه ذم يمطٌٝمؿ اًمطل هل ُمٔمٜم٦م ذ
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قمٌداظ إؿمثٕمري وٓ اسمثـ ىمٌث٦م ذم آصم٤مرمهث٤م اًمطثل سمثلم أيثديٜم٤م ويمٚمٝمثؿ قم٤مؿمثقا ذم أواظمثر  سمـ ؾمٕمد

 .(...اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م وقم٤مسوا اًمٖمٞم٦ٌم

إن أول ُمثثـ ـمثثرح ُمًثث٠مًم٦م آصمٜمثثل قمنمثث ُمثثـ ُمثث١مًمٗمل اًمِمثثٞمٕم٦م مهثث٤م اعمحثثدصم٤من ): لم أن وميي٣ملإ

وحمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل اًمٚمذان قم٤مؿمث٤م أواظمثر ُمرطمٚمث٦م اًمٖمٞمٌث٦م  قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل: اًمٙمٌػمان

 . (هث 329 - 328: اًمّمٖمرى وُم٤مشم٤م ذم أواظمره٤م قم٤مُمل

عمث٤م وضمثد يمثثػمًا ُمثـ أٟمف : شتبٌمةاإلَم٣مَم٥م وايم»ويٗمقل فمقم ازمـ زم٣مزمقيف ايمٗمٚمل دم َمٗمدَم٥م ىمت٣مزمف 

وم٢مٟمف أًمثػ هثذا اًمٙمطث٤مب اًمثذي وثٛمٜمف سمٕمثض ؿمٞمٕم٦م زُم٤مٟمف يٕمؽمهيؿ اًمِمؽ ذم أؾمس اعمذه٥م احلؼ 

إطم٤مدي٨م اًمطل شمٕملمي قمدد إئٛم٦م قمغم وضمف اًمدىم٦م ًمٙمل يٓمٛمئـ اًمِمٞمٕم٦م أن ُمذهٌٝمؿ هثق اًمٍمثاط 

 .اعمًط٘مٞمؿ

إئٛمث٦م اصمٜمث٤م قمنمث ُمثع أن هثذا ومٞمام أومرد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم ومّماًل ًمٚمرواي٤مت اًمطثل شمثذيمر أن 

ويٌدو ويم٠مٟمف أحلؼ سم٤مًمٙمط٤مب سمٕمد ؾمٜمقات رسمام ُمـ ىمٌثؾ اعم١مًمثػ  ،اًمٗمّمؾ   ي٘مع ذم ُمٙم٤مٟمف اعمٜم٤مؾم٥م

 !!(.ٟمٗمًف
(5)

. 

اًم٤ٌمطمث٨م اًمِمثٞمٕمل اعمٕمث٤مس أمحثد اًمٙم٤مشمث٥م وهثق يطحثدث قمثـ أؾمثٓمقرة اعمٝمثدي  ٘مرروي* 

قٟمثقا يٕمط٘مثدون أن اإلُم٤مُمث٦م اًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مئ٥م أن اًمِمٞمٕم٦م إمم شم٤مريخ ووم٤مة اإلُم٤مم احلث٤مدي قمنمث   يٙم

 : وم٘م٤مل ،ؾمطٜم٘مٓمع مم٤م ي١ميمد أهنؿ   يٙمقٟمقا يٕمط٘مدون أن إئٛم٦م حمّمقرون ذم اصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤مً 

ًمٚمٝمجثرة دون إقمالٟمثف  ش263»ذم ؾمث٤مُمراء ؾمثٜم٦م  (ع)أدت ووم٤مة اإلُم٤مم احلًثـ اًمٕمًثٙمري »

ًمِمثٞمٕم٦م إمم شمٗمجر أزُم٦م قمٜمٞمٗم٦م ذم صثٗمقف ا شطمدي٨م»قمـ وضمقد ظمٚمػ ًمف واًمقصٞم٦م إمم أُمف اعمًامة 

ش..اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمط٘مدون سميورة اؾمطٛمرار اإلُم٤مُم٦م اإلامٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ماإلُم٤مُمٞم٦م اعمقؾمقي٦م 
(5)

. 

وي١ميمثثد اًمٌٝمٌثثقدي اعمحثثدث اًمِمثثٞمٕمل اعمٕمثث٤مس أن قمثثدد إئٛمثث٦م اًمثثقارد ذم اًمروايثث٤مت * 

                                                

 (. 562 -556: ص)شمٓمقر اعم٤ٌم  اًمٗمٙمري٦م ًمٚمطِمٞمع ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم  (0)

 (. 554: ص)شمٓمقر اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمِمقرى إمم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف (2)
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 ،يّمح وذًمؽ يٕمٜمل أن اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م   يٙمـ يٓمر سمٌث٤مامؿ اٟم٘مٓمث٤مع إئٛمث٦م ٓ

 .ٕن إئٛم٦م يٜمقسمقن ذم سمٞم٤من احلؼ ،ومٚمٞمس هٜم٤مك إذن طم٤مضم٦م ًمطدويـ اًمرواي٤مت

قمغم أٟمؽ ىمد قمروم٧م ذم سمحث٨م اًمِمثذوذ قمثـ ٟمٔمث٤مم اإلُم٤مُمث٦م أن إطم٤مديث٨م ): وم٣مل ايمبٜمبقدي

 يمٚمٝمث٤م ُمّمثٜمققم٦مقمغم إئٛم٦م مجٚم٦م ُمـ ظمؼم اًمٚمقح وهمثػمه ثثث [ ذم اًمٜمص : أي] اعمروي٦م ذم اًمٜمّمقص

ومٚمق يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمّمثقص اعمطثقومرة ُمقضمثقدة قمٜمثد اًمِمثٞمٕم٦م  ،ٚمٞمؾذم قمٝمد اًمٖمٞم٦ٌم واحلػمة وىمٌٚمٝم٤م سم٘م

وعمث٤م وىمٕمث٧م احلثػمة  ،اإلُم٤مُمٞم٦م عمث٤م اظمطٚمٗمثقا ذم ُمٕمرومث٦م إئٛمث٦م اًمٓمث٤مهرة هثذا آظمثطالف اًمٗم٤موثح

ويمث٤مٟمقا ذم همٜمثك أن يطنثقمقا قمثغم شمث٠مًمٞمػ  ،ٕؾم٤مـملم اعمذه٥م وأريم٤من احلدي٨م ؾمثٜمقات قمديثدة

 (٦م هبذه اًمٙمثرة اًمٖمٞم٦ٌم ويمِمػ احلػمة قمـ ىمٚمقب إُم اًمٙمط٥م إلصم٤ٌمت
(5)

. 
هذه سمٕمض أىمقال اًمٓم٤مئٗم٦م ذم شم٘مرير ُمٕمط٘مثد اًمِمثٞمٕم٦م إوائثؾ وأهنث٤م يم٤مٟمث٧م شمٕمط٘مثد سم٤مؾمثطٛمرار 

إئٛم٦م وأن ومٙمرة اًمٕمدد آصمٜمل قمنمي ـم٤مرئ٦م قمثغم اعمثذه٥م وذًمثؽ سمٕمثد طمثدوث ُمث٠مزق اٟم٘مٓمث٤مع 

 .إئٛم٦م

  .اًمٕم٘مٞمدة وومٞمام يكم وىمٗم٤مت ُمع هذه

 

                                                

  .(572: ) ُمٕمروم٦م احلدي٨م (0)
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 املطلب الثاني

 وقفات وع ووضــــــوع

 اعتقاد الصيعة االثين عصرية باستىراو اإلواوة الظاِر 

 

شم٘مدم ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ ٟم٘مؾ مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص قمثـ سمٕمثض اعمح٘م٘مثلم ُمثـ قمٚمثامء اًمٓم٤مئٗمث٦م 

 .شم١ميمد أن اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ   يٙمقٟمقا يٕمط٘مدون أن ؾمٚمًٚم٦م اإلُم٤مُم٦م ؾمطٜم٘مٓمع

اًمثذي يمث٤مٟمقا وىمد طمدث اًمطحقل قمـ هذا آقمط٘م٤مد سمٕمد اٟم٘مٓمث٤مع اًمٜمًثؾ ُمثـ سمٞمث٧م اإلُم٤مُمث٦م 

يٕمط٘مدون أٟمف ىمد اظمطػم ًم٘مٞمث٤مدة إُمث٦م إمم ىمٞمث٤مم اًمًث٤مقم٦م وم٤مٟم٘مًثٛم٧م اًمِمثٞمٕم٦م إمم ىمراسمث٦م مخثس قمنمثة 

  .ثث هٙمذا ؾمامه٤م اًمٜمقسمخطل ويمذًمؽ اًم٘مٛمل إطمداه٤م ومرىم٦م وومرىم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

 وذًمؽ أٟمف عم٤م ُمث٤مت :أصٌح هذا آؾمؿ قمٚماًم ام٤م (آشمٛمل فمممي٥م): صمؿ سمٕمد أن اظمؽُمع ام٤م اؾمؿ

قمنم وٓ وًمد ًمف شمٗمط٘م٧م أذه٤مهنؿ قمـ دقمقى أٟمثف وًمثد ًمثف وًمثد سمّمثقرة هيث٦م صمثؿ  اإلُم٤مم احل٤مدي

ق سمٕمض إشم٤ٌمع هذه اًمدقمقى  .اظمطٗمك ظمقوم٤ًم قمغم ٟمٗمًف اعم٘مدؾم٦م وًمق و٤مع اًمديـ اعم٘مدس وصدَّ

 .وىمد شم٘مدُم٧م اًمٜمّمقص اًمطل شم١ميمد هذا اعمٕمٜمك

 : وهمٝمام يقم وومٖم٣مت َمع سمٙمؽ ايمٛمِمقص

زم٣مؽمييتٚمرار )ن اًمِمثثٞمٕم٦م إوائثثؾ يمثث٤مٟمقا يٕمط٘مثثدون ي٘مثثرر اًمِمثثٞمخ اعمثثدرد اًمٓمٌٓمٌثث٤مئل أ: أوًٓ 

وهليذا همٗميد ىمي٣مٞمقا ئمتٗميدون أن فميدد إ ٚمي٥م أىمرير َميـ ذيميؽ  ،ؽمٙمسٙم٥م اإلَم٣مَم٥م ضمتيك هن٣ميي٥م ايمٔمي٣ممل

 .(زم٘مرغم

اًمطثل أصثٌح٧م  "إُم٤مُم٤مً  آصمٜمل قمنم": أن اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ يم٤مٟمقا ٓ يٕمٚمٛمقن قمـ قم٘مٞمدة: أي

 .وأهن٤م شمًٛمٞم٦م حمدصم٦م ؿمٞمئ٤مً  ((آشمٛم٣م فمممي٥م)): سمٕمد ذًمؽ قمٚماًم قمٚمٞمٝم٤م وهل
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وًمذًمؽ وم٢من ُمـ يٕمط٘مثد أٟمثف ؾمثٞمقضمد ذم يمثؾ قمٍمث إُمث٤مم ُمٕمّمثقم رٗمثظ اًمثديـ ويّمثحح 

قمٚمؼ سمف ُمـ أظمٓم٤مء وررؾمف ُمـ اًمٙمذب واًمدس ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٙمط٥م يمط٤مسمث٤ًم أو ي١مًمثػ ُم١مًمٗمث٤ًم  ُم٤م

 ! ؟رٗمظ هق سمف اًمديـ

  ؟ُم٤م ىمٞمٛم٦م اإلُم٤مُم٦م إذا   شم٤ٌمذ هل هذه اًمقفمٞمٗم٦م: اً إذ

 رواي٤مت قمـ إُم٤مم ؾم٤مسمؼ يروهي٤م أؿمخ٤مص همػم ُمٕمّمقُملم ًمٞمطٕمٌد هبث٤م وهؾ يٛمٙمـ أن شمقضمد

 !؟اًمٜم٤مس ُمع وضمقد اعمٕمّمقم

ؿ م قمغم شمدويـ رواي٤مت ًمثُٞمٕمٚمِ دِ ٘مْ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٗمٙمر أطمد ُمـ إشم٤ٌمع ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ ومٞمُ 

هب٤م أٟم٤مؾم٤ًم ؾمٞم٠مشمقن ذم قمٍم ىم٤مدم ًمطحؾ هذه اًمرواي٤مت حمثؾ اإلُمث٤مم اًم٘مث٤مدم ومٞمطٚم٘مثك اًمٜمث٤مس ديثٜمٝمؿ 

 !؟اعمٕمّمقم ُمع وضمقدهُمـ همػم 

 .إن آقمط٘م٤مد سمطًٚمًؾ اإلُم٤مُم٦م اًمٔم٤مهرة يٛمٜمع ُمثؾ هذا اإلضمراء

 

يمط٤ًٌم ذم اًمٗمثرق ذم هن٤ميث٦م اًم٘مثرن  إن اعمدرد ي٘مرر أن قمٚمامء آصمٜمل قمنمي٦م اًمذيـ دوٟمقا: شم٣مٞمٝم٣م

  يِمػموا إمم ـم٤مئٗم٦م اصمٜمل قمنمي٦م ُمثع أهنثؿ ذيمثروا اًمٗمثرق  (وىمد ٟم٘مٚمٜم٤م سمٕمض ٟمّمقصٝمؿ  ) اًمث٤مًم٨م

مم قمٍمهؿ وهق اًمٕمٍم اًمذي شمال ُمقت احلًـ اًمٕمًثٙمري اإلُمث٤مم احلث٤مدي قمنمث قمٜمثد اًمِمٞمٕمٞم٦م إ

 .اًمٓم٤مئٗم٦م

وقمدم ذيمرهؿ امذا آؾمثؿ وٓ ًمٕمثدد إئٛمث٦م آصمٜمثل قمنمث يثدل قمثغم أن هثذه اًمثدقمقى ذم 

 .اًمٕمدد ىمد أطمدصم٧م سمٕمدهؿ

 

ء فمٙميام ىمب٣مر شم٣من َمـي٠مىمد اظمدرد أن دفمقى فمدد آشمٛمل فممم ومد اطمتٙمٗمٜم٣م فم٣مظم٣من حمد  : شم٣ميمر٣مً 

 (ايمِمييدوق): زمييي حمٚمييد زمييـ فمييقم زمييـ زم٣مزمقيييف ايمٗمٚمييل اظمسييٚمك ): ايمُمييٝمٔم٥م آشمٛمييل فمممييي٥م مهيي٣م

 .(ئمٗمقب ايم٘مٙمٝمٛمل زمـ وحمٚمد
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وم٘مد ذيمر أن اًمّمدوق أًمػ يمط٤مسم٤ًم ًمدومع اًمِمؽ واحلػمة اًمطل أصث٤مسم٧م اًمِمثٞمٕم٦م سمًث٥ٌم ُمثقت 

 .آظمر إُم٤مم ودقمقى اظمطٗم٤مء اسمٜمف

 ، إَم٣مَمي٣ًم دم ىمتي٣مب ايم٘مي٣مدموىمذيمؽ همٔمؾ ايم٘مٙمٝمٛمل أو نمغمه همٟمحلؼ أضم٣مدي٧م سميذىمر اشمٛميل فمممي

 .وهذا ي١ميمد أن قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٓ يؽمددون ذم اظمطالق اًمرواي٤مت اًمطل حت٤مومظ قمغم اعمذه٥م

 

هيذا )وأَم٣م ايمبٜمبيقدي همٝم٠مىميد أٞميف يميق ىمي٣من افمتٗمي٣مد إ ٚمي٥م هيق اشمٛمي٣م فمممي ظمي٣م ضميدث : رازمٔم٣مً 

 .(آطمتالف ايمٖم٣مضح وظم٣م وومٔم٦م احلغمة ٕؽم٣مؿمكم اظمذه٤م وأرىم٣من احلدي٧م

احلًـ اًمٕمًٙمري ىمد اٟم٘مًٛمقا سمٕمد ُمقشمف إمم أرسمع قمنمة ومرىمث٦م ثثث أو مخثس قمنمثة  شم٤ٌمعأوم٢من 

 .اًمٜمقسمخطل واًم٘مٛمل: يمام ىم٤مل اعم١مرظم٤من اًمِمٞمٕمٞم٤من ثث ومرىم٦م

ومٚمق يم٤من هٜم٤مك ٟمص يدل قمغم طمٍم قمدد إئٛم٦م ذم اصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤ًم عم٤م اظمطٚمػ إشم٤ٌمع هثذا 

 !؟آظمطالف

ن اٟم٘مٓمثث٤مع إئٛمثث٦م وذًمثثؽ يٕمٜمثثل أهنثثؿ وهثثذا ي١ميمثثد أن اًمِمثثٞمٕم٦م إوائثثؾ   يٙمقٟمثثقا يٕمط٘مثثدو

 .رط٤مضمقن إمم طمٗمظ رواي٦م وٓ شم٠مًمٞمػ يمط٤مب ٓ

 

 .ُم٤م ذيمره اًمٌٝمٌقدي ي٘مرره اًم٤ٌمطم٨م أمحد اًمٙم٤مشم٥م سمّمقرة أووح: طم٣مَمس٣مً 

ث دوم٘مد ىمرر أن ُمقت احلًثـ اًمٕمًثٙمري دون إقمالٟمثف وضمثق ر أزُمث٦م قمٜمٞمٗمث٦م ذم ظمٚمثػ ًمثف ومجَّ

ؾمثثطٛمرار اإلُم٤مُمثث٦م اإلامٞمثث٦م إمم يثثقم صثثٗمقف اًمِمثثٞمٕم٦م اعمقؾمثثقي٦م اًمثثذيـ يمثث٤مٟمقا يٕمط٘مثثدون سميثثورة ا

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

 !؟وُمـ يم٤من يٕمط٘مد هبذه اإلُم٤مُم٦م اعمطًٚمًٚم٦م ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ي١مًمػ يمط٤ًٌم أو رٗمظ رواي٦م
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يٚمٗمف ذم أُمطف ٕسم٘مك ذريطثف إمم ىمٞمث٤مم  ًمق أراد أن ي٘مٞمؿ ٟمًاًل ُمـ سمٞمطف  ن اظ أ: ؽم٣مدؽم٣مً 

جث٦م سمٛمثثؾ ُمٕمط٘مثد اإلُم٤مُمٞمث٦م اًمطثل إذ ٓ شم٘مثقم قمثغم اًمٜمث٤مس احل :اًم٤ًمقم٦م وعمٙمٜمٝمؿ ُمـ حت٘مٞمثؼ ُمثراده

 .ظمٚمؼ إُم٤مُم٤ًم صمؿ ظم٠ٌمه ذم ضمٌؾ أو هداب وشمرك اًمٜم٤مس يطٕمٌدون سم٤مًم٤ٌمـمؾ شمٕمط٘مد أن اظ 

 .إن هذا ٓ يطّمقر ذم طمؼ احلٙمٞمؿ اخلٌػم 

هذه إىمقال اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م شم١ميمثد أن : صمؿ ٟمٕمقد إمم ُمقوقع هذا اًمٌح٨م ومٜم٘مقل

واًمثذي  ،ئٛم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمط٘مدون اؾمطٛمرارهؿ إمم ىمٞمث٤مم اًمًث٤مقم٦ماًمٓم٤مئٗم٦م ىمد ومقضمئ٧م سم٤مٟم٘مٓم٤مع إ

ٓ اإلسار قمٚمٞمف واؾمطحداث أدًمث٦م  يم٤من يٜمٌٖمل أن يقىمٔمٝمؿ عمراضمٕم٦م هذا اعمٕمط٘مد اًمذي فمٝمر ظمٓم٠مه

 .وًمٙمـ ذًمؽ آؾمطحداث   ر٘مؼ امؿ اعمٓمٚمقب ،ضمديدة ًمط٘مقيطف

ٞمط هبث٤م ُمثـ قمٚمثقم وم٢من اًم٘مقاقمد اًمطل جيث٥م أن ي٘مثقم قمٚمٞمٝمث٤م اعمثذه٥م وهثل اًمروايث٦م وُمث٤م رث

  شم١مؾمثس إٓ ذم أظمرى يمٕمٚمؿ اًمرضم٤مل وقمٚمؿ اعمّمٓمٚمح واًمطقصمؼ ُمـ ؾمالُم٦م اًمرواي٦م وٟمحثق ذًمثؽ 

ممثث٤م قمّمثثقر ُمطثث٠مظمرة سمٕمثثد شمثثدويـ اًمٙمطثث٥م اًمروائٞمثث٦م واًمٗم٘مٝمٞمثث٦م ثثثث يمثثام ؾمثثٞم٠ميت سمٛمِمثثٞمئ٦م اظ شمٕمثث٤ممم ثثثث 

ؾمٞمجٕمٚمٝمؿ قم٤مضمزيـ قمثـ ُمٕمرومث٦م احلثؼ ُمثـ اًم٤ٌمـمثؾ واًمّمثحٞمح ُمثـ اًمْمثٕمٞمػ ذم اًمقىمث٧م اًمثذي 

  .اًمديـ ٠مهؾ اًمًثٜم٦مىمد طمٗمظ سم مم٤م ي١ميمد أن اظ  ،ٜم٦مثومٞمف هذه اًمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمًاؾمط٘مرت 

 .ًمٞم٘مٞمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمذهٌٝمؿ شمراصمٝم٤موؾمٜمرى أن اًمِمٞمٕم٦م ؾمٞمطًٚمٚمقن إمم قمٚمقم اًمًٜم٦م ويطٓمٗمقن 

وهٙمثذا .. .وم٘مد شمًٚمٚمقا إمم اًمٗم٘مف و إمم أصقل اًمٗم٘مف وإمم اًمطٗمًثػم و إمم ُمّمثٓمٚمح احلثدي٨م

واقمؽماومث٤مت اعمح٘م٘مثلم ُمثـ  ،واًمقاىمثع ظمثػم ؿمث٤مهد ،ٔمقا قمثغم اعمثذه٥موسمذًمؽ اؾمطٓم٤مقمقا أن رث٤موم

 .رٛمؾ ذم داظمٚمف اًم٘مدرة قمغم آؾمطٛمراراًمذايت مم٤م ي١ميمد أن اعمذه٥م ٓ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ي١ميمد ذًمؽ

  .ذم اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م وؾمٞم٠ميت سمٕمض ؿمقاهده سم٢مذن اظ 

 



 

 
 
 

 

 

 انثبٍَ عشزادلجحث 
 قصىر كزت انرتاجى يف انزعزَف ثبنزواح

 
ىمّمثثقر يمطثث٥م اًمثثؽماضمؿ ذم  قمثثرض ُمقوثثقع: اظمْمٙميي٤م إول

 .اًمطٕمريػ سم٤مًمرواة

ُمقوقع ىمّمقر يمطث٥م اًمثؽماضمؿ ذم وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .اًمطٕمريػ سم٤مًمرواة
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 املطلب األول
 وعـــوضـرض وــع

 قصوو كتب الرتاجي يف التعريف بالروا 

 

قمثثغم أن اًمثثديـ ؾمثثٞمٌ٘مك شم٘مثثقم  ٦مقم٘مٞمثثدة اًمِمثثٞمٕم٦م آصمٜمثل قمنمثثين أرأيٜمث٤م ذم اعمٌحثث٨م اًمًثث٤مسمؼ 

ُمثـ  إٟمام طمدصم٧م سمٕمد ُمقت آظمر إُمث٤مموومٙمرة آصمٜمل قمنم  ،حمٗمقفم٤ًم سمقضمقد إئٛم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

واًمذي   يٕمٚمؿ ًمف وًمد وإٟمام زقمؿ ًمف وًمد ًمٚمخروج ُمـ  احلًـ اًمٕمًٙمري ثث اإلُم٤مم احل٤مدي قمنم ثث

 .اعم٠مزق اًمذي وىمع ومٞمف أشم٤ٌمع اعمذه٥م

يٙمـ ام٤م أي شمّمٜمٞمػ ظمالل    ٦ماًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي يمؾ اًمدٓئؾ شمدل قمغم أن وامذا وم٢من

 .شمٚمؽ اعمدة إذ ٓيٕم٘مؾ أن يٙمطٌقا ؿمٞمئ٤ًم وهؿ يٕمط٘مدون ُمراوم٘م٦م إئٛم٦م امؿ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

 .وًمٕمؾ ُم٤م ؾمٜمقرده هٜم٤م قمٜمٝمؿ ذم ضم٤مٟم٥م شمراضمؿ اًمرواة يٌلم ـمروم٤ًم ُمـ ذًمؽ

يمط٥م سمٞمٜم٦م ذم ع اامجري اًم٘مرن اًمراسم اعم١مًمٗملم ذم هذا اًم٤ٌمب ي١ميمدون أٟمف   يٙمـ هٜم٤مك ىمٌؾ وم٢من

 .وهؿ ُمـ أول ُمـ صٜمػ ذم هذا اًم٤ٌمب -ومٞمام ي٠ميت يمام ئمٝمر ُمـ يمالم اًمٓمقد واًمٜمج٤مرهذا اًم٤ٌمب 

وم٢م  ىمد أضم٧ٌم إمم ُم٤م شمٙمرر ؾم١مال اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ ): وم٣مل ايمْمقد دم ؽمب٤م سمٟميمٝمػ ىمت٣مزمف

ٛم٦م وقمـ إئ ^ُمـ مجع يمط٤مب يِمطٛمؾ قمغم أؾمامء اًمرضم٤مل اًمذيـ رووا قمـ رؾمقل اظ  ،ومٞمف

صمؿ أذيمر سمٕمد ذًمؽ ُمـ شم٠مظمر زُم٤مٟمف ُمـ رواة احلدي٨م أو  ،ُمـ سمٕمده إمم زُمـ اًم٘م٤مئؿ  

 .(....ُمـ قم٤مسهؿ و  يرو قمٜمٝمؿ

و  أضمد ٕصح٤مسمٜم٤م يمط٤مسم٤مً ضم٤مُمٕم٤ًم ذم هذا اعمٕمٜمك إٓ خمطٍمات ىمد ذيمر يمؾ ): إمم أن ىم٤مل

 ،اًمٖم٤مي٦م ذم ذًمؽ وم٢مٟمف ىمد سمٚمغ ،إٓ ُم٤م ذيمره اسمـ قم٘مدة ُمـ رضم٤مل اًمّم٤مدق  ،إٟم٤ًمن ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م

(و  يذيمر رضم٤مل سم٤مىمل إئٛم٦م 
(5)

. 

واسمـ قم٘مدة زيدي  ،اسمـ قم٘مدةإٓ يمط٤مب  ىمٌٚمف ذم هذا اًم٤ٌمب ومذيمر أٟمف   جيد يمط٤مسم٤ًم ضم٤مُمٕم٤مً 

                                                

 (. 57: ص)رضم٤مل اًمٓمقد  (0)
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سم٤مىمل إئٛم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وإٟمام ذيمر ُم٤م يص ُمذهٌف صمؿ إٟمف   يذيمر رضم٤مل  ،ضم٤مرودي ومٙمط٤مسمف عمذهٌف

اًمًٜم٦م وسمٕمض رواة
(5)

. 

وم٢م  وىمٗم٧م قمغم ُم٤م ذيمره اًمًٞمد ): َم٥م ىمت٣مزمف دم سمراصمؿ ايمرصم٣ملووم٣مل ايمٛمج٣مر دم َمٗمد

ُمـ شمٕمٞمػم ىمقم ُمـ خم٤مًمٗمٞمٜم٤م أٟمف ٓ ؾمٚمػ ًمٙمؿ  -أـم٤مل اظ سم٘م٤مءه وأدام شمقومٞم٘مف  -اًمنميػ 

وٓ قمرف ُمٜم٤مزامؿ  ،وهذا ىمقل ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف سم٤مًمٜم٤مس وٓ وىمػ قمغم أظم٤ٌمرهؿ ،ُمّمٜمػ وٓ

 ،وٓ طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م عمـ   يٕمٚمؿ وٓ قمرف ،ٜمفوٓ ًم٘مل أطمدًا ومٞمٕمرف ُم ،وشم٤مريخ أظم٤ٌمر أهؾ اًمٕمٚمؿ

وإٟمام ذيمرت ذًمؽ قمذرًا  ،ًمٕمدم أيمثر اًمٙمط٥م ،و  أسمٚمغ هم٤ميطف ،وىمد مجٕم٧م ُمـ ذًمؽ ُم٤م اؾمطٓمٕمطف

 (إمم ُمـ وىمع إًمٞمف يمط٤مب   أذيمره
(5)

. 

وهذا آهت٤مم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م رهمؿ أن اًمٜمج٤مر طم٤مول رده يدل قمغم أن أهؾ اًمًٜم٦م 

وم٢من  ،إذ ًمق يم٤من امؿ ُمّمٜمٗم٤مت ُمقضمقدة ًمٕمروم٧م ، هذا اًمٗمـيٕمٚمٛمقن أن ًمٚمِمٞمٕم٦م ُمّمٜمٗم٤مت ذم ٓ

وعم٤م يم٤من اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس امؿ  ،اًمِمٞمٕم٦م يٕمٞمِمقن ذم وؾمط اعمجطٛمع اعمًٚمؿ ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م ُمع اًمًٜم٦م

ف سم٤مًمرواة ًمطٙمقن أصاًل يٕمطٛمد قمٚمٞمف وم٢من ذًمؽ ؾمٞمجٕمؾ اعمّمٜمٗم٤مت ذم هذا اًم٤ٌمب  يمط٥م ؾم٤مسم٘م٦م شمٕمري

إومم ًمٚمِمٞمٕم٦م اًمطل أًمٗم٧م ذم اًم٘مرن اًمراسمع ٓ حتٛمؾ وامذا وم٢من اعمّمٜمٗم٤مت  ،همػم واومٞم٦م سم٤مًمٖمرض

 .ُمـ اًمطٕمريػ سم٤مًمرواة ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ احلٙمؿ قمغم اًمرواي٦م

ٓ يٙم٤مد يذيمر درضم٦م اًمراوي  (هث343: رضم٤مل اًمٙمٌم ت)وم٠مىمدم يمط٤مب ًمٚمِمٞمٕم٦م هق 

ـ سمؾ طمطك اعمِم٤مهػم ُم ،رد اًمطقصمٞمؼ ذم يمط٤مسمف إٓ ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿو  يَ  ،شمقصمٞم٘م٤ًم وٓ دمرر٤مً  ٓ

 .(رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري): قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م   يقصمؼ أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمام ي٘مرر ذًمؽ حم٘مؼ

 :( ش  5324:ت ) اًمًٞمد حمٛمد رو٤م احلًٞمٜمل اجلالزم ىم٤مل حم٘مؼ رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري

َمع مجٝمع   ششمٗم٥م»: ٞمالضمظ أن ايمٗمدَم٣مء إلم فمٌم ايمُمٝمخ ايمْمقد مل يٌمضمقا زمٗمقل -5) 

يمام  ،ٍميح سمذًمؽ ُمع خم٤مًمٗمل اعمذه٥م ُمـ اًمث٘م٤مت هم٤مًم٤ٌمً وإٟمام ٟمجد اًمط ،ايمرٗم٣مت ضمتك اظمُم٣مهغم

أو ُمع اًمذيـ صدرت  ،ومٕمٚمف أسمق هم٤مًم٥م اًمزراري ذم اًمرؾم٤مًم٦م ُمع ُمِم٤ميف ُمـ اًمقاىمٗم٦م دون همػمهؿ

                                                

 . (5/32)هداي٦م اًمٕم٤مروملم ( هث 333: قذم ؾمٜم٦مُمـ قمٚمامءاًمزيدي٦م شم.. اجل٤مرودي: )ىم٤مل اًم٤ٌمسم٤م  (0)

 (. 3: ص)رضم٤مل اًمٜمج٤مر  (2)
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: وأرادوا سم٤مًمطٍميح سمقصم٤مىمطٝمؿ سمٛمثؾ ،ومٞمٝمؿ ـمٕمقن   يرشمْمقه٤م ذم اًمديـ أو اًمّمدق أو اًمًداد

 . (٦م ذم طم٘مٝمؿدومع شمٚمؽ اًمٓمٕمقن اعم٘مقًم٦م أو اعمطقمه شيم٤من صم٘م٦م»

إٓ ُمع خم٤مًمٗمل اعمذه٥م اًمث٘م٤مت اًمذيـ  شاًمث٘م٦م»: صمؿ يٍمح سم٠مهنؿ ٓ يٕمرومقن ُمّمٓمٚمح

وي١ميمد أن ُمّمٓمٚمح اًمطقصمٞمؼ قمٜمد ىمدُم٤مء اعمّمٜمٗملم ذم اًمرضم٤مل إٟمام هق  ،يذيمرون ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م

 : ومٞم٘مقل سمذيمر اٟمط٤ًمب اًمراوي إمم اعمذه٥م وم٘مط

ايمتل سم٘مقن دايم٥م  شَمـ أصح٣مزمٛم٣م»: ؿوىمرغمًا َم٣م ٞمجد اومتِم٣مرهؿ دم وصػ اظمُم٣مهغم زمٗمقهل)

 (ضمس٤م اظمٛمٜم٨م اظمذىمقر ،فمعم ايمتقشمٝمؼ
(5)

. 

 ،قمٜم٤مي٦م اًمًٜم٦م ذم متٞمٞمز اًمث٘م٤مت ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء وشم٠مظمر اًمِمٞمٕم٦م ذم ذًمؽشم٘مدم صمؿ ي٘م٤مرن سملم 

أن أقمالم اًمرضم٤مل ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م   يطّمدوا ًمٚمط٠مًمٞمػ جلٛمع أؾمامء  -صم٤مٟمٞم٤ًم  -وٟمالطمظ ): ومٞم٘مقل

 .- أهؾ ايمسٛم٥م: أي -ى ًمف اًمٕم٤مُم٦م يمام شمّمد ،اًمث٘م٤مت ذم حمؾ واطمد

يم٤مًمٓمٌ٘م٤مت  ،وأُم٤م اعم١مًمٗم٤مت اعمطقومرة ذم اًمرضم٤مل وهل إصقل ومٚمٝم٤م أهمراض ُمطٜمققم٦م أظمرى

 . شاعمِمٞمخ٤مت»واًمٓمرق ذم  ،شاًمٗمٝم٤مرس»واعم١مًمٗملم واعم١مًمٗم٤مت ذم  ،شرضم٤مل اًمٓمقد»ذم 

وىمد  ،هم١مٞمام هق أَمر شم٣مٞمقي نمغم َمٗمِمقد زم٣ميمذات ،ايمقارد همٝمٜم٣م شايمتقشمٝمؼ وايمتّمٔمٝمػ»وأَم٣م 

 .أو ًمدومع دظمؾ اًمٓمٕمـ قمٜمٝمؿ يمام أعمحٜم٤م ،يٙمقن ٕضمؾ متٞمٞمز اعمقصقوملم وحتديد هقي٤مهتؿ

همٙمؿ ٞمٔمٜمد هل٣م َمر٣مًٓ فمٛمد ايمٗمدَم٣مء ؽمقى َم٣م ٞمس٤م إلم ازمـ  ،وأَم٣م ايم٘مت٤م اخل٣مص٥م زم٣ميمتقشمٝمؼ

ويمذًمؽ اًمٙمط٥م اخل٤مص٦م  ،يمام ؾمٌؼ أن ًمف يمط٤مسم٤ًم ذم اعمٛمدوطملم - ُم١مًمػ يمط٤مسمٜم٤م هذا - ايمٕمّم٣م ري

 .د اظمطص سم٤مًمط٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م اسمـ اًمٖمْم٤مئري هبذا اًمٙمط٤مبوم٘م ،سم٤مًمْمٕمٗم٤مء

مجٕمٝم٤م ذم حمؾ واطمد  ،ظم٤مص٦م ُمـ اعمٜمحروملم واعمٓمٕمقن قمٚمٞمٝمؿ شأؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء»صمؿ إن 

 .اًمٕمالُم٦م واسمـ داود ذم اًم٘مًؿ اًمث٤م  ُمـ يمط٤ميب رضم٤مامام يمام هق

 .اؾمامً  (565)واسمـ داود  ،وم٠مورد اًمٕمالُم٦م جمٛمققم٦م يمٌػمة

اعم٘مدس  ،أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء ذم حمؾ واطمد اعمح٘مؼ اًمٙم٤مفمٛمل وشمّمدى جلٛمع أيمؼم جمٛمققم٦م ُمـ

                                                

 (. 27-26: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (0)
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 -سمٕمد آصمٜمل قمنم  -وم٠مورد ذم اًمٗم٤مئدة إومم  ،(هث5227-3333)اًمًٞمد حمًـ  ،إقمرضمل

صمؿ ذم اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ ُمِمٞمخ٦م  ،أؾمامءهؿ (458-257: ص)ُمـ اعمجٚمد إول 

 (٦م اًمْم٤مومٞم٦مُمع اعمٜم٤مىمِم (535 - 459: ص)اًمٕمّم٤مسم٦م اًمذيـ ـمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ 
(5)

. 

وي٠مىمد حمٗمؼ ىمت٣مب ازمـ ايمٕمّم٣م ري َمرة أطمرى أن ايمراوي ايمذي ختٙمق سمرمجتف َمـ ايمْمٔمـ 

 : زمؾ اٞمتامؤه يمٙمٚمذه٤م اإلَم٣مَمل ىم٣مٍف دم ايمتقشمٝمؼ همٝمٗمقل (شمٗم٥م)هم١مٞمف 

إن وصمقد طمٞم٨م  ،شمٌدو وم٤مئدشمف ضمٚمٞم٦م قمغم ُمٜمٝم٩م اًم٘مدُم٤مء شاًمْمٕمٗم٤مء»إن آهطامم سم٠مُمر )

وإذا اٟمحٍم قمدد  ،يمام ذطمٜم٤م !!إؿمالوم٣ًم وسمٗمٝمٝمداً  ،ئمٛمل ايمرٗم٥م واٞمتٖم٣مؤه ،ايمْمٔمـ ئمٛمل فمدم ايمرٗم٥م

ذم ُمـ صم٧ٌم اٟمطامؤه  ،شمٙمقن وم٤مقمٚم٦م ُم١مصمرة شأص٤مًم٦م اًمقصم٤مىم٦م ذم اعم١مُمـ»وم٢من  ،اًمْمٕمٗم٤مء ذم ُم٘مدار ُمٕملم

وٓ ٞمٗمػ فمعم  ،وهبذا ٞمتٚم٘مـ َمـ متٝمٝمز وشم٣موم٥م جمٚمقفم٥م ىمبغمة َمـ ايمرواة ،اعمذهٌل إمم اإلُم٤مُمٞم٦م

وايمتل ومد يٛم٘مُمػ فمقاره٣م زمٔمد  ،يمتُمب٧م زم٣ميمتقشمٝمٗم٣مت ايمٔم٣مَم٥م اظمتٔمٚمٙم٥ماظمٟمزق ايمذي يدهمٔمٛم٣م إلم ا

 (وسمٓمٜمر ايمٖمّم٣م ح ،وسمٗمٙم٤م إضم٘م٣مم وسمٕمغم ايمٖمت٣موى ،ضمكم
(5)

. 

صمؿ ي١ميمد أن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي هق آيمطٗم٤مء سم٤مٟٓمطامء إمم اعمذه٥م ًمطقصمٞمؼ اًمراوي أٟمف ُمٜمٝم٩م 

 !!اًم٘مدُم٤مء وأن اًمٕمٛمؾ سمف رٛمٞمٜم٤م ُمـ آومطْم٤مح

أٟمف روى  ئقنيٗم٤مضمحل٤مضمطٝمؿ إًمٞمف ومٞمف صمؿ ْم٤مح أهنؿ ىمد يقصم٘مقن راوي٤ًم ذم ُمٙم٤من وًمٕمٚمف أراد سم٤مٓومط

 !!شمٜم٘مض اعمٜمٝم٩م وشمٜمًٗمف ُمـ أؾم٤مؾمفرواي٦م ٓ شمطٗمؼ ُمٕمٝمؿ ومٞمْمٕمٗمقٟمف وطمٞمٜمئذ يٙمقن ذًمؽ ومْمٞمح٦م 

وم٢مهنؿ ٓ يًطٓمٞمٕمقن أن جيدوا راوي٤ًم شم٘مٌؾ يمؾ رواي٤مشمف: ٕٟمف ًمٞمس هق اًمذي روى يمؾ ُم٤م 

 !! ًم٤ًمٟمف ومٞمحػمهؿ هذا اًمطٜم٤مىمض ذم اًمراوي اًمقاطمدٟم٥ًم إًمٞمف أصاًل وإٟمام ووٕم٧م قمغم

أٞمف دم ىمرغم َمـ إؽم٣مٞمٝمد ومد وومع نمٙمط واؾمتب٣مه دم أؽم٣مَمل ايمرصم٣مل ): ومٝمذا اعمٛم٘م٤م  ي١ميمد

 (وآزم٣م ٜمؿ أو ىمٛم٣مهؿ أو أيمٗم٣مهبؿ
( )

. 

                                                
  (.28-27)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (0)

 . اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

 (. 5/577)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  (3)
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رط٤مر  (ضم٤مُمع اًمرواة): ُم١مًمػ (هث5535: ت)وهذا اًمذي ضمٕمؾ حمٛمد سمـ قمكم إردسمٞمكم 

ٕن أؾمامء اًمرواة وردت ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ ز اًمرواة سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض: ذم قمدم ىمدرشمف قمغم متٞمٞم

مم٤م أدى إمم قمدم ىمدرشمف قمغم ُمٕمروم٦م اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م  ،إوص٤مف اعمٛمٞمزة ًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض

 .واًمذي وىمع ومٞمف ىمٌٚمف يمثػم ُمـ ومحقل اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء قمغم طمد ىمقًمف ،ُمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م

: رسمف اًمٖمٜمل حمٛمد سمـ قمكم إردسمٞمكم ومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق: أُم٤م سمٕمد): ىم٤مل

ٟمف طملم اعم٘م٤مسمٚم٦م وأظمذ إطم٤مدي٨م وأظم٤ٌمر إئٛم٦م إـمٝم٤مر قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اظ اعمٚمؽ اعمخط٤مر ىمد إ

أًمزم قمغم ذُم٦م وؾمٕمف وـم٤مىمطف أن يٜمٔمر سمٕملم اًمٌّمػمة واًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ ذم صح٦م اًمٓمريؼ ووٕمٗمف 

٤مُم٤ًم طمطك رّمؾ آُمطٞم٤مز اًمقاذم وأن يًٕمك وهيطؿ اهطامُم٤ًم شم ،وُمٕمٚمقُمف وجمٝمقًمف وطمًٜمف وُمقصم٘مف

 .وآٟمٙمِم٤مف اًمِم٤مذم ذم هذا اعمٓمٚم٥م اًمنميػ

ذىمر ايمراوي فمعم  ومٚمام شمقضمف إمم هذا اعمٓمٚم٥م إىمَم واعم٘مّمد إقمغم ص٤مر سم٥ًٌم اشمٗم٤مق

وَمتحغمًا حتغمًا فمٓمٝماًم ومل جيد أو سم٤مقمط٤ٌمر اظمطالف اًمٜمًخ ومٞمف ُمطٗمٙمرًا شمٗمٙمرًا قمٛمٞم٘م٤ًم  ؽمبٝمؾ اإلؿمالق

همال صمرم ص٣مر اخلػم زمسب٤م هذا دم ٞمٓمر هذا  ،يمِمح٥م وزم٣ميمّمٔمػ أو نمغممه٣مسمرصمٝمح٣ًم يمٙمح٘مؿ زم٣م

طمطك طمٙمٛمقا سمجٝم٤مًم٦م  ،زمؾ دم ٞمٓمر مجٝمع ىمرغم َمـ همحقل ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء أيّم٣مً  ،ايمّمٔمٝمػ جمٜمقًٓ 

وعم٤م يم٤من أُمث٤مل هذا اخلؼم يمثػمة ذم  ،اخلؼم اعمقصقف هبذا اًمقصػ و  جيٕمٚمقه ُمٜم٤مـم٤ًم ًمٚمحٙمؿ

 .ٓقمط٤ٌمر ص٤مر هذا اعمٕمٜمك صم٘مٞماًل قمغم هذا اًمْمٕمٞمػ هم٤مي٦م اًمث٘مؾظم٤ٌمر جمٝمقًم٦م هبذا ايمط٥م إ

وص٤مر يطيع ويٌطٝمؾ وي٠ًمل ُمـ اجلقاد احلؼ واًمٗمٞم٤مض اعمٓمٚمؼ أن يرومع سمٚمٓمٗمف اخلٗمل 

ٟم٘م٤مب اًمٖمٛمقض قمـ وضمف هذا اعم٘مّمقد طمطك أٟمف سمٕمد اعمدة اعمديدة اًمطل يم٤من ُمطٗمٙمرًا وُمًطٙمِمٗم٤ًم 

 .(..ووقح هذا

سختل هذه يٚم٘مـ أن يِمغم ومري٤م َمـ اشمٛمل فممم أيمػ وزم٣مجلٚمٙم٥م زمسب٤م ٞم): إمم أن ىم٤مل

ضمدي٧م أو أىمرر َمـ إطمب٣مر ايمتل ىم٣مٞم٦م زمحس٤م اظمُمٜمقر زمكم فمٙمام ٛم٣م رضقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ جمٜمقيم٥م 

 (أو ضٔمٝمٖم٥م أو َمرؽمٙم٥م َمٔمٙمقَم٥م احل٣مل وصحٝمح٥م
(5)

. 

يّمحح هب٤م اصمٜمل  إامٞم٦م إام٤مُمٞم٦م شمقصؾ إمم ـمري٘م٦موه٤م هق ىمد أظمذ ذم اًمدقم٤مء وآسمطٝم٤مل طمطك 

                                                

 (. 6-5/4)ضم٤مُمع اًمرواة  (0)
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 !!يم٤من ىمد وٕمٗمٝم٤م اًمٕمٚمامء ىمٌٚمف ٦مُمـ أطم٤مدي٨م آصمٜمل قمنمي ًمػ طمدي٨ٍم قمنم أ

وم٤مًمٕمٚمامء   يًطٓمٞمٕمقا أن يّمححقه٤م ـمقال ُمدة ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م ىمرون ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م إمم 

  يٕمرومقا اًمٓمري٘م٦م اًمطل اٟمٙمِمٗم٧م امذا اًمٕم٤م  ذم أقم٘م٤مب اًمزُمـ طمٞم٨م  ،اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

 !!ًمؽ اًمٕمدد اًمٙمٌػم ُمـ اًمرواي٤متشمّمحح ذ إام٤مُمٞم٦م أن يٙمطِمػ ـمري٘م٦م اؾمطٓم٤مع

وٞمٔمقد إلم َمقضقع آؾمتب٣مه دم ايمرواة وٞمذىمر أٞمٚمقذصم٣ًم واضمدًا َمـ ىمب٣مر ايمرواة فمٛمد ايمُمٝمٔم٥م 

 !!شأسمق سمّمػم» وهق ايمذيـ اؾمتبف فمعم فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م َمٔمرهمتٜمؿ

أيمٖمكم وَم٣م تكم  وىمع ذم إؾمٜم٤مد يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت شمٌٚمغ): ىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤م 

يمام اظمطٚمػ ذم حت٘مٞمؼ قمدد  هم٣مطمتٙمػ دم سمٔمٝمكم اظمراد َمٛمف شأيب زمِمغم»قردًا فمٛمقان ومخس٥م وؽمبٔمكم َم

 ،وزمٔمض آطمر فمعم شمالشم٥م ،همذه٤م زمٔمّمٜمؿ إلم إؿمالومٜم٣م فمعم اشمٛمكم ،َمـ يْمٙمؼ فمٙمٝمف هذه ايم٘مٛمٝم٥م

 (ورزمام يٓمٜمر َمـ زمٔمّمٜمؿ أىمرر َمـ هذا ايمٔمدد أيّم٣مً  ،ومجع ىمرغم فمعم أرزمٔم٥م
(5)

. 

سملم أرسمٕم٦م رضم٤مل يمام ذه٥م إًمٞمف اسمـ داود  اًمٙمٜمٞم٦مك هذه ًمٙمـ اعمِمٝمقر يمام ذيمرٟم٤م اؿمؽما

 .واًمطٗمرر و اعمٛم٘م٤م 

 : أسمق سمّمػم ُمِمؽمك سملم أرسمٕم٦م: وم٣مل ازمـ داود

 .ًمٞم٨م سمـ اًمٌخؽمي -5

 .يقؾمػ سمـ احل٤مرث اًمٌؽمي -2

 .رٞمك سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ -3

قمٌد اظ سمـ حمٛمد إؾمدي -4
(5)

.  

د ذىمر زمٔمّمٜمؿ ووم ،وه١مٓء إرسمٕم٦م ًمٞمًقا يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت يمام ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م

 .أن أزم٣م زمِمغم َمُمؼمك زمكم ايمرٗم٥م ونمغمه

                                                

 (. 465: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  (0)

 (. 254: ص)اود رضم٤مل اسمـ د (2)
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هذه ٟمٌذة يًػمة قمـ أطمقال يمط٥م اًمؽماضمؿ اًمِمٞمٕمٞم٦م يطٌلم ُمٜمٝم٤م ىمّمقر شمٚمؽ اًمٙمط٥م قمـ 

 .وومٞمام يكم ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت ،اًمقوم٤مء سم٤معمٓمٚمقب
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 املطلب الثاني

 وضوعو وقفات وع 

 يف التعريف بالروا قصوو كتب الرتاجي 

 

ٕم٦م ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم يم٤مٟمقا طمريّملم قمغم اًمرواي٦م واًمدراي٦م ٓ يطّمقر أن اًمِمٞم: أوًٓ 

ٕىمقال أئٛمطٝمؿ اًمذيـ اقمط٘مدوا ومٞمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م: إذ ُمٕمط٘مد اًمِمٞمٕم٦م أن اإلُم٤مم هق ُمّمدر ُمٕمروم٦م 

وقمغم أىمؾ  ،واإلُم٤مم ُمقضمقد ذم يمؾ قمٍم يمٚمام ُم٤مت إُم٤مم ظمٚمٗمف إُم٤مم آظمر إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م ،اًمديـ

ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م : أي ،ؽ ىمٌؾ ُمقت آظمر إُم٤مم فم٤مهرذًم شم٘مدير ومٝمؿ ٓ رط٤مضمقن إمم

 !!اامجري؟

وإذا اطمط٤مضمقا إمم ُمٕمروم٦م رء ُمـ اًمديـ ومٝمق ىمري٥م يرضمع  ،وم٤مإلُم٤مم ُمّمدر اًمديـ ُمقضمقد

 .إًمٞمف

وٓ طم٤مضم٦م إمم رواي٦م رء قمٛمـ ؾمٌ٘مف ُمـ إئٛم٦م: ٕن اإلُم٤مم احل٤مرض هق رٗمظ ذًمؽ يمٚمف 

ٚمؿ ُم٤م يٕمٚمٛمقن وم٠ميُّ طم٤مضم٦م إمم اًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمالم ُمـ سمؾ ٓ طم٤مضم٦م إمم قمٚمقم ُمـ ؾمٌ٘مف: ٕٟمف هق يٕم

 !ؾمٌؼ ُمـ إئٛم٦م؟

ٓرط٤مضمقن إمم ووع ىمقاقمد ^وم٤مًمٜم٤مس ذم قمٍم اإلُم٤مم طم٤مامؿ يمح٤مامؿ ذم قمٍم اًمٜمٌل 

 .يم٤مٍف ذم سمٞم٤من اًمديـ وطمٗمٔمف ^إذ وضمقد اًمٜمٌل  ،ًمٚمرواي٦م

ومال  ،ُم٦مذم سمٞم٤من ُم٤م حتط٤مضمف إ^ واإلُم٤مم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ُمثٚمف يمٛمثؾ اًمٜمٌل 

طم٤مضم٦م إذن إمم رواي٦م وٓ إمم رواة وإٓ ومام هل احل٤مضم٦م ًمإلُم٤مم إذا يم٤من اًمٜم٤مس ؾمٞم٠مظمذون ديٜمٝمؿ 

 !!؟ُمـ اًمرواة ُمع وضمقد اإلُم٤مم



 

 
229  

229 
  الثاني عشر المبحـــث

 : يم٘مت٤م سمراصمؿ ايمرواة ٥مزمداي٥م سمٟميمٝمػ ايمُمٝمٔم٥م آشمٛمل فمممي: شم٣مٞمٝم٣مً 

٘مرن اًم اًم٘مرن اًمراسمع أو يمط٥م ذم شمراضمؿ اًمرواة ىمٌؾ ٦مٓ يقضمد ًمدى اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 .واًمٙمط٥م اًمطل فمٝمرت ذم هذا اًم٘مرن شمٕمطؼم هل إصؾ ذم ُمٕمروم٦م رواهتؿ ،اخل٤مُمس اامجري

 : وهذه ايم٘مت٤م هل

وهذا اًمٙمط٤مب يمذًمؽ ُمٗم٘مقد  ،(هث343: ت)ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمٙمٌم  -5

 .وامذا ومال يٕمرف ُمٜمٝمجف وٓ ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمٗمف ،و  يٌؼ ُمٜمف إٓ شمٚمخٞمص اًمٓمقد ًمف

وهذان اًمٙمط٤مسم٤من ىم٤مل ومٞمٝمام اًمٕم٤م   ،(هث455: ت)احلًلم اًمٖمْم٤مئري  ثث يمط٤مسم٤من ٕمحد سمـ2

 (أطمدمه٤م ذم اعمٛمدوطملم وأظمر ذم اعمذُمقُملم): اًمِمٞمٕمل إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اخل٤مضمقيت
(5). 

 ،ومه٤م ُمٗم٘مقدان وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم وٞم٤مقمٝمام ؿمدة اعم١مًمػ قمغم أصح٤مب اًمٖمٚمق ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

إٓ ُمـ ظمالل ُم٤م يمط٥م قمٜمف وامذا ٓ ٟمًطٓمٞمع ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم شم٠مًمٞمٗمف وٓ ُمٜمٝمجف
(5)

. 

 .(هث 453ت )اًمٜمج٤مر  (اسمـ اًمٕم٤ٌمس)أمحد سمـ قمكم أو : رضم٤مل اًمٜمج٤مر -3

ويطْمح ذًمؽ ُمـ ُم٘مدُمطف اًمطل أسم٤من  ،ًمٚمٓمقد شاًمٗمٝمرؾم٧م»سمٙمط٤مب  فويمط٤مب اًمٜمج٤مر ؿمٌٞم

 .ومٞمٝم٤م أٟمف يمطٌف ًمػمد شمٕمٞمػم أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م سم٠مٟمف ًمٞمس امؿ ُمّمٜمٗم٤مت

 (ُمـ خم٤مًمٗمٞمٜم٤م أٟمف ٓ ؾمٚمػ ًمٙمؿ وٓ ُمّمٜمػُمـ شمٕمٞمػم ىمقم ): ىم٤مل اًمٜمج٤مر
( )

. 

طمٞم٨م ي٘مرر ذم ُم٘مدُمطف أٟمف  (هث 463ت )رضم٤مل اًمٓمقد عمحٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد  -4

ىم٤مل اًمٓمقد ذم ُم٘مدُم٦م  ،ؾمٞمجٛمع يمط٤مسم٤ًم ذم أؾمامء اًمرضم٤مل اًمذيـ رووا قمـ رؾمقل اظ وإئٛم٦م

                                                

 (. 5/555)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م : واٟمٔمر ،(55-53: ص)ؾمامء اعم٘م٤مل  ،(293: ص)اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م  (0)

طمثؾ )وم٘مثد اؾمطٜمًثخف اًمِمثٞمخ قمٌثد اظ اًمطًثؽمي ُمثـ يمطث٤مب ( رضم٤مل اسمثـ اًمٖمْمث٤مئري)أُم٤م اًمٙمط٤مب اعمٓمٌقع  (2)

رق قمٜمثف ُمثـ اعمقاوثع واًمذي مجع ومٞمثف يمثؾ ُمث٤م أصمثر قمثـ اسمثـ اًمٖمْمث٤مئري وُمث٤م شمٗمث ،ٓسمـ ـم٤موس( اإلؿمٙم٤مل

 . واعمقاوٞمع

 (. 3: ص)رضم٤مل اًمٜمج٤مر  (3)
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ات ىمد ذيمر يمؾ إٟم٤ًمن ـمروم٤ًم و  أضمد ٕصح٤مسمٜم٤م يمط٤مسم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم ذم هذا اعمٕمٜمك إٓ خمطٍم): رضم٤مًمف

 .(ُمٜمٝم٤م

صمؿ اؾمطثٜمك ُم٤م يمطٌف  ،وهذا إىمرار ُمٜمف أٟمف   يًٌؼ إمم مجع رواة احلدي٨م ذم يمط٥م ُمطخّمّم٦م

إئٛم٦م  سمطٕمٞملمواًمزيدي٦م ٓ ي٘مقًمقن  ضم٤مروديزيدي  واسمـ قم٘مدة (اسمـ قم٘مدة يمام شم٘مدم)

 .ومٙمقهنؿ ي١مًمٗمقن اًمٙمط٥م أُمر يطٗمؼ ُمع ُمذهٌٝمؿ حلٗمظ اًمديـ ٝمؿسمطط٤مسمٕم وٓ

ىمٌؾ  ٦ماًمٙمالم ي١ميمد أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك يمط٤مب ُيٕمٜمك سمرواة أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي ومٝمذا

 .اًمٓمقد

وهق ًمٞمس ًمؽماضمؿ اًمرواة وإٟمام ًمذيمر ُمّمٜمٗم٤مت  ،يمذًمؽ (هث463) اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد -5

فمٚمدت إلم ىمت٣مب يُمتٚمؾ فمعم ذىمر اظمِمٛمٖم٣مت ): طمٞم٨م ىم٤مل ،اًمِمٞمٕم٦م يمام هق واوح ذم ُم٘مدُمطف

 (وإصقل
(5)

. 

 : ٝمؿ فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م اظمتٟمطمريـ يم٘مت٤م ايمرصم٣مل اظمذىمقرةسمٗمٝم: شم٣ميمر٣مً 

 .أُم٤م يمط٥م اسمـ اًمٖمْم٤مئري ومٝمل ُمٗم٘مقدة و  يٌؼ ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ٟم٘مؾ ُمـ يمط٥م اًمرضم٤مل -5

 : وأُم٤م يمط٤مب اًمٙمٌم وم٘مد ادمف اًمٜم٘مد إًمٞمف ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ ُمـ وضمٝملم -2

ٚمامء اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م قمنم ىم٤مل اخلقٟم٤ًمري أطمد قم ،أن يمط٤مسمف ممٚمقء سم٤مٕهمالط: ايمقصمف إول

 (وأَم٣م ايم٘مًم همٚمـ راصمع ىمت٣مزمف وومػ فمعم أنمالؿمف ايم٘مرغمة ايمقاضح٥م): اامجري
(5)

. 

طمٞم٨م ذيمر أن همرض  ،ذيمره أسمق اامدى اًمٙمٚم٤ٌمد قمـ اًمِمٝمٞمد اًمث٤م  ُم٤م: ايمقصمف ايمر٣مين

سمؾ همروف ذيمر اًمرضمؾ  ،ًمٞمس ُمٕمروم٦م اًمطقصمٞمؼ ووده يمٕم٤مدة همػمه ُمـ اًمٙمط٥م): اًمٙمٌم ُمـ يمط٤مسمف

 (وفمعم ايمٛم٣مـمر ؿمٙم٤م احل٘مؿ َمـ نمغمه ،ٞمف ُمـ ُمدح أو ذموُم٤م ورد وم
( )

. 

                                                
 (. 32: ص)اًمٗمٝمرؾم٧م  (0)

 (. 85-5/83)اعمٓمٌقع ذم اجلقاُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟم٘ماًل قمـ ؾمامء اعم٘م٤مل  ،(73: ص)رؾم٤مًم٦م حت٘مٞمؼ أيب سمّمػم  (2)

 (. 5/95)ؾمامء اعم٘م٤مل  (3)
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ُمـ ظمالل شمٚمخٞمص اًمٓمقد ًمٚمٙمط٤مب  إٟمام هق وًمٕمؾ شم٘مٞمٞمؿ اخلقٟم٤ًمري ًمٙمط٤مب اًمٙمٌم

 .ٜم٘مداًمواًمذي   يًٚمؿ هق يمذًمؽ ُمـ 

وأُم٤م يمط٤مب اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد وم٘مد أيمد اًمٙمٚم٤ٌمد أٟمف ًمٞمس ًمٚمطٕمديؾ واًمطجريح وإٟمام  - 3

صمؿ إٟمف ىمد فمٝمر مم٤م ُمر أٟمف ُمقوقع ًمذيمر أصح٤مب ): وم٘م٤مل ،٘ملمًمذيمر ُم١مًمٗم٤مت اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم

 (إصقل وُمّمٜمٗم٤مهتؿ ُمع ذيمر ـمرىمف إًمٞمٝمؿ ُمـ همػم شمٕمرض ًمٚمجرح واًمطٕمديؾ إٓ ٟم٤مدراً 
(5)

. 

صمؿ إن أيمثر ٟمًخ ): ىم٤مل اًمٙمٚم٤ٌمد ،وُمع ذًمؽ ومٚمؿ رٗمظ اًمٙمط٤مب سمؾ شمٕمرض ًمٚمطحريػ

ُمـ أن أيمثر : ىم٤مل سمٕمض اعمٝمرةيمام  ٓ يٚمق ُمـ شمّمحٞمٗم٤مت وأهم٤مًمٞمط -اًمٗمٝمرؾم٧م: أي-اًمٙمط٤مب 

ه٘مذا دم  - ومد يمٔمب٦م هب٣م أيدي ايمتِمحٝمػ وويمٔم٦م ،اًمٜمًخ اعمقضمقدة ذم أيدي أسمٜم٤مء اًمزُم٤من

 .(5) !!(هب٣م ضمقادث ايمٕمٙمط وايمتحريػ - اظمرصمع

وأُم٤م اًمٜمج٤مر وم٢مٟمف ىمد أمهؾ سمٞم٤من يمثػم ُمـ اًمرواة سمؾ ُمـ أقمٞم٤من اًمٓم٤مئٗم٦م مم٤م اوٓمر  -4

إذ  ،اًمٜمج٤مر و  يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل ومٝمق قمٜمده صم٘م٦م اعمط٠مظمريـ أن يزقمٛمقا أن ُمـ أمهٚمف

 !! ومالسمد ُمـ احلؾ وًمق ظم٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م ،يٙم٤مد يّمٗمق امؿ ُمـ رواهتؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ٓ

واومتٌم فمعم جمرد سمرمج٥م ومٛمٝمام   يقرد ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم ): ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمرواؿمح اًمًاموي٦م

ذًمؽ آي٦م أن اًمرضمؾ ؾم٤م  قمٜمده ُمـ  ً يم٤من َمـ دون إرداف ذيمؽ زمٚمدح أو ذم أصال ،ايمرصمؾ وذىمره

 (يمؾ ُمٖمٛمز وُمٓمٕمـ
( )

. 

وٓ  ،(( جمٝمقًٓ  )): قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي ذيمره ص٤مطم٥م اًمرواؿمح يًٛمك وهذا: ومٙم٦م

  !!وم٤مٟمٔمر اًمٗمرق سملم اعمذهٌلم ،شم٘مٌؾ روايطف

شمٕمٚمٞمٚمف إمه٤مل اًمٜمج٤مر مج٤مقم٦م ُمـ اعمقصم٘ملم قمٜمد همػمه وُمٜمٝمؿ سمٕمض يم٤ٌمر وىم٤مل اًمٙمٚم٤ٌمد ذم 

                                                
 (. 5/533)ؾمامء اعم٘م٤مل  (0)

 (. 5/533)ؾمامء اعم٘م٤مل  (2)

 (.555: ص)واؿمح اًمًاموي٦م اًمر (3)
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فمك فمدم اؿمالفمف فمعم وشم٣مومتٜمؿ) :وم٘م٤مل ،اًمِمٞمٕم٦م وىمؾ َمٛمٜمام  ،أو افمتٗم٣مده فمدم وشم٣مومتٜمؿ ،إَم٣م أن ُيد 

 (زمٔمٝمد دم ايمٕم٣مي٥م وٓ ؽمٝمام همٝمٜمؿ َمـ إصمٙم٥م
(5)

. 

ًمٙمـ ! ؟َذيَمَر أطمد اطمطامًملم واؾمطٌٕمدمه٤م وٓ ٟمدري ُم٤م هق آطمطامل اًمث٤مًم٨م اًمذي ارشمْم٤مه

 .ًمراضمح واظ شمٕم٤ممم أقمٚمؿاًمذي ئمٝمر أن اًمٜمج٤مر   ي١مًمٗمف ًمٚمطقصمٞمؼ واًمطجريح وهذا هق ا

وهذا يدل قمغم قمدم ووم٤مء يمط٤مسمف سم٤معمٓمٚمقب ذم ُمٕمروم٦م اًمرواة إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م وىمع ذم يمط٤مسمف ُمـ 

 .أهمالط وأوه٤مم

 ،يٗمػ فمٙمٝمٜم٣م أزمٛم٣مء إهمٜم٣مم ،ومد وومع يمف َمع َم٣م ومرع ؽمٚمٔمؽ أنمالط وأوه٣مم): ىم٤مل اًمٙمٚم٤ٌمد

 (وٞمحـ ٞمذىمر ؾمْمرًا َمٛمٜم٣م دم اظمٗم٣مم
(5)

. 

 !!ط٥م اًمؽماضمؿ اًمِمٞمٕمٞم٦م   شم١مًمػ ًمٖمرض اًمطقصمٞمؼ واًمطجريحوهبذا يطٌلم أن مجٞمع يم

 : سمقشمٝمؼ اظمٜمٚمٙمكم واظمجٜمقيمكم: رازمٔم٣مً 

أن اعمّمٜمٗملم ذم اًمرضم٤مل سمٕمد اًمٙمٌم واًمٜمج٤مر إذا شمرمجقا ًمِمخص أمهٚمف أطمدمه٤م اًمٕمج٥م 

وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ومٞمف دم٤موز وخم٤مًمٗم٦م  شممدوح»: ُمـ اعمدح واًمذم أو ُمـ يمٚمٞمٝمام يمطٌقا أُم٤مُمف

 .٘مقيؾ امام أو ٕطمدمه٤م ُم٤م   ي٘مٚمفًمٚمح٘مٞم٘م٦م وشم

ذم رضم٤مًمف وهق ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم أواظمر  احلسـ زمـ داود وُمـ أؿمٝمر ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ هق

 .[هث 737ت ]اًم٘مرن اًم٤ًمسمع وأوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ 

ف سمٓمري٘م٦م اسمـ داود ذم قمزوه إمم اًمٜمج٤مر وم٤مًمِمٞمخ شم٘مل ): ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمرواؿمح وهق يٕمري

ومٙمٚمام رأى شمرمج٦م رضمؾ ذم يمط٤مب اًمٜمج٤مر  ،ؿ هذا آصٓمالحاًمديـ اسمـ داود طمٞم٨م إٟمف يٕمٚم

ش »: أورده ذم يمط٤مسمف وىم٤مل ،سم٤مًمرواي٦م قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ظم٤مًمٞم٦م قمـ ٟمًٌطف إًمٞمٝمؿ 
( ) 

 شضمش»

                                                
 (. 5/588)ؾمامء اعم٘م٤مل  (0)

 (. 5/235)ؾمامء اعم٘م٤مل  (2)

 .   يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمديالً : أي (3)
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أورده ذم ىمًؿ اعمٛمدوطملم  ،ويمٚمام رأى ذيمر رضمؾ ذم يمط٤مب اًمٜمج٤مر جمردًا قمـ إيراد همٛمز ومٞمف

واًم٘م٤مسون قمـ شمٕمرف إؾم٤مًمٞم٥م  .ممدوح شضمش»: ُم٘مطٍمًا قمغم ذيمره أو ىم٤مئالً  ،ُمـ يمط٤مسمف

و  ي٠مت  ش »: اقمؽموقا قمٚمٞمف أن اًمٜمج٤مر   ي٘مؾيمٚمام رأوا ذًمؽ ذم يمط٤مسمف  ،وآصٓمالطم٤مت

 (سمٛمدح أو ذم
(5)

.  

: ومٗمٞمف ،ممدوح (ضمش): ن ُم٤م ذيمره ُمـ ىمقًمفأ: اًمراسمع): وىم٤مل اًمٙمٚم٤ٌمد قمـ ُمٜمٝم٩م اسمـ داود

واضمدًا زمٔمد  ،تبٔم٦م سمراصمؿ اجلزء اظمذىمقرةٕين ومد سم ،أن هذا ايم٘مالم َمـ ذيمؽ ايمٔمالَم٥م فمجٝم٤م

 (يمش)ىمد وىمع ومٞمف يمثػمًا ُمـ ىمقًمف  ،ٟمٕمؿ. ومل أومػ فمعم ذىمر هذه ايمٙمٖمٓم٥م دم رء َمٛمٜم٣م ،واضمد

 ،وهق إؿم٤مرة ذم اًمٖم٤مًم٥م إمم اعمدح اعمًطٗم٤مد ُمـ اًمرواي٦م اعمذيمقرة وٟمحقه٤م ذم يمالم اًمٙمٌم ،ممدوح

إن اًمططٌع ومٞمٝم٤م يٙمِمػ : وسم٤مجلٛمٚم٦م ،سمام ذيمرقمغم اإلؿم٤مرة سم٤مًمرواي٤مت اعم٤مدطم٦م وهمػمه٤م  !هءوم٢من سمٜم٤م

 (قمـ وم٤ًمد اًمٜم٦ًٌم اعمذيمقرة
(5)

. 

شمٕم٘م٥م اًمٙمٚم٤ٌمد ًمّم٤مطم٥م اًمرواؿمح   يٜمػ وضمقد هذا اعمٜمٝم٩م ًمدى اسمـ داود وإٟمام ضمٕمؾ و

سمٕمد  شممدوح»: حلؼ يمٚمٛم٦مأسمدل اًمٜمج٤مر ضمٕمؾ اًمٙمٌم ُم٘مرًا أٟمف ىمد : أي (يمش): (ضمش)سمدل 

 . اًمرواة اًمذيـ أمهٚمٝمؿ اًمٙمٌم

 . ُمقضمقد ؾمقاًء ُمع اًمٜمج٤مر أو ُمع اًمٙمٌم وم٤معمٜمٝم٩م

وصٜمٞمع اسمـ داود هذا ًمًد ٟم٘مص قمٜم٤مي٦م اًم٘مدُم٤مء ذم سم٤مب اًمطٕمديؾ واًمطجريح: إذ : ومٙم٦م

 ٕٟمف ُمّمٓمٚمح دظمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ :شمٗمل شمٚمؽ اًمٙمط٥م هبذه اعمٓم٤مًم٥م اًمطل ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ٓ

واًم٘مدُم٤مء  ،٦مورواة اًمٕم٘م٤مئد واًمط٤مريخ اًمِمٞمٕمل جمٝمقًمقن يمام ؾمٞم٠ميت ُمـ اقمؽماف قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم

يٕمرومقهؿ وامذا   يٙمطٌقا أُم٤مم أؾمامئٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم وهق يٙمِمػ اخلٚمؾ ذم هذه اًمٕم٘مٞمدة ومال سمد ُمـ   

 .!!ؾمد اخلٚمؾ وًمق سم٤مًمطزوير

                                                

 (. 555: ص)اًمرواؿمح اًمًاموي٦م  (0)

 (. 5/594)ؾمامء اعم٘م٤مل  (2)
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ٞمالضمظ أن ايمٗمدَم٣مء إلم فمٌم  -5): وومٞمف حم٘مؼ رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري وىمد شم٘مدم ُمع ىمقل

وىمرغمًا َم٣م ٞمجد  ...هغمَمع مجٝمع ايمرٗم٣مت ضمتك اظمُم٣م ششمٗم٥م»: ايمُمٝمخ ايمْمقد مل يٌمضمقا زمٗمقل

ضمس٤م  ،ايمتل سم٘مقن دايم٥م فمعم ايمتقشمٝمؼ شَمـ أصح٣مزمٛم٣م»: اومتِم٣مرهؿ دم وصػ اظمُم٣مهغم زمٗمقهلؿ

 (اظمٛمٜم٨م اظمذىمقر
(5)

. 

ويٙمٗمل هذا  "ُمـ أصح٤مسمٜم٤م": ومٝمق ي١ميمد أهنؿ   يٍمطمقا سم٤مًمطقصمٞمؼ وًمٙمٜمٝمؿ يٙمطٗمقن سم٘مقامؿ

 ."!وهذا يدل قمغم ضمٝم٤مًم٦م ذًمؽ اًمراوي ذم شمقصمٞمؼ اًمراوي

إٟمف : وهذا اعمٜمٝم٩م آصمٜم٤م قمنمي ذم اًمطقصمٞمؼ ُمـ أقمج٥م اًمطقصمٞم٘م٤مت: إذ يمؾ ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف

همٜمؾ ؽُمِٚمع زمٚمرؾ  ،ومٝمق شمقصمٞمؼ ًمف شأصح٤مسمٜم٤م»إٟمف ُمـ : ويمؾ ُمـ ىمٞمؾ ،ومذًمؽ شمقصمٞمؼ ًمف شإُم٤مُمل»

أهنؿ يقصم٘مقن يمؾ أشم٤ٌمع  هذا اظمٛمٜم٨م دم مجٝمع ايمْمقا ػ زمؾ دم مجٝمع إدي٣من واظمذاه٤م دم ايمٔم٣ممل

 !دهتؿ؟ُمذهٌٝمؿ أو قم٘مٞم

اًمذيـ يمذهبؿ إئٛم٦م ويمذهبؿ اًمٕمٚمامء أًمٞمًقا ُمـ أوردٟم٤م أؾمامءهؿ و ـاًمرواة اًمذي وه١مٓء

سمقا! اًمٓم٤مئٗم٦م ويٜمطًٌقن إًمٞمٝم٤م؟ ومٝمؾ اٟمط٤ًمهبؿ إمم اًمٓم٤مئٗم٦م يرومع قمٜمٝمؿ  ؟!ومام سم٤مامؿ يَمَذسمقا ويُمذي

 !!؟؟وصٛم٦م اًمٙمذب

وىمد ىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ  جمٝمقًمقن همػم ُمٕمرووملماًمرواة واًم٥ًٌم ذم ُمثؾ هذه اًم٘م٤مقمدة هق أن ه١مٓء 

 .وهؿ اًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمـ رواة اًمِمٞمٕم٦م ،وًمٞمس ًمٚمٕمٚمامء ومٞمٝمؿ يمالم،اعمذه٥م

وم٢من   يقصم٘مقا إٓ ُمـ ورد ومٞمف شمقصمٞمؼ وم٢من ذًمؽ يٕمٜمل اًم٘مْم٤مء قمغم اعمذه٥م: ٕن اًمٖم٤مًمٌٞم٦م 

 .ًمٞمًقا ُمقصم٘ملم: ٕهنؿ جمٝمقًمقن يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم

 !!٤مت اًمِمٞمٕم٦موم٤محلؾ شمقصمٞمؼ يمؾ جمٝمقل مح٤مي٦م ًمرواي

                                                

 (. 27-26: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (0)
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أٞمٚمقذج َمـ إؽمامء اظمُمؼمىم٥م ايمتل دم ىمت٤م ايمرصم٣مل ايمُمٝمٔمٝم٥م وايمتل أوومٔم٦م فمٙمامء : طم٣مَمس٣مً 

 : ايمْم٣م ٖم٥م دم ضمغمة

واًمذي اؿمطٝمر ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م أٟمف ُمـ  ،يمام شم٘مدم "أزمق زمِمغم": ٟمٛمقذج هقهذا إ

و  شمًطٓمع اًمِمٞمٕم٦م حتديد اؾمٛمف ُمـ سملم مخ٦ًم أؿمخ٤مص طمطك اوٓمر سمٕمض  ،أصح٤مب اًمّم٤مدق

امئٝمؿ إمم يمط٤مسم٦م سمح٨م ذم ىمراسم٦م ُم٤مئ٦م صٗمح٦م حم٤موًٓ اًمطٛمٞمٞمز سملم هذه إؾمامء اخلٛم٦ًم وحتديد قمٚم

 .اعمراد سم٠ميب سمّمػم ذم يمؾ رواي٦م و  يٗمٚمح

وم٘مد قم٘مد اًمٙمٚم٤ٌمد ومّماًل ذم متٞمٞمز اعمِمؽميم٤مت وأومرد ُمٌحث٤ًم يم٤مُماًل ًمٌٞم٤من اعمراد سم٠ميب سمّمػم ذم 

اعم٘مّمد إول ذم : ِمؽميم٤مت وومٞمف ُم٘م٤مصدذم متٞمٞمز اعم: اعم٘م٤مم إول): وم٘م٤مل ،يمط٥م اًمرضم٤مل

ذم حت٘مٞمؼ قمدد ُمـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف : اعمٓمٚم٥م إول: سمّمػم وحت٘مٞمؼ اًمٙمالم ومٞمف يطْمح ذم ُمٓمٚمٌلم أيب

وذيمر أن ُمٜمٝمؿ  (....اًم٘مقل سم٢مـمالىمف قمغم اصمٜملم: ىمد اظمطٚمٗمقا ومٞمف قمغم أىمقال: ومٜم٘مقل ،هذه اًمٙمٜمٞم٦م

مخ٦ًم وُمٜمٝمؿ ُمـ زاد ُمـ أـمٚم٘مف قمغم صمالصم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر أرسمٕم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ذيمر
(5)

. 

 ،حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾاعم٘مّمد اًمث٤مًم٨م ذم ): صمؿ ىم٤مل ،وذيمر ؿمخّم٤ًم آظمر وىمع ومٞمف آؿمط٤ٌمه

 .اًمراوي قمـ اًمٗمْمؾ اًمٜمٌٞمؾ اعم٘مّمد

 ،واًمؼمُمٙمل ،واًمٜمٞم٤ًمسمقري ،اسمـ سمزيع: وهؿ ،اقمٚمؿ أٟمف يٓمٚمؼ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمغم مج٤مقم٦م

واًمّمٞمٛمري  ،واًمٌجكم ،واًمزسمٞمدي ،واًمٙمٜم٤م  ،واجلٕمٗمري ،واًمٕمٚمقي ،واًمٙمقذم ،وإزدي

 (واامٛمدا  ،واًمزقمٗمرا  ،واعمخزوُمل ،واجلٕمٗمل
(5) 

صمؿ أظمذ  ،فمد مخس٥م فممم رصمالً  ضمتكوهٙمذا 

 .يذيمر إىمقال ويٌح٨م قمـ اعمخرج

و  يٙمـ اًمِمٞمٕم٦م أصاًل  ،وهذا آؿمط٤ٌمه ؾمٌٌف أن اًمٙمط٥م أصاًل   شمٙمط٥م قمغم ىمقاقمد اًمٗمـ

ؾم٤مٟمٞمد: ٓقمط٘م٤مدهؿ أن إئٛم٦م ؾمٞمٌ٘مقن ُمٕمٝمؿ إمم ىمٞم٤مم يطّمقرون أهنؿ رط٤مضمقن إمم اًمطٕمريػ سم٤مٕ

                                                

 (. 5/298)ؾمامء اعم٘م٤مل  (0)

 (. 5/375)ؾمامء اعم٘م٤مل  (2)
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ومطٕمٚم٘مقا  ،وعم٤م اٟم٘مٓمع ٟمًؾ إئٛم٦م أظمذوا يٌحثقن قمـ إقم٤مدة ُمٜمٝمجٝمؿ وىمد وم٤مت اًم٘مٓم٤مر ،اًم٤ًمقم٦م

 . سمٛمٜم٤مه٩م أهؾ اًمًٜم٦م وًمٙمـ   شمًٕمٗمٝمؿ ُمراضمٕمٝمؿ سمام يريدون

 

 : افمؼماف اظمتٟمطمريـ زم٣مؾمتب٣مه ايمرواة: ؽم٣مدؽم٣مً 

ذم اجلرح واًمطٕمديؾ وذائٓمٝمام اظمطالوم٤مت ن إ»: ىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤م 

شوشمٜم٤مىمْم٤مت واؿمط٤ٌمه٤مت ٓ شمٙم٤مد شمرشمٗمع سمام شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًمٜمٗمقس يمام ٓ يٗمك قمغم اخلٌػم هب٤م
(5)

. 

ويم٤من اعمٗمؽمض أن يٙمقن  ،هذا ي٘م٤مل سمٕمد ُميض قمدة ىمرون قمغم شم٠مًمٞمػ يمط٥م اًمرضم٤ملو

 .إُمر ىمد اشمْمح وًمٙمـ اًمقاىمع يم٤من قمغم ظمالف ذًمؽ

 

 : ٟميمٝمػ هذه ايم٘مت٤مزمداي٥م سم: ؽم٣مزمٔم٣مً 

شم٘مدم أن اًمٙمط٤مسم٦م ذم شمراضمؿ اًمرواة   شمٔمٝمر إٓ ذم ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اًمراسمع اامجري قمغم يد 

ومٞمٙمقن  (هث463)اًمٙمٌم واًمذي و٤مع يمط٤مسمف و  يٌؼ إٓ شمٚمخٞمص اًمٓمقد ًمف اعمطقرم قم٤مم 

 .^اًمطٚمخٞمص يمط٥م سمٕمد ىمراسم٦م أرسمٕم٦م ىمرون ُمـ ُمقت اًمٜمٌل 

ة صمؿ ذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤م  وأوائؾ اًمث٤مًم٨م مجٕم٧م وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م وم٘مد أًمٗمقا أضمزاء صٖمػم

 .شمٚمؽ إضمزاء ذم ُمّمٜمٗم٤مت ضم٤مُمٕم٦م

 : وَمـ أويمئؽ اظمِمٛمٖمكم َم٣م يقم

واًمط٤مريخ  ،اًمط٤مريخ اًمّمٖمػم: ُمٜمٝم٤م ،ًمف قمدة يمط٥مطمٞم٨م [ هث256-594]اًمٌخ٤مري  - 

 . واًمْمٕمٗم٤مء ،اًمٙمٌػم

 .يمط٤مب اًمط٤مريخ: وًمف[ هث233-558] اسمـ ُمٕملم -2

                                                

 (. 52-5/55)اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  :اًمقاذم (0)
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 .يمط٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت: ًمفو[ ثه233-589]اسمـ ؾمٕمد  -3

 .اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل: يمط٤مب ًمفو[ هث245-564]أمحد سمـ طمٜمٌؾ  -4

همبٝمٛمٜمؿ وزمكم أول  ،ويمؾ ه١مٓء شمقومقا ذم أواؾمط اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م أو ىمٌٚمف أو سمٕمده سمٞمًػم

 .ىمت٣مب َمقصمقد يمٙمُمٝمٔم٥م ايمٝمقم أىمرر َمـ ومرٞمكم َمـ ايمزَم٣من

 

 : ىمررة إنمالط وحتريػ ايمٛمسخ: شم٣مَمٛم٣مً 

وم٘مد شم٘مدم ىمقل  ،اًمٕمٚمامء سم٤مًمٙمط٥م اعمّمٜمٗم٦م يٕمروٝم٤م ًمٚمٗم٤ًمد مم٤م يرومع اًمث٘م٦م هب٤م إن قمدم قمٜم٤مي٦م

وومػ فمعم )ىمت٣مب ايم٘مًم ايمذي ئمتػم أصؾ ىمت٤م ايمؼماصمؿ اخلقٟم٤ًمري أن ُمـ وىمػ قمغم 

إذ ًمٞمس هٜم٤مك ٟمًخ٦م صحٞمح٦م  ،ومٙمط٤مب شمٙمثر أهمالـمف ٓ يقصمؼ ومٞمف (أنمالؿمف ايم٘مرغمة ايمقاضح٥م

إٟمام شمّمحٞمحٝم٤م ؾمٞمٙمقن طم٥ًم شمّمقر اعمّمحح ٓ و ،ُمـ يمالم اعم١مًمػ يٛمٙمـ أن يّمحح قمٚمٞمٝم٤م

وإٓ ومال  ،إذ اًمطّمحٞمح ٓ يًٛمك شمّمحٞمح٤ًم إٓ إذا يم٤من ُم٘م٤مسمٚم٦م سمٜمًخ٦م أظمرى ُمقصمقىم٦م ،قمـ ي٘ملم

 .وشمًٛمٞمطف شمّمحٞمح٤ًم ومٞمف جم٤موزة ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ،يًٛمك شمّمحٞمح٤مً 

 .(أن أىمرر ايمٛمسخ ومد يمٔمب٦م هب٣م أيدي ايمتِمحٝمػ): ىمت٣مب ايمٖمٜمرؽم٦م همٗمد ذىمروا وأُم٤م

 .ُمقصمقىمٞمطف: ٕن يمط٤مسم٤ًم ًمٕم٧ٌم سمف أي٤مدي اًمطّمحٞمػ وم٢مٟمف همػم ُمقصمقق سمف هذه ؿمٝم٤مدة سمٕمدم

 

 .ىمررة آؾمتب٣مه دم أؽمامء ايمرواة أدى إلم آضْمراب دم ايمتِمحٝمح وايمتقشمٝمؼ: سم٣مؽمٔم٣مً 

 ـأُم٤م أن يٙمثر ويٙمقن ذم اًمرواة اًمذي ،إن آؿمط٤ٌمه ذم أؾمامء اًمرواة ىمد ي٘مع ذم يمط٥م اًمؽماضمؿ

أٞمف دم ىمرغم َمـ إؽم٣مٞمٝمد ومد وومع نمٙمط واؾمتب٣مه دم ): عمٛم٘م٤م وم٘مد ذيمرا ،ي٘مقم قمٚمٞمٝمؿ اعمذه٥م ومال

 (أؽم٣مَمل ايمرصم٣مل وآزم٣م ٜمؿ أو ىمٛم٣مهؿ أو أيمٗم٣مهبؿ
(5)

. 

فمدم ايمٗمدرة فمعم ايمتٖمريؼ زمكم إن يمثرة آؿمط٤ٌمه ذم اًمرواة وقمدم اًمطٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمؿ ي١مدي إمم 

                                                

 (. 47: ص)شمقوٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل : واٟمٔمر ،(5/577)شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  (0)
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ٞمكم ومه٤م ُمـ  وإردسم إذ ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ ظم٤مرضمل يٗمرق سملم راويلم يمام ذيمر اعمٛم٘م٤م ،ايمرواة

قم٤مش ذم  واعمٛم٘م٤م  ،وم٤مٕردسمٞمكم قم٤مش ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ،أواظمر قمٚمامء اجلرح واًمطٕمديؾ

رواة اًمِمٞمٕم٦م ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمدة   يًطٓمع قمٚمامؤهؿ رومع آؿمط٤ٌمه أؾمامء  أن: أي ،اًم٘مرن اًمراسمع قمنم

 .٤مقمٜمٝم

ِمٞمٕم٦م أُمرًا هذه إُمقر دمٕمؾ اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م صح٦م اًمرواي٦م ُمـ قمدُمٝم٤م قمٜمد اًم: وأطمغماً 

 .ُمطٕمذرًا ومتٜمع اًمث٘م٦م سمطٚمؽ اًمرواي٤مت

 ،صمؿ إن رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ىمد شمٖمػمت أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤مً 

ومٛمـ أيـ ضم٤مءت شمٚمؽ إدًم٦م اًمطل ظمٗمٞم٧م قمغم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اًم٘مرون و  شمٔمٝمر إٓ ذم 

 .اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

وضمقد سمحج٦م  ٦مقمنمي ٤ميٌٓمؾ يمؾ ُم٤م صححف اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمصمؿ ُم٤م ي١مُمٜمٜم٤م أن ئمٝمر قم٤م  آظمر 

 !!أدًم٦م ضمديدة شمٌٓمؾ شمٚمؽ اًمرواي٤مت؟

هذه وىمٗم٤مت ُمع شمٚمؽ اعمراضمع اًمطل ُيٕمطٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمّمحٞمح اًمرواي٦م ٓ شمرىمك إمم درضم٦م 

 .آقمطامد قمٚمٞمٝم٤م

ًمٕمدم  ٦موسمذًمؽ يٜمًد سم٤مب ُمٕمروم٦م صحٞمح اًمرواي٤مت ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 .ؿ اًمرضم٤مًمٞم٦م سمام ر٘مؼ ذًمؽووم٤مء ُمّم٤مدره

 .وهذا يٗمن ًمٜم٤م قمدم فمٝمقر يمط٤مب يّمحح اًمرواي٤مت أو يْمٕمٗمٝم٤م إمم اًمٞمقم

إٟمف ٓ يٛمٙمـ شمّمحٞمح اًمرواي٤مت: ٕهنؿ   يطٗم٘مقا قمغم ُمٜمٝم٩م : وفمٛمد َمٛم٣مومُمتٜمؿ يٗمقيمقن

 ! !وم٘مد يّمحح قم٤م  طمديث٤ًم ويْمٕمٗمف آظمر ،واطمد

 ! ؟وهؾ قمٚمامؤيمؿ يٗمطقن اًمٜم٤مس ذم قم٘م٤مئدهؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ: ومٙمٛم٣م

 .ٟمٕمؿ: وم٣ميمقا
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  !؟وهؾ اشمٗم٘مقا قمغم ومطقى واطمدة أم اظمطٚمٗمقا: ومٙمٛم٣م

 .سمؾ اظمطٚمٗمقا: وم٣ميمقا

 !؟ومٚمامذا جيقز امؿ أن يٗمطقا و  يطٗم٘مقا قمغم ومطقى واطمدة: ومٙمٛم٣م

وم٢مٟمف إذا ضم٤مز ًمف أن يٗمطل ذم ُم٠ًمًم٦م ذقمٞم٦م وهٜم٤مك ُمـ ي٤مًمٗمف ضم٤مز ًمف أن يّمحح اًمرواي٦م 

 .وهٜم٤مك ُمـ ي٤مًمٗمف

 !؟ًمرواي٦م أم قمغم همػمه٤مصمؿ هؾ يٗمطل سمٜم٤مًء قمغم ا

 .يٗمطل سمٜم٤مًء قمغم اًمرواي٦م: وم٣ميمقا

 !؟هؾ شم٠ميمد ًمف صحطٝم٤م طمطك يٗمطل هب٤م أم ٓ: ومٙمٛم٣م

 .شم٠ميمد ًمف صحطٝم٤م: هم١من وم٣ميمقا

ومٚمٞمخؼم سمام شم٠ميمد ًمديف ُمـ صح٦م اًمرواي٦م يمام يؼم سمام شم٠ميمد ًمديف ُمـ صح٦م اًمٗمطقى: إذ : ومٙمٛم٣م

 .ًمٞم٧ًم اًمٗمطقى سم٠مىمؾ ظمٓمقرة ُمـ اًمرواي٦م

 !!يمد  يط٠م: وإن وم٣مل

 !؟ومٙمٞمػ يٗمطل سمٜم٤مًء قمغم رواي٦م   يٕمٚمؿ صحطٝم٤م: ومٙمٛم٣م

واًمّمحٞمح أن يمطٌٝمؿ ٓ شمًٕمٗمٝمؿ ذم اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ يمام رأيٜم٤م ـمروم٤ًم ُمـ يمالم سمٕمض 

حم٘م٘مٞمٝمؿ ثث وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ سم٢مذن اظ شمٕم٤ممم ثث ٓ أهنؿ يطقرقمقن قمـ اًمطّمحٞمح وإٓ 

 !!طقرعًمقضم٥م أن يطقرقمقا قمـ اًمٗمطقى ًمق يم٤من اًم٥ًٌم هق اًم

وأن اًمِمٞمٕمل ٓ يًطٓمٞمع أن جيد اعمٜمٝم٩م اًمذي  ،وهذا ي١ميمد أن اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م همػم حمٗمقفم٦م

 !!يّمحح سمف رواي٤مشمف ُمـ ظمالل ُمرا ضمٕمف

 ! ؟ومٝمؾ سمٕمد هذا يقصمؼ سمرواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م

 



 

 
 
 
 
 

 شزثبنث عادلجحث ان
 انشُعٍ  دٍَجهبنخ رواح ان 

 
 .ٕملضمٝم٤مًم٦م رواة اًمديـ اًمِمٞم قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

ُمقوثثقع ضمٝم٤مًمثث٦م رواة اًمثثديـ وىمٗمثث٤مت ُمثثع : اظمْمٙميي٤م ايمريي٣مين

 .اًمِمٞمٕمل

 

 

 



 

 
240  

240 
  الثالث عشر المبحـــث



 

 
 

242  

242 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 
 املطلب األول

 وعـــوضـرض وــع

 جّــالة ووا  الديـَ الصيعي

 
 

إن اعمططٌع ًمرواة اًمِمٞمٕم٦م ذم ُمّم٤مدره٤م اًم٘مديٛم٦م جيد قمددًا يمٌػمًا   يذيمر ذم شمرامجٝمؿ ضمرح 

 .قمٜمد أوًمئؽ اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م شاحل٣ملجمٜمقل ايمٔمكم و»: وهذا يٕمٜمل أن ذًمؽ اًمٕمدد ،وٓ شمٕمديؾ

وهذا يٕمٜمل أن ذًمؽ اًمٕمدد همػم  ،يمام جيد يمذًمؽ أن يمثػمًا ُمـ اًمرواة ُمٓمٕمقن ذم قم٘م٤مئدهؿ

 .ُم٠مُمقن قمغم اًمرواي٦م

 ٦موًمٙمـ سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي (يمثػًما): وٟمحـ هٜم٤م شمٚمٓمٗمٜم٤م ذم احلٙمؿ طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م

جمٝمقًمقن وًمٞمس : ًمٞمس امؿ رواي٦م وم٘مٝمٞم٦مأن يمؾ رواة اًمٕم٘مٞمدة واًمط٤مريخ اًمِمٞمٕمل اًمذيـ يذيمر 

 .وهذا احلٙمؿ أؿمد ،إيمثري٦م

 : وهمٝمام يقم ٞمقرد زمٔمض أومقال فمٙمامء اظمذه٤م يمبٝم٣من صمٜم٣ميم٥م ايمرواة

: حت٧م قمٜمقان ششم٤مريخ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى»: ىم٤مل اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞم٘مف ًمٙمط٤مب

  :صمؿ ىم٤مل ،ومذيمر قمدة ٟم٘م٤مط شٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ ذم اًمط٤مريخ اإلُم٤مُمل اخل٤مص»

ٟم٘مٓم٦م إؾمٜم٤مد اًمرواي٤مت طمٞم٨م إن اعمّمٜمٗملم اإلُم٤مُمٞم٦م مجٕمقا ذم يمطٌٝمؿ يمؾ : اخل٤مُم٦ًم»

أو قمـ أصح٤مهبؿ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صحطٝم٤م  وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمرواي٤مت قمـ إئٛم٦م  ُم٤م

 .وٕمٗمٝم٤م أو

وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًمذيـ أًمٗمقا ذم اًمرضم٤مل اىمطٍموا ذم يمطٌٝمؿ قمغم اًمؽممج٦م ًمرواة 

يٕمٞم٦م وَأْوًَمْقه٤م اًمٕمٜم٤مي٦م اخل٤مص٦م سمّمٗمطٝم٤م حمؾ احل٤مضم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم طمٞم٤مة إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمطنم
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 .اًمٜم٤مس

يم٘مـ هذه ايم٘مت٤م أمهٙم٦م إمه٣مًٓ سم٣مًَم٣م ذىمر ايمرصم٣مل ايمذيـ ُوصِمدت هلؿ رواي٣مت دم ضمٗمقل ... 

أطمرى َمـ اظمٔم٣مرف اإلؽمالَمٝم٥م ىم٣ميمٔمٗم٣م د وايمت٣مريخ واظمالضمؿ مم ٣م ومد يرزمق فمعم رواة ايم٘مت٤م 

 .ايمٖمٗمٜمٝم٥م

ـ طمًـ احلظ أن روى اًمراوي ذم اًمط٤مريخ واًمٗم٘مف ُمًٕم٤م وضمدٟم٤م ًمف ذيمًرا ذم يمطٌٝمؿ وم٢مذا وومؼ ُم

٣م إذا مل يرو ؾمٝمًئ٣م دم ايمٖمٗمف هم١مٞمف ي٘مقن جمٜمقًٓ  شأَم 
(5)

. 

يطْمح أيمثر سم٢ميراد ُم٠ًمًم٦م ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘مدي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ضمٝم٤مًم٦م رواة اًمٕم٘مٞمدةوًمٕمؾ 

 .وشمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة قمٚمٞمٝم٤م شاإلُم٤مُم٦م»: سمؾ هل أهؿ ُم٠ًمًم٦م أٓ وهل ٦مآصمٜمل قمنمي

 .اعمُٕمطَٛمد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م أنَّ اإلُم٤مُم٦م ٓ شمث٧ٌم ٕطمد إٓ سمٜمص صحٞمح ُمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ

وىمد قم٘مد اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مسًم٤م إلصم٤ٌمت إُم٤مُم٦م احلًـ اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم احل٤مدي قمنم قمٜمدهؿ 

(واًمٜمص قمغم أيب حمٛمد  اإلؿم٤مرة: سم٤مب): سمٕمٜمقان
(5)

. 

قمغم وقء  ُؾ ُمٜمٝم٤م وٓ رواي٦م واطمدة ُمـ راٍو جمٝمقل  َيْ وأورد ومٞمف صمالث قمنمة رواي٦م 

 .وإًمٞمؽ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م سم٢مجي٤مز ،يمالم أئٛم٦م اجلرح ُمـ اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ

احلًلم  قمٌد): ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٙم٤مذم ،رٞمك سمـ ي٤ًمر اًم٘مٜمؼمي): ومٞمف ش853» احلدي٧م إول

شجمٝمقل»: اًمِم٤مذم: ذم يمط٤مسمف (اعمٔمٗمر
( ) 

 (و  يٕمرف اخلقئل هذا اًمراوي
(4)

. 

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٙمقذم قمـ سمِم٤مر سمـ أمحد ): رواه سمًٜمده قمـ ش854» احلدي٧م ايمر٣مين

 .(اًمٌٍمي قمـ قمكم سمـ قمٛمر اًمٜمقومكم

                                                

 (. 44: ص)ُم٘مدُم٦م شم٤مريخ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى  (0)

 (. 5/325)اًمٙم٤مذم  (2)

  .ح٦م ومام سمٕمديٜمٔمر اًمٙمالم قمغم ه١مٓء اًمرواة ذم اًمِم٤مذم ذم هذه اًمّمٗم (3/375)اًمِم٤مذم ذح اًمٙم٤مذم  (3)

 (.23/556)ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل  (4)
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 ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٙمقذم   يٕمرف طم٤مًمف إٓ سمٙمثرة ُمـ روى قمٜمف): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

ف هذه ويمذًمؽ اًمٜمقومكم ؾمقى أن ُذيمِر ًم ،أمحد ُأمِهؾ و  ُيذيمر اؾمٛمف ذم يمط٥م اعمؽممجلم سمـ وسمِم٤مر

 (اًمرواي٦م
(5)

. 

 .(قمٌد اظ سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤م ): ذم ؾمٜمده ش855» احلدي٧م ايمر٣ميم٧م

قمٌد اظ سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤م  ًمٞمس ًمف ذيمر  -جمٝمقل : أي -ؾمٜمده يمام ؾمٌؼ ): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

 َّٓ  .(هبذه اًمرواي٦م ذم يمط٥م اًمرضم٤مل إ

واًمًٞمد اخلقئل قمٜمدُم٤م شمرضمؿ ًمف
(5) 

 .مم٤م ُي١ميمد أٟمف جمٝمقل ،أطم٤مل قمغم هذه اًمرواي٦م و  يزد

 .(ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ وه٥م): ذم ؾمٜمده ش856»احلدي٧م ايمرازمع 

 .(جمٝمقل): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

 .(أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداظ سمـ ُمروان إٟم٤ٌمري): وومٞمف ش857» احلدي٧م اخل٣مَمس

وهق  ،إٟم٤ٌمري ُمـ أصح٤مب أيب ضمٕمٗمر وأيب احلًـ ،وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

 .(جمٝمقل

 .(قمكم سمـ احلًلم سمـ قمٛمرو)و (حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مالٟمز): ومٞمف ش858» يمس٣مدساحلدي٧م ا

اًم٘مالٟمز   ُيذيمر ًمف قمٜمقان ذم يمط٥م  -وٕمٞمػ : يٕمٜمل -ؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف ): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

ه اًمِمٞمخ ذم: اًمرضم٤مل واسمـ قمٛمرو هق : هبذا اًمٕمٜمقان وطم٤مًمف شرضم٤مًمف»: قمكم سمـ احلًلم قمدَّ

 .(جمٝمقل

 .(أسمق حمٛمد اإلؾم٤ٌمرىمٞمٜمل): دهذم ؾمٜم ش859» احلدي٧م ايمس٣مزمع

ن ًمف اؾمؿ ذم يمط٥م  -جمٝمقل : يٕمٜمل -يم٤ًمسم٘مف ): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم واإلؾم٤ٌمرىمٞمٜمل   ُيدوَّ

                                                

 (. 3/375)اًمِم٤مذم  (0)

 (. 55/323)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م : اٟمٔمر (2)
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 .(اعمؽممجلم

: ُمٜمٝمؿ ،ؾمٕمد سمـ قمٌداظ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ): ذم ؾمٜمده ش863» احلدي٧م ايمر٣مَمـ

 .(احلًـ سمـ احلًـ إومٓمس

ويم٤من  ،ظ سمـ ظمٚمػ اًم٘مٛمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدرؾمٕمد سمـ قمٌدا: جمٝمقل يم٤مًمّمحٞمح): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

... وسمٕمض إصح٤مب وٕمَّػ ًم٘م٤مءه ٕيب حمٛمد واظمطٚمٗمقا ذم ووم٤مشمف ،ُيٕمد ُمـ ؿمٞمقخ اًمٓم٤مئٗم٦م

 .... (وإومٓمس   ُيذيمر ذم شمرمجطف ؾمقى هذه اًمرواي٦م

٤ًٌم: ىمٚم٧م  !! جمٝمقل يم٤مًمّمحٞمح !قمج

 .(قمكم سمـ حمٛمد وإؾمح٤مق سمـ حمٛمد): وومٞمف ش865» احلدي٧م ايمت٣مؽمع

 .(-جمٝمقل : أي -وهق يم٤ًمسم٘مف ): ٤مذمىم٤مل ذم اًمِم

٤م اخلقئل وم٘مد ىم٤مل : وُمٜمٝم٤م ،هق إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٜمخٕمل وٟم٘مؾ أىمقال اعمؽممجلم ومٞمف): وأُمَّ

٤مقًم٤م  اسًم٤م ذم اًمرواي٦م ووَّ هق ُمٕمدن اًمطخٚمٞمط ًمف يمط٥م ذم اًمطخٚمٞمط يم٤من وم٤مؾمد اعمذه٥م يمذَّ

 (إًمخ... ًمٚمحدي٨م
(5)

. 

 .(ؾمح٤مق سمـ حمٛمدقمكم سمـ حمٛمد قمـ إ): وومٞمف ش862» احلدي٧م ايمٔم٣مذ

م آٟمًٗم٤م ذيمر يماِل آؾمٛملم (-جمٝمقل : يٕمٜمل -ؾمٜمده يمام ُم٣م ): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم  .وىمد شم٘مدَّ

 .(قمكم سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد): وومٞمف ش863»احلدي٧م احل٣مدي فممم

 .(ؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف قمٚمطف إؾمح٤مق سمـ حمٛمد): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

 .(ق سمـ حمٛمد قمـ ؿم٤مهقيفقمكم سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤م): وومٞمف ش864»احلدي٨م اًمث٤م  قمنم 

: ؿم٤مهقيف   ُيؽمضَمؿ ؾمقى أٟمَّف ُذيمِر ذم هذه اًمرواي٦م وطم٤مًمف: ؾمٜمده يم٤ًمسم٘مف): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم

                                                

 . (3/229)ُمٕمجؿ رضم٤مل اخلقئل  (0)
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 .(جمٝمقل

ـ ذيمره قمـ حمٛمد سمـ أمحد ): وومٞمف ش865» احلدي٧م ايمر٣ميم٧م فممم قمكم سمـ حمٛمد قمٛمَّ

 .(اًمٕمٚمقي

ه اًمِمٞمخ ممَّ ): ىم٤مل ذم اًمِم٤مذم  ،ـ   يرو قمٜمٝمؿؾمٜمده يمام ُم٣م حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمٚمقي قمدَّ

ُم٦م احلدي٨م قمٜمف وداود ُم٣م همػم صحح اًمٕمالَّ : وذم اًمٌٚمٖم٦م ،روى قمٜمف أمحد سمـ إدريس: وىم٤مل

 .(ُمرة

٤م اًمًٞمد اخلقئل وم٘مد ـمقل ذم شمرمجطف ًمٕمٚمف يٗمؽ اًمرُمقز قمٜمف وأورد اطمطامٓت يمثػمة قمـ  وأُمَّ

وًمٙمٜمف طمًـ  ،قرهبذه إُموصم٤مىم٦م اًمرضمؾ يث٧ٌم    ،ويمٞمٗمام يم٤من): هذه اًمِمخّمٞم٦م صمؿ ظمطٛمٝم٤م سم٘مقًمف

 (ٔمٝمر ُمـ يمالم اًمٜمج٤مر أٟمَّف ُمـ ؿمٞمقخ أصح٤مسمٜم٤ميعم٤م 
(5)

. 

ـ ذيمره»: وم٤محلدي٨م ومٞمف جمٝمقل هق : ويٌدو أن هذا اعمجٝمقل هق ؿمٞمخ اًمراوي اًم٤ًمسمؼ شقمٛمَّ

أو أن  شإُم٤مُمف»: اًمٙمذاب وًمٙمـ اًمٙمٚمٞمٜمل شمٍمف ظمجاًل: ٕٟمَّف ؾمٞم٘ميض قمغم شإؾمح٤مق سمـ حمٛمد»

ع  .اًمراوي ٟمٗمًف أراد أن ُيٜمقي

 .جمٝمقل: غم يمؾ طم٤مل وم٤مًمراويوقم

هذه دراؾم٦م هيٕم٦م ًمرواي٤مت إُم٤مم واطمد وُمـ ظمالل ُمٜمٝم٩م اًمٓم٤مئٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م وًمٕمٚمف ًمق أضمريٜم٤م 

دراؾم٦م قمغم اًمرواي٤مت اًمطل شمث٧ٌم سم٘مٞم٦م إئٛم٦م عم٤م يم٤من طمٔمٝمؿ سم٠مطمًـ طم٤مًٓ ُمـ طمظ اإلُم٤مم 

ُم٦م سمف ديـ إ ومٙمٞمػ ًمق ـمٌ٘مٜم٤م ىمقاقمد ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمًٜم٦م اًمذي طمٗمظ اظ  ،احل٤مدي قمنم

 !! ؟ًمٙم٤من ًمٚمٛمذه٥م ؿم٠من آظمر

وىمع ): طمٞم٨م ىم٤مل ،ذم ضمٝم٤مًم٦م أطمد رواة اًمِمٞمٕم٦م ؿمٞمخٝمؿ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤م  د شم٘مدم ىمقلوىم

 شأيب سمّمػم»ذم إؾمٜم٤مد يمثػم ُمـ اًمرواي٤مت شمٌٚمغ أًمٗملم وُم٤مئطلم ومخ٦ًم وؾمٌٕملم ُمقردًا قمٜمقان 

ومذه٥م  ،٦ميمام اظمطٚمػ ذم حت٘مٞمؼ قمدد ُمـ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذه اًمٙمٜمٞم ،وم٤مظمطٚمػ ذم شمٕمٞملم اعمراد ُمٜمف

                                                

 . (56/63)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (0)
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ورسمام ئمٝمر ُمـ  ،ومجع يمثػم قمغم أرسمٕم٦م ،وسمٕمض آظمر قمغم صمالصم٦م ،سمٕمْمٝمؿ إمم إـمالىمٝم٤م قمغم اصمٜملم

 (سمٕمْمٝمؿ أيمثر ُمـ هذا اًمٕمدد أيْم٤مً 
(5)

. 

ًمٙمـ اعمِمٝمقر يمام ذيمرٟم٤م اؿمؽمايمٝم٤م سملم أرسمٕم٦م رضم٤مل يمام ذه٥م إًمٞمف اسمـ داود ): وىم٤مل أيْم٤مً 

 : ُمِمؽمك سملم أرسمٕم٦م أسمق سمّمػم: ىم٤مل إول ،واًمطٗمرر واًمٕمالُم٦م اعمٛم٘م٤م 

 .ًمٞم٨م سمـ اًمٌخؽمي -5

 .يقؾمػ سمـ احل٤مرث اًمٌؽمي -2

 .رٞمك سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ -3

 . قمٌد اظ سمـ حمٛمد إؾمدي -4

وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ  ،وه١مٓء إرسمٕم٦م ًمٞمًقا يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت يمام ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م

رغمة فمـ وٕصمؾ ذيمؽ سمسٗمط هذه ايمرواي٣مت ايم٘م ،أن أسم٤م سمّمػم ُمِمؽمك سملم اًمث٘م٦م وهمػمه

(احلجٝم٥م
(5)

. 

 ،اًمث٘م٦م: وم٤مٓؾمؿ اًمقاطمد يٜمٓمٌؼ قمغم قمدة رواة ُمٜمٝمؿ ،وهذا أٟمٛمقذج ُمـ ضمٝم٤مًم٦م اًمرواة

 !!اًمْمٕمٞمػ: واًمٕم٤م  ٓ يًطٓمٞمع متٞمٞمز اعمراد سم٤مٓؾمؿ ُمـ سملم هذه إؾمامء: وُمٜمٝمؿ

زقمامء اًمٓم٤مئٗم٦م  وًمٞمس هذا ظم٤مص٤ًم سمرواة إطم٤مدي٨م سمؾ رواة اعمّم٤مدر سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمطل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م

وم٤مًمقاصؾ إمم ): ٦م ٓ يٕمرومٝم٤م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م يمام ي٘مرره اخلقئل ذم ُمٌح٨م ؾم٤مسمؼ طمٞم٨م ي٘مقلجمٝمقًم

إمم أن  (إٟمام وصؾ إًمٞمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أطم٤مد -اًمٙمٚمٞمٜمل واسمـ سم٤مسمقيف واًمٓمقد -اعمحٛمديـ اًمثالصم٦م

 ،همٜمل جمٜمقيم٥م فمٛمدٞم٣م -اًمطل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م : أي -أُّم٤م ـمرىمف إمم أرسم٤مب اًمٙمط٥م و ): ىم٤مل قمـ اًمّمدوق

وُمع ذًمؽ يمٞمػ يٛمٙمـ دقمقى اًمٕمٚمؿ  ،أن أّي٣ًم َمٛمٜم٣م ىم٣من صحٝمح٣ًم وأي٣ًم َمٛمٜم٣م نمغم صحٝمح وٓ ٞمدري

                                                

 (. 465: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  (0)

 (. 462: ص)يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل  (2)
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(؟سمّمدور مجٞمع هذه اًمرواي٤مت ُمـ اعمٕمّمقُملم 
(5)

. 

إّن دقمقى : وقمغم اجلٛمٚم٦م): صمؿ رد قمغم اًم٘مقل سم٘مٓمٕمٞم٦م صدور رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ىم٤مئالً 

 .(ح٦م اًمٌٓمالنواو اًم٘مٓمع سمّمدور مجٞمع رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ُمـ اعمٕمّمقُملم 

قمـ يمط٤مب  ويم٤من مم٤م ىم٤مًمف ،صمؿ شمٓمّرق سم٤مًمطٗمّمٞمؾ ًمرواي٤مت يمؾ يمط٤مب ُمـ اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م

ؿمٝمد سمّمح٦م مجٞمع رواي٤مت اًمٙم٤مذم ومٝمذه  (اًمٙمٚمٞمٜمل)وًمق ؾمٚمؿ أن حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب ): اًمٙم٤مذم

وم٢مّٟمف إن أراد سمذًمؽ أن رواي٤مت يمط٤مسمف ذم ٟمٗمًٝم٤م واضمدة ًمنمائط احلُّجٞم٦م  ،اًمِمٝم٤مدة همػم ُمًٛمققم٦م

ٕن ومٞمٝم٤م ُمرؾمالت وومٞمٝم٤م رواي٤مت ذم إؾمٜم٤مده٤م جم٤مهٞمؾ وَُمـ اؿمطٝمر  ،٘مٓمقع اًمٌٓمالنومٝمق ُم

 (سم٤مًمقوع واًمٙمذب
(5)

. 

إّن إظم٤ٌمر اًمِمٞمخ اًمّمدوق قمـ صح٦م رواي٦م وطمّجٞمطٝم٤م إظم٤ٌمر قمـ رأيف ): وىم٤مل أيْم٤مً 

 .(وهذا ٓ يٙمقن طمّج٦م ذم طمؼ همػمه ،وٟمٔمره

 .(ؾمٜم٣مدة ايمِمدوقهمٝمجري همٝمٜم٣م َم٣م ذىمرٞم٣مه دم ): وقمـ رواي٤مت اًمٓمقد ىم٤مل أيْم٤مً 

ويٚمص اخلقئل إمم أٟمف   شمث٧ٌم صح٦م مجٞمع رواي٤مت اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ومال سمّد ُمـ اًمٜمٔمر ذم 

ؾمٜمد يمؾ رواي٦م ُمٜمٝم٤م
( )

.  

  .ًمٚمرواي٤مت وضمٝم٤مًم٦م اًمرواة ًمٚمٛمّم٤مدر اًمرواةضمٝم٤مًم٦م  هذا ذم

وأُم٤م ذم اًمرواة اعمٓمٕمقن ذم قم٘م٤مئدهؿ ومٜمٙمطٗمل سم٘مثقل أطمثد قمٚمثامء آصمٜمثل قمنمثي٦م ُمثـ قمٚمثامء 

 .[ث ه436: ت]ىمٌؾ أًمػ ؾمٜم٦م شم٘مري٤ًٌم وهق اًمنميػ اعمرشم٣م : أي ،٤مُمس اامجرياًم٘مرن اخل

ن ُمٕمٔمثؿ اًمٗم٘مثف ومجٝمثقره سمثؾ إ»: وم٘مث٤مل ،ذم رؾم٤مئٚمف وم٘مد أيمد اًمنميػ اعمرشم٣م هذه احل٘مٞم٘م٦م

راويث٤ًم  ،أو ومرقمث٤مً  ،إُم٤م أن يٙمقن أصاًل ذم اخلثؼم: مجٞمٕمف ٓ يٚمق ُمًطٜمده ممـ يذه٥م ُمذه٥م اًمقاىمٗم٦م

                                                
 (. 25- 24/ 5)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (0)

 (. 5/85)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)

 (. 93-5/88)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (3)
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وأصح٤مب طمٚمقل يمٗمالن وومثالن وُمثـ  ،وخمٛم٦ًم ،وظمٓم٤مسمٞم٦م ،وإمم همالة ،وُمروي٤ًم قمٜمف ،قمـ همػمه

وأن اًم٘مٛمٞملم يمٚمٝمؿ ُمـ همػم اؾمثطثٜم٤مء ٕطمثد ُمثٜمٝمؿ إٓ  ،وإمم ىمٛمل ُمِمٌف جمؼم ،ٓ رَم أيْم٤ًم يمثرة

ويمطثٌٝمؿ وشمّمث٤مٟمٞمٗمٝمؿ شمِمثٝمد  ،أسم٤م ضمٕمٗمر اسمـ سم٤مسمقيثف رمحث٦م اظ قمٚمٞمثف سمث٤مُٕمس يمث٤مٟمقا ُمِمثٌٝم٦م جمثؼمة

واي٦م ختٚمص وشمًٚمؿ ُمـ أن يٙمقن ذم أصٚمٝم٤م وومرقمٝم٤م واىمثػ ومٚمٞم٧م ؿمٕمري أي ر ،سمذًمؽ وشمٜمٓمؼ سمف

 .شوآظمط٤ٌمر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمطٗمطٞمش ،أو ىمٛمل ُمِمٌف جمؼم ،أو هم٤مل

ًمق ؾمٚمؿ ظمؼم أطمدهؿ ُمـ هذه إُمقر   يٙمـ راويف إٓ ُم٘مٚمد سمح٧م ُمٕمط٘مد عمذهٌف »: صمؿ ىم٤مل

أن يٙمقن قمثدًٓ وُمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمطف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ضم٤مهؾ سم٤مظ شمٕم٤ممم ٓ جيقز  ،سمٖمػم طمج٦م ودًمٞمؾ

ومٛمـ أيـ يّمح ًمٜم٤م ظمؼم واطمد يرووٟمف ممثـ جيثقز أن يٙمثقن ...وٓ ممٙمـ شم٘مٌؾ أظم٤ٌمره ذم اًمنميٕم٦م

ش ...قمدًٓ ُمع هذه إىم٤ًمم اًمطل ذيمرٟم٤مه٤م طمطك ٟمدقمل أن شمٕمٌدٟم٤م سم٘مقًمف
(5)

. 

شمقىمٗمثثقا ذم اًم٘مثثقل : أي ،رواة واىمٗمثث٦م: هثثذا طمٙمٛمثثف ذم رواة اًمٗم٘مثثف اًمِمثثٞمٕمل آصمٜمثثل قمنمثثي

 .!!أو همالة وظمٓم٤مسمٞم٦م وخمٛم٦ًم وطمٚمقًمٞملم   ي١مُمٜمقا سمف: أي ،٦م آصمٜمل قمنمسم٢مُم٤مُم٦م أطمد إئٛم

هثق  وهثذا ،صمؿ ي٘مرر أظمػمًا أٟمف ٓ يّمح وٓ ظمؼم واطمد ُمـ رواي٦م قمدل قمـ قمدل إمم ُمٜمطٝم٤مه

 .ذط اًمّمح٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م

أُمث٤م رواة  ،إذ ٓ يّمحح أهؾ اًمًٜم٦م احلدي٨م إٓ إذا رواه قمثدل قمثـ قمثدل إمم هن٤ميث٦م اًمًثٜمد

ٞمًطحٞمؾ أن يطح٘مؼ هذا اًمنمط ومٞمٝمؿ يمام ي٘مرره اًمنميػ اعمرشم٣م أطمد أىمٓمث٤مب اعمثذه٥م اًمِمٞمٕم٦م وم

 .اًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي يمام شم٘مدم

وُم٤م ذيمره اعمرشم٣م ُمـ وم٤ًمد قم٘م٤مئد اًمرواة ىمد أيمثده آيث٦م اظ اًمٕمٔمٛمثك اًمؼمىمٕمثل اًمثذي درس 

طمٞمث٨م  ومٗمل أطم٤مدي٨م يمطث٤مب اًمٙمث٤مذم قمٞمثقب يمثثػمة ؾمثقاء ُمثـ): وم٘م٤مل ،اًمٙم٤مذم وىمرر أن ومٞمف قمٞمقسم٤مً 

 .اًمًٜمد ورواشمف يم٤مٟم٧م أم ُمـ طمٞم٨م اعمطـ وُمقوققم٤مشمف

ثث٤م ُمثثـ طمٞمثث٨م اًمًثثٜمد ومٛمٕمٔمثثؿ رواشمثثف ُمثثـ اًمْمثثٕمٗم٤مء واعمجٝمثثقًملم وُمثثـ اًمٜمثث٤مس اعمٝمٛمٚمثثلم  أُمَّ

                                                

  (.393) وُمدظمؾ إمم ومٝمؿ اإلؾمالم رل حمٛمد ( 355-3/353) رؾم٤مئؾ اًمنميػ اعمرشم٣م  (0)
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 . (وهذا ُم٤م ي٘مقل سمف قمٚمامء اًمرضم٤مل ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ،وأصح٤مب اًمٕم٘م٤مئد اًمزائٗم٦م

 .ُم٤م ورد ذم ضمٝم٤مًم٦م رواة اًمِمٞمٕم٦م وومٞمام يكم ٟم٘مػ ُمٕمٝمؿ وىمٗم٤مت هذا جمٛمؾ
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  طلب الثانيامل

 وضوع وقفات وع و

  الــــديَ الصيــــعيالة ووا  ـــــجّ

 

 : وىمٗم٤مت هٜم٤م ٟم٘مػ ٦مسمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ًمٙمالم أئٛم٦م آصمٜمل قمنمي

إن اقمؽماف سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سمجٝم٤مًم٦م رواة اًمٕم٘م٤مئد واًمط٤مريخ واًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل يٕمطؼم : أوًٓ 

خلالف اًمذي وىمع سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م هق ذم وم٢من ا ،ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم قمدم طمٗمظ هذا اعمذه٥م

 .طمٞم٨م زقمٛمقا أن ٕئٛمطٝمؿ قم٘م٤مئد خت٤مًمػ قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦م شاًمط٤مريخ»و شاًمٕم٘م٤مئد»

وزقمٛمقا أن هٜم٤مك أطمداصم٤ًم وىمٕم٧م ذم ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ خت٤مًمػ ُم٤م ي٘مرره اًمط٤مريخ 

 .اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم واًمٜمّمقص اًمث٤مسمط٦م ُمـ اًمًٜم٦م

 !! شٜمقيمكمجم»: رواة شمٚمؽ اًمٕم٘م٤مئدوم٢مذا يم٤من 

ومٙمٞمػ إذًا !! شجمٜمقيمكم»: رواة شمٚمؽ إطمداث اًمط٤مريٞم٦م اًمطل ؿمقه٧م شم٤مريخ إُم٦ميم٤من و

 ! جيقز سمٕمد ذًمؽ أن يٕمطٛمد قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٕمروم٦م قم٘مٞمدة أو شم٤مريخ؟

أوردٟم٤م ىم٤مقمدة اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر اًمطل ي٘مرر ومٞمٝم٤م أن يمط٥م اًمرضم٤مل أمهٚم٧م ذيمر رواة : شم٣مٞمٝم٣مً 

يم٘مـ هذه ايم٘مت٤م أمهٙم٦م إمه٣مًٓ سم٣مًَم٣م ذىمر ): وم٘م٤مل ،شًمقنجمٝمق»أهنؿ : اًمٕم٘م٤مئد واًمط٤مريخ أي

ايمرصم٣مل ايمذيـ ُوصِمدت هلؿ رواي٣مت دم ضمٗمقل أطمرى َمـ اظمٔم٣مرف اإلؽمالَمٝم٥م ىم٣ميمٔمٗم٣م د وايمت٣مريخ 

 .واظمالضمؿ مم٣م ومد يرزمق فمعم رواة ايم٘مت٤م ايمٖمٗمٜمٝم٥م

ذم وم٢مذا وومؼ ُمـ طمًـ احلظ أن روى اًمراوي ذم اًمط٤مريخ واًمٗم٘مف ُمًٕم٤م وضمدٟم٤م ًمف ذيمًرا ... 

٣م إذا مل يرو ؾمٝمًئ٣م دم ايمٖمٗمف هم١مٞمف ي٘مقن جمٜمقًٓ  ،يمطٌٝمؿ  .(أَم 
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وًمٌٞم٤من ُمّمداق ؿمٝم٤مدة اًمّمدر هذه قمغم رواة اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وم٘مد ىمٛمٜم٤م سمدراؾم٦م 

وم٤مٟمطٝمٞمٜم٤م اًمطل أورده٤م اًمٙمٚمٞمٜمل ذم يمط٤مب اًمٙم٤مذم  اًمرواي٤مت اًمطل شمث٧ٌم اإلُم٤مم احل٤مدي قمنم قمٜمدهؿ

 !! قضمقد راٍو جمٝمقل قمغم إىمؾ ذم يمؾ رواي٦مإمم أن مجٞمع شمٚمؽ اًمرواي٤مت   شمّمح ًم

همػم : أي!! شرواة اًمٕم٘م٤مئد جمٝمقًمقن»وأن  ،وهذا أووح دًمٞمؾ قمغم صح٦م يمالم اًمّمدر

 !! ُمٕمرووملم ًمدى قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

 ! ؟اعمجٝمقًمقن اًمذيـ دؾمقا هذه اًمرواي٤مت ُمـ هؿ ه١مٓء: إذاً 

ًمف سمٕمض قمٚمامء آصمٜمل إهنؿ رضم٤مل خمطٚم٘مقن يمام ىمرر اإلُم٤مم اًمِمٞمٕمل اًمزيدي أٟمف ىمد اقمؽمف 

 !!أٟمف يْمع اًمرواي٤مت ويْمع ام٤م أؾم٤مٟمٞمد ُمـ قمٜمده ٦مقمنمي

اًمثذي يِمثٝمد  ـم٤مًم٥م رٞمك سمـ احلًلم سمـ ه٤مرون احلًٜمل أيبوؾمٞم٠ميت ىمقل اًمِمٞمٕمل اًمزيدي 

: وم٘مث٤مل ،ومٞمف أن سمٕمض قمٚمامء آصمٜمل قمنمي٦م اقمؽمف ًمف أٟمف ي٘مثقم سمطزويثر أؾمث٤مٟمٞمد ٕطم٤مديث٨م يم٤مذسمث٦م

ووميد فمرهمي٦م ... ،َمبٛمٝم٥م فمعم أؽم٣مٍم ٓ َمسٚمك هلي٣م َميـ ايمرصمي٣مل ٥ممميإن ىمرغمًا َمـ أؽم٣مٞمٝمد آشمٛمل فم)

 .(5) !!(َمـ رواهتؿ اظم٘مرريـ َمـ ىم٣من يستحؾ وضع إؽم٣مٞمٝمد يمألطمب٣مر اظمٛمٗمْمٔم٥م إذا وومٔم٦م إيمٝمف

 !وامذا وم٢من شمٚمؽ إؾمامء ذم شمٚمؽ إؾم٤مٟمٞمد أؾمامء ومهٞم٦م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ام٤م

ٓ أؾمامءهؿ وم٘مط سمٜم٤مء قمغم أهن٤م وامذا قمٜمدُم٤م شمرضمؿ قمٚمامء اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م امؿ   يذيمروا إ

 !! أؾمامء ُمقضمقدة ذم اًمرواي٤مت ٓ قمغم أهنؿ أؿمخ٤مص ُمٕمروومقن سم٤مًمٕمٚمؿ وـمٚمٌف

واًمٕمج٥م أن سمٕمض قمٚمامء اًمرضم٤مل اعمط٠مظمريـ قمٛمدوا إمم ه١مٓء اًمرواة ومٛمدطمقهؿ وٟمًٌقا 

ُمؼمريـ ذًمؽ سم٠من أوًمئؽ اعمّمٜمٗملم   يؽميمقهؿ سمٖمػم ُمدح  ،ذًمؽ إمم ُمّمٜمٗمل اًمرضم٤مل اًم٤ًمسم٘ملم

 .وهذا ُمٜمٝم٩م ي٤مًمػ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ذم إٓ ٕهنؿ ُمٕمروومقن قمٜمدهؿوٓ 

مجٚم٦م ُمـ  وم٘مد أورد ،وىمد شم٘مدم أن احلًـ سمـ داود ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ىمد ومٕمؾ ذًمؽ

                                                

 (. 553: ص)احلقر اًمٕملم ًمٚمحٛمػمي  (0)
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 ذيمروهؿ و  يذيمروا ومٞمٝمؿ ُمدطم٤ًم وٓذُم٤مً  اًمذيـاًمرواة اعمجٝمقًملم قمٜمد قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ًمسم٘ملم 

وهذا شمٖمٞمػم ًمٚمط٤مريخ ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ  ،ًمٚمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم وٟم٥ًم ذًمؽ احلًـ سمـ داود ُمدطمٝمؿصمؿ 

 .يراىم٥م اظ 

 !!ًمٙمـ احلرص قمغم شم٠ميٞمد اعمذه٥م يٕمٛمل ويّمؿ

: اخلقئل وهق أيمؼم حمدث ؿمٞمٕمل ذم اًمٕمٍم احل٤مرض طمٞم٨م ي٘مقل صمؿ اٟمٔمر إمم ُمٜمٝم٩م: شم٣ميمر٣مً 

 !!(( جمٜمقل ىم٣ميمِمحٝمح ))

 .هلذا اظمٛمٜم٨م! فمجب٣مً 

ٞمح اًمذي يرويف اًمراوي اعمٕمروف سمٕمداًمطف اًمراوي همػم ُمٕمروف ويٙمقن طمديثف يم٤مًمّمح

 !!؟؟ووٌٓمف

 !!؟ُم٤م ىمٞمٛم٦م اعمٜمٝم٩م إذا يم٤من ٓيؽمشم٥م قمٚمٞمف طمٙمٛمف

اًمراوي جمٝمقل واعمجٝمقل ؿمخّمٞم٦م هم٤مُمْم٦م وهمٛمقوٝم٤م يِمٙمؽ ذم طم٘مٞم٘مطٝم٤م وُم٤م رواه هذا 

 .اًمٜمقع ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يٙمقن صحٞمح٤ًم وٓ ُمثؾ اًمّمحٞمح وإٓ ٓظمطٚم٧م اعمقازيـ

 ن هذا اعمٜمٝم٩م ٓي٘مٌٚمقن رواي٦م اعمجٝمقل شمٕمٔمٞماًم ًمديـ اظ وأهؾ اًمًٜم٦م وظ احلٛمد يرومْمق

 .وصم٘م٦م ذم أن يمؾ ُم٤م حتط٤مضمف إُم٦م ذم اًمديـ ىمد صح قمـ اًمث٘م٤مت

ومٝمؾ ٟمٓمٛمع أن يرىمك اًمِمٞمٕم٦م إمم هذا اعمًطقى اًمذي رٗمظ اًمديـ وجيٛمع يمٚمٛم٦م 

 !! اعمًٚمٛملم؟

ٓ ختٚمق رواي٦م ُمـ وأُم٤م اًمرواة اعمٓمٕمقن ذم ديٜمٝمؿ وم٘مد أيمد اًمنميػ اعمرشم٣م أٟمف : رازمٔم٣مً 

ٍل ُمِمٌف جمؼم): ُمـ ٗم٘مف اًمِمٞمٕملرواي٤مت اًم صمؿ حتدى ُمـ ي٤مًمػ ذم ذًمؽ  (واىمػ أوهم٤مٍل أو ىُمٛمي

اًمقاىمع وهق اًمرواي٤مت اًمطل شمٜم٘مؾ اًمديـ : أي شوآظمط٤ٌمر سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمطٗمطٞمش»: وىم٤مل

 !!اًمِمٞمٕمل
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٤مم ُمٕمؽمف سمف وٓ ؿمؽ أن هذا دًمٞمؾ قمغم اؾمط٘مراء اعمرشم٣م وشمطٌٕمف وإٓ   ي٘مؾ ذًمؽ وهق إُم

 !!قمٜمدهؿ

: قمٜمد اعمرشم٣م ورواة اًمٗم٘مف ،((جمٝمقًمقن  )): قمٜمد اًمّمدر ومرواة اًمٕم٘م٤مئد واًمط٤مريخ

 .((جمروطمقن ))

فمممي٥م ومجٝمع رواهتؿ إَم٣م أهنؿ جمٜمقيمقن أو  لشمٛمٓهمٟمي شمٗم٥م زمٔمد هذا دم رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م ا

 ! أهنؿ جمروضمقن دم فمٗم٣م دهؿ؟



 

 
 
 
 
 

 عشز زاثعادلجحث ان
 د ال سُد ذلبعًم انشُعخ ثزواَب
 

قمٛمثؾ اًمِمثٞمٕم٦م سمروايث٤مت ٓ  قمثرض ُمقوثقع: اظمْمٙمي٤م إول

 .ؾمٜمد ام٤م

ُمقوقع قمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م سمرواي٤مت ٓ وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .ؾمٜمد ام٤م
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 املطلب األول

 وعـــوضـرض وــع

 عىن الصيعة بروايات ال سٍد هلا

 

 

  :اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ومرق وادم٤مه٤مت ُمـ أمهٝم٤م ومرىمط٤من يمام شم٘مدم

 .اإلظم٤ٌمري٦م: إولم

 .إصقًمٞم٦م: ايمر٣مٞمٝم٥م

شمٕمط٘مد أن يمؾ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم أئٛمطٝمؿ صحٞمح٦م وهل  شاإلظم٤ٌمري٦م»: ايمْم٣م ٖم٥م إولم

وظم٤مص٦م اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م اًمطل شمٕمطؼم اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمرواي٤مت قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م  -اًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ 

 .اًمًٜمددراؾم٦م  يرومْمقنوامذا وم٢مهنؿ  - ٦مآصمٜمل قمنمي

ٓ شمقاومؼ اًمٗمرىم٦م اإلظم٤ٌمري٦م ذم اقمطامد يمؾ ُم٤م ٟم٥ًم إمم وهل  ،شإصقًمٞم٦م»: ايمر٣مٞمٝم٥م ايمْم٣م ٖم٥م

ومام صححف  ،وشمٜم٤مدي سم٢مظمْم٤مع اًمرواي٤مت ًمٚمٜم٘مد وُمٜمٝم٩م اًمطٕمديؾ واًمطجريح ،ُمـ رواي٤مت أئٛمطٝمؿ

 .اعمٜمٝم٩م ىمٌٚمقه وُم٤م وٕمٗمف ردوه

 ،٘م٤مئدهؿوإٓ ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م أن يمال اًمٓم٤مئٗمطلم شم٘مٌالن يمؾ رواي٦م شم٘مرر قم ،وم٘مط هذا ٟمٔمري٤مً 

ًمقن يمؾ راٍو يروي ُم٤م ي٘مقي ُمذهٌٝمؿ يمام  ..سمٞم٤من سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤مممشم٘مدم وؾمٞم٠ميت ُمزيد  ويٕمدي

واًمٓم٤مئٗم٦م إصقًمٞم٦م ىمد ٟمِم٠مت ذم اًم٘مرن اًمراسمع شم٘مري٤ًٌم وًمٙمٜمٝم٤م   شمْمع ىمقاقمد ًمطّمحٞمح 

 .اًمرواي٤مت أو شمْمٕمٞمٗمٝم٤م إٓ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع أو اًمث٤مُمـ يمام ؾمٞم٠ميت

يًطٓمٞمٕمقا أن يٙمطٌقا يمط٤مسم٤ًم يِمطٛمؾ قمغم اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م وُمـ ذًمؽ اًمقىم٧م إمم أن   
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وٓ يمط٤مسم٤ًم جيٛمع اًمرواة اًمث٘م٤مت وآظمر جيٛمع اًمْمٕمٗم٤مء  ويمط٤مسم٤ًم آظمر رقي اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م

 .واًمقو٤مقملم

 ،أطمد قمٚمامئٝمؿ اعمٕم٤مسيـ أن يٜم٘مح يمط٤مب اًمٙم٤مذم ُمـ اًمْمٕمٞمػ ((اًمٌٝمٌقدي)): وىمد طم٤مول

  يًطٓمع ُمٕمٝم٤م  ًم٘مل هجٛم٦م ؿمديدة ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦مٙمٜمف ًمو "صحٝمح ايم٘م٣مدم": ؾمامه وم٠مًمػ يمط٤مسم٤مً 

سمدون إذٟمف شززمدة ايم٘م٣مدم»: آؾمؿ وإٟمام ـمٌع سمٕمٜمقانهبذا اًمٙمط٤مب يٕمٞمد ـم٤ٌمقم٦م ن أ
(5) 

وىمد طمذف 

 !!سمٕمض أسمقاسمف وُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمب اًمذي يطحدث قمـ قمٚمؿ إئٛم٦م ًمٚمٖمٞم٥م

اؾمؿ اًمٙمط٤مب ًمٞمٙمقن خمطٍمًا ًمٚمٙم٤مذم ٓ شمّمحٞمح٤ًم ًمرواي٤مشمف: أي  .همػمَّ

ٗمرق سملم اعمخطٍم واًمطّمحٞمح أن اعمخطٍم ٓيدل قمغم أن اًمرواي٤مت اًمطل شمريمٝم٤م واًم

  يذيمره ومٞمف ُمـ رواي٤مت اًمٙم٤مذم ومٝمق  ومٞمٕمٜمل أن ُم٤م شاًمٙم٤مذم صحٞمح»: وأُم٤م إذا ىم٤مل ،وٕمٞمٗم٦م

-شمٕمرض ًمف ُمـ قمط٤مب أو هتديد  وًمٙمـ ُم٤م ،وهذا هق اًمذي ىمّمده ذم اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ،وٕمٞمػ

 .غم اًمٓمٌٕم٦م اجلديدةإقم٤مدة آؾمؿ قم ُمٜمٕمف ُمـ- ٟٓمدري أهيام شمٕمرض ًمف

 .وهذا يدل قمغم ُمدى إسار اًمٓم٤مئٗم٦م قمغم سم٘م٤مء يمطٌٝم٤م دون متحٞمص

ُمقىمػ اًمٗمرىمطلم ُمـ رواي٤مت فمٝمرت ذم هق وُمـ أقمٔمؿ إدًم٦م قمغم صح٦م هذا اًمٙمالم 

  !!ويمال اًمٗمرىمطلم شمٕمطٛمدان قمٚمٞمٝم٤م وشمّمححٝم٤م ،اًم٘مرن اًمراسمع ٓ ؾمٜمد ام٤م وٓ ُمّمدر

 !وم٠ميـ اعمٜمٝم٩م؟

يزقمٛمقن أهنؿ ٓ ي٘مٌٚمقن اًمرواي٦م ذات اًمًٜمد إٓ سمٕمد قمروٝم٤م قمغم ُمٜمٝم٩م  إصقًمٞمقن

وه٤م هل رواي٤مت ٓ ؾمٜمد ام٤م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمراسمع شم٘مري٤ًٌم وهؿ  ،اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ

 !يّمححقهن٤م وم٠ميـ ُمّمداىمٞم٦م اعمّمٓمٚمح؟

                                                
و اًمثامٟمثلم ُمثـ قمٛمثره أن وىمد ذيمر طمٞمدر طم٥م اظ ذم ُم٘م٤مسمٚمث٦م ُمثع اًمٌٝمٌثقدي وهثق رضمثؾ ىمثد سمٚمثغ اًمًثٌٕملم أ (0)

 .!!!اعمراضمع ُم٤مرؾمقا قمٚمٞمف وثٖمقـم٤ًم ؿمثديدة وأقمث٤مدوا ـمٌثع اًمٙمطث٤مب سمثدون إذٟمثف وشمٍمثومقا ذم شمٖمٞمثػم اؾمثٛمف

  (594) ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًمطٙمقن واًمّمػمورة : يمط٤مب
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اًمذي أًمٗمف اًمِمٞمٕمل  شهن٨م ايمبالنم٥م»هذه اًمرواي٤مت هل اًمرواي٤مت اًمطل اؿمطٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م يمط٤مب 

مجع ومٞمف ظمٓم٤ًٌم ٟمًٌٝم٤م إمم  (هث436)أو  (هث433)قمنمي اًمنميػ اًمريض اعمطقرم قم٤مم  آصمٜم٤م

أيمثر ُمـ سمٞمٜمف وسملم قمكم: أي - (هث43)قم٤مم  اًمذي اؾمطِمٝمدسمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكم

سمؾ ٓ يقضمد يمط٤مب  ،و  يذيمر ام٤م ؾمٜمدًا و  ينم إمم اعمرضمع اًمذي ٟم٘مٚمٝم٤م ُمٜمف -صمالصم٦م ىمرون وٟمّمػ

 !ومٛمـ أيـ أشمك هب٤م اًمريض؟ ؾم٤مسمؼ ذيمر شمٚمؽ اخلٓم٥م سمٜمّمٝم٤م

ًمٙمـ ص٤مطم٥م هن٩م اًمٌالهم٦م وأُمث٤مًمف أظمذوا يمثػمًا ُمـ يمالم اًمٜم٤مس ..): وم٣مل ازمـ سمٝمٚمٝم٥م

وُمٜمف ُم٤م هق يمالم طمؼ يٚمٞمؼ سمف أن  ،وُمٜمف ُم٤م رٙمك قمـ قمكم أٟمف شمٙمٚمؿ سمف ،ومجٕمٚمقه ُمـ يمالم قمكم

ًمطٌٞملم ًمٚمج٤مطمظ وامذا يقضمد ذم يمالم اًمٌٞم٤من وا ،يطٙمٚمؿ سمف وًمٙمـ هق ذم ٟمٗمس إُمر ُمـ يمالم همػمه

 .وص٤مطم٥م هن٩م اًمٌالهم٦م جيٕمٚمف قمـ قمكم ،وهمػمه ُمـ اًمٙمط٥م يمالم ُمٜم٘مقل قمـ همػم قمكم

وهذه اخلٓم٥م اعمٜم٘مقًم٦م ذم يمط٤مب هن٩م اًمٌالهم٦م ًمق يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م قمـ قمكم ُمـ يمالُمف ًمٙم٤مٟم٧م 

وم٢مذا قمرف ُمـ ًمف ظمؼمة  ،ُمقضمقدة ىمٌؾ هذا اعمّمٜمػ ُمٜم٘مقًم٦م قمـ قمكم سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد وسمٖمػمه٤م

وإٓ ومٚمٞمٌلم اًمٜم٤مىمؾ  ،ٜمٝم٤م سمؾ أيمثره٤م ٓ يٕمرف ىمٌؾ هذا قمٚمؿ أن هذا يمذبسم٤معمٜم٘مقٓت أن يمثػمًا ُم

ام٤م ذم أي يمط٤مب ذيمر ذًمؽ وُمـ اًمذي ٟم٘مٚمف قمـ قمكم وُم٤م إؾمٜم٤مده وإٓ وم٤مًمدقمقى اعمجردة ٓ يٕمجز 

وُمـ يم٤من ًمف ظمؼمة سمٛمٕمروم٦م ـمري٘م٦م أهؾ احلدي٨م وُمٕمروم٦م أصم٤مر واعمٜم٘مقل سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد  ،قمٜمٝم٤م أطمد

أن ه١مٓء اًمذيـ يٜم٘مٚمقن ُمثؾ هذا قمـ قمكم ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ  وشمٌلم صدىمٝم٤م ُمـ يمذهب٤م قمٚمؿ

 (اعمٜم٘مقٓت واًمطٛمٞمٞمز سملم صدىمٝم٤م ويمذهب٤م
(5)

. 

سمدراؾم٦م امذا اًمٙمط٤مب ُم٘م٤مرٟم٤ًم ًمف  ثث ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ثث اعمٕم٤مسيـ ٤ٌمطمثلموىمد ىم٤مم سمٕمض اًم

وُم٘م٤مرٟم٤ًم إؾمٚمقب واًمٚمٖم٦م اًمطل وردت ذم شمٚمؽ سم٤مًمٙمط٥م اًمطل ورد ومٞمٝم٤م سمٕمض أىمقال قمكم

واٟمطٝمك إمم أن شمٚمؽ اخلٓم٥م  ،خلٓم٥م سم٤مٕؾمٚمقب واًمٚمٖم٦م اًمطل يم٤مٟم٧م ُمًطٕمٛمٚم٦م ذم سمداي٦م اإلؾمالما

إومم ًمألؾمط٤مذ : وٟمٙمطٗمل سم٢ميراد ٟمّملم ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٦م ،ُمٗمطٕمٚم٦م إُم٤م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م أو أهمٚمٌٝم٤م

 .قمٌداًمًالم ه٤مرون واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمديمطقر صؼمي إسمراهٞمؿ

                                                

 (. 8/44)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (0)



 

 
 

261  

261 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

: َمـ هن٨م ايمبالنم٥م ش416 »٣مم دم سمٗمديٚمف يمْمبٔم٥م فم  وم٣مل إؽمت٣مذ فمبد ايمسالم ه٣مرون

ُمـ هق ص٤مٟمع اًمٙمط٤مب؟ أهق اًمنميػ : أوٓمه٤م: ويمٜم٤َّم إمم إُمس اًم٘مري٥م ذم ريٌطلم اصمٜمطلم ُمٜمف)

وإنَّ اًمًجع واًمّمٜم٤مقم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م شمٔمٝمر ): إمم أن ىم٤مل قمـ اًمٙمط٤مب (؟شاعمرشم٣م»أم أظمقه  شاًمريض»

 .ذم يمثػم ُمـ ضمقاٟمٌف قمغم ظمالف اعمٕمٝمقد ذم ٟمط٤مج هذا اًمٕمٍم اًمٜمٌقي

إنَّ ومٞمف ُمـ دىم٦م اًمقصػ وهمراسم٦م اًمطّمقير ُم٤م   يٙمـ ُمٕمرووًم٤م ذم آصم٤مر اًمّمدر إول : ىم٤مًمقا

َّٓ يمام أٟمَّف يٓمقي ذم ضمٜم٤ٌمشمف يمثػًما ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمطل   يطداوام٤م اًمٜم٤مس  ،اإلؾمالُمل أن [ سمٕمد] إ

 وهق أنَّ ضم٤مُمع هذه: وأُمر آظمر يري٥م): إمم أن ىم٤مل (..ؿم٤مقم٧م قمٚمقم احلٙمٛم٦م يم٤مٕيـ واًمٙمٞمػ

ؾ ذم صدر يمط٤مسمف أو أصمٜم٤مئف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ُمّم٤مدر اًمطقصمٞمؼ واًمرواي٦م  .(اًمٜمّمقص   يًجي

 : زمٔمد دراؽم٥م ايم٘مت٣مب وٞمِمقصف شصػمي إزمراهٝمؿ ايمسٝمد»ووم٣مل حمٗمؼ ايم٘مت٣مب ايمدىمتقر 

 : إنَّ اًمٙمط٤مب اؿمطٛمؾ قمغم مخ٦ًم أىم٤ًمم ُمـ اًمٜمّمقص)

  .ٟمّمقص صمٌط٧م ٟمًٌطٝم٤م إمم قمكمّ  -

 .ٟمّمقص رواه٤م اًمِمٞمٕم٦م وطمدهؿ -

 .  يروه٤م أطمد ٟمّمقص -

 .ٟمّمقص ُمِمٙمقك ذم صح٦م ٟمًٌطٝم٤م ٕؾم٤ٌمب ظم٤مص٦م -

 (ٟمّمقص صمٌط٧م ٟمًٌطٝم٤م ٔظمريـ -
(5)

. 

َّٓ واعمح٘مؼ رهمؿ يمؾ ذًمؽ   يًط إمم يمط٥م إدب  ٓمع أن يٕمزو سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م إ

وهل يمط٥م ٓ شمرىمك إمم آقمطامد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمقصمٞمؼ اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م واًمط٤مريٞم٦م ومٙمٞمػ  ،واًمطقاريخ

 !! ذم إصم٤ٌمت يمالم ي٘مرر ىمْم٤مي٤م قم٘مدي٦م؟ يٕمطٛمد قمٚمٞمٝم٤م

وسملم ٟمٗمس اًمٜمّمقص  شهن٩م اًمٌالهم٦م»صمؿَّ إنَّ اعمح٘مؼ أضمرى ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمّمقص اًمطل ذم 

                                                

 (. 5/64)د صؼمي إسمراهٞمؿ اًمًٞم: ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ هن٩م اًمٌالهم٦م ًمٚمديمطقر (0)
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 .اًمطل ذم يمط٥م إدب واًمطقاريخ ومرأى أُمًرا قمج٤ٌمً 

ى سمٕمْمٝم٤م مخ٦ًم أؾمٓمر وإذا هب٤م شمّمٌح ذم يمط٤مسمٜم٤م هذا  ،اًمٜمّمقص ذم شمٚمؽ اًمٙمط٥م ٓ يطٕمدَّ

 !مخًلم وُم٤مئ٦م ؾمٓمرٍ 

 .ث٤مل ذًمؽ أول ظمٓم٦ٌم ذم هن٩م اًمٌالهم٦موُم

صؼمي قمـ ُمّمدر ام٤م ُمـ اًمٙمط٥م اًم٤ًمسم٘م٦م ومٚمؿ جيده٤م إٓ ذم : وم٘مد سمح٨م اعمح٘مؼ اًمديمطقر

و  جيده٤م  (هث328)ٓسمـ قمٌد رسمف اًمذي شمقذم قم٤مم  "اًمٕم٘مد اًمٗمريد": أطمد يمط٥م إدب اًمذي هق

ىمد دم٤موزت مخًلم وُم٤مئ٦م مخ٦ًم أؾمٓمر ُمـ اخلٓم٦ٌم سمٞمٜمام هل ذم هن٩م اًمٌالهم٦م : ومٞمف يم٤مُمٚم٦م وإٟمام وضمد

 .ؾمٓمر

صمؿَّ اؾمطٓمرد يٌلمي اًمٗمقارق سملم اًمٜمّمقص اعمقضمقدة ذم شمٚمؽ اًمٙمط٥م وهذا اًمٙمط٤مب
(5)

. 

 .ومٝمذا أٟمٛمقذج ُمـ ٟمّمقص اًمٙمط٤مب اًمطل وردت ومٞمف و  يقضمد ام٤م ُمّمدر

 : ىم٤مل أطمد ؿمٞمقظمٝمؿ اعمٕم٤مسيـ ،وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٞم٘مررون أن يمؾ ُم٤م ذم هذا اًمٙمط٤مب صحٞمح

قمغم أن ُم٤م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م هق !! رة ومرىمٝمؿ واظمطالومٝم٤م ُمطٗم٘مقن ُمط٤ًمعمقنإن اًمِمٞمٕم٦م قمغم يمث)

طمطك يم٤مد أن يٙمقن !!.. اقمطامدًا قمغم رواي٦م اًمنميػ ودرايطف ووصم٤مىمطف" ع" ُمـ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمٚمٝمؿ إٓ ؿم٤مذًا !! قمٜمدهؿ ُمـ إٟمٙم٤مر اًميوري٤مت وضمحد اًمٌدهيٞم٤مت" ع"إٟمٙم٤مر ٟمًٌطف إًمٞمف 

ـ اخلٓم٥م واًمٙمط٥م واًمقص٤مي٤م واحلٙمؿ وأداب طم٤مًمف يمح٤مل ُم٤م يروى وأن مجٞمع ُم٤م ومٞمف ُم ..ُمٜمٝمؿ

 (قمـ اًمٜمٌل 
(5)

. 

 .وومٞمام يكم ٟم٘مػ ُمع ُمٌح٨م قمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م سمرواي٤مت ٓ ؾمٜمد ام٤م

                                                

 (. 5/65)هن٩م اًمٌالهم٦م ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ  (0)

 (.595-593: ص)ُمًطدرك هن٩م اًمٌالهم٦م ًمٙم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء  (2)
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 املطلب الثاني
 وضوعوع و وقفات

 عىن الصيعة بروايات ال سٍد هلا

 

 .فُمّر ُمٕمٜم٤م أن اًمِمٞمٕم٦م اٟم٘مًٛمقا إمم ىمًٛملم دم٤مه ضمقاز ٟم٘مد اًمرواي٤مت ُمـ قمدُم

متٜمع ُمـ شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمغم اًمرواي٤مت زاقمٛم٦م أهن٤م يمٚمٝم٤م  ش اإلطمب٣مري٥م»: وم٤مًمٓم٤مئٗم٦م إومم

وشم١ميمد أن شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ؾمٞم٘ميض  ،وأهن٤م يُمط٧ٌم حت٧م إذاف اعمٕمّمقُملمصحٞمح٦م 

 .يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم قمغم اعمذه٥م

ٕن  ،ف ٓسمد ُمـ اؾمطخدام ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدوم٢مهن٤م زقمٛم٧م أٟم شإصقيمٝم٥م»: ٦موأُم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم

 .اًمرواي٤مت ىمد شمٕمرو٧م ًمٚمدس واًمٙمذب

 ومٝمؾ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ضم٤مدة ذم دقمقاه٤م هذه؟

 .اًمذي ًمٞمس ًمف أي ؾمٜمد شهن٩م اًمٌالهم٦م»: ي٠ميت آظمط٤ٌمر ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ يمط٤مب

 ومٝمؾ ي٘مٌٚمقٟمف أم يْمٕمقٟمف ًمٚمٛمٜمٝم٩م؟

نمي٦م ذم شم٘مرير قم٘م٤مئدهؿ اًمذي يٕمطٛمد قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قم شهن٨م ايمبالنم٥م»ٙمط٤مب اًمهذا و

 .أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م ومخًلم ؾمٜم٦موسملم اعم١مًمػ وقمكم ،ؾمٜمد وٓ ُمرضمع أي ًمٞمس ًمف

 !ذم ديٜمف؟ أن يٕمطٛمد قمغم يمط٤مب ٓ ؾمٜمد ًمف وٓ ُمّمدر ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ ُمًٚمؿ ي٤مف اظ 

 يمام ُمر ذم يمالم شاقمطامدًا قمغم رواي٦م اًمنميػ ودرايطف ووصم٤مىمطف»إهنؿ يزقمٛمقن أهنؿ ىمٌٚمقه 

 !!اًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي اعمٕم٤مس يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء

 !هؾ اًمنميػ اًمريض يقطمك إًمٞمف أم ٓ؟: همٛمٗمقل

 ،ردة: إذ اقمط٘م٤مد أن أطمدًا همػم إٟمٌٞم٤مء يقطمك إًمٞمف هق اقمط٘م٤مد ٟمٌقهتؿ هومٝمذ ،يقطمك إًمٞمف: هم١من وم٣ميمقا



 

 
263  

263 

  رـع عشـرابـالمبحـــث ال

 .ذًمؽ وٟمحـ قمغم ي٘ملم أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن ،واقمط٘م٤مد ٟمٌقة أطمد سمٕمد ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم

 .ٓ يقطمك إًمٞمف وًمٙمٜمف ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م: وإن وم٣ميمقا

قمٜمد أهؾ -ومٝمذه دقمقى ٓ شم٘مؾ قمـ ؾم٤مسم٘مطٝم٤م: إذ دقمقى اًمٕمّمٛم٦م ٕطمد همػم إٟمٌٞم٤مء 

 .هل دقمقى يم٤مذسم٦م -اًمًٜم٦م

وأُم٤م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وم٢مهن٤م ذم همػم إٟمٌٞم٤مء وإؿمخ٤مص اًمذيـ ادقمقا امؿ 

 !!دقمقى يم٤مذسم٦م يمذًمؽ اإلُم٤مُم٦م

 !!أٟمف ٓ يٜم٥ًم ؿمٞمئ٤ًم إمم قمكم   يّمح: أي ،ك ىمْمٞم٦م أظمرى وهل أٟمف صم٘م٦مشمٌ٘م: إذاً 

اًمذيـ رووا اًمرواي٤مت وصٜمٗمقا اعمّمٜمٗم٤مت يم٠مصح٤مب  ونهؾ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أظمر: همٛمٗمقل

صم٘م٤مت  -وآؾمطٌّم٤مر  ،وهتذي٥م إطمٙم٤مم ،وُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف ،اًمٙم٤مذم: اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م

 قمٜمديمؿ أم ٓ؟ 

 !صم٘م٤مت: هم١من ومٙمتؿ

 !٘مٌٚمقن يمؾ ُم٤م رووه وضمزُمقا سمّمحطف أم ٓ؟هؾ شم: ومٙمٛم٣م

 !!ٟمٕمؿ ٟم٘مٌؾ يمؾ ُم٤م رووا: هم١من وم٣ميمقا

إذًا عم٤مذا شمزقمٛمقن أٟمف ٓسمد ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ ذم اًمرواي٦م اًمطل ىمد : ومٙمٛم٣م

وهؿ صم٘م٤مت ُمثؾ اًمنميػ اًمريض اًمذي ىمٌٚمطؿ ؿمٝم٤مدشمف وصح٦م رووه٤م واقمطٛمدوه٤م ذم يمطٌٝمؿ 

 !روايطف؟

 !ووآ ٟم٘مٌؾ يمؾ ُم٤م ر: وإن ومٙمتؿ

وٓ شم٘مٌٚمقن ُم٤م رواه أوًمئؽ ذم  شهن٩م اًمٌالهم٦م»: عم٤مذا شم٘مٌٚمقن يمط٤مسم٤ًم ٓ ؾمٜمد ًمف وهق: ومٙمٛم٣م

ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وىمد ؿمٝمدوا ام٤م وارشمْمقه٤م ديٜم٤مً امؿ وهؿ ذم قمٍم اًمنميػ اًمريض اًمذي أًمػ هن٩م 

 !اًمٌالهم٦م؟

ٛمقا ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمغم اجلٛمٞمع ٢من وإٓ وم ،وم٢مُم٤م أن شم٘مٌٚمقا اجلٛمٞمع أو شمردوا اجلٛمٞمع أو حتٙمي
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 . دقمقايمؿ شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمغم رواي٤مشمٙمؿ ُمٓمٕمقن ومٞمف

إن هذا ظمٚمؾ ذم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م شم٥ًٌم ذم ىمٌقل هذه اًمٓم٤مئٗم٦م يمؾ رواي٦م شمٜم٤مؾم٥م 

 !!ورد يمؾ رواي٦م شمٕم٤مرض ُمٕمط٘مدهؿ وًمق يم٤مٟم٧م سم٠مصح إؾم٤مٟمٞمد ،ُمٕمط٘مدهؿ وًمق   يٙمـ ام٤م ؾمٜمد

ومٗمل يمط٥م اًمًٜم٦م أطم٤مدي٨م  ،وُم٤م يًطدًمقن سمف ُمـ يمط٥م اًمًٜم٦م أووح دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ

ويردون إطم٤مدي٨م  ،وٕمٞمٗم٦م أو ُمٙمذوسم٦م ي٠مظمذه٤م اًمِمٞمٕم٦م ويًطدًمقن هب٤م وهل ٓ شمّمح

 .اًمّمحٞمح٦م قمٜمدهؿ: ٕهن٤م شمٕم٤مرض قم٘م٤مئدهؿ

 ،وهق ىمٌقل احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي ورد سمًٜمد صحٞمح ،أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ومٛمٜمٝمجٝمؿ واطمد

 .ورد احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ واعمٙمذوب

وٓ ي٘مٌٚمقن ُمـ أطمد  ، رء ُمـ ديٜمٝمؿ سمٖمػم اًمّمحٞمحقمغم -وظ احلٛمد-وٓ يًطدًمقن 

صمؿ يْمٕمقن طمديثف ذًمؽ عمٜمٝم٩م اًمطّمحٞمح  ،طمديث٤ًم   يذيمر ُمرضمٕمف وًمق يم٤من ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء

ومٝمؾ  ،وهق ُمٜمٝم٩م ي٘مٌٚمقٟمف امؿ وقمٚمٞمٝمؿ ،وم٢من صححف اعمٜمٝم٩م ىمٌٚمقه وإن وٕمٗمف ردوه ،واًمطْمٕمٞمػ

 !ي٘مٌؾ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م سمذًمؽ اعمٜمٝم٩م؟

إسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمقزير ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن : اًمزيدي اًمِمٞمٕمل ٝم٤مدة اًمٕم٤م اؾمطٛمع إمم ؿم

 . اًمث٤مُمـ اامجري وهق يٕمرض ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمرواي٦م واحلٙمؿ قمغم إؿمخ٤مص

روايطٝمؿ ًمٚمحج٩م اًمداًم٦م قمغم ظمالف : ايمس٣مزمع): -سمٕمد أن ذيمر مجٚم٦م ُمـ إدًم٦م  - ىم٤مل 

ؾ إطم٤مدي٨م واعمٜم٤مىم٥م اًمداًم٦م قمغم شمٗمْمٞمؾ أُمػم وُمث ...ُمثؾ أصمر قم٤مئِم٦م ذم ٟمٗمل اًمرؤي٦م ،ُمذهٌٝمؿ

 .اعم١مُمٜملم قمكم 

اء): وًم٘مد ذيمر اًمذهٌل ذم يمط٤مسمف وذيمر أٟمَّف   يًٌ٘مف إمم اإلؾمالم  ،قمٚمٞم٤ًّم  (ـمٌ٘م٤مت اًم٘مرَّ

 َّٓ ح ذًمؽ. وأٟمَّف مجع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،وأنَّ اعمٙم٤من يْمٞمؼ قمـ ُمٜم٤مىمٌف ، ظمدجي٦مإ وردَّ قمغم  ،وصحَّ

 .ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمف

 .(...ويمذًمؽ قمٛمر ،ُم٤مت و  يطؿ اًم٘مرآن نَّ أسم٤م سمٙمر صمؿَّ ذيمر أ

٥م اسمـ اًمقزير سم٘مقًمف  ٕيب: أي –وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٙمذب ُمع شمٗمْمٞمٚمٝمؿ امام ): صمؿَّ قم٘مَّ
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و  يٕمطٜمقا ذم ذيمره  ،أو شمريمقا ذيمر ذًمؽ ٟمٗمًٞم٤م أو إصم٤ٌمشًم٤م ًمٞمٌ٘مك جمٛماًل  ،ًمٙمذسمقا امام -سمٙمر وقمٛمر 

 .ق ذيمرهت٤م واؾمطقومٞمطٝم٤م ضم٤مءت ذم ُمّمٜمػ ُمٗمردوامذا ٟمٔم٤مئر ًم ،وإيراد إؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح

 (اًمٌدر اعمٜمػم)ومٛمـ ٟمٔمر  ،شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ٕطم٤مدي٨م أئٛمطٝمؿ اعمُحَط٩م هب٤م ذم اًمٗمروع: ايمر٣مَمـ

 ،قمٚمؿ إٟمّم٤مومٝمؿ :ذم إطم٤مدي٨م اًمطل اطمط٩م هب٤م اًمِم٤مومٕمل (اًمطٚمخٞمص)و (اإلرؿم٤مد)و (ظمالصطف)و

ؿ همػم ُمطٕمّمٌلم هذا وهؿ أصح٤مسمف . ججفومٚمٕمٚمَّٝمؿ أمجٕمقا قمغم وٕمػ ىمدر اًمرسمع ُمـ طم ،وأهنَّ

 .اعمٜمطًٌقن إًمٞمف

 ...ويمذًمؽ اعم٤مًمٙمٞم٦م. وامؿ ذم ذًمؽ يمط٤مب أطم٤مدي٨م اامداي٦م ،ويمذًمؽ اعمحدصمقن ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

صمؿَّ أورد -.. شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ًمألطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ُمذاهٌٝمؿ ذم اًمطٗمْمٞمؾ وهمػمه: ايمٔم٣مذ

ٗمقه٤م): صمؿَّ ىم٤مل -أطم٤مدي٨م يمثػمة ذم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر ْمٕمٞمٗمٝمؿ ًمرواة ُمـ وذيمر شم ،(أوردوه٤م ووٕمَّ

وهق شمّمحٞمحٝمؿ عم٤م ي٤ٌميـ : وقمٙمس هذا): صمؿَّ ىم٤مل ،ُمـ اًمِمٞمٕم٦موشمقصمٞم٘مٝمؿ ًمرواة  ،أهؾ اًمًٜم٦َّم

 .(ُمذهٌٝمؿ إذا رواه اًمث٘م٤مت

ويم٤من هم٤مًمًٞم٤م ذم  ،أنَّ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وصمَّؼ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم -اًمذهٌل: أي–وذيمر ): صمؿَّ ىم٤مل

 .ُمـ رواي٦م شمقصمٞمؼ ُمـ وصمَّ٘مفوٓ  ،ومٚمؿ يٛمٜمٕمٝمؿ همٚمّقه ذم اًمطِمٞمع ُمـ شمقصمٞم٘مف ،اًمطِمٞمع

 .هق ظمػم ُمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أرىمؿ سمٙمثػم ،أطم٤مديثف طِم٤ًمن: وىم٤مل اسمـ قمدي

ؾ اًمِمٞمٕمل : أي - و  يٙمـ اسمـ أرىمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م: -زال اًمٙمالم ًمفُم٤م -ىمٚم٧م  اسمـ قمدي ومْمَّ

 .-و  يٛمٜمٕمٝمؿ خم٤مًمٗمطٝمؿ ًمٚمِمٞمٕمل ُمـ سمٞم٤من احلؼ اًمذي ًمف ،ذم وٌٓمف قمغم اًمًٜميل قمٜمدُم٤م شمٌلم ذًمؽ

هيؿ ًمٚمّمدق ذم يمط٥م اجلرح واًمطٕمديؾ: ي فممماحل٣مد وم٘مد شمٙمٚمٛمقا ذم  ،وقمدم اعمداهٜم٦م ،حتري

 ،وواًمد قمكم سمـ اعمديٜمل ،واسمـ أيب داود ،ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ: ُمثؾ ،شمْمٕمٞمػ إصدىم٤مء واًم٘مراسم٤مت

ٗمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ  ،يم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م  :سمؾ ذم ُمـ يٕمٔمٛمقٟمف وهق طم٘مٞمؼ سم٤مًمطٕمٔمٞمؿ وٕمَّ

ُمع أنَّ اعمٚمقك طمٜمٗمٞم٦م ذم هذه إقمّم٤مر ذم ُمٍم  ،سمذًمؽ ذم اًمطّم٤مٟمٞمػوصدقمقا  ،ضمٝم٦م طمٗمٔمف

 .وهؿ ُمًطٛمرون ذم ذًمؽ ،واًمِم٤مم

ُمـ راوميض  ويمؿ ذم اًمّمحٞمحلم ،شمٕمديٚمٝمؿ ٕقمدائٝمؿ ُمـ همالة اًمرواومض: ايمر٣مين فممم
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٤ٌَّمب ًمٚمّمح٤مسم٦م وٟم٘مؾ ذًمؽ ذم يمطٌٝمؿ وهؿ يٕمٚمٛمقن  ،يمام ُمرَّ شمٕمداد سمٕمْمٝمؿ ،هم٤مٍل ذم اًمرومض ،ؾم

طمقن سم٠مٟمَّف صم٘م٦م طمج٦م ُم٠مُمقن ذم احلدي٨م ،ذهٌف ذم يمطٌٝمؿ ذم اًمرضم٤ملويذيمرون ُم ،ذًمؽ  .وُيٍمي

 .َم٣مرات اإلٞمِم٣مفأوايمٔمدل فمعم ايمٔمدو أزمٙمغ 

وومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ذم أي٤مم سمٜمل  روايطٝمؿ ًمٗمْم٤مئؾ قمكم : ايمر٣ميم٧م فممم

(ًمخإ..أُمٞم٦َّم
(5)

. 

 وم٦م احلؼزيدي هداه اظ عمٕمرؿمٞمٕمل  يِمٝمد هب٤م! أرأي٧م دٓئؾ اإلٟمّم٤مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦َّم؟

 !ُمـ ظمالل أدًم٦م وؿمقاهد وىمػ قمٚمٞمٝم٤م وأورد سمٕمْمٝم٤م؟

ون احلؼ واًمّمقاب-يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٜمٝم٩م ه١مٓء ومٝمؾ  ىمقا سملم إصح٤مب؟ -وهؿ يطحرَّ  !أن ُيٗمري

ب ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ اجلٛمٝمقر ): د اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اعمٕمٜمك ومٞم٘مقلوُي١ميمي  –يمؾ ُمـ ضمرَّ

ؿ ٓ يروقن اًمٙمذب -أهؾ اًمًٜم٦َّم: أي ومٙمؿ يروون امؿ ذم  ،وًمق واومؼ أهمراوٝمؿ قمٚمؿ أهنَّ

ويروهي٤م ُمثؾ  ،ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م وهمػمه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ظمػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمد اًمِمٞمٕم٦م

وٓ ي٘مٌؾ  ،وأُمث٤مل ه١مٓء ،ُٟمَٕمٞمؿ واًمثٕمٚمٌل وأيب سمٙمر اًمٜم٘م٤مش وإهقازي واسمـ قم٤ًميمر أيب

ًٓ ! احلدي٨م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م قمٚمامء  (...شمقىمٗمقا ذم روايطف سمؾ إذا يم٤من اًمراوي قمٜمدهؿ جمٝمق
(5)

. 

 .إن اقمطامد ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ُمـ مجٞمع اعمًٚمٛملم رٗمظ اًمٕم٘م٤مئد ويقصؾ إمم احل٘م٤مئؼ وي٘ميض قمغم اخلالف

وأُم٤م اعمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕمل ومٝمق اًم٥ًٌم ذم ىمٌقامؿ ًمٙمؾ قم٘مٞمدة وردت ذم شمٚمؽ اعمراضمع اًمطل 

 .إلؾمالممم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف وضمقد قم٘م٤مئد قمٜمدهؿ خت٤مًمػ قم٘مٞمدة ا ،ًمٞم٧ًم ُم٠مُمقٟم٦م وٓ حمٗمقفم٦م

ومٝمؾ آن إوان عمراضمٕم٦م شمٚمؽ اًمرواي٤مت وشمّمحٞمح اعمٜمٝم٩م ًمٙمِمػ احل٘مٞم٘م٦م ومجع يمٚمٛم٦م 

 ؟وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝم٤م حمٛمد إُم٦م قمغم يمط٤مب رهب٤م 

وٓ  ٓقمط٘م٤مدٟم٤م أن اًمِمٞمٕم٦م ٓ يطٕمٛمدون ىمقل اًم٤ٌمـمؾ اًمٌح٨موامذا يمطٌٜم٤م هذا  ،ذًمؽ ُم٤م ٟمرضمقه

                                                
أهثؾ  إٟمّمث٤مفومٞمثف  ٌثلمُمـ أقمٔمؿ اًمٙمط٥م اًمطل يمطٌٝم٤م زيدي يوهق  ،(433-2/377)اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ  (0)

 . اًمًٜم٦م

 (. 458-7/457)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (2)
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 . ح وهؿ ىم٤مدرون قمغم يمِمٗمٝم٤م ًمق أرادواومٝمؿ وح٤مي٤م ًمرواي٤مت ٓ شمّم ،دقمقا سمف وم٘مٌٚمقهوًمٙمٜمٝمؿ ظُم  ىمٌقًمف



 

 

 

 

 
 
 عشز بي ادلجحث اخل

 ظهىر رواَبد جدَدح ثعد يئبد انسُني
 

فمٝمقر رواي٤مت ضمديثدة سمٕمثد  قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 .ُمئ٤مت اًمًٜملم

ُمقوثقع فمٝمثقر روايث٤مت ضمديثدة وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 سمٕمد ُمئ٤مت اًمًٜملم
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 األول ادلطهت
 وعـــوضـرض وــع

 وو ووايات جديد  بعد وئات السٍنيظّ

 

ُمّمٜمٗم٤مت ذم اًم٘مرن اًمراسمع اامجري اؿمثطٛمٚم٧م قمثغم روايث٤مت  ٦مًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي تفمٝمر

آظمثثر رضمثثؾ ُمثثـ أئٛمثثطٝمؿ اًمٔمثث٤مهريـ وهثثق احلًثثـ  سمٕمثثد ُمثثقتيمثثثػمة ُٟمًثث٧ٌم إمم أئٛمثثطٝمؿ وذًمثثؽ 

 .اًمٕمًٙمري

ؾمٞمخرج  وزقمٛمقا أن اًمٕمًٙمري وًمد ًمف وًمد صمؿ اظمطٗمك قمـ إٟمٔم٤مر وأٟمف هق اعمٝمدي اًمذي

 .ذم آظمر اًمزُم٤من

وًمٙمـ  ،وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صح٦م هذه اًمدقمقى ُمـ قمدُمٝم٤م ومٚمٞمس هذا ُمقوققمٜم٤م

 .اًمرواي٤مت اًمطل يٕمٛمؾ هب٤م اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقمهق ُمقوققمٜم٤م 

 فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمراسمع إهن٤م: ىمٞمؾ روائٞم٦م وىمد اقمطٛمدت اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م أرسمٕم٦م يمط٥م

 : هلو ،ذم قمٝمد اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م

 .اًمٙم٤مذم -5

 .ـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمفُم -2

 .هتذي٥م إطمٙم٤مم -3

 . آؾمطٌّم٤مر -4

 .ؿ رء ُمـ اًمرواي٤مت إٓ اًمٜمزر اًمٞمًػمٝموىمد ذيمر ُم١مًمٗمقه٤م أٟمف   يٗمط

ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اًمذي فمٝمرت ومٞمف اًمدوًم٦م : أي -وسمٕمد أيمثر ُمـ صمامٟمامئ٦م ؾمٜم٦م 

 : يمٌػمشم٤من ًمٚمِمٞمٕم٦مروائٞمط٤من فمٝمرت ُمقؾمققمط٤من  - اًمّمٗمقي٦م
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ذم مخ٦ًم وقمنميـ جمٚمدًا ـمٌع  (هي    )قار يمٙمٚمجٙمز اظمتقذم فم٣مم زمح٣مر إٞم: إضمدامه٣م

 . اًمٞمقم ذم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م جمٚمد: ٕهنؿ أو٤مومقا إًمٞمف يمط٤ًٌم أظمرى

 .واًمذي ـمٌع ذم صمالصملم جمٚمداً  (هث5534)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم اعمطقرم قم٤مم : وايمر٣مٞمٝم٥م

  :شمؿ ـمٜمر زمٔمدمه٣م زمٗمرٞمكم َمـ ايمزَم٣من ىمت٣مزم٣من اؽمتدرىم٣م فمٙمٝمٜمام

 .(هي 415 ): اظمستدرك فمعم زمح٣مر إٞمقار يمٔمقم ايمٛمامزي ايمُم٣مهرودي اظمتقذم فم٣مم: إول

: أي-أصمٜم٤مء اًمٗمحص واًمطٜم٘مػم قمثرٟم٤م قمغم مجٚم٦م واومرة ُمـ ذًمؽ وٟمحـ ذم ): ىم٤مل ذم ُم٘مدُمطف

ومرأي٧م أن إطمًـ اؾمط٘مّم٤مء  -قمغم ُمٜمقاًمف: أي-وُمٓم٤مًم٥م وم٤مظمرة قمغم طمٞم٤مًمف  -ُمـ اًمرواي٤مت

 (...ومجٛمٕمٜم٤مه٤م وأًمٗمٜم٤مه٤م ذم أضمزاء....يػوم٤مت ُمـ ٟمٔمره اًمنم ُم٤م
(5)

. 

 !! ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم؟ وٟم٘مرَّ  وٟمحـ ٓ ٟمدري أيـ ومحص

مجع ومٞمف صمالصم٦م  (هي1   )اظمستدرك فمعم ايمقؽم٣م ؾ يمٙمٛمقري ايمْمػمد اظمتقذم فم٣مم : ايمر٣مين

شمقذم آظمرهؿ ذم ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ـوقمنميـ أًمػ رواي٦م ُمٜمًقسم٦م إمم أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م اًمذي

 .ىمٌؾ أيمثر ُمـ أًمػ وُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م: أي ،٤ٌمً شم٘مري

وىمد ذيمر اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمك آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرا  أن اًم٥ًٌم ذم شم٠مًمٞمػ هذا اعمًطدرك أن اًمٜمقري 

سمٕمض اًمٙمط٥م اعمٝمٛم٦م اًمطل   شمًجؾ ذم ضمقاُمع اًمِمٞمٕم٦م »ىمد قمثر قمغم  اًمٓمؼمؾمك اعم١مًمػ ًمٚمٙمط٤مب

 ش!!مم٤م ٓ يًطٖمٜمك قمٜمف
(5)

. 

أن ): آي٦م اظ اخلراؾم٤مٟمكاًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل طك زقمؿ وىمد اقمطٛمد اًمِمٞمٕم٦م قمغم هذا اًمٙمط٤مب طم

احلج٦م ًمٚمٛمجطٝمد ذم قمٍمٟم٤م هذا ٓ شمطؿ ىمٌؾ اًمرضمقع إمم اعمًطدرك وآـمالع قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ 

 (إطم٤مدي٨م
( )

. 

                                                
 (. 5/27)ٌح٤مر ؾمٗمٞمٜم٦م اًمُمًطدرك  (0)

 (. 25/7)اًمذريٕم٦م  (2)

 (. 2/555)اًمذريٕم٦م  (3)
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سمٕمد أن أؿم٤مد سمٙمط٤مب اًمقؾم٤مئؾ  - وأُم٤م ُم١مًمػ اعمًطدرك وم٘مد ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمط٤مسمف ذًمؽ

ىمد  ،٤م ذم ـمقل ُم٤م شمّمٗمحٜم٤م يمط٥م أصح٤مسمٜم٤م إسمراروًمٙمٜم): - اًمذي ضمٕمؾ يمط٤مسمف هذا ُمًطدريم٤ًم قمٚمٞمف

ومل سم٘مـ جمتٚمٔم٥م دم َم٠ميمٖم٣مت  ،  رقه٤م يمط٤مب اًمقؾم٤مئؾ ،قمثرٟم٤م قمغم مجٚم٦م واومرة ُمـ إظم٤ٌمر

 : وهل قمغم أصٜم٤مف ،إواطمر وإوا ؾ

 .ّمؾ إًمٞمف و  يٕمثر قمٚمٞمٝم٤مشمُم٤م وضمدٟم٤مه ذم يمط٥م ىمديٛم٦م   : ٜمٝم٤مُم -

 .ٞمٝم٤م وم٠مقمرض قمٜمٝم٤مُم٤م يقضمد ذم يمط٥م   يٕمرف هق ُم١مًمٗم: وُمٜمٝم٤م -

 ،وٟمحـ ؾمٜمِمػم سمٕمقن اظ شمٕم٤ممم ذم سمٕمض ومقائد اخل٤ممت٦م إمم أؾم٤مُمل هذه اًمٙمط٥م وُم١مًمٗمٞمٝم٤م

 .(واًمرضمقع إًمٞمٝم٤م واًمطٛمًؽ هب٤م ،وُم٤م يٛمٙمـ أن جيٕمؾ ؾم٤ًٌٌم ًمالقمطامد قمٚمٞمٝم٤م

وىمد أمهٚمف إُم٤م ًمٚمٖمٗمٚم٦م  ،ُم٤م وضمدٟم٤مه ذم ُمٓم٤موي اًمٙمط٥م اًمطل يم٤مٟم٧م قمٜمده: وُمٜمٝم٤م): إمم أن ىم٤مل

 . آـمالع قمٚمٞمفأو ًمٕمدم  ،قمٜمف

رأي٧م مجٕمٝم٤م وشمرشمٞمٌٝم٤م وإحل٤مىمٝم٤م سمٙمط٤مب اًمقؾم٤مئؾ  ،وطمٞم٨م ووم٘مٜمل اظ شمٕم٤ممم ًمٚمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م

 (ُمـ أضمؾ اًم٘مرسم٤مت
(5)

. 

وإٓ ومٚمٝمذا  ،ومٌٚمغ سمحٛمد اظ شمٕم٤ممم ُمٌٚمٖم٤ًم ًمق ؿمئ٧م جلٕمٚمطف ضم٤مُمٕم٤ًم أصٞمالً ): إمم أن ىم٤مل

أو  ،ضمد ذم اًمطذيٞمؾ صحطفومٙمؿ ُمـ ظمؼم وٕمٞمػ ذم إصؾ يق ،اجل٤مُمع اعمٜمٞمػ ُمًطدريم٤ًم وشمذيٞمالً 

أو ُمقىمقف يٙمِمػ ومٞمف  ،أو ُمرؾمؾ يقضمد ومٞمف ـمري٘مف وؾمٜمده ،واطمد همري٥م شمٔمٝمر ومٞمف يمثرشمف

ويمؿ ُمـ أدب ذقمل ٓ ذيمر ًمف وومٞمف  ،أو همػم فم٤مهر ذم اعمٓمٚمقب شمطْمح ومٞمف دًٓمطف ،ُمًطٜمده

 (ويمؿ ُمـ ومرع ٓ ٟمص ومٞمف ئمٝمر ُمـ اًمطذيٞمؾ أٟمف ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ،يرؿمد إًمٞمف ُم٤م
(5)

. 

ٝمرت رواي٤مت شمٖمػم سمًٌٌٝم٤م احلٙمؿ قمغم رواي٤مت يمثػمة ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م إوائؾ   ىمد فم: أي

وسم٤مًمط٤مزم يطٖمػم طمٙمؿ  ،ًمطّمٌح قمٜمد أهؾ اًم٘مرن اًمراسمع قمنم صحٞمح٦م!! يٓمٚمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م سمٙم٤مُمٚمٝمؿ

                                                
 (. 5/63)اًمذريٕم٦م  (0)

 (. 62-5/65)اًمذريٕم٦م  (2)
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ح٧م ومٞمٙمقن ديـ اعمط٠مظمريـ أصح حي اعم٤ًمئؾ اًمديٜمٞم٦م اًمطل شمدل قمٚمٞمٝم٤م هذه اًمرواي٤مت سمٕمد أن ُص 

 !! ُمـ ديـ اعمط٘مدُملم

 -سمحٛمد اظ شمٕم٤ممم وطمًـ شمقومٞم٘مف  -وم٘مد ٟمجز : وسمٕمد): ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م ظم٤ممت٦م ُمًطدريمف صمؿ

طمطك !!! احل٣موي ظم٣م طمٖمل فمـ إٞم٣مم َمـ أديم٥م إضم٘م٣مم واظمس٣م ؾ شُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ»يمط٤مب 

وأصٌح ُمّم٤ٌمطم٤ًم شمزاح سم٠مٟمقار أظم٤ٌمره همٞم٤مه٥م  (شمرك ًمألواظمر إوائؾيمؿ): قمرف صدق اًم٘م٤مئؾ

ودًمٞماًل ًمرائد اًمٗمٙمر إذا شم٤مه ذم جم٤مهؾ  ،ع إًمٞمف ذم ُمٕمروم٦م احلالل واحلرامودؾمطقرًا يرضم ،إوه٤مم

ىمٛمقز َمـ ايمٔمٙمؿ مل وه٤مدي٤ًم إمم  ،َمستقر إطمب٣مر وخمٖمل ايمرواي٣مت وؾمٌٞماًل ىمّمدًا إمم ،اًمِمٌٝم٤مت

وـمٚمع ذم آوم٤مق اعمٗم٤مظمر  ،وٟم٤مذًا ٕقمالم هداي٦م   شمزل ُمـ ىمٌؾ ُمٓمقي٦م !!!سمزل فمـ إزمِم٣مر خمٖمٝم٥م

واهمتخر زمف هذا ايمٔمٌم فمعم َم٣م سمٗمدَمف َمـ  ،وقمؿ ٟمقره ؾم٤مئر إُمّم٤مر ،ٕمد اًمنارسمدرًا يم٤مُماًل سم

ورأى اًمٕمٚمامء  ،وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم سمف ُمًطٜمػمة ،وأصٌح٧م قمٞمقن اًمٗمْمؾ سمف ىمريرة ،ؽم٣م ر إفمِم٣مر

ـم٤معم٤م اؿمط٤مىمقا أن  ،وٟمٔمروا إمم درر ُمطً٘م٦م ،ُم٤م زقمٛمقا ظمروضمف قمـ طمد اإلُمٙم٤من ،ُمٜمف سم٤مًمٕمٞم٤من

اٟمطٝمك ُمٞمدان اًم٘مٚمؿ إمم  ،وٓح يم٤مًمٌدر ًمٞمؾ مت٤مُمف ،وم٤مح ُمًؽ ظمط٤مُمف وعم٤م ،يروه٤م وًمق ُمطٗمرىم٦م

سمحٛمد اظ  -وم٤مؿمطٛمؾ  ،ُمـ همقازم اًمٗمرائد وُم٤م ظمٗمل قمغم اًمِمٞمخ اعمّمٜمػ ،اؾمطدراك ًمٚمٗمقائد

وٓ دٞم٦م َمـ  ،مل سمٛمؾ ٔيمٝمٜم٣م َمـ ومبؾ ىمػ نم٣م ص ،وٟمٗم٤مئس ُمٝمٛم٦م ،يم٤ًمسم٘مف قمغم ومقائد مج٦م -شمٕم٤ممم 

وُمٝمجقر  ،راو جمٝمقل سملم أسمٜم٤مء صٜمٗمف سمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م طم٤مًمفومٙمؿ ُمـ  ،آرام ىمٛم٣مؽمٜم٣م ضمب٣ميم٥م وم٣مٞمص

 ،وُمِمطٌف ؿمخّمف وطم٤مًمف يزول قمٜمف اًمِمؽ واًمري٥م ،ًمْمٕمٗمف ٟم٠ٌمت قمغم أٟمف ذم هم٤مي٦م اجلالًم٦م

 ،ويمؿ ُمـ قم٤م  و٤مع اؾمٛمف ذم زواي٤م اخلٛمقل ،وُمٓمٕمقن ذم ديٜمف ئمٝمر سمراءشمف قمـ وصٛم٦م اًمٕمٞم٥م

 ،ومْم٤مئٚمف إقمّم٤مر اإلقمّم٤مروأمخدت ُمّم٤مسمٞمح  ،ودرؾم٧م ُمـ أسمٞم٤مت ومْم٤مئٚمف أصم٤مر واًمٓمٚمقل

وضمددت ُم٤م درس ُمـ  ،أفمٝمرت ُم٤م ظمٗمل ُمـ قمٚمٛمف ،وقم٤مدت ري٤مض ُمٜم٤مىمٌف ذاوي٦م إزه٤مر

 (وقمٚماًم سمف ي٘مطدى ،طمطك قم٤مد ُمٜم٤مرًا سمف هيطدى ،رؾمٛمف
(5)

. 

هذه أرسمع ُمقؾمققم٤مت ذم اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م فمٝمرت سمٕمد أيمثر ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م 

 . ٚم٥م أيت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤مممٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓم ،و  يٕمرومٝم٤م إوائؾ

                                                
 (. 5-5/3)ُم٘مدُم٦م اعمّمٜمػ ُمـ ظم٤ممت٦م اعمًطدرك  (0)
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 املطلب الثاني 
 وضوعوقفات وع و 

 ظّوو ووايات جديد  بعد وئات السٍني

 

 : سم٤مًمط٠مُمؾ ذم هذه اعمًػمة اًمط٤مريٞم٦م ًمٚمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت

طمٞم٨م أوردوه إُم٤م  -ُمـ اًمرواي٦م  رء   يٗمطٝمؿإُم٤م أن اعمّمٜمٗملم إوائؾ ىمد ذيمروا أٟمف : أوًٓ 

 .أو   يٗمطٝمؿ إٓ اًمٞمًػم ُمـ اًمرواي٤مت -إؿم٤مرة  ٟمّم٤ًم أو

وأٟم٤م ): ىم٤مل اًمٓمقد أطمد ُم١مًمٗمل اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م اعمٕمطٛمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ذم ُم٘مدُم٦م اًمطٝمذي٥م

أن أرضمق إذا ؾمٝمؾ اظ شمٕم٤ممم إمت٤مم هذا اًمٙمط٤مب قمغم ُم٤م ذيمرت ووومؼ خلط٤مُمف طم٥ًم ُم٤م وٛمٜم٧م 

وَمٛمبٜم٣ًم فمعم َم٣م  ،تٔمٙمؼ زمٟمضم٘م٣مم ايمممئم٥مفمعم أىمرر إضم٣مدي٧م ايمتل سميٙمقن يم٤مُماًل ذم سم٤مسمف ُمِمطٛماًل 

 (فمداه٣م مم٣م مل يُمتٚمؾ فمٙمٝمف هذا ايم٘مت٣مب
(5)

. 

وم٢م  : أُم٤م سمٕمد): وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمط٤مب اًمث٤م  ُمـ أصقامؿ إرسمٕم٦م شم٠ميمٞمدًا امذا اًمٙمالم

ورأوا ُم٤م مجٕمٜم٤م  (هتذي٥م إطمٙم٤مم)رأي٧م مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م عم٤م ٟمٔمروا ذم يمط٤مسمٜم٤م اًمٙمٌػم اعمقؾمقم سمث

ووضمدوه٤م ُمِمطٛمٚم٦م قمغم أيمثر ُم٤م يطٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٘مف ُمـ ـ إظم٤ٌمر اعمطٕمٚم٘م٦م سم٤محلالل واحلرام ُم (ومٞمف)

وأٞمف مل يُمذ فمٛمف دم مجٝمع أزمقازمف وىمتبف مم٣م ورد دم أضم٣مدي٧م أصح٣مزمٛم٣م وىمتبٜمؿ أسمقاب إطمٙم٤مم 

 (وأصقهلؿ وَمِمٛمٖم٣مهتؿ إٓ ٞم٣مدر ومٙمٝمؾ وؾم٣مذ يسغم
(5)

. 

صمالصم٦م قمنم أًمػ ): قي اخلراؾم٤م وقمدد أطم٤مدي٨م هذا اًمٙمط٤مب يمام ذيمر حم٘م٘مف طمًـ اعمقؾم

                                                

 (. 5/4)هتذي٥م إطمٙم٤مم  (0)

 (. 5/2)هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)



 

 
275 
 

275 
  الخامس عشر المبحـــث

 (ومخًامئ٦م وشمًٕمقن طمديث٤مً 
(5)

. 

رء ُمـ  يمط٤مسمف إول   يٗمطف ومٝمذه ؿمٝم٤مدة أيمؼم قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس سم٠من

 (ٟم٤مدر ىمٚمٞمؾ وؿم٤مذ يًػم):   يِمذ قمـ يمط٤مسمف إٓوأيمد ذم اًمث٤م  أٟمف  ،إطم٤مدي٨م إُم٤م ٟمّم٤ًم أو إؿم٤مرة

 !أفمٝمره٤م ه١مٓء اعم١مًمٗمقن ذم اًم٘مرون اعمط٠مظمرة؟ومٛمـ أيـ ضم٤مءت هذه إطم٤مدي٨م اًمطل 

هؾ  ،أن هذه اعمقؾمققم٤مت اعمط٠مظمرة   شمذيمر أيـ وضمدت هذه اًمٙمط٥م اًمطل ٟم٘مٚمقا ُمٜمٝم٤م: شم٣مٞمٝم٣مً 

وم٢من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم  ،وضمدوه٤م ذم ُمٙمط٤ٌمت قم٤مُم٦م أم ذم ُمٙمط٤ٌمت ظم٤مص٦م وعمـ هل شمٚمؽ اعمٙمط٤ٌمت

 !!ُمـ وضمد يمط٤ًٌم ضمديدة أن يٌلم أيـ وضمده٤م؟

فمررٞم٣م فمعم مجٙم٥م واهمرة !! وٞمحـ دم أشمٛم٣مء ايمٖمحص وايمتٛمٗمغم): درك اًمٌح٤مرىم٤مل ص٤مطم٥م ُمًط

 !و  يذيمر أيـ ومحص وٟم٘مر وأيـ وضمد؟ (- َمـ ايمرواي٣مت: أي- َمـ ذيمؽ

: طمٞم٨م ىم٤مل ،يزقمؿ ُم١مًمػ اعمًطدرك قمغم اًمقؾم٤مئؾ أن هذه اًمرواي٤مت يم٤مٟم٧م خمٗمٞم٦م: شم٣ميمر٣مً 

 ٥م٣موي ظم٣م طمٖمل فمـ إٞم٣مم َمـ أديماحلوم٘مد ٟمجز سمحٛمد اظ شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف يمط٤مب ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ )

وه٤مدي٤مً إمم يمٜمقز  ،َمستقر إطمب٣مر وخمٖمل ايمرواي٣متوؾمٌٞماًل ىمّمدًا إمم ): إمم أن ىم٤مل (إضم٘م٣مم

 .(..وٟم٤مذًا ٕقمالم هداي٦م   شمزل ُمـ ىمٌؾ ُمٓمقي٦م ،اًمٕمٚمؿ   شمزل قمـ إسمّم٤مر خمٗمٞم٦مُمـ 

وم٠ميـ يم٤مٟم٧م  -ٕم٤ًم اًمٜم٤مس مجٞم: أي -ومٝمذه اًمٙمط٥م أو اًمرواي٤مت يم٤مٟم٧م خمٗمٞم٦م قمـ إٟم٤مم 

 !!شمرى؟ ي٤م

 !!أيمثر ُمـ أًمػ ؾمٜم٦م خمٗمٞم٦م قمـ إٟم٤مم؟

أي قم٘مؾ ي٘مٌؾ هذه اًمدقمقى ويّمدق أن هٜم٤مك رواي٤مت   يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م إٟم٤مم ـمٞمٚم٦م أًمػ 

 !!ؾمٜم٦م؟

ًمق اومؽموٜم٤م أهن٤م رواي٤مت يم٤مٟم٧م خمٗمٞم٦م وًمٞم٧ًم ُمّمٜمققم٦م خمطٚم٘م٦م ذم هذا اًمٕمٍم وم٢من : رازمٔم٣مً 

                                                

 (. 5/53)ذيمر ذًمؽ ذم حت٘مٞم٘مف أظمر ًمٙمط٤مب آؾمطٌّم٤مر  (0)
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 ي٘مٌؾ يمط٤مب   يٕمطـ سمف اًمٕمٚمامء ويدرؾمقه إذ ُم٤م ي١مُمٜمٜم٤م أٟمف إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م شم٘مطيض أن ٓ

 !ًمٞمس ُمٜمف؟ ُمقوقع ُمٙمذوب أو زيد ومٞمف ُم٤م

وم٢من دس اًمٙمط٥م واًمدس ومٞمٝم٤م واًمقوع ذم اًمرواي٦م ىمد أىمر سمقضمقده يمؾ اًمٕمٚمامء ُمـ اًمًٜم٦م 

وهل همػم ومٙمٞمػ شم٘مٌؾ يمط٥م وشمٜمنم وشمٕمطٛمد  ،قمنمي٦م لأئٛم٦م آصمٜم ذًمؽ واًمِمٞمٕم٦م سمؾ ىمد ىمرر

  !اقمطامدًا قمغم وضمقده٤م؟ًم٤ًمسم٘ملم ُمٕمرووم٦م قمٜمد ا

 

أن ىمٌقل اًمرواي٤مت ىمد راوم٘مف ىمٌقل دقمقى ضمديدة قمجٞم٦ٌم ُمـ ُم١مًمػ ضم٤مُمع اًمرواة : طم٣مَمس٣مً 

طمٞم٨م ادقمك أٟمف سمط٠مًمٞمٗمف ًمٙمط٤مسمف  ( هث5535)حمٛمد سمـ قمكم إردسمٞمكم اًمٖمروي احل٤مئري اعمطقرم ؾمٜم٦م 

شمطٖمػم ُمـ اًم٘مقل : ومماعمذيمقر ؾمططٖمػم أطمٙم٤مم اصمٜمل قمنم أًمػ طمدي٨م قمـ إئٛم٦م ذم اًمٕمّمقر إ

 .سمْمٕمٗمٝم٤م أو إرؾم٤مام٤م أو ضمٝم٤مًمطٝم٤م إمم اًم٘مقل سمّمحطٝم٤م

يٛمٙمـ أن يّمػم ىمري٥م ُمـ اصمٜمل قمنم سم٥ًٌم ٟمًخطل هذه ): ىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمط٤مسمف ذًمؽ

روقان اظ قمٚمٞمٝمؿ  -أًمػ طمدي٨م أو أيمثر ُمـ إظم٤ٌمر اًمطل يم٤مٟم٧م سمح٥ًم اعمِمٝمقر سملم قمٚمامئٜم٤م 

 -يمذا  -وشمقضمف  ،ًمٕمٜم٤مي٦م اظ شمٕم٤ممم !!!وصحٝمح٥م٤مل جمٝمقًم٦م أو وٕمٞمٗم٦م أو ُمرؾمٚم٦م ُمٕمٚمقُم٦م احل -

 (ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف اًمٓم٤مهريـ
(5)

. 

إذ شمّمحٞمح هذا اًمٕمدد ُمـ  ،ومٝمق هبذه اًمدقمقى يًطحدث ديٜم٤ًم ضمديدًا   يٕمرومف إوائؾ

 !!إطم٤مدي٨م يٖمػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ قمدده٤م

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن شمٙمقن وسح سم٠مٟمف  (ومّمؾ اخلٓم٤مب)وقمغم هذا اعمٜمٝم٩م ؾم٤مر ص٤مطم٥م 

أطم٤مدي٨م اًمطحريػ وٕمٞمٗم٦م قمٜمد ىمدُم٤مئٝمؿ: ًمٕمدم قمٚمٛمٝمؿ سمٓمرق صحطٝم٤م ومططحقل قمٜمده إمم 

صحٞمح٦م
(5)

. 

                                                

 (. 5/6)رواة ُم٘مدُم٦م ضم٤مُمع اًم (0)

 (.354: ص)ومّمؾ اخلٓم٤مب  (2)
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وُم٤م دام اًمزُمـ ُمًطٛمرًا ومال ُم٤مٟمع ُمـ أن شمٔمٝمر سملم أوٟم٦م وإظمرى رواي٤مت ضمديدة شمٖمػم 

 !!ومام أطمقج قم٘مالء اًمِمٞمٕم٦م أن يٕمٞمدوا اًمٜمٔمر ذم ُمٜمٝمجٝمؿ ُمع ديـ اظ !!! اًمديـ اًمِمٞمٕمل

سمرواي٤مت   يٕمرومٝم٤م إىمدُمقن و  يطٕمٌدوا  يمٞمػ يًطجٞمز اعمًٚمؿ أن يطٕمٌد اظ : ؽم٣مدؽم٣مً 

 .هب٤م و  شمذيمر ذم أُمٝم٤مت اًمٙمط٥م قمٜمدهؿ واًمطل هل إرسمٕم٦م إصقل يمام شم٘مدم

آظمر  -أو اظمطٗم٤مء طم٥ًم زقمٛمٝمؿ-إن فمٝمقر هذه اًمرواي٤مت سمٕمد صمامٟمٞم٦م ىمرون ُمـ ُمقت 

 !إُم٤مم امؿ يْمع قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٦م اؾمطٗمٝم٤مم؟

وم٢مٟمف ٓ يّمدق أن هٜم٤مك رواي٤مت اظمطٗم٧م قمـ إٟمٔم٤مر أًمػ ؾمٜم٦م و  يٙمطِمٗمٝم٤م إٓ أؿمخ٤مص 

واظ طمًٞم٥م ُمـ يطجرأ قمغم ديـ  شأوضمدت»: ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم وًمٙمـ اًمذي ئمٝمر أهن٤م

 !! ويؽمع ومٞمف اًمرواي٤مت  اظ

 !؟ٞمٕم٦معم٤مذا   ئمٝمر قمٜمد اًمًٜم٦م رواي٤مت ضمديدة يمام فمٝمر ًمٚمِم: وٟمحـ ٟم٠ًمل قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

 .إن طمراؾم٦م اًمًٜم٦م ًمٚمرواي٤مت حتقل دون ذًمؽ: وٟمحـ ٟمجٞم٥م ومٜم٘مقل

وًمق أقمٚمـ أطمد ذم اعمجطٛمع اًمًٜمل أٟمف وضمد رواي٤مت سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم دون أن 

يًٜمد ذًمؽ إمم ُمـ ؾمٌ٘مف ُمـ قمٚمامء ًمرد ىمقًمف واهتؿ سم٤مًمٙمذب ومٙمٞمػ ًمق زقمؿ ذم اًم٘مرن احل٤مدي 

 !!؟قمنم ذًمؽ

 !!رواي٤مت سمؾ واقمطٛمدهت٤م وؿمط٤من ُم٤م سملم اعمقىمٗملمأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد ىمٌٚم٧م هذه اًم

 !ومٝمؾ ُمع هذا يٛمٙمـ أن يقصمؼ سمٛمّم٤مدر هذا طم٤مام٤م؟ :وأطمغماً 



 

 

 
 
 
 
 عشز سبدسادلجحث ان

 نهدس خرعزض يصبدر انشُعخ االثٍُ عشزَ
 

شمٕمثثرض ُمّمثث٤مدر اًمِمثثٞمٕم٦م  قمثثرض ُمقوثثقع: اظمْمٙميي٤م إول

 .آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚمدس

٤مدر اًمِمثٞمٕم٦م ُمقوقع شمٕمثرض ُمّمثوىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚمدس
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 املطلب األول 
 وعـــوضـرض وــع

 تعرض وصادو الصيعة االثين عصرية لمدس

 

إن فمثثروف اًمط٘مٞمثث٦م اًمطثثل يزقمٛمٝمثث٤م اًمِمثثٞمٕم٦م آصمٜمثث٤م قمنمثثي٦م ىمثثد شمًثث٧ٌٌم ذم ووثثع اًمروايثث٤مت 

ٜمٝم٤م ظمقوم٤ًم اًمٙم٤مذسم٦م وٟمًٌطٝم٤م إمم إئٛم٦م وشمٜم٤مىمٚمٝم٤م سمني٦م ؿمديدة سمدقمقى أن اإلُم٤مم ٓ يًطٓمٞمع أن يٕمٚم

 .قمغم ٟمٗمًف اعم٘مدؾم٦م

ومٙم٤مٟمقا يطقاصقن سمطداول شمٚمؽ اًمرواي٤مت ذم ضمٜمح اًمٔمالم مم٤م هٞم٠م اًمٕم٘مقل اعمًطٖمٗمٚم٦م إمم 

ىمٌقل شمٚمؽ اًمرواي٤مت ومقصٚم٧م إمم اعمّمٜمٗملم اًمذيـ ىمٌٚمقه٤م وأظمذوا يقضمٝمقهن٤م سمح٥ًم 

 .شمّمقراهتؿ

 ٦مقمنمي وىمد يم٤من ه١مٓء اًمقو٤مقمقن يطٚم٘مقن اًمٙمالم ويٜمًٌقٟمف إمم أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل

ويْمٕمقن ًمف إؾمٜم٤مدًا إمم إئٛم٦م يٜمط٘مقن أؾمامًء ُمٕمرووم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم ويطٚم٘مقن أؾمامًء ومهٞم٦م أطمٞم٤مٟم٤مً أظمرى 

مم٤م أوىمع قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ وىمٗمقا قمغم  ،سمح٥ًم ىمدرة اًمقاوع اًمٕمٚمٛمٞم٦م وظمؼمشمف ذم اًمٙمذب

ص أو إُم٤م ًمٕمدم ُمٕمرومطٝمؿ سم٠مؾمامء ه١مٓء إؿمخ٤م ،شمٚمؽ اًمرواي٤مت ذم طمػمة أُم٤مم شمٚمؽ إؾم٤مٟمٞمد

 .ًمّمح٦م اًمًٜمد ذم اًمٔم٤مهر

هذا اًمٙمالم اًمذي ٟمذيمره هٜم٤م ًمٞمس أوه٤مُم٤ًم أو دقم٤موى ٟمٗمؽمهي٤م سمؾ طم٘م٤مئؼ اقمؽمف هب٤م سمٕمض 

 .أٟمٗمًٝمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض ٦ماعمح٘م٘ملم اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

إن يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م   شمّمدر قمـ إئٛم٦م ): وم٣مل اظمحدث ايمُمٝمٔمل ايمٕمريٖمل اظمٔم٣مس *

إَم٣م زم٣ميمدس دم ىمت٤م أصح٣مهبؿ أو زمٕمغمه وزم٣ميمْمبع  ،زمقن وٞمسبقه٣م إيمٝمٜمؿوإٞمام وضٔمٜم٣م رصم٣مل ىمذا

ي٘مقٞمقا ومد وضٔمقا هل٣م أو ٕىمرره٣م إؽمٛم٣مدًا صح٣مضم٣ًم ىمل سمٗمبؾ ضمسبام همرضتف فمٚمٙمٝم٥م  وأن ،ٓزمد
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 (ايمدس وايمتديمٝمس
(5)

. 

وسمٕمد اًمططٌع ذم ): ووم٣مل ه٣مؾمؿ َمٔمروف احلسٛمل دم ىمت٣مزمف اظمقضقفم٣مت دم أشم٣مر وإطمب٣مر *

أن ايمٕمالة واحل٣مومديـ فمعم ٟمجد  تممة دم جم٣مَمٝمع احلدي٧م ىم٣ميم٘م٣مدم وايمقادم ونمغممه٣مإضم٣مدي٧م اظمٛم

إ ٚم٥م واهلداة مل يؼمىمقا زم٣مزم٣ًم َمـ إزمقاب إٓ ودطمٙمقا َمٛمف إلهمس٣مد أضم٣مدي٧م إ ٚم٥م واإلؽم٣مءة إلم 

ن اًمٙمريؿ ًمٞمٜمٗمثقا قمـ ـمري٘مف ؾمٛمقُمٝمؿ ودؾم٤مئًٝمؿ: ٕٟمف آوسم٤مًمط٤مزم رضمٕمقا إمم اًم٘مر ،ؽمٚمٔمتٜمؿ

همٖمرسوا َمئ٣مت أي٣مت زمام يريدون وأيمِمٗمقه٣م  ،ٞمد اًمذي رطٛمؾ ُم٤م ٓ رطٛمٚمف همػمهاًمٙمالم اًمقطم

 (زم٣مٕ ٚم٥م اهلداة زورًا وسمّمٙمٝمالً 
(5)

.  

يمٌػمًا ُمـ هذا  يمام ووع ىمّم٤مص اًمِمٞمٕم٦م ُمع ُم٤م ووٕمف أقمداء إئٛم٦م قمدداً ): ووم٣مل أيّم٣مً  *

ذم همٜمك قمـ ذًمؽ  ذم طملم أن إئٛم٦م يم٤مٟمقا ،وًمٌٕمض إئٛم٦م وإشم٘مٞم٤مء اًمٜمقع ًمألئٛم٦م اامداة 

 (وىمد ًمٕمٜمقا يمؾ ُمـ يْمٕمٝمؿ ومقق ُمًطقى اًمٌنم وسمٖمػم اعمٜمزًم٦م اًمطل ووٕمٝمؿ اظ هب٤م ،يمٚمف
( )

. 

 : ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي* 

 : ن ي٘مطؾ ىم٤ملأيب اًمٕمقضم٤مء ىمٌؾ أن قمٌد اًمٙمريؿ سمـ إ)

طمٚمؾ ومٞمٝم٤م أطمرم ومٞمٝم٤م احلالل وأف طمدي٨م ٓإٓم٦م رسمأًم٘مد ووٕم٧م  ،واظ ًمئـ ىمطٚمطٛمق  ُم٤مأ

 (واظ ًم٘مد ومٓمرشمٙمؿ ذم يقم صقُمٙمؿ وصقُمطٙمؿ ذم يقم ومٓمريمؿ وميسم٧م قمٜم٘مف ،احلرام
(4)

.
 
 

 : وم٘م٤مل اًمٌٝمٌقدي

                                                
 (. 535: ص)ىمقاقمد احلدي٨م  (0)

 (. 253: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (2)

 (. 565: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (3)

 ^ قمٌداًمٙمري سمـ أيب اًمٕمقضم٤مء اًمذي يم٤من يْمثع اًمروايث٤مت قمثغم اًمٜمٌثل: يِمػم اًمٌٝمٌقدي إمم ىمّم٦م اًمزٟمديؼ (4)

 وأُمر سميب قمٜم٘مف ومٚمام أي٘مثـ أٟمثف ُم٘مطثقل: )ؾمٚمٞمامن اًمٙمقوم٦م ذم قمٝمد أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر حمٛمد سمـ وم٠مظمذه وازم

ُمٞمثزان  (ىم٤مل أُم٤م واظ ًمئـ ىمطٚمطٛمق  ًم٘مد ووٕم٧م أرسمٕم٦م آٓف طمدي٨م أطمرم ومٞمٝم٤م احلالل وأطمؾ ومٞمٝم٤م احلثرام

 (2/644: )آقمطدال
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ُمٜم٤م طم٤مدي٨م اًمطل يٗمٓمرٟم٤م يقم صقُمٜم٤م ويّمقإٟمٜم٤م ٟمجد اًمٜمٛمقذج ُمـ هذه أؾمػ وُمـ إ

روى ؿمٓمرًا ُمٜمٝم٤م  ،هؾ اًمًٜم٦مأيمثر ُمٜمٝم٤م ذم رواي٤مت أيقم ومٓمرٟم٤م ذم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م 

سمق ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل أويمثػمًا ُمٜمٝم٤م  ،ذم يمط٤مسمف اًمٙم٤مذماًمٙمٚمٞمٜمل  يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمقأ

 (يب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ـم٤مووسأىم٤ٌمل ًمٚمًٞمد ًمؽ دمده٤م ذم يمط٤مب اإليمثر ُم٤م روي٧م ذم ذأو ،ذم يمطٌف
(5)

.  

ويم٘مـ ص٣مٞمٔمل ): همٗم٣مل ،وومد أىمد هذا ايم٘مالم ايمٔم٣ممل ايمُمٝمٔمل آي٥م اهلل ايمٔمٓمٚمك ايمػمومٔمل *

وومد ىم٣من مهٜمؿ هق ختري٤م اإلؽمالم وإجي٣مد ايمتٖمروم٥م  ، ؽمقء ٞمت٣م ٨م َمٗم٣مٓهتؿاظمذاه٤م مل يتٛمبٜمقا إلم

وٟمحـ ىمد سمٞمٜم٤م ذم أسمقاب اًمٜمّمقص قمغم إئٛم٦م أن أصح٤مب إئٛم٦م   يٙمـ أطمدهؿ  ،زمكم أزمٛم٣م ف

و  يٕمرومقا أؾمامء إئٛم٦م آصمٜمل قمنم سم٤مؾمٛمٝمؿ  ،يٕمرف هذه إظم٤ٌمر اعمخطٚم٘م٦م واعمقوققم٦م

 .(....٤من يٚمح ذم ؾم١مال إُم٤مُمف قمـ اإلُم٤مم اًمذي يٚمٞمفطمطك أن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يم ،ورؾمٛمٝمؿ

وًمذا قمٛمد قمدد ُمـ اعمٖمرولم واًمذيـ ٓ ديـ امؿ إمم ذًمؽ ووضمدوا اًمٗمرص٦م ): إلم أن وم٣مل

ُمٜم٤مؾم٦ٌم امؿ ًمإلي٘م٤مع وسم٨م اًمطٗمرىم٦م سملم اعمًٚمٛملم ىمدر ُم٤م اؾمطٓم٤مقمقا ذًمؽ قمـ ـمريؼ ووع 

ويمألؽمػ  ،طم٤مدي٨م اعمقوققم٦موًمذا ىم٤مُم٧م ُمذاه٥م يمثػمة ٟمطٞمج٦م امذه إ ،إطم٤مدي٨م اعمخطٚم٘م٦م

 ،صدق زمٔمض فمٙمامء اظمسٙمٚمكم واظمذهبٝمكم هذه اظمقضقفم٣مت زمسب٤م زمس٣مؿمتٜمؿ ومجٔمقه٣م دم ىمتبٜمؿ

وأيمثر هذه اعمقوققم٤مت وضمدت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اإلؾمالُمل طملم يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

ؾمالُمٞم٦م ويم٤من اعمٖمروقن رؽمىمقن طمًدًا مم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اًمدوًم٦م اإل. .أوضمٝم٤م وذم يمامل ىمدرهت٤م

ومدظمٚمقا اإلؾمالم فم٤مهرًا ًمٞمٙمٞمدوا ًمف ذم  ،و  جيدوا سمدًا ُمـ ختري٥م ذًمؽ ،ُمـ ازده٤مر وطمْم٤مرة

قا إمم ووع إطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذسم٦م وظمدقمقا سمٕمض اعمطٕمّمٌلم ئوومٕماًل جل ،ويم٤من امؿ ذًمؽ ،اخلٗم٤مء

وفمٜمقا صحطٝم٤م سم٤مًمط٠مويالت  وم٠مظمذ ه١مٓء شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ًمٞمدقمٛمقا هب٤م ُمذاهٌٝمؿ ،ُمذهٌٞم٤مً 

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى . ٤مت اًمطل ٓ قمالىم٦م ام٤م سمذًمؽ وطمطك ًمق يم٤مٟم٧م سم٤مـمٚم٦م سمٓمالٟم٤ًم حمْم٤مً واًمطقضمٞمٝم

وٞمحـ ٓ ٞمٓمـ أن اهلل يٕمٖمر هلذه ايمٖمئ٣مت  ،ُمـ هذه إطم٤مدي٨م خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مرآن (%93)وم٘مد يم٤مٟم٧م 

                                                

  .حمٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي ص د/ صحٞمح اًمٙم٤مذم  (0)
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ويم٤من ُمـ ضمراء ذًمؽ ىمٞم٤مم ُمذاه٥م ٓ شمطٗمؼ  ،وىم٤مُم٧م قمغم اًمٕمٜم٤مد واجلٝمؾ ايمتل أوصمدت ايمتٖمروم٥م

وىمد يم٤مٟمقا يٕمطؼمون يمؾ ُم٤م    ،وًمٞمس ذم اًم٘مرآن أي ذيمر ام٤م ،ؿ ُمع اًم٘مرآنأىمقال أشم٤ٌمقمٝم٤م وأىمقاام

يمؾ ذًمؽ يم٤مٟمقا يٕمطؼموٟمف ُمـ إصقل : ٟم٘مقل ،يٕمطؼمه اظ ورؾمقًمف ُمـ أريم٤من اًمديـ وأصقًمف

 .وإريم٤من ومج٤مءوا سمذًمؽ سمديـ ضمديد

ًم٘مد اظمطٚم٘مقا أًمقف إطم٤مدي٨م واعمٕمجزات إلصم٤ٌمت اإلُم٤مم اعمٜمّمقص : وفمعم ؽمبٝمؾ اظمر٣مل

ُمع أن اظ .. وص٤مروا يٕمدون إٟمٙم٤مره٤م يمٗمرًا ويٕمدون اخلراوم٤مت وإيم٤مذي٥م اعمخطٚمٗم٦م طمج٦م ،قمٚمٞمف

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ : شمٕم٤ممم ٟمٗمك أي٦م طمج٦م سمٕمد رؾمٚمف يمام ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء

 .[565: اًمٜم٤ًمء] ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

إمم أُم٤م احلقادث اًمقاىمٕم٦م وم٤مرضمٕمقا ومٞمٝم٤م ): ىم٤مل اإلُم٤مم: وًمٙمـ ص٤مٟمٕمل اعمذاه٥م ي٘مقًمقن

وهبذه اًمقاؾمٓم٦م ضمٕمٚمقا خمطٚم٘م٤مت  (رواة أطم٤مديثٜم٤م وم٢مهنؿ طمجطل قمٚمٞمٙمؿ وأٟم٤م طمج٦م اظ قمٚمٞمٝمؿ

 (!إُمقات اًمٕمقام طمج٦م ًمِمٕمٌٜم٤م وُمّمدرًا ٓؾمطٕم٤ٌمده
(5)

. 

 .هذا ذم ضم٤مٟم٥م اًمدس ُمـ اًمرواة

 : همٗمد اطمتٙمٖم٦م أومقال ايمٔمٙمامء دم حمتقي٣مسمف ،وأَم٣م أضمقال ايم٘مت٤م همٛم٘متٖمل زمام ورد فمـ ايم٘م٣مدم

 (إن ىمت٣مب ايم٘م٣مدم مخسقن ىمت٣مزم٣مً ): (5376: ت)ث اًمٙمريمل ىم٤مل اعمحد* 
(5)

.  

همٗم٣مل دم سمرمج٥م  ،َمع أن ايمْمقد ومد ذىمر أن ايم٘م٣مدم ٓ يُمتٚمؾ فمعم أىمرر َمـ شمالشمكم ىمت٣مزم٣مً 

 ،يمف ىمت٤م ،فم٣مرف زم٣مٕطمب٣مر ،شمٗم٥م ،ي٘مٛمك أزم٣م صمٔمٖمر ،حمٚمد زمـ ئمٗمقب ايم٘مٙمٝمٛمل): ايم٘مٙمٝمٛمل هق

صمؿ ذيمره٤م (ت٣مزم٣مً وهق يُمتٚمؾ فمعم شمالشمكم ىم ،ىمت٣مب ايم٘م٣مدم: َمٛمٜم٣م
( )

. 

 هؾ هق َمـ ايم٘م٣مدم أم ٓ؟ (ايمروض٥م)دم ىمت٣مب  اطمتٙمٖمقاوفمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م 

                                                
 (.  329 -328 :ص)يمن اًمّمٜمؿ  (0)

 (. 534/546)اًمٌح٤مر : اٟمٔمر (2)

 (. 253: ص)اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد  (3)
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هؾ هق ُمـ شم٠مًمٞمػ : اظمطٚمٗمقا ذم يمط٤مب اًمروو٦م): وم٣مل ايمٔم٣ممل ايمُمٝمٔمل اخلقاٞمس٣مري *

(اًمٙمٚمٞمٜمل أو ُمزيد ومٞمام سمٕمد قمغم يمط٤مسمف اًمٙم٤مذم؟
(5)

. 

اًمروو٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء يمثر احلدي٨م طمقل يمط٤مب »: وم٣مل ايمُمٝمخ فمبد ايمرؽمقل ايمٕمٖم٣مريو *

 : اعمط٘مدُملم

 .ضمٕمٚمف سملم يمط٤مب اًمٕمنمة ويمط٤مب اًمٓمٝم٤مرة[ ُمـ]ومٛمٜمٝمؿ 

 .قمـ اًمٙم٤مذم ُمًط٘مالً  وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف ُمّمٜمٗم٤مً 

زمؾ دم ىمٙمامت زمٔمض اظمتٟمطمريـ ٞمٖم٣مه فمـ ايم٘مٙمٝمٛمل  ،وومسؿ شم٣ميم٧م سمردد دم ٞمسبتف يمٙمٚمِمٛمػ

 .وٞمسبف إلم ازمـ إدريس ص٣مضم٤م ايمرسا ر

زمؾ هق َمـ سمٟميمٝمػ  ،ايمروض٥م يمٝمس َمـ سمٟميمٝمػ ايم٘مٙمٝمٛمل وأن»: وم٣مل اظمقلم طمٙمٝمؾ ايمٗمزويٛمل

ظمػم إمم ٕورسمام يٜم٥ًم هذا اًم٘مقل ا ،صح٣مبٕطمغم زمٔمض إوإن ؽم٣مفمده دم ا ،إدريس ازمـ

شاًمِمٝمٞمد اًمث٤م  وًمٙمـ   يث٧ٌم
(5)

.  

 .هذا ومٞمام يطٕمٚمؼ سم٤مًمزي٤مدات ذم اًمٙمط٥م

ٞمس يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىم»: وهق ،وأُم٤م اًمٙمط٥م اعمقوققم٦م ومٜمٙمطٗمل سم٢ميراد أٟمٛمقذج ُمٜمٝم٤م

 .شاامالزم

واًمذي ووٕمف طم٤مول أن يقهؿ اًمٜم٤مس  ،هذا اًمٙمط٤مب ووع ذم اًمٔمالم وشمٜم٘مؾ ذم اًمٔمالم

وأٟمف ُمـ إهار اًمطل ٓ جيقز إومِم٤مؤه٤م  ،قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  أُمػم اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف شمٚم٘م٤مه ُمـ

 .وأؾمٌغ قمٚمٞمٝم٤م ه٤مًم٦م ُمـ اًمطٕمٔمٞمؿ طمطك شمّمدق ًمط٘مٌؾ قمغم ٟمٛمط اًمرواي٤مت اًمطل يٗمٞمٝم٤م اًمٙمذاسمقن

وقمٜمدُم٤م سمدأت اًمٙمط٥م اًمني٦م  ،اًمِمٞمٕم٦م ًم٘مل هذا اًمٙمط٤مب ىمٌقًٓ قمٜمد سمًٓم٤مء وىمد* 

                                                

  (.3/98)اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب  ،(6/558)روو٤مت اجلٜم٤مت  (0)

 (. 438: ص)اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٙم٤مذم  (2)



 

 
285  

285 
  السادس عشر المبحـــث

أن هذا اًمٙمط٤مب ُمٙمذوب ُمقوقع سمؾ رٛمؾ إمم  ُمـ ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ شمٜمٙمِمػ ايمُطِمػ

 .وومٞمف ُم٤م يرومْمف اًمٕم٘مؾ ،ضم٤مٟم٥م دقمٛمف ًمٚمٛمذه٥م ٟم٘مْم٤ًم ًمف

وهق  أطمْمر آراء ايمسبئٝم٥من اًمٙمط٤مب رٛمؾ أ):  هذا اًمٙمط٤مبوىمد ذيمر أطمد اعمٓمٚمٕملم قمغم

ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت اًمٙمط٤مب  ،شم٠مًمٞمف قمكم ووصٗمف سم٠موص٤مف ٓ يقصػ هب٤م إٓ رب اًمٕم٤معملم

 ،شي٣م َمـ هق زم٘مؾ رء فمٙمٝمؿ ،ي٣م زم٣مؿمـ ،ي٣م ـم٣مهر ،ي٣م آطمر ،ي٣م أول»: خم٤مـم٦ٌم قمكم هبذه إًم٘م٤مب

إن هذا ايمقصػ صدر َمـ ايمُمٚمس يمٔمقم وأٞمف ؽمٚمٔمف أزمق زم٘مر وفمٚمر واظمٜم٣مصمرون »: ويٗمقل

(شؿ أهم٣مومقا زمٔمد ؽم٣مفم٣متوإٞمِم٣مر همِمٔمٗمقا شم
(5)

. 

وىمد اوٓمرسم٧م ُمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م طمقل اًمٙمط٤مب سم٥ًٌم ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ ذيمر قمدد إئٛم٦م 

 : -ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اعمذه٥م ٓ قمغم اإلؾمالم: أي -وأهنؿ صمالصم٦م قمنم ٓ سم٥ًٌم شم٠مًمٞمف قمكم 

 : ومػ هلاوسمٙمؽ اظمق

 .ُمقىمػ ي٘مٌٚمف وي١مول ُم٤م ي٤مًمػ اعمذه٥م -5

 .وي٘مر ُم٤م يقاوم٘مف ُمقىمػ يٜمٙمر ُم٤م ي٤مًمػ اعمذه٥م -2

 .ُمقىمػ ىم٤مم سم٤مًمطٕمديؾ قمٛمٚمٞم٤ًم ومحذف اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛمذه٥م وأسم٘مك ُم٤م يقاوم٘مف -3

 .ومٞمف ٙمؾ ُم٤مٓ ردًا ًمخ٤مًمٗم٦م سمٕمض روايطف ًمٚمٛمذه٥م ُمقىمػ يٌٓمٚمف سمٙم٤مُمٚمف دومٕم٤ًم عم -4

واحلؼ ): - وهق يٕمؽمف سم٠من يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس ُمقوقع قمٚمٞمف- ىم٤مل سمٕمض ؿمٞمقظمٝمؿ* 

 ،وـمرائػ اسمـ ـم٤موس ،ٟمٔمػم يمط٤مب احلًٜمٞم٦م !!!أن هذا ايم٘مت٣مب َمقضقع يمٕمرض صحٝمح

 (واًمرطمٚم٦م اعمدرؾمٞم٦م
(5)

. 

إن حمٚمد زمـ أيب زم٘مر »: أُم٤م اعمٜمٙمرون ًمٚمٙمط٤مب وم٘مد اؾمطدًمقا سم٠مٟمف ظم٤مًمػ اًمط٤مريخ سم٘مقًمف* 

                                                
اًمٌحثثث٤مر : واٟمٔمثثثر ،اًمٜمجثثثػ: ط( 32-35: ص)و  ،إقمٚمٛمثثثل: ط( 38: ص)يمطثثث٤مب ؾمثثثٚمٞمؿ سمثثثـ ىمثثثٞمس  (0)

 (. 6/255)هم٤مي٦م اعمرام  ،(2/655)شم٠مويؾ أي٤مت  ،(45/582)

 (. 2/337)شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٛمٞم٦م قمغم ذح اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمدرا  / أسمق احلًـ اًمِمٕمرا   (2)
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َمع أن حمٚمد زمـ أيب زم٘مر ويمد دم ؽمٛم٥م ضمج٥م ! وفمظ أزم٣مه فمٛمد اظمقت ٕٞمف نمِم٤م اإلَم٣مَم٥م َمـ فمقم

شاتايمقداع هم٘مٝمػ ئمظ أزم٣مه وفمٚمره شمالث ؽمٛمق
(5)

.  

وأن أؾم٤مٟمٞمد  ،سم٠من ؾمٚمٞماًم ٓ يٕمرف وٓ ذيمر ذم ظمؼم: وىم٤مًمقا ،ىمام أٞمف صمٔمؾ إ ٚم٥م شمالشم٥م فممم

اًمٙمط٤مب خمطٚمٗم٦م ُمْمٓمرسم٦م
(5)

واهتٛمقا أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش ذم ووع اًمٙمط٤مب ،
( )

. 

إٞمف َمقضقع دم آطمر ايمدويم٥م إَمقي٥م ): وم٘م٤مل ،وطمدد سمٕمض اعمٕم٤مسيـ شم٤مريخ ووٕمف* 

 (يمٕمرض صحٝمح
(4)

!! 

ُمع أٟمف أصؾ  ،أن يٗم٘مدوا هذا اًمٙمط٤مب مجٚم٦م واطمدة -ومٞمام يٌدو-ؼ ُمٜمٝمؿ قمّز قمٚمٞمٝمؿ وومري* 

واًمقضمف قمٜمدي احلٙمؿ ): وم٘م٤مل اًمٜم٤مـمؼ سم٤مؾمؿ هذا اًمٗمريؼ.. ُمـ أصقامؿ وقمٛمدة ًمِمٞمقظمٝمؿ

 (ُمـ يمط٤مسمف سمطٕمديؾ اعمِم٤مر إًمٞمف واًمطقىمػ ذم اًمٗم٤مؾمد
(2)

. 

 ،أىمٚم٘مطٝمؿ ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤موامذا رأى ومريؼ ُمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ضمذري يٜمٝمل اعمِمٙمٚم٦م اًمطل * 

خت٤مًمػ اعمذه٥م أو ومحذومقا اًمرواي٤مت اًمطل  ،وم٘م٤مُمقا سمطٕمديؾ اًمٙمط٤مب ًمٞمطالءم ُمع اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م

 .شمٜم٤مىمض اًمٕم٘مؾ

وٓ رء مم٤م  ،واًمذي وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ٟمًخف ًمٞمس ومٞمف رء وم٤مؾمد): وم٣مل احلر ايمٔم٣مَمقم

 (اؾمطدل سمف قمغم اًمقوع
( )

. 

أًمػ يمط٤مسم٤ًم ذم اًم٘مرن ٞمف هق ايمذي هم١مهم٣مؽمد وٓ نمرازم٥م دم صمرأة ايمٔم٣مَمقم فمعم إٞم٘م٣مر رء 

                                                

 (. 83: ص)رضم٤مل احلكم  ،(4/67)روو٤مت اجلٜم٤مت : اٟمٔمر (0)

 (. 454-453: ص)رضم٤مل اسمـ داود  ،(4/67)روو٤مت اجلٜم٤مت  ،(83: ص)رضم٤مل احلكم : اٟمٔمر (2)

 (. 454-453: ص)رضم٤مل اسمـ داود  ،(236: ص)كم رضم٤مل احل: اٟمٔمر (3)

 (. 2/337)أسمق احلًـ اًمِمٕمرا  ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمٙم٤مذم ُمع ذطمف ًمٚمامزٟمدرا  : هق (4)

أقمٞمث٤من اًمِمثٞمٕم٦م  ،(5/374)ضمث٤مُمع اًمثرواة  ،(23/253)وؾمث٤مئؾ اًمِمثٞمٕم٦م  ،(563: ص)ظمالص٦م إىمقال  (5)

 (.2/356)ٟم٘مد اًمرضم٤مل  ،(7/293)

 (. 23/253)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (6)
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 .!!احل٤مدي قمنم أورد ومٞمف رواي٤مت وؾ قمٜمٝم٤م إىمدُمقن

 .وهذا ي١ميمد اؾمطٕمداده ًمٚمقوع واإلٟمٙم٤مر مح٤مي٦م ًمٚمٛمذه٥م

وأُم٤م حمًـ إُملم ومٞمزقمؿ أن اًمٜمًخ٦م اًمطل وصٚم٧م إًمٞمف وم٢مٟمام ومٞمٝم٤م قمٌداظ سمـ قمٛمر وًمٞمس 

ًخ اًمٙمط٤مب هق أن قمٌد اظ سمـ قمٛمر وقمظ أسم٤مه إن ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ٟم): وم٘م٤مل ،حمٛمد سمـ أيب سمٙمر

 (قمٜمد اعمقت
(5)

.  

 اًمٙمط٤مب ىمٌؾ أن متطد إًمٞمف يد اًمطٖمٞمػم وهق ىواًمذي يرد قمغم آصمٜملم هق ُمـ رأ

واًمٙمط٤مب ُمقوقع ): وم٘م٤مل ،ذم اًمرواة ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس اامجري اًمِمٞمٕمل اًمٖمْم٤مئري اعم١مرخ اسمـ

ُم٤م ذيمر أن حمٛمد سمـ أيب سمٙمر : ُمٜمٝم٤م ،يمرٟم٤مهوقمغم ذًمؽ قمالُم٤مت ومٞمف شمدل قمغم ُم٤م ذ ،ٓ ُمري٦م ومٞمف

 (وهمػم ذًمؽ وُمٜمٝم٤م أن إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم ،وقمظ أسم٤مه قمٜمد اعمقت
(5)

. 

 : وزمٚمراصمٔم٥م ؿمبٔمتكم َمـ ؿمبٔم٣مت ايم٘مت٣مب يتبكم أٞمف اَمتدت إيمٝمف أيدي ايمتٕمٝمغم

  .شـمٌٕم٦م إقمٚمٛمل سمٌػموت»: واًمث٤مٟمٞم٦م شاًمٜمجػ سم٤معمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ٌٕم٦مـم»: إولم

ٝمام ذيمر ًمقصٞم٦م قمٌداظ سمـ قمٛمر وٓ ًمٚمحدي٨م اًمذي ي٘مرر أن إئٛم٦م صمالصم٦م وم٢مٟمف   يقضمد ومٞم

 !!ٝم٤م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اعمذه٥موووٕم اًمٙمط٥موهذا يدل قمغم أن هٜم٤مك ضمرأة قمغم شمٖمٞمػم ،قمنم

أن إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم ٓزال يمط٤مب اًمٙم٤مذم حمطٗمٔم٤ًم هب٤م إمم اًمرواي٤مت اًمطل ٟمّم٧م قمغم  وًمٙمـ

 !! ه؟ومٝمؾ يٛمٙمـ أن ي٘مدُمقا قمغم شمٖمٞمػم ،اًمٞمقم

 : وهذه هل أضم٣مدي٧م ايمرالشم٥م فممم إَم٣مَم٣ًم دم ايم٘م٣مدم

إن امذه »: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم  -ذم طمدي٨م ـمقيؾ  -: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل *

وأُم٤م ُمٜمزل ٟمٌٞمٜم٤م ذم اجلٜم٦م ومٗمل أومْمٚمٝم٤م  ،وهؿ ُمٜمل َمـ ذري٥م ٞمبٝمٜم٣مإُم٦م اصمٜمل قمنم إُم٤مم هدى 

                                                
  (.9/235)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  ،(533-2/532)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  (0)

ُمٕمجثثؿ  ،(2/355)ٟم٘مثثد اًمرضمثث٤مل  ،(562: ص)ظمالصثث٦م إىمثثقال  ،(63: ص)رضمثث٤مل اسمثثـ اًمٖمْمثث٤مئري  (2)

 (. 5/374)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(9/228)رضم٤مل احلدي٨م 



 

 
 

288  

288 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

وأُمٝمؿ وضمدهتؿ  ء آشمٛم٣م فممم َمـ ذريتفهمٜم٠مٓوأُم٤م ُمـ ُمٕمف ذم ُمٜمزًمف ومٞمٝم٤م  ،وأذومٝم٤م ضمٜم٦م قمدن

 (ٓ ينميمٝمؿ ومٞمٝم٤م أطمد ،وأم أُمٝمؿ وذرارهيؿ
(5)

. 

 .ومٝمق اًمث٤مًم٨م قمنم ^وقمكم ًمٞمس ُمـ ذري٦م اًمٜمٌل 

 دظمٚم٧م قمغم وم٤مـمٛم٦م »: قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اظ إٟمّم٤مري ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر * 

صمالصم٦م  ،ٗم٣م ؿ همٔمددت اشمٛمل فممم آطمرهؿ ايم ،أؽمامء إوصٝم٣مء َمـ ويمده٣موسملم يدهي٤م ًمقح ومٞمف 

شوصمالصم٦م ُمٜمٝمؿ قمكم ،ُمٜمٝمؿ حمٛمد
(5)

.  

إين واشمٛمل فممم َمـ ويمدي وأٞم٦م »: ىم٤مل رؾمقل اظ : ىم٤مل وقمـ أيب ضمٕمٗمر  *

ذه٥م وم٢مذا  ،سمٜم٤م أوشمد اظ إرض أن شمًٞمخ سم٠مهٚمٝم٤م -أوشم٤مده٤م وضم٤ٌمام٤م: يٕمٜمل-زر إرض فمقم  ي٣م

شؾم٤مظم٧م إرض سم٠مهٚمٝم٤م و  يٜمٔمروا آصمٜم٤م قمنم ُمـ وًمدي
( )

. 

: ىم٤مل رؾمقل اظ : ىم٤مل قمـ أيب ضمٕمٗمر  ،قمـ أيب ؾمٕمٞمد رومٕمف ،ذا اإلؾمٜم٤مدوهب *

سم٤محلؼ يٛمأله٤م قمدًٓ يمام آطمرهؿ ايمٗم٣م ؿ  ،َمٖمٜمٚمقن ،حمدشمقن ،ٞمجب٣مء ،َمـ ويمدي اشمٛم٣م فممم ٞمٗمٝمب٣مً »

شُمٚمئ٧م ضمقراً 
(4)

. 

وقمكم ،اصمٜم٤م قمنم ؿمخّم٤مً ^قمدد إئٛم٦م ُمـ وًمد اًمٜمٌل  وم٠مٟم٧م شمرى أٟمف يذيمر أن

 !! ومدل قمغم أن قمدد إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم سمٕمكم ،^ًمٞمس ُمـ وًمد اًمٜمٌل 

سمٜم٤مًء  شمالشم٥م فممم: وامذا وم٘مد فمٝمر ىمدياًم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ رط٩م هبذا اًمٙمط٤مب قمغم أن إئٛم٦م

                                                

 ،(36/385 ،33/537)اًمٌحثثث٤مر  ،(554-553: ص)اًمٖمٞمٌثثث٦م ًمٚمٓمثثثقد : واٟمٔمثثثر ،(5/532)اًمٙمثث٤مذم  (0)

 (. 3/355)يمِمػ اًمٖمٛم٦م ( 2/568)إقمالم اًمقرى 

إٟمثقار  ،(539: ص)اًمٖمٞمٌث٦م  ،(2/346)اإلرؿم٤مد ًمٚمٛمٗمٞمد  ،(353: ص)يمامل اًمديـ  ،(5/532)اًمٙم٤مذم  (2)

اخلّمث٤مل  ،(5/222)هم٤ميث٦م اعمثرام ًمٚمٌحثرا   ،(2/55)أقمٞم٤من اًمِمثٞمٕم٦م  ،(348-347: ص)اًمٌٝمٞم٦م ًمٚم٘مٛمل 

 (. 4/583)ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف  ،(2/52)قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م  ،(478: ص)

 (. 3/265)ُمٕم٤م  اعمدرؾمطلم  ،(539: ص)اًمٖمٞم٦ٌم  ،(5/534)اًمٙم٤مذم  (3)

 (. 3/265)ُمٕم٤م  اعمدرؾمطلم  ،(5/534)اًمٙم٤مذم  (4)
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 .قمغم رواي٦م اًمٙمط٤مب اعمذيمقرة

وري  ،ويم٤من يطٕم٤مـمك اًمٙمالم): وم٣مل ايمٛمج٣مر دم سمرمج٥م هب٥م اهلل أمحد زمـ حمٚمد ايم٘م٣مسم٤م *

وذىمر أن إ ٚم٥م شمالشم٥م  ،ومٕمٛمؾ ًمف يمط٤مسم٤مً  ،ف اًمٕمٚمقي اًمزيدي اعمذه٥مجمٚمس أيب احلًلم سمـ اًمِمٌٞم

إن إئٛم٦م : واطمط٩م سمحدي٨م ذم يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم ،فممم َمع زيد زمـ فمقم زمـ احلسكم

(اصمٜم٤م قمنم ُمـ وًمد أُمػم اعم١مُمٜملم 
(5)

. 

: همٗمد وم٣مل ازمـ ايمٕمّم٣م ري شأزم٣من زمـ أيب فمٝم٣مش»: وأَم٣م راوي ايم٘مت٣مب ايمذي هق *

وقمـ  ،روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،شم٤مسمٕمل -واؾمؿ أيب قمٞم٤مش ه٤مرون  -أيب قمٞم٤مش  سمـ أسم٤من)

ويٛمس٤م أصح٣مزمٛم٣م وضع ىمت٣مب ؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس  ،ضٔمٝمػ ٓ يٙمتٖم٦م إيمٝمف ، سمـ احلًلم قمكم

(إيمٝمف
(5)

. 

: همٗمد وم٣مل همٝمف ازمـ ايمٕمّم٣م ري شؽمٙمٝمؿ زمـ ومٝمس اهلالرم»: وأَم٣م َمـ ٞمس٤م إيمٝمف ايم٘مت٣مب وهق *

 ،وقمكم سمـ احلًلم ،واحلًلم ،واحلًـ ،وى قمـ أيب قمٌد اظر: ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم اًمٕم٤مُمري)

إن ؾمٚمٞماًم ٓ يٕمرف وٓ ذيمر : ويم٤من أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقًمقن ،ويٜم٥ًم إًمٞمف هذا اًمٙمط٤مب اعمِمٝمقر ،

وىمد وضمدت ذيمره ذم ُمقاوع ُمـ همػم ضمٝم٦م يمط٤مسمف وٓ ُمـ رواي٦م أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش  ،ذم ظمؼم

واًمٙمط٤مب ُمقوقع ُٓمري٦م  ،أطم٤مدي٨م قمٜمف وىمد ذيمر اسمـ قم٘مدة ذم رضم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم  ،قمٜمف

 : ُمٜمٝم٤م ،وقمغم ذًمؽ قمالُم٤مت شمدل قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ،ومٞمف

 .ُم٤م ذيمر أن حمٛمد سمـ أيب سمٙمر وقمظ أسم٤مه قمٜمد اعمقت

 .أن إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم وهمػم ذًمؽ: وُمٜمٝم٤م

 ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمّمٜمٕم٤م  ،شم٤مرة سمرواي٦م قمٛمر سمـ أذيٜم٦م وأؾم٤مٟمٞمد هذا اًمٙمط٤مب ختطٚمػ

                                                

 (. 443: ص)رضم٤مل اًمٜمج٤مر  (0)

 ذح أصقل اًمٙمث٤مذم ًمٚمامزٟمثدرا  ،(5/529)ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل ًمٚمخقئل  ،(36: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (2)

اًمرؾمث٤مئؾ  ،(2/7)ـمرائػ اعم٘مث٤مل  ،(5/9)ضم٤مُمع اًمرواة  ،(325: ص)ظمالص٦م إىمقال  ،(2/337)= -

 (. 2/532)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ،(396: ص)اًمرضم٤مًمٞم٦م 
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 .قمـ ؾمٚمٞمؿ ، قمٞم٤مشقمـ أسم٤من سمـ أيب

 .(قمـ أسم٤من سمال واؾمٓم٦م ،يروي قمـ قمٛمر (شم٤مرة)و

 (وٟم٥ًم أصح٤مسمٜم٤م ووع يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس إًمٞمف): وىم٤مل ذم أسم٤من سمـ أيب قمٞم٤مش
(5)

.  

وشمٜم٤مول ظمالل ذًمؽ  ،وىمد أـم٤مل اًمٙمالم آي٦م اظ اًمٕمٔمٛمك اًمؼمىمٕمل قمغم رواي٦م قمدد إئٛم٦م* 

 .اًمٙمالم ًمٜمٗم٤مؾمطف ورًـ هٜم٤م ٟم٘مؾ ذًمؽ ،شؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم»يمط٤مب 

 .ؾمٜمده وٕمٞمػ يمام ىم٤مل اعمجٚمز: 5طمدي٨م ): ىم٤مل

 .وأُم٤م ُمطٜمف ومٗمٞمف قمدد ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت

وجي٥م اًمٕمٚمؿ أن  ،أن هذا احلدي٨م اًمٓمقيؾ ُٟم٘مؾ قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم ويمط٤مسمف: إول

روى ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس قمـ اإلُم٤مم : ىم٤مل اًمٖمْم٤مئري (2/25)اعمٛم٘م٤م  ي٘مقل ذم شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل 

ُم٤مم احلًـ واإلُم٤مم احلًلم وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وًمٙمـ ي٘مقل أصح٤مسمٜم٤م اًمِمٞمٕم٦م اًمّم٤مدق واإل

ؽ دم أصؾ وصمقده ومل يذىمروه زم٣مخلغم: وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وايم٘مت٣مب  ،إن ؽمٙمٝماًم مل ُئمرف وُيُم 

 .وهمٝمف أديم٥م ىم٣مهمٝم٥م يمٙمدٓيم٥م فمعم وضٔمف ،اظمٛمسقب إيمٝمف َمقضقع ومْمٔم٣مً 

إن ذيمؽ : (ـمٌع شمؼميز 27 :ص)ذم يمط٤مب ذح اقمط٘م٤مدات صدوق  ووم٣مل ايمُمٝمخ اظمٖمٝمد

ويٛمبٕمل يمٙمٚمتديـ أن جيتٛم٤م  ،احلدي٧م ايمذي أطمذه صدوق فمـ ىمت٣مب ؽمٙمٝمؿ يمٝمس صحٝمح٣مً 

 .ايمٔمٚمؾ زمجٚمٝمع َم٣م دم ىمت٣مب ؽمٙمٝمؿ: ٕٞمف طمٙمٝمط َمـ ايم٘مذب وايمتديمٝمس

وأٞمي٣م أفميده  ،هٛمي٣مك َمٛم٘ميرات دم ىمتي٣مب ؽميٙمٝمؿ ئمٛميل همٝميف أىم٣مذيي٤م واضيح٥م: ىم٤مل اسمـ داود

 ىمثد ذيمثر سمٕمثض إوم٤موثؾ قمثددًا ُمثـ أيم٤مذيٌثف ،٣مَمقس ايمرصمي٣ملووميد ُذم  دم ومي ،َمقضيقفم٣ًم وخمتٙمٗمي٣مً 

 : [ُمٜمٝم٤م]

                                                

 ،(2/356)ٟم٘مد اًمرضمث٤مل  ،(562: ص)ظمالص٦م إىمقال : واٟمٔمر ،(63-62: ص)رضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري  (0)

 (. 7/293( )2/533)أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 
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ُمع أن أسم٤م سمٙمر قم٘مد  ،إن حمٛمد سمـ أيب سمٙمر وقمظ أسم٤مه ذم اطمطْم٤مره: ىم٤مل ذم هذا اًمٙمط٤مب -5

ووًمد حمٛمد ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ اامجرة ذم ؾمٜم٦م  ،قمغم أم حمٛمد هذا ذم اًمًٜم٦م اًمط٤مؾمٕم٦م ُمـ اامجرة

يمٞمػ يٕمظ اًمٓمٗمؾ  ،  يٙمـ عمحٛمد أيمثر ُمـ قم٤مُملم وقمدة أؿمٝمروعم٤م شمقذم أسمق سمٙمر  ،طمج٦م اًمقداع

 !أسم٤مه وهق ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ قمٛمره

يمام ضم٤مء ذم يمط٤مب اًمٙم٤مذم أيْم٤ًم  ،أن قمدد إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم إُم٤مُم٤مً : ذيمر ذم هذا اًمٙمط٤مب -2

وؾمٞم٠ميت ذيمر ذًمؽ ذم سم٤مب  ،قمدد ُمـ اًمرواي٤مت طمٞم٨م شمدل أن قمدد إئٛم٦م صمالصم٦م قمنم إُم٤مُم٤مً 

 . آصمٜمل قمنمضم٤مء ذم ُم٤م

ىمد ذح اًمّمحٞمٗم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م اًمقاردة ذم ذًمؽ اًمٙمط٤مب وٓ ُيٕمٚمؿ ُمطك يمط٧ٌم شمٚمؽ  -3

 .قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذه اًمّمحٞمٗم٦م ُمٙمذوسم٦م ،اًمّمحٞمٗم٦م

أٟم٤م ٓ أظم٤مف قمٚمٞمؽ ُمـ »: ًمٕمكم ؾمٚمٞمؿ أشمك سمحدي٨م ذم يمط٤مسمف أن رؾمقل اظ ىم٤مل  -4

عم١مًمػ قمغم اًمٔم٤مهر شمطٛم٦م هذا ي٘مقل ا)! اجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من وًمٙمـ ايمط٥م هذا احلدي٨م ًمنميم٤مئؽ

ـْ ذيم٤مئل؟ ومذيمر رؾمقل اظ أؾمامء إئٛم٦م : ىم٤مل قمكم. (احلدي٨م إول سم٤مب اظمطالف احلدي٨م َُم

ًم٘مد قمرو٧م هذا احلدي٨م قمغم اإلُم٤مم احلًـ واإلُم٤مم : طمطك ي٘مقل ؾمٚمٞمؿ.. واؾمطٛمر قمغم ذًمؽ

وطمدصمؽ أُمػم ٟمحـ يمٜم٤م ضم٤مًمًلم  ،ي٤م ؾمٚمٞمؿ: وىمد ىم٤مل هذان اًمًٞمدان ،احلًلم سمٕمد ووم٤مة ُمٕم٤موي٦م

وؽمٙمٝمؿ هذا ايم٘مذاب مل ي٘مـ ئمرف أن اإلَم٣مم احلسـ سمقدم ومبؾ َمٔم٣موي٥م  ،اعم١مُمٜملم هبذا احلدي٨م

: ومٙمٞمػ ي٘مقل [.هي 51ؽمٛم٥م ]: واإلَم٣مم احلسـ دم[ هي61ؽمٛم٥م]: إذ سمقدم َمٔم٣موي٥م دم ،زمٔممم ؽمٛمكم

 !!قمرو٧م هذا احلدي٨م سمٕمد ووم٤مة ُمٕم٤موي٦م قمغم اإلُم٤مم احلًـ؟

قمٌٞمد إمم احلج٤مج سمـ يقؾمػ ُمع أن اعمخط٤مر ىمد ىمطؾ ذم قم٤مم ٟم٦ًٌم ىمطؾ اعمخط٤مر سمـ أيب  - 5

واحلج٤مج وصؾ إمم طمٙمؿ اًمٙمقوم٦م وري٤مؾمطٝم٤م  ،ذم طمرسمف ُمع ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم (هث65أو 64)

قمغم يمؾ طم٤مل روى اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم قمـ  ،سمٕمد قمنم ؾمٜملم ُمـ ىمطؾ اعمخط٤مر: يٕمٜمل (هث76)ؾمٜم٦م 
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 (ػمةؾمٚمٞمؿ اعمجٝمقل اًمقضمقد وقمـ يمط٤مسمف اعمقوقع أطم٤مدي٨م يمث
(5)

. 

 .هذه هل اعمقاىمػ ُمـ يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم

يمام ذم هذا اًمٙمط٤مب أو ووُع إطم٤مدي٨م وشمريمٞم٥م ام٤م وَوْوُع اًمٙمط٥م وضَمْٕمُؾ أؾم٤مٟمٞمد 

 .يمام ؿمٝمد سمذًمؽ أطمد قمٚمامء اًمزيدي٦م آصمٜمل قمنمي أؾم٤مٟمٞمد ام٤م أُمر يًطٌٞمحف سمٕمض أشم٤ٌمع اعمذه٥م

رل سمـ احلًلم أيب ـم٤مًم٥مأورد ٟمِمقان احلٛمػمي قمـ اًمًٞمد  وم٘مد *
(5) 

إن ىمرغماً ): أٟمف ىم٤مل

 .(َمبٛمٝم٥م فمعم أؽم٣مٍم ٓ َمسٚمك هل٣م َمـ ايمرصم٣مل ٥مَمـ أؽم٣مٞمٝمد آشمٛمل فمممي

وومد فمرهم٦م َمـ رواهتؿ اظم٘مرريـ َمـ ىم٣من يستحؾ وضع إؽم٣مٞمٝمد يمألطمب٣مر ): صمؿ ىم٤مل

 (اظمٛمٗمْمٔم٥م إذا وومٔم٦م إيمٝمف
( )

. 

م ُمـ يمالم حمدصمل اًمِمٞمٕم٦م هذه اًمِمٝم٤مدة ُمـ هذا اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل اًمزيدي هل ُم١ميمدة عم٤م شم٘مد

 .اًم٤ًمسمؼ

ل ؿمٙمك طصمؿ ًمٕمؾ هذا اًمٙمالم امذا اًمٕم٤م  اًمزيدي يٗمن اًم٥ًٌم وراء شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت اًم

واًم٘م٤مصؿ ًمٚمٔمٝمر وضمقد رواي٤مت ُمٕمطؼمة ): طمٞم٨م ىم٤مل ،أطمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اعمٕم٤مسيـ ٤مُمٜمٝم

 (ُمطٜم٤مىمْم٦م اعمطقن ،ُمطْم٤مرسم٦م اعمٕم٤م  ،إؾم٤مٟمٞمد
(4)

. 

اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م أيت سمٛمِمٞمئ٦م اظ هذه ٟمٌذة هيٕم٦م قمـ ُمّم٤مدر 

 .شمٕم٤ممم

                                                

 (. 78-77: ص)يمن اًمّمٜمؿ  (0)

) هثث424)وىمد شمقذم ؾمٜم٦م  ،وىمد ىم٤مل ذًمؽ ذم يمط٤مسمف اًمدقم٤مُم٦م ،أسمق ـم٤مًم٥م رٞمك سمـ احلًلم سمـ ه٤مرون احلًٜمل (2)

 (. 5932-53/592: )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم: اٟمٔمر

 (. 553: ص)احلقر اًمٕملم ًمٚمحٛمػمي  (3)

 (. 2/436)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (4)
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 املطلب الثاني

  وضوعوقفات وع و 

 عصرية لمدس ثينتعرض وصادو الصيعة اال

 

سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ٕىمقال اًمٕمٚمامء ذم اًمدس ذم اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وُمّم٤مدره٤م ٟم٘مػ 

 : ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت

ٕم٦م ُمـ وضمقد دس ذم اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وشم٠مًمٞمػ أن ُم٤م اقمؽمف سمف اعمطخّمّمقن اًمِمٞم: أوًٓ 

 .يمط٥م ُمٙمذوسم٦م يْمع مجٞمع اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم ىمٗمص آهت٤مم

ك آصمث٤مر اًمقوثع سمث٤مظمطالق أؾمث٤مٟمٞمد عمث٤م َٗمثخُت  اًمقوثع يمث٤من ُمدروؾمث٤ًم وُمثٜمٔماًم سمحٞمث٨م أن: شم٣مٞمٝم٣مً 

سمقوع أؾمامء ُمـ اعمٕمثرووملم ًمٞمٙمثقن اًمًثٜمد ذم فمث٤مهره صثحٞمح٤ًم أو ووثع  ،يْمٕمقٟمف ُمـ رواي٤مت

 .مهٞم٦م ر٤مر ذم ُمٕمرومطٝم٤م أشم٤ٌمع اعمذه٥مأؾمامء و

أن هذا اًمقوع ىمد اٟمخدع سمف يم٤ٌمر ُم١مًمٗمٞمٝمؿ أُمث٤مل اًمٙمٚمٞمٜمك طمٞم٨م أورد يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ : شم٣ميمر٣مً 

 .اامالزم ُمثاًل ذم يمط٤مسمف ُمٕمطٛمدًا ًمف

وهٜم٤مك قمنمات سمؾ ُمئ٤مت اًمٙمط٥م اًمطل   شمٕمرف إٓ سم٠مؾمامئٝم٤م اقمطٛمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًمٜم٘مؾ 

 !!!رومٝم٤م يم٤ٌمر قمٚمامئٝمؿُمٜمٝم٤م و  يٕمرومٝم٤م همػمهؿ سمؾ   يٕم

اعمٙمثريـ »: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن أطمد أن أطمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م يِمٝمد ؿمٝم٤مدة يٚم٘مك هب٤م اظ : رازمٔم٣مً 

 . يٕمؽمف ًمف سم٠مٟمف يْمع أطم٤مدي٨م ويطٚمؼ ام٤م أؾم٤مٟمٞمد يمام شم٘مدم ش٦مُمـ اًمرواة آصمٜمل قمنمي

 !!وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل اًمٕم٤م  اًمٔم٤مهر ومام سم٤مًمؽ سم٤معمٗمًديـ اًمنيلم؟

ومٙمٞمػ سمف إذا اٟمْمؿ إًمٞمف  ،إلوم٘م٤مد اًمث٘م٦م ذم اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م إُمر وطمده يم٤مٍف  هذا: طم٣مَمس٣مً 
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 .أُمقر أظمرى

اًمِمٞمٕم٦م أصح٤مب ُمزاج طم٥ًم ؿمٝم٤مدة اًمّمدر رذومقن ُم٤م ٓ يريدون وي٘مٌٚمقن ُم٤م : ؽم٣مدؽم٣مً 

 .يريدون

اًمطل   شمٜم٘مؾ قمـ إئٛم٦م ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م  شأؿمٝمد أن قمٚمٞم٤ًم وزم اظ»: ىم٤مل اًمّمدر قمـ قم٤ٌمرة

 ،ورزمام ىم٣مٞم٦م خم٣ميمٖم٥م يمٙمتٗمٝم٥م ،ىمؾ َم٣م دم إَمر أهن٣م سم٣ميمٖم٥م طمالل َم٣م سمٙمػ َمـ ايم٘مت٤م): إرسمٕم٦م

 ،واظمٖمٝمد ،وايمْمقد ،ىم٣ميمُمٝمخ ايمِمدوق (ومدس رسهؿ)وحمرصم٥م زم٣ميمٛمسب٥م إلم فمٙمام ٛم٣م ايمس٣مزمٗمكم 

 .(!!وضمذهمقه٣م َمـ ىمت٤م احلدي٧م وؿمٔمٛمقا دم صحتٜم٣م

دم َمِمٙمح٥م ايمتُمٝمع دم ومل ي٘مـ ذم شم٘مٞم٦م ُمٙمثٗم٦م هؿ وأصح٤مهبؿ  يم٤من إئٛم٦م أيْم٤مً ): وىم٤مل

 (ذيمؽ احلكم إفمالن أَمر٣مل هذه إَمقر
(5)

. 

 !!!ه١مٓء هؿ أصح٤مب اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م اًمطل يٕمطٛمده٤م اًمِمٞمٕم٦م وهب٤م يطديٜمقن: ومٙم٦م

 ،يِمٝمد أهنؿ رذومقن ُم٤م يريدون طمذومف ،وهذه ؿمٝم٤مدة أطمد قمٚمامئٝمؿ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض

 !!ا رواي٤مت شمدقمؿ ُمذهٌٝمؿ؟ومام ي١مُمٜمٜم٤م أهنؿ زادو ،واًمذي يًطٌٞمح احلذف يًطٌٞمح اًمزي٤مدة

وعم٤م ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م ص٤مر هٜم٤مك جم٤مل ): وم٣مل ضمسكم اظمقؽمقي سمٟمىمٝمدًا هلذه احلٗمٝمٗم٥م

 .(يمٌػم ًمقوع اًمرواي٤مت وإًمّم٤مىمٝم٤م سم٤مإلُم٤مم اًمّم٤مدق وسمٖمػمه ُمـ إئٛم٦م ؾمالم اظ قمٚمٞمٝمؿ

ئمتٚمد وٓ  ،زمٔمد هذا اظمقصمز ايمرسيع سمبكم يمٛم٣م أن َمِمٛمٖم٣مت فمٙمام ٛم٣م ٓ يقشمؼ هب٣م): صمؿ ىم٤مل

 (هم٘م٣من َمـ أَمره٣م َم٣م ومد فمرهم٦م ،وهلذا فمبر٦م هب٣م أيدي ايمٔمدى ،إذ مل ئمتـ هب٣م ،فمٙمٝمٜم٣م
(5)

. 

 .وهذه هل احل٘مٞم٘م٦م اًمطل يدل قمٚمٞمٝم٤م هذا اعمٌح٨م وهمػمه ُمـ اعم٤ٌمطم٨م

 !؟ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يٕمطٛمد قمغم هذه اعمّم٤مدر ذم إصم٤ٌمت قم٘مٞمدة أو ذيٕم٦م

                                                

 (. 293-287: ص)قم٤ٌمس اًمزيدي / اًمًٗمػم اخل٤مُمس (0)

 (. 86: ص)ظ صمؿ ًمٚمط٤مريخ  (2)
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شمثث٠مظمر فمٝمثثقر ُمّمثثٓمٚمح  قمثثرض ُمقوثثقع: اظمْمٙميي٤م إول

 .احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

ُمقوثقع شمث٠مظمر فمٝمثقر ُمّمثٓمٚمح وىمٗمث٤مت ُمثع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م
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 األولاملطلب 

 وعـــوضـرض وــع

 تأخر ظّوو وصطمح احلديث عٍد الصيعة

 

ده سمثدأ قمٜمثد أهثؾ اًمًثٜم٦م ُمثـ اًم٘مثرن اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤محلدي٨م وووع اًمْمقاسمط اًمدىمٞم٘م٦م ًم٘مٌقًمف أو ر

وذًمثثؽ أن أهثثؾ اًمًثثٜم٦م ىمثثد أدريمثثقا أٟمثثف ؾمثثٞمٙمقن هٜمثث٤مك ُمثثـ يٙمثثذب قمثثغم  ،إول ًمٚمٝمجثثرة

 ،وؾمثثٞمٙمقن هٜمثث٤مك ُمثثـ يثثروي احلثثدي٨م وإن   يٙمثثذب سمًثث٥ٌم اخلٓمثث٠م واًمثثقهؿ ،^ اظ رؾمثثقل

 .^ وًمذًمؽ ومالسمد ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م سمرواة احلدي٨م واًمطٕمريػ هبؿ مح٤مي٦م ًمًٜم٦م اًمٜمٌل

 يٕمقدوا يٜمطٔمرون ُمٕمّمقُم٤ًم يٌٚمٖمٝمؿ اًمديـ أو يٗمطٞمٝمؿ سم٢مام٤مم أو ُمـ يمط٤مب صمؿ إن أهؾ اًمًٜم٦م  

ويٕمروقن اًمرواي٤مت اًمطل يِمٙمقن ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف ًمٞمٙمِمػ امؿ قمـ  -يمام يزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م-ُمٕمروف 

درضمطٝم٤م ُمـ اًمّمح٦م واًمْمٕمػ ويٌلم امؿ قمـ طم٤مل اًمرواة اًمذيـ يروون إطم٤مدي٨م ُمـ اًمطقصمٞمؼ 

 .واًمطْمٕمٞمػ

اجلد ذم مح٤مي٦م اًمديـ ُمـ وىم٧م ُمٌٙمر سم٤مقمؽماف اعمٜمّمٗملم وامذا وم٘مد ؿمٛمروا قمـ ؾم٤مقمد * 

وأَم٣م ايمٔم٣مَم٥م ): طمٞم٨م ي٘مقل ،ُمـ اًمِمٞمٕم٦م يمام ؾمٞم٠ميت قمـ اًمِمٞمخ ٟمقر اًمديـ اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم

هم٘متبٜمؿ دايم٥م فمعم أهنؿ دم أول زَمـ ايمت٣مزمٔمكم اٞمتخبقا أضم٣مديرٜمؿ وافمتٚمدوا فمٙمٝمٜم٣م وأؽمٗمْمقا َمٛمٜم٣م 

ط َمـ احلدي٧م َم٣م ٓ حيٍم وأشمب٦م َم٣م ٓ خيٖمك ضمتك أن َم٣ميم٘م٣ًم أؽمٗم ،ىمؾ رء اؾمتبف فمٙمٝمٜمؿ صحتف

 (وايمِمح٣مح ايمس٦م َمُمٜمقرة
(5)

. 

هذا اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل: ٕهنؿ يٕمط٘مدون أن هٜم٤مك  أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٝمؿ ٓ رط٤مضمقن أصاًل إمم

ومام هل احل٤مضم٦م إمم  -يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف- ُمٕمّمقُم٤ًم ؾمػماوم٘مٝمؿ ذم ُمًػمهتؿ اًمديٜمٞم٦م ـمقال اًم٘مرون

                                                

 (. 525: ص)طم٤مؿمٞم٦م يمط٤مب اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م ُٕملم آؾمؽمآسم٤مدي  (0)
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ٓم٠م وإُم٤مُمٝمؿ اًمذي ي٘مقد ُمًػمهتؿ ًمديف اًم٘مدرة قمغم سمٞم٤من ووع وقاسمط عمٕمروم٦م اًمّمقاب ُمـ اخل

 !احل٘مٞم٘م٦م؟

 .ُمـ أُمر اًمرواي٦م ؾم٠مًمقا قمٜمٝم٤م إئٛم٦م ءوم٢مذا ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ ر

و  يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أئٛمطٝمؿ أٟمف ووع امؿ ذم ذًمؽ ُمٜمٝمج٤ًم ًمػمضمٕمقا  ،هذا ُم٘مط٣م اعمذه٥م

عمذه٥م ُمع وضمقد اإلُم٤مم وٓ يٕم٘مؾ أن ي٘مقم أطمد أشم٤ٌمع ا ،إًمٞمف قمٜمد إرادهتؿ ُمٕمروم٦م درضم٦م اًمرواي٦م

إذ هذا إًمٖم٤مء ًمدور  :رده٤م ذم قمٍم اإلُم٤مم واإلُم٤مم ُمقضمقد سمقوع وقاسمط ًم٘مٌقل اًمرواي٦م أو

 .اإلُم٤مم

وم٤مإلُم٤مم يًطٗمطك ذم  ،إٟمف ٓسمد ُمـ وضمقد قمٚمامء إمم ضم٤مٟم٥م وضمقد اإلُم٤مم: إٓ إذا ىم٤مًمقا

 !!واًمٕم٤م  يًطٗمطك ذم صح٦م اًمرواي٦م ذم آٍن واطمد ،احلالل واحلرام

 .ذا ذم شم٤مريخ اًمِمٞمٕم٦م ـمقال اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمطل يم٤من امؿ أئٛم٦م طم٥ًم زقمٛمٝمؿوٓيٕمرف ه

 .واًمٕمج٥م أهنؿ ر٤موًمقن أن ي٘مرروا أن آهطامم سم٤مًمرواي٦م سمدأ ُمـ وىم٧م ُمٌٙمر

قمـ  قنيٜمقسم أئٛم٦مىمد أىم٤مم ًمألُم٦م  وادقم٤مؤهؿ هذا ٓ يطٗمؼ ُمع دقمقى اقمط٘م٤مد أن اظ 

ومٙمؾ إُم٤مم  ،وأهنؿ يٕمٚمٛمقن يمؾ اًمديـ ؿدهقمٜم ذم إسمالغ اًمديـ اًمذي اؾمطقدقمف اظ  ^ اًمٜمٌك

 .ضمديد يٕمٚمؿ قمٚمؿ اإلُم٤مم اًم٤ًمسمؼ

سم٤مب أن قمٜمدهؿ مجٞمع قمٚمقم اعمالئٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء وأهنؿ ُأقمٓمقا ُم٤م أقمٓم٤مه  ): ىم٤مل اعمجٚمز* 

 (اظ إٟمٌٞم٤مء وأن يمؾ إُم٤مم يٕمٚمؿ مجٞمع قمٚمؿ اإلُم٤مم اًمذي ىمٌٚمف 
(5)

. 

 ، واعمًط٘مٌؾ يمام ذم رواي٤مت اًمٙم٤مذماعم٤ميض واحل٤مرض: صمؿ إن إئٛم٦م قمٜمدهؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م

وُمـ يم٤من ًمف إُم٤مم ُمثؾ هذا وم٠مي طم٤مضم٦م إمم ضمٝمد سمنمي همػم ُمٕمّمقم عمٕمروم٦م اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م 

 !واإلُم٤مم اعمٕمّمقم ًمديف اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ؟

                                                

 . (579ثثث  559/ 56)سمح٤مر إٟمقار  (0)
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قمقن أن اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن إئٛم٦م ويٕمروقن قمٚمٞمٝمؿ إطم٤مدي٨م  وقمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م يدَّ

ٛمقا أٟمف يمط٧ٌم ذم قمٝمدهؿ يمط٥م مُجٕم٧م ومٞمٝم٤م رواي٤مت إئٛم٦م وامذا وم٘مد زقم ،وشم٘مرأ ذم جم٤مًمًٝمؿ

 !!ضمس٤م زفمٚمٜمؿُمدوٟم٤مهتؿ اًم٘مداُمك وُمٜمٝم٤م ٟم٘مؾ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م  شإصقل»: أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م

ومدقمقى أن اًمِمٞمٕم٦م قمٜمقا سم٤مٕطم٤مدي٨م ُمـ وىم٧م ُمٌٙمر ٓ ي٘مٌؾ قم٘ماًل إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك 

 !!شمِمٙمٞمؽ ذم ُم٘مدرة أئٛمطٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمام يمٚمٗمقا سمف

سمٕمد ُمقت آظمر إُم٤مم فم٤مهر : أي ،شمٌدأ يمط٤مسم٦م شمرامجٝمؿ ًمٚمرواة إٓ ذم اًم٘مرن اًمراسمع وامذا  

وٓ ؿمؽ أن هذا  ،و  شمٌدأ يمط٤مسم٦م ُمّمٓمٚمح احلدي٨م إٓ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ،طم٥ًم ُمّم٤مدرهؿ

ظمٚمؾ ذم اعمذه٥م شمرشم٥م قمٚمٞمف مجع اًمرواي٤مت وآؾمطدٓل هب٤م ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمدة دون ُمٜمٝم٩م ُمٙمطقب 

 .حت٤ميمؿ إًمٞمف هذه اًمرواي٤مت

وُم٤م وضمد ذم سمٕمض يمط٥م قمٚمامئٝمؿ اًم٘مداُمك ُمـ اًمطقصمٞمؼ واًمطْمٕمٞمػ ًمٞمس ًمف و٤مسمط ُمدون 

وٟمحقه٤م: إذ  شصم٘م٦م»أو  شوٕمٞمػ»وٓ يدرى قمـ ُمرادهؿ سمٛمّمٓمٚمح  ،قمٜمدهؿ ىمٌؾ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع

ورواي٤مهتؿ متٜمع ُمِم٤مريم٦م  ،هذه ُمّمٓمٚمح٤مت أهؾ اًمًٜم٦م وهؿ يرومْمقن اًمٕمٛمؾ سمٛمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م

ىم٤مل أطمد  وهذا يٕمٜمل أهنؿ إذا ،شم١ميمد أن اًمرؿمد ذم خم٤مًمٗمطٝمؿو ،اًمًٜم٦م ذم أي ُمّمٓمٚمح أو ُمٜمٝم٩م

 ((ايمّمٔمٝمٖم٥م)): ومذًمؽ يٕمٜمل أن ((صحٝمح٥م)): أو إهن٤م ((ضٔمٝمٖم٥م)): قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم رواي٦م إهن٤م

ٕن ذًمؽ هق ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م  ((ضٔمٝمٖم٥م))قمٜمدهؿ  ((ايمِمحٝمح٥م)): وأن ((صحٝمح٥م))قمٜمدهؿ 

ٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م سمٜمٗمس اعمٕمٜمك قمٜمد اًمًٜم٦م ٕهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م: إذ هذه ُمّمٓمٚمح٤مهتؿ وٓ جيقز أن يًطخدُم

 .ُمٓم٤مًمٌقن سمٛمخ٤مًمٗم٦م أهؾ اًمًٜم٦م يمام ؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌمً 

وإٟمام هق  ،صمؿ إن اًمذيـ اؾمطحدصمقا ُمٜمٝم٩م اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ ٓ يٙم٤مدون يٕمٛمٚمقن سمف

ًمدومع اًمطٕمٞمػم اًمذي قمػمهؿ سمف أهؾ اًمًٜم٦م: سمؾ إؾم٤مٟمٞمد اًمطل ذم رواي٤مهتؿ ُمِمٙمقك ذم وضمقده٤م ذم 

يمام يدل قمغم ذًمؽ يمالم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م  ،ؿ ذم إصؾ إن   يٙمـ ذم مجٞمٕمٝم٤ميمثػم ُمـ ُمّمٜمٗم٤مهت

 .أٟمٗمًٝمؿ
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وومٞمام يكم قمرض ُمقضمز ًمٌٞم٤من ُمطك اؾمطحدث اًمِمٞمٕم٦م ُمّمٓمٚمح اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ 

 .وأؾم٤ٌمب ذًمؽ

 : زمداي٥م ـمٜمقر َمِمْمٙمح ايمتِمحٝمح وايمتّمٔمٝمػ وأول َمـ اؽمتحدشمف: أوًٓ 

احلدي٨م وأىم٤ًمم احلدي٨م وذوط أي يمط٤مب ذم ُمّمٓمٚمح  ٦مٓ يقضمد ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 . اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ ودرضم٤مت اًمرواة وٟمحق ذًمؽ ىمٌؾ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اامجري

وهذا ُم٤مي٘مرره أطمد قمٚمثامء احلثدي٨م اًمِمثٞمٕمل اعمٕمث٤مس طمٞمثدر طمث٥م اظ وهثق يثدرس ٟمِمث٠مة 

 : قمٚمقم اًمًٜم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م طمٞم٨م ي٘مقل

طمٞم٨م  ،ري٦م اًمًٜم٦م ذم قمٍم احلْمقرذم اًمٗمّمؾ إول ُمـ اًمٙمط٤مب ريمزٟم٤م قمغم دراؾم٦م ٟمٔم )

وضمدٟم٤م أن طمْمقر اعمٕمّمقُملم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م يٕمد ُمٗمّماًل وطم٘م٦ًٌم ُمًط٘مٚم٦ًم ُمـ طم٘م٤ٌمت اًمط٤مريخ 

وعم٤م   ٟمجد داظمؾ هذه احل٘م٦ٌم ُمراطمؾ خمطٚمٗم٦م ضمٕمٚمٜم٤م اًمٗمّمؾ إول ومٞمٝم٤م ُمٜمذ قمٍم  ،اًمِمٞمٕمل

طم٤موًمٜم٤م هٜم٤م و ،هث قمغم ُم٤م هق اعمٕمروف263وطمطك سمداي٦م قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى قم٤مم ^  اًمٜمٌل

ضمٝم٧م مل سمِمٙمٛم٣م  ،دراؾم٦م اعمقىمػ اًمِمٞمٕمل ُمـ ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م قمغم وقء حتٚمٞمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م

(وشم٣م ؼ أو َمِمٛمٖم٣مت دم هذا اظمقضقع زم٣ميمُم٘مؾ ايمذي يسٚمح زمجٔمٙمٜم٣م َمِمدرًا يمٙمدراؽم٥م
(5)

!!  

هم١من نمٚمقض٣ًم يٙمػ اظمٛمٜم٨م  ،إن ازمـ زم٣مزمقيف هق َم٠مؽمس هذه ايمْمريٗم٥م: وفمٛمدَم٣م يٗم٣مل): وي٘مقل

 (هم١مذا ىم٣من اظمٛمٜم٨م اظمٛمِمقص ومد ويمد َمع ازمـ زم٣مزمقيف ،ٔمف همٗمٜم٣مء ايمُمٝمٔم٥م ومبؾ ازمـ زم٣مزمقيفايمذي اسمب
(5)

.  

 : ويٗمقل ىمذيمؽ

ويمد اظمٛمٜم٨م آؽمتدٓرم َمع ايمْمقد دم أواؽمط ايمٗمرن اخل٣مَمس  ،دم ايمٗمرن ايمرازمع اهلجري)

ي أ ،هم١من ؽم٠مآً يٙمح فمـ ؿمبٝمٔم٥م اظمٛمٜم٨م ايمذي ىم٣من ؽم٣م دا ومبؾ ايمٗمرن ايمر٣ميم٧م اهلجري ،اهلجري

                                                

 .(55: )ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل (0)

  (.52: ) اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)
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 (زَمـ احلّمقر
(5)

 !؟

وإذا ضمٙمٙمٛم٣م ايمٖمؼمة ايمس٣مزمٗم٥م فمعم ازمـ ؿم٣مووس مل ٞمجد طمْمقات ٞمٗمدي٥م دم ): ويٗمقل ىمذيمؽ

ىمام  ،َمٛمتممة دم َمْم٣موي ايمدراؽم٣مت ايمٖمٗمٜمٝم٥م ونمغمه٣م ،إٓ ٞمتٖم٣م حمدودة هٛم٣م أو هٛم٣مك ،فمٙمؿ ايمرصم٣مل

 (هق احل٣مل َمع ىمؾ َمـ ازمـ إدريس واظمحٗمؼ احلقم
(5)

. 

م اًمًٜم٦م ىمٌؾ اًم٘مرن اًمراسمع ومٛمطك وًمد هذا اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م إذن   يقضمد هٜم٤مك قمٜم٤مي٦م سمٕمٚمق

 ؟إذن

اًمذي اؾمطحدث هذا اعمّمٓمٚمح إٟمام هق اسمـ اعمٓمٝمر احلكم أو ي١ميمد قمٚمامء اًمِمٞم٦م اًمٙم٤ٌمر أن 

 .ؿمٞمخف أمحد سمـ ـم٤موس طم٥ًم يمالم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ

وم٘م٤مل سمٕمد  ،ل٘مد أيمد اًمٕم٤مُمكم أن هذا اعمّمٓمٚمح   يٕمرومف اًم٘مدُم٤مء ورضب ُمث٤مًٓ سم٤مًمٙمٚمٞمٜموم* 

وُمٕمٚمقم أٟمف   يذيمر ومٞمف ىم٤مقمدة يٛمٞمز هب٤م اًمّمحٞمح قمـ همػمه ): إيراده ظمٓم٦ٌم اًمٙمٚمٞمٜمل ًمٙمط٤مسمف اًمٙم٤مذم

(-ومْمٔم٣مً -وٓ ىم٣من اصْمالح اظمتٟمطمريـ َمقصمقدًا دم زَم٣مٞمف  ،ًمق يم٤من ومٞمف همػم صحٞمح
( )

. 

: زمٔمد أن ذىمر مجٙم٥م َمـ إَمقروىم٤مل احلر اًمٕم٤مُمكم وهق يطحدث قمـ فمٝمقر اعمّمٓمٚمح * 

يمام أو ؾمٝمخف أمحد زمـ ؿم٣موس  ،هذا آصْمالح َمستحدث دم زَم٣من ايمٔمالَم٥م أن: س قمنماًم٤ًمد)

 (وهؿ ُمٕمؽمومقن سمف ،هق ُمٕمٚمقم
(4)

. 

أول ُمـ اصٓمٚمح ): اسمـ اعمٓمٝمر احلكم هقومذيمر أن  ،وأيمد ذًمؽ ص٤مطم٥م يمط٤مب اًمقاذم* 

 (قمغم ذًمؽ وؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ
(2)

 .أي ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اامجري .

                                                

  (.44 -45: )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (0)

  (.575: )اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (2)

 (. 255: ص)رضم٤مل اخل٤مىم٤م   ،(439: ص)اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٙم٤مذم : واٟمٔمر ،(33/596)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 (. 33/262)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (4)

 (. 5/55)اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م / اًمقاذم (5)
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إن فم٤مهرة ٟم٘مد إؾم٤مٟمٞمد اًمطل قمرومٜم٤مه٤م ُمع اًمٕمالُم٦م وُمـ سمٕمده  ): اظ وي٘مقل طمٞمدر طم٥م* 

 .ىمد سمحثٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم جمٛمؾ اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م ىمدر اعمٙمٜم٦م ومٚمؿ ٟمجد ام٤م أصمرًا إٓ ٟم٤مدرًا ضمداً 

ن يٗمحص سمٜمٗمًف ًمٞمجد أن صم٘م٤موم٦م ٟم٘مد اًمًٜمد قمغم أوسم٢مُمٙم٤من اًم٘م٤مرئ ثث هٙمذا ي٘مقل طمٞمدر ثث 

 (ـمري٘م٦م اًمٕمالُم٦م   شمٙمـ ُم٠مًمقوم٦م ىمٌؾ ذًمؽ 
(5)

.
 
 

 .هذا اظمِمْمٙمح َمٟمطمقذ َمـ أهؾ ايمسٛم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

وهق شم٘مًٞمؿ احلدي٨م قمٜمدهؿ إمم صحٞمح )ذيمر احلر اًمٕم٤مُمكم أن آصٓمالح اجلديد * 

وآصْمالح اجلديد ): وم٘م٤مل ،واًمذي ووٕمف اسمـ اعمٓمٝمر إٟمام هق حم٤موًم٦م ًمط٘مٚمٞمد أهؾ اًمًٜم٦م (وهمػمه

 (ام هق ـم٣مهر زم٣ميمتتبعزمؾ هق َمٟمطمقذ َمـ ىمتبٜمؿ ىم ،َمقاهمؼ ٓفمتٗم٣مد ايمٔم٣مَم٥م واصْمالضمٜمؿ
(5)

. 

أىمرر أٞمقاع احلدي٧م اظمذىمقرة دم دراي٥م  نإ): ىمقًمف (اعمٜمط٘مك)اًمٕم٤مُمكم إمم ص٤مطم٥م  اوقمز* 

وأٞمف ٓ وصمقد  ،زمٔمد وومقع َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م دم أضم٣مديرٜمؿ ،احلدي٧م زمكم اظمتٟمطمريـ َمـ َمستخرصم٣مت ايمٔم٣مَم٥م

 (إذا شم٠مُمٚم٧م وضمدت اًمط٘مًٞمؿ اعمذيمقر ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾو ،ٕىمرره٣م دم أضم٣مديرٛم٣م
( )

.  

وَمـ اظمٔمٙمقَم٣مت ايمتل ٓ يُمؽ همٝمٜم٣م أضمد أٞمف مل يِمٛمػ دم دراي٥م ): وىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ احل٤مئري* 

 (..احلدي٧م َمـ فمٙمام ٛم٣م ومبؾ ايمُمٜمٝمد ايمر٣مين وإٞمام هق َمـ فمٙمقم ايمٔم٣مَم٥م
(4)

.  

ومٝم١مٓء قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ي١ميمدون أن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م اًمذي يراد سمف ُمٕمروم٦م احلدي٨م 

ذم اًم٘مرن : أي ،ن احلكم أو ؿمٞمخف٤ماًمِمٞمٕم٦م إٓ ذم زُماًمّمحٞمح ُمـ اًمْمٕمٞمػ   يٕمرومف ىمدُم٤مء 

 .اًم٤ًمسمع اامجري

                                                

 . (594) ٟمٔمري اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًمطٙمقن واًمّمػمورة  (0)

 (. 33/259)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)

 (. 33/263)ٕم٦م وؾم٤مئؾ اًمِمٞم (3)

 .( 3/73 9)ُم٘مطٌس إصمر  (4)
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 : ؽمب٤م وضع هذا اظمِمْمٙمح: شم٣ميمر٣مً 

ومام أىمره ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ وُم٤م رده ُمٜمٝم٤م رد أم ووع  ،ص اًمرواي٤متٞمهؾ ووع هذا اعمّمٓمٚمح ًمطٛمح

 ًمٖمػم ذًمؽ؟

 ،أن اًمِمٞمٕم٦م ووٕمقا هذا اعمّمٓمٚمح حلامي٦م اًمرواي٤مت يمام هق قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦مئمٝمر اًمذي 

طمٞم٨م أيمد أن اًم٥ًٌم ذم اؾمطحداث  -يمام ؾمٞم٠ميت سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم  ًمٙمـ اًمٕم٤مُمكم ي٤مًمػ هذاو

وًمٙمـ ٕن اًمِمٞمٕم٦م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ىمد شمٕمروقا  ،هذا اعمّمٓمٚمح ًمٞمس احل٤مضم٦م إًمٞمف وحتٙمٞمٛمف

ومٙم٤من اًمرد أن  ،قمغم يد ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠من رواي٤مهتؿ همػم ُمًٜمدةامجقم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م 

وهذا ي١ميمد أٟمف   ئمٝمر هذا اعمّمٓمٚمح ىمٌؾ  ،هذا آصٓمالح ًمٞمًد هذا اًم٤ٌمب احلكم اؾمطحدث

 .و  ئمٝمر إٓ سم٥ًٌم ٟم٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م امؿ ،ذًمؽ اًمط٤مريخ

إذ يم٤مٟمقا ٓ يٜمٔمرون ذم اإلؾمٜم٤مد  ،واًمراومْم٦م أىمؾ ُمٕمروم٦م وقمٜم٤مي٦م هبذا):  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م* 

وامذا ٓ يقضمد امؿ أؾم٤مٟمٞمد  ،ٗمفوٓ ذم ؾم٤مئر إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م هؾ شمقاومؼ ذًمؽ أو خت٤مًم

سمؾ يمؾ إؾمٜم٤مد ُمطّمؾ امؿ ومال سمد ُمـ أن يٙمقن ومٞمف ُمـ هق ُمٕمروف  ،ُمطّمٚم٦م صحٞمح٦م ىمط

 (سم٤مًمٙمذب أو يمثرة اًمٖمٚمط
(5)

. 

سمؾ يم٤من اًمرد أن  ،حتدث قمـ قمٍمه و  يًطٓمٞمٕمقا أن يٙمذسمقه  وٓ ؿمؽ أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .اًمٓم٤مئٗم٦م سمٕمدم وضمقده قمٜمده٤م اسمـ اعمٓمٝمر احلكم ؾم٤مرع إمم اؾمطحداث هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي قُمػمت

أهؾ : يٕمٜمل)دومع شمٕمٞمػم اًمٕم٤مُم٦م ... (اًمًٜمد: أي)واًمٗم٤مئدة ذم ذيمره ): ىم٤مل احلر اًمٕم٤مُمكم* 

 (سمؾ ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ أصقل ىمدُم٤مئٝمؿ ،اًمِمٞمٕم٦م سم٠من أطم٤مديثٝمؿ همػم ُمٕمٜمٕمٜم٦م (اًمًٜم٦م
(5)

.  

 : فمدم اٞمْمب٣مق َمِمْمٙمح٣مت احلدي٧م فمعم َمِمْمٙمح٣مت ايمُمٝمٔم٥م: رازمٔم٣مً 

 شصم٘م٦م»ٜمد اًمًٜم٦م أن ُمـ ذوط ىمٌقل رواي٦م اًمراوي أن يٙمقن ورد ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م قم

                                                

 (. 7/37)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (0)

 (. 33/258)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)



 

 
315  

315 

  المبحـــث السابع عـشــر 

ٓ يقضمد ذم ىمقاُمٞمًٝم٤م  ٦موًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي شاًمٕمدل اًمْم٤مسمط»: سم٠مٟمف شاًمث٘م٦م»: وومنوا

يمام قمٜمد  شاًمٕمدل اًمْم٤مسمط»: قمٜمدهؿ هق شاًمث٘م٦م»ومدقمقى أن اعمراد سمث  ،اًمرضم٤مًمٞم٦م هذا آصٓمالح

 .ُمّمدر ىمديؿ ينمح هذا آصٓمالحأهؾ اًمًٜم٦م ُمردود: ٕٟمف ٓ يقضمد ًمدهيؿ أي 

ىم٤مل اًمٕم٤مُمغم وهق ي٘مرر أن ُمٕمروم٦م اًمٕمداًم٦م اًمطل هل ُمـ ذوط شمّمحٞمح احلدي٨م همػم * 

فمعم أن َمٔمرهم٥م إفمدل َمـ ايمرواة ): ىم٤مل ،ممٙمٜم٦م قمٜمدهؿ ًمٕمدم قمٜم٤مي٦م اًم٘مدُم٤مء سمٌٞم٤مهن٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ

وسمٙمؽ اظمقاضع  ،إٓ ٞم٣مدراً هم١من فمٙمامء ايمرصم٣مل مل يّمبْمقا َمراسم٤م ايمٔمدايم٥م  ،دم زَم٣مٞمٛم٣م َمتٔمذرة نم٣ميمب٣مً 

همٟميـ هذا فمام ادفم٣مه اظمٔمؼمض يمقٓ  ،َمع ٞمدوره٣م صمدًا ٓ سمٖمٜمؿ َمـ آصْمالح اجلديد ومْمٔم٣مً 

 (ايمتٚمقيف
(5)

. 

ويمطٌٝمؿ همػم واومٞم٦م سمام يًٝمؾ  ،٦موم٤معمّمٓمٚمح إذن همري٥م قمغم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 .اؾمطخداُمف قمغم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ورواهت٤م

 : سمقاهمؼ َمِمْمٙمح٣مت ايمُمٝمٔم٥م َمع َمِمْمٙمح٣مت أهؾ ايمسٛم٥م آطمر فمعم فمدم أٞمٚمقذج: طم٣مَمس٣مً 

ومؽمد ًمذًمؽ وٓ يٕمٛمؾ هب٤م قمغم اًمرواي٦م  شوٕمٞمػ»ىمد يرد ذم ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م اصٓمالح 

 .واحل٘مٞم٘م٦م هل ظمالف ذًمؽ ،ُم٤م اصٓمٚمح قمٚمٞمف قمٚمامء اًمًٜم٦م سمذًمؽوئمـ أن اعمراد 

همػم  شٞمٗم٦موٕم»: إن ُمراد أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمْمٕمٞمػ إن يم٤من طمٙماًم قمغم اًمرواي٦م ومػماد سمف أهن٤م

 .وإن يم٤من اعمراد هب٤م اًمراوي ومحديثف ُمردود وٓ جيقز آؾمطدٓل سمف ،ُم٘مٌقًم٦م وٓ رط٩م هب٤م

ٓ يراد سمف طم٘مٞم٘مطف وإٟمام هق شمْمٕمٞمػ قمٜمدهؿ أُم٤م ىمدُم٤مء اًمِمٞمٕم٦م وم٢مـمالق احلٙمؿ سم٤مًمْمٕمػ 

 .صقري

ويردون رواي٦م  ،ذم ُمٙم٤من صمؿ يٕمٛمٚمقن سمف ذم ُمٙم٤من آظمر -ُمثالً -ومؽماهؿ يْمٕمٗمقن اعمرؾمؾ 

وي٘مٌٚمقن رواي٦م اًمث٘م٦م ذم ُمٙم٤من ويردوهن٤م ذم ُمٙم٤من  ، ُمٙم٤من صمؿ يٕمٛمٚمقن هب٤م ذم ُمٙم٤من آظمرراٍو ذم

 .آظمر
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وهذا سمِمٝم٤مدة احلر اًمٕم٤مُمكم طمٞم٨م ىم٤مل وهق يطحدث قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٓمقد ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ذم * 

 : قمٍمه ذم اًم٘مرن اًمراسمع

ُػ احلدي٨م: وم٢من ىمٚم٧م) ْم٤ًم يٚمزم وأي شوٕمٞمػ»: ُمٕمٚماًل سم٠من راويف ،إن اًمِمٞمخ يمثػمًا ُم٤م ُيْمٕمي

سمؾ اًمٜمّمقص  ،وهق ظمالف إمج٤مع اعمط٘مدُملم واعمط٠مظمريـ ،يمقن اًمٌح٨م قمـ أطمقال اًمرضم٤مل قمٌث٤مً 

 . قمـ إئٛم٦م يمثػمة ذم شمقصمٞمؼ اًمرضم٤مل وشمْمٕمٞمٗمٝمؿ

ظم٣م  ،أَم٣م سمّمٔمٝمػ ايمُمٝمخ زمٔمض إضم٣مدي٧م زمّمٔمػ راويف همٜمق سمّمٔمٝمػ نمغم ضمٗمٝمٗمل: ومٙم٦م

أؿم٤مر إًمٞمف ص٤مطم٥م اعمٜمط٘مك ذم سمٕمض وُمثٚمف يمثػم ُمـ شمٕمٚمٞمالشمف يمام  ،وإٞمام هق سمّمٔمٝمػ ـم٣مهر ،سمٗمدم

 .(ُم٤ٌمطمثف

 ٣مً ٕن راويف همالٞم ،هذا ضٔمٝمػ: يٗمقل)إٟمف : وم٘م٤مل ،صمؿ أووح ُمرة أظمرى ُمٜمٝم٩م اًمٓمقد

زمؾ زمرواي٥م َمـ هق أضٔمػ َمٛمف دم َمقاضع  ،شمؿ ٞمراه ئمٚمؾ زمرواي٥م ذيمؽ ايمراوي زمٔمٝمٛمف ،ضٔمٝمػ

زمؾ ىمرغمًا َم٣م  ،وىمرغمًا َم٣م يّمٔمػ احلدي٧م زمٟمٞمف َمرؽمؾ شمؿ يستدل زم٣محلدي٧م اظمرؽمؾ ،حتٍم ٓ

 (ويرد اظمسٛمد ورواي٥م ايمرٗم٣مت ،ئمٚمؾ زم٣مظمراؽمٝمؾ وزمرواي٥م ايمّمٔمٖم٣مء
(5)

. 

وًمٞمس هذا ظم٤مص٤ًم سمٕم٤م  دون آظمر سمؾ هذا ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦م قمٛمقُم٤ًم طمٞم٨م ٓيرون وصػ 

 .اًمرواي٦م سم٤مًمْمٕمػ ؾم٤ًٌٌم ذم رده٤م

 : وم٣مل ايمٔم٣ممل ايمُمٝمٔمل اظمٔم٣مس ه٣مؾمؿ َمٔمروف وهق يتحدث فمـ رواي٣مت ايم٘م٣مدم ايمّمٔمٝمٖم٥م *

إن اشمّم٤مف هذا اعم٘مدار ُمـ ُمروي٤مت اًمٙم٤مذم سم٤مًمْمٕمػ ٓ يٕمٜمل قمدم ضمقاز آقمطامد قمٚمٞمٝم٤م »

ٓ يٚمٛمع َمـ ومقهت٣م َمـ  ..ذيمؽ ٕن وصػ ايمرواي٥م زم٣ميمّمٔمػ َمـ ضمٝم٧م ؽمٛمده٣م ،ذم أُمقر اًمديـ

أو يم٘مقهن٣م .. أو دم زمٔمض ايم٘مت٤م اظمٔمتػمة ،ٞم٣مضمٝم٥م شم٣مٞمٝم٥م ىمقصمقده٣م دم أضمد إصقل إرزمٔمام ٥م

وومد ٞمص أىمرر ايمٖمٗمٜم٣مء فمعم أن ايمرواي٥م ايمّمٔمٝمٖم٥م إذا اؾمتٜمر ايمٔمٚمؾ هب٣م  ،ٙمامءَمٔمٚمقًٓ هب٣م فمٛمد ايمٔم

ورزمام سمؼمصمح فمٙمٝمٜم٣م دم َمٗم٣مم  ،وآفمتامد فمٙمٝمٜم٣م سمِمبح ىمٕمغمه٣م َمـ ايمرواي٣مت ايمِمحٝمح٥م
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شايمتٔم٣مرض
(5)

. 

وإن يم٤من أيمثره٤م وٕمٞمٗم٤ًم وم٢من ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م ): وىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ اًمِمٕمرا  قمـ أؾم٤مٟمٞمد اًمٙم٤مذم* 

 (صحٞمح٦م
(5)

.  

 .٩م هق اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف اخلقئل يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمفوهذا اعمٜمٝم

دفمقى أن رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م ٓ حتت٣مج إلم َمٛمٜم٨م ٞمٗمدي يبكم درصمتٜم٣م َمـ ايمِمح٥م : ؽم٣مدؽم٣مً 

 : وايمّمٔمػ

يمطٌٝمؿ صحٞمح٦م  أن قمنمي٦م لاًمِمٞمٕم٦م آصمٜميمثػم ُمـ  إن ُمـ أهمرب اًمدقم٤موى اًمطل يٓمٚم٘مٝم٤م

 ،جم٤مًمس إئٛم٦م وُمٕمّمقُم٦م يمٕمّمٛم٦م أئٛمطٝمؿ: ٕهن٤م سمزقمٛمٝمؿ ىمد وٌٓم٧م وطمٗمٔم٧م ودوٟم٧م ذم

ٓ طم٤مضم٦م إمم اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي : إذاً ! وأن اًمٙمط٥م اًمروائٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ٟم٘مٚم٧م ُمـ شمٚمؽ إصقل

 !!اًمًٜمل

اًمٗم٤مئدة اًمط٤مؾمٕم٦م ذم ذيمر آؾمطدٓل قمغم صح٦م أطم٤مدي٨م اًمٙمط٥م ): يٗمقل احلر ايمٔم٣مَمقم *

قمغم وم٘مد قمروم٧م اًمدًمٞمؾ  ،ووضمقب اًمٕمٛمؾ هب٤م ،اًمطل ٟم٘مٚمٜم٤م ُمٜمٝم٤م هذا اًمٙمط٤مب وأُمث٤مام٤م شمٗمّمٞمالً 

 ،صحٞمح: وئمٝمر ُمـ ذًمؽ وٕمػ آصٓمالح اجلديد قمغم شم٘مًٞمؿ احلدي٨م إمم ،ذًمؽ إمج٤مًٓ 

واًمذي  ،وؿمٞمخف أمحد سمـ ـم٤موس ،اًمذي دمدد ذم زُمـ اًمٕمالُم٦م ،ووٕمٞمػ ،وُمقصمؼ ،وطمًـ

 : يدل قمغم ذًمؽ وضمقه

أٞمف ومد ىم٣من دأب  ،أٞم٣م ومد فمٙمٚمٛم٣م فمٙماًم ومْمٔمٝم٣ًم زم٣ميمتقاسمر وإطمب٣مر اظمحٖمقهم٥م زم٣ميمٗمرا ـ: إول

ضبط إضم٣مدي٧م وسمدويٛمٜم٣م دم جم٣ميمس إ ٚم٥م  ،دم َمدة سمزيد فمعم شمالشمام ٥م ؽمٛم٥م َم٣م ٛم٣م وأ ٚمتٛم٣م ومد

ويم٤مٟم٧م مه٦م قمٚمامئٜم٤م ُمٍمووم٦م ذم شمٚمؽ اعمدة اًمٓمقيٚم٦م ذم شم٠مًمٞمػ ُم٤م رط٤مج إًمٞمف ُمـ أطمٙم٤مم  ،ونمغمه٣م

وومد زمذيمقا أفمامرهؿ دم سمِمحٝمحٜم٣م وضبْمٜم٣م وفمرضٜم٣م فمعم أهؾ  ،اًمديـ ًمطٕمٛمؾ سمف اًمِمٞمٕم٦م

                                                

  .(537: ص: )دراؾم٤مت ذم احلدي٨م واعمحدصملم (0)

  .(2/523: ) ذح اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمدرا  شمٕم٤مًمٞمؼ قمٚمٛمٞم٦م قمغم (2)
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وسم٘مٞم٧م شمٚمؽ  ،ٛمر ذًمؽ إمم زُم٤من إئٛم٦م اًمثالصم٦م أصح٤مب اًمٙمط٥م إرسمٕم٦مواؾمط ،ايمٔمِمٚم٥م

 ،وأهنؿ ٟم٘مٚمقا يمطٌٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٙمط٥م اعمٕمٚمقُم٦م اعمجٛمع قمغم صمٌقهت٤م ،اعم١مًمٗم٤مت سمٕمدهؿ أيْم٤ًم ُمدة

 (وىمد اقمؽمف هبذا مجع ُمـ إصقًمٞملم أيْم٤م ،ويمثػم ُمـ شمٚمؽ وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م
(5)

.  

 

 : أصقل صحٝمح٥مأٞمف ىم٣من هٛم٣مك  ٥مدفمقى آشمٛمل فمممي: ؽم٣مزمٔم٣مً 

صحٞمح٦م وصؾ قمدده٤م إمم أرسمٕمامئ٦م أصؾ ُمـ أهمرب  ًمٚمِمٞمٕم٦م أصقًٓ  إن دقمقى أن

ويمٞمػ طمٙمٛمطؿ سم٠مهن٤م صحٞمح٦م و  شمًطٓمٞمٕمقا أن شمٔمٝمروا ًمٚمٕم٤م  ! وم٠ميـ هذه إصقل؟ ،اًمدقم٤موى

 !أصاًل واطمدًا ُمٜمٝم٤م يّمدق هذه اًمدقمقى ومٙمٞمػ سم٠مرسمٕمامئ٦م؟

ل صحٝمح٥م شم٣مزمت٥م ىم٣مٞم٦م َمرصمع ايمْم٣م ٖم٥م أٞم٣م ومد فمٙمٚمٛم٣م زمقصمقد أصق: ايمر٣مين): وم٣مل ايمٔم٣مَمقم *

وأن أصح٣مب ايم٘مت٤م إرزمٔم٥م وأَمر٣مهل٣م ىم٣مٞمقا َمتٚم٘مٛمكم َمـ  ،اظمحٗم٥م ئمٚمٙمقن هب٣م زمٟمَمر إ ٚم٥م 

 (متٝمٝمز ايمِمحٝمح َمـ نمغمه نم٣مي٥م ايمتٚم٘مـ
(5)

. 

 

 : دفمقى أن إ ٚم٥م أَمروا زمٚمخ٣ميمٖم٥م أهؾ ايمسٛم٥م: شم٣مَمٛم٣مً 

ويًطدل  ،اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م ورد ذم يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م رواي٤مت شمٜمٝمك قمـ ُمقاوم٘م٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذم

واًمٕم٤مُمكم ُمـ  ،اًمٕم٤مُمكم هب٤م قمغم أٟمف ٓ جيقز ُمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م ذم ُم٤م اظمطّمقا سمف وُمٜمف ُمّمٓمٚمح احلدي٨م

وُمٜمٝمجف ذًمؽ يٕمٙمس  ،ومرىم٦م اإلظم٤ٌمريلم اًمذيـ يّمدىمقن يمؾ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم آل اًمٌٞم٧م

اسمطداًء سم٤مًمٕم٘م٤مئد واٟمطٝم٤مًء : ًٜم٦مإذ اعمذه٥م أؾم٤مؾم٤ًم   ي٘مؿ إٓ عمخ٤مًمٗم٦م أهؾ اًم ،دًٓم٦م شمٚمؽ اًمرواي٤مت

 .سم٤مًمٗمروع

ومٗمل أي ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اًمّمقاب ومٞمٝم٤م هق ذم اًم٘مقل اعمخ٤مًمػ ٕهؾ 

                                                

 (. 252-33/253)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (0)

 (. 33/252)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)
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 .اًمًٜم٦م

إذًا اًم٘مقل اًمراضمح هق ُم٤م  ..وُمٜمٝم٩م شمّمحٞمح إطم٤مدي٨م ومٞمف ظمالف سملم اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م

 .ظم٤مًمػ أهؾ اًمًٜم٦م

 -أهؾ ايمسٛم٥م: أي -ب٣ميٛم٥م يمْمريٗم٥م ايمٔم٣مَم٥م أن ؿمريٗم٥م اظمتٗمدَمكم َم: ايمر٣مين فممم): ىم٤مل اًمٕم٤مُمكم* 

زمؾ هق َمٟمطمقذ َمـ ىمتبٜمؿ ىمام هق  ،وآصْمالح اجلديد َمقاهمؼ ٓفمتٗم٣مد ايمٔم٣مَم٥م واصْمالضمٜمؿ

زم٣مصمتٛم٣مب ؿمريٗم٥م  وومد أَمرٞم٣م إ ٚم٥م  ،ويمام يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اًمِمٞمخ طمًـ وهمػمه ،ـم٣مهر زم٣ميمتتبع

ح احلديثلم اعمخطٚمٗملم وىمد شم٘مدم سمٕمض ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ذم اًم٘مْم٤مء ذم أطم٤مدي٨م شمرضمٞم ،ايمٔم٣مَم٥م

 (وهمػمه٤م
(5)

. 

هذه ٟمٌذة يًػمة قمـ ُمًػمة ُمّمٓمٚمح احلدي٨م قمٜمد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م 

 .اًم٘م٤مدم سم٢مذن اظ 

                                                

 (. 33/259)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (0)



 

 
 

301  

301 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 
 املطلب الثاني

 وضــــــوعوقفات وع و 

 ةتأخر ظّوو وصطمح احلديث عٍد الصيعة االثين عصري

 

ًمؽ فمٝمر ذم وىم٧م ُمٌٙمر مم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف وأن ذ ،شم٘مدم إيْم٤مح قمٜم٤مي٦م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمرواي٦م 

وم٘مد قمٜمقا سم٤مًمرواة وشمرامجٝمؿ واًمطٕمريػ هبؿ وسمِمٞمقظمٝمؿ وشمالُمٞمذهؿ  ،طمٗمظ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

إو٤موم٦م إمم ووع اعمّمٓمٚمح٤مت احلديثٞم٦م ًمألطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًمٚمطٗمريؼ  ،ودرضم٦م طمٗمٔمٝمؿ ودي٤مٟمطٝمؿ

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمـ مم٤م يم٤من ًمف أيمؼم إصمر ذم طمٗمظ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وُمٕمروم٦م  ،سملم درضم٤مهت٤م

 . اًمْمٕمٞمٗم٦م

وىمد  ،أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد شم٠مظمر فمٝمقر ُمّمٓمٚمح احلدي٨م قمٜمدهؿ مم٤م يم٤من ًمف آصم٤مره اًمًٚمٌٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م

 : اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ حت٧م قمٜم٤مويـ قمدة ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م سمح٥ًم شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مويـ أوردت هذه اعم٠ًمًم٦م ذم

 : زمداي٥م ـمٜمقر اظمِمْمٙمح: أوًٓ 

قمغم اًمرواي٤مت قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م شم٠مظمر ووٕمف  شم٘مدم أن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م اًمذي رٙمؿ ُمـ ظمالًمف

ٓ يقضمد قمٜمدهؿ وذًمؽ يٕمٜمل أن قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م إمم ذًمؽ اًمقىم٧م  ،إمم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اامجري

إذ احلٙمؿ قمغم اًمرواي٦م رط٤مج إمم سمٞم٤من  ،ىمقاقمد يطح٤ميمٛمقن إًمٞمٝم٤م قمٜمد آظمطالف ذم اًمرواي٦م

٤مت اًمرواي٤مت وووع صمؿ سمٞم٤من درضم ،درضم٤مت اًمرواة وووع إًمٗم٤مظ اًمطل شمدل قمغم درضم٤مهتؿ

 .إًمٗم٤مظ اًمطل شمدل قمٚمٞمٝم٤م

حمددة  أن اًمٕمٚمامء يطٗم٘مقن قمغم إـمالق أًمٗم٤مظ قمغم ُمٕم٤منٍ : أي ،وشمٚمؽ إًمٗم٤مظ اصٓمالطمٞم٦م

ويٜمطٝمل إمم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  ،يًٝمؾ قمغم اًمدارس ًمٚمرواي٦م اؾمطخداُمٝم٤م قمٜمد دراؾم٦م اًمرواي٦م

 .ظمالل شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت
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وإٟمام اؾمطحدث  ،ىمٌؾ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اامجريهذا اًمٗمـ ٓ يقضمد ًمف أي ُمّمٜمػ قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م 

اًمذي  شاسمـ اعمٓمٝمر احلكم»: وهق ٦مذم هذا اًم٘مرن قمغم يد أطمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي

 .اؾمطحدث هذا اعمّمٓمٚمح وووع ًمف اعمّمٓمٚمح٤مت

وًمٙمـ ُم٤م اًمٗم٤مئدة ذم اؾمطحداث هذا اعمّمٓمٚمح وىمد اؾمط٘مر اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ويمط٧ٌم 

ذًمؽ ىمٌؾ فمٝمقر اعمّمٓمٚمح قمغم ظمالف ُمذه٥م أهؾ اعمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م وىمٕمدت اًم٘مقاقمد و

اًمًٜم٦م اًمذي فمٝمر ىمٌؾ ووع يمط٥م اًمٕم٘م٤مئد ويمط٥م اًمٗمروع ومٙم٤من ًمف دور يمٌػم ذم اًمطث٧ٌم ُمـ 

 .اًمرواي٦م وآؾمطدٓل هب٤م

واعمٓمٚمع قمغم يمط٥م أهؾ اًمًٜم٦م اًمطل يمط٧ٌم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع يم٤معمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م واعمجٛمقع 

حٞمح واًمطْمٕمٞمػ سمٜم٤مء قمغم ىمقاقمد اعمّمٓمٚمح اًمذي ًمٚمٜمقوي وٟمحقمه٤م يرى أهن٤م ممٚمقءة سم٤مًمطّم

 .ٟمْم٩م واؾمط٘مرت ىمقاقمده ىمٌؾ ذًمؽ سم٘مرون

يمط٥م اًمرواي٦م دوٟم٧م أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ومام اًمٗم٤مئدة سم٤مؾمطحداث اعمّمٓمٚمح وىمد 

 !وأًمٗم٧م ُمّمٜمٗم٤مت اًمٗم٘مف واًمٕم٘م٤مئد ىمٌؾ ذًمؽ صمؿ ئمٝمر اعمّمٓمٚمح سمٕمد ذًمؽ؟

ئد واًمٗمروع سمٕمد ذًمؽ ومحٙمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م صمؿ هؾ اًمِمٞمٕم٦م اؾمطٗم٤مدوا ُمٜمف ذم اًمطّمٜمٞمػ ذم اًمٕم٘م٤م

 !ُمـ ظمالًمف وم٤مؾمطدًمقا سم٤مًمّمحٞمح وشمريمقا اًمْمٕمٞمػ؟

 .ٟمٕمؿ: هم١من وم٣ميمقا

ه٤مشمقا يمط٤مسم٤ًم واطمدًا اؾمطخدم شمٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت احلديثٞم٦م ىم٤مصديـ هب٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م : ومٙمٛم٣م

 .سمؾ وطمطك سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ،آصٓمالطمٞم٦م ىمٌؾ اًم٘مرن اًم٤ًمسمع

إن ): طم٥م اظ سمذًمؽ ثث يمام شم٘مدم ثث طمٞم٨م ىم٤ملطمٞمدر : وىمد ضمزم اًم٤ٌمطم٨م اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس

فم٤مهرة ٟم٘مد إؾم٤مٟمٞمد اًمطل قمرومٜم٤مه٤م ُمع اًمٕمالُم٦م وُمـ سمٕمده ىمد سمحثٜم٤م قمٜمٝم٤م ذم جمٛمؾ اعمّم٤مدر 

 (اًم٘مديٛم٦م ىمدر اعمٙمٜم٦م ومٚمؿ ٟمجد ام٤م أصمرًا إٓ ٟم٤مدرًا ضمداً 
(5)

. 

                                                

 . (594) ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًمطٙمقن واًمّمػمورة  (0)
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يٌمح زم٣ميمِمح٥م وايمّمٔمػ إلم هن٣مي٥م ايمٗمرن  ىمت٣مب صٛمػ دم فمٗم٣م د ايمُمٝمٔم٥مٓ يقصمد و

 .هم١مٞمٛم٣م مل ٞمجد ىمت٣مزم٣ًم ئمتٚمد هذا اظمٛمٜم٨م ،٧م فممم زمؾ يمٔمٙمف إلم ايمٝمقمايمر٣ميم

ٓ  ًمٙمـاًمٗم٘مف  أو ذم يمط٥مت قم٤مؾمققىمد يذيمرون اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ ذم سمٕمض اعم !ٟمٕمؿ

 .يمط٥م اًمٕم٘م٤مئد ذم يٙم٤مد يقضمد ذًمؽ

ثث ٓ  اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦موقمٜمدُم٤م طم٤مول أطمد قمٚمامء اًم٘مرن اًمٕم٤مذ شمٓمٌٞمؼ هذا اعمّمٓمٚمح قمغم 

 :ذم يمط٤مسمف (هث 5339: شمث ): اًمًٞمد ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٕم٤مُمكم: ثثث وهققمغم اًمٕم٘م٤مئد 

واضمف هجقُم٤ًم ؿمديدًا ُمـ رُمقز اًمٓم٤مئٗم٦م يمام يذيمر  (( ُمدارك إطمٙم٤مم ذم ذح اإلؾمالم ))

طمٞمدر طم٥م اظ: اًم٤ٌمطم٨م
(5)

.  

قه٤مومٝمؾ  ُمـ اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م  ٟمٜمطٔمر ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م أن يراضمٕمقا يمطٌٝمؿ ويٜم٘مُّ

شمّمحٞمح اعمٜمٝم٩م وُمراقم٤مة اًمطّمحٞمح واًمطْمٕمٞمػ ذم اًمٙمط٥م  قمغم وقء !؟وسم٦مواعمٙمذ

 ! آؾمطدًٓمٞم٦م؟

 

 : اظمِمْمٙمح أطمذ َمـ أهؾ ايمسٛم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

ًمٞمس هٜم٤مك همْم٤مو٦م وٓ طمرج ُمـ اؾمطٗم٤مدة اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ذم اًمٕمٚمقم 

 ،قموًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م اٟمٗمردت قمـ إُم٦م سمٛمٜمٝم٩م ادقم٤مئل طمرُمٝم٤م اًمطٌٙمػم ذم دراؾم٦م اًمٕمٚم ،واعمٜم٤مه٩م

وم٤مًمِمٞمٕم٦م اقمطٛمدت قمغم وضمقد أئٛم٦م رٗمٔمقن ام٤م ديٜمٝم٤م ويٗمطقهن٤م ذم طمقادصمٝم٤م ويٗمنون ام٤م يمط٤مب 

وامذا وم٘مد أمهٚم٧م قمٚمقم اًمرواي٦م واًمٗم٘مف واًمطٗمًػم صمؿ ومقضمئ٧م سم٤مٟم٘مٓم٤مع  -طم٥ًم ُمٕمط٘مده٤م-رهب٤م 

وإذا هب٤م ٓ دمد إؾمس اًمطل حتٗمظ هب٤م ديٜمٝم٤م وشمٌلم ام٤م  (طم٥ًم ُمّمٓمٚمحٝمؿ)إئٛم٦م اًمٔم٤مهريـ 

وم٤مدمٝم٧م إمم قمٚمقم اًمًٜم٦م وم٠مظمذت ُمٜمٝم٤م  ،وشمًطٜمٌط ُمـ ظمالام٤م أطمٙم٤مم ديٜمٝم٤م يمط٤مب اظ ُمٕم٤م  

ويطْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل اعم٘م٤مرٟم٦م سملم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وأُمث٤مام٤م  ،أؾمس شمٚمؽ اًمٕمٚمقم

                                                

 . (239)ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل اًمطٙمقن واًمّمػمورة  (0)
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 .ئ٦م اظ شمٕم٤مممٞمقمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واقمؽماف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م سمذًمؽ يمام ؾمٞم٠ميت ىمري٤ًٌم سمٛمِم

ويم٤من  ،ٕمٜم٤مي٦م سم٤معمذه٥م وقمدم ووم٤مئف سمٕمقاُمؾ طمٗمٔمف وسم٘م٤مئفوٓ ؿمؽ أن هذا ي١ميمد شم٠مظمر اًم

وًمٙمـ ذًمؽ   ردث إٓ ًمٗمئ٤مت ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕشم٤ٌمع  ،يٜمٌٖمل أن يثػم هذا اٟمط٤ٌمهٝمؿ امذه احل٘مٞم٘م٦م

 .اعمذه٥م

 : ؽمب٤م اؽمتحداث هذا اظمِمْمٙمح: شم٣ميمر٣مً 

شم٘مدم ذيمر اًم٥ًٌم ذم اؾمطحداث هذا اعمّمٓمٚمح وأٟمف ًمٞمس ًمطٜم٘مٞم٦م اعمذه٥م وشمّمٗمٞمطف ُمـ 

وإٟمام يم٤من ردة ومٕمؾ ًمطٕمٞمػم اًمًٜم٦م امؿ سم٠مٟمف  ،واي٤مت اًمدظمٞمٚم٦م قمغم اعمذه٥م ومح٤ميطف ُمـ اًمٙمذاسملماًمر

وهذا ي١ميمد أن  ،وهذا سم٤مقمؽماف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م وؿمٝم٤مدهتؿ ،ٓ ؾمٜمد ًمٙمطٌٝمؿ وٓ ُمٜمٝم٩م حلٗمٔمٝم٤م

 .وم٤مؾمطحداصمف يم٤من ردة ومٕمؾ ٓ أيمثر ،طمدوث اعمّمٓمٚمح ًمـ يٙمقن ًمف صمٛمرة قمٛمٚمٞم٦م

اًمٌٝمٌقدي اًمذي ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمّمحٞمح ًمٚمٙم٤مذم : ث اعمٕم٤مسوهذا ُم٤م ي١ميمده ىمقل اعمحد

 طمٞمدر طم٥م اظ أٟمف أراد رد: واًمذي يمٜم٤م ٟمٕمط٘مد أٟمف أراد إٟم٘م٤مذ اًمٓم٤مئٗم٦م وًمٙمٜمف يٍمح ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُمع

ًمٙمـ ىمقًمف ذًمؽ يٙمِمػ قمـ  هجقم أهؾ اًمًٜم٦م وم٘مط وإن يمٜم٤م ٟمٔمـ أٟمف ىم٤مل ذًمؽ دوم٤مقم٤ًم قمـ ٟمٗمًف

 : دون متحٞمص٘م٤مء اًمرواي٤مت شمٍم ومٞمف قمغم إسم واىمع اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٞمقم واًمذي

إٟمٜمل ؾمٛمٕم٧م أن إطمدى دور اًمٜمنم  ): ي٘مقل اًمٌٝمٌقدي قمـ ؾم٥ٌم ىمٞم٤مُمف سمطّمحّمٞمح اًمٙم٤مذم

اإلؾمالُمٞم٦م ىمد ضمٝمزت يمط٤ًٌم إلرؾم٤مام٤م إمم اخل٤مرج ثث إمم أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م ثث ومرأي٧م ُمـ 

دة سمٕمد أن ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقن اًمٙمط٥م اًمِمٞمٕمٞم٦م اجلدي!! اًمالزم شم٘مديؿ أٟمٗمًٜم٤م امؿ سمِمٙمؾ آظمر

ثث قمغم اًمٙمط٥م اًمِمٞمٕمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م وهدومٝمؿ مم٤مرؾم٦م اًمٜم٘مد قمغم اًمِمٞمٕم٦م  ايم٤مٟمقا شمٕمرومقا ثث يمام ىم٤مًمق

ثث إن ! !اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ يمطٌٝمؿ اجلديدة ومرأي٧م أن ًمق شمريم٧م اًمٙمط٥م يمذًمؽ سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ظمراوم٤مت

ٟمٙمٚمٛمٝمؿ قمغم أؾم٤مؾمف ومٙم٤مٟم٧م امذا ومٙمرت ذم ُمرضمع أؾم٤مد  :صح اًمطٕمٌػمثث ًمٖمدى إُمر ُمِمٙمالً 

 .(5) ((صحٞمح اًمٙم٤مذم  )): ومٙمرة

                                                

  (.777) ًمطٙمقن واًمّمػمورة ٟمٔمري اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل ا (0)
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 : فمدم َمْم٣مزمٗم٥م َمِمْمٙمح٣مت احلدي٧م ايمسٛمل فمعم َمِمْمٙمح٣مت ايمُمٝمٔم٥م: رازمٔم٣مً 

جي٥م أن ي٘مقم قمغم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٓم٤مئٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م وإٓ وم٢مٟمف ٓ ر٘مؼ  (ُمّمٓمٚمح احلدي٨م)إن 

أُم٤م  ،وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م اصٓمٚمحقا قمغم ُمّمٓمٚمح٤مت شمقاـم٠م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ُمٜمذ زُمـ ُمٌٙمر ،اعمٓمٚمقب

 ،إذ   شمِمطٛمؾ يمطٌٝمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ٟمٗمس شمٚمؽ اعمٕم٤م  ،ف ًمٞمس امؿ ٟمٗمس اعمّمٓمٚمح٤متاًمِمٞمٕم٦م وم٢مٟم

وم٤مًمّمحٞمح  ،وامذا وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞمؼ اعمّمٓمٚمح اعمحدث قمغم ُمّمٓمٚمح٤مت ٓ شمدل قمٚمٞمٝم٤م

وُم٤م يراد سمف  ،واًمْمٕمٞمػ ومه٤م ىم٤مقمدشم٤م اعمّمٓمٚمح ًمٚمحٙمؿ قمغم احلدي٨م ًمٗمٔم٤من همري٤ٌمن قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م

وامذا وم٢من اؾمطٕمامامام قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم رواة  ،ف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مقمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م همػم ُم٤م يراد سم

 .اًمِمٞمٕم٦م وٓ أطم٤مديثٝم٤م يمام شم٘مدم

إن َمٔمرهم٥م إفمدل َمـ ايمرواة دم زَم٣مٞمٛم٣م ): طمٞم٨م ىم٤مل ،وهذا ُم٤م أيمده احلر اًمٕم٤مُمكم يمام شم٘مدم* 

ضع َمع وسمٙمؽ اظمقا ،هم١من فمٙمامء ايمرصم٣مل مل يّمبْمقا َمراسم٤م ايمٔمدايم٥م إٓ ٞم٣مدراً  ،َمتٔمذرة نم٣ميمب٣مً 

 .(همٟميـ هذا فمام ادفم٣مه اظمٔمؼمض يمقٓ ايمتٚمقيف ،ٞمدوره٣م صمدًا ٓ سمٖمٜمؿ َمـ آصْمالح اجلديد ومْمٔم٣مً 

 

 : دفمقى أن رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م ٓ حتت٣مج إلم َمٛمٜم٨م ٞمٗمدي: طم٣مَمس٣مً 

يزقمؿ سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أن اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ىمد دوٟم٧م ذم جم٤مًمس إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم صمؿ 

وم٠مي طم٤مضم٦م سمٕمد ذًمؽ إمم ُمٜمٝم٩م شمّمٗمٞم٦م ًمٚمرواي٤مت  ،يمٚمٝم٤م ومٝمل إذن صحٞمح٦م ،قُمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ

 !أصاًل؟

هذا ُم٘مط٣م اعمذه٥م ًمق يم٤من صحٞمح٤ًم: وم٢من اعمذه٥م ىم٤مم قمغم أن هٜم٤مك أئٛم٦م  ،ٟمٕمؿ

ًمٙمـ !! ويمؾ ُم٤م يروى قمٜمٝمؿ جي٥م أن يٙمقن ُمقصم٘م٤ًم ُمٜمٝمؿ ،ُمٕمّمقُملم ويمؾ إًمٞمٝمؿ طمٗمظ اًمديـ

ام شم٘مدم ُمـ رد اخلقئل قمغم وسمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م يٙمذسمقن هذا آدقم٤مء يم ،اًمقاىمع يٙمذب هذا

 !!اًمٕم٤مُمكم
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اًمْمٕمٞمٗم٦م إذا اؿمطٝمر اًمٕمٛمؾ هب٤م وآقمطامد قمٚمٞمٝم٤م شمّمٌح ): صمؿ اًمٕمجٞم٥م أهنؿ يزقمٛمقن أن* 

شورسمام شمؽمضمح قمٚمٞمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمطٕم٤مرض ،يمٖمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م
(5)

ومٝمؾ ؾمٛمع سمٛمثؾ  ،

 ذم اًمٌنمي٦م؟ هذه اًم٘م٤مقمدة

ي٤مًمف ُمـ ُمٜمٝم٩م . ح قمغم احلؼ اًمذي   يٕمٛمؾ سمفاًم٤ٌمـمؾ إذا قمٛمؾ سمف يّمٌح طم٘م٤ًم سمؾ رسمام يرضم

 !!قمجٞم٥م؟

وردت رواي٤مت ذم يمط٥م إىمدُملم و  يردوه٤م وهل واوح٦م اًمٌٓمالن ومٝمؾ شمّمٌح : همٚمرالً 

 !!سمروايطٝمؿ ام٤مطم٘م٤ًم؟؟

 - ^ -ورد ذم اًمٙمط٤مب اعمٜمًقب إمم ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اامالزم قمـ رؾمقل اظ  وُمـ ذًمؽ ُم٤م

ُمـ ضمحد ... ودُمؽ سمدُمل ،ٜمؽ ؾمٞمط حلٛمؽ سمٚمحٛملأٟم٧م ُمٜمل وأٟم٤م ُم !ي٤مقمكم»: أٟمف ىم٤مل ًمٕمكم

وأٟم٧م اًمريمـ إيمؼم  ،ي٤مقمكم أٟم٧م قَمَٚمؿ اظ سمٕمدي إيمؼم ذم إرض ،وٓيطؽ ضمحد اظ رسمقسمٞمطف

واعمٞمزان  ،وُمآهبؿ إًمٞمؽ ،ٕن طم٤ًمب اخلالئؼ إًمٞمؽومٛمـ اؾمطٔمؾ سمٗمٞمئؽ يم٤من وم٤مئزًا:  ،ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ،ومٛمـ ريمـ إًمٞمؽ ٟمج٤م ،طم٤ًمسمؽواحل٤ًمب  ،واعمقىمػ ُمقىمٗمؽ ،واًمٍماط ساـمؽ ،ُمٞمزاٟمؽ

شاًمٚمٝمؿ اؿمٝمد اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد ،وُمـ ظم٤مًمٗمؽ هقى وهٚمؽ
(5)

. 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى : ورووا قمـ أيب قمٌد اظ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

شوٓ شمطخذوا إُم٤مُملم إٟمام إُم٤مم واطمد: يٕمٜمل سمذًمؽ» ،ائ ائ 
( )

. 

 ! !ومٝمؾ اقمطامد اعمٗمنيـ اًمِمٞمٕم٦م وروايطٝمؿ ام٤م جيٕمٚمٝم٤م شمّمٌح طم٘م٤مً 

 : دفمقى أٞمف ىم٣من هٛم٣مك أصقل صحٝمح٥م ٞمٗمٙم٦م َمٛمٜم٣م َمِم٣مدر ايمُمٝمٔم٥م :ؽم٣مدؽم٣مً 

إن دقمقى أٟمف يم٤من ًمٚمِمٞمٕم٦م أصقل صحٞمح٦م وصؾ قمدده٤م إمم أرسمٕمامئ٦م أصؾ ُمـ أهمرب 

                                                
 (. 537: ص: )دراؾم٤مت ذم احلدي٨م واعمحدصملم (0)

 (. 3/63)وٟمقر اًمث٘مٚملم  ،(2/373)واًمؼمه٤من  ،(2/265)شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (2)

  .(245-244: ص)يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس  (3)
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ويمٞمػ طمٙمٛمطؿ سم٠مهن٤م صحٞمح٦م و  شمًطٓمٞمٕمقا أن شمٔمٝمروا ! وم٠ميـ هذه إصقل؟ ..اًمدقم٤موى

 !ًمٚمٕم٤م  أصاًل واطمدًا ُمٜمٝم٤م يّمدق هذه اًمدقمقى ومٙمٞمػ سم٠مرسمٕمامئ٦م؟

 !صمؿ أيـ ذم يمالم أصح٤مب اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م أهنؿ ٟم٘مٚمقا ُمـ إصقل إرسمٕمامئ٦م؟

وإٟمام هل ! ٓ يقضمد وٓ يمٚمٛم٦م واطمدة ذم ُم٘مدُم٤مهتؿ شمذيمر أهن٤م ٟم٘مٚم٧م ُمـ أصقل صحٞمح٦م؟

ًمإلهي٤مم سم٠من ًمٚمِمٞمٕم٦م يمط٤ًٌم ـمٞمٚم٦م اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وٓيًطٓمٞمٕمقن  دقمقى ُمـ اعمط٠مظمريـ

٘مرون إٓ يمط٤مسم٤ًم واطمدًا يمذسمف قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م وأيمدوا أٟمف إظمراج يمط٤مب واطمد أًمػ ذم شمٚمؽ اًم

 .!!ُمقوقع وهق يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ اامالزم يمام شم٘مدم

 : دفمقى أن إ ٚم٥م أَمروا زمٚمخ٣ميمٖم٥م أهؾ ايمسٛم٥م: ؽم٣مزمٔم٣مً 

قمٚمٞمثف وقمثغم ُمثـ أدظمٚمثف إمم  ًم٘مد واضمف اًمٕمث٤مُمكم اعمّمثٓمٚمح اجلديثد ُمقاضمٝمث٦م ؿمثديدة ومحثؾ

غ ُمث٤م ذم ضمٕمٌطثف ُمثـ إدًمث٦م قمثغم قمثدم صثالطمٞم٦م وأومر ،محٚم٦م ىم٤مؾمٞم٦م قمغم أصح٤مسمف اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل

ُمّمٓمٚمح احلدي٨م اًمًٜمل ًمطٓمٌٞم٘مف قمغم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م حمذرًا ُمـ ؾم٘مقط اعمذه٥م شم٤مرة وُمـ ًمزوم 

 .اًمٓمٕمـ ذم قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م شم٤مرة أظمرى

 (فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م ايمس٣مزمٗمكم: أي)إن ؿمريٗم٥م اظمتٗمدَمكم ): صمؿ أظمػمًا يٓمٚمؼ ؾمٝم٤مُمف ومٞم٘مقل* 

وآصْمالح اجلديد َمقاهمؼ ٓفمتٗم٣مد ايمٔم٣مَم٥م  ،(أهؾ ايمسٛم٥م: أي)َمب٣ميٛم٥م يمْمريٗم٥م ايمٔم٣مَم٥م 

 .(زمؾ هق َمٟمطمقذ َمـ ىمتبٜمؿ ىمام هق ـم٣مهر زم٣ميمتتبع ،واصْمالضمٜمؿ

 : ل ايم٘مرىمل ايمُمٝمٔمل ص٣مضم٤م ىمت٣مب هداي٥م إزمرارو يٗمق *

أي  -إن شم٘مًٞمؿ إطم٤مدي٨م إمم إىم٤ًمم إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ذم اًمدراي٦م ُمـ خمؽمقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م)

ؾ أصح٤مسمٜم٤م اعمط٠مظمريـ سمف يم٤من قمـ همٗمٚم٦م وأي٦م همٗمٚم٦م طمٞم٨م   يٜمطٌٝمقا عم٤م وإن قمٛم … -أهؾ اًمًٜم٦م 

 (...يٚمزُمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد واًمٓمٕمـ ذم أصؾ اعمذه٥م ومْماًل قمـ أهٚمف
(5)

!!! 

                                                

  (.536: ص): هداي٦م إسمرار إمم ـمريؼ إئٛم٦م إـمٝم٤مر (0)
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إمم أن ؿمث٤مع ـمريثؼ إصثقًمٞملم واظمطٚمٓمث٧م أصثقل اًمٕم٤مُمث٦م سم٠مصثقل اخل٤مصث٦م ): إمم أن ىم٤مل

ف زمٝمييٛمٜمؿ وزادت يمييذيمؽ ىمريير آطمييتال ،ظمرون قمثثـ اًمٕمٛمثثؾ سمثث٠ميمثر إطم٤مديثث٨م٠مومثث٠مقمرض اعمطثث

(!احلغمة
(5)

. 

ىمد شمٕمٚمؼ سمًٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م  اعمذه٥م سمٕمض ؿمٝم٤مدات أشم٤ٌمع اعمذه٥م شم١ميمد أنوأظمػمًا ومٝمذه 

 .مم٤م ُمٙمٜمف ُمـ آؾمطٛمرار واًمٌ٘م٤مء وإٓ ًمٙم٤من ًمف ؿم٠من آظمر ^ اًمطل ي٘مقده٤م رؾمقل اظ

 !!؟؟ومٝمؾ يٕمل اًمٕم٘مالء هذه احل٘مٞم٘م٦م ويٕمٞمدوا اًمٜمٔمر ذم طم٘مٞم٘م٦م اعمذه٥م

  

 

                                                

  (.536: ص): ٛم٦م إـمٝم٤مرهداي٦م إسمرار إمم ـمريؼ إئ (0)



 

 
 
 
 

 
 عشز ثبيٍحث انادلج

 أثز رطجُق ادلُهج انُقدٌ 
 عهً ادلذهت انشُعٍ االثٍُ عشزٌ

 

أصمر شمٓمٌٞمؼ اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي قمغم  قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 .صمٜمل قمنمياعمذه٥م اًمِمٞمٕمل آ

ُمقوقع أصمر شمٓمٌٞمؼ اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مثدي وىمٗم٤مت ُمع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .صمٜمل قمنميقمغم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل آ
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 املطلب األول 
 وعـــوضوـرض ــع

 أثر تطبيق املٍّج الٍقدي 

 عمى املذِب الصيعي االثين عصري

 

ًم٘مد سمذل احلر اًمٕم٤مُمكم اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمي اإلظم٤ٌمري ضمٝمدًا يمٌػمًا ًمرومض اعمثٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمثل 

ُمثثدقمٞم٤ًم أن اًمروايثث٤مت دوٟمثث٧م حتثث٧م قمثثلم  ،اًمٜم٘مثثدي ًمروايثث٤مت اًمِمثثٞمٕم٦م اعمثث٠مظمقذ ُمثثـ أهثثؾ اًمًثثٜم٦م

 ...إمم ُمراضمٕم٦م ًمٚمطقصمؼ ُمـ صحطٝم٤م: ٕهن٤م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م اعمٕمّمقُملم وؾمٛمٕمٝمؿ ومال طم٤مضم٦م إذاً 

صمؿ يٙمِمػ اًمن اًمذي ُمـ أضمٚمف اؾمطامت ًمرومض هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ٓ يطقاومؼ ُمع اعمذه٥م 

 .(أن سمْمبٝمؼ هذا اظمٛمٜم٨م ي٠مدي إلم إزمْم٣مل رواي٣مسمف وختْمئ٥م فمٙمام ف): وهق

ي٤مت ىم٤مل اًمٕم٤مُمكم وهق يطحدث قمـ قمدم ُمالئٛم٦م ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد اًمًٜمل ًمطٛمحٞمص اًمروا* 

 : اًمِمٞمٕمٞم٦م

أٞمف يستٙمزم ضٔمػ أىمرر إضم٣مدي٧م ايمتل ومد فمٙمؿ ٞمٗمٙمٜم٣م َمـ إصقل اظمجٚمع : اًمراسمع قمنم)

زمؾ  ،همٝم٘مقن سمدويٛمٜم٣م فمبر٣مً  ،أو فمدم سمقشمٝمٗمٜمؿ ،أو صمٜم٣ميمتٜمؿ ،ٕصمؾ ضٔمػ زمٔمض رواهت٣م ،فمٙمٝمٜم٣م

 .وؾمٜم٣مدهتؿ زمِمحتٜم٣م زورًا وىمذزم٣مً  ،حمرَم٣مً 

واًمٚمقازم سم٤مـمٚم٦م  ،ىمام سمٗمدم -أيّم٣مً -ويٙمزم زمْمالن اإلمج٣مع ايمذي فمٙمؿ دطمقل اظمٔمِمقم همٝمف 

 .ويمذا اعمٚمزوم

ُم٤م رواه : -قمٜمدهؿ-: ٕن اًمّمحٞمح زمؾ يستٙمزم ضٔمػ إضم٣مدي٧م ىمٙمٜم٣م فمٛمد ايمتحٗمٝمؼ

 .اًمٕمدل اإلُم٤مُمل اًمْم٤مسمط ذم مجٞمع اًمٓمٌ٘م٤مت
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وهق ٓ يًطٚمزم  ،وإٟمام ٟمّمقا قمغم اًمطقصمٞمؼ ،و  يٜمّمقا قمغم قمداًم٦م أطمد ُمـ اًمرواة إٓ ٟم٤مدراً 

ودفمقى زمٔمض  ،يمام سح سمف اًمِمٝمٞمد اًمث٤م  وهمػمه ،ٜمٝمام قمٛمقم ُمـ وضمفاًمٕمداًم٦م ىمٓمٕم٤ًم سمؾ سمٞم

 -وىمٝمػ وهؿ . وهق َمْم٣ميم٤م زمديمٝمٙمٜم٣م ،ممٛمقفم٥م (ايمّم٣مزمط ،ايمٔمدل)زمٚمٔمٛمك  (ايمرٗم٥م)أن : اظمتٟمطمريـ

َمٌمضمقن زمخالهمٜم٣م ضمٝم٧م يقشمٗمقن َمـ ئمتٗمدون همسٗمف وىمٖمره  -فمٙمامء اإلَم٣مَمٝم٥م ايمٗمداَمك: أي

(!؟وهمس٣مد َمذهبف
(5)

. 

َمِمْمٙمح احلدي٧م ي٠مدي إلم ضٔمػ مجٝمع أضم٣مدي٧م آشمٛمل فمممي٥م  همٜمق يٗمرر أن اؽمتٔمامل

 .وذيمؽ ٕن ومدَم٣مء ايمُمٝمٔم٥م يقشمٗمقن زمدون ض٣مزمط ،وإزمْم٣مل اإلمج٣مع

 .همٗمد وشمٗمقا ايمٖمس٣مق زمؾ وايم٘مٖم٣مر وهم٣مؽمدي ايمٔمٗم٣م د

 .وهلذا هم١من اؽمتٔمامل هذا اظمِمْمٙمح ؽمٝمٛمٗمض ىمؾ َم٣م زمٛم٣مه إوا ؾ ٕهنؿ زمٛمقا فمعم نمغموم٣مفمدة

 .هذا َم٣ميٗمرره ايمٔم٣مَمقم

  :همٗم٣مل ،ؿ اؽمتْمرد ايمٔم٣مَمقم دم رد هذا اظمِمْمٙمحشم *

 ،٦م ذم زُمـ إئٛم٦ميًطٚمزم ختٓمئ٦م مجٞمع اًمٓم٤مئٗم٦م اعمح٘مأن آصٓمالح اجلديد : اًمث٤مًم٨م قمنم)

. أومرط ىمقم ذم اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمقاطمد: طمٞم٨م ىم٤مل ،ذم أصقًمف شاعمح٘مؼ»يمام ذيمره  وذم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم

أن  ؿَ ٚمِ وُم٤م قمَ  ،ؾمٚمٞمؿ اًمًٜمد يٕمٛمؾ سمفيمؾ : وم٘م٤مًمقا ،واىمطٍم سمٕمض قمـ هذا اإلومراط: إمم أن ىم٤مل

ومل يتٖمْمـ أن ذيمؽ ؿمٔمـ دم فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م وومدح دم اظمذه٤م: إذ ٓ َمِمٛمػ اًمٙم٤مذب ىمد يّمدق 

 (ىمام ئمٚمؾ زمخػم ايمٔمدل ،إٓ وهق ئمٚمؾ زمخػم اظمجروح
(5)

 . 

 .هذا شم٘مرير اًمٕم٤مُمكم قمـ شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمغم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م

 ،شم٘مرير اًمٕم٤مُمكم اًم٤ًمسمؼ ه٘مد دم٤موز شم٘مريروم اًمٌحرا وأُم٤م اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل أظمر يقؾمػ * 

إسمٓم٤مام٤م أوختٓمئ٦م قمٚمامء إمم ٓ يٜمطٝمل  اًمِمٞمٕمٞم٦م طمٞم٨م أيمد أن شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد قمغم اًمرواي٤مت

                                                

 (. 33/263)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (0)

 (. 259: ص)رضم٤مل اخل٤مىم٤م   ،(33/259)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)
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سمؾ يطٕمدى ذًمؽ يمٚمف قمغم إسمٓم٤مل اًمديـ اًمِمٞمٕمل سمٙم٤مُمٚمف سمحٞم٨م ٓ يٌ٘مك امؿ ُمٜمف  ،اعمذه٥م ومح٥ًم

 .آظمر وقمٜمدئٍذ رط٤مضمقن إمم أن رّمٚمقا ديٜم٤مً  ءر

ُمع أن أهؾ اًمًٜم٦م جمٛمٕمقن قمغم وضمقب شمٓمٌٞمؼ هذا اعمٜمٝم٩م قمغم رواي٤مهتؿ ومٚمؿ يزدد اًمديـ 

 .سمذًمؽ إٓ ىمقة وطمٗمٔم٤مً  قمٜمدهؿ

إَم٣م : وايمقاصم٤م): (ثه5586: ت)ىم٤مل اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل آصمٜم٤م قمنمي يقؾمػ اًمٌحرا  * 

 ،ايمديـحتِمٝمؾ ديـ نمغم هذا  أو ،ىمام هق فمٙمٝمف َمتٗمدَمق فمٙمام ٛم٣م إزمرار ،إطمذ هبذه إطمب٣مر

وٓ  ،يمٔمدم ايمديمٝمؾ فمعم مجٙم٥م أضم٘م٣مَمٜم٣م ،يمٛمٗمِم٣مهن٣م وفمدم مت٣مَمٜم٣م ،وذئم٥م أطمرى نمغم هذه ايمممئم٥م

وهذا سمحٛمد اظ فم٤مهر ًمٙمؾ  ،َمع أٞمف ٓ شم٣ميم٧م هلام دم ايمبكم ،أراهؿ يٙمتزَمقن ؾمٝمئ٣ًم َمـ إَمريـ

 (همػم ُمطٕمًػ وٓ ُمٙم٤مسمر ،ٟم٤مفمر
(5)

. 

 .إذا ـمٌ٘مطؿ هذا اعمٜمٝم٩م وم٤مسمحثقا قمـ ديـ آظمر! ٟمٕمؿ

وطمٗمٔمف  ^ إٟمف اًمديـ اًمذي ضم٤مء سمف حمٛمد.. إن اًمديـ أظمر ُمقضمقد ي٤م ؿمٞمخ اإلظم٤ٌمريلم

 .أهؾ اًمًٜم٦م وـمٌ٘مقا قمٚمٞمف هذا اعمٜمٝم٩م ومٚمؿ يزده إٓ ىمقة إمم ىمقشمف

ُم٠مؾم٤مة )): ذم يمط٤مسمف ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم: وي٘مرر سم٤مطم٨م ُمٕم٤مس ٟمٗمس ُم٤م ي٘مرره اًمٌحرا  وهق* 

ُمـ اًمٜم٤مس أن ي٘مطٍموا ومٞمام يثػموٟمف ُمـ  ومٞم١ميمد أٟمف ًمٞمس ُمـ طمؼ أطمد أن يٓمٚم٥م (( اًمزهراء

وإئٛم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م وومؼ اعمٕم٤ميػم اًمرضم٤مًمٞم٦م ذم شمقصمٞمؼ رضم٤مل  قمـ اًمٜمٌل) ىمْم٤مي٤م قمغم ُم٤م ورد

اًمًٜمد ٕن ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أن يًٙم٧م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمـ احلدي٨م ذم ضمؾ اًم٘مْم٤مي٤م واعم٤ًمئؾ ديٜمٞم٦م 

 .(...يم٤مٟم٧م أو شم٤مريٞم٦م أو همػمه٤م

 : إلم أن وم٣مل

ذي يٓمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مس ًمق أراد هق أن ي٘مطٍم ذم يمالُمف قمغم ظمّمقص سمؾ إن هذا اًم)

                                                

 (. 2/396)ـمرائػ اعم٘م٤مل : واٟمٔمر ،(47: ص)ًم١مًم١مة اًمٌحريـ  (0)
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اًم٘مْم٤مي٤م اًمطل وردت سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م قمـ اعمٕمّمقُملم ومًٞمجد ٟمٗمًف ُمْمٓمرًا إمم اًمًٙمقت 

ىمؾ ُمـ أواجلٚمقس ذم سمٞمطف ٕٟمف ًمـ جيد إٓ اًمٜمزر اًمٞمًػم اًمذي ؾمٞمًطٜمٗمذه ظمالل أي٤مم أو 

(.ذًمؽ
(5)

  

 .٤م وصؾ إًمٞمف ومٞم٘مقم اًمديـ طمطك ًمق يم٤من همػم صحٞمحقمج٤ًٌم امذا اًمديـ إُم٤م أن ردث سمٙمؾ ُم

 !!وإُم٤م أن يًٙم٧م ٕٟمف ًمـ جيد يمالُم٤ًم صحٞمح٤مً 

 !!ٓ يًٙم٧م ومٚمٞمطٙمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م يّمٚمف طمطك ًمق يم٤من سم٤مـماًل ًمئال يًٙم٧م: ذاً إ

وهذا ي١ميمد يمالم اًمٌحرا  أن شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد اًمرواي٦م قمغم رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ؾمٞمٌٓمؾ اًمديـ 

 !!ك ًمق   يّمحًمديـ طمطاوهؿ ٓ يريدون أن يٌٓمؾ 

أقمٔمؿ ُمـ طمرج  ًمٙمٜمف إن   يًٙم٧م قمـ اًم٤ٌمـمؾ ُمع قمٚمٛمف سمف وم٤محل٤ًمب قمٜمد اظ 

واطمذر أن شمٔمـ أن  ،وم٠مقمدَّ اجلقاب ًمرسمؽ اًمذي إًمٞمف اعمرضمع واعمآب ،اًمًٙمقت ي٤م ؿمٞمخ ُمرشم٣م

ُمـ هذه اًمرواي٤مت اًمطل ًمق ـَمٌ٘م٧َم قمٚمٞمٝم٤م  آقمط٘م٤مد هق وم٢من ذًمؽ ،اعمرضمع ذم أظمرة إمم همػمه

   .اًمطْمٕمٞمػ ًمًٙم٧مَّ اًمطّمحٞمح و

                                                

  ( 5/27: ) ُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم/ ُم٠مؾم٤مة اًمزهراء  ،(555: ) اًمِم٤مظمقري/ ُمرضمٕمٞم٦م اعمرطمٚم٦م وهم٤ٌمر اًمطٖمٞمػم (0)
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 املطلب الثاني
  وضوعوقفات وع و 

 أثر تطبيق املٍّج الٍقدي 

 عمى املذِب الصيعي االثين عصري
 

 ،وم٠مًمٗمقا يمط٥م شمراضمؿ اًمرواة ،ًم٘مد سمدأ اهطامم أهؾ اًمًٜم٦م سمحٗمظ اًمًٜم٦م ُمـ وىم٧م ُمٌٙمر

 . اامجرياًمث٤م إول و وووٕمقا اعمّمٓمٚمح٤مت اًمطل يطٕم٤مُمؾ هب٤م ُمع إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ُمٜمذ اًم٘مرن

ومٔمٝمر أصمر ذًمؽ ذم يمط٥م  ،اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ذموىمد ٟمْم٩م اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي ًمٚمحدي٨م 

ومٞمٝم٤م درضم٤مت احلدي٨م  واوم٠ميمثر ُمّمٜمٗمل يمط٥م اًمًٜم٦م ذيمر ،اًمًٜم٦م وُم١مًمٗم٤مت اًمٕم٘م٤مئد ويمط٥م اًمٗم٘مف

 .اًمطل مجٕمقه٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ

ومرد أُ  صمؿ ،ومرد أظمرى ًمٚمْمٕمٞمػومرد ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح يمط٥م وأُ صمؿ ضم٤مءت ُمرطمٚم٦م صم٤مًمث٦م وم٠مُ 

 .أظمرى ًمٚمْمٕمٗم٤مء ومردًمٚمث٘م٤مت ُمـ اًمرواة ُمّمٜمٗم٤مت وأُ 

واؾمطٓم٤مع يمؾ قم٤م  ُمـ ظمالل هذا  ،ُمًٚمقيم٦م واوح٦م وهٙمذا طمطك أصٌح٧م هذه اًمٓمري٘م٦م

 .اعمٜمٝم٩م اعمقصمؼ أن يطٕمرف قمغم اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ

وًمق أردٟم٤م شمٓمٌٞمؼ اعمٜمٝم٩م اًمًٜمل  ،وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٚمؿ يٕمٜمقا هبذه إُمقر إٓ ذم أوىم٤مت ُمط٠مظمرة

يمام ؿمٝمد سمذًمؽ -وٕمػ اعمذه٥م قمـ ي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ًمؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدة ٟمط٤مئ٩م يمٚمٝم٤م شمٙمِمػ قمغم روا

 .وُمرشم٣م اًمٕم٤مُمكم وهمػمهؿ اًمٕم٤مُمكم واًمٌحرا : ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م وُمٜمٝمؿ

 : همٟمَم٣م ايمٔم٣مَمقم همٗمد ومرر أن سمْمبٝمؼ ذيمؽ اظمٛمٜم٨م ي٠مدي إلم َم٣م يقم *

طم٤مدي٨م اًمطل ىمد قمٚمؿ إٟمف يًطٚمزم وٕمػ أيمثر إ): طمٞم٨م ىم٤مل ،ضٔمػ أضم٣مدي٧م ايمْم٣م ٖم٥م - 

 .(ٕضمؾ وٕمػ سمٕمض رواهت٤م أو ضمٝم٤مًمطٝمؿ أو قمدم شمقصمٞم٘مٝمؿ ،ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ إصقل اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م

ويٚمزم سمٓمالن اإلمج٤مع اًمذي ): وم٘م٤مل ،زمْمالن إمج٣مع ايمْم٣م ٖم٥م فمعم صح٥م هذه ايمرواي٣مت - 

 .(قمٚمؿ دظمقل اعمٕمّمقم ومٞمف
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 .(ئ٦م مجٞمع اًمٓم٤مئٗم٦م اعمح٘م٦مإن آصٓمالح اجلديد يًطٚمزم ختٓم): وم٘م٤مل ،ختْمئ٥م فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م - 

 ،ومل يبحرقا همٝمف ،وذيمؽ ٕن مجٝمع ايمْم٣م ٖم٥م ومبؾ ايمٗمرن ايمس٣مزمع ٓ ئمرهمقن َمِمْمٙمح احلدي٧م

وآؽمتدراك فمٙمٝمٜمؿ ئمٛمل أهنؿ  ،هم٣مؽمتحداث َمِمْمٙمح صمديد ئمٛمل أن ذيمؽ اؽمتدرك فمٙمٝمٜمؿ

 .ىم٣مٞمقا خمْمئكم دم فمدم اؽمتحداث هذا اظمِمْمٙمح

ٞم٨م يرى أن شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م اعمّمٓمٚمح ؾمٞم١مدي وأُم٤م اًمٌحرا  ومذه٥م إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ طم* 

إَم٣م إطمذ هبذه إطمب٣مر ىمام هق فمٙمٝمف : وايمقاصم٤م): يٗمقل ،ُمـ أؾم٤مؾمف اًمِمٞمٕمل إمم سمٓمالن اًمديـ

أو حتِمٝمؾ ديـ نمغم هذا ايمديـ وذئم٥م أطمرى نمغم هذه ايمممئم٥م:  ،َمتٗمدَمق فمٙمام ٛم٣م إزمرار

 . (يمٛمٗمِم٣مهن٣م وفمدم مت٣مَمٜم٣م

هذا اظمِمْمٙمح وصم٤م فمعم ىمالَمف ايمبح٧م فمـ ديـ آطمر  هم١مذا شمب٦م أن هذه إطمب٣مر حتت٣مج إلم

 .ٕن هذا اظمِمْمٙمح ؽمٝمٗميض فمعم اظمذه٤م :وذئم٥م أطمرى

وًمق  ،وومرىم٦م إصقًمٞملم اًمِمٞمٕم٦م ىمد أيمدت أن رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م حتط٤مج إمم هذا اعمّمٓمٚمح

 .اًمٌح٨م قمـ ديـ آظمر وذيٕم٦م أظمرى: اؾمطخدُمقه قمغم طم٘مٞم٘مطف ًمطح٘مؼ ـمٚم٥م اًمٌحرا  وهق

كم وم٘مد أيمد أٟمف ًمق اًمُطزم أن ٓ ُيروى إٓ اًمّمحٞمح عم٤م اؾمطٓم٤مع اًمٕم٤م  أن وأُم٤م ُمرشم٣م اًمٕم٤مُم

 .جيد ؿمٞمئ٤ًم يطٙمٚمؿ سمف إٓ يًػمًا وًمذًمؽ ؾمٞمْمٓمر إمم قمدم اًمٙمالم

 !!صمؿ يرضمح وضمقب اًمٙمالم وًمق  يّمح اعمطٙمٚمؿ سمف

 !!أٟمف يطٙمٚمؿ سمام ٓيّمح: يٕمٜمل

 !!؟ومٝمؾ هذه دي٤مٟم٦م شمريض اظ 

شم١ميمد أن اعمذه٥م ٓ رطٛمؾ اًمٜم٘مد ٘مرره٤م ه١مٓء اًمٕمٚمامء اخلٓمػمة اًمطل يهذه اًمٜمط٤مئ٩م إن 

 .وًمق ـمٌؼ قمٚمٞمف ٓظمطٗمك ُمـ اًمقضمقد ،اًمٕمٚمٛمل

رواي٤مهتؿ قمغم وقء اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل صمؿ ي٘مقُمقن سمٛمراضمٕم٦م  ،ومٝمؾ يٕم٘مؾ اًمِمٞمٕم٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م

 .مم٤م حلؼ سمف ُمـ رواي٤مت دظمٞمٚم٦م ومرىم٧م إُم٦م وذظم٧م قم٘مٞمدهت٤م ًمطٜم٘مٞم٦م ديـ اظ 

 . هذا ُم٤م ٟمرضمقه



 

 

 
 

 
 
 عشز  زبسعادلجحث ان

 خفسبد عقبئد يصُفٍ انشُعخ االثٍُ عشزَ 
 ورواح دَُهى

 
وم٤ًمد قم٘م٤مئد ُمّمٜمٗمل اًمِمثٞمٕم٦م  قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 .آصمٜمل قمنمي٦م ورواة ديٜمٝمؿ

ُمقوثقع ومًث٤مد قم٘م٤مئثد ُمّمثٜمٗمل وىمٗمث٤مت ُمثع : اظمْمٙم٤م ايمري٣مين

 .اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ورواة ديٜمٝمؿ
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 املطلب األول

  وعـــضوـرض وــع

 فساد عقـــــائد وصـــــٍفي

 الصيعة االثين عصرية وووا  ديٍّي

 

إن سمٕمض قمٚمامء اًمِمثٞمٕم٦م يطٝمٛمثقن أصثح٤مب اعمّمثٜمٗم٤مت اًمطثل يٕمطٛمثد قمٚمٞمٝمث٤م اًمِمثٞمٕم٦م سمٗمًث٤مد 

 .وهذا إو٤موم٦م إمم اهت٤مم اًمرواة ؾم٤مسم٘م٤مً  ،قم٘م٤مئدهؿ وقمدم أهٚمٞم٦م يمطٌٝمؿ ًمالطمطج٤مج

امء اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ُمـ قمٚمامء وٓ ؿمؽ أن هذا ُمـ أقمٔمؿ اًمٓمٕمقن اًمطل شمقضمف إمم زقم

 .اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ٟمٗمًف

ُمّمٜمػ ٟمّمػ  (هث436: ت)يمام يًٛمٞمف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م -ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓمقد  ومٝمذا* 

وم٢مذا ذيمرت يمؾ واطمد ُمـ اعمّمٜمٗملم ): ي٘مقل -اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م اًمطل يٕمطٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م

وهؾ يٕمقل قمغم  ،يحوأصح٤مب إصقل ومالسمد ُمـ أن أؿمػم إمم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ اًمطٕمديؾ واًمطجر

ٕن ىمرغمًا َمـ َمِمٛمٖمل وأسملم قمـ اقمط٘م٤مده وهؾ هق ُمقاومؼ ًمٚمحؼ أو هق خم٤مًمػ ًمف:  ،روايطف أو ٓ

 (وإن ىم٣مٞم٦م ىمتبٜمؿ َمٔمتٚمدة ،أصح٣مزمٛم٣م وأصح٣مب إصقل يٛمتحٙمقن اظمذاه٤م ايمٖم٣مؽمدة
(5)

.  

ُمّمٜمٗمل اًمِمٞمٕم٦م سم٠مهنؿ أصح٤مب ُمذاه٥م وم٤مؾمدة صمؿ يزقمؿ أن يمطٌٝمؿ  ىمرغمًا َمـومٝمق يطٝمؿ 

 !!ةُمٕمطٛمد

 .وم٢من اعمّمٜمػ إُم٤م أن يروي رواي٤مت صحٞمح٦م وإُم٤م أن يروي رواي٤مت سم٤مـمٚم٦م

وم٢من يم٤من يروي رواي٤مت صحٞمح٦م و  شمّمحح قم٘مٞمدشمف هق ومٙمٞمػ يرضمك ُمٜمف شمّمحٞمح 

                                                

 (. 32: ص)اًمٗمٝمرؾم٧م  (0)
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 !وإن يم٤من ُم٤م يرويف وم٤مؾمدًا ومٙمٞمػ ُي٘مٌؾ ُمٜمف اًمٗم٤ًمد؟! قم٘م٤مئد أظمريـ؟

 ، رط٩م هبؿوأُم٤م اًمنميػ اعمرشم٣م وم٢مٟمف يرومض ُمّمٜمٗم٤مت اًمِمٞمٕم٦م ويطٝمٛمٝمؿ سم٠مٟمف ٓ* 

وأن ُمّمٜمٗم٤مهتؿ ٓ شمّمٚمح إلىم٤مُم٦م  ،ويِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ ٓ يٕمرومقن احلج٦م اًمطل يثٌطقن هب٤م ديٜمٝمؿ

ومٛمـ أيـ إذن شم١مظمذ احلج٩م اًمديٜمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م اًمطل يروهي٤م حمدصمق  ،احلج٦م اًمديٜمٞم٦م

 !!اًمِمٞمٕم٦م همػم ص٤محل٦م ًمالطمطج٤مج

همام دم  ،َمـ أصح٣مزمٛم٣م دفمٛم٣م َمـ َمِمٛمٖم٣مت أصح٣مب احلدي٧م): ي٘مقل اًمنميػ اعمرشم٣م

 (وٓ ىمتبٜمؿ َمقضقفم٥م يمالضمتج٣مصم٣مت ،وٓ َمـ ئمرف احلج٥م ،أويمئؽ حمت٨م
(5)

. 

هذه إؿم٤مرة هيٕم٦م قمـ طمٙمؿ سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م قمغم ُمّمٜمٗمل يمط٥م إصقل اًمِمٞمٕمٞم٦م 

 .آصمٜمل قمنمي٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت

 
 

                                                

 (. 393: ص)ُمدظمؾ إمم ومٝمؿ اإلؾمالم ًمٞمحٞمك حمٛمد : واٟمٔمر ،(27/ 5)رؾم٤مئؾ اًمنميػ اعمرشم٣م  (0)
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 املطلب الثاني

 فساد عقائد وقفات وع وبحث  

 وووا  ديٍّيوصٍفي الصيعة االثين عصرية 
 

 

 : ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ قمرض ًمٙمالم قم٤معملم ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مداُمك ي١ميمدان ىمْمٞمطلم 

 .قم٘م٤مئد وم٤مؾمدة: أي ،أن يمثػمًا ُمـ ُمّمٜمٗمل يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م أصح٤مب ُمذاه٥م: إولم

سمؾ ٓ يٕمرف هق احلج٦م اًمطل  ،أن ُمّمٜمٗمل يمط٥م اًمرواي٦م ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ رط٩م سم٘مقًمف: ايمر٣مٞمٝم٥م

 .يٜمٍم هب٤م قم٘مٞمدشمف

قمٚمٞمٝمؿ يٕمطٛمد اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ  وُم١مًمٗمق ،ؿمؽ أن هذا ـمٕمـ ؿمديد قمغم ُم١مًمٗمل اًمِمٞمٕم٦م وٓ

 : هؿ

 .(هتذي٥م إطمٙم٤مم وآؾمطٌّم٤مر)ُم١مًمػ يمط٤مسملم ُمـ يمط٥م اًمِمٞمٕم٦م اعمٕمطٛمدة ايمْمقد  *

 .(وم٘مٞمف ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف)ُم١مًمػ يمط٤مب  شاًمّمدوق»اعمٕمروف قمٜمدهؿ سمث ازمـ زم٣مزمقيف* 

 .(اًمٙم٤مذم)ُم١مًمػ يمط٤مب  ايم٘مٙمٝمٛمل* 

وهؾ ه١مٓء ٓ رط٩م هبؿ وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ ٓ يٕمرف ! ه١مٓء قم٘م٤مئدهؿ وم٤مؾمدة؟ومٝمؾ 

 !احلج٦م؟

إن اًمٓمقد وإن يم٤من هق أطمد ُم١مًمٗمل هذه اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م ًمٙمـ قم٤ٌمرشمف شمٙم٤مد شمِمػم إمم سم٘مٞم٦م 

إن ىمرغمًا َمـ َمِمٛمٖمل أصح٣مزمٛم٣م وأصح٣مب إصقل يٛمتحٙمقن ): أصح٤مب هذه اًمٙمط٥م: إذ ي٘مقل

وٓ يٕمرف ذم ذًمؽ اًمط٤مريخ وٓ سمٕمده أؿمخ٤مص  (بٜمؿ َمٔمتٚمدةوإن ىم٣مٞم٦م ىمت ،اظمذاه٤م ايمٖم٣مؽمدة
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 !!ومٛمـ هؿ اًمٙمثػم ي٤م شمرى همػم ه١مٓء ،يمطٌٝمؿ ُمٕمطٛمدة همػم ه١مٓء اًمثالصم٦م اًمذي هق أطمدهؿ

وم٢مذا ومًد اعمٜمٔم٤مر ومًدت  ،طمٞم٤مءيٜمٔمر سمف اإلٟم٤ًمن إمم احلٞم٤مة وإ واًمٕم٘مٞمدة هل اعمٜمٔم٤مر اًمذي

اًمديـ أو شمدويٜمف وم٢من ذًمؽ يٜمٕمٙمس قمغم اًمديـ وإذا ومًدت قم٘مٞمدة اعم١ممتـ قمغم رواي٦م  ،احلٞم٤مة

 .سمٙم٤مُمٚمف

وإذا يم٤مٟم٧م قم٘مٞمدة اًمٕم٤م  وم٤مؾمدة وهق يروي اًمديـ ويٜم٘مٚمف إمم اًمٜم٤مس و  شمّمحح قم٘مٞمدشمف سمام 

 .يرويف ومٙمٞمػ يّمحح قم٘م٤مئد أظمريـ

وأُم٤م اًمنميػ اعمرشم٣م وم٢مٟمف ىمد ٟمص قمغم ه١مٓء ٟمّم٤ًم: ٕن ه١مٓء هؿ أصح٤مب احلدي٨م * 

همام دم  ،دفمٛم٣م َمـ َمِمٛمٖم٣مت أصح٣مب احلدي٧م َمـ أصح٣مزمٛم٣م): وم٘م٤مل ،اًمِمٞمٕمل طمٞم٨م ٟمص قمٚمٞمٝمؿ

 .(وٓ ىمتبٜمؿ َمقضقفم٥م يمالضمتج٣مصم٣مت ،وٓ َمـ ئمرف احلج٥م ،أويمئؽ حمت٨م

 !! وه١مٓء اًمثالصم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمٍمه شم٘مري٤ًٌم هؿ أصح٤مب احلدي٨م ُمـ أصح٤مسمف

 !يمٞمػ ٟمثؼ سمٛمـ ٓ يٕمرف احلج٦م؟: إذاً 



 

 
 
 
 
 

 وٌادلجحث انعشز
 صبدر انزواَخ انشُعُخعدو يىثىقُخ ي

 
قمدم ُمقصمقىمٞم٦م ُمّم٤مدر اًمثرواة  قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 .اًمِمٞمٕمٞم٦م

ُمقوثقع قمثدم ُمقصمقىمٞمث٦م ُمّمث٤مدر وىمٗمث٤مت ُمثع : اظمْمٙم٤م ايمر٣مين

 .اًمرواة اًمِمٞمٕمٞم٦م
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 األولاملطلب 
 وعـــوضـرض وــع

 عدً ووثوقية وصادو الروا  الصيعية

 
 

اًم٘مدُم٤مء قمغم اًمٙمط٥م اًمطل أًمٗمٝم٤م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م يٕمطٛمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م ذم ُمٕمروم٦م ديٜمٝمؿ 

 .واعمط٠مظمرون

ُمٜمٝم٤م  ،ٛمع رواي٤مت أئٛمطٝمؿ وأمهٝم٤م ًمدهيؿ صمامٟمٞم٦م يمط٥مجل٘مد أًمػ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م قمدة يمط٥م وم

 .أرسمٕم٦م ىمديٛم٦م وُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م ُمط٠مظمرة

 .(ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف ،آؾمطٌّم٤مر ،اًمطٝمذي٥م ،اًمٙم٤مذم): همٜمل ،أَم٣م إرزمٔم٥م ايمٗمديٚم٥م

جمٛمٕم٦م قمغم اقمط٤ٌمر اًمٙمط٥م  ...إن اًمِمٞمٕم٦م): ٕم٤مس حمٛمد ص٤مدق اًمّمدرىم٤مل ؿمٞمخٝمؿ اعم* 

 (!!!وىم٤مئٚم٦م سمّمح٦م يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ رواي٤مت ،إرسمٕم٦م
(5)

. 

. (ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ ،اًمقؾم٤مئؾ ،سمح٤مر إٟمقار ،اًمقاذم): همٜمل ،وأَم٣م إرزمٔم٥م اظمتٟمطمرة

 . ومطّمٌح ُمّم٤مدرهؿ اًمرئٞم٦ًم صمامٟمٞم٦م

أرسمٕم٦م  ومٝمل صمامٟمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م! !وأُم٤م صح٤مح): يىم٤مل قم٤معمٝمؿ اعمٕم٤مس حمٛمد ص٤مًمح احل٤مئر* 

وصم٤مُمٜمٝم٤م عمحٛمد  ،وصمالصم٦م سمٕمده٤م ًمٚمٛمحٛمديـ اًمثالصم٦م إواظمر ،ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛمحٛمديـ اًمثالصم٦م إوائؾ

 (طمًلم اعمرطمقم اعمٕم٤مس ًمٚمٜمقري
(5)

. 

 .هذه هل اًمٙمط٥م اًمطل ٓسمد ًمٚمٗم٘مٞمف اًمِمٞمٕمل ُمـ اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م قمٜمد إرادة اإلومط٤مء

                                                

 (. 527: ص)أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقام٤م  (0)

 (. 233: ص)ُم٘م٤مل عمحٛمد احل٤مئري وٛمـ يمط٤مب اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م / ُمٜمٝم٤مج قمٛمكم ًمٚمط٘مري٥م (2)
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هل ُمٙم٤مٟمطٝم٤م اًمطل شمًطح٘مٝم٤م ذم ُمٞمزان اًمٜم٘مد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ومام هق طم٤مل هذه اًمٙمط٥م وُم٤م

يمام دمرأ احل٤مئري ووصٗمٝم٤م  (أن اًمِمٞمٕم٦م شم٘مقل سمّمح٦م يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م): واًمطل زقمؿ اًمّمدر اعمط٠مظمريـ

 !؟(صح٤مح اإلُم٤مُمٞم٦م ): سمث

ـ ذم هذه يؾمٜمح٤مول هٜم٤م أن ٟمقرد سمٕمض اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٕم٤مس

سمٛمزيد ُمـ احلدي٨م:  (اًمٙم٤مذم): وؾمٜمخص يمط٤مب ،ح٨م ٓ رطٛمؾ اإلـم٤مًم٦مإذ اًمٌ ،اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م

 .اًمِمٞمٕم٦م أهؿ يمط٤مب سمٕمد يمط٤مب اظ ـم٤مئٗم٦م ٕٟمف يٕمطؼم قمٜمد 

 

 : (ىمت٣مب ايم٘م٣مدم): أوًٓ 

ُمع  ،ؾمقف ٟمٕمرض هٜم٤م شم٤مريخ ايمطِم٤مف ٟمًخف وسمداي٦م ذح اًمٕمٚمامء ًمف وُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمٜمف

 .إؿم٤مرة هيٕم٦م قمـ ىمًؿ إصقل ُمٜمف

 : بٞمسخ ايم٘مت٣م -أ 

وهذا أُمر ظمٓمػم: إذ  ،ٓ يقضمد ًمٙمط٤مب اًمٙم٤مذم ٟمًخ٦م حمٗمقفم٦م ىمٌؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

ٓ يقضمد ًمف ٟمًخ  أًمػ ؾمٜم٦ميمط٤مب هق أهؿ وأقمٔمؿ وأىمدم يمط٤مب قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م يمط٥م ىمٌؾ أيمثر ُمـ 

سمٕمد أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م ىمرون : أي ،ىمديٛم٦م حمٗمقفم٦م و  يٕمثر ًمف قمغم ٟمًخ إٓ ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

 !!ُمـ شم٠مًمٞمٗمف

قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري : اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمطل صححٝم٤م وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م د ُذيمر ذم ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ٘موم* 

أرسمع ُمٜمًقظم٦م سمخط اًمٞمد  ،اقمطٛمد ذم حت٘مٞم٘مٝم٤م قمغم ؾمٌع ٟمًخ فوـمٌٕمٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد أظمقٟمدي أٟم

 .حم٘مؼ اًمٙمط٤مب وًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمًخ أىمدم ُمـ ذًمؽ ًمذيمره٤م ،وصمالث ُمٓمٌققم٦م سم٤مًٔم٦م

 : ىمام ذىمره اظمحٗمؼ زمٝم٣من سمقاريخ ٞمسخٜم٣موهمٝمام يقم فمرض يمتٙمؽ ايمٛمسخ و

 [.هث 5376]ٟمًخ٦م ُمّمحح٦م قم٤مم  (5

 .ٟمًخ٦م ُمّمحح٦م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اامجري (2
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 .شم٤مريخ زمدونٟمًخ٦م ُمّمحح٦م  (3

 [.هث 5357]ٟمًخ٦م ُمّمحح٦م قم٤مم  (4

 : واظمْمبقفم٥م

 [. هث 5282]ـمٌٕم٦م قم٤مم  (5

 [. هث5355]ـمٌٕم٦م قم٤مم  (2

 [.هث 5335]ـمٌٕم٦م قم٤مم  (3

 : وهل ،ٔم٥م ايمس٣مزمٗم٥م َمراصمٔم٥م فمعم شمالث ٞمسخوذىمر أن ايمْمب

 [ هث5375]: ة قمغم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ذم قم٤مموءٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م ُم٘مر - 5

 [ هث 5392]: ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م سمخط اًمٕم٤مُمكم قم٤مم -2

 .ٟمًخ٦م سمدون شم٤مريخ -3

مم٤م ي١ميمد قمدم وضمقد  ،وًمق وضمد همػمه٤م ًمذيمره ،اًمٜمًخ اًمطل طم٘مؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمط٤مب هلهذه 

ًمٚمٙمط٤مب صمؿ ردد اًمٜمًخ٦م اًمطل يٕمطٛمده٤م  أىمدم اًمٜمًخ ذيمر ؼ ررص قمغمٟمًخ أظمرى: ٕن اعمح٘م

 .سمٕمد ذًمؽ

 : ذوح ايم٘مت٣مب -ب 

وم٘مد ذيمر اًمٜم٤مذ اًم٤ًمسمؼ ذم ُم٘مدُم٦م  ،صمؿ إن اًمٙمط٤مب   ينمح إٓ ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم* 

سمٕمد أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م ىمرون : أي ،اًمٜمنم أن ًمٚمٙمط٤مب اصمٜمل قمنم ذطم٤ًم يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

 !ٞمٗمف؟ُمـ شم٠مًم

 . ُمع أن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٕمريػ ،و  يذيمر أي ذح ًمٚمٙمط٤مب ىمٌؾ ذًمؽ
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 : فمدد أضم٣مدي٧م ايم٘م٣مدم ودرصم٣مهت٣م -ج

 . (طمديث٤مً  56525): قمدد أطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذم

 : وم٘مد ذيمر اًمٕم٤مُمكم ذم ظم٤ممت٦م اعمًطدرك أن أطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذم قمغم مخ٦ًم أىم٤ًمم: وأَم٣م درصم٣مهت٣م

 . طمديث٤ًم صحٞمح٤مً  (5372): اًم٘مًؿ إول

 . طمديث٤ًم طمًٜم٤مً  (3544): اًمث٤م اًم٘مًؿ 

 .طمديث٤ًم ُمقصم٘م٤مً  (5558): اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

 .طمدي٨م ىمقي (3332): اًم٘مًؿ اًمراسمع

 .طمديث٤ًم وٕمٞمٗم٤مً  (9485): اًم٘مًؿ اخل٤مُمس

ضمدير٣مً     6 = واظمجٚمقع 
(5)

. 

 !!و  يذيمر أن ومٞمف ُمقوققم٤مً 

: وىمد ىم٤مم سم٤مطم٨م ؿمٞمٕمل ُمٕم٤مس هق اًمٌٝمٌقدي سمدراؾم٦م اًمٙم٤مذم و  يّمح ًمف ُمٜمف إٓ* 

 .طمديث٤ًم   شمّمح قمغم ىمقاقمدهؿ (55693)وظمرج  ،طمديث٤ًم صحٞمح٤مً  (4428)

 .هذا أهؿ يمط٤مب قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اًمذي ورد ذم ُمدطمف ُم٤م يطٜم٤مىمض ُمع هذه اًمٜمطٞمج٦م

 : وومٞمام يكم ـمرف ُمٜمٝم٤م

 : أومقال ايمٔمٙمامء دم ايم٘مت٣مب -د 

 : اظمطٚمػ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ اًمٙمط٤مب ُم٤م سملم هم٤مٍل وُمٕمطدل

                                                

دوم٤مع قمـ اًمٙمث٤مذم ًمثث٤مُمر ه٤مؿمثؿ طمٌٞمث٥م  ،(37: ص)شم٣م اًمٕمًٙمري اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ورواي٤مت اعمدرؾمطلم عمر (0)

 (. 432: ص)اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٙم٤مذم  ،(2/338)اًمٕمٛمٞمدي 
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 : همٚمٛمٜمؿ ،ايمٕم٣ميمقن همٝمفأَم٣م 

وأطمًـ ُم١مًمٗم٤مت اًمٗمرىم٦م  ،يمط٤مب اًمٙم٤مذم أوٌط إصقل وأمجٕمٝم٤م): طمٞم٨م ىم٤مل اظمجٙمز* 

 (اًمٜم٤مضمٞم٦م وأقمٔمٛمٝم٤م
(5)

. 

ٓؿمطامًمف قمغم  ،وأمجٕمٝم٤م ،وأمتٝم٤م ،وأوصم٘مٝم٤م ،اًمٙم٤مذم أذومٝم٤م): طمٞم٨م ىم٤مل ايمٖمٝمض ايم٘م٣مؾم٣مين* 

 (وظمٚمقه ُمـ اًمٗمْمقل وؿمٞمٜمٝم٤م ،إصقل ُمـ سمٞمٜمٝم٤م
(5)

.  

ايم٘م٣مدم َمـ ىمت٤م إصقل ايمتل صٛمٖم٦م دم فمٜمد إ ٚم٥م ): قلإذ ي٘م فمبد ايمرؽمقل ايمٕمٖم٣مر* 

طمٞم٨م يم٤من يطحرى اًمدىم٦م  …وم٘مد أُم٣م قمنميـ ؾمٜم٦م ذم ؿم٠من شمّمٜمٞمػ اًمٙم٤مذم  …!!اظمٔمِمقَمكم

ودىمطف ذم ٟم٘مؾ إؾم٤مٟمٞمد واًمٓمرق اعمطٕمددة …واًمٓمرق  ،واعمطقن ،وإؾم٤مٟمٞمد ،واًمْمٌط ذم اًمرضم٤مل

واًمذيـ  ،٤مئٗم٦م وطم٘م٤ًم أٟمف   يّمٜمػ ُمثٚمفامذا أصٌح اعمرضمع إول ًمٚمٓم ،ُمـ همػم ظمٚمط أو اًمط٤ٌمس

 (ضم٤مءوا سمٕمده ومٝمؿ قمٞم٤مل قمٚمٞمف
( )

. 

 : همٚمٛمٜمؿ ،وأَم٣م اظمٔمتديمقن

 : طمٞم٨م ىم٤مل قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل ويمط٤مسمف ه٣مؾمؿ َمٔمروف احلسٛمل* 

إٞمام  ،ويمٝمس نمريب٣ًم فمعم َمـ يٛمتحؾ ايمبدع أن ي٘مقن دم َمستقى اظمٛمحرهمكم واظمٜمقؾمكم)

زمٙمغ فممميـ فم٣مَم٣ًم دم ايمبح٧م وايمتٛمٗمٝم٤م فمـ ايمٕمري٤م أن يٟميت ؾمٝمخ اظمحدشمكم زمٔمد صمٜم٣مد ؿمقيؾ 

احلدي٧م ايمِمحٝمح همٝمحُمد دم َمروي٣مسمف أو دم ىمت٣مزمف سمٙمؽ اظمروي٣مت ايم٘مرغمة دم ضمكم أن فمٝمقهب٣م َمتٛم٣مً 

وضم٤مء اًمٕمٚمامء  ،وؽمٛمدًا يمٝمس٦م طمٖمٝم٥م زمٛمحق ختٖمك فمعم َمـ هق أومؾ َمٛمف فمٙماًم وطمػمة زمٟمضمقال ايمرواة

 ،ف زمٛمٓمر همريؼ مل يتخط اظمروي٣مت ايمِمحٝمح٥مٕٞمواعمحدصمقن ُمـ سمٕمده وم٤مطمطْمٜمقا اًمٙم٤مذم وُمروي٤مشمف: 

                                                

ُمًثثطدرك  ،(5/27)اًمٙمثث٤مذم  ،(363: ص)يمٚمٞمثث٤مت ذم قمٚمثثؿ اًمرضمثث٤مل  ،(253)اًمٙمٚمٞمٜمثثل واًمٙمثث٤مذم : اٟمٔمثثر (0)

هن٤ميث٦م  ،(23)يمِمػ احل٘م٤مئؼ  ،(53/95)اًمذريٕم٦م  ،(3/466) ،(5/3)ُمرآة اًمٕم٘مقل  ،(5/29)اًمقؾم٤مئؾ 

 (.545: ص)اًمدراي٦م 

 (. 28 - 25: ص)طمًلم قمكم حمٗمقظ / ُم٘مدُم٦م إصقل ُمـ اًمٙم٤مذم (2)

 (. 4569-455: ص)اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٙم٤مذم  (3)
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وزمٛمٓمر ايمٖمريؼ إىمرر مجع ىمٚمٝم٥م ىمبغمة َمـ اظمروي٣مت ايمِمحٝمح٥م إلم صم٣مٞم٤م اظمروي٣مت اظم٘مذوزم٥م فمعم 

 (واًمٗمري٘م٤من ُمًئقٓن قمـ ُمقىمٗمٝمؿ هذا ،أهؾ ايمبٝم٦م
(5)

. 

 ،ومٗمل أطم٤مدي٨م يمط٤مب اًمٙم٤مذم قمٞمقب يمثػمة): طمٞم٨م ىم٤مل آي٥م اهلل أزمق ايمٖمّمؾ ايمػمومٔمل* 

أَم٣م َمـ ضمٝم٧م ايمسٛمد أم ُمـ طمٞم٨م اعمطـ وُمقوققم٤مشمف:  ،ٞم٨م اًمًٜمد ورواشمف يم٤مٟم٧مؾمقاء ُمـ طم

وهذا  ،همٚمٔمٓمؿ رواسمف َمـ ايمّمٔمٖم٣مء واظمجٜمقيمكم وَمـ ايمٛم٣مس اظمٜمٚمٙمكم وأصح٣مب ايمٔمٗم٣م د ايمزا ٖم٥م

 (َم٣م يٗمقل زمف فمٙمامء ايمرصم٣مل َمـ ايمُمٝمٔم٥م
(5)

.  

 : أصقل ايم٘م٣مدم -هي 

 : اؿمطٛمؾ اًمٙم٤مذم قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم

 . اًمٕم٘م٤مئد: أي ،ًمألصقل ضمٕمٚمف: ايمٗمسؿ إول

 . ضمٕمٚمف ًمٚمٗمروع: ايمٗمسؿ ايمر٣مين

هذا إذا و ،اؿمطٛمؾ قمغم رواي٤مت ُمطٜمققم٦م ظمطؿ هب٤م اًمٙمط٤مب وؾمامه اًمروو٦م: ايمٗمسؿ ايمر٣ميم٧م

 .يم٤من هذا اًم٘مًؿ ُمـ شم٠مًمٞمٗمف: إذ يِمٙمؽ سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم ٟمًٌطف إًمٞمف يمام شم٘مدم

 : همٜمق إصقل وهق صمزآن: أَم٣م ايمٗمسؿ إول

اشمٗمؼ اعمراضمٕمقن ٕطم٤مدي٨م هذا اجلزء قمغم  ،طمديث٤مً  (5445)أطم٤مديثف  قمدد: اجلزء إول

وصحح اًمٌٝمٌقدي اًمذي أظمرج إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ُمـ اًمٙم٤مذم  ،طمديث٤ًم وم٘مط (87)شمّمحٞمح 

 .طمديث٤ًم وم٘مط (565)

 .وهذا اجلزء ظم٤مص سمٛم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة

ء قمغم اشمٗمؼ اعمراضمٕمقن ٕطم٤مدي٨م هذا اجلز ،طمديث٤مً  (2346)قمدد أطم٤مديثف : اجلزء ايمر٣مين

                                                

 (. 253: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (0)

 (. 37: ص)يمن اًمّمٜمؿ  (2)
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 .طمديث٤ًم وم٘مط (392)وصحح اًمٌٝمٌقدي  ،طمديث٤مً (33)شمّمحٞمح 

وًمق صحح اًمٙمط٤مب قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ  ،هذا اًمطّمحٞمح ذم يمال اجلزأيـ قمغم ُمٜمٝم٩م اًمِمٞمٕم٦مو

ىمام أن سمْمبٝمؼ َمٛمٜم٨م ايمٛمٗمد ايمٔمٙمٚمل فمعم  ،إمم اظمطٗم٤مء اًمٙمط٤مب ُمـ اًمقضمقدٕدى ذًمؽ اًمًٜم٦م 

يمقصمقد ىمام أؾم٣مر إلم ذيمؽ أىمػم فمٙمامء رواي٣مت ايمُمٝمٔم٥م ؽمٝم٠مدي إلم اطمتٖم٣مء ايمديـ ايمُمٝمٔمل َمـ ا

 .وهق ايمبحراين ىمام سمٗمدم أىم٣مزمرهؿايمُمٝمٔم٥م دم ايمٗمرن احل٣مدي فممم أو َمـ 

وأصح٤مب اًمٙم٤ًمء ذم هذيـ اجلزأيـ هل قمغم اًمٜمحق  ^إطم٤مدي٨م اعمٕمزوة إمم اًمٜمٌل  -و

 : أيت

 اجلزء اًمث٤م  اجلزء إول آؾمؿ

 طمديث٤مً  (57) أطم٤مدي٨م (4) ^اًمٜمٌل 

 طمديث٤مً  ( 33) طمديث٤مً  (38) قمكم 

 صٗمر(3) صٗمر(3) وم٤مـمٛم٦م 

 طمدي٨م واطمد (5) صٗمر (3) احلًـ 

 طمدي٨م واطمد (5) طمديث٤من (2) احلًلم 

وأهؾ  ^وسمٛمراضمٕم٦م أطم٤مدي٨م اجلزء اًمث٤م  وم٢مٟمف   يّمح ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٜمًقسم٦م إمم اًمٜمٌل 

 !!اًمٙم٤ًمء رء ُمٓمٚم٘م٤مً 

يقضمد ومٞمٝم٤م وٓ رواي٦م واطمدة قمـ  ٓوسمٛمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر إرسمٕم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢مٟمف 

 !!ُمٓمٚم٘م٤مً وم٤مـمٛم٦م
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 : سمٔمريػ زم٣ميم٘مت٤م ايمرالشم٥م إطمرى: شم٣مٞمٝم٣مً 

 : ٞمسخ ايم٘مت٤م -أ 

 : ىمت٣مب َمـ ٓ حيرضه ايمٖمٗمٝمف *

يمط٧ٌم  ،ؾمٌع قمنمة ٟمًخ٦م يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم (ٖمٗم٤مرياًمقمكم أيمؼم ): ذيمر اعمح٘مؼ

 [.هث5535]و[ هث5357]ُم٤م سملم قم٤مُمل 

 : هتذي٤م إضم٘م٣مم *

احلج٦م اًمًٞمد طمًـ اعمقؾمقي ): وم٢من اعمح٘مؼ ،  يذيمر ًمف ٟمًخ ىمٌؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

 :   يذيمر ًمف إٓ أرسمع ٟمًخ يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم (اخلرؾم٤من

 [.هث 5378]ٟمًخط٤من ذم قم٤مم  -5

 [.هث5377]ٟمًخ٦م ذم قم٤مم  -2

 [.هث 5374]ٟمًخ٦م ذم قم٤مم  -3

 !!!هذه اًمٜمًخ يمٚمٝم٤م يمط٧ٌم ذم أرسمع ؾمٜمقات

 : ب آؽمتبِم٣مرىمت٣م *

إٓ صمالث ٟمًخ  (احلج٦م اًمًٞمد طمًـ اعمقؾمقي اخلرؾم٤من):   يذيمر ًمف اعمح٘مؼ اًم٤ًمسمؼ

 .وًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمًخ أظمرى ًمذيمره٤م ،يمط٧ٌم ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم يمذًمؽ

 [.هث 5393]ٟمًخ٦م ذم قم٤مم  -5

 [. هث 5378]ٟمًخ٦م ذم قم٤مم  -2

  [.هث 5372]ٟمًخ٦م ذم قم٤مم  -3

  شمقضمد ٟمًخ٦م ٕي ُمـ هذه اعمّم٤مدر ىمٌؾ اًم٘مرن  ،ئٞم٦ًمهذه ُمّم٤مدر اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اًمر
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 .اًمِمؽقمغم وهذا أُمر يٌٕم٨م  ،احل٤مدي قمنم

وًمٞمس سمٕمٞمدًا سمٕمد هذا اًمٜم٘مد أن شمٔمٝمر ٟمًخ ُمًطٕمجٚم٦م يٙمط٥م قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ٟمًخ٧م ىمٌؾ ذًمؽ 

يمام ؾم٤مرع احلكم قمٜمد ٟم٘مد أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمِمٞمٕم٦م سم٠مٟمف ًمٞمس امؿ قمٜم٤مي٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد وم٤مىمطحؿ يمط٥م  اًمط٤مريخ

 !!ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اعمّمٓمٚمح وأظمرج امؿ ُمّمٓمٚمح٤ًم هيٕم٤مً  ذاًمًٜم٦م وأظم

 : َمٛمٜم٨م اظم٠ميمٖمكم هلذه ايم٘مت٤م -ب

 : هتذي٤م إضم٘م٣مم وآؽمتبِم٣مر وىمالمه٣م يمٙمْمقد *

ُمطٜم٤مىمض ذم  ،إن اًمٓمقد ُمْمٓمرب ذم ُمٜمٝمجف: ٘مد ىم٤مًمقا قمـ ُمٜمٝم٩م اًمٓمقد ذم يمطٌفًم

 .يٙمثر اًمٖمٚمط ذم يمطٌف ،اؾمطدًٓمف

ىمد يْمٕمػ اًمرضمؾ ذم  -اًمٓمقد: يٕمٜمل-خ وم٢من اًمِمٞم): وم٣مل زمحر ايمٔمٙمقم دم رصم٣ميمف *

 (وآراؤه ذم هذا وهمػمه ٓ شمٙم٤مد شمٜمْمٌط ،ُمقوع ويقصم٘مف ذم آظمر
(5)

. 

هذا وٕمٞمػ: ٕن راويف  -اًمٓمقد: يٕمٜمل-وأيْم٤ًم وم٢مٟمف ي٘مقل ): ووم٣مل احلر ايمٔم٣مَمقم *

سمؾ سمرواي٦م ُمـ هق أوٕمػ ُمٜمف ذم  ،صمؿ ٟمراه يٕمٛمؾ سمرواي٦م ذًمؽ اًمراوي سمٕمٞمٜمف ،ومالن وٕمٞمػ

سمؾ يمثػمًا  ،ويمثػماً ُم٤م يْمٕمػ احلدي٨م سم٠مٟمف ُمرؾمؾ صمؿ يًطدل سم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ ،َمُمقاوع ٓ حت

 (ويرد اعمًٜمد ورواي٦م اًمث٘م٤مت ،ُم٤م يٕمٛمؾ سم٤معمراؾمٞمؾ وسمرواي٦م اًمْمٕمٗم٤مء
(5)

. 

يم٤من هذا اًمِمٞمخ اعمٓمٚمؼ رئٞمس ُمذه٥م احلؼ وإُم٤مُم٤ًم ذم اًمٗم٘مف ): ووم٣مل ايمُم٣مطمقري *

وىمد وىمع ًمف ظمٌط قمٔمٞمؿ ذم يمط٤ميب إظم٤ٌمر ذم  ،إٓ أٟمف يم٤من يمثػم آظمطالف ذم إىمقال ،واحلدي٨م

 ،ويم٤مٟم٧م ًمف ظمٞم٤مٓت خمطٚمٗم٦م ذم إصقل ،متحٚمف ًمالطمطامٓت اًمٌٕمٞمدة واًمطقضمٞمٝم٤مت اًمٖمػم ؾمديدة

سمؾ رسمام ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس  ،جمطٝمد سف وأصقزم سمح٧م (اعمًٌقط واخلالف)ومٗمل 

وذم يمط٤مب  ،٤من اًمٜمٔمر ذم جم٤ماماموآؾمطح٤ًمن ذم يمثػم ُمـ ُم٤ًمئٚمٝمام يمام ٓ يٗمك قمغم ُمـ أرظمك قمٜم

                                                

 (. 4/78)اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م  (0)

 (. 555/ 23)ظم٤ممت٦م اًمقؾم٤مئؾ  (2)
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ؾمٚمؽ ُم٤ًمًمؽ إظم٤ٌمري اًمٍمف سمحٞم٨م أٟمف ٓ يطج٤موز ومٞمٝم٤م ُمْم٤مُملم إظم٤ٌمر و   (اًمٜمٝم٤مي٦م)

 (يطٕمد ُمٜم٤مـمٞمؼ أصم٤مر
(5)

. 

وم٘مد يذيمر ؿمخّم٤ًم واطمدًا ذم  ،إن اًمِمٞمخ اًمٓمقد يم٤من يٙمثر قمٚمٞمف اخلٓم٠م): ووم٣مل اخلق ل* 

وأُم٤م ظمٓم٠مه ذم يمط٤مسمٞمف اًمطٝمذي٥م  ،طف ُمرشملمأو يؽمضمؿ ؿمخّم٤ًم واطمدًا ذم ومٝمرؾم ،سم٤مب واطمد ُمرشملم

 (وآؾمطٌّم٤مر ومٙمثػم
(5)

. 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مٕهمالط ومٞمٝم٤م ٓ ): قمـ يمط٥م اًمِمٞمخ اًمٓمقد ووم٣مل أزمق اهلدى ايم٘مٙمب٣مد* 

سمؾ قمـ سمٕمض اًم٤ًمدة ُمـ ُمط٠مظمري اعمحدصملم أٟمف ىمد أومرد يمط٤مسم٤ًم ذم شمقوٞمحٝم٤م  ،حتَم

(وإطمّم٤مئٝم٤م
( )

. 

ِمٞمخ قمٌد اًمّمٛمد أن اًمطٝمذي٥م ًمٚمِمٞمخ ويدقمل اًم): ووم٣مل ه٣مؾمؿ َمٔمروف احلسٛمل* 

 (!!اًمٓمقد يِمطٛمؾ قمغم أطم٤مدي٨م دظمٚمطٝم٤م سمٕمض اًمزي٤مدات ٕؾم٤ٌمب ٓ شمٕمقد إمم عم١مًمػ
(4)

. 

إٟمف ٓ يٗمك قمغم ُمـ راضمع اًمطٝمذي٥م وشمدسمر أظم٤ٌمره ): ىم٤مل يقؾمػ اًمٌحرا  ذم طمدائ٘مف* 

طمدي٨م ُمـ وىمٚمام يٚمق  ،ُمـ اًمطحريػ واًمطّمحٞمػ ذم إظم٤ٌمر ؾمٜمدًا وُمطٜم٤مً  ُم٤م وىمع ًمٚمِمٞمخ

 (!!أطم٤مديثف ُمـ قمٚم٦م ذم ؾمٜمد أو ُمطـ
(2)

. 

ذم طم٤مؿمٞمطف وهق يرد قمغم ىمقل إُملم  وم٣مل ايمُمٝمخ ٞمقر ايمديـ اظمقؽمقي ايمٔم٣مَمقم* 

وهذا  !وىمٟمن اظمِمٛمػ مل ي٘مـ دم ضم٣مل ايمٝمٗمٓم٥م ظم٣م ٞمٓمر إلم ىمت٣مب آؽمتبِم٣مر): آؾمؽمآسم٤مدي

س ًمٚمجٛمع سملم أهمٚمٌٝم٤م آظمطالف اًمقاىمع سملم إطم٤مدي٨م وإيمثر ُمقاومؼ عمذاه٥م اًمٕم٤مُم٦م وًمٞم

                                                
 رووث٤مت اجلٜمث٤مت ذم أطمثقال اًمٕمٚمثامء ،(57: ص)يمٞم٦م اًمٕم٘مؾ آضمطٝم٤مدي ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِمثٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞمث٦م طمر (0)

 (. 257: ص)واًم٤ًمدات 

 (.5/99)ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)

 (. 567/ 5)ؾمامء اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل (3)

 (. 65: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر  (4)

 (. 556/ 3)احلدائؼ اًمٜم٤مرضة  (5)
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 (ؾمٌٞمؾ
(5)

. 

وىمٟمن اظمِمٛمػ مل ي٘مـ دم ضم٣مل ايمٝمٗمٓم٥م ظم٣م ٞمٓمر إلم ىمت٣مب ): ٘مقًمفٓ ٟمدري قمـ ُمراده هٜم٤م سمو

 !!آظمر م سمِمئيطٝمٛمف سم٤مجلٜمقن أهؾ  (!آؽمتبِم٣مر

 : ٓزمـ زم٣مزمقيف ايمٗمٚمل (همٗمٝمف َمـ ٓ حيرضه ايمٖمٗمٝمف): ىمت٣مب ( 

 5963)ب اًمٗم٘مٞمف يِمطٛمؾ قمغم إن يمط٤م): ىم٤مل قمٜمف وقمـ يمط٤مسمف اًمِمٞمخ سم٤مىمر اإليروا * 

هق َمـ اظمراؽمٝمؾ (ضمدير٣مً  151 )زمٝمد أن ومساًم ىمبغمًا َمٛمٜم٣م يبٙمغ  ،قمغم ُم٤م ىمٞمؾ (طمديث٤مً 
(5)

.  

أومطك سمخالف ُم٤م ذم  رأيٜم٤م اًمّمدوق): ووم٣مل ايمُمٝمخ ٞمقر ايمديـ اظمقؽمقي ايمٔم٣مَمقم* 

٤مشمف ذم سمٕمض ُم١مًمٗم "ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف"سمؾ أومطك سمخالف ُم٤م ذم  ،اًمٙم٤مذم ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ

(همػمه
( )

. 

إن صمؾ رواي٣مت ايمُمٝمخ دم ىمت٣ميب ايمتٜمذي٤م وآؽمتبِم٣مر رواي٣مت ): ووم٣مل صمٔمٖمر ؽمبح٣مين* 

 (وَمرٙمف ايمِمدوق دم ايمٖمٗمٝمف ،َمٔمٙمٗم٥م
(4)

.  

 !!ًمٞمس ام٤م ؾمٜمد ومٙمٞمػ يقصمؼ هب٤م؟: أي

 : وأَم٣م وشم٣موم٥م ايمِمدوق همٗمد ؾم٘مؽ همٝمٜم٣م ىمرغم َمـ فمٙمامء ايمُمٝمٔم٥م

ٛم٣م يتقومػ دم وشم٣موم٥م ؾمٝمخٛم٣م ىم٣من زمٔمض َمُم٣مخي): ىم٤مل اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اعم٤مطمقزي* 

(ايمِمدوق
(2)

. 

                                                

 (.339: ص)٦م يمط٤مب اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م واًمِمقاهد اعمٙمٞم٦م طم٤مؿمٞم (0)

احلثدائؼ اًمٜمث٤مرضة ًمٞمقؾمثػ اًمٌحثرا   ،(275: ص)دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمرضم٤مًمٞمث٦م ًمٌث٤مىمر اإليثروا   (2)

 (. 5/359) ُم٘م٤ٌمس اامداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌد اظ اعمٛم٘م٤م   ،(4/239)

 (. 353: ص)ؾمؽمآسم٤مدي يمط٤مب اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م ُٕملم آطم٤مؿمٞم٦م  (3)

 (. 69: ص)أصقل احلدي٨م وأطمٙم٤مُمف ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م  (4)

شمٕمٚمٞمثؼ قمثغم  ،(54: ص)ُم٘مدُمث٦م حم٘مثؼ ُمٕمث٤م  إظمٌث٤مر ًمٚمّمثدوق : واٟمٔمر ،(2/253)ه٤مُمش ؾمامء اعم٘م٤مل  (5)

 (. 358: ص)ُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مل ًمٚمقطمٞمد اًمٌٝم٤ٌم  
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ذيمر سمٕمض قمٚمامء اًمرضم٤مل ذم طمؼ ): ووم٣مل أزمق اهلدى ايم٘مٙمب٣مد وهق يداهمع فمـ ايمِمدوق* 

اًمّمدوق اعمجٛمع قمغم قمداًمطف ُمـ أن شمقىمػ سمٕمض ذم اقمط٤ٌمر روايطف ًمٕمٚمف ًمٕمدم صمٌقت 

(وٌٓمف
(5)

. 

 !!ٕمـ ومٞمٝم٤مجمٛمع قمغم قمداًمطف سمٞمٜمام هق يقرد ُمـ ـم: وهٜم٤م شمٜم٤مىمض قمجٞم٥م طمٞم٨م زقمؿ أٟمف

واًمٕمج٥م ُمـ سمٕمض اًم٘م٤مسيـ أٟمف يطقىمػ ذم شمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ): وم٣مل ايمبحراينو* 

 (ٕٞمف مل يٌمح زمتقشمٝمٗمف أضمد َمـ فمٙمامء ايمرصم٣ملإٟمف همػم صم٘م٦م: : وي٘مقل
(5)

. 

ؿمٞمخ اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ورئٞمس اعمذه٥م ذم  (ثه5227ت)وىمد ضمرح اًمٕم٤م  ضمٕمٗمر اًمٜمجٗمل 

زُمٜمف
( )

 : قمـ ُم١مًمٗمل اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م شيمِمػ اًمٖمٓم٤مء»ىم٤مل ذم يمط٤مسمف  ،

وسمٕمْمٝمؿ يٙمذب رواي٦م  ،واعمحٛمدون اًمثالصم٦م يمٞمػ يٕمقل ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ)

صمؿ إن يمطٌٝمؿ ىمد اؿمطٛمٚم٧م قمغم أظم٤ٌمر ي٘مٓمع سمٙمذهب٤م .. ورواي٤مهتؿ سمٕمْمٝم٤م يْم٤مد سمٕمْمٝم٤م.. سمٕمض

 (يم٠مظم٤ٌمر اًمطجًٞمؿ واًمطِمٌٞمف وىمدم اًمٕم٤م  وصمٌقت اعمٙم٤من واًمزُم٤من
(4)

. 

 .ء ذم اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م وُم١مًمٗمٞمٝم٤مهذه سمٕمض أىمقال اًمٕمٚمام

 : اظمراصمع اظمتٟمطمرة: شم٣ميمر٣مً 

إذا يم٤من هذا طم٤مل اًمٙمط٥م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعمذه٥م ومام سم٤مًمؽ سم٤معمقؾمققم٤مت اعمط٠مظمرة اًمطل أًمٗم٧م 

ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اامجري وُم٤م سمٕمده واًمطل مجٕم٧م ُم٤م ه٥م ودب سمٕمد ُمقت آظمر إُم٤مم فم٤مهر 

 .ُمـ أئٛمطٝمؿ سم٠ميمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م ىمرون

 .(هث 5395ت ) ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤م  اًمقاذم (5

                                                

 (. 2/253)ؾمامء اعم٘م٤مل  (0)

 (. 2/253)ه٤مُمش ؾمامء اعم٘م٤مل : اٟمٔمرو ،(53: ص)ُم٘مدُم٦م ُمٕم٤م  إظم٤ٌمر  (2)

 (. 272: ص)اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٞمزان ه٤مُمش  (3)

 (. 43: ص)يمِمػ اًمٖمٓم٤مء  (4)
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 . (هث5534ت )وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ًمٚمحر اًمٕم٤مُمكم  (2

 . (هث5555ت )سمح٤مر إٟمقار ًمٚمٛمجٚمز  (3

 .(هث 5323اعمطقرم )ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمٜمقري اًمٓمؼمد  (4

 : وٞم٘متٖمل هٛم٣م زم٣محلدي٧م فمـ ىمت٣مب واضمد هق زمح٣مر إٞمقار

ٓ ؾمبٜم٥م دم ؾمٚمقل ): سمح٤مر إٟمقارحمًٜمل ذم يمط٤مسمف ُمنمقم٦م  وم٣مل آي٥م اهلل حمٚمد آصػ *

زمؾ وفمعم ايمرٗم٣مت  ،أؽم٣مٞمٝمد ايمرواي٣مت اظمذىمقرة دم ايم٘مت٣مب يمٙمّمٔمٖم٣مء وايم٘مذازمكم واظمج٣مهٝمؾ ايم٘مرغمة

زمؾ وأىمرر َمِم٣مدر ايم٘مت٣مب مل سمِمؾ ٞمسخٜم٣م إلم اظم٠ميمػ  ،اإليمٗم٣مء وأايمذيـ اؾمتبٜمقا دم ايمتٙمٗمل 

قمغم  ،ت َمٛمتٜمٝم٥م إلم َم٠ميمٖمٝمٜم٣م ايمرٗم٣متزم٣مٕؽم٣مٞمٝمد اظمتِمٙم٥م اظمٔمٛمٔمٛم٥م فمـ شمٗم٥م فمـ شمٗم٥م وفمـ شمٗم٣مايمٔمالَم٥م 

اعم١مًمػ ذم أول اًمٙمط٤مب يدرك سمًٝمقًم٦م أن ُم٘مدُم٦م وُمـ ىمرأ  ،أن مجٚم٦م ُمـ ُم١مًمٗمل اعمّم٤مدر جم٤مهٞمؾ

ويمؾ  ،سمّمح٦م رواي٤مت يمط٤مسمف ُمـ إول إمم أظمرُمٕمط٘مدًا ٟمٗمًف أيْم٤ًم   يٙمـ اًمٕمالُم٦م اعم١مًمػ 

ذم شمٚمؽ إقمّم٤مر ي٘مٓمع  قم٤مىمؾ ومٓمـ إذا اًمطٗم٧م إمم طم٤مل اًمرواة ويمٞمٗمٞم٦م اًمٙمط٤مسم٦م واًمطدويـ

 (ومْماًل قمـ ىمٓمٕمف سمطحريػ مجالت اًمرواي٤مت ويمٚمامهت٤م ،سمٛمخ٤مًمٗم٦م مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت ًمٚمقاىمع
(5)

.  

يمٝمٔمٙمؿ أهؾ ايمٔمٙمؿ اظمتقؽمْمقن أن دم زمح٣مر ايمٔمالَم٥م اظمجٙمز رضقان اهلل ): وىم٤مل يمذًمؽ* 

صمتٛم٣مب فمٙمٝمف َمع ىمقهن٣م زمح٣مر إٞمقار صمراشمٝمؿ َمرضة يمُم٣مرهب٣م وَمقاد نمغم صحٝم٥م ٓزمد َمـ آ

 (...وأؾمٝم٣مء َمُم٘مقىم٥م وَمُمتبٜم٥م وصم٤م ايمتقومػ همٝمٜم٣م ،فمٛمٜمام
(5)

. 

 ،يمط٤مب ُمٝمؿ ًمٙمـ ٓ جيقز إظمذ سمٙمؾ ُم٤م ومٞمفسمح٤مر إٟمقار ٙمط٤مب وم): ووم٣مل أيّم٣مً  *

زمٛمٝمٛم٣م يمف َمممفم٥م ضمتك ي٠مطمذ َمٛمٜم٣م َمـ َم٘م٣من خمِمقص ٓ يٕمرق أطمذ وٓ يممب َم٣مء وٕضمٚمف 

 (همٝمف اجلراشمٝمؿ واظم٘مروزم٣مت اظمرضة
( )

. 

                                                
 (. 2/494)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (0)

 (. 5/55)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (2)

 (. 2/273)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (3)
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واٟمٔمروا سمٜمٔمر آقمط٤ٌمر إمم اًمٙمط٥م إظمالىمٞم٦م اعمدوٟم٦م اعمقضمقدة قمٜمدٟم٤م ): ذيمؽووم٣مل ىم* 

واًمٜمٕمرات  ،ٝم٤م سم٤مًمِمٕم٤مرات اًمٕمروم٤مٟمٞم٦مومسم٤مطمطٗم٤م وم٘مد ُمًخ٧م إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م إمم طمد ُم٤م

وزيٛمقه٣م زم٣ميمرواي٣مت ايمّمٔمٝمٖم٥م  ،وسم٤معمزظمروم٤مت اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،وُم٤ٌمًمٖم٤مت إهمٌٞم٤مء اجلٝمٚم٦م ،اًمّمقومٞم٦م

 (!!ٞمسب٥م وم٣مؿمٔم٥م ىم٣مظمتقاسمرات لم ايمرؽمقل إىمرم وإ ٚم٥م واظمجٜمقيم٥م وٞمسبتٜم٣م إ
(5)

 . 

َمتٛم٣مومّم٥م  ،َمتّم٣مرزم٥م اظمٔم٣مين ،وايمٗم٣مصؿ يمٙمٓمٜمر وصمقد رواي٣مت َمٔمتػمة إؽم٣مٞمٝمد): ووم٣مل* 

وىمّمقر اؾمطٕمدادهؿ ذم يمالم  ،ووٕمػ ومٝمٛمٝمؿ ،ُمـ أؿمٝمر قمٚمٚمٝم٤م ضمٝمؾ اًمرواة ذم اًمطٚم٘مل ،اظمتقن

 (ومْماًل قمـ همػمه٤م هم٤مًم٤ًٌم واظ اام٤مدي واًمٕم٤مصؿ وهذا يٜمزل ىمٞمٛم٦م اًمرواي٤مت اعمٕمطؼمة ،اإلُم٤مم
(5)

. 

ضمدي٧م إن اظم٣م ٙمكم إلم اإلهمراط واحل٣مىمٚمكم زمحجٝم٥م ىمؾ ىمت٣مب ضمديرل وزمحجٝم٥م ىمؾ ): ووم٣مل

إَم٣م يمٙمسذاصم٥م أو ومٙم٥م ايمٔمٙمؿ أو يمُمدة آفمتٗم٣مد  ،هؿ إىمررون َمٛمسقب إلم ايمٛمبل إىمرم أو اإلَم٣مم

صغم اظ  ُمـ اًمرؾمقل إقمٔمؿ وأوصٞم٤مئف سمٛمـ يٜمطٝمل إًمٞمف ؾمٜمد احلدي٨م واظمحب٥م واإلطمالص

أو  أو حلّمقل آـمٛمئٜم٤من سمّمدور اخلؼم ُمـ اًمٜمٌل ،ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف شمْمٕمٞمٗمف ورده ،قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ

 (اإلُم٤مم ُمـ أؾم٤ٌمب ٓ رّمؾ ُمٜمٝم٤م ًمٖمػمهؿ ُمـ اعمح٘م٘ملم
( )

 . 

 : َمٛمٜم٨م أهؾ ايمسٛم٥م وَمٛمٜم٨م ايمُمٝمٔم٥م: رازمٔم٣مً 

 : وُمـ ذًمؽ ،ًمًٜم٦م ُمـ وىم٧م ُمٌٙمريٕمؽمف اعمٜمّمٗمقن ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سمٜمْم٩م قمٚمؿ اًمرواي٦م قمٜمد ا

وأُم٤م اًمٕم٤مُم٦م ومٙمطٌٝمؿ داًم٦م ): ضمٝم٧م يٗمقل ،َم٣م ورد فمـ ايمُمٝمخ ٞمقر ايمديـ اظمقؽمقي ايمٔم٣مَمقم *

قمغم أهنؿ ذم أول زُمـ اًمط٤مسمٕملم اٟمطخٌقا أطم٤مديثٝمؿ واقمطٛمدوا قمٚمٞمٝم٤م وأؾم٘مٓمقا ُمٜمٝم٤م يمؾ رء 

 ،ٓ يٗمكطمطك إن ُم٤مًمٙم٤ًم أؾم٘مط ُمـ احلدي٨م ُم٤م ٓ رَم وأصم٧ٌم ُم٤م  ،اؿمطٌف قمٚمٞمٝمؿ صحطف

 (اًم٧ًم ُمِمٝمقرة واًمّمح٤مح
(4)

. 

                                                

 (. 5/55)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (0)

 . (2/436)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (2)

 (. 5/22)ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار  (3)

 (. 525: ص)طم٤مؿمٞم٦م يمط٤مب اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م ُٕملم آؾمؽمآسم٤مدي  (4)
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واًمذي ٓ جيقز اًمطٜمٙمر ًمف أن حمدصمل اًمًٜم٦م ُمـ ): ووم٣مل ايمسٝمد ه٣مؾمؿ َمٔمروف احلسٛمل *

أواؾمط اًم٘مرن اخل٤مُمس يم٤مٟمقا أيمثر وقمٞم٤ًم وإدرايم٤ًم ًمألظمٓم٤مر اًمطل أطم٤مـم٧م سم٤محلدي٨م اًمنميػ ُمـ 

ت اًمٙمط٥م ظمالل وم٠مًمٗمقا سم٤مإلو٤موم٦م إمم يمط٥م اًمرواي٦م وأطمقال اًمرضم٤مل قمنما ،حمدصمل اًمِمٞمٕم٦م

وُمـ سملم ه١مٓء  ،وسمٕمْمٝم٤م رٛمؾ هذا آؾمؿ سم٤مًمذات ،ىمرٟملم ُمـ اًمزُمـ طمقل اعمقوققم٤مت

اًمرمحـ اسمـ اجلقزي اًمٕم٤م  اًمِمٝمػم اًمذي أًمػ يمط٤مسمف اعمقوققم٤مت ذم صمالصم٦م أضمزاء ظمالل  قمٌد

 ،!وم٠مًمػ اًمًٞمقـمل واًمٗمطٜمل ،وشمقاًم٧م سمٕمده اعم١مًمٗم٤مت ذم هذا اعمقوقع ،اًم٘مرن اًم٤ًمدس اامجري

وأصٌح٧م يمطٌٝمؿ ُمـ أضمؾ اعمّم٤مدر وأيمثره٤م وم٤مئدة عمـ  ،سمٜمٗمس اًمطخٓمٞمط وإؾمٚمقب وهمػممه٤م

 .يريد أن يٙمط٥م ذم هذه اعمقاوٞمع

أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد دم٤مهٚمقا هذا اعمقوقع ويم٠مٟمف ٓ يٕمٜمٞمٝمؿ ُمـ أُمره رء ذم طملم أن 

ويمؾ ُم٤م ذم  ،اعمقوققم٤مت سملم ُمروي٤مهتؿ ٓ شم٘مؾ ذم قمدده٤م وأظمٓم٤مره٤م قمـ اعمقوققم٤مت اًمًٜمٞم٦م

ر أهنؿ قم٤مجلقا ُمِم٤ميمؾ احلدي٨م قمـ ـمريؼ ُم١مًمٗم٤مهتؿ ذم قمٚمٛمل اًمرضم٤مل واًمدراي٦م اًمٚمذيـ إُم

يٌحث٤من قمـ أطمقال اًمراوي واًمرواي٦م ويْمٕم٤من اخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م عم٤م يّمح آقمطامد قمٚمٞمف وُم٤م ٓ 

وًمٙمٜمٝمؿ   ر٤موًمقا ظمالل هذه اًم٘مرون اًمٓمقال أن يْمٕمقا وًمق يمط٤مسم٤ًم واطمدًا يِمطٛمؾ وًمق  ،يّمح

ذم طملم أهنؿ ٓ يزاًمقن يٕم٤مٟمقن مم٤م شمريمطف شمٚمؽ  ،قوققم٤مت ذم خمطٚمػ اعمقاوٞمعقمغم ٟمٛمقذج ُمـ اعم

اعمقوققم٤مت ُمـ آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل اًمٌٕمٞمد قمـ اًمِمذوذ وإؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت 

 (اًمطل أدظمٚمٝم٤م اعمرشمزىم٦م ُمـ أشم٤ٌمع احلٙم٤مم واًم٘مّم٤مصقن وىم٤مدة اًمٗمرق وإطمزاب
(5)

. 

 .ئٞم٦م ٟم٘مػ ُمٕمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م أيت وىمٗم٤متسمٕمد هذا اًمٕمرض قمـ ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م اًمروا

 

                                                

 (. 88: ص)اعمقوققم٤مت ذم أصم٤مر وإظم٤ٌمر قمرض ودراؾم٦م  (0)
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 املطلب الثاني 
 وضوعوقفات وع و 

 عدً ووثوقية وصادو الرواية الصيعية
 

 : سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز قمـ ُمّم٤مدر اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وُم١مًمٗمٞمٝم٤م ٟم٘مػ هٜم٤م وىمٗم٤مت قمدة

 اًم٘مرن يمط٧ٌم ذمُذيمر أهن٤م إرسمٕم٦م  ٦مأن اعمّم٤مدر اعمٕمطٛمدة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي: أوًٓ 

ويم٤من اعمٗمؽمض أن يطدارؾمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م  ،اخل٤مُمس اامجري وذًمؽ ذم قمٍم اًمدوًم٦م اًمٌقهيٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

ومطٙمثر ٟمًخٝم٤م  ،ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم ٟمًخٝم٤مـمقال شمٚمؽ اعمدة اًمطل سملم زُمـ شم٠مًمٞمٗمٝم٤م وزُمـ 

ويطداوام٤م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ويراضمٕمقه٤م ويدرؾمقا أؾم٤مٟمٞمده٤م وينمطمقا ُمطقهن٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ أوضمف 

َـّ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ   يطؿ ،قمطٜم٤مءآ  .فإذ ًمق شمؿ ًمٕمثر قمغم رء ُمٜم ،وًمٙم

صم٦م اقمطٛمدوا ذم حت٘مٞمؼ شمٚمؽ اًمٙمط٥م قمغم ٟمًخ حمدشمٚمؽ اًمٙمط٥م ي٘مررون أهنؿ  اومٝم٤مهؿ حم٘م٘مق

  .اًمٕمثقر وًمق وضمدوا ًمذيمروه ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم و  يًطٓمٞمٕمقا

طك ًمق يم٤من ظمٓمٝم٤م إذ ررصقن قمغم أىمدم اًمٜمًخ طم ،وومـ اًمطح٘مٞمؼ ُمٕمروف ًمدى اعمح٘م٘ملم

 .إُم٤م سم٤مقمطامده٤م أصاًل ًمٚمطح٘مٞمؼ أو سم٤مقمطامده٤م ؿم٤مهدة ًمّمح٦م اًمٙمط٤مب ،رديئ٤مً 

واعمح٘مؼ ي٘مقم سمٌح٨م دىمٞمؼ قمـ اًمٜمًخ ذم اعمٙمط٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م اًمطل حتطقي قمغم خمٓمقـم٤مت 

اًمٙمط٥م ًمٚمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م أصمٜم٤مء اًمطح٘مٞمؼ وإضمراء قمٛمٚمٞم٦م اًمطّمحٞمح قمغم وقئٝم٤م إلصم٤ٌمت صح٦م 

 .اًمٙمط٤مب

 . ٟمًخ٤ًم ىمديٛم٦م عم٤م أمهٚمقه٤م وًمق سم٤مإلؿم٤مرة ومٚمق وضمد اعمح٘م٘مقن

ٓمٛم٠من إمم أن شمٚمؽ اعمّم٤مدر   شمطٕمرض ًمٚمدس واإلوم٤ًمد ـمٞمٚم٦م شمٚمؽ اعمدة اًمطل وامذا ومٙمٞمػ يُ 
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 !!اظمطٗم٧م ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اعمّم٤مدر؟

قمٜم٤ميطٝمؿ واهطامُمٝمؿ سمطدريًٝم٤م  اًمٓم٤مئٗم٦م إذ اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م مم٤م يقًمٞمف قمٚمامء

غم اًمٕمٚمامء وشمدويـ ظمٓمقـمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜمٝم٤م وىمراءهت٤م قم ًمٜمًخوذطمٝم٤م وا

 .وهذا ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ُمع ُمراضمٕمٝمؿ ،اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من

شم٘مٌؾ اًمٜمًخ اًمطل   ًم٘مٌقل اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م ًمئال  دىمٞم٘م٦م وىمد ووع قمٚمامء اًمًٜم٦م وقاسمط

 .حتٗمظ

ومنمط اًمٕمٚمامء قمدم ىمٌقل أي ٟمًخ٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ظمٓمقط اًمٕمٚمامء اًمذيـ يٕمطٜمقن هب٤م 

 .يِمٝمدون سمّمحطٝم٤مو

وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٘مد ىمٌٚمقا هذه اًمٜمًخ اًمطل يمط٧ٌم سمٕمد ُمئ٤مت اًمًٜملم ُمع أن قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م 

ي٘مررون أن اًمرواي٤مت واعمّمٜمٗم٤مت ىمد شمٕمرو٧م ًمٚمدس واًمقوع ذم قمٝمد إئٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ ومام 

 !!سم٤مًمؽ سم٤مًمٕمّمقر سمٕمدهؿ؟

يـ طمٗمظ ومٙمٞمػ ُمع ذًمؽ جيقز أن ٟمثؼ ذم يمط٤مب اظمطٗمك أيمثر ُمـ ؾمطامئ٦م قم٤مم ٓ ٟمدري أ

 ! ُمـ طمٗمٔمف و  شمقضمد ًمف ٟمًخ ظمٓمٞم٦م إٓ ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم؟ وٓ

 : وفمدم وصمقد ٞمسخ ومديٚم٥م يمف إضمدى دٓيمتكم

ايم٘مت٤م ايمٗمديٚم٥م ومد أطمٖمٝم٦م ووضع حمٙمٜم٣م ٞمسخ صمديدة زمرواي٣مت صمديدة سمتٖمؼ أن : إولم

 .اظمخٖمٝم٥م دم آؽمؿ ويم٘مٛمٜم٣م ختتٙمػ فمٛمٜم٣م دم اظمّمٚمقن َمع ايم٘مت٤م

ذه ايم٘مت٤م وضمذف َمٛمٜم٣م همٟمفمدَم٦م ايم٘مت٤م ايمس٣مزمٗم٥م إلطمٖم٣مء سمٙمؽ ايمزي٣مدة أٞمف زيد دم ه: ايمر٣مٞمٝم٥م

 .أو ايمٛمٗمِم٣من
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 : َمقومػ ايمٔمٙمامء َمـ َمِم٣مدر ايمرواي٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

 : وأُم٤م ُمقىمػ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمّم٤مدر ومٝمل ُمقاىمػ ُمط٤ٌميٜم٦م

 .ومٛمقىمػ ي٘مدؾمٝم٤م ويِمٝمد ام٤م سم٤مًمّمح٦م* 

 .يٕمؽمف سمٕمدم صح٦م يمؾ ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م وُمقىمػ* 

وم٢من هذه اًمٙمط٥م مجٕم٧م  ،قىمػ اًمٖمٚمق اًمذي ٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕم٤م وٓ ؿمؽ أن اعمقىمػ إول ُم

اًمرواي٤مت ُمـ ظمالل رواة ومٞمٝمؿ اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب واحل٤مومظ واًمقاهؿ وهذا أُمر يٕمؽمف سمف يمؾ 

 .قم٤مىمؾ

 ،وامذا وم٢من ُم٤م يروى قمـ ـمريؼ ه١مٓء اًمرواة ُمٜمف ُم٤م هق صحٞمح وُمٜمف ُم٤م هق وٕمٞمػ

 . وذًمؽ يطٓمٚم٥م إظمْم٤مع شمٚمؽ اًمرواي٤مت ًمٚمٌح٨م واًمدراؾم٦م

قا ظُم وم٠مرَّ  ،د أدرك أهؾ اًمًٜم٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م واهطٛمقا سمقوع اعمٜم٤مه٩م اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمحامي٦م اًمًٜم٦موىم

ودرؾمقا ُمـ ظمالل  ،وووٕمقا ُمٜمٝمج٤ًم ًمٚمطٕمريػ سم٠مطمقاامؿ ،ومقا هبؿ شمٕمريٗم٤ًم دىمٞم٘م٤مً ًمٚمرواة وقمرَّ 

 .وم٘مٌٚمقا صحٞمحٝم٤م وردوا وٕمٞمٗمٝم٤م ،رواي٤متاًم ذًمؽ

ام ص٤مطم٤ٌممه٤م ودىم٘م٤م ذم اظمطٞم٤مر وامذا   يِمٝمدوا ًمٙمط٤مب سم٠مٟمف صحٞمح همػم يمط٤مسملم قمٜمل هب

ُمـ ٟم٘مد اًمٕمٚمامء وشمطٌٕمٝمؿ امام وٟم٘مدهؿ ًمٌٕمض ُم٤م ورد يًٚمام وُمع ذًمؽ    ،أطم٤مديثٝمام شمدىمٞم٘م٤ًم ؿمديداً 

  .وم٢مهنؿ ٓ يًٚمٛمقن ُمـ اًمٜم٘مص واًمقهؿ ومٞمٝمام ًمٞم٘مٞمٜمٝمؿ أن اًمٌنم ُمٝمام سمٚمٖمقا ذم اًمٙمامل

 : ىمت٣مب ايم٘م٣مدم: شم٣ميمر٣مً 

: ًمٙمط٤مب وهق اعمطٕمٚمؼ سم٤مٓقمط٘م٤مد و اعمًٛمك سمثًم٘مد أوردٟم٤م قمدد أطم٤مدي٨م اًم٘مًؿ إول ُمـ ا

قمغم إٓ  حمدصمقا اًمِمٞمٕم٦م طمديث٤ًم   يطٗمؼ (3795)وىمد اؿمطٛمؾ هذا اًم٘مًؿ قمغم  ،شإصقل»

 ،وذًمؽ قمغم ىمقاقمد اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ واًمطل ومٞمٝم٤م شم٤ًمهؾ ذم اًمطّمحٞمح ،طمديث٤مً  (523)شمّمحٞمح 

ف   ي١مًمػ ُمثٚمف ذم وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف يٜم٘مص ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ذًمؽ اًمٙمط٤مب اًمذي يزقمؿ اًمِمٞمٕم٦م أٟم
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 !!اإلؾمالم

إٓ وٓ قمـ قمكم ،إٓ واطمد وقمنمون طمديث٤مً  ^صمؿ ًمٞمس ذم هذا اجلزء قمـ اًمٜمٌل 

 .صمامٟمٞم٦م وؾمطقن طمديث٤مً 

 !!ٓ ذم اًمٙم٤مذم وٓ ذم سم٘مٞم٦م اًمٙمط٥م إرسمٕم٦موٓ يقضمد طمدي٨م واطمد قمـ وم٤مـمٛم٦م

 !!ومام هق اًمن ي٤م شمرى؟

ذم  ^طمدي٨م واطمد قمـ اًمٜمٌل  ٦ميصمؿ   يّمح طم٥ًم ىمقاقمد ُمّمٓمٚمح اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنم

وهذا يٙمِمػ قمـ ظمٚمؾ قمجٞم٥م ذم ُمّم٤مدر هل قمٛمدة اًمٓم٤مئٗم٦م ذم  ،اجلزء اًمث٤م  ُمـ إصقل

 !!ديٜمٝم٤م

 : ىمت٤م اظمِم٣مدر ايمٗمديٚم٥م اَمِمٛمٖمق: رازمٔم٣مً 

وىمد يمِمػ اًمٕمٚمامء قمـ وٕمٗمف قمٚمٛمٞم٤ًم  شايمْمقد»ُمّمٜمػ يمط٤مسملم ُمـ شمٚمؽ اًمٙمط٥م هق 

 .واوٓمراسمف ُمٜمٝمجٞم٤مً 

يمام ىم٤مل حمٛمد ُمٝمدي سمحر  (ٓ سم٘م٣مد سمٛمّمبط): آراءه ذم ذًمؽ وم٘مد أيمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أن

وي٘مٌؾ  ،يْمٕمػ اًمراوي ذم ُمٙم٤من ويٕمٛمؾ سمروايطف ذم ُمٙم٤من آظمر إٟمف ثث أي اًمٓمقد ثث صمؿ ،اًمٕمٚمقم

 !!رواي٦م اعمرؾمؾ ويرد اعمًٜمد ورواي٦م اًمث٘م٦م

هتذي٥م : أي (طمبط فمٓمٝمؿ دم ىمت٣ميب إطمب٣مر)وأيمد قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م يمذًمؽ أٟمف ىمد وىمع ًمف 

ومٙمٞمػ !! وأن إظمٓم٤مء وإهمالط ذم يمطٌف ٓ حتَم يمام ىم٤مل اًمِم٤مظمقري ،ٙم٤مم وآؾمطٌّم٤مرإطم

وإذا يم٤من هذا ؿمٞمخ  !!(ؾمٝمخ ايمْم٣م ٖم٥م): واًمٕمج٥م أهنؿ ؾمٛمقه ،ُمثؾ هذا يقصمؼ ذم قمٚمٛمف وروايطف

 !اًمٓم٤مئٗم٦م؟ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ومٙمٞمػ سمٌ٘مٞم٦م

وىمٟمن اظمِمٛمػ ): لطمٞم٨م ىم٤م ،أن اهتٛمف ذم قم٘مٚمف -يمام شم٘مدم-وًم٘مد سمٚمغ سمٌٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م 

 !!(مل ي٘مـ دم ضم٣مل ايمٝمٗمٓم٥م ظم٣م ٞمٓمر إلم ىمت٣مب آؽمتبِم٣مر
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وم٘مد  (ايمِمدوق): سمؾ طمطك ُم١مًمػ اًمٙمط٤مب اًمث٤مًم٨م وهق ،وًمٞمس هذا ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٓمقد

ٕن مجٞمع يمط٥م اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يمام شم٘مدم   ؿمٙمؽ سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم وصم٤مىمطف: 

 !!وذًمؽ رء يدقمق إمم اًمري٥م ،شمقصم٘مف

 : زمح٣مر إٞمقار: طم٣مَمس٣مً 

سمٕمد أيمثر ُمـ صمامٟمامئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ ُمدة : أي ،هذا اًمٙمط٤مب أًمٗمف ص٤مطمٌف ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

وامذا وم٘مد مجع ومٞمف رواي٤مت ُيِمؽ  اًمٔم٤مهريـ ثثث طم٥ًم اصٓمالطمٝمؿ ثثث آظمر إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م

هذا  ومد ضمذروا َمـايمُمٝمٔم٥م اظمٔم٣مسيـ  فمٙمامءزمٔمض وهلذا هم١من  ،أن أيمثره٤م ُمقوقع ذم هذا اًم٘مرن

 : ايم٘مت٣مب

ٓ ؿمٌٝم٦م ذم ؿمٛمقل أؾم٤مٟمٞمد اًمرواي٤مت اعمذيمقرة ذم ): وم٣مل آي٥م اهلل حمٚمد آصػ حمسٛمل

 (..اًمٙمط٤مب ًمٚمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم واعمج٤مهٞمؾ اًمٙمثػمة

َمع ىمقهن٣م زمح٣مر إٞمقار صمراشمٝمؿ إن ذم سمح٤مر اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز روقان اظ قمٚمٞمف ): ووم٣مل

وايمٗم٣مصؿ يمٙمٓمٜمر وصمقد رواي٣مت ): وم٘م٤مل ،صمؿ يمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ ىم٤مصٛم٦م اًمٔمٝمر (َمرضة يمُم٣مرهب٣م

 .(دم ايمتٙمٗمل َمـ أؾمٜمر فمٙمٙمٜم٣م صمٜمؾ ايمرواة ،َمتٛم٣مومّم٥م اظمتقن ،َمتّم٣مرزم٥م اظمٔم٣مين ،َمٔمتػمة إؽم٣مٞمٝمد

يم٤من  ٦موًمٕمؾ هذا يٗمنه يمالم اًمزيدي اًم٤ًمسمؼ اًمذي يِمٝمد أن أطمد قمٚمامء آصمٜمل قمنمي

 !!.يْمع أطم٤مدي٨م ويْمع ام٤م أؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م

 فم٣ممل طمبغم زم٣ميم٘مت٣مب َمـ زفمامءحمسٛمل ايمس٣مزمٗم٥م ؾمٜم٣مدة َمـ وؾمٜم٣مدة آي٥م اهلل حمٚمد آصػ 

ايمْم٣م ٖم٥م ي٘مُمػ ايمٗمٛم٣مع فمـ هذا ايم٘مت٣مب اظمٚمٙمقء زم٣مجلراشمٝمؿ ايمٔمٗمدي٥م وإطمالومٝم٥م ايمتل دؽمٜم٣م 

 !!ديـ اإلؽمالم ايم٘مذازمقن يمٝمٛمٌموا فمٗم٣م دهؿ ويٖمسدوا

وم٠مي ُمقصمقىمٞم٦م ذم ُمثؾ هذه اعمقؾمققم٤مت اًمطل شمقًمدت سمٕمد ىمرون ُمـ قمّمقر اًمرواي٦م مم٤م 

 .اؾمطٛمرار اًمٙمٞمد امذا اًمديـ واًمدس ومٞمفي١ميمد 

ام٤م رضم٤مًٓ خمٚمّملم يمِمٗمقا قمـ إطم٤مدي٨م  وأُم٤م رواي٤مت أهؾ اًمًٜم٦م وم٘مد ؾمخر اظ 
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 .ؿوهطٙمقا أؾمط٤مره -واًمطل أراد اعمطًٚمٚمقن ذم إُم٦م إوم٤ًمد اًمديـ هب٤م  -اعمٙمذوسم٦م ومٞمٝم٤م 

د يمِمٗمقا اامجري ىم ث٤مًم٨مأهنؿ ُمـ اًم٘مرن اًم دمدومراضمع يمط٥م اعمقوققم٤مت قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م 

 .رواي٤مت اًمٙمذاسملم اًمذيـ أرادوا أن يطًٚمٚمقا إمم ُمّم٤مدر اًمًٜم٦م ومجٕمقه٤م ذم ُمّمٜمٗم٤مت ظم٤مص٦م

سمؾ ٓ يدرى أيـ يم٤مٟم٧م  ،وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٢من ُمّم٤مدرهؿ   يٕمطـ هب٤م قمٚمامؤهؿ ـمٞمٚم٦م هذه اعمدة

 !!!أيمثر ُمـ صمامٟمٞم٦م ىمرون: أي ،ُمقضمقدة إمم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

ايمُمٝمٔم٥م زمتٗمدم أهؾ ايمسٛم٥م دم ضبط ايمرواي٣مت وضمٖمٓمٜم٣م ئمؼمف اظمٛمِمٖمقن َمـ فمٙمامء : ؽم٣مدؽم٣مً 

 .ومتحٝمِمٜم٣م وسمٟمطمر ايمُمٝمٔم٥م دم ذيمؽ

وأَم٣م ايمٔم٣مَم٥م هم٘متبٜمؿ دايم٥م فمعم أهنؿ دم أول زَمـ ): ىم٤مل ٟمقر اًمديـ اعمقؾمقي اًمٕم٤مُمكم* 

 .(ايمت٣مزمٔمكم اٞمتخبقا أضم٣مديرٜمؿ وافمتٚمدوا فمٙمٝمٜم٣م وأؽمٗمْمقا َمٛمٜم٣م ىمؾ رء اؾمتبف فمٙمٝمٜمؿ صحتف

ىمٌؾ أًمػ وصمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م : أي ،اًم٘مرن إول وأوائؾ اًم٘مرن اًمث٤م  وزُمـ اًمط٤مسمٕملم ذم أواظمر

 .اًمديـ سم٠مهؾ اًمًٜم٦م وهذا دًمٞمؾ طمٗمظ اظ  ،شم٘مري٤ٌمً 

وايمذي ٓ جيقز ايمتٛم٘مر يمف أن ): وي١ميمد ه٤مؿمؿ ُمٕمروف احلًٜمل هذه احل٘مٞم٘م٦م سم٘مقًمف* 

٣مؿم٦م حمدشمل ايمسٛم٥م َمـ أواؽمط ايمٗمرن اخل٣مَمس ىم٣مٞمقا أىمرر وفمٝم٣ًم وإدراىم٣ًم يمألطمْم٣مر ايمتل أضم

 .(زم٣محلدي٧م ايممميػ َمـ حمدشمل ايمُمٝمٔم٥م

وهذه ؿمٝم٤مدات سمٕمض ُمٜمّمٗمل اًمِمٞمٕم٦م شم١ميمد طمٗمظ أهؾ اًمًٜم٦م عمروي٤مهتؿ وإمه٤مل اًمِمٞمٕم٦م 

 .عمروي٤مهتؿ

قصمقق هب٤م ًمالؾمطدٓل قمغم اًمديـ وهذا ي١ميمد أن ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م ٓ شمرىمك إمم درضم٦م اًم

 .وٓ ذيٕم٦م قم٘مٞمدةٓ

قمغم ُمثؾ هذه  يٕمطٛمدواأٟمٗمًٝمؿ أن ومٝمؾ جيقز سمٕمد هذه اًمِمٝم٤مدات ُمـ حم٘م٘مل اًمٓم٤مئٗم٦م 

 ! ؟أو سمٞم٤من طمٙمؿ يط٘مرب سمف إمم اظ  اًمٙمط٥م ذم شم٘مرير قم٘مٞمدة
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اإلؾمالم  سمام صح قمـ ٟمٌل إن اًمذي هيٛمف ديٜمف يٌح٨م قمـ اعمّم٤مدر اعمقصمقىم٦م ًمٞمطٕمٌد اظ 

 .سم٤مًٓ ًمٚمٛمقروصم٤مت اًمطل ٓ يقصمؼ هب٤م لوٓ يٚم٘م حمٛمد 

وآصمر ح٨م قمـ احلؼ واشمٌع أسم٤مء وإضمداد وًمٞمٕمد اجلقاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمؾ ُمـ ومرط ذم اًمٌ

 .واظ اعمًطٕم٤منقمغم أظمرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م 

 



 

 
 
 

 

 
 وٌانعشزاحلبدٌ وادلجحث 

 عدو وفبء انزواَبد انشُعُخ ثعهىو اندٍَ
  

قمدم ووم٤مءاًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م  :قمرض ُمقوقع: اظمْمٙم٤م إول

 سمٕمٚمقم اًمديـ

يثث٤مت قمثثدم ووم٤مءاًمروا: ُمقوثثقعوىمٗمثث٤مت ُمثثع : اظمْمٙميي٤م ايمريي٣مين

 اًمِمٞمٕمٞم٦م سمٕمٚمقم اًمديـ
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 املطلب األول 

 : عرض ووضوع

 عدً وفاءالروايات الصيعية بعموً الديَ

 

 

اسمطدأٟم٤م هذا اًمٙمط٤مب سمٌح٨م قمـ اإلُم٤مُم٦م ودقمثقى اًمِمثٞمٕم٦م آصمٜمثل قمنمثي٦م أهنث٤م يمث٤مًمٜمٌقة وأن 

قمٚمثٞمٝمؿ  ُمٜمّمثقص٦م اًمِمٞمٕم٦م شمٕمطٛمد ذم ديٜمٝم٤م قمغم هذه اإلُم٤مُم٦م وقمٞمٜم٧م أؿمخ٤مص٤ًم زقمٛم٧م أهنؿ أئٛمث

 .وأن اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م اقمطٛمدت قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٕمروم٦م ديٜمٝم٤م ُمـ اظ 

ُمـ ختٚمػ قمٜمٝمث٤م و ،ُمـ ريم٥م ومٞمٝم٤م ٟمج٤م ((ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة)): صمؿ زقمٛم٧م أن ه١مٓء إئٛم٦م هؿ

 !!هٚمؽ

صمؿ ٟم٧ًٌم إمم ه١مٓء إئٛم٦م قمنمات أٓف ُمثـ اًمروايث٤مت واًمطثل شمٌثلم ًمٜمث٤م ذم إسمحث٤مث 

 .اًم٤ًمسم٘م٦م قمدم ُمقصمقىمٞمطٝم٤م

وًمٙمٜم٤م هٜم٤م ؾمٜمٗمؽمض أن هذه اًمرواي٤مت صحٞمح٦م وأهن٤م ص٤مدرة قمـ إئٛم٦م واًمثذيـ شمطث٤مسمٕمقا 

 .إمم ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م

ُمثـ ريمٌٝمث٤م   رثط٩م إمم ؾمثٗمٞمٜم٦م  (( ؾمثٗمٞمٜم٦م ٟمجث٤مة )): ومٝمؾ صحٞمح أن هذه اًمرواي٤مت ُمثٚمث٧م

 !همػمه٤م إذ ومٞمٝم٤م طم٥ًم زقمٛمٝمؿ اًمٜمج٤مة ٕهن٤م متثؾ احل٘مٞم٘م٦م اًمديٜمٞم٦م اًمطل رط٤مضمٝم٤م اعمًٚمؿ؟

 .هذا ُم٤م ؾمٜمراه ذم هذا اعمٌح٨م سمٛمِمٞمئ٦م اظ شمٕم٤ممم

 : سمٛمراضمٕم٦م اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل واًمذي اؿمطٛمؾ قمغم قمدة قمٚمقم هل

 .ايمرواي٣مت ٞمٖمسٜم٣م
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 .وَمِمْمٙمح احلدي٧م ايمذي حيٖمظ زمف سمٙمؽ ايمرواي٣مت

 .وايمٖمٗمف ايمذي هق سمٖمِمٝمؾ إضم٘م٣مم

 .وأصقل ايمٖمٗمف ايمذي هق ومقافمد ايمٖمٗمف

 .وايمتٖمسغم ايمذي هق زمٝم٣من يم٘مت٣مب اهلل 

رى أن اًمِمثٞمٕم٦م آصمٜمثك قمنمثي٦م   شمٙمطثػ سمثام ورد قمثـ إئٛمث٦م ذم هثذه اًمٕمٚمثقم اًمطثل متثثؾ ٟم

اًمريم٤مئز اًمطل ي٘مقم قمٚمٞمٝمث٤م اًمثديـ و  يٜم٘مثؾ قمثـ أئٛمثطٝمؿ ـمثقال وضمثقدهؿ ُمث٤م يٙمٗمثٞمٝمؿ ومٞمٝمث٤م قمثـ 

همػمهؿ وذًمؽ سمِمٝم٤مدة قمٚمامئٝمؿ قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م يمام ؾمٞم٠ميت وسمّمٜمٞمٕمٝمؿ اًمذي هق أيمؼم ؿم٤مهد قمثغم 

 .هذه احل٘مٞم٘م٦م

 .يكم ٟمامذج ُمـ اقمؽماف قمٚمامئٝمؿ سمطٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م وومٞمام

 : وٟمذيمر يماًل ُمـ هذه اًمٗمٜمقن قمغم طمده

 .ايمرواي٣مت: أوًٓ 

ىمد شمّمؾ إمم ىمراسم٦م صمامٟمثلم  ط٥م اًمِمٞمٕم٦م جيد أن ٟم٦ًٌم يمٌػمة ضمداً اعمططٌع ًمرواي٤مت إطمٙم٤مم ذم يم

٤م أو ِزيثد ذم اعم٤مئ٦م هل رواي٤مت ؾمٜمٞم٦م ٟم٘مٚم٧م سمٜمّمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م صمؿ ُٟم٧ًٌم إمم إئٛم٦م وطُمرف سمٕمْمثٝم

 .ومٞمف وٟم٘مص

وم٢من اًمطّمٜمٞمػ اًمِمٞمٕمل   ئمٝمر إٓ ذم اًم٘مرن اًمراسمع وهق اًم٘مرن اًمثذي ىمثد دوٟمث٧م ومٞمثف مجٞمثع 

اًمرواي٤مت اًمًٜمٞم٦م وأصٌح امث٤م ُم١مًمٗمث٤مت وُمقؾمثققم٤مت وُمثـ زقمثؿ أن هٜمث٤مك يمطٌث٤ًم ًمٚمِمثٞمٕم٦م آصمٜمثل 

 .قمنمي٦م صح٧م ٟمًٌطٝم٤م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ومٚمٞمدًمٜم٤م قمٚمٞمف إذ ًمق وضمد ٕفُمٝمر

ى اًمطل ىمد ُمٚمئ٧م هب٤م يمط٥م اًمؽماضمؿ آصمٜمل قمنمي٦م سم٠من هٜم٤مك ُم١مًمٗمث٤مت ٕقمثداد وأُم٤م اًمدقم٤مو

 .يمٌػمة ُمـ قمٚمامئٝمؿ دون وضمقد ٟمًخ ام٤م ومال يث٧ٌم سمٛمثٚمٝم٤م طم٘م٤مئؼ
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طمٞمدر طم٥م اظ ذم ؾمٞم٤مق يمالم ًمف قمـ ٟم٦ًٌم وم٘مف اًمِمثٞمٕم٦م إمم اًمًثٜم٦م ثثث ؾمثٞم٠ميت : ي٘مقل اعمحدث

 ًثقسم٦م إمم اًمًثٞمد حمٛمثد طمًثلم اًمؼموضمثرديوهثذا ٟمٔمثػم اعم٘مقًمث٦م اعمٜم): ىمري٤ًٌم سمٛمِمثٞمئ٦م اظ شمٕمث٤ممم ثثث

هؾ ايمبٝم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمسالم إٞمام سمٔمػّم فميـ ضم٣مؾميٝم٥م فميعم أزمٟمن رواي٣مت اًمطل شم٘مقل  (هث 5383ُمطقرم )

 .( ) (ايمٖمٗمف ايمسٛمل

 .َمِمْمٙمح احلدي٧م :٣مً شم٣مٞمٝم

وهذا اًمٗمـ ىمد ٟمْم٩م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ىمٌثؾ اًم٘مثرن اًمراسمثع سمث٤مقمؽماف قمٚمثامء اًمِمثٞمٕم٦م 

ف اًمِمٞمٕم٦م هذا اًمٗمـ إٓ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع أو اًم٤ًمدس طمٞمث٨م ىمث٤مُمقا سمٜم٘مٚمثف ُمثـ أٟمٗمًٝمؿ سمٞمٜمام   شمٕمر

يمط٥م اًمًٜم٦م يمام شم٘مدم شمٗمّمٞمٚمف ؾم٤مسم٘م٤ًم وٓ سم٠مس سم٢مقم٤مدة سمٕمض أىمقال قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ذم 

 .ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمطذيمػم

وهثق شم٘مًثٞمؿ احلثدي٨م قمٜمثدهؿ إمم صثحٞمح )ذيمر احلر اًمٕمث٤مُمكم أن آصثٓمالح اجلديثد * 

 وآصْمالح اجلديد): وم٘م٤مل ،ي ووٕمف اسمـ اعمٓمٝمر إٟمام هق حم٤موًم٦م ًمط٘مٚمٞمد أهؾ اًمًٜم٦مواًمذ (وهمػمه

 (َمٟمطمقذ َمـ ىمتبٜمؿ ىمام هق ـم٣مهر زم٣ميمتتبع سمؾ هق ،ُمقاومؼ ٓقمط٘م٤مد اًمٕم٤مُم٦م واصٓمالطمٝمؿ
(5)

. 

 : ص٣مضم٤م ىمت٣مب هداي٥م إزمرار اإلطمب٣مري ل ايم٘مرىمل ايمُمٝمٔمليٗمق *

أي  -ة ذم اًمدراي٦م ُمـ خمؽمقمث٤مت اًمٕم٤مُمث٦مإن شم٘مًٞمؿ إطم٤مدي٨م إمم إىم٤ًمم إرسمٕم٦م اعمذيمقر)

وإن قمٛمؾ أصح٤مسمٜم٤م اعمط٠مظمريـ سمف يم٤من قمـ همٗمٚم٦م وأي٦م همٗمٚم٦م طمٞمث٨م   يٜمطٌٝمثقا عمث٤م  … -أهؾ اًمًٜم٦م 

(...يٚمزُمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد واًمٓمٕمـ ذم أصؾ اعمذه٥م ومْماًل قمـ أهٚمف
( )

!!! 

أن ؾمي٣مع ؿمرييؼ إصيقيمٝمكم واطمتٙمْمي٦م أصيقل ايمٔم٣مَمي٥م زمٟمصيقل اخل٣مصي٥م إمم ): إمم أن ىمث٤مل

ًمثثذًمؽ يمثثثر آظمثثطالف سمٞمثثٜمٝمؿ وزادت  ،طمرون فمييـ ايمٔمٚمييؾ زمييٟمىمرر إضم٣مدييي٧مٟمرض اظمتييهمييٟمفم

                                                
  (.35-29ص): طمٞمدر طم٥م اظ/ قمٚمؿ اًمٙمالم اعمٕم٤مس (0)

 (. 33/259)وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (2)

  (.536: ص): ئٛم٦م إـمٝم٤مرهداي٦م إسمرار إمم ـمريؼ إ (3)
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(!احلػمة
(5)

. 

 !! ٟمٕمؿ طمػمة ٟمحٛمد اظ قمغم اًمًالُم٦م

ٕن اًمرواي٤مت   شمّمدر ُمـ ُمٕمّمقم و  حتٗمظ ُمـ أشم٤ٌمع اًمٓم٤مئٗم٦م وشمٓمٌٞمثؼ اعمّمثٓمٚمح قمٚمٞمٝمث٤م 

 !!يٌٓمٚمٝم٤م

 .ايمٖمٗمف: شم٣ميمر٣مً 

 .طٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًمٕم٤ٌمدواًمٗم٘مف وهق اجل٤مٟم٥م اًمطنميٕمل ذم اًمديـ واعم

ًمٚمٗم٘مف اًمًثٜمل اًمثذي ىمثد ٟمْمث٩م ىمٌثؾ ٤ًم وأول يمط٤مب فمٝمر ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م يم٤من اٟمٕمٙم٤مؾم

 .ذًمؽ ذم طملم أٟمف ٓ يقضمد ًمٚمِمٞمٕم٦م يمط٤مب وم٘مٝمل ىمٌؾ ذًمؽ مم٤م ضمٕمٚمٝمؿ يٕمطٛمدون قمغم يمط٥م اًمًٜم٦م

  : ايمب٣مضم٧م ايمُمٝمٔمل صمٔمٖمر ايمُم٣مطمقري ايمبحراين يٗمقل *

ُمث٤مم احلًثـ اًمٕمًثٙمري ذم ُمٜمطّمثػ اًم٘مثرن اامجثري وائؾ سمٕمثد وومث٤مة اإلوضمد اًمٗم٘مٝم٤مء إ)

اًمث٤مًم٨م أن اًمٗم٘مف اًمًٜمل واعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م ُمر قمٚمٞمٝم٤م زُمـ ـمقيؾ شمٙمقٟم٧م وىمٓمٕم٧م أؿمثقاـم٤ًم 

 ،ومثٞمام يريثد اًمٗم٘مثف اإلُمث٤مُمل اًمطٙمثقن واًمطٌٚمثقر طمثديث٤ًم ذم صثٞمٖم٤مت ُمٜمٝمجٞمث٦م ،ذم اًمٌٜم٤مء ُمثـ ظمالًمثف

وُمٜمثذ ذًمثؽ  ^٦م سمقوم٤مة اًمٜمٌثل إقمٔمثؿ ن قمٍم اًمطنميع اٟمطٝمك سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدرؾم٦م اًمًٜمٞموذًمؽ ٕ

سمٞمٜمام   يٜمطف قمٍم اًمطنميع و  يٌدأ قمٍم اًمٗم٘مثف ذم اعمدرؾمث٦م  ،احللم ذقم٧م هذه اعمدرؾم٦م سم٤مًمٔمٝمقر

وم٘م٤مُمث٧م  ،اإلُم٤مُمٞم٦م إٓ ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع اامجري سمٕمد اٟمطٝم٤مء اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمثٖمرى ًمإلُمث٤مم اعمٝمثدي

ٝمثث٤م ذم صثثٞم٤مٟم٦م شمثثراث إئٛمثث٦م ووضمثثدت وفمٞمٗمط! !اعمدرؾمثث٦م اإلُم٤مُمٞمثث٦م قمثثغم أؾمثث٤مس قمٚمٛمثثل سمحثث٧م

يستحرٜم٣م ؾمٔمقر ومقي زمرضورة َمسي٣مزمٗم٥م ايميزَمـ وَمقاىمبي٥م  ،وصٞم٤مهمطف وومؼ ُمٜمٝم٤مج اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل

 (وصٙم٦م إيمٝمف اظمدرؽم٥م ايمسٛمٝم٥م َم٣م
(5). 

عم٤مذا   يقايم٥م إئٛم٦م ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمف اعمدرؾم٦م اًمًٜمٞم٦م وىمثد ؿمثٝمدوا ُمث٤م وصثٚم٧م إًمٞمثف اًمًثٜم٦م 

                                                

  (.536: ص): هداي٦م إسمرار إمم ـمريؼ إئٛم٦م إـمٝم٤مر (0)

  (.343: ص): ُمرضمٕمٞم٦م اعمرطمٚم٦م وهم٤ٌمر اًمطٖمٞمػم (2)
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 !!وقم٤مسوه٤م؟؟

 : قمـ اًمٗم٘مف آصمٜمل قمنمي طمٞمدر طم٥م اظ: وي٘مقل اعمحدث اًمِمٞمٕمل اعمٕم٤مس* 

سمثثدأ  (هثثث463)ًمٚمِمثثٞمخ أيب ضمٕمٗمثثر اًمٓمثثقد  "اخلثثالف"و "اعمًٌثثقط": وسمٔمٝمثثقر يمطثث٤ميب)

ًم٘مثثد أراد اًمٓمثثقد ذم اًمٙمطثث٤مب إول إصمٌثث٤مت أن اًمِمثثٞمٕم٦م ًمثثدهيؿ ذم اعمثثقروث  ،اًمقوثثع يطٚمثثػ

أراد رد اًمطٝمٛمث٦م ًم٘مثد  ،اخل٤مص هبؿ اؾمطٞمٕم٤مسم٤ًم عمٗمردات اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وصقره وومروٞم٤مشمف وٟمقازًمف

 .وم٠مؾمس اعمًٌقط قمغم أؾم٤مس ذًمؽ ،اعمقضمٝم٦م إمم اإلُم٤مُمٞم٦م ُمـ أٟمف ٓ وم٘مف ام٤م

 ،قمٞمٜم٤مت ؿمثٞمٕمٞم٦م ًمٞمحثذو طمثذوه٤م ذم شم٠مًمٞمٗمثف ًمٚمٛمًٌثقط -ومٞمام يٌدو –و  شمٙمـ أُم٤مم اًمٓمقد 

وطمث٤مول أن يٕمٓمثل ُمقاىمثػ ؿمثٞمٕمٞم٦م  ،ؾ اًمًٜم٦م ذم ُمّمثٜمٗم٤مهتؿهُمـ هٜم٤م أظمذ اًمٗمروع اًمطل ـمرطمٝم٤م أ

دطمٙمي٦م إهم٘مي٣مر واظمٗميقٓت وايمٖميروض واخلالهمي٣مت ايمسيٛمٝم٥م إلم ايميداطمؾ  وفمػم هذا ايمْمريؼ ،ام٤م

 .ايمُمٝمٔمل

وأنميرق ايمسي٣مضم٥م ايمُميٝمٔمٝم٥م  ،قمثغم أؾمث٤مس اًمٗم٘مثف اعم٘مث٤مرن "اخلثالف"ومٌٕمد أن أًمػ اًمٓمقد 

َم٘مٛميف ذيميؽ َميـ سمٗميديؿ  ،زمآراء ايمٖمٗمف ايمسٛمل وَمٛم٣مومُمتٜم٣م فمعم ٞمْم٣مق ؾمٚمؾ ايمٖمٗمف َمـ أويميف إلم آطميره

 .جترزم٥م اظمبسقط زمُم٘مؾ زم٣مرع

ٕمر اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل أٟمف سم٤مت ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٛمط٤مسمٕم٦م اخلالوم٤مت واًمٗمٙمثر اًمًثٜمل ذم ضمزئٞم٤مشمثف وهٙمذا ؿم

وهثذا  ،اًمثذي ومثطح عمرطمٚمث٦م ضمديثدة ،وُمٜم٤مهجف سمّمقرة أيمؼم ُمـ ظمثالل ُمط٤مسمٕمطثف يمطث٤مب اعمًٌثقط

 .قمغم ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ،صم٤مر طمٗمٞمٔم٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤مسمـ إدريس احلكمأ ُم٤م

 (هث726)إٓ أن جمئ اًمٕمالُم٦م احلكم 
(5)

إوو٤مع ىم٤مـمٕمث٤ًم اًمٓمريثؼ قمثغم ُمٜمط٘مثدي دمرسمث٦م  همػم 

                                                

درس اًمٕمالُم٦م احلكم قمٜمد سمٕمض : ) درس قمغم أهؾ اًمًٜم٦م وم٘م٤مل احلكم ذيمر طمٞمدر طم٥م اظ ذم طم٤مؿمٞم٦م يمط٤مسمف أن (0)

  ،سمثثثثـ قمٛمثثثثر اًمٙم٤مشمثثثث٥م اًم٘مزويٜمثثثثل اًمِمثثثث٤مومٕمل اًمثثثثديـ قمثثثثكم اًمِمثثثثٞمخ ٟمجثثثثؿ: قمٚمثثثثامء اًمًثثثثٜم٦م ُمثثثثثؾ

 واًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ قمٌداظ سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمثكم سمثـ اًمّمث٤ٌمغ احلٜمٗمثل ،واًمِمٞمخ سمره٤من اًمديـ اًمٜمًٗمل احلٜمٗمل 

 . اًمٙمقذم
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همٗميد طمي٣مض ايمٔمالَمي٥م إؿمي٣مر ايمٖم٘مير ايمسيٛمل فميعم ٞمْمي٣مق  ،اًمِمٞمخ اًمٓمقد رهمؿ ُمٔم٤مهره٤م اعمح٤مومٔم٦م

 (فمعم زمٔمض فمٙمام ٜمؿ سمٙمٚمذ[ سمي]ضمتك وسمٔمٙمؿ زمُم٘مٍؾ َمتٚمٝمٍز ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م فمٛمد ايمسٛم٥م  ،واؽمع
(5)

. 

 : يكمدى اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م ي٘مقل طمٞمدر طم٥م اظ سمٕمد يمالم ًمف قمـ اًمٜمط٤مضم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمو 

واًمِمثٞمخ اًمٓمثقد  (هثث 436اعمطثقذم  )هٙمذا اعم٘مقًم٦م اًمطل شمرى أن أُمثث٤مل اًمًثٞمد اعمرشم٣مث "

وهيق ؽميٝم٣مق  ،ٟمٔمرًا ًمًٞم٤مق شم٤مريل ُمٕملم أٟمط٩م هذه اًمٙمط٥ميم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقن اإلمج٤مع اًمٙمثػم ذم يمطٌٝمؿ 

رصم٣ميمٝمي٥م ىمي٣مٞمقا ئميغّمون ايمُميٝمٔم٥م زمٔميدم وصميقد ٞمت٣مصمي٣مت همٗمٜمٝمي٥م و ـاظمقاصمٜم٥م َميع أهيؾ ايمسيٛم٥م ايميذي

 : هذا إُمر ومرض احل٤مضم٦م إمم إسمراز ٟمقع ُمـ اًمقطمدة واًمطامؾمؽ صمؿ ىم٤مل ،فمٛمدهؿ

اًمطثل  (هثث 5383ُمطثقرم )وهذا ٟمٔمػم اعم٘مقًم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم اًمًٞمد حمٛمد طمًثلم اًمؼموضمثردي 

 .هؾ ايمبٝم٦م فمٙمٝمٜمؿ ايمسالم إٞمام سمٔمػّم فمـ ضم٣مؾمٝم٥م فمعم ايمٖمٗمف ايمسٛملأزمٟمن رواي٣مت شم٘مقل 

اًمًثٞمد اًمؼموضمثردي هثثذه يٓمٌ٘مٝمث٤م اًمًثٞمد طمًثلم اعمثثدرد ٟمٗمثثس ومٙمثرة ): يْمث٤مً أصمثؿ ي٘مثقل 

ومٝمثق يثرى أن ىمثراءة اًمٜمط٤مضمث٤مت اًمٗم٘مٝمٞمث٦م  ،اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قمغم ُمًٌقط اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مثف

اًمًٜمٞم٦م اًمطل قم٤مسه٤م اًمٓمقد شم١ميمثد أن اًمِمثٞمخ يمث٤من يٕمٛمثد إمم اًم٘مٞمث٤مم سمح٤مؿمثٞم٦م قمثغم هثذا اًمٗمٙمثر 

ٓمروطمث٦م آٟمثذاك قمثغم همثرار فمث٤مهرة اًمطٕمٚمٞمثؼ اًمًٜمل متثؾ إسمرازا عمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمقوثققم٤مت اعم

 .قمغم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٜمد اعمط٠مظمريـ واعمٕم٤مسيـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

هذه اًمٗمٙمرة إذا صثّح٧م ث و  يثّدع اًمثٌٕمض اًمٕمٙمثس ث شمٗمثطح أُم٤مُمٜمث٤م أوم٘مث٤م ضمديثدًا ذم قمٛمٚمٞمث٦م 

 : ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟم٠ًمل ،ىمراءة اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل شمدرجيٞم٤مً 

ًمطثل ضُمٕمثؾ قمٚمٞمٝمث٤م اًمٗم٘مثف زُمثـ اًمِمثٞمخ وسمٕمثده يم٤مٟمث٧م هؾ إن ٟمٛمط اًمط٘مًٞمامت واًمطٌقيٌث٤مت ا

ُمًط٘م٤مًة ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمًٜمل ًمألسمقاب يمام ىمد ئمٝمر سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع اًمٙمط٥م اًمطثل ؾمثٌ٘م٧م يمطث٥م اًمِمثٞمخ 

                                                

 (.228: ) ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦مذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل (0)



 

 
 

364  

364 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

ُمثثـ أُمثثث٤مل اعم٘مٜمٕمثث٦م واامدايثث٦م  (هثثث  385اعمطثثقرم  )واًمّمثثدوق  (هثثث 452اعمطثثقرم  )يمٙمطثث٥م اعمٗمٞمثثد 

  .( )(أم إن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ؟. .واعم٘مٜمع

 .صقل ايمٖمٗمفأ :٣مً رازمٔم

ويمذًمؽ   يٙمـ ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ـمقال شمٚمؽ اعمدة قمٜم٤مي٦م سم٠مصقل اًمٗم٘مف ٕٟمف ُمـ قمٚمثقم 

 .ُمـ آقمطامد قمغم أهؾ اًمًٜم٦م وأظمذ هذا اًمٕمٚمؿ قمٜمٝمؿًا أي أهؾ اًمًٜم٦مث ومٚمؿ جيدوا سمد اًمٕم٤مُم٦م ث

 ،يمٝميفإمل ي٘ميـ يمٙمُميٝمٔم٥م دم أصيقل ايمٖمٗميف سميٟميمٝمػ يمٔميدم اضمتٝمي٣مصمٜمؿ ): ىم٤مل اًمٙمريمل يمذًمؽ* 

هلييؿ َمٛمييف َمييـ رضورييي٣مت ايمييديـ وٞمٓمري٣مسمييف دم إصييقل اظمٛمٗمقيميي٥م فمييـ  زمييد ٓ ؾ َميي٣ميمقصمييقد ىميي

وأيميػ ايم٘متي٤م فميعم  ،ن صم٣مء ازمـ اجلٛمٝمد همٛمٓمر دم أصيقل ايمٔم٣مَمي٥م وهميروفمٜمؿأإلم  (ع) اهلدى ٚم٥م أ

 (ٞمف فمٚمؾ زم٣ميمٗمٝم٣مسأذيمؽ اظمٛمقال ضمتك 
(5)

! 

 .ايمتٖمسغم :٣مً طم٣مَمس

طم٘م٤مئ٘مثف وينمثح أًمٗم٤مفمثف ًمٞمس ًمٚمِمثٞمٕم٦م يمطث٤مب ًمٚمطٗمًثػم يٌثلم  ويمذًمؽ شمٗمًػم يمط٤مب اظ 

 .وئمٝمر يمٜمقزه

وعم٤م اـمٚمٕمقا قمثغم يمطث٥م شمٗمًثػم اًمًثٜم٦م وىم٤مرٟمقهث٤م سمثام ًمثدهيؿ وضمثدوا ومٞمٝمث٤م قمٚمثاًم   جيثدوه ذم 

 .. ُمـ آقمطامد قمٚمٞمٝم٤م واًمرضمقع إًمٞمٝم٤مًا رواي٤مهتؿ ومٚمؿ جيدوا سمدّ 

وم٢من اعمٓمٚمع قمغم شمٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕم٦م اًم٘مديٛم٦م اًمطل اقمطٛمدت قمثغم اًمروايث٤مت اعمٜمًثقسم٦م إمم إئٛمث٦م 

 جيد ومٞمٝم٤م شمٗمًػمًا إٓ ذم اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر وإٟمام جيد شمٗمًػم اًم٘مرآن يمٚمف ذم اًمِمٞمٕم٦م وأئٛمطٝمؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ ٓ

 .^واًمٓمٕمـ واًمطٙمٗمػم ٕصح٤مب رؾمقل اظ 

                                                

  (.35-29ص) :طمٞمدر طم٥م اظ/ قمٚمؿ اًمٙمالم اعمٕم٤مس (0)

  .(233: ص: )ٛم٦م إـمٝم٤مرهداي٦م إسمرار إمم ـمريؼ إئ (2)
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ادمٝمثقا إمم يمطث٥م اًمًثٜم٦م ًمٞمجثدوا ٤ًم   جيثدوا ومٞمٝمث٤م ُم٘مٜمٕمث ـ ُمٗمني اًمِمٞمٕم٦م اعمط٠مظمريـ عمث٤موًمٙم

 .اًمطٗمًػم اًمذي يٗمطح امؿ آوم٤مق هذا اًمٙمط٤مب اًمٕمٔمٞمؿ

وىمد سمدأ هذه اعمًػمة أطمد أيم٤مسمر قمٚمامء اعمذه٥م اًمِمثٞمٕمل اعمٕمثروف سمِمثٞمخ اًمٓم٤مئٗمث٦م اًمٓمثقد 

 .صمؿ اشمًع هذا إظمذ ذم اًمٕمٍم احل٤مرض

وىمد طم٤مول سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م اهتث٤مم اًمٓمثقد عمث٤م ظمثرج قمثـ اًمروايث٤مت سم٠مٟمثف اقمطٛمثد قمثغم 

 ."شم٘مٞم٦م": واظ اعمًطٕم٤من يمؾ ُمـ واومؼ احلؼ "شم٘مٞم٦م": شمٗم٤مؾمػم اًمًٜم٦م

 "شم٘مٞم٦م": واًمٕمٚمامء إذا أفمٝمروا احلؼ "شم٘مٞم٦م": إذا واوم٘مقا احلؼ إئٛم٦م

 !؟ي١مًمػذا أصاًل عم٤م

 !!ٓداقمل ًمٚمط٠مًمٞمػ إذا يم٤من ٓيًطٓمٞمع إفمٝم٤مر احلؼ ومٚمٞمًٙم٧م

 وم٣مل ايمُمٝمٔمل ضمسكم ايمٛمقري ايمْمػمد ايمذي مجيع ىميالم فمٙميامء ايمُميٝمٔم٥م دم ٞمٗميص ايمٗميرآن *

 : وإشمب٣مت حتريٖمف

أن ؿمريٗمتيف همٝميف فميعم -سمٖمسيغم ايمْميقد : أي- شٝمي٣منايمتب»صمؿ ٓ يٗمك قمغم اعمط٠مُمؾ ذم يمط٤مب »

وم٢مٟمؽ شمراه اىمطٍم ذم شمٗمًػم أي٤مت قمثغم ٟم٘مثؾ يمثالم احلًثـ  ،هن٣مي٥م اظمداراة واظمامؾم٣مة َمع اظمخ٣ميمٖمكم

و  يٜم٘مثؾ قمثـ  ،واسمـ زيد وأُمث٤مامؿ ،وىمط٤مدة واًمْمح٤مك واًمًدي واسمـ ضمري٩م واجل٤ٌمئل واًمزضم٤مج

إٓ ىمٚمٞماًل ذم سمٕمض اعمقاوثع  د ُمـ إئٛم٦م و  يذيمر ظمؼمًا قمـ أطم ،أطمد ُمـ ُمٗمني اإلُم٤مُمٞم٦م

سمثؾ قمثد إوًمثلم ذم اًمٓمٌ٘مث٦م إومم ُمثـ اعمٗمنثيـ اًمثذيـ محثدت  ،ًمٕمٚمف واوم٘مف ذم ٟم٘مٚمف اعمخث٤مًمٗمقن

 ش..وهق سمٛمٙم٤من ُمـ اًمٖمراسم٦م ًمق   يٙمـ قمغم وضمف اعمامؿم٤مة ،ـمرائ٘مٝمؿ وُمدطم٧م ُمذاهٌٝمؿ
(5)

. 

اًم٘مثرآن وم٠مظمثذوا يًثطدًمقن صمؿ شم٠ميمد ًمثٌٕمض اعمطث٠مظمريـ أن شمٗم٤مؾمثػم اًمِمثٞمٕم٦م ٓ شمٙمٗمثل ًمٗمٝمثؿ 

 .سم٠مىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمط٤مسمٕملم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اؾمطحٞم٤مء

                                                

 . ُمـ اًمٜمًخ٦م اعمخٓمقـم٦م ُمـ اًمٙمط٤مب اعمذيمقر (57)واًمقرىم٦م  (35: ص): ومّمؾ اخلٓم٤مب (0)
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 .وم٤مٟمٔمر ذم اًمطٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م اعمٕم٤مسة دمده٤م ممٚمقءة سمطٗم٤مؾمػم أهؾ اًمًٜم٦م

 ايمٗمرآن ايم٘مريؿ: وأطمغماً  :٣مً ؽم٣مدؽم

 ! اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اعمّمدر إؾم٤مد ًمٚمديـ ومٛمـ مجٕمف؟

 !وُمـ طم٤مومظ قمٚمٞمف إمم اًمٞمقم؟

 ! ئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م؟هؾ رواه أ

 !ثث ُمـ همػم أهؾ اًمًٜم٦م؟وهؾ شمٚم٘م٤مه اًمِمٞمٕم٦م وأئٛمطٝمؿ ثث ُمـ سمٕمد قمكم 

 !هؾ يقضمد ؾمٜمد ؿمٞمٕمل ًمرواي٦م اًم٘مرآن ذم اًمرواي٤مت اًمطل شمزن أـمٜم٤مٟم٤ًم؟

إن اًمِمٞمٕم٦م إٟمام أظمذوه ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمذيـ يمطٌقه ومجٕمقه وٟمًثخقه ورووه قمثؼم اًمٕمّمثقر 

 !!اإلؾمالُمٞم٦م

 !!؟؟قمـ أئٛم٦م اًمِمٞمٕم٦م ظ وم٠ميـ ذم اًمرواي٤مت رواي٦م يمط٤مب ا
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 املطلب الثاني

 : وقفات وع ووضوع

 عدً وفاءالروايات الصيعية بعموً الديَ

 

 

سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز قمـ اًمٕمٚمثقم اًمًثٜمٞم٦م اًمطثل ىمث٤مم قمٚمٞمٝمث٤م اعمثذه٥م اًمِمثٞمٕمل ٟم٘مثػ هٜمث٤م 

 : ُمٕمٝم٤م وىمٗم٤مت

 : ؽمٖمٝمٛم٥م ايمٛمج٣مة: أوًٓ 

ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م  "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة": يدقمل اًمِمٞمٕم٦م أن اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل هق

 .هٚمؽ

واًمًٜم٦م  .ُمـ رواي٤مت اًمًٜم٦م وسمٛمراضمٕم٦م رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م يمام شم٘مدم يطْمح أن أهمٚمٌٝم٤م صقرة

ىمد دوٟمقا يمطٌٝمؿ ووٌٓمقا رواي٤مهتؿ ىمٌؾ فمٝمقر أول شمّمٜمٞمػ ًمٚمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م وم٠مي 

 !؟اًمٓم٤مئٗمطلم أظمذت ُمـ إظمرى

 .ذي أظمذ قمـ اعمط٘مدمٓ ؿمؽ أن اًمٜمٔمرة اعمطجردة شم١ميمد أن اعمط٠مظمر هق اًم

 .وإٓ عم٤م اطمط٤مج إمم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة": وذًمؽ يدل قمغم أن اعمذه٥م ًمٞمس

يم٤مٟم٧م قمـ  ؽ اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م   شمػ سمح٤مضمطٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ وًمقيمام ي١ميمد أن شمٚم

 !!ًمٙم٤من ومٞمٝم٤م اًمٖمٜم٤مء إئٛم٦م اعمٜمّمقسملم ُمـ اظ 

  .وُم٤م ؾمٞم٠ميت ؿم٤مهٌد امذه احل٘مٞم٘م٦م
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 : َمِمْمٙمح احلدي٧م: شم٣مٞمٝم٣مً 

اىمط٤ٌمس اًمِمٞمٕم٦م هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمًٜم٦م ٓ ظمالف ومٞمف سملم اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ واقمؽماومث٤مهتؿ أىمثقى 

 .دًمٞمؾ

 "َمٟمطمقذ َمـ ىمتبٜمؿ ىمام هق ـم٣مهر زم٣ميمتتبع": طمٞم٨م ي١ميمد اًمٕم٤مُمكم أن اعمّمٓمٚمح

إؿم٣مر ايمٖم٘مر ايمسٛمل فمعم ٞمْم٣مق ": وأن اًمٕم٤م  اًمِمٞمٕمل احلكم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع ظم٤مض ذم

 (فمعم زمٔمض فمٙمام ٜمؿ سمٙمٚمذ[ سمي]ضمتك زمُم٘مٍؾ َمتٚمٝمٍز ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م فمٛمد ايمسٛم٥م وسمٔمٙمؿ  ،واؽمع
(5)

.  

ة وم٢مهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م يم٤مومٞم٦م اعمقهقُم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م ًمٚمٜمج٤م "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة" :وهذا ؿم٤مهد صم٤مٍن أن

 !ؾمٗمٞمٜمطٝم٤م؟ هب٤م اطمط٤مضم٧م إمم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى شمًٓمق قمغم قمٚمقُمٝم٤م وشمدقمؿ ًمٚمٜمج٤مة عمث٤م

ثث هذا ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اظ يم٤مٟمقا أئٛم٦م  ـ أئٛمطٝمؿ ثث ًمقعم٤مذا   يرد قمـ ىمقاد اًمًٗمٞمٜم٦م ُم

 اًمٕمٚمؿ ًمطٙمقن اًمًٗمٞمٜم٦م ُمٙمطٗمٞم٦م سمٕمٚمقُمٝم٤م وٓ حتط٤مج إمم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى؟

سمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م  ،إٟمف ًمق يم٤مٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمج٤مة عم٤م اطمط٤مضم٧م إمم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى

 ."ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة" :إظمرى اًمطل أُمدت هذه اًمًٗمٞمٜم٦م هبذه اًمٕمٚمقم هل

و ريم٤مهب٤م هؿ أشم٤ٌمقمف وىمد اطمطقت ؾمٗمٞمٜمطٝمؿ قمغم يمؾ  ^ هذه اًمًٗمٞمٜم٦م هل ؾمٗمٞمٜم٦م حمٛمد

 .ٓمقن اًمًٗمـ إظمرى وٓ ي٠مظمذون ُمٜمٝم٤مرط٤مضمقن إًمٞمف ذم ديٜمٝمؿ وهؿ يٕم ُم٤م

 !أًمٞمس هذا دًمٞماًل سمٞمٜم٤ًم قمغم هذه احل٘مٞم٘م٦م؟

ُم٤م أطمقج اًمٕم٘مالء إمم اعمراضمٕم٦م واخت٤مذ اًم٘مرار اًمّمحٞمح ًمٚمريمقب ذم اًمًٗمٞمٜم٦م إصؾ 

 قل إمم اًمٜمج٤مة؟ًمٚمقص

                                                

 (.228: ) ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦مذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل (0)
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 : ايمٖمٗمف: شم٣ميمر٣مً 

 .وقمـ رؾمقًمف  اًمٗم٘مف هق زسمدة اًمٗمٝمؿ قمـ اظ 

 .وىمد شمٙم٤مُمؾ وٟمْم٩م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ريم٤مب ؾمٗمٞمٜم٦م رؾمقل اظ 

زقمٛمث٧م أهنثؿ أئٛمث٦م  ـوىمد يم٤من هذا اًمٕمٚمؿ يطٙم٤مُمؾ ويٜمْمث٩م ُمثع وضمثقد أئٛمث٦م اًمِمثٞمٕم٦م اًمثذي

 .صمٜمل قمنمي٦مُمـ هذه اًمدقمقى اًمِمٞمٕمٞم٦م آ ٟمؼمئٝمؿوٟمحـ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اظ،  ُمٜمّمقص

وائؾ سمٕمد وومث٤مة اإلُمث٤مم احلًثـ اًمٕمًثٙمري ذم وضمد اًمٗم٘مٝم٤مء إ": ىم٤مل اًمِم٤مظمقري يمام شم٘مدم

أن ايمٖمٗمف ايمسٛمل واظم٠مؽمس٥م ايمديٛمٝم٥م ايمسٛمٝم٥م َمير فمٙمٝمٜمي٣م زَميـ ؿمقييؾ ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اامجري اًمث٤مًم٨م 

 "سم٘مقٞم٦م وومْمٔم٦م أؾمقاؿم٣ًم دم ايمبٛم٣مء َمـ طماليمف

ومييد " يمثام شم٘مثدم أن اًمٕمالُمث٦م احلثكمطمٞمثثدر طمث٥م اظ : اعمحثدث اًمِمثٞمٕمل اعمٕمث٤مس وىمثد أيمثد

ضمتك وسمٔمٙمؿ زمُم٘مٍؾ َمتٚمٝمٍز ايمٔمٙمقم ايمديٛمٝم٥م فمٛمد ايمسٛم٥م  ،طم٣مض إؿم٣مر ايمٖم٘مر ايمسٛمل فمعم ٞمْم٣مق واؽمع

 "فمعم زمٔمض فمٙمام ٜمؿ سمٙمٚمذ[ سمي]

ُم٤م يٖمٜمل اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمثل قمنمثي٦م قمثـ وم٘مثف  ُمـ اًمٗم٘مف وشم٘مٕمٞمده ومٚمامذا   يرد قمـ ه١مٓء إئٛم٦م

 !همػمهؿ؟

 ! ؟ٗمٞمٜم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ومٚمامذا   يٖمٜمقهؿ سمٗم٘مف رٗمظ ؾمٗمٞمٜمطٝمؿإذا يم٤من ه١مٓء هؿ ىم٤مدة اًمً

 !عم٤مذا يؽميمقهنؿ يطٓمٗمٚمقن قمغم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى؟

 !إهنؿ ًمق يم٤مٟمقا ىم٤مدة يمام زقمٛم٧م اًمِمٞمٕم٦م عم٤م أمهٚمقا ذًمؽ

 ،ومٚمام   يٗمٕمٚمقا دل قمغم أن اًمًٗمٞمٜم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ٓ رسم٤من ام٤م ُمـ آل اًمٌٞم٧م وأن رسم٤مهن٤م جمٝمقًمقن

 .طٓمٞمٕمقن سمف إهمٜم٤مء اًمًٗمٞمٜم٦مرسم٤من ًمٞمس ًمدهيؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م يً

ذ ُمٜمٝم٤م وامذا وم٢من ؾمٗمٞمٜم٦م اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م اطمط٤مضم٧م إمم وم٘مف ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمٌقة ًمط٠مظم

 .ٜمٝم٤م ُمـ اًمًػم وآؾمطٛمرارُيَٛمٙمّ  ُم٤م
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 .وًمق   شمٗمٕمؾ ًمطقىمٗم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م

 .إذن اًمًٗمٞمٜم٦م اًمطل شمزودت ُمٜمٝم٤م هل ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

 "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة"صػ ؾمٗمٞمٜم٦م شمٕمٓمل وٓ شم٠مظمذ هل اًمًٗمٞمٜم٦م اًمطل شمًطحؼ هذا اًمق

 .اُمطداد ًمٚمٜمٌقة ٕم٦م شمٜمط٥ًم إمم آل اًمٌٞم٧م سمدقمقى أهن٤مومًٗمٞمٜم٦م اًمِمٞم

 .وًمق يم٤مٟمقا يمذًمؽ عم٤م شمريمقا اًمًٗمٞمٜم٦م ٟم٤مىمّم٦م حمط٤مضم٦م

 !ومٝمؾ آن إوان ٓيمطِم٤مف احل٘مٞم٘م٦م؟

 

 : أصقل ايمٖمٗمف: رازمٔم٣مً 

ه٤م هل ُمٙمط٤ٌمت اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقم ممٚمقءة سمٙمط٥م أصقل اًمٗم٘مف ويطٗمٜمـ اًمِمٞمٕم٦م ذم سمحثف 

 !قن إمم قمروف قمغم أشم٤ٌمع اعمذه٥مويط٤ًمسم٘م

 !!ومٝمؾ قمرومقا أٟمف ُمـ ؾمٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م

 ! عم٤مذا   يؽمك امؿ إئٛم٦م قمٚماًم أصقًمٞم٤ًم ُمطٛمٞمزًا قمـ قمٚمقم أهؾ اًمًٜم٦م؟

 !عم٤مذا رقضمقهنؿ إمم ؾمٗمٞمٜم٦م أظمرى إن يم٤مٟمقا ىم٤مدة ًمًٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة؟

 !إؾمئٚم٦م شمط٤مسمع ومٝمؾ ُمـ جمٞم٥م؟ ...وهٙمذا.... وهٙمذا

 

 : يييرايمتٖمسٝمي: طم٣مَمس٣مً 

أقمٔمؿ اًمٕمٚمقم وهق اًمٕمٚمؿ اًمذي شم٘مدم أول اًمٙمط٤مب أن اًمِمٞمٕم٦م شمزقمؿ  شمٗمًػم يمط٤مب اظ 

 .أن ُمـ ُمٝمٛم٦م إئٛم٦م سمٞم٤مٟمف
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شمٗمًػمًا يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ همػمهؿ سمٞمٜمام أهؾ  وه٤م هؿ ىمد ُم٤مشمقا مجٞمٕم٤ًم و  يؽميمقا ًمٙمط٤مب اظ 

 .اًمًٜم٦م ىمد ٟمْم٩م قمٚمؿ اًمطٗمًػم ًمدهيؿ ىمٌؾ اًم٘مرن اًمراسمع

ٗمني أهؾ اًمًٜم٦م وفمٝمرت أوائؾ ُمدوٟم٤مت اًمطٗمًػم اًمطل دوهن٤م وىمد قم٤مس إئٛم٦ُم ُم

  يْمٕمقا شمٗمًػمًا ًمٙمط٤مب  ومٚمامذا إن يم٤مٟمقا أئٛم٦م ُمٜمّمقسملم ُمـ اظ  ،ُمٗمنوا اًمًٜم٦م ذم قمٍمهؿ

 !يٖمٜمل أشم٤ٌمقمٝمؿ قمـ شمٗمًػم أهؾ اًمًٜم٦م؟ اظ 

هل  وإٟمام إٟمٜم٤م ٟمجزم أن ه١مٓء إسمرار ُمـ آل اًمٌٞم٧م   يٙمقٟمقا أئٛم٦م ُمٜمّمقسملم ُمـ اظ 

 .وًمق يم٤مٟمقا أئٛم٦م ٕهمٜمقا اًمِمٞمٕم٦م قمـ همػمهؿ دقم٤موى ُٟم٧ًٌم إًمٞمٝمؿ

 

 : ؽم٣مدؽم٣مً 

إن اعمط٠مُمؾ اًمٞمقم ًمٕمٚمقم اًمِمٞمٕم٦م وُمّمٜمٗم٤مهت٤م ذم ُمٙمط٤ٌمهت٤م جيد أن هذه اًمٕمٚمقم اًمطل اؾمطٛمدهت٤م 

 .ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م صمؿ ىم٤مُمقا سمطٓمقيره٤م وشمٕمٛمٞم٘مٝم٤م متثؾ أيمثرقمٚمقم اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م

 ! ؟ًمٚمٓم٤مئٗم٦م ومٚمامذا   شم٠مِت قمـ أئٛمطٝمؿ وم٢من يم٤مٟم٧م هذه اًمٕمٚمقم رضوري٦م

 !ن يم٤مٟم٧م همػم رضوري٦م ومٚمامذا أظمذوه٤م وو٤مقمٗمقا ُمـ اجلٝمقد ذم شمٓمقيره٤م؟إو

 

 : ؽم٣مزمٔم٣مً 

 : اٟم٘مًؿ اًمِمٞمٕم٦م سم٥ًٌم هذه اًمٕمٚمقم اعم٠مظمقذة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م إمم ومرىمطلم

ومرىم٦م أظمذت هذه اًمٕمٚمقم وـمقرهت٤م وٟمٛمطٝم٤م طمطك يم٤مدت شمٓمٖمك قمغم ُمّمٜمٗم٤مت اًمرواي٦م 

 .ًمدهيؿ

وهل متثؾ اًمٞمقم هم٤مًمٌٞم٦م وسمؼميم٦م هذه  "اًمٗمرىم٦م إصقًمٞم٦م"٧م هذه اًمٗمرىم٦م سم٤مؾمؿ وشمًٛم

اًمٕمٚمقم اٟمٗمطح٧م قمغم احلٞم٤مة وشمٗم٤مقمٚم٧م ُمٕمٝم٤م وىم٤مم امؿ اًمٞمقم دوًم٦م رٙمٛمٝم٤م إصقًمٞمقن اًمذيـ 

 .شمزودوا سمٕمٚمقم أهؾ اًمًٜم٦م
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رومْم٧م هذه اًمٕمٚمقم وطم٤مرسمطٝم٤م سمؾ وطم٤مرسم٧م اًمٗمرىم٦م اًمطل أظمذهت٤م ويمٗمرهت٤م : واًمٗمرىم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 "اإلظم٤ٌمري٦م": ن ؾم٤ًٌٌم ًمْمٕمٗمٝم٤م ومخقام٤م واٟمزوائٝم٤م واٟمٖمالىمٝم٤م وشمًٛمك سمٗمرىم٦مومٙم٤م

وهذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمًٗمٞمٜم٦م اعمٓمقرة اًمطل ـمقره٤م إصقًمٞمقن وأُمدوه٤م سمٕمٚمقم أهؾ اًمًٜم٦م 

 .أهن٤م ًمق   شمٗمٕمؾ ذًمؽ ًمٙم٤من طم٤مامؿ يمح٤مل اًمٗمرىم٦م اإلظم٤ٌمري٦م

ٛمرار يم٤من سم٥ًٌم وهذا دًمٞمؾ سملم قمغم أن ُم٤م طمّمؾ ًمًٗمٞمٜم٦م إصقًمٞملم ُمـ ىمقة واؾمط

 .آؾمطٕم٤مٟم٦م سمًٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م

  .وهذا ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم أن اًمًٗمٞمٜم٦م اًمطل يريمٌقهن٤م ًمٞم٧ًم ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة

 

 : هٛم٣مك ؽمٖمٝمٛمت٣من: شم٣مَمٛم٣مً 

يٌلم  اًمذي ي٘مقده٤م سمٙمط٤مب اظ  ؾمٗمٞمٜم٦م يدقمل أصح٤مهب٤م أن رسم٤مهن٤م هق رؾمقل اظ 

 .جمٛمٚمف وينمح ُمٌٝمٛمف ويريب سمف أشم٤ٌمقمف

ًمًٗمٞمٜم٦م وطم٤مومٔمقا قمٚمٞمٝم٤م وومطحقا هب٤م اًمٕم٤م  وأسمرزوا ُمـ قمٚمقم اًمديـ ُم٤م هبر ومريمٌقا هذه ا

 .اًمٕم٤م  طمطك إن اعم١مؾم٤ًمت اًمطنميٕمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ىمد اىمط٧ًٌم ُمـ يمطٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ومطٛمٞمزت هذه اًمًٗمٞمٜم٦م وفمٝمرت سمريم٦م اًمٜمٌقة ذم قمٚمقُمٝم٤م وضمٝم٤مده٤م وومطقطم٤مهت٤م واطمط٤مج 

 .اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م و  حتط٩م هل إمم اًمٜم٤مس

 –أؿمخ٤مص ُمـ آل سمٞمطف اٟمطٝمك  – سمٕمد رؾمقل اظ  –أصح٤مهب٤م أن رسم٤مهن٤م  وؾمٗمٞمٜم٦م يدقمل

آظمرهؿ ذم ُمٜمطّمػ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م و زقمٛمقا أن هذه اًمًٗمٞمٜم٦م هل  –أو اظمطٗمك قمغم طمد زقمٛمٝمؿ 

صمؿ إذا هبؿ   جيدوا ومٞمٝم٤م ُم٤م يٖمٜمٞمٝمؿ قمـ همػمهؿ و رأوا ؾمٗمٞمٜمطٝمؿ ىمد شمقىمٗم٧م سمٞمٜمام  "ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة"

اشمًٕم٧م وىمقي٧م وم٘مرروا أن يًطٜمجدوا سمطٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م ومٛمدوا ىمد أسمحرت و "اًمٜمٌقة"ؾمٗمٞمٜم٦م 

 : أيدهيؿ إًمٞمٝم٤م واىمطًٌقا ُمـ أٟمقاره٤م وم٤ًمرت ؾمٗمٞمٜمطٝمؿ سمٕمد أن اٟم٘مًٛم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م إمم ؾمٗمٞمٜمطلم
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   الحادي والعشرونالمبحـــث 

 .ؾمٗمٞمٜم٦م إصقًمٞمقن

 .ؾمٗمٞمٜم٦م اإلظم٤ٌمريلم

ٜم٦م  ؾمٗمٞمٜم٦م " –أي اًمطل ـُمٕمٛم٧م سمٕمٚمقم أظمرى  –وريم٥م أيمثر اًمِمٞمٕم٦م شمٚمؽ اًمًٗمٞمٜم٦م اعُمَٝمجَّ

 .٤ًمرت طمطك أصٌح امؿ اًمٞمقم دوًم٦م ويمٞم٤منوم "إصقًملم

 !ذم فمؾ اًمٜمًٞم٤من "ؾمٗمٞمٜم٦م اإلظم٤ٌمري٦م": سمٞمٜمام سم٘مٞم٧م اًمًٗمٞمٜم٦م اعمٜمٗمّمٚم٦م

 !وم٠مي اًمًٗمٞمٜمطلم ي٤م شمرى هل ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة؟

 !اًمًٗمٞمٜم٦م اعمٕمٓمٞم٦م؟

 !أم اًمًٗمٞمٜم٦م أظمذة؟

 !هذا ُم٤م رط٤مج إمم ضمقاب ُمـ قم٘مالء اًمٓم٤مئٗم٦م؟
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 اخلامتة
 

اًمذي    وفمٝمقر اخلٚمؾ ٦مذم ُمّم٤مدر رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنميسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمنيٕم٦م 

 : يًٚمؿ ُمٜمف ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م شمٚمؽ اعمّم٤مدر ورواهت٤م وُمّمٜمٗمٞمٝم٤م ٟمٜمطٝمل إمم ُم٤م يكم

أن آل اًمٌٞم٧م ىمد ٓىمقا أٟمقاع إذى ُمـ يمثػم ُمـ أشم٤ٌمقمٝمؿ طمطك ؿَمَٙمْقا ُمٜمٝمؿ : أوًٓ 

 .٤مت أشم٤ٌمقمٝمؿوًمٕمٜمقهؿ واهتٛمقهؿ سم٤مًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ واًمدس ذم رواي٤مهتؿ وُمّمٜمٗم

 وهذه ؿمٝم٤مدات ُمـ اعمٕمّمقُملم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سمقىمقع اًمدس واًمٙمذب ذم اًمرواي٦م و  شم٠مِت 

ؿ وُمّمٜمٗم٤مهتؿ مم٤م ٝمؿمٝم٤مدة أظمرى ُمـ ُمٕمّمقُمٞمٝمؿ شمٌلم اًمٙمذب واًمدس اًمذي وىمع ذم أطم٤مديث

 .يٗم٘مد اًمث٘م٦م سمٙمؾ رواي٦م ؿمٞمٕمٞم٦م   ي٠مت اًمدًمٞمؾ ُمـ ُمٕمّمقم اًمِمٞمٕم٦م سم٘مٌقام٤م

إئٛم٦م إمم قمٝمد ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمٙم٤مفمؿ و  يرد  وم٢من هذه اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م ُمـ أوائؾ

 .سمٕمده٤م متحٞمص ُمـ إئٛم٦م اعمط٠مظمريـ ومتٞمٞمز ًمّمحٞمح اًمرواي٦م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م

مم٤م يقضم٥م  ُمٜمٝم٤م إصؾ وهق قمدم ُمٕمروم٦م اعمٙمذوب واعمدؾمقس ومطٌ٘مك شمٚمؽ اًمرواي٤مت قمغم

 ..اًمطقىمػ قمـ ىمٌقل مجٞمع اًمرواي٤مت

اًمرواي٦م شمٕمرو٧م ًمٚمدس واًمٙمذب  وىمد اقمؽمف سمذًمؽ اعمح٘م٘مقن ُمـ قمٚمامء اعمذه٥م وأن

 .ػ امؿ ذًمؽ اًمدس واًمٙمذبو  يقردوا دًمٞماًل قمـ اعمٕمّمقم يٙمِم

اشمْمح ًمٜم٤م ُمـ قمرض ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م اًمروائٞم٦م أهن٤م   حتٗمظ و  يٕمطـ هب٤م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م : شم٣مٞمٝم٣مً 

ـمٞمٚم٦م صمامٟمٞم٦م ىمرون مم٤م أوٕمػ اًمقصمقق هب٤م: إذ ُمّمٜمٗم٤مت ُمٙمث٧م ىمراسم٦م صمامٟمٞم٦م ىمرون و  يٕمثر ام٤م قمغم 

أصقل ىمديٛم٦م مم٤م ي١ميمد أن قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م   يٕمطٜمقا هب٤م و  يدرؾمقه٤م و  ينمطمقه٤م و  يٜمطًخقا 

 .ظم٤مص٦م وأٟمف ىمد صم٧ٌم وضمقد دس ويمذب ذم اًمرواي٦م ،مم٤م يٗم٘مد اًمث٘م٦م هب٤م ،ُمٜمٝم٤م ٟمًخ٤مً 

أن ُمّم٤مدر اًمؽماضمؿ اًمرضم٤مًمٞم٦م   شمطْمٛمـ ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ُم٤م ي١مهٚمٝم٤م ًمطٙمقن ُمرضمٕم٤ًم : شم٣ميمر٣مً 

 ،ودرضم٤مهتؿ ًمٜمطٛمٙمـ ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ظمالام٤م اًمِمٞمٕمل قال رواة احلدي٨ميم٤مُماًل عمٕمروم٦م أطم
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وإن ُذيمرت  ،وم٢من يمط٥م اًمؽماضمؿ إٟمام يم٤من مهٝم٤م ذيمر يمط٥م إؿمخ٤مص وـمٌ٘م٤مهتؿ وٟمحق ذًمؽ

 .درضم٦م اًمراوي وم٢مهن٤م إٟمام شم٠ميت قمرو٤ًم ٓ أصاًل يمام ؿمٝمد سمذًمؽ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ

رضم٤مل يٕمٛمدون إمم شمقصمٞمؼ يمؾ ُمـ أمهٚمف اًم٘مدُم٤مء وامذا رأيٜم٤م اعمط٠مظمريـ ُمـ اعمّمٜمٗملم ذم اًم

سم٥ًٌم ىمّمقر اًمٙمط٥م ذًمؽ و!! سمدقمقى أن اعمٝمٛمؾ اًمذي   يٙمط٥م ذم شمرمجطف رء وم٢مٟمف صم٘م٦م

 .هبذا إؾمٚمقب اًمذي يٗمًد إدي٤من طم٤مول اعمط٠مظمرون ؾمد هذه اًمثٖمرةًمذا  ،اًم٘مديٛم٦م

ف   شُمٕمَ : أي ،وىمد ؿمٝمد سمٕمض قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م أن مجٞمع رواة اًمٕم٘م٤مئد واًمط٤مريخ جمٝمقًمقن ري

سم٠من  أٟمٗمًٝمؿ سمؾ ىمد ـمٕمـ سمٕمض قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمّمٜمٗملم اًمِمٞمٕم٦م ،هبؿ يمط٥م اًمؽماضمؿ اًمِمٞمٕمٞم٦م

 .اعمٜمٝم٩م ويمثرة إظمٓم٤مء اًمطل شمرومع اًمث٘م٦م سمٙمطٌٝمؿ وزم٣مضْمرابقم٘م٤مئدهؿ وم٤مؾمدة 

شمٌلم ًمٜم٤م أن إظمراج رواي٤مت ؿمٞمٕمٞم٦م ضمديدة ىمد اؾمطٛمر إمم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم : رازمٔم٣مً 

سمؾ زقمٛمقا أن هٜم٤مك رواي٤مت همػمت !! ا رواي٤مت خمٗمٞم٦م قمـ أٟمٔم٤مر اًمٕم٤م سمدقمقى أهنؿ وضمدو

وهذا دًمٞمؾ قمغم وضمقد ضمرأة ذم  ،أطمٙم٤مم ىمراسم٦م اصمٜمل قمنم أًمػ رواي٦م ذم اًم٘مرن احل٤مدي قمنم

 .شمقًمٞمد اًمرواي٤مت

شمٌلم أن هٜم٤مك آٓف اًمرواي٤مت ُمطْم٤مدة ُمطٕم٤مرو٦م طمػمت اًمٕمٚمامء مم٤م اوٓمرهؿ إمم : طم٣مَمس٣مً 

 قمقى اًمط٘مٞم٦م مم٤م يزري سمآل اًمٌٞم٧م ورٛمٚمٝمؿ ُمًئقًمٞم٦م ذًمؽ اًمطٜم٤مىمض ذم اًمرواي٦محم٤موًم٦م اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م سمد

 .وم٠موىمٕمقا اًمٜم٤مس ذم شمٚمؽ احلػمة طم٥ًم زقمؿ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م ،ٕهنؿ ذيمروا إىمقال اعمطٜم٤مىمْم٦م

شمٌلم ًمٜم٤م أن هٜم٤مك اهت٤مُم٤ًم ُمطٕمٛمدًا ٔل اًمٌٞم٧م سم٢مظمٗم٤مء احل٘م٤مئؼ سمؾ سم٢مفمٝم٤مر اًم٤ٌمـمؾ : ؽم٣مدؽم٣مً 

وذًمؽ سم٢مومط٤مء اًمٜم٤مس  ،ٗمًٝمؿ ٓ إلظمٗم٤مء اًمديـ ومح٥ًم سمؾ إلوم٤ًمد اًمديـوىمقل اًم٤ٌمـمؾ: مح٤مي٦م ٕٟم

سمؾ سمٚمغ !! سمؾ ي٘مقًمقن اًم٤ٌمـمؾ شم٘مٞم٦م طمطك ًمق   ريهؿ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس ،سمٖمػم احلؼ ًمٚمطٕمٛمٞم٦م

يمام ؿمٝمد سمذًمؽ قمٚمامء  سم٤مٕئٛم٦م أن أطمدهؿ َهؿَّ أن يطٔم٤مهر سم٤مجلٜمقن طمطك يًٚمؿ ُمـ احلٙم٤مم

 !!اًمٓم٤مئٗم٦م

 ،أٟمٜم٤م ٟمٕمط٘مد ومٞمٝمؿ ظمالف ذًمؽ إئٛم٦م اًمذيـ ٟمِمٝمد اظ  إزراًء هب١مٓء إٓ وًمٞمس هذا

 .ٕفمٝمروا إُم٤مُمطٝمؿ وًمق شمٕمروقا ًمٚم٘مطؾ وٟمٕمط٘مد أهنؿ ًمق يم٤مٟمقا أئٛم٦م ُمٜمّمقسملم ُمـ اظ 
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وم٠مي طمٞم٤مة هذه اًمطل ر٤مومظ ومٞمٝم٤م اًمِمخص قمغم ٟمٗمًف  ،ومٝم٤مهؿ ىمد ُم٤مشمقا و  شمٜمٗمٕمٝمؿ اًمط٘مٞم٦م

 .اظ  ويٗمطل اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ وهق إُم٤مم ُمٜمّمقب ُمـ ويْمٞمع ديٜمف

وأن هٜم٤مك ُمـ يمذب قمٚمٞمٝمؿ  ،إٟمٜم٤م ٟمٕمط٘مد ضم٤مزُملم أن إئٛم٦م يم٤مٟمقا قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م

ومٙمٚمام قمٛمٚمقا قمٛماًل أو ىم٤مًمقا ىمقًٓ  -يمذسم٤مً : أي-واهتٛمٝمؿ سم٠مهنؿ إٟمام ئمٝمرون ُمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م شم٘مٞم٦م 

همػم ذًمؽ ذم اًمنإهنؿ إٟمام ومٕمٚمقه شم٘مٞم٦م وامؿ أقمامل وأىمقال : سمف ىم٤مل اعمط٤مضمرون هبؿ يديٜمقن اظ 

هؿ اًمذيـ اؿمطٙمك ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م وًمٕمٜمقهؿ  اعمزقمقُمقن وه١مٓء اًمث٘م٤مت ،سمٚمٖمطٜم٤م ُمـ اًمث٘م٤مت

 !!ويمذسمقهؿ وطمذروا ُمٜمٝمؿ

ًم٘مد شمرشم٥م قمغم هذه اًمرواي٤مت اعمطٜم٤مىمْم٦م شمٜم٤مىمض ومط٤موى قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م طمطك ؿمٙمك : ؽم٣مزمٔم٣مً 

سمؾ !! ىمض ٟمٗمًفسمؾ سمٚمغ ُمـ اظمطالومٝمؿ أن اًمٕم٤م  ٟمٗمًف يٜم٤م ،ُمـ اظمطالومٝمؿ يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م

إذ ىمد ظم٤مًمٗمقهؿ ذم اًمٗمط٤موى ظمالوم٤ًم همػمَّ ُمٕم٤م  اًمديـ  ،أصٌح ديـ اعمط٠مظمريـ همػم ديـ اًم٤ًمسم٘ملم

 .يمام ؿمٝمد سمذًمؽ يمثػم ُمـ قمٚمامئٝمؿ

سمٞمٜم٤م أن اًمِمٞمٕم٦م   هيطٛمقا سمدراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد و  يْمٕمقا ام٤م ُمٜمٝمج٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم عمٕمروم٦م : شم٣مَمٛم٣مً 

ن هذا اعمٜمٝم٩م ًم٘مل طمرسم٤ًم ؿمديدة ُمـ سمٕمض صمؿ إ ،صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م إٓ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع

 .قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م سمدقمقى أن رواي٤مت اًمٓم٤مئٗم٦م يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م وأهن٤م مم٤م أىمره إئٛم٦م

وسم٤مًمط٤مزم ومجٛمٞمع اًمٙمط٥م اًمطل يمط٧ٌم ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس وظم٤مص٦م اًمٙمط٥م إرسمٕم٦م صحٞمح٦م: 

 .ديٕهن٤م ٟم٘مٚم٧م ُمـ أصقل صحٞمح٦م وقمرو٧م قمغم إئٛم٦م وأىمروه٤م ومٝمل ٓ حتط٤مج إمم ُمٜمٝم٩م ٟم٘م

وًمٙمـ قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م أظمريـ يًٗمٝمقن هذا اًم٘مقل وي١ميمدون أن رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم 

يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م وأهن٤م ىمد شمٕمرو٧م ًمٚمدس واًمقوع مم٤م جيٕمؾ دراؾمطٝم٤م وقمروٝم٤م قمغم اعمٜمٝم٩م 

 وًمٙمٜمٝمؿ ي٘مررون هذا ٟمٔمري٤ًم وم٘مط وأُم٤م اًمقاىمع ومال أصمر ًمف  اًمٜم٘مدي أُمرًا حمطامً 

َـّ اعمٕم٤مرولم ي١ميمدون أن شمٓمٌٞمؼ هذا اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي قمغم اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ؾمٞمٜمطٝمل  وًمٙم

 ،و  حتٗمظ امؿ يمط٥م اًمؽماضمؿ درضم٤مهتؿ ،سم٤مظمطٗم٤مء اًمديـ اًمِمٞمٕمل وإسمٓم٤مًمف: ٕن اًمرواة   يٕمرف طم٤مامؿ

 .وًمق ـمٌؼ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ٟٓمطٝمك هذا اعمذه٥م ُمـ اًمقضمقد ،سمؾ ومٞمٝمؿ اًمٙمذاسمقن واعمجٝمقًمقن
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 الـخــــاتمــــــة

 !!قاىمع رواي٤مت اعمذه٥م ورواشمفسمًمٕم٤مرومقن وهذه طم٘مٞم٘م٦م أقمٚمٜمٝم٤م اعمدريمقن حل٘مٞم٘م٦م اعمذه٥م ا

وظم٤مًمٗمٝمؿ ٟمٔمري٤ًم ـم٤مئٗم٦م وًمٙمٜمٝمؿ   يًطٕمٛمٚمقا ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اؾمطٕمامًٓ ضم٤مدًا يٜم٘مل اًمرواي٤مت 

ويٛمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م وًمٕمٚمٝمؿ   يٗمٕمٚمقا ظمقوم٤ًم ُمـ حت٘مؼ ؿمٝم٤مدة اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى سم٠من 

 .شمٓمٌٞمؼ اعمٜمٝم٩م ؾمٞم١مدي إمم اظمطٗم٤مء اًمديـ

ًمدراؾم٦م ؾم٤ًٌٌم عمراضمٕم٦م قمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م رواي٤مهتؿ وُم٤م شمرشمث٥م قمٚمٞمٝمث٤م ومٝمؾ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه ا

وؾمثثٜم٦م  ُمثثـ قم٘م٤مئثثد وأطمٙمثث٤مم ًمطّمثثٗمٞمطٝم٤م ُمثثـ اًمثثدظمٞمؾ ومجثثع يمٚمٛمثث٦م إُمثث٦م قمثثغم يمطثث٤مب رهبثث٤م 

 .هذا ُم٤م ٟمرضمقه ،رؾمقًمف

أووح٧م هذه اًمدراؾم٦م أن اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمثي٦م   دمثد ذم اًمٕمٚمثقم اعمٜم٘مقًمث٦م قمٛمثـ : سم٣مؽمٔم٣مً 

ٗمل عمًػمهتؿ اًمديٜمٞم٦م مم٤م اوثٓمرهؿ إمم آؾمثٜمطج٤مد سمٕمٚمثقم أهثؾ اًمًثٜم٦م يٙم ٟم٧ًٌم إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مُم٦م ُم٤م

ثث ًمدومع ُمًػمة اًمطِمٞمع واًمطل يمث٤من اًمٜمٌقي٦م ثثث اًمطل ىمد ٟمْمج٧م قمٚمقُمٝم٤م سمؼميم٦م ُمط٤مسمٕمطٝم٤م ًمٜمٌٞمٝم٤م 

 .ام٤م أيمؼم إصمر ذم اؾمطٛمرار اًمٓم٤مئٗم٦م وشم٘مدم قمٚمقُمٝم٤م

ٞم٨م   ئمٝمر ام٤م أي ويِمٝمد ًمذًمؽ طم٤مل اًمٗمرىم٦م اإلظم٤ٌمري٦م اًمٞمقم اًمطل رومْم٧م قمٚمقم اًمًٜم٦م طم

 إصثثقًمٞم٦مسمثثروز ذم اًمقضمثثقد اٟمطٔمثث٤مرًا خلثثروج اعمٝمثثدي ومٞم٘مثثقد ُمًثثػمهتؿ وًمثثق  شمطخثثد ومرىمثث٦م 

 .اًم٘مرارسم٤مٓؾمطٜمج٤مد سمًٗمٞمٜم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙم٤من اًمِمٞمٕم٦م اًمٞمقم ذم قم٤م  اًمٜمًٞم٤من

 ومٝمؾ يٕمٞمد اًمِمٞمٕم٦م شم٘مٞمٞمؿ اعمذه٥م ًمٚمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م؟؟

 .صقل إمم احل٘مٞم٘م٦م وضم٤مهد ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤معمـ أراد اًمق وٟمخططؿ سمحثٜم٤م سمذيمر ُمققمقد اظ 

ہ :ىم٤مل اظ شمٕم٤ممم ہ  ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ    ھ ڻ ڻ 

 [69:اًمٕمٜمٙمٌقت]

 .وم٤مظ اعمقومؼ واام٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ

 .وصغم اظ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
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 قائمة املراجع

 

 : َمراصمع ايمُمٝمٔم٥م: أوًٓ 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

5  

ُمثثػم داُمثث٤مد : شمّمثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمٓمثثقد: اعم١مًمثثػ اظمطٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل

: ؾمثٜم٦م اًمٓمٌثع ، اًمًثٞمد ُمٝمثدي اًمرضمث٤مئل: حت٘مٞمثؼ ،إؾمثؽماسم٤مدي

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : اًمٜمثث٤مذ ، ىمثثؿ -سمٕمثثث٧م : ُمٓمٌٕمثث٦م ، 5434

 . قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث

2  

أؾمثث٤مس إصثثقل ذم اًمثثرد 

قمثثثثثغم اًمٗمقائثثثثثثد اعمدٟمٞمثثثثثث٦م 

 آؾمؽماسم٤مدي٦م

سمثثـ حمٛمثثد ُمٕمثثلم اًمٜم٘مثثقي اًمٜمّمثثػم اًمًثثٞمد دًمثثدار قمثثكم : اعم١مًمثثػ

 .ًمٙمٝمٜمق اامٜمد ،آسم٤مدي اًمٚمٙمٝمٜمقي

3  
 إومم: ط ،قمثالء آل ضمٕمٗمثر ،اًمِمثٞمخ يم٤مؿمثػ اًمٖمٓمث٤مء: اعم١مًمػ أصؾ اًمِمٞمٕم٦م وأصقام٤م

 .ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم قمكم: اًمٜم٤مذ ،ؾمط٤مرة: ُمٓمٌٕم٦م هث،5455

4  

إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم 

 اامدى

ُم١مؾمًث٦م آل اًمٌٞمث٧م قمٚمثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثؼ ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: اعم١مًمػ

 ،هثث 5457رسمٞمثع إول  إومم،: ط ، ًمًالم إلطمٞمث٤مء اًمثؽماثا

قمٚمثثٞمٝمؿ ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : اًمٜمثث٤مذ ، ىمثثؿ -ؾمثثط٤مرة : ُمٓمٌٕمثث٦م

 . ىمؿ -اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

5  
 ، طمًـ إُملم: حت٘مٞمؼ وختري٩م ، اًمًٞمد حمًـ إُملم: اعم١مًمػ أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -دار اًمطٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت : اًمٜم٤مذ

  ٤مج طمطجآ  6

اًمًثٞمد حمٛمثد : شمٕمٚمٞمثؼ وُمالطمٔمث٤مت ، اًمِمٞمخ اًمٓمؼمد: اعم١مًمػ

 دار: اًمٜمثث٤مذ ، م5966-5386: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، سمثث٤مىمر اخلرؾمثث٤من

 . اًمٜمجػ -اًمٜمٕمامن ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم 
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 قائمــــة المــراجـــع

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 ظمطّم٤مص آ  7

قمٌد اظ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن اًمٕمٙمؼمي اعمٚم٘م٥م سم٤مًمِمٞمخ  أسمق: اعم١مًمػ

: ومٝم٤مرؾمثفرشم٥م  ،صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ،اعمٗمٞمد

ُمٜمِمثقرات مج٤مقمث٦م اعمدرؾمثلم  ،اًمًٞمد حمٛمقد اًمزرٟمدي اعمحرُمثل

 .ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ

 اإلرؿم٤مد  8

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م قمٚمثثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اعمٗمٞمثثد: اعم١مًمثثػ

 ،م5993 - 5454 اًمث٤مٟمٞمثثث٦م: ط ، اًمًثثثالم ًمطح٘مٞمثثثؼ اًمثثثؽماث

 -سمثثػموت  - دار اعمٗمٞمثثد ًمٚمٓم٤ٌمقمثث٦م واًمٜمنمثث واًمطقزيثثع: اًمٜمثث٤مذ

 . ًمٌٜم٤من

 آؾمطٌّم٤مر  9

طم٘م٘مثف وقمٚمثؼ  ،ضمٕمٗمثر حمٛمثد سمثـ احلًثـ اًمٓمثقد أسمق: اعم١مًمػ

اًمِمثٞمخ قمثكم : هنثض سمٛمنمثوقمف ،اًمًٞمد طمًثـ اعمقؾمثقي: قمٚمٞمف

سمثث٤مزار  ،ـمٝمثثران ،دار اًمٙمطثث٥م اإلؾمثثالُمٞم٦م: اًمٜمثث٤مذ ،أظمقٟمثثدي

 .ؾمٚمٓم٤م 

 إهار اًمٗم٤مـمٛمٞم٦م   53

اًمًٞمد قمث٤مدل : شم٘مديؿ ، اًمِمٞمخ حمٛمد وم٤موؾ اعمًٕمقدي: اعم١مًمػ

 ، ىمثؿ -أُمثػم : ُمٓمٌٕم٦م ،م2333 - 5423 ٤مٟمٞم٦ماًمث: ط ، اًمٕمٚمقي

راسمٓمثث٦م اًمّمثثداىم٦م  -ُم١مؾمًثث٦م اًمزائثثر ًمٚمٓم٤ٌمقمثث٦م واًمٜمنمثث: اًمٜمثث٤مذ

 . اإلؾمالُمٞم٦م

  إصقل إصٞمٚم٦م   55
 ، 5393حمثثرم  25: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، اًمٗمثثٞمض اًم٘م٤مؾمثث٤م : اعم١مًمثثػ

 . إيران -ؾم٤مزُم٤من چ٤مپ داٟمِمگ٤مه : اًمٜم٤مذ

52  
آقمط٘مثثثثثثث٤مدات ذم ديثثثثثثثـ 

 اإلُم٤مُمٞم٦م 

: ط ، قمّمث٤مم قمٌثد اًمًثٞمد: حت٘مٞمثؼ ، وقاًمِمثٞمخ اًمّمثد: اعم١مًمػ

دار اعمٗمٞمد ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم : اًمٜم٤مذ ، م 5993 - 5454اًمث٤مٟمٞم٦م 

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -واًمطقزيع 

 اإلُم٤مم اًمّم٤مدق   53
 ،سمثثثػموت ،دار اًمزهثثثراء ،حمٛمثثثد احلًثثثلم اعمٔمٗمثثثر: اعم١مًمثثثػ

 . هث5397 اًمث٤مًمث٦م :ط
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 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

54  
ُمثثثثـ  اإلُم٤مُمثثثث٦م واًمطٌٍمثثثثة

 احلػمة

: حت٘مٞمثؼ ،احلًلم سمـ سم٤مسمقيثف اًم٘مٛمثلأسمق احلًـ قمكم سمـ : اعم١مًمػ

 .سمػموت ،دار اعمرشم٣م ،ىمؿ ،ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي

 ٟمطّم٤مر آ  55
 -دار اًمًثثػمة : اًمٜمثث٤مذ ، 5422 إومم: ط ، اًمٕمثث٤مُمكم: اعم١مًمثثػ

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت 

 إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م   56

ُم١مؾمًثثث٦م اًمٜمنمثثث : حت٘مٞمثثثؼ ، اًمِمثثثٞمخ قمٌثثث٤مس اًم٘مٛمثثثل: اعم١مًمثثثػ

ُم١مؾمًثثث٦م اًمٜمنمثثث : ذاًمٜمثثث٤م ، 5457إومم : ط ، اإلؾمثثثالُمل

 .  اإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ

 اًمطحرير اًمٓم٤مود  57

وم٤موثثثؾ : حت٘مٞمثثثؼ ، اًمِمثثثٞمخ طمًثثثـ صثثث٤مطم٥م اعمٕمثثث٤م : اعم١مًمثثثػ

 - (ع)ؾمٞمد اًمِمثٝمداء : ُمٓمٌٕم٦م ، 5455إومم : ط ، اجلقاهري

 .ىمؿ -ُمٙمط٦ٌم آي٦م اظ اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ

58  
: اًمطٗمًثثػم إصمثثري اجلثث٤مُمع

 ؾمقرة احلٛمد -٘مدُم٦م اعم

  - ـمٝمثثران، 2332إومم : ط ،اعم١مًمثثػ حمٛمثثد هثث٤مدي ُمٕمرومثث٦م

 .اعمجٛمع اًمٕم٤معمل ًمٚمط٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م، إيران

 اًمطٗمًػم اًمّم٤مذم   59
: صثححف وىمثدم ًمثف وقمٚمثؼ قمٚمٞمثف ،ًمٚمٗمثٞمض اًمٙم٤مؿمث٤م : اعم١مًمػ

 .ـمٝمران ،ُمٜمِمقرات ُمٙمط٦ٌم اًمّمدر ،طمًلم إقمٚمٛمل

 احلٌؾ اعمطلم  23
 -ُمٜمِمقرات ُمٙمط٦ٌم سمّمػميت : اًمٜم٤مذ ، ئل اًمٕم٤مُمكماًمٌٝم٤م: اعم١مًمػ

 . ىمؿ

25  
ذم أطمٙم٤مم  احلدائؼ اًمٜم٤مرضة

 اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة

 ،اًمِمٞمخ قمغم أظمقٟمدي: ىم٤مم سمٜمنمه ،يقؾمػ اًمٌحرا : اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثثث٦م اًمٜمنمثثث اإلؾمثثثالُمل اًمط٤مسمٕمثثث٦م جلامقمثثث٦م اعمدرؾمثثثلم سم٘مثثثؿ 

 .(إيران)

22  
وىمثّدم ًمثف  ،ٗمكسمطح٘مٞمثؼ يمثامل ُمّمثٓم ،ٟمِمقان احلٛمػمي: اعم١مًمػ احلقر اًمٕملم 

 .حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري

 اخلّم٤مل   23

قمثثكم أيمثثؼم : شمّمثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمّمثثدوق: اعم١مًمثثػ

 ، ش 5362 - 5433ذي اًم٘مٕمثدة  58: ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ، اًمٖمٗم٤مري

 . ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ: اًمٜم٤مذ
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 اخلالف   24

ٜم٦م ؾمث ، مج٤مقمث٦م ُمثـ اعمح٘م٘مثلم: حت٘مٞمؼ ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد: اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثثث٦م اًمٜمنمثثث : اًمٜمثثث٤مذ ، 5437مجثثث٤مدي أظمثثثرة : اًمٓمٌثثثع

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

25  
اًمثثثثثثدرضم٤مت اًمرومٞمٕمثثثثثث٦م ذم 

 ـمٌ٘م٤مت اًمِمٞمٕم٦م 

اًمًثٞمد حمٛمثد صث٤مدق : شم٘مديؿ ، اًمًٞمد قمغم ظم٤من اعمدٟمك: اعم١مًمػ

ُمٜمِمثقرات ُمٙمطٌث٦م : اًمٜمث٤مذ ، 5397: ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ، سمحر اًمٕمٚمقم

 . ىمؿ -سمّمػميت 

 اًمذريٕم٦م   26
 ،سمثثثػموت ،دار إوثثثقاء ،آهمثثث٤م سمثثثزرك اًمٓمٝمثثثرا : اعم١مًمثثثػ

 .م5983-هث5433 اًمث٤مًمث٦م :ط

27  
رضمثث٤مل اسمثثـ داود ) اًمرضمثث٤مل

  (احلكم

اًمًثٞمد حمٛمثد صث٤مدق : حت٘مٞمؼ وشم٘مديؿ ، اسمـ داود احلكم: اعم١مًمػ

: اًمٜمثث٤مذ ، م 5972 - 5392: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، آل سمحثثر اًمٕمٚمثثقم

 . اًمٜمجػ -ُمٜمِمقرات ُمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م 

 راي٦م اًمرضم٤مل واًمد  28
ٟمنمثث اعمريمثثز اًمٕمثث٤معمل ًمٚمّدراؾمثث٤مت  ،ضمٕمٗمثثر اًمًثثٌح٤م : اعم١مًمثثػ

 .آؾمالُمٞم٦م

 اًمرؾم٤مئؾ   29
ُم١مؾمًثثث٦م إؾمثثثامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقمثثث٦م واًمٜمنمثثث  ،خلٛمٞمٜمثثثلا: اعم١مًمثثثػ

 .هث5385رسمٞمع إول  ،واًمطقزيع

 اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م   33

: حت٘مٞمثؼ ،أسمق اعمٕم٤مزم حمٛمد سمـ حمٛمد إسمثراهٞمؿ اًمٙمٚمٌث٤مد: اعم١مًمػ

 -ق5422 ،دار احلثثثثدي٨م ،ىمثثثثؿ ،حمٛمثثثثد طمًثثثثلم اًمثثثثدرايطل

 .ش5383

 اًمرواؿمح اًمًاموي٦م   35

: حت٘مٞمثؼ ، ُمػمداُم٤مد حمٛمد سم٤مىمر احلًٞمٜمل إؾمثؽم آسمث٤مدي: اعم١مًمػ

إومم : ط ، ٟمٕمٛمثثث٦م اظ اجلٚمثثثٞمكم ،هثثث٤م طمًثثثلم ىمٞمٍمثثثيف همثثثالم

دار : اًمٜمثثثث٤مذ ، دار احلثثثثدي٨م: ُمٓمٌٕمثثثث٦م ، ش5422-5383

 . احلدي٨م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم



 

 
 

382  

382 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية
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 اًمنائر   32

، اًمث٤مٟمٞمث٦م :ط ،جلٜم٦م اًمطح٘مٞمؼ: حت٘مٞمؼ ،احلكماسمـ إدريس : اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ،ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمك :ُمٓمٌٕمثث٦م

  .اإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ

 اًمًٗمػم اخل٤مُمس   33
ممثٚمٞمثث٦م اعمرضمثثع : سمثثػموت ،قمٌثث٤مس اًمزيثثدي اعمٞمثث٤مطمل: اعم١مًمثثػ

 م2335 ،اًمِمٝمٞمد اًمًٞمد حمٛمد اًمّمدر ذم سمػموت

 اًمِم٤مذم ذح اًمٙم٤مذم   34
 ،ُمٓمٌٕمثث٦م اًمٖمثثري ،قمٌثثد احلًثثلم سمثثـ قمٌثثد اظ اعمٔمٗمثثر: اعم١مًمثثػ

 . هث5389اًمث٤مٟمٞم٦م : ط ،اًمٜمجػ

35  

 اًمِمثثثٝم٤مدة اًمث٤مًمثثثث٦م اعم٘مدؾمثثث٦م

ُمٕمثثثدن اإلؾمثثثالم اًمٙم٤مُمثثثؾ 

 وضمقهر اإليامن احلؼ

دار  ،هثثثث5423 ،اًمث٤مٟمٞمثثث٦م: ط ،قمٌثثثداحلٚمٞمؿ اًمٖمثثثزي: اعم١مًمثثثػ

 .ًمٌٜم٤من –سمػموت  –اًم٘م٤مريء 

 اًمِمٞمٕم٦م ذم اعمٞمزان  36
 ،م5979 - 5399اًمراسمٕمثث٦م : ط ،ُمٖمٜمٞمثث٦محمٛمثثد ضمثثقاد : اعم١مًمثثػ

 .ًمٌٜم٤من -سمػموت  -دار اًمطٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت : اًمٜم٤مذ

 .م5988 -هث 5438 ،ُمقؾمك اعمقؾمقي اًمِمٞمٕم٦م واًمطّمحٞمح   37

38  
 . إومم: ، طحمٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي صحٞمح اًمٙم٤مذم 

39  
 اًمديـ ضمالل اًمًٞمد: حت٘مٞمؼ ، اًمطًؽمي اظ ٟمقر اًمِمٝمٞمد: اعم١مًمػ اًمّمقارم اعمٝمرىم٦م

 . هنْم٧م: ُمٓمٌٕم٦م ، 5367: اًمٓمٌع ؾمٜم٦م ، ثاعمحد

 اًمٕمروة اًمقصم٘مك   43

ُم١مؾمًث٦م اًمٜمنمث : حت٘مٞمثؼ ،اًمًٞمد حمٛمثد يمث٤مفمؿ اًمٞمثزدي: اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثثثث٦م اًمٜمنمثثثث : اًمٜمثثثث٤مذ ،5457 إومم: ط ،اإلؾمثثثثالُمل

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

 قمٚمؿ اًمٙمالم اعمٕم٤مس  45
 الُمٞم٦ماعمريمثثز اًمٕمثث٤معمل ًمٚمٕمٚمثثقم آؾمثث ـمٌٕمثث٦م -طمٞمثثدر طمثث٥م اظ 

  إومم
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42  
 

 اًمٕمقا 

ُمدرؾمثث٦م اإلُمثث٤مم : حت٘مٞمثثؼ ،اًمِمثثٞمخ قمٌثثد اظ اًمٌحثثرا : اعم١مًمثثػ

 ،ش 5365 - 5437 إومم اعمح٘م٘مثثثثثثث٦م: ط ،(ع)اعمٝمثثثثثثثدي 

سمث٤محلقزة  ُمدرؾمث٦م اإلُمث٤مم اعمٝمثدي: اًمٜمث٤مذ ،ىمثؿ -أُمثػم : ُمٓمٌٕم٦م

 .ىمؿ -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اًمٖمدير   43
 ،م5977 - 5397 اًمراسمٕمثثث٦م: ط ،اًمِمثثثٞمخ إُمٞمٜمثثثل: اعم١مًمثثثػ

  .ًمٌٜم٤من –سمػموت  -دار اًمٙمط٤مب اًمٕمريب  :اًمٜم٤مذ

 اًمٖمٞم٦ٌم   44

 ،اًمِمثٞمخ قمٌث٤مد اظ اًمٓمٝمثرا : حت٘مٞمثؼ ،اًمِمٞمخ اًمٓمثقد: اعم١مًمػ

: ُمٓمٌٕمث٦م ،5455ؿمثٕم٤ٌمن ، إومم: ط ،اًمِمٞمخ قمكم أمحد ٟم٤مصثح

 . ىمؿ -ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ ،هبٛمـ

45  
اًمٗمّمثثقل اعمٝمٛمثث٦م ذم أصثثقل 

  إئٛم٦م

حمٛمد سمـ حمٛمد احلًلم : ؼ وإذافحت٘مٞم ،احلر اًمٕم٤مُمكم: اعم١مًمػ

 –ٟمگثثثلم : ُمٓمٌٕمثثث٦م ،ش5376 - 5458 إومم: ط ،اًم٘مثثث٤مئٞمٜمل

 . (ع)ُم١مؾم٦ًم ُمٕم٤مرف إؾمالُمل إُم٤مم رو٤م : اًمٜم٤مذ ،ىمؿ

 اًمٗمٝمرؾم٧م ًمٚمٓمقد   46

 ،اًمِمثثٞمخ ضمثثقاد اًم٘مٞمثثقُمل: حت٘مٞمثثؼ ،اًمِمثثٞمخ اًمٓمثثقد: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثثثثث٦م اًمٜمنمثثثثث : ُمٓمٌٕمثثثثث٦م ،5457ؿمثثثثثٕم٤ٌمن  ،إومم :ط

 . ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م ُم١مؾم٦ًم: اًمٜم٤مذ ،اإلؾمالُمل

47  
اًمٗمقائثثثثثد اًمٌٝمٞمثثثثث٦م ذم ذح 

 قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م 

 إقمٚمٛمثل ُم١مؾمًث٦م ،إومم اًمٓمٌٕمث٦م ،محثقد مجٞمؾ حمٛمد: اعم١مًمػ

 م2335 ،ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

 اًمٗمقائد اًمرضم٤مًمٞم٦م  48

: حت٘مٞمثثؼ وشمٕمٚمٞمثثؼ ،اًمًثثٞمد حمٛمثثد اعمٝمثثدي سمحثثر اًمٕمٚمثثقم: اعم١مًمثثػ

 إومم :ط ،طمًثثلم سمحثثر اًمٕمٚمثثقم ،حمٛمثثد صثث٤مدق سمحثثر اًمٕمٚمثثقم

 -ُمٙمطٌثثث٦م اًمّمثثث٤مدق : اًمٜمثثث٤مذ ،آومطثثث٤مب: ٕمثثث٦مُمٓمٌ ،ش 5363

 . ـمٝمران
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49  
اًمٗمقائثثد اعمدٟمٞمثث٦م واًمِمثثقاهد 

 اعمٙمٞم٦م 

 ،اًمًثٞمد ٟمثقر اًمثديـ اًمٕمث٤مُمكم ،حمٛمد أُملم اإلؾمؽمآسم٤مدي: اعم١مًمػ

، إومم: ط ،اًمِمثثثٞمخ رمحثثث٦م اظ اًمرمحطثثثل إرايمثثثل: حت٘مٞمثثثؼ

 ،ُم١مؾمًث٦م اًمٜمنمث اإلؾمثالُمل: ُمٓمٌٕمث٦م ،5424ُمٜمطّمػ ؿمٕم٤ٌمن 

ُمل اًمط٤مسمٕمثث٦م جلامقمثث٦م اعمدرؾمثثلم ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثال: اًمٜمثث٤مذ

 . سم٘مؿ

53  
اًم٘مثثرآن اًمٙمثثريؿ وروايثث٤مت 

 اعمدرؾمطلم 

 -هثثث 5455إومم : ط ،اًمًثثٞمد ُمرشم٣مثث اًمٕمًثثٙمري: اعم١مًمثثػ

 م5995

55  
اًم٘مثثقل اعمٗمٞمثثد ذم آضمطٝمثث٤مد 

 واًمط٘مٚمٞمد

ؾمث٤مًم٦م اًمث٤مًمثث٦م اًمر –اًمرؾمث٤مئؾ إرسمثع  ،ضمٕمٗمر اًمًٌح٤م : اعم١مًمػ

ٜمثث٤مذ اًم - اًمًثثٞمد ـمٕمثث٤من ظمٚمٞمثثؾ اعمقؾمثثقي اًمٕمثث٤مُمكم: قمثثرض

 .ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق ًمٚمطح٘مٞمؼ واًمط٠مًمٞمػ

 اًمٙم٤مذم  52

قمثثثكم أيمثثثؼم : شمّمثثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثثؼ ، اًمِمثثثٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمثثثل: اعم١مًمثثثػ

 ، طمٞمثثثدري: ُمٓمٌٕمثثث٦م ، ش 5363  اخل٤مُمًثثث٦م: ط ، اًمٖمٗمثثث٤مري

 . ـمٝمران -دار اًمٙمط٥م اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ

 اًمٙمٚمٞمٜمل واًمٙم٤مذم  53

 ، 5456  إومم: ط ، اًمِمثثٞمخ قمٌثثد اًمرؾمثثقل اًمٖمٗمثث٤مر: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمل: ٕمث٦مُمٓمٌ

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

 اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب  54
 -ُمٙمطٌثث٦م اًمّمثثدر : اًمٜمثث٤مذ ، اًمِمثثٞمخ قمٌثث٤مس اًم٘مٛمثثل: اعم١مًمثثػ

 ، ـمٝمران

   اعمح٤مؾمـ  55

: شمّمثحٞمح وشمٕمٚمٞمثؼ ، أمحد سمـ حمٛمد سمثـ ظم٤مًمثد اًمؼمىمثل: اعم١مًمػ

 5373: ؾمٜم٦م اًمٓمٌثع ، (اعمحدث)اًمًٞمد ضمالل اًمديـ احلًٞمٜمل 

 . ـمٝمران -دار اًمٙمط٥م اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ ، ش 5333 -

 اعمراضمٕم٤مت   56
: حت٘مٞمثؼ ،قمٌثد احلًثلم اعمقؾمثقي  اًمًٞمد ذف اًمديـ: اعم١مًمػ

 . م 5982 - 5432 اًمث٤مٟمٞم٦م: ط ،طمًلم اًمرايض
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 اعمزار   57

ضمثثثقاد اًم٘مٞمثثثقُمل : حت٘مٞمثثثؼ ، حمٛمثثثد سمثثثـ اعمِمثثثٝمدي: اعم١مًمثثثػ

ُم١مؾمًثث٦م : ُمٓمٌٕمثث٦م ، 5459ْمثث٤من رُم،  إومم: ط ، آصثٗمٝم٤م 

 . إيران -ىمؿ  -ٟمنم اًم٘مٞمقم : اًمٜم٤مذ ، اًمٜمنم اإلؾمالُمل

 اعمزار  58

 ، اًمًثٞمد حمٛمثد سمث٤مىمر إسمٓمحثل: حت٘مٞمثؼ ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد: اعم١مًمػ

دار اعمٗمٞمثثد ًمٚمٓم٤ٌمقمثث٦م : اًمٜمثث٤مذ ، م 5993 - 5454  اًمث٤مٟمٞمثث٦م: ط

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -واًمٜمنم واًمطقزيع 

 اعمٕمطؼم   59

 ،قمدة ُمثـ إوم٤موثؾ: حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح ، حلكماعمح٘مؼ ا: اعم١مًمػ

 ، ش 5364: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، ٟمثث٤مس ُمٙمثث٤مرم ؿمثثػمازي: إذاف

ُم١مؾمًث٦م : اًمٜمث٤مذ ، (ع)ُمدرؾمث٦م اإلُمث٤مم أُمثػم اعمث١مُمٜملم : ُمٓمٌٕم٦م

 . ىمؿ - (ع)ؾمٞمد اًمِمٝمداء 

 اعم٘م٤مٓت واًمٗمرق   63
: شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ ،ؾمٕمد سمـ قمٌد اظ إؿمٕمري اًم٘مٛمل: اعم١مًمػ

 .م5963ـمٝمران  ،طمٞمدريُمٓمٌٕم٦م  ،حمٛمد ضمقاد ُمِمٙمقر

 اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م   65

 ، ش 5368 - 5453 اًمث٤مًمثثث٦م: ط ، اًمًثثٞمد اخلٛمٞمٜمثثل: اعم١مًمثثػ

 -ىمؿ  -ُم١مؾم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمطقزيع : اًمٜم٤مذ

 . إيران

62  
اعمٜمٞم٦م وإُمؾ ذم ذح اعمٚمؾ 

 واًمٜمحؾ

حمٛمثثد ضمثثقاد : حت٘مٞمثثؼ ،أمحثثد سمثثـ رٞمثثك سمثثـ اعمرشم٣مثث: اعم١مًمثثػ

 .هث5399إومم : ط ،سمػموت ،دار اًمٗمٙمر ،ُمِمٙمقر

63  
اعمقوثثثثثققم٤مت ذم أصمثثثثث٤مر 

 وإظم٤ٌمر قمرض ودراؾم٦م

 ،اًمٚمٌٜمثثث٤م  اًمٙمطثثث٤مب دار ،احلًثثثٜمل ُمٕمثثثروف ه٤مؿمثثثؿ: اعم١مًمثثثػ

 م5973 ًمٌٜم٤من-سمػموت

64  
اًمٜمٝم٤ميثثثث٦م ذم جمثثثثرد اًمٗم٘مثثثثف 

 واًمٗمط٤موى

 -اٟمطِم٤مرات ىمدس حمٛمثدي : اًمٜم٤مذ ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد: اعم١مًمػ

 . ىمؿ

 ـمٝمران ،اعمٙمط٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤م : اعم١مًمػ اًمقاذم   65

 أُمؾ أُمؾ  66
: ُمٓمٌٕمث٦م ، اًمًٞمد أمحد احلًثٞمٜمل: حت٘مٞمؼ ، احلر اًمٕم٤مُمكم: اعم١مًمػ

 . سمٖمداد -ُمٙمط٦ٌم إٟمدًمس : اًمٜم٤مذ ، اًمٜمجػ -أداب 
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 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 أٟمقار اامداي٦م   67

ُم١مؾمًث٦م شمٜمٔمثٞمؿ وٟمنمث آصمث٤مر : حت٘مٞمثؼ ، اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمثل: اعم١مًمػ

 – 5453ذي اًم٘مٕمثثثثثثثدة  ، إومم: ط ، اإلُمثثثثثثث٤مم اخلٛمٞمٜمثثثثثثثل

: اًمٜمثث٤مذ ، ُمٙمطثث٥م اإلقمثثالم اإلؾمثثالُمل: ُمٓمٌٕمثث٦م ، ش 5372

 . ُم١مؾم٦ًم شمٜمٔمٞمؿ وٟمنم آصم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ىمدس هه

  سمح٤مر إٟمقار   68
 - 5433 اًمث٤مٟمٞمثث٦م اعمّمثثحح٦م: ط ، اًمٕمالُمثث٦م اعمجٚمزثث: اعم١مًمثثػ

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء : اًمٜم٤مذ ، م 5983

 سمحقث ذم قمٚمؿ إصقل    69

ّمثثدر ذم إصثثثقل سم٘مٚمثثؿ اًمًثثٞمد حمٛمثثثقد شم٘مريثثرات سمحثث٨م اًم

  5435اام٤مؿمٛمل ط ىمؿ 

 

 سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت  73

: شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمثؼ وشم٘مثديؿ ، حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر: اعم١مًمػ

 - 5434: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، احلثث٤مج ُمثثػمزا طمًثثـ يمقچثثف سمثث٤مهمل

: اًمٜمثث٤مذ ، ـمٝمثثران -ُمٓمٌٕمثث٦م إمحثثدي : ُمٓمٌٕمثث٦م ، ش 5362

 . ـمٝمران -ُمٜمِمقرات إقمٚمٛمل 

 سمٞم٧م إطمزان   75
 ، 5452اجلديثدة إومم : ط ، اًمِمثٞمخ قمٌث٤مس اًم٘مٛمثل: ١مًمػاعم

 . إيران -ىمؿ  -دار احلٙمٛم٦م : اًمٜم٤مذ ، أُمػم: ُمٓمٌٕم٦م

 شم٤مريخ آل زرارة   72
: ُمٓمٌٕمث٦م ، 5399: ؾمثٜم٦م اًمٓمٌثع ، أسمق هم٤مًمث٥م اًمثزراري: اعم١مًمػ

 . ُمٓمٌٕم٦م رسم٤م 

 شم٤مريخ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى  73
اًمث٤مٟمٞمثثث٦م : ط ،ُمٙمطٌثثث٦م إًمٗمثثثلم ،حمٛمثثثد سمثثث٤مىمر اًمّمثثثدر: اعم١مًمثثثػ

 . هث5433

74  
شم٠مويثثؾ أيثث٤مت اًمٔمثث٤مهرة ذم 

 ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة

 ،ذف اًمثثديـ قمثثكم احلًثثٞمٜمل آؾمثثؽمآسم٤مذي اًمٜمجٗمثثل: اعم١مًمثثػ

  .ىمؿ ،ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي: حت٘مٞمؼ وٟمنم
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 شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء   75

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م قمٚمثثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثثؼ ، اًمٕمالُمثث٦م احلثثكم: اعم١مًمثثػ

: ُمٓمٌٕمث٦م ، 5454حمثرم  ، إومم: ط ، اًمًالم إلطمٞمث٤مء اًمثؽماث

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمثٞمٝمؿ اًمًثالم إلطمٞمث٤مء : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ -ُمٝمر 

 . ىمؿ -اًمؽماث 

 شمًديد إصقل   76

 ، 5459  إومم: ط ، اًمِمثثٞمخ حمٛمثثد اعمثث١مُمـ اًم٘مٛمثثل: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمل: ُمٓمٌٕمث٦م

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

77  
شمّمثثثثثثثحٞمح اقمط٘مثثثثثثث٤مدات 

 ٤مُمٞم٦م اإلُم

  اًمث٤مٟمٞمث٦م: ط ، طمًثلم دراث٤مهل: حت٘مٞمثؼ ،اًمِمٞمخ اعمٗمٞمثد: اعم١مًمػ

دار اعمٗمٞمثثثد ًمٚمٓم٤ٌمقمثثث٦م واًمٜمنمثثث : اًمٜمثثث٤مذ ، م 5993 - 5454

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -واًمطقزيع 

78  

 اًمٗمٙمريثثثثث٦م اعمٌثثثث٤م  شمٓمثثثثقر

 اًمثالصمثث٦م اًم٘مثثرون ذم ًمٚمطِمثثٞمع

 وممإ

 ومخري اًمديمطقر شمرمج٦م ،اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اعمدرد طمًلم.د: اعم١مًمػ

 .هث5423 إومم: ط ،إيران ،وطمل ٟمقر ٟمنم،ُمِمٙمقر

79  
قمغم ذح )شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٛمٞم٦م 

  (اًمٙم٤مذم ًمٚمامزٟمدرا 

: شمٕمٚمٞم٘مثثث٤مت قمٚمٛمٞمثثث٦م قمثثثغم ذح ضمثثث٤مُمع أيب احلًثثثـ اًمِمثثثٕمرا 

ُمٜمِمثقرات اعمٙمطٌث٦م  ،اعمٓمٌققم٦م ُمع ذح اعم٤مزٟمدرا  قمثغم اًمٙمث٤مذم

 .ـمٝمران ،اإلؾمالُمٞم٦م

 شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر   83

احلثث٤مج اًمًثثٞمد : حت٘مٞمثثؼ ، حمٛمثثد سمثثـ ُمًثثٕمقد اًمٕمٞمثث٤مر: اعم١مًمثثػ

 –اعمٙمط٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ ، ه٤مؿمؿ اًمرؾمقزم اعمحاليت

 . ـمٝمران

 شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ   85

احلثث٤مج آىمثث٤م جمطٌثثك : حت٘مٞمثثؼ ، اعمثثػمزا حمٛمثثد اعمِمثثٝمدي: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًث٦م اًمٜمنمث : اًمٜم٤مذ ، 5437ؿمقال : ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ، اًمٕمراىمل

 . ٘مؿاإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم
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 ٟمقر اًمث٘مٚملم  شمٗمًػم  82

اًمًثٞمد ه٤مؿمثثؿ : شمّمثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثٞمخ احلثثقيزي: اعم١مًمثػ

: ُمٓمٌٕم٦م ، ش 5373 - 5452 اًمراسمٕم٦م: ط ، اًمرؾمقزم اعمحاليت

ُم١مؾمًثث٦م إؾمثثامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقمثث٦م : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م إؾمثثامقمٞمٚمٞم٤من

 . ىمؿ -واًمٜمنم واًمطقزيع 

 شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل  83
اًمٜمجثثثػ  ،ُمٓمٌٕمثثث٦م اعمرشمْمثثثقي٦م ،قمٌثثثد اظ اعمٛم٘مثثث٤م : اعم١مًمثثثػ

 . هث5348

84  
هتثثذي٥م إطمٙمثث٤مم ذم ذح 

 اعم٘مٜمٕم٦م

اًمًثثٞمد طمًثثـ : حت٘مٞمثثؼ وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمٓمثثقد: اعم١مًمثثػ

: ُمٓمٌٕمثثثثث٦م ، ش 5364  اًمث٤مًمثثثثث٦م: ط ، اعمقؾمثثثثقي اخلرؾمثثثث٤من

 . ـمٝمران -دار اًمٙمط٥م اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ ، ظمقرؿمٞمد

85  
شمقوثثثٞمح اعم٘مثثث٤مل ذم قمٚمثثثثؿ 

 اًمرضم٤مل

ىمًثؿ  ،حمٛمثد طمًثلم ُمقًمثقي: حت٘مٞمثؼ ، اعمال قمغم يمٜمل: اعم١مًمػ

: ط ، حمٛمد اًمٌث٤مىمري: ُمراضمٕم٦م ،إسمح٤مث اًمؽماصمٞم٦م سمدار احلدي٨م

دار : اًمٜمثثث٤مذ ، هور: ُمٓمٌٕمثثث٦م ، ش 5379 - 5425  إومم

 . احلدي٨م

 ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م   86
ٓمٌٕمثث٦م اعم ، 5399: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، اًمًثثٞمد اًمؼموضمثثردي: اعم١مًمثثػ

 . ىمؿ -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 . هث5354إيران : ط ،(قاًمّمدو)اسمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل : اعم١مًمػ ضم٤مُمع إظم٤ٌمر   87

88  

ضمثثثث٤مُمع اًمثثثثرواة وإزاطمثثثث٦م 

آؿمثثط٤ٌمه٤مت قمثثـ اًمٓمثثرق 

 واإلؾمٜم٤مد

 . ُمٙمط٦ٌم اعمحٛمدي: اًمٜم٤مذ ، حمٛمد قمكم إردسمٞمكم: اعم١مًمػ

89  
ضمثثثث٤مُمع اعمثثثثدارك ذم ذح 

 اعمخطٍم اًمٜم٤مومع

 ، قمثثكم أيمثثؼم اًمٖمٗمثث٤مري: شمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمًثثٞمد اخلقاٟمًثث٤مري: اعم١مًمثثػ

 -اًمّمثدوق  ُمٙمط٦ٌم: اًمٜم٤مذ ، ش 5364 - 5435  اًمث٤مٟمٞم٦م :ط

 . ـمٝمران
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93  
ضمثثثثقاهر اًمٙمثثثثالم ذم ذح 

 ذائع اإلؾمالم

اًمِمثثٞمخ قمٌثث٤مس : حت٘مٞمثثؼ وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اجلثثقاهري: اعم١مًمثثػ

 ، ظمقرؿمثثثثٞمد: ُمٓمٌٕمثثثث٦م ، ش 5365 اًمث٤مٟمٞمثثثث٦م: ط ، اًم٘مقچثثثث٤م 

 . ـمٝمران -دار اًمٙمط٥م اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ

95  
طمريمٞم٦م اًمٕم٘مثؾ آضمطٝمث٤مدي 

 ًمدى وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م 

 اعمثثالك دار: اًمٜمثث٤مذ ،إومم: ط ،٤مظمقرياًمِمثث ضمٕمٗمثثر: اعم١مًمثثػ

 واًمطقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

92  
ظم٤ممتثثث٦م )ظم٤ممتثثث٦م اعمًثثثطدرك 

 (ُمًطدرك اًمقؾم٤مئؾ

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م قمٚمثثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثثؼ ، اعمثثػمزا اًمٜمثثقري: اعم١مًمثثػ

: ُمٓمٌٕمث٦م ، 5455رضم٥م  ، إومم: ط ، اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث

طمٞم٤مء ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إل: اًمٜم٤مذ ،ىمؿ –ؾمط٤مرة 

 . إيران -ىمؿ  -اًمؽماث 

93  
ظمالص٦م إىمقال ذم ُمٕمرومث٦م 

 اًمرضم٤مل

 :ط ، اًمِمثٞمخ ضمثقاد اًم٘مٞمثقُمل: حت٘مٞمثؼ ، اًمٕمالُم٦م احلثكم: اعم١مًمػ

: اًمٜمث٤مذ ، ُم١مؾمًث٦م اًمٜمنمث اإلؾمثالُمل: ُمٓمٌٕمث٦م ، 5457إومم 

 . ُم١مؾم٦ًم ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م

94  
دراؾمثثثثثث٤مت ذم احلثثثثثثدي٨م 

 واعمحدصملم 

اًمطٕمثث٤مرف  دار: اًمٜمثث٤مذ ،ه٤مؿمثثؿ ُمٕمثثروف احلًثثٞمٜمل: اعم١مًمثثػ

-هثثثثث5398اًمث٤مٟمٞمثثثث٦م : ط ،ًمٌٜمثثثث٤من –سمثثثثػموت  ،ًمٚمٛمٓمٌققمثثثث٤مت

 .م5978

95  
دراؾمثث٤مت ذم قمٚمثثؿ اًمدرايثث٦م 

 شمٚمخٞمص ُم٘م٤ٌمس اامداي٦م

: ُمٓمٌٕمث٦م ، ش 5369  إومم: ط ، قمثكم أيمثؼم همٗمث٤مري: اعم١مًمػ

 . (ع)ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق : اًمٜم٤مذ ، هتران -شم٤مسمش 

 درر إظم٤ٌمر   96

مجثث٤مدي  23 ، إومم: ط ، ظمنثثو ؿمثث٤مهل ،طمجثث٤مزي: اعم١مًمثثػ

دومؽم ُمٓم٤مًمٕم٤مت شمث٤مريخ : اًمٜم٤مذ ، ٟمٛمقٟمف: ُمٓمٌٕم٦م ، 5459اًمث٤م  

 . وُمٕم٤مرف إؾمالُمل

97  
دروس متٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمثد 

 اًمرضم٤مًمٞم٦م 

 .يروا إلا سم٤مىمر حمٛمد: اعم١مًمػ

 دوم٤مع قمـ اًمٙم٤مذم   98
ٟمنمثثه ُمريمثثز اًمٖمثثدير  ،صمثث٤مُمر ه٤مؿمثثؿ طمٌٞمثث٥م اًمٕمٛمٞمثثدي: اعم١مًمثثػ

 م 5995ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٜم٦م 



 

 
 

391  

391 

 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

99  
ٕمثثثثثث٤مد ذم ذح ذظمثثثثثثػمة اعم

 اإلرؿم٤مد

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : اًمٜمثث٤مذ ، اعمح٘مثثؼ اًمًثثٌزواري: اعم١مًمثثػ

 . قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث

533  
ذيمثثرى اًمِمثثٞمٕم٦م ذم أطمٙمثث٤مم 

 اًمنميٕم٦م 

 ،ًمِمٝمٞمد إول حمٛمثد سمثـ مجث٤مل اًمثديـ ُمٙمثل اًمٕمث٤مُمكما: اعم١مًمػ

 ،ىمثؿ ،ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمثؽماث: حت٘مٞمؼ

 . هث5458

 ـ اًمٖمْم٤مئري رضم٤مل اسم  535

سمثثثـ اًمٖمْمثث٤مئري أمحثثثد سمثثثـ احلًثثلم سمثثثـ قمٌٞمثثثد اظ ا: اعم١مًمثثػ

دار  ،ىمؿ ،اًمًٞمد حمٛمد رو٤م احلًٞمٜمل اجلالزم: حت٘مٞمؼ ،اًمقاؾمٓمل

 .هث5422 ،احلدي٨م

 رضم٤مل احلكم   532
 ،ٓمٌٕم٦م احلٞمدريث٦ماعم ،احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر احلكم: اعم١مًمػ

 . هث5385اًمث٤مٟمٞم٦م : ط ،اًمٜمجػ

 رضم٤مل اخل٤مىم٤م    533

اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق سمحر : حت٘مٞمؼ ، اًمِمٞمخ قمكم اخل٤مىم٤م : اعم١مًمػ

ُمٙمطثثثث٥م اإلقمثثثثالم : ُمٓمٌٕمثثثث٦م ، 5434  اًمث٤مٟمٞمثثثث٦م: ط ،اًمٕمٚمثثثثقم

 . ُمريمز ٟمنم ُمٙمط٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل: اًمٜم٤مذ ، اإلؾمالُمل

 رضم٤مل اًمٓمقد   534

 ،ضمقاد اًم٘مٞمثقُمل اإلصثٗمٝم٤م : حت٘مٞمؼ ،اًمِمٞمخ اًمٓمقد: اعم١مًمػ

 ُم١مؾمًثثثثث٦م اًمٜمنمثثثثث: اًمٜمثثثثث٤مذ ،5455رُمْمثثثثث٤من ، إومم: ط

  .  ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

 رضم٤مل اًمٜمج٤مر   535

 اخل٤مُمًثث٦م: ط ،اًمٕمٌثث٤مس أمحثثد سمثثـ قمثثكم اًمٜمجثث٤مر أسمثثق: اعم١مًمثثػ

ُمل اًمط٤مسمٕمثث٦م جلامقمثث٦م ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثال: اًمٜمثث٤مذ ،5456

  .اعمدرؾملم سم٘مؿ

 رؾم٤مئؾ اًمنميػ اعمرشم٣م   536
 –ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمثثقر ًمٚمٛمٓمٌققمثث٤مت  –اًمنمثثيػ اعمرشم٣مثث : اعم١مًمثثػ

 .ٌٜم٤منًم ،سمػموت

 رؾم٤مئؾ وُم٘م٤مٓت   537
ُم١مؾمًثث٦م اإلُمثث٤مم : اًمٜمثث٤مذ ، اًمِمثثٞمخ ضمٕمٗمثثر اًمًثثٌح٤م : اعم١مًمثثػ

 . ىمؿ - (ع)اًمّم٤مدق 

 .اعمٓمٌقع ذم اجلقاُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟم٘مالً قمـ ؾمامء اعم٘م٤مل رؾم٤مًم٦م حت٘مٞمؼ أيب سمّمػم   538
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539  
روض اجلٜمثثثثثثثثث٤من ذم ذح 

 إذه٤من إرؿم٤مد

: اًمٜمث٤مذ ،زيثـ اًمثديـ اجلٌٕمثل اًمٕمث٤مُمكم  اًمِمٝمٞمد اًمثث٤م : اعم١مًمػ

 . ىمؿ -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م 

553  
رووثثثثثثث٤مت اجلٜمثثثثثثث٤مت ذم 

 أطمقال اًمٕمٚمامء واًم٤ًمدات 

 ،أؾمد اظ إؾمثامقمٞمٚمٞم٤من: حت٘مٞمؼ ،حمٛمد سم٤مىمر اخلقاٟم٤ًمري: اعم١مًمػ

 .م5953 ،اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م

 

 روو٦م اًمقاقمٔملم  555

اًمًثثٞمد حمٛمثثد ُمٝمثثدي : شم٘مثثديؿ ، اًمٗمطثث٤مل اًمٜمٞمًثث٤مسمقري: اعم١مًمثثػ

 -ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض : اًمٜم٤مذ ، ؾم٤مناًمًٞمد طمًـ اخلر

 . ىمؿ

 ري٤مض اعم٤ًمئؾ   552

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : حت٘مٞمثثؼ ، اًمًثثٞمد قمثثكم اًمٓم٤ٌمـمٌثث٤مئل: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثث٦م : اًمٜمثث٤مذ ، 5452رُمْمثث٤من ،  إومم: ط ، اإلؾمثثالُمل

 . ٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم

 ؾمامء اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل   553

اًمًثٞمد حمٛمثد احلًثٞمٜمل : حت٘مٞمؼ،دأسمثق اامثدى اًمٙمٚمٌث٤م: اعم١مًمثػ

 ،ىمثثؿ –أُمثثػم : ُمٓمٌٕمثث٦م ،5459ؿمثثٕم٤ٌمن  ،إومم: ط ،اًم٘مزويٜمثثل

 . ىمؿ -ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م  (ع)ُم١مؾم٦ًم وزم اًمٕمٍم : اًمٜم٤مذ

 ذح إطم٘م٤مق احلؼ   554

اًمًٞمد ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمرقمٌم : شمٕمٚمٞمؼ ، اًمًٞمد اعمرقمٌم: اعم١مًمػ

: اًمٜمثثث٤مذ ، اًمًثثثٞمد إسمثثثراهٞمؿ اعمٞمثثث٤مٟمجل: شمّمثثثحٞمح ،اًمٜمجٗمثثثل

 -ىمثثؿ  -ُمٜمِمثقرات ُمٙمطٌث٦م آيث٦م اظ اًمٕمٔمٛمثثك اعمرقمٌمث اًمٜمجٗمثل 

 . إيران

 ذح أصقل اًمٙم٤مذم   555

اعمثػمزا أسمثق : شمٕمٚمٞم٘مث٤مت ،ُمقزم حمٛمد صث٤مًمح اعم٤مزٟمثدرا : اعم١مًمػ

: ط ،اًمًثٞمد قمثكم قم٤مؿمثقر: وٌط وشمّمثحٞمح ،احلًـ اًمِمٕمرا 

دار إطمٞمثث٤مء اًمثثؽماث اًمٕمثثريب : ُمٓمٌٕمث٦م ،م2333 - 5425إومم 

دار إطمٞمث٤مء اًمثؽماث اًمٕمثريب : اًمٜمث٤مذ ،زيعًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمطق

  ًمٌٜم٤من -سمػموت  -ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمطقزيع 
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 ذح ٟمج٤مة اًمٕم٤ٌمد   556

صثثٗمر  ،إومم: ط ،آظمقٟمثثد ُمثثال أسمثثق ـم٤مًمثث٥م إرايمثثل: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًث٦م : اًمٜمث٤مذ ،ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنمث اإلؾمثالُمل: ُمٓمٌٕم٦م ،5423

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاًمٜمنم اإلؾمال

 هم٦م ذح هن٩م اًمٌال  557

: ط ،حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ: حت٘مٞمؼ ،اسمـ أيب احلديد: اعم١مًمػ

دار إطمٞمث٤مء اًمٙمطث٥م اًمٕمرسمٞمث٦م : اًمٜم٤مذ ،م5959 - 5378 إومم

 . قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وذيم٤مه -

 ـمرائػ اعم٘م٤مل   558

اًمًثثٞمد ُمٝمثثدي : حت٘مٞمثثؼ ، اًمًثثٞمد قمثثكم اًمؼموضمثثردي: اعم١مًمثثػ

: ٤مذاًمٜمثث ،ىمثثؿ –هبٛمثثـ : ُمٓمٌٕمثث٦م ،5453 إومم: ط ،اًمرضمثث٤مئل

 . ىمؿ -ُمٙمط٦ٌم آي٦م اظ اًمٕمٔمٛمك اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل اًمٕم٤مُم٦م 

 قمٌد اظ سمـ ؾم٠ٌم  559
 اًم٤ًمدؾمثث٦م ُمّمثثحح٦م: ط ،اًمًثثٞمد ُمرشم٣مثث اًمٕمًثثٙمري: اعم١مًمثثػ

 . ٟمنم شمقطمٞمد: اًمٜم٤مذ ، م 5992 - 5453

 قمدة إصقل   523

حمٛمثثد روثث٤م إٟمّمثث٤مري : حت٘مٞمثثؼ ،اًمِمثثٞمخ اًمٓمثثقد: اعم١مًمثثػ

 -ؾمثثط٤مرة : ٕمث٦مُمٓمٌ ،هثثث5457ذي احلجث٦م  ،إومم: ط ، اًم٘مٛمثل

 . ىمؿ

 قم٘م٤مئد اإلُم٤مُمٞم٦م   525
اًمثثديمطقر طم٤مُمثثد : شم٘مثثديؿ ،اًمِمثثٞمخ حمٛمثثد روثث٤م اعمٔمٗمثر: اعم١مًمثػ

  .إيران -ىمؿ -اٟمطِم٤مرات أٟمّم٤مري٤من : اًمٜم٤مذ ،طمٗمٜمل داود

 قمٚمؾ اًمنمائع  522

اًمًثٞمد حمٛمثد صث٤مدق سمحثر : شم٘مديؿ ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: اعم١مًمػ

ُمٜمِمثقرات : اًمٜم٤مذ ، م 5966 - 5385: ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ، اًمٕمٚمقم

 . اًمٜمجػ -ٙمط٦ٌم احلٞمدري٦م وُمٓمٌٕمطٝم٤م اعم

 قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م   523

اًمِمثٞمخ : شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمثؼ وشم٘مثديؿ ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: اعم١مًمػ

: ُمٓمٌٕمث٦م ، م 5984 - 5434: ؾمثٜم٦م اًمٓمٌثع ، طمًلم إقمٚمٛمثل

ُم١مؾمًث٦م : اًمٜمث٤مذ ، ًمٌٜم٤من -سمػموت  -ُمٓم٤مسمع ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل 

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 
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524  
طمج٦م اخلّم٤مم  هم٤مي٦م اعمرام ذم

 قمـ ـمري٨م اخل٤مص واًمٕم٤مم

 .  اًمًٞمد قمكم قم٤مؿمقر: حت٘مٞمؼ ، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحرا : اعم١مًمػ

 همٜم٤مئؿ إي٤مم   525

ُمٙمطثث٥م  -قمٌثث٤مس شمؼميزيثث٤من : حت٘مٞمثثؼ ، اعمثثػمزا اًم٘مٛمثثل: اعم١مًمثثػ

احلٚمثٞمؿ  قمٌثد: اعمًث٤مقمدان ،ومرع ظمراؾم٤من -اإلقمالم اإلؾمالُمل 

 :ُمٓمٌٕمث٦م ،هثث5457 إومم: ط ، اًمًٞمد ضمثقاد احلًثٞمٜمل ،احلكم

ُمريمز اًمٜمنم اًمط٤مسمع عمٙمطث٥م : اًمٜم٤مذ ، ُمٙمط٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل

 . اإلقمالم اإلؾمالُمل

526  
ومثثث٤مئؼ اعم٘مثثث٤مل ذم احلثثثدي٨م 

 واًمرضم٤مل 

همالحمًثلم : حت٘مٞمثؼ ، أمحثد سمثـ قمٌثد اًمروث٤م اًمٌٍمثي: اعم١مًمػ

: اًمٜمث٤مذ ، ؾمثط٤مره: ُمٓمٌٕمث٦م ،هثث5422 إومم: ط ، ىمٞمٍميف هث٤م

 . ىمؿ -ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم دار احلدي٨م 

 ائد إصقلومر  527

جلٜم٦م حت٘مٞمثؼ شمثراث اًمِمثٞمخ : إقمداد ، اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري: اعم١مًمػ

 -سمثث٤مىمري : ُمٓمٌٕمثث٦م ،هثثث 5459ؿمثثٕم٤ٌمن  ، إومم: ط ، إقمٔمثثؿ

 . جمٛمع اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: اًمٜم٤مذ ، ىمؿ

 ومرق اًمِمٞمٕم٦م   528
طم٘م٘مثثثف اًمثثثديمطقر  ،احلًثثثـ سمثثثـ ُمقؾمثثثك اًمٜمثثثقسمخطل: اعم١مًمثثثػ

 .هث5452 ممإو: ط ،اًم٘م٤مهرة ،اًمرؿم٤مددار  ،قمٌداعمٜمٕمؿ احلٗمٜمل

529  

ومّمثثؾ اخلٓمثث٤مب ذم إصمٌثث٤مت 

حتريثثثثثثثثػ يمطثثثثثثثث٤مب رب 

 إرسم٤مب

إيثران : ط ،طمًثلم سمثـ حمٛمثد شم٘مثل اًمٜمثقري اًمٓمثؼمد: اعم١مًمػ

 .هث5398

  ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل  533

 ، ه 5459 وممإ: ط ، اًمِمثثٞمخ حمٛمثثد شم٘مثثل اًمطًثثؽمي: اعم١مًمثثػ

ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمال: اًمٜم٤مذ ، ىمؿ

 . سم٘مؿ
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 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 ٤مد ىمرب اإلؾمٜم  535

ُم١مؾمًث٦م آل اًمٌٞمث٧م قمٚمثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثؼ ، احلٛمػمي اًم٘مٛمل: اعم١مًمػ

 -ُمٝمثر : ُمٓمٌٕمث٦م ، 5453 إومم: ط ، اًمًالم إلطمٞمث٤مء اًمثؽماث

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمثؽماث : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ

 . ىمؿ -

 ىمقاقمد احلدي٨م   532
ُمٓمٌققمثث٤مت احلثثقزة  ،اًمٖمريٗمثثل اعمقؾمثثقي اًمثثديـ حمثثل: اعم١مًمثثػ

 .ُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ قمٚمٞمف اًمًالمُم١مؾم٦ًم اإل –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات  533

 ، 5457 ، إومم: ط ، ضمٕمٗمثثر سمثثـ حمٛمثثد سمثثـ ىمقًمقيثثف: اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثث٦م ٟمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمل: ُمٓمٌٕمثث٦م

 . اًمٗم٘م٤مه٦م

 يمط٤مب اًمٖمٞم٦ٌم   534

ومث٤مرس طمًثقن : حت٘مٞمثؼ ، حمٛمثد سمثـ إسمثراهٞمؿ اًمثٜمٕمام : اعم١مًمػ

أٟمثقار : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ -ُمٝمر : ُمٓمٌٕم٦م ، 5422 إومم: ط ، يمريؿ

 . اامدى

 يمط٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس   535
حمٛمثثد سمثث٤مىمر : حت٘مٞمثثؼ ،حت٘مٞمثثؼ حمٛمثثد سمثث٤مىمر إٟمّمثث٤مري: اعم١مًمثثػ

  . إٟمّم٤مري اًمزٟمج٤م 

536  

دار  -دار اًمٌٞمثث٤مرق  ،أسمثق اًمٗمْمثؾ سمثثـ اًمروث٤م اًمؼمىمٕمثل: اعم١مًمثػ يمن اًمّمٜمؿ 

: ط ،3راسمٓمثث٦م أهثثؾ اًمًثثٜم٦م ذم إيثثران ُمٙمطثث٥م ًمٜمثثدن  -اًم٘مثثدس 

قمٌثثد اًمثثرطمٞمؿ ُمثثال زاده : شمرمجثث٦م ،م2335 -هثثث 5425اًمث٤مٟمٞمثث٦م 

 .اًمٌٚمقر

 يمِمػ احل٘م٤مئؼ   537

 اًمث٤مًمثثث٦م ُمٜم٘محثث٦م وُمزيثثدة: ط ، اًمِمثثٞمخ قمثثكم آل حمًثثـ: اعم١مًمثثػ

دار اعمٞمثثثزان ًمٚمٓم٤ٌمقمثثث٦م واًمٜمنمثثث : اًمٜمثثث٤مذ ، م 5999 - 5459

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -واًمطقزيع 

 يمِمػ اًمٖمٓم٤مء   538
اٟمطِمثث٤مرات : اًمٜمثث٤مذ ، اًمِمثثٞمخ ضمٕمٗمثثر يم٤مؿمثثػ اًمٖمٓمثث٤مء: اعم١مًمثثػ

 . ٗمٝم٤مناص -ُمٝمدوي 
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 قائمــــة المــراجـــع

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 يمِمػ اًمٖمٛم٦م   539
 5985 - 5435 اًمث٤مٟمٞمث٦م: ط ، اسمثـ أيب اًمٗمثطح اإلرسمثكم: اعم١مًمػ

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -دار إوقاء : اًمٜم٤مذ ، م

 يمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل   543

 ، 5454ذي اًم٘مٕمثدة  ، اًمث٤مًمثث٦م: ط ، اًمِمٞمخ اًمًثٌح٤م : اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمل: ُمٓمٌٕمث٦م

 . ط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿُمل اًماإلؾمال

 يمامل اًمديـ   545

قمثثكم أيمثثؼم : شمّمثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمّمثثدوق: اعم١مًمثثػ

: اًمٜمثث٤مذ ، ش 5363 - 5435حمثرم : ؾمثٜم٦م اًمٓمٌثع ، اًمٖمٗمث٤مري

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمال

542  

ًم١مًمثثثثثثثث١مة اًمٌحثثثثثثثثريـ ذم 

اإلضم٤مزات وشمثراضمؿ رضمث٤مل 

 احلدي٨م

دار  ،اًمٌحثثرا  صثث٤مطم٥م احلثثدائؼ يقؾمثثػ سمثثـ أمحثثد: اعم١مًمثثػ

 م5986هث 5436إوقاء سمٌػموت 

543  

يمِمثثثػ .. ظ صمثثثؿ ًمٚمطثثث٤مريخ

إهار وشمؼمئثثثثث٦م إئٛمثثثثث٦م 

 إـمٝم٤مر

اًمث٤مًمثثث٦م : ط ،طمًثثلم اعمقؾمثثقي ُمثثـ قمٚمثثامء اًمٜمجثثػ: اعم١مًمثثػ

 .م2335-هث5422

 جمٛمع اًمٌحريـ   544

 ، اًمًثثٞمد أمحثثد احلًثثٞمٜمل: حت٘مٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمٓمررثثل: اعم١مًمثثػ

ُمٙمط٥م اًمٜمنم اًمث٘م٤موم٦م : اًمٜم٤مذ ، ش 5367 - 5438 اًمث٤مٟمٞم٦م :ط

 . اإلؾمالُمٞم٦م

 جمٛمع اًمٗم٤مئدة  545

 ،احل٤مج آهم٤م جمطٌثك اًمٕمراىمثل: حت٘مٞمؼ ، اعمح٘مؼ إردسمٞمكم: اعم١مًمػ

احلثث٤مج آهمثث٤م طمًثثلم اًمٞمثثزدي  ،اًمِمثثٞمخ قمثثكم  ٜمثث٤مه آؿمثثطٝم٤مردي

ُمٜمِمثثقرات مج٤مقمثث٦م اعمدرؾمثثلم ذم احلثثقزة : اًمٜمثث٤مذ ، إصثثٗمٝم٤م 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ىمؿ

 امٞم٤مت حم٤مرضات ذم اإل  546
ُم١مؾمًثث٦م اإلُمثث٤مم : اًمٜمثث٤مذ ، اًمِمثثٞمخ ضمٕمٗمثثر اًمًثثٌح٤م : اعم١مًمثثػ

 . ىمؿ. (ع)اًمّم٤مدق 
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 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 خمطٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت   547
 - 5373: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، احلًثثـ سمثثـ ؾمثثٚمٞمامن احلثثكم: اعم١مًمثثػ

 . اًمٜمجػ -ٜمِمقرات اعمٓمٌٕم٦م احلٞمدري٦م ُم: اًمٜم٤مذ ، م 5953

 خمطٚمػ اًمِمٞمٕم٦م   548

 ، ٜمنمث اإلؾمثالُملُم١مؾمًث٦م اًم: حت٘مٞمثؼ ، اًمٕمالُمث٦م احلثكم: اعم١مًمػ

ُم١مؾمًثثث٦م اًمٜمنمثثث : اًمٜمثثث٤مذ ، 5453ذى اًم٘مٕمثثثدة  ، اًمث٤مٟمٞمثثث٦م: ط

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿاإلؾمال

 ُمدظمؾ إمم ومٝمؿ اإلؾمالم   549
 ،اًمٕمثثريب ٟمطِمثث٤مرآ ُم١مؾمًثث٦م: اًمٜمثث٤مذ ،حمٛمثثد رٞمثثك: اعم١مًمثثػ

 م5999 ،إومم :ط

 ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز  553

ة اظ اًمِمثثٞمخ قمثثز: حت٘مٞمثثؼ ، اًمًثثٞمد ه٤مؿمثثؿ اًمٌحثثرا : اعم١مًمثثػ

 ، هبٛمثثثثـ: ُمٓمٌٕمثثثث٦م ، 5453 إومم: ط ، اعمثثثثقٓئل اامٛمثثثثدا 

 . إيران -ىمؿ  –ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ

555  
ُمثثثثرآة إٟمثثثثقار وُمِمثثثثٙم٤مة 

 إهار

احلًثـ اًمنمثيػ سمثـ اعمثقمم حمٛمثد ـمث٤مهر اًمٜمٌث٤مـمل  قأسم: اعم١مًمػ

 .هث5374ـمٝمران  ،ُمٓمٌٕم٦م اإلومط٤مء ،اًمٗمطق 

 .هث5325إيران : ط ،ىمر اعمجٚمزحمٛمد سم٤م: اعم١مًمػ ُمرآة اًمٕم٘مقل   552

553  
ُمرضمٕمٞمثثث٦م اعمرطمٚمثثث٦م وهمٌثثث٤مر 

 اًمطٖمٞمػم 

 اًمرؾمثقل دار: اًمٜمث٤مذ ،إومم: ط اًمِمث٤مظمقري ضمٕمٗمثر: اعم١مًمػ

 اًمٌٞمْم٤مء اعمحج٦م-إيمرم

554  
ُمثثثروج اًمثثثذه٥م وُمٕمثثث٤مدن 

 اجلقهر

 ُمٜمِمثقرات ،سمثال ؿم٤مرل: حت٘مٞمؼ ،اعمًٕمقدي احلًـ أسمق: اعم١مًمػ

 .م5979 اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م

555  
 ُمًثثثثثثثثطدرك اًمقؾمثثثثثثثث٤مئؾ

 وُمًطٜمٌط اعم٤ًمئؾ

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م قمٚمثثٞمٝمؿ : حت٘مٞمثثؼ ، اعمثثػمزا اًمٜمثثقري: اعم١مًمثثػ

 5987 - 5438 إومم اعمح٘م٘مث٦م: ط ، اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث

 -ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث : اًمٜم٤مذ ، م

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت 

 ُمًطدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر  556

: ٘مٞمثؼ وشمّمثحٞمححت ، اًمِمٞمخ قمكم اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي: اعم١مًمػ

: اًمٜمث٤مذ ، 5458: ؾمثٜم٦م اًمٓمٌثع ، اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًمٜمامزي

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمال
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 قائمــــة المــراجـــع

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 .هث5354ط اًمٜمجػ   ،ه٤مدي يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء: اعم١مًمػ ُمًطدرك هن٩م اًمٌالهم٦م   557

558  
ُمًثثطدريم٤مت قمٚمثثؿ رضمثث٤مل 

 احلدي٨م

رسمٞمثع ،  إومم: ط ، اًمِمٞمخ قمكم اًمثٜمامزي اًمِمث٤مهرودي: اعم١مًمػ

: اًمٜمثثثثث٤مذ ، ـمٝمثثثثثران -ؿمثثثثثٗمؼ : ُمٓمٌٕمثثثثث٦م ، 5452أظمثثثثثر 

 . اعم١مًمػ اسمـ

 ُمًطٜمد اًمِمٞمٕم٦م   559

ٞمٝمؿ ُم١مؾمًث٦م آل اًمٌٞمث٧م قمٚمث: حت٘مٞمثؼ ، اعمح٘مثؼ اًمٜمراىمثل: اعم١مًمػ

رسمٞمثثع إول ،  إومم: ط ، ُمِمثثٝمد -اًمًثثالم إلطمٞمثث٤مء اًمثثؽماث 

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : اًمٜمثث٤مذ ، ىمثثؿ -ؾمثثط٤مرة : ُمٓمٌٕمثث٦م ، 5455

 . ىمؿ -ًمؽماث قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء ا

 ُمًٜمد اإلُم٤مم اًمرو٤م   563

اًمِمثٞمخ : دمٛمٞمثع وشمرشمٞمث٥م ، اًمِمٞمخ قمزيز اظ قمٓمث٤مردي: اعم١مًمػ

رسمٞمثثع أظمثثر : ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، قمزيثثز اظ قمٓمثث٤مردي اخلٌقؿمثث٤م 

 ، ُم١مؾم٦ًم ـمٌع وٟمنم آؾمط٤من ىمدس اًمروثقي: ُمٓمٌٕم٦م ، 5436

 . (ع)اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اإلُم٤مم اًمرو٤م : اًمٜم٤مذ

565  
ُمِم٤مرق اًمِمٛمقس ذم ذح 

 ساًمدرو

ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : اًمٜمثث٤مذ ، اعمح٘مثثؼ اخلقاٟمًثث٤مري: اعم١مًمثثػ

 . قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث

 ُمنمقم٦م سمح٤مر إٟمقار   562
ُم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مرف : اًمٜم٤مذ ،لاًمِمٞمخ حمٛمد آصػ حُمًٜم: اعم١مًمػ

 .ًمٌٜم٤من ،سمػموت ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

563  
ُمِمثثثٙم٤مة إٟمثثثقار ذم همثثثرر 

 إظم٤ٌمر

  إومم :ط ، ُمٝمدي هقؿمثٛمٜمد: حت٘مٞمؼ ، قمكم اًمٓمؼمد: اعم١مًمػ

 . دار احلدي٨م: اًمٜم٤مذ ، دار احلدي٨م: ُمٓمٌٕم٦م ، 5458

 ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘مٞمف  564
: اًمٜمثث٤مذ ، طمٞمثثدري: ُمٓمٌٕمثث٦م ، آىمثث٤م روثث٤م اامٛمثثدا : اعم١مًمثثػ

 . ـمٝمران -ُمٜمِمقرات ُمٙمط٦ٌم اًمّمدر 

 ُمٕم٤م  اعمدرؾمطلم   565

 - 5453: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، اًمًثثٞمد ُمرشم٣مثث اًمٕمًثثٙمري: اعم١مًمثثػ

٦م واًمٜمنمث واًمطقزيثع ُم١مؾم٦ًم اًمٜمٕمامن ًمٚمٓم٤ٌمقم: اًمٜم٤مذ ، م 5993

 .  ًمٌٜم٤من -سمػموت  -
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 حوارات عقلية مع الطائفة  االثين عشرية

 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 ُمٕم٤م  إظم٤ٌمر   566

قمثثكم أيمثثؼم : شمّمثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ، اًمِمثثٞمخ اًمّمثثدوق: اعم١مًمثثػ

: اًمٜمثثثث٤مذ ، ش 5338 - 5379: ؾمثثثثٜم٦م اًمٓمٌثثثثع ، اًمٖمٗمثثثث٤مري

 . ُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمال

 . م 5992 - 5453 اخل٤مُم٦ًم: ط ، اًمًٞمد اخلقئل: اعم١مًمػ ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  567

 ُم٘م٤مشمؾ اًمٓم٤مًمٌٞملم  568

يمثث٤مفمؿ : شم٘مثثديؿ وإذاف ، أسمثثق اًمٗمثثرج إصثثٗمٝم٤مٟمك: اعم١مًمثثػ

ُمٜمِمثثقرات : اًمٜمثث٤مذ ، م 5965 - 5385 اًمث٤مٟمٞمثث٦م: ط ، اعمٔمٗمثثر

 . اًمٜمجػ -ٙمط٦ٌم احلٞمدري٦م وُمٓمٌٕمطٝم٤م اعم

569  
ُم٘مٌثثث٤مس اامدايثثث٦م ذم قمٚمثثثؿ 

 اًمدراي٦م 

 ،ُم٘مٌثث٤مس اامدايثث٦م ذم قمٚمثثؿ اًمدرايثث٦م ،قمٌثثد اظ اعم٤مُم٘مثث٤م : اعم١مًمثثػ

: ط ،ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م ،ىمثثؿ ،٘مٞمثثؼ حمّٛمثثد روثث٤م اعم٤مُم٘مثث٤م حت

 .إومم

573  
ُمٙمٞمثثث٤مل اعمٙمثثث٤مرم ذم ومقائثثثد 

 اًمدقم٤مء ًمٚم٘م٤مئؿ

اًمًثثٞمد قمثثكم : حت٘مٞمثثؼ ، ُمثثػمزا حمٛمثثد شم٘مثثل إصثثٗمٝم٤م : اعم١مًمثثػ

ُم١مؾمًثثث٦م إقمٚمٛمثثثل : اًمٜمثثث٤مذ ، 5425 إومم: ط ، قم٤مؿمثثثقر

 . سمػموت -ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 

 ُمـ ٓ ريه اًمٗم٘مٞمف   575

قمثثكم أيمثثثؼم : شمّمثثثحٞمح وشمٕمٚمٞمثثؼ ،اًمِمثثٞمخ اًمّمثثدوق: اعم١مًمثثػ

ُمل ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثال: اًمٜمثث٤مذ ،اًمث٤مٟمٞمثث٦م: ط ، اًمٖمٗمثث٤مري

 . اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ

 ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م   572

جلٜم٦م ُمثـ : شمّمحٞمح وذح وُم٘م٤مسمٚم٦م ، اسمـ ؿمٝمر آؿمقب: اعم١مًمػ

 اعمٓمٌٕمثث٦م ، م 5956 - 5376: ؾمثثٜم٦م اًمٓمٌثثع ، أؾمثث٤مشمذة اًمٜمجثثػ

 . اًمٜمجػ -عمٙمط٦ٌم احلٞمدري٦م ا: اًمٜم٤مذ ، اًمٜمجػ -احلٞمدري٦م 

 ُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم   573

ُم١مؾمًث٦م : ُمٓمٌٕمث٦م ، 5423  إومم: ط ، اعمػمزا اًم٘مٛمل: اعم١مًمػ

ُمل اًمط٤مسمٕمث٦م ُم١مؾمًث٦م اًمٜمنمث اإلؾمثال: اًمٜمث٤مذ ، اًمٜمنم اإلؾمالُمل

 . جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ
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 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

574  
ُمٜمط٘مك اجلامن ذم إطم٤مدي٨م 

 اًمّمح٤مح واحل٤ًمن 

قمثكم : وشمٕمٚمٞمؼشمّمحٞمح  ، اًمِمٞمخ طمًـ ص٤مطم٥م اعمٕم٤م : اعم١مًمػ

 ، اعمٓمٌٕمث٦م اإلؾمثالُمٞم٦م ، ش 5362  إومم: ط ، أيمؼم اًمٖمٗمث٤مري

 ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ: اًمٜم٤مذ

575  
ُمٜمطٝمثثك اعمٓمٚمثث٥م ذم حت٘مٞمثثثؼ 

 اعمذه٥م

ىمًؿ اًمٗم٘مف ذم جمٛمثع اًمٌحثقث : حت٘مٞمؼ ، اًمٕمالُم٦م احلكم: اعم١مًمػ

ٓمٌثثثع ُم١مؾمًثثث٦م اًم: ُمٓمٌٕمثثث٦م ، 5452  إومم: ط ، اإلؾمثثثالُمٞم٦م

جمٛمثثثع اًمٌحثثثقث : اًمٜمثثث٤مذ ، واًمٜمنمثثث ذم أؾمثثثط٤مٟم٦م اًمروثثثقي٦م

 . ُمِمٝمد -إيران  -اإلؾمالُمٞم٦م 

576  
ُمٜمٝمثث٤مج اًمٙمراُمثث٦م ذم ُمٕمرومثث٦م 

 اإلُم٤مُم٦م

: ط ، قمٌثثد اًمثثرطمٞمؿ ُمٌثث٤مرك: حت٘مٞمثثؼ ، اًمٕمالُمثث٦م احلثثكم: اعم١مًمثثػ

اٟمطِمث٤مرات : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ -اام٤مدي : ُمٓمٌٕم٦م ، ش 5379  إومم

 . ُمِمٝمد -شم٤مؾمققم٤مء 

   .ُم٘م٤مل عمحٛمد احل٤مئري وٛمـ يمط٤مب اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م ي٥م ُمٜمٝم٤مج قمٛمكم ًمٚمط٘مر  577

 ُمقاىمػ اًمِمٞمٕم٦م  578

 ، 5456رضمثثث٥م ، إومم: ط ، إمحثثثدي اعمٞمثثث٤مٟمجل: اعم١مًمثثثػ

ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث : اًمٜمثث٤مذ ، ُم١مؾمًثث٦م اًمٜمنمثث اإلؾمثثالُمل: ُمٓمٌٕمث٦م

 . ؿاإلؾمالُمل اًمط٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘م

579  
ُمقؾمثثثققم٦م أطم٤مديثثث٨م أهثثثؾ 

 اًمٌٞم٧م 

 2332 - 5423 إومم: ط ، لاًمِمٞمخ هث٤مدي اًمٜمجٗمث: اعم١مًمػ

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمطقزيع : ُمٓمٌٕم٦م ، م

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمثريب ًمٚمٓم٤ٌمقمث٦م : اًمٜم٤مذ ، ًمٌٜم٤من -سمػموت  -

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -واًمٜمنم واًمطقزيع 

 ُمٞمزان احلٙمٛم٦م   583
 ، إومم: ط ، دار احلثدي٨م: حت٘مٞمؼ ، حمٛمد اًمريِمٝمري: اعم١مًمػ

 . دار احلدي٨م: اًمٜم٤مذ ، دار احلدي٨م: ُمٓمٌٕم٦م

585  

ٟمٔمريثثثث٦م اًمًثثثثٜم٦م ذم اًمٗمٙمثثثثر 

اإلُمثثثثثثثثث٤مُمل اًمطٙمثثثثثثثثثقيـ 

 واًمّمػمورة

سمػموت  .ُم١مؾم٦ًم آٟمطِم٤مر اًمٕمريب :ط ،طمٞمدر طم٥م اظ: اعم١مًمػ

 .ًمٌٜم٤من
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 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م ايم٘مت٣مب م

 ٟم٘مد اًمرضم٤مل   582

: حت٘مٞمثثؼ ، ُمّمثثٓمٗمك سمثثـ احلًثثلم احلًثثٞمٜمل اًمطٗمثثرر: اعم١مًمثثػ

، وممإ: ط ،ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞمث٤مء اًمثؽماث

ُم١مؾمًثث٦م آل : اًمٜمثث٤مذ ، ىمثثؿ -ؾمثثط٤مرة : ُمٓمٌٕمثث٦م ، 5458ؿمثثقال 

  . ىمؿ -اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمؽماث 

583  
هن٤ميثث٦م اإلطمٙمثث٤مم ذم ُمٕمرومثث٦م 

 إطمٙم٤مم

: ط ، اًمًثٞمد ُمٝمثدي اًمرضمث٤مئل: حت٘مٞمثؼ ، اًمٕمالُم٦م احلكم: اعم١مًمػ

ُم١مؾم٦ًم إؾمثامقمٞمٚمٞم٤من ًمٚمٓم٤ٌمقمث٦م واًمٜمنمث : اًمٜم٤مذ ، 5453 اًمث٤مٟمٞم٦م

 . رانإي -ىمؿ  -واًمطقزيع 

584  
هن٤ميثثثثثث٦م اًمدرايثثثثثث٦م ذم ذح 

 اًمٙمٗم٤مي٦م

حت٘مٞمثثؼ  ، اًمِمثثٞمخ حمٛمثثد طمًثثلم اًمٖمثثروي إصثثٗمٝم٤مٟمك: اعم١مًمثثػ

: ط ، اًمِمثٞمخ ُمٝمثدي أطمثدي أُمثػم يمالئثل: وشمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمثؼ

اٟمطِمثث٤مرات : اًمٜمثث٤مذ ، ىمثثؿ -ُمثثػم أ: ُمٓمٌٕمثث٦م ، ش 5374 إومم

 . إيران -ىمؿ  - (ع)ؾمٞمد اًمِمٝمداء 

 هن٩م اًمٌالهم٦م   585
 ،(مجٕمثف اًمنمثيػ اًمثريض) ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اإلُم٤مم: اعم١مًمػ

 م2333 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمط٥م دار: اًمٜم٤مذ

586  
هنثث٩م اًمًثثٕم٤مدة ذم ُمًثثطدرك 

 هن٩م اًمٌالهم٦م

ُم١مؾمًثثث٦م إقمٚمٛمثثثل : اًمٜمثثث٤مذ ، اًمِمثثثٞمخ اعمحٛمثثثقدي: اعم١مًمثثثػ

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت 

587  
وؾم٤مئؾ اًمِمثٞمٕم٦م إمم حتّمثٞمؾ 

 ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م

قمٚمثثٞمٝمؿ ُم١مؾمًثث٦م آل اًمٌٞمثث٧م : حت٘مٞمثثؼ ، احلثثر اًمٕمثث٤مُمكم: اعم١مًمثثػ

 -ُمٝمثر : ُمٓمٌٕمث٦م ، 5454 اًمث٤مٟمٞمث٦م: ط ، اًمًالم إلطمٞمث٤مء اًمثؽماث

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم إلطمٞم٤مء اًمثؽماث : اًمٜم٤مذ ، ىمؿ

 . سم٘مؿ

 ووقء اًمٜمٌل   588
مجث٤مدي أظمثرة ، إومم: ط ، اًمًٞمد قمكم اًمِمٝمرؾمثط٤م : اعم١مًمػ

 . اعم١مًمػ: اًمٜم٤مذ ، ىمؿ -ؾمط٤مرة : ُمٓمٌٕم٦م ، 5455

 . ىمؿ -اًمٕمٚمٛمٞم٦م  اعمٓمٌٕم٦م ، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحرا : اعم١مًمػ اًمدٓئؾ يٜم٤مسمٞمع اعمٕم٤مضمز وأصقل  589
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 : َمراصمع ايمسٛم٥م: شم٣مٞمٝم٣مً 

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م اؽمؿ ايم٘مت٣مب م

حت٘مٞمثؼ  ،إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر أسمق اًمٗمداء: اعم١مًمػ  اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   5

 ،م5988 - 5438 إومم: ط ،قمكم ؿمثػمي: وشمدىمٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ

 .ًمٌٜم٤من -سمػموت  -٤مء اًمؽماث اًمٕمريب دار إطمٞم: اًمٜم٤مذ

شمث٤مريخ )شم٤مريخ اسمـ قمًث٤ميمر   2

ُمديٜم٦م دُمِمؼ وذيمر ومْمثٚمٝم٤م 

وشمًثثثٛمٞم٦م ُمثثثـ طمٚمٝمثثث٤م ُمثثثـ 

 (إُم٤مصمؾ

اظ  سمثـ قمٌثداأسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًثـ سمثـ هٌث٦م اظ : اعم١مًمػ

: حت٘مٞمثؼ ،5995 -سمػموت  -دار اًمٗمٙمر : دار اًمٜمنم ،اًمِم٤مومٕمل

 حم٥م اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٛمر سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمري

شمثث٤مريخ اإلؾمثثالم ووومٞمثث٤مت   3

 اعمِم٤مهػم وإقمالم

دار  ،ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحثد سمثـ قمثثامن اًمثذهٌل: اعم١مًمػ

 -هثث 5437 -سمثػموت  - ًمٌٜمث٤من –دار اًمٙمط٤مب اًمٕمثريب : اًمٜمنم

 قمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمرى. د: حت٘مٞمؼ ،إومم: ط ،م5987

: ار اًمٜمنمثد ،أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: اعم١مًمػ شم٤مريخ سمٖمداد   4

 .سمػموت –دار اًمٙمط٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 شمثٌٞم٧م دٓئؾ اًمٜمٌقة  5

 

: طم٘م٘مثثف وىمثثدم ًمثثف ،قمٌثثداجل٤ٌمر سمثثـ أمحثثد اامٛمثثذا : اعم١مًمثثػ

 ،سمثػموت ،اًمثدار اًمٕمرسمٞمث٦م ًمٚمٜمنمث واًمطقزيثع ،قمٌداًمٙمريؿ قمثثامن

 .ًمٌٜم٤من

دار اًمٙمطث٤مب : دار اًمٜمنمث ،ُمّمثٓمٗمك صث٤مدق اًمراومٕمثل: اعم١مًمػ حت٧م راي٦م اًم٘مرآن   6

 هث5433 اًمث٤مُمٜم٦م: اًمٕمريب ط

 .ًمٌٜم٤من ،ط دار اعمٕمروم٦م سمػموت ،حمٛمد رؿمٞمد رو٤م: اعم١مًمػ شمٗمًػم اعمٜم٤مر   7

دار  ،يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌداًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعمزي: اعم١مًمػ هتذي٥م اًمٙمامل   8

: ط ،5983 - 5433 -سمثػموت  -ُم١مؾمًث٦م اًمرؾمث٤مًم٦م : اًمٜمنمث

 سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف. د: حت٘مٞمؼ ،إومم

حمٛمثد   ًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ حمٛمد سمـ إدريس أسمققمٌد ا: اعم١مًمػ اجلرح واًمطٕمديؾ  9
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 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م اؽمؿ ايم٘مت٣مب م

 -دار إطمٞمثث٤مء اًمثثؽماث اًمٕمثثريب : دار اًمٜمنمثث ،اًمثثرازي اًمطٛمٞمٛمثثل

 إومم: ط ،5952 – 5275 -سمػموت 

رواة إظمٌثث٤مر قمثثـ إئٛمثث٦م   53

 إـمٝم٤مر

 .إومم: ط ،حمٛمد اًمّم٤مدق: اعم١مًمػ

ل حمٛمثثثد سمثثثـ أمحثثثد سمثثثـ قمثثثثامن سمثثثـ ىمثثث٤ميامز اًمثثثذهٌ: اعم١مًمثثثػ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  55

 ،5453 -سمػموت  -ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م : دار اًمٜمنم ،قمٌداظ أسمق

حمٛمثثثد ٟمٕمثثثٞمؿ  ،ؿمثثثٕمٞم٥م إرٟمثثث٤مؤوط: حت٘مٞمثثثؼ ،اًمط٤مؾمثثثٕم٦م: ط

 اًمٕمرىمًقد

دار  ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداظ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمثل: اعم١مًمػ صحٞمح اًمٌخ٤مري  52

 ،5987 - 5437 -سمثػموت  -اًمٞمامُمث٦م  ،دار اسمثـ يمثثػم: اًمٜمنم

 ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م. د: حت٘مٞمؼ ،اًمث٤مًمث٦م: ط

 ،حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع أسمق قمٌداظ اًمٌٍمي اًمزهري: اعم١مًمػ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  53

 سمػموت -دار ص٤مدر : دار اًمٜمنم

اًمٗمثثرق سمثثلم اًمٗمثثرق وسمٞمثث٤من   54

 اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 ،قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي أسمق ُمٜمّمقر: اعم١مًمػ

: ط ،5977 -سمثثثػموت  -دار أومثثث٤مق اجلديثثثدة : دار اًمٜمنمثثث

 اًمث٤مٟمٞم٦م

ُم١مؾمًث٦م : دار اًمٜمنم ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي: اعم١مًمػ اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  55

 سمػموت -اًمرؾم٤مًم٦م 

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح   56

 إٟم٤مم 

دار اًمٙمطث٥م : دار اًمٜمنمث ،أسمق حمٛمد قمز اًمديـ اًمًٚمٛمل: اعم١مًمػ

 سمػموت -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

قمٌد  سمـاحمٛمد سمـ حمٛمد أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب اًمٙمرم : اعم١مًمػ اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمط٤مريخ  57

 -سمثػموت  -دار اًمٙمط٥م اًمٕمٚمٛمٞمث٦م : دار اًمٜمنم ،اًمٙمريؿ اًمِمٞم٤ٌم 

 قمٌد اظ اًم٘م٤ميض: حت٘مٞمؼ ،اًمث٤مٟمٞم٦م: ط ،هث5455
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 قائمــــة المــراجـــع

 اظم٠ميمػ وايمْمبٔم٥م اؽمؿ ايم٘مت٣مب م

أمحثثد سمثثـ قمثثكم سمثثـ طمجثثر أسمثثق اًمٗمْمثثؾ اًمٕمًثث٘مال  : اعم١مًمثثػ ًم٤ًمن اعمٞمزان  58

 -ُم١مؾمًثثث٦م إقمٚمٛمثثثل ًمٚمٛمٓمٌققمثثث٤مت : دار اًمٜمنمثثث ،اًمِمثثث٤مومٕمل

دائرة اعمٕمرف : حت٘مٞمؼ ،ًمث٦ماًمث٤م: ط ،5986 - 5436 -سمػموت 

 .اامٜمد -اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 

: دار اًمٜمنمث ،أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمثـ قمثكم اًمِمثػمازي: اعم١مًمػ اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف   59

: ط ،م5985-هثثث 5435 -سمثثػموت  -دار اًمٙمطثث٥م اًمٕمٚمٛمٞمثث٦م 

 إومم

دار  ،حمٛمد سمـ قمٌداظ أسمق قمٌداظ احل٤ميمؿ اًمٜمٞمًث٤مسمقري: اعم١مًمػ قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًطدرك  23

 ،م5993 -هث 5455 -سمػموت  -دار اًمٙمط٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمٜمنم

 اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ُمّمٓمٗمك قمٌد: حت٘مٞمؼ ،إومم: ط

25  
 ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 

ًمٌٜمث٤من  –سمػموت  -ُمٙمط٦ٌم اعمثٜمك : اًمٜم٤مذ ، قمٛمر يمح٤مًم٦م: اعم١مًمػ

 . ًمٌٜم٤من -سمػموت  -و دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 ُم٘مثثثثثث٤مٓت اإلؾمثثثثثثالُمٞملم  22

 واظمطالف اعمّمٚملم

: دار اًمٜمنمث ،سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمثٕمري أسمثق احلًثـقمكم : اعم١مًمػ

: حت٘مٞمثثؼ ،اًمث٤مًمثثث٦م: ط ،سمثثػموت -دار إطمٞمثث٤مء اًمثثؽماث اًمٕمثثريب 

 هٚمٛمقت ريؽم

 ،اًمٕمٌث٤مس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمثـ شمٞمٛمٞمث٦م احلثرا  أسمثق: اعم١مًمػ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  23

: حت٘مٞمثثثؼ ،إومم: ط ،5436 -ُم١مؾمًثثث٦م ىمرـمٌثث٦م : دار اًمٜمنمثث

 حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤م  .د

ذم أضمقسمثث٦م  هدايثث٦م احلٞمثث٤مرى  24

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

أسمثثثق قمٌثثثد اظ ؿمثثثٛمس اًمثثثديـ حمٛمثثثد سمثثثـ أيب سمٙمثثثر : اعم١مًمثثثػ

اجل٤مُمٕمث٦م : دار اًمٜمنمث ،أيقب سمـ ؾمثٕمد اًمزرقمثل اًمدُمِمث٘مل سمـا

 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة -اإلؾمالُمٞم٦م 
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 فهرس احملتـــويات

 

 
 

اظمقضييييييييييييييييييقع  اًمّمٗمح٦م 

 8  المقـدمــة

 56 التمهيد

ذم  ^قمثـ اًمٜمٌثل  دقمقى أن هٜمث٤مك إُم٤مُمث٤ًم ُمٕمّمثقُم٤ًم يٜمثقب المبحث األول

 ............................................... إسمالغ اًمديـ وطمٗمٔمف

24 

 ^اًمٜمٌثثل  دقمثثقى أن اًمِمثثٞمٕم٦م أظمثثذت ديٜمٝمثث٤م ُمثثـ ٟمثثقاب المبحثثث النثث   

 .............................................................اعمٕمّمقُملم

38 

 54  ................................. اًمط٘مثٞم٦م قمٜمد آصمٜمل قمنمي٦م المبحث الن لث

 87  ........................................شمٜم٤مىمض ومط٤موى إئٛم٦م المبحث الرابع

 535  ................شمٜم٤مىمض اًمرواي٤مت اعمٜمًقسم٦م إمم إئٛم٦م المبحث الخ مس

 525  ............شمٜم٤مىمض اجلرح واًمطٕمديؾ ذم رواة اًمِمٞمٕم٦م المبحث الس دس

 545  .................... شمٜم٤مىمض قمٚمامء آصمٜمل قمنمي٦م المبحث الس بع

 555  ................ؿمٙمقى آل اًمٌٞم٧م ُمـ أصح٤مهبؿ اًمِمٞمٕم٦م المبحث الن من

 587 ُمـ أصح٤مهبؿ وًمٕمٜمٝمؿ شمٙمذي٥م آل اًمٌٞم٧م ًمٚمٛمِمٝمقريـ المبحث الت سع

 599 ومثل اًمروايث٦م واًمٙمطث٥م آل اًمٌٞم٧م أصح٤مهبؿ سم٤مًمدس اهت٤مم المبحث الع شر

ذم اؾمثثطٛمرار اإلُم٤مُمثث٦م  اقمط٘مثث٤مد اًمِمثثٞمٕم٦م إوائثثؾ المبحثثث الحثث در  شثثر

 .............................................................اًمٔم٤مهرة

255 

 225  .....ىمّمقر يمط٥م اًمؽماضمؿ ذم اًمطٕمريػ سم٤مًمرواة حث الن     شرالمب
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 فـهـــرس المحتويــــات

اظمقضييييييييييييييييييقع  اًمّمٗمح٦م 

 242  ........................ضمٝم٤مًم٦م رواة اًمديـ اًمِمٞمٕمل المبحث الن لث  شر

 257  ................قمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م سمرواي٤مت ٓ ؾمٜمد ام٤م المبحث الرابع  شر

 273  ..فمٝمقر رواي٤مت ضمديدة سمٕمد ُمئ٤مت اًمًٜملم المبحث الخ مس  شر

 283 شمٕمرض ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ًمٚمدس المبحث الس دس  شر

 298  ..شم٠مظمر فمٝمقر ُمّمٓمٚمح احلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م المبحث الس بع  شر

قمثثغم اعمثثذه٥م اًمِمثثٞمٕمل  أصمثثر شمٓمٌٞمثثؼ اعمثثٜمٝم٩م اًمٜم٘مثثدي مبحثث النثث من  شثثرال

 ........................................................آصمٜمل قمنمي

323 

 وم٤ًمد قم٘م٤مئد ُمّمٜمٗمل اًمِمثٞمٕم٦م آصمٜمثل قمنمثي٦م ورواة المبحث الت سع  شثر

  .........................................................ديٜمٝمؿ

328 

 334  ...............قمدم ُمقصمقىمٞم٦م ُمّم٤مدر اًمرواي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م المبحث العشرون

 359 قمدم ووم٤مء اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م سمٕمٚمقم اًمديـ المبحث الح در والعشرون

 377  .......................................................الخ تمة

 385  .....................................................................ق ئمة المراجع

 437  ...............................................................فهرس المحتـــوي ت
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