
 

1

 

 

ت   "ػللالغلم دزاطاث مػملت في "  ملياض :في دزوض هظٍس

   LMD)لظداسخي الثاوي ا(،الحدًث وغلىمه جخصص  

 

 حّظان مىهىبي أد/:   إغداد

 غلم غلل الحدًث، والحدًث غلىمه بلظم الىخاب والظىت مدزض

 

 

 9191/  9102السنة الجامعية 

 

 



 

2

  

 
 بظم هللا السحمن السحيم

 وبٗض،

ت في  ٞهظٍ " اإلا٣غع ٖلى َالب ٢ؿم ال٨خاب والؿىت،  دزاطاث مػملت في غلم غلل الحدًث" م٣ُاؽصعوؽ هٍٓغ

لىمه( هٓام ٫.م.ص، آملحن ؤن  لضعاؾت مٗم٣ت وص٣ُ٢ت في َظا الؿضاسخي حؿاٖضَم ٖلى الخإَل )جسهو خضًث ٖو

ت     2019/2020ألازحر مً الؿىت الجاٍع

ت والخُب٣ُُت التي ه٣ضمها في َظٍ اإلاغخلت مً الضعاؾت بمثابت ج٨ملت للبىاء الٗلمي الظي  و حٗخبر َظٍ الضعوؽ الىٍٓغ

ً ُٞه بٗضما ٧ان الُالب ٢ض ؤزظوا في الؿضاؾُاث اإلاىهغمت ال٣ضع الخمهُضي ال٩افي في ٖلم  الى٣ض ؾب٤ الخ٩ٍى

جالخضًثي وفي  بل حٗض َظٍ الضعوؽ ؤًًا  ، ......ٖلم الغواًت ، و ؾاهُضصعاؾت ألا و  مهُلر الخضًث، و ٖلم الخسٍغ

 ؤن الُالب في ٢ؿم ال٨خاب والؿىت )جسهو الخضًث 
ْ
م٣ضمت ؤزغي ومضزال للىلىج في الخسهو بمٗىاٍ الض٤ُ٢، بط

لىم( ؾُىانلىن  التي جخُلب ٢ضعا واُٞا مً اإلاٗلىماث في الخسهو، و زلُٟت ٖلمُت   صعاؾاتهم بمغخلت اإلااؾتر ٖو

لله الظي لً ٨ًخمل بىاٍئ بال بضعاؾت ٖلم ٖلل الخضًث الظي َى  حاصة في َظا الًٟ الض٤ُ٢ اإلاؿمى بٗلىم الخضًث ٖو

بُّ ٖلىم الخضًث. بل ٣ً٘ مً ٖلم الخضًث مى٢٘ الؿغ مً الخ٣ُ٣ت، لظل٪ ّٖؼث اإلاالٟاث ُٞه. 
ُ
 في الىا٢٘ ل

ظٍ اإلادايغاث اإلاىحؼة، ؾخىضر ل٪ ببجي الُالب مً زال٫ الضعوؽ ما٫ اإلاىحهت الخُب٣ُُت  َو ت وألٖا الىٍٓغ

غ١ ا٦دكاٞها، ومىهج ه٣اص الخضًث في الخٗلُل والخصخُذ للغواًت الخضًثُت  مٟهىم الٗلت ٖىض اإلادضزحن، وؤؾبابها، َو

تها، ،  -مً الغاوي بلى اإلاغوي - غ١ مٗٞغ لتي جدُِ بالغواًاث الخٗلُل ٢غاثً او وطل٪ بضعاؾت الك٤ اإلاخٗل٤ الٗلت، َو

، واإلاباخث ألازغي طاث الهلت بى٣ض ألاخاصًث وحٗلُلها مً زال٫ مٗاًحر ال٨ك٠ ًٖ الخلل الخٟي في ؤلاؾىاص الخضًثت

خىاء في طل٪ ٧له باألمثلاإلاتن.  فيؤو  الض٤ُ٢.ت والكىاَض مً ٦خب ؤَل َظا الًٟ م٘ الٖا

٢غاثً مبدث ومسالٟت(، و صالثل الٗلت مً )جٟغص مبدث  مثل٦ما وحب الا٢خهاع ٖلى ؤَم اإلاباخث في الخٗلُل، 

، م٘ الخُب٣ُاث ه٣ضَا ، وبُان ههىم ٖلماء الخضًث فيالخضًثُت اإلاسخلٟتوالُغ١  ،الترحُذ بحن عواًاث الغواة

 الخٟهُلُت اإلاهمت الغاؾمت إلاٗالم اإلاىهج الى٣ضي وبُان ٖلل ألاخاصًث، بحماال جاعة وجٟهُال جاعة ؤزغي.

الب مً ٦خاب ٖلل الخضًث لإلمام الىا٢ض ابً ؤبي خاجم الّغاػي حؿهُال ٖلى ول٣ض ا٢خهغها ٖلى ؤمثلت جُب٣ُُت في الٛ

م، واإلاغخلت الغاَىت مً الخدهُل.
ّ
َٕ بلى مهضع مٗخمض في ٖلم الٗلل في َظٍ الٟترة ال٣هحرة مً الخٗل  الُالب الغحى

م٨ً جدضًض ألاَضاٝ الغثِؿُت لهظ  اإلااصة اإلاخسههت في مجمل ما ًلي: ٍٍو

الى٢ٝى ٖلى ؤَمُت ٖلم ٖلل الخضًث وصوعٍ الٗلمي في الظب ًٖ الؿىت و ى٣ض الخضًثي، الٗلم بمباخث ال 

 .الصخُدت. وؤلاخاَت ب٣ىاٖضٍ الٗلمُت

٣ت اإلادضزحن الى٣اص في ال٨ك٠ ًٖ الٗلت وا٦دكاٝ مىايٗها، و٢ىاٖضَم في   ٍغ ت ؤؾباب الٗلت، َو مٗٞغ

 .الترحُذ، و٦ُُٟت اؾخٗما٫ ال٣ىاٖض في الى٣ض

غوي، والخٗامل م٘ ٧ل طل٪ وحٗلُالتهم الخضًثُت في الغاوي واإلا ،الٗلمُت الصخُدت لىهىم الى٣ضةال٣غاءة  

ُت الى٣اص في الخمدُو والى٣ض . الٗلمُت لضيلمىهجُت ل ااؾدُٗاببمىهجُت   ه٣اص الخضًث، وؤلاخاَت بمىيٖى

ب الُالب ٖلى مل٨ت الى٣ض الٗلمي والخمغؽ ُٞه.    جضٍع

٫ الجهض والىؾ٘ ؤ٦ثر في َظا الؿضاسخي لٟهم اإلادخىي، واؾدُٗاب اإلاًمىن مً زال٫ ٍجب ٖلى الُالب بظو  َظا،

 ألامثلت الخُب٣ُُت التي ؾىىعصَا، م٘ جإمل ص٤ُ٢ في الىهىم الى٣ضًت وخٟٓها. 

ضاها وبًاَم ؾىاء الؿبُل ٤ هللا اإلاجتهضًً وؾضص زُاَم، وؤٖانهم ٖلى الخدهُل، َو  ٞو
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ٌ الدزض الىظسي   ألاو

 الػلت  بين  أهل  اللغت  وأهل  الحدًثمفهـىم   

 

ابخضاء بحن ًضي الخٍٗغ٠ اللٛىي، ًدؿً َىا حسجُل ما بِىه ابً ٞاعؽ في معجمه خُا٫ الجظع اللٛىي ل٩لمت ) 

لَّ ( ، ٣ٞض ط٦غ ؤهه ؤنى٫ زالزت صخُدت هي َٖ1 : 

ض ٢ه -1 ت " . ًٍغ
ّ
ال َٖ اعج٪ بًاها بال ؾىم  ْغبت الثاهُت لإلبل الخ٨غاع . ومىه ما حاء في اإلاثل: "ما ٍػ

ّ
غ و٢تها ، ٧الك

 ج٩ىن ؤ٢ّل مً ألاولى .

ى مغاص الٟغاَُضي ) الخلُل بً ؤخمض ( ب٣ىله : " وخضر ٌكٛل ناخبه ًٖ وحهه" -2  الٗاث٤ . َو

لل ِٖ ه الضَغ وللضَغ 
َّ
 ومىه ٢ى٫ الكاٖغ :ٞاٖخل

ت ي٠ٗ في الصخيء ، مً مغى ؤو ٦ِبر . ٣ًا٫ : -3
َّ
ل ِٗ ٪ هللا ، ؤي ال ؤناب٪ ب

َّ
ل َٖ  . 2ال ؤ

ل الهبي بصخيء مً الُٗام و اللبن، ؤي ؤلهاٍ به ٦ما
َّ
ل َٖ  ٖلى: ؤلالهاء، ٣ُٞا٫ : 

ً
 3جُل٤ مجاػا

لَّ ( وبَال٢اتها ، ًبضو ؤن ألانلحن الثاوي والثالث َما اإلاٗىُان  َٖ ت ل٩لمت )  وبةمٗان الىٓغ في ألانى٫ اللٍٛى

 مً اإلاىهجُت الٗلمُت لٗلماء الٗلل ، خُث احتهضوا في ٦ك٠ باإلاهُلر الخضًثي للٗل
ً
ا ل . ٞاألنل الثاوي ًبحن َٞغ

ى ) الصخت (. وألانل الثالث ًخٗل٤ بظاث الخلل الظي ٨ًدكٟه  ا َو  ٖلى ْاََغ
ً
الٗلل التي اوكٛل الغواة ٖجها اٖخماصا

 الٗلماء ، ؾىاء ٧ان طل٪ في ؾىض الخضًث ؤو مخىه  

ٛت ٖلى مٗان، وزالنت ال٣ى٫ مً مجم
ّ
ت جُل٤ في الل

ّ
ت ؤن الٗل ٕى حٗاٍع٠ ؤَل  اللٛت  الٗغبُت وبَال٢اتهم اللٍٛى

ت ألهه بدلىله ًخّٛحر الخا٫ مً ال٣ّىة بلى 
ّ
ت بال٨ؿغ: مٗجى ًدلُّ باإلادّل ُٞخٛحر به خا٫ اإلادّل، ومىه ُؾّمي اإلاغى ٖل

ّ
ٞالٗل

(4ال٠ًٗ
ًّ
ّل( ب٨ؿغ الٗحن )ٖال ِٗ ٪ هللا،  . والٟٗل )ّٖل( الغحل، )ٌ

ّ
ه هللا، وال ؤٖل

ّ
٣ا٫: ؤٖل ُُ خٗضي بالهمؼة ٞ ٞهى ٖلُل، ٍو

ه.
ّ
لُل.  ؤي ال ؤناب٪ بٗل ٣ُا٫:لم ؤٞٗل واؾم اإلاٟٗى٫: مّٗل، ٖو ً خاحخه،ٞ  ٌُكٛل ناخبهٖ  ت ٖلى الخضر 

ّ
ُل٤ الٗل ٦ما وج

ت ٦ظا.
ّ
 ٦ظا لٗل

ت َظا، ؤي ؾبب له.
ّ
ظا ٖل  ٦ما جُل٤ ٖلى الؿبب، ٣ُٞا٫: َظٍ ٖلخه، ؤي ؾببه، َو

ََ زالزت صخُدت، ٢ا٫: "ّٖل: الٗحن والالم ؤنى٫  وط٦غ ابً ٞاعؽ في معجم م٣اًِـ اللٛت ؤن ل٩لمت ّٖل، ؤنىالً

 زالزت صخُدت:

غ  والثاوي: ٖاث٤ ٌٗى١. والثالث: ي٠ٗ في الصخيء. .ؤخضَما: ج٨غاع وج٨ٍغ

لَّ  َٖ َ
٣ا٫: ؤ ٌل بٗض َنَهٍل، وٍُ

َ
ل َٖ ٣ا٫:  ُل، َى الكغبت الثاهُت، وٍُ

َ
ل َٗ ... وبهما ٢ُل َظا،  ٞاألو٫: ال

ً
ال

َ
ل َٖ ُهم 

ُ
ال٣ىم، بطا قغبذ ببل

 ألنها بطا ٦غع ٖلحها الكغب ٧ان ؤ٢ّل لكغبها الثاوي.

ه ًٖ ٦ظا، ؤي ؤٖا٢ه، 
ّ
٣ا٫ ؤٖل ت الخضر الظي ٌكٛل ناخبه ًٖ وحهه، وٍُ

ّ
والثاوي: الٗاث٤ ٌٗى١، ٞخ٩ىن الٗل

 ٢ا٫ الخلُل: ٞإٖله الضَغ وللضَغ ٖلل. -وقٛله، وؤلهاٍ

                                           
 . 15-4/13:  البً ٞاعؽ  ًغاح٘: معجم م٣اًِـ اللٛت -1

غي ، ماصة  )ٖلل( . -2  ًغاح٘: الصخاح للجَى

 ًغاح٘: لؿان الٗغب البً مىٓىع ، ماصة ) ٖلل ( . -3
 .8/32ال٣امىؽ اإلادُِ  ًغاح٘ -4
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ت اإلاغى، وناخبها ُمٗخلوالثالث
ّ
غابي: -: الٗل  .1"ّٖل اإلاٍغٌ ٌٗى٫ ٞهى ٖلُل ٢ا٫ ابً ألٖا

 ً ؿخٗمُل في الخضًث الظي جسللخه آٞت جَى ت ٖىض ؤَل الخضًث، وَُ
ّ
٣خبـ لٟٔ الٗل ًٌ ٛىي 

ّ
ومً َظا اإلاٗجى الل

ٛىي اإلاظ٧ىع، 
ّ
واإلاٗجى الانُالحي ٖىض صخخه وجُدُله بلى ال٠ًٗ والّغص. وطل٪ خُث جغح٘ الٗال٢ت بحن اإلاٗجى الل

 اإلادضزحن بلى آلاحي:

ت هاقئت ًٖ بٖاصة الىٓغ في الخضًث وجٟخِكه مغة بٗض مغة. -1
ّ
 ؤّن الٗل

ْ
 الٗلل، بط

 لألزظ به -2
ً
 ؤو نالخا

ً
ت ما وقٛلخه ٞلم ٌٗض م٣بىال

ّ
ل َى الخضًث الظي ٖا٢خه ٖل

ّ
ٗل

ُ
 ؤن الخضًث اإلا

ْ
 الٗاث٤، بط

3-  
ْ
ت بطا َغؤث ٖلى الخضًث ناع بمثابت الؿ٣ُم الظي يض الصخُذ. اإلاغى،بط

ّ
 ؤن الٗل

لُّ ؤم مٗلى٫  َٗ ت، َل َى "ُم
ّ
ل٨ً ازخلٟذ ؤًًا ٞهىم الٗلماء ُٞما َى ال٣ُاؽ في مؿمى الخضًث الظي جسللخه الٗل

ل"؟
ّ
 ؤم مٗل

ال١  ىن َظا ؤلَا ت وؤبى اللٍٛى
ّ
 اؾخٗمل اإلادضزىن "مٗلل" ؤو ٖىىا به مبدث الٗل

ْ
ضٍ اإلادضزىن، وبط ٍغ ًُ في اإلاٗجى الظي 

 ٤ له ٞالن، ٞٗلى ٍَغ
ّ
٣ٞض طَب الخاٞٔ السخاوي بلى ؤن الىحه في اؾخٗما٫ ؤَل الخضًث له خُث ٣ًىلىن: ٖل

 .2الاؾخٗاعة

 ًدىاؾب م٘ الىحه الانُالحي ٖىضَم ٣ٞا٫: "ووحه الكبه: الكٛل
ً
ا  لٍٛى

ً
 -٦ما الخمـ لهم ٖلي ال٣اعي مسغحا

 بمٗجى ؤلهاٍ بالصخيء وقٛله به، ومىه حٗلُل الهبي بالُٗامخُث لم ٨ًً اإلاٗلل 
ّ
كٛل بما ُٞه مً  -بال ٌُ ٞةن اإلادّضر 

 .3الٗلل"

ه بمٗجى ؾ٣اٍ الكغبت اوٖلُه، ٞمٗلى٫ َىا مىا٤ٞ للٛت بطن وميسجم م٘ ٢ىاٖضَا، بدُث 
ّ
قخ٤ مً ٖل

 ا للكاَض ٖىض ابً َكام في ٢هُضة ٦ٗب.وطل٪ الثاهُت، وَى مٗجى "مٗلى٫" 
ْ
إلاٗلى٫ في عجؼ البِذ مغجبِ بط

"اإلاٗلى٫"  تبمجهل، واإلاجهل َى اإلاىعوص في اإلاّغة ألاولى، واإلاٗلى٫ َى اإلاىعوص في اإلاغة الثاهُت. وبظل٪ ج٩ىن لٟٓ

 الاؾم اإلاٟٗى٫ ال٣ُاسخي لٗلله بمٗجى ؾ٣اٍ مغة بٗض ؤزغي.

الجزإ، ٞإحاػ اؾخٗما٫  ول٣ض خّل الكُش ؤخمض الُٟىمي ناخب "اإلاهباح اإلاىحر" َظا ؤلاق٩ا٫ وٞهل في

 ختى ؤهه ًٟهم مىه ؤن "مٗلى٫" َى ألا٦ثر 
ً
 صخُدا

ً
 لٛىٍا

ً
"مٗلى٫" ُٞما ٢هضٍ اإلادضزىن وال٣ٟهاء اؾخٗماال

 ٖىض ؤَل اللٛت مً "مّٗل". ٣ٞض ٢ا٫: "ّٖل ؤلاوؿان بالبىاء للمٟٗى٫ مغى، ومجهم مً ًبيُه للٟاٖل، 
ً
اؾخٗماال

ل، ٞهى ٖلُل، والٗلت: اإلاغى الكاٚل، والجم٘ ٖلل مثل ؾضعة مً باب يغب ٩ُٞىن اإلاخٗضي مً باب ٢خ

ه هللا، ٞهى مٗلى٫، ٢ُل: مً الىىاصع التي حاءث ٖلى ٚحر ٢ُاؽ، وحاء مّٗل ٖلى ال٣ُاؽ ل٨ىه ٢لُل 
ّ
وؾضع وؤٖل

 .4الاؾخٗما٫"

 وبالخالي ًم٨ً جلخُو مٗاوي َظا الٟٗل واؾخٗماالجه ٖلى الىدى الخالي:

ّٗل( بال ٌُ ى الكغب الثاوي. ٞٗل )ّٖل(، ) ، ومٗىاٍ: ؾ٣اٍ الثاهُت ومىه الٗلل: َو
ً
 والػما

ً
ؿخٗمل مخٗضًا ٌُ ٨ؿغ والًم: 

٣ا٫ ٖلل بٗض نهل. ًُ 

ت ؤْي آٞت 
ّ
ى ٞٗل مخضاو٫ ٖىض ؤَل الخضًث، ٞحراص مىه: ؤن الخضًث به ٖل ت اإلاغى، َو

ّ
ت، والٗل

ّ
ه( ؤي ؤنابه بٗل

ّ
وؤما )ؤٖل

٣ا٫ ُٞه: مٗلى٫ في م٣ا ًُ  بل الؿلُم الصخُذ.وزلل، ُٞصر ؤْن 

وؤّما )ٖلله( الظي بمٗجى ؤلهاٍ وقٛله، ٞاؾخٗما٫ اإلادضزحن لهظا الٟٗل ولى ؤهه ٢لُل، ٞةهه اؾخسضام ٖلى ؾبُل 

                                           
 .8/32وجاج الٗغوؽ ، 4/21واهٓغ ال٣امىؽ ، 15-4/13معجم م٣اًِـ اللٛت ًغاح٘  -1
 .1/244ٞخذ اإلاُٛث  ًغاح٘ -2
 .132قغح هسبت ال٨ٟغ، م  ًغاح٘ -3
 .426ًغاح٘ اإلاهباح اإلاىحر، م  -4



 

5

ت الخضًث والىٓغ ُٞه.
ّ
ٛل بالخٟخِل في ٖل

ُ
 الاؾخٗاعة،ؤي ٦إّن اإلادضر ق

ت بمٗجى اإلاغى.  و٦ما
ّ
٣ا٫ "مٗلى٫" بهظا اإلاٗجى، ٞةهه ٣ًا٫ ؤًًا "ُمّٗل" إلاا صزل ٖلى الخضًث مً الٗل ًُ 

ُه" بمٗجى ؾ٣اٍ الكغبت الثاهُت، وبمٗجى 
َ
ل
َ
 مً "ٖل

ً
ل" ٞال جمىٗه ال٣ىاٖض ٦ظل٪ بطا ٧ان مكخ٣ا

ّ
وؤما اؾخٗما٫ "ُمٗل

٩ىن مٗجى "الخضًث اإلاٗلل" َى طل ت وقٛلخه ٞلم ٌٗض ؤلهاٍ بالصخيء وقٛله به. ٍو
ّ
٪ الخضًث الظي ٖا٢خه آٞت الٗل

 للٗمل به
ً
. و لى ؤن َىا٥ مً اإلادضزحن مً لم ًغى به ٧الٗغاقي الظي ٣ًى٫: "وألاخؿً ؤن ٣ًا٫ ُٞه مّٗل بالم 1نالخا

ؤما واخضة ال مٗلل. ٞةن الظي بالمحن ٌؿخٗمله ؤَل اللٛت بمٗجى ؤلهاٍ بالصخيء وقٛله به، مً حٗلُل الهبي بالُٗام. و 

، ألن ؤ٦ثر ٖباعاث ؤَل الخضًث في الٟٗل ؤن 
ً
ٛت، وفي ٖباعة ؤَل الخضًث ؤًًا

ّ
بالم واخضة ٞهى ألا٦ثر في ٦الم ؤَل الل

ه ٞالن ب٨ظا، و٢ُاؾه ُمّٗل 
ّ
 .٣ً2ىلىا: ؤٖل

ا ألاههاعي ٞىا٣ٞه ٖلُه  ً : "و٢ىله وألاحىص اإلاّٗل ؤي: ؤحىص مً اإلاٗلى٫ ؤو مىه وم٢اثالو ٣ٖب ٖلُه الكُش ػ٦ٍغ

 بخجّىػ، ألهه لِـ مً َظا الباب، بل َى مً باب 
ّ
، بال

ً
 ٞاإلاٗلل ال حىصة ُٞه، ٞةهه ال ًجىػ ؤنال

ّ
. وبال

ً
ل حٛلُبا

ّ
اإلاٗل

 .3الخٗلل الظي َى الدكاٚل والخلهي، ومىه حٗلُل الهبي بالُٗام"

ل،ٌ ٞةنهم بهما ٌؿخٗملىن مً ٖلله بمٗجى ؤل
ّ
٣ا٫ ُمٗل ًُ هاٍ بالصخيء وقٛله به. زم ومىه اؾدى٨ٍغ السخاوي و٢ا٫: ال 

ه ٞالن، ٞٗلى 
َ
ل
َّ
ل َٖ  مً طل٪ ٣ٞا٫: "وما ٣ً٘ مً اؾخٗما٫ ؤَل الخضًث َل خُث ٣ًىلىن 

ً
ا  لٍٛى

ً
الخمـ لهم مسغحا

٤ الاؾخٗاعة" .  -ٍَغ
ً
ىا به ؾاب٣ا  ٦ما هَى

ٛ
ّ
ت وبهظا ًخلخو ؤن اؾخسضام "مٗل" "مٗلل" "مٗلى٫" مً َٝغ اإلادضزحن َى اؾخسضام صخُذ مً الىحهت الل ٍى

ج للٟٔ "مٗلل" ٖلى ؤنها اؾخٗاعة مً )ٖلله( بالصخيء  خباع الخسٍغ وبن ٧ان البٌٗ ٞحها ؤصر وؤ٢ِـ. وبطا ؤزظها في الٖا

 الؾخٗما٫ اإلادضزحن له.
ً
 بطا قٛله به، ٞهى ٖلى الظي زّغحه السخاوي والخمؿه جصخُدا

ً  في ٦الم اإلادضزحن ٢ضامي ومخإزٍغ
ً
٣ٞض حٗل الخاٞٔ ابً الهالح  والخٗبحر بمٗلل ومٗلى٫ مؿخٗمل ٦ثحرا

ت في ٦خابه ٖلىم الخضًث
ّ
 إلاباخث الٗل

ً
ل" انُالخا

ّ
، وابً ٦ثحر في ازخهاع 5، زم الىىوي في الخ٣ٍغب4"الخضًث اإلاٗل

ت الىٓغ7، والظَبي في اإلاى٢ٓت6ٖلىم الخضًث ّبر باإلاٗلى٫ مً ال٣ضامى: ؤلامام الترمظي8، وابً حجغ في هَؼ ، وؤبي 9... . ٖو

م. وج٩لم به مً بٗضَم الخاٞٔ 2والبحه٣ي 1والخلُلي، 12، وابً ٖبض البر11، وؤلامام البساعي 10لخا٦مٖبض هللا ا حَر ، ٚو

                                           
 .16ًغاح٘ الٗلل في الخضًث لهمام ؾُٗض، م  -1
 .1/225واهٓغ قغح ؤلُٟت الخضًث  -117ًغاح٘ الخ٣ُُض وؤلاًًاح، م  -2
 .1/226ٞخذ الباقي ًغاح٘  -3
 .89ًغاح٘ ، م  -4
ب، م  -5 ب الىىوي م٘ الخضٍع  .134ًغاح٘ ج٣ٍغ
 .63ًغاح٘ الباٖث الخثِث قغح ازخهاع ٖلىم الخضًث، م  -6
 .51ًغاح٘ اإلاى٢ٓت، م  -7
ت، م  -8  .89ًغاح٘ الجَز
ض ٚحر الىلُض بً مؿلم ..."  -9 ؿىضٍ ًٖ زىع بً ًٍؼ ٌُ ظا خضًث مٗلى٫ لم  .  "خضًث ٖلي وحابغ 97في الخضًث  1/163الؿجن٢ا٫: "...َو

 .2/647و  1/359. "َظا خضًث مٗلى٫". واهٓغ الٗلل اإلاخىاَُت البً الجىػي 1119في الخضًث 3/428خضًث مٗلى٫..." الؿجن 
ت ٖلىم الخضًث، م  -10 ى في ألانل مٗلى٫ واٍ..." اهٓغ مٗٞغ ظا الخضًث جضاوله الث٣اث ٨َظا َو  .115و  ٢59ا٫: "َو
ت ٖلىم الخضًث في خضًث ٦ٟاعة اإلاجلـ. ٢ا٫: "٢ا٫ مدمض بً بؾماُٖل: َظا خضًث ملُذ  وال ؤٖلم في  -11 ط٦ٍغ ٖىه الخا٦م في مٗٞغ

 ؤهه مٗلى٫..." 
ّ
 ًٖ 1/114الضهُا في َظا الباب ٚحر َظا الخضًث الىاخض بال

ً
.  وط٦ٍغ ٖىه الترمظي في ٖلله ال٨بحر، ٢ا٫: "ؾإلذ مدمضا

ه خؿىا..." َظا الخضًث، ٣ٞا٫ َ  . 1/206ى ٖىضي خضًث مٗلى٫، ولم ًظ٦غ  ٖلخه ولم ٌٗٞغ
 .237م٢16ا٫ به في الخمهُض،: "وخُث ٖاجكت مٗلى٫" ًغاح٘ ج  -12
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ت اإلاٗلى٫"3الظَبي غ اإلاُلى٫ في مٗٞغ  له"بالَؼ
ً
 .4، وؾمى الخاٞٔ ابً حجغ الٗؿ٣الوي ٦خابا

 

-   
 
ت  اصعالحا

ّ
 مفهىم  الػل

ت ٖىض ٖلماء الخضًث
ّ
مىهجحن ازىحن َما حٗلُل الخضًث بالٓاَغ، وحٗلُله  -ومكاع٢تمٛاعبت  -ًخجاطب الخٍٗغ٠ للٗل

 بالخٟي.

ت 
ّ
ؿدك٠ مىه الخ٤ًُِ إلاٟهىمها مً زال٫ ؤو٫ حٍٗغ٠ وي٘ لها بدُث ًٟهل طل٪ الخٍٗغ٠ بحن ما َى ٖل َو

 لٗلىم الخضًث ألازغي ٧الصخُذ والؿ٣ُم، والجغح والخٗضًل.
ً
جٗل ٖلم الٗلل ٢ؿُما لت زُٟت، ٍو  ْاَغة، ٖو

ٖلى ما ٣ًضح في الخضًث مً ؤؾباب.  -زانت في ٦خب الٗلل ألاولى -لخىؾ٘ في مضلىلها مً خُث بَال٢ها و٦ظا ا

ّٗل بما ال ًازغ في َـ1182ث٣ًى٫ الهىٗاوي ) ٌُ ّٗل بإقُاء ْاَغة ٚحر زُٟت وال ٚامًت، و٢ض  ٌُ (: "... بن الخضًث ٢ض 

 .5صخت الخضًث"

 :6ؤلُٟت الٗغاقي٦ما ه٣ل الب٣اعي في ه٨خه ٖلى  -والخبر اإلاٗلل

"زبر ْاٍَغ الؿالمت اَل٘ ُٞه بٗض الخٟخِل ٖلى ٢اصح". وبقاعة الب٣اعي بلى ال٣ضح ٞحها "حٗمُم ألؾباب الخٗلُل 

ام الث٣اث، وما ًلخبـ ٖلحهم يبُه مً ألازباع" ا الجغح. وجل٪ الىاقئت ًٖ ؤَو  .7لدكمل الٗلل الٓاَغة التي مضاَع

ظٍ الهُٛت جدخمل في بَال٢ها وحهح  ن:َو

 ٌ ت ٖلى الخضًث، بمٗجى حٗلُله بما ُو٠٢ ٖلُه مً ٖلت ؾىاء ٧اهذ ٢اصخت في صخخه ؤم ٚحر الىحه ألاو
ّ
: بحغاء الٗل

 ٢اصخت.

ت َغ٢ه، والىٓغ في ازخالٝ عواجه. الىحه الثاوي  : الخ٨م ٖلى الخضًث، بمٗجى صعاؾت عحاله، ومٗٞغ

و)"الخٗلُل بالٓاَغ َى مظَب ؤٚلب ألاهضلؿُحن واإلاٛاعبت، وشخهُت مؿخ٣لت ًٖ اإلاىهج اإلاكغقي مً بٌٗ 

م للمٟهىم الانُالحي بطا  ضم اٖخباَع ت، ٖو
ّ
ٛىي للٗل

ّ
الىىاحي". "ولٗل ؤو٫ مٓاَغ َظا الاؾخ٣ال٫: ؤزظَم باإلاٟهىم الل

ت في انُالح ؤَل الخضًث َى "ؤمغ زٟي ٣ًضح 
ّ
 .8في صخت الخضًث"(٧ان حٍٗغ٠ الٗل

، ؤو ال ًًٗىهه في م٩اهخه الالث٣ت به، بل َم في َظٍ 
ً
ل٨ً ال ًٟهم ؤهه ال يهخمىن بالخٗلُل الخٟي اَخماًما ػاثضا

دىاٞؿىن في ا٦دكاٞه  مخضخىن بالبراٖت ُٞه، ٍو  .9الىاخُت ٦ب٣ُت اإلادضزحن ًخٟازغون بالخٗلُل الخٟي ٍو

                                                                                                                                   
ٖلى ؤ٢ؿام ٦ثحرة، صخُذ مخ٤ٟ ٖلُه، وصخُذ مٗلى٫، وصخُذ  ٢ا٫ في ٦خاب ؤلاعقاص: "واٖلمىا ؤن ألاخاصًث اإلاغوٍت ًٖ عؾى٫ هللا  -1

 3/961 -2/809 -1/378 -1/322اإلاىاي٘ ألازغي في ًغاح٘ و -1/157مسخل٠ ُٞه..." 
ظا الخضًث مٗلى٫ بغواًت الثىعي". ًغاح٘  -2 غ بً خاػم ًٖ  ٢خاصة ًٖ ؤوـ ٢10/257اله في الؿجن ال٨بري:" َو .و٢ا٫:" ٞغص به حٍغ

 3/198، واهٓغ4/143والخضًث مٗلى٫".
خضا٢:٫ا٫ به في زبر بترحمت"الى  -3  ( .9381)4/341لُض بً ٖبضة" ٢اله في محزان الٖا
ب: "و٢ض نى٠ قُش ؤلاؾالم ُٞه -4 ي في الخضٍع غ اإلاُلى٫ في الخبر اإلاٗلى٫"  -ؤي في اإلاٗلل مً الخضًث -٢ا٫ الؿَُى ، ًغاح٘ 1/258"الَؼ

ت لل٨خاوي 1/260ٞخذ اإلاُٛث للسخاوي:   لٟٔ "مٗلى٫" في مى 111. والغؾالت اإلاؿخُٞغ
ً
اي٘ ّٖضة في . واؾخٗمل الخاٞٔ ابً حجغ ٦ثحرا

ا. 771-746-745-710/ ٦2خبه ألازغي مجها "الى٨ذ"  حَر  ٚو
 .2/27ًغاح٘ جىيُذ ألا٩ٞاع إلاٗاوي جى٣ُذ آلازاع  - 5
 .1/226ًغاح٘ ٞخذ الباقي  - 6
 .19ًغاح٘ الٗلل في الخضًث صعاؾت مىهجُت في يىء قغح ٖلل الترمظي البً عحب الخىبلي، للض٦خىع َمام ؾُٗض، م  - 7
م وؤلايهام الىا٢ٗحن في    -8  ًٖ الّض٦خىع ببغاَُم بً الهض٤ً مً ٦خابه اإلااح٘ : "ٖلم ٖلل الخضًث مً زال٫ ٦خاب بُان الَى

. و٢ض اؾخٟضث مىه ما ٦خبخه َىا ًٖ ؤمغ الٗلل والخٗلُل بالٓاَغ ٖىض ألاهضلؿُحن ٦1/101خاب ألاخ٩ام ألبي الخؿً بً ال٣ُان الٟاسخي" 

 واإلاٛاعبت.
 (.2/308( و )1/103هٟؿه ) اإلاغح٘ -9
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ٞلم ًلخٟخىا بلى  -الؿاب٤ -اعبت، ؤزظوا بإخض قُغي الخٍٗغ٠ الانُالحيٚحر ؤّن اإلادضزحن ألاهضلؿُحن ومٗهم اإلاٛ

 
ً
 ؤم  -٣ِٞ -٧ىن ال٣اصح البض ؤْن ٩ًىن زُٟا

ً
ت، بل اٖخبروا ٧ل ما ًىافي قغوٍ ال٣بى٫ ؾىاء ؤ٧ان ْاَغا

ّ
ؿمى ٖل ٌُ ختى 

ت" 
ّ
ًا٫ والخضلِـ والايُغاب ٧ل طل٪ ٌٗخبر ٖل  ٞاإلعؾا٫ والاه٣ُإ وؤلٖا

ً
 .1زُٟا

ت جمى٘ مً وحىب الٗمل ومً طل٪ 
ّ
 ٣ًى٫: "الاه٣ُإ في ألازغ ٖل

ْ
ما انُلر ٖلُه الخاٞٔ ابً ٖبض البر ألاهضلسخي، بط

 .2به"

ّٟغ١ بحن الٓاَغ والخٟي.َـ498ث"٦ما ؤّن ٢ؿم الٗلل مً ٦خاب "ج٣ُُض اإلاهمل" ألبي ٖلي الجُاوي ) ًُ  ( ال 

، وابً ال٣ُان 3(َـ581ثض ٖبض الخ٤ ألاقبُلي )٦ما اٖخبر َظا الانُالح ألاهضلسخي اإلاٛغبي ؤ٦ثر اؾخٗماال ٖى

 ، ٞٗبض الخ٤ ٣ًى٫: 4(َـ628ثالٟاسخي )

بت ٖىه والتر٥ له ؤو  سغج الخضًث مً الٗمل به بلى الٚغ ثبذ يٟٗا ٍو "وؤ٦ثر ما ط٦غ مً الٗلل ما ًىحب خ٨ما ٍو

خباع بغواًخه، مثل ال٣ُ٘، وؤلاعؾا٫، والخى٠ُ٢ وي٠ٗ الغاوي والازخالٝ ال٨ث حر في ؤلاؾىاص... ولِـ ؤلاعؾا٫ بلى الٖا

ؿىضٍ ز٣ت، وي٠ٗ  ٌُ ً بطا ٧ان الظي  ت ٖىض آزٍغ
ّ
ؤًًا ٖلت ٖىض ٢ىم بطا ٧ان الظي ًغؾله بماما وال الخى٠ُ٢ ٖل

ت ٖىض الجمُ٘"
ّ
 .5الغاوي ٖل

٣ًا إلاضلىلها َى ؤلامام ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖبض هللا الخا٦م الىِؿاب ِ
ُّ ًَ ت ُم

ّ
 للٗل

ً
ٟا ىعي وؤو٫ مً ؾُغ حٍٗغ

ت ٖلىم الخضًث" ٣ٞا٫:َـ405ث)  ( في ٦خابه الكهحر "مٗٞغ

ت ٖلل الخضًث َى ٖلم بغؤؾه ٚحر الصخُذ والؿ٣ُم والجغح والخٗضًل، وبهما ٌٗلل الخضًث مً ؤوحه لِـ   "مٗٞغ

 
ّ
ت الخضًث ج٨ثر في ؤخاصًث الث٣اث ؤْن ًدّضزىا بدضًث له ٖل

ّ
ل ت للجغح ٞحها مضزل، ٞةن خضًث اإلاجغوح ؾا٢ِ واٍ، ٖو

"....
ً
 .6ُٞسٟى ٖلحهم ٖلمه، ُٞهحر الخضًث مٗلىال

ت ما هو 
ّ
ً مً ٖلماء الخضًث ًّٞمً الٗل ت بٌٗ اإلاخإزٍغ

ّ
وؾاع ٖلى َظا مًمىن بٗض الخا٦م في حٍٗغ٠ الٗل

.
ً
ا ٧ان ؤم ْاَغا ًُّ ا ٖلى ٧ل ؾبب ٢اصح زٟ  ٖلُه حٍٗغ٠ الخا٦م. ووؾ٘ آزغون ٞإعؾلَى

                                           
 .1/101اإلاغح٘ هٟؿه،  -1
 .1/5ًغاح٘ الخمهُض  -2
ٗٝغ بابً الخغاٍ.  -3 َى ؤبى مدمض ٖبض الخ٤ بً ٖبض الغخمً بً ٖبض هللا بً خؿحن بً ؾُٗض بً ببغاَُم ألاػصي، مً ؤَل بقبُلُت، َو

ج٤ٟ اإلاترحمىن له ٖلى ؤهه خاٞٔ الخضًث، ٖالم بٗلله َـ، له ٖضص واٞغ مً الكُىر باألهضلـ وبجاًت، وا 510ولض بةقبُلُت ؾىت 

ه٠ جلمُظٍ ؤخمض بً ٖمحرة  وعحاله، وونٟه الظَبي "بالخاٞٔ الٗالمت الدّجت". وعوي ٖىه ٖضص مً الجلت باألهضلـ وبجاًت. ٍو

قاٖغ، له جىال٠ُ الًبي ناخب "بُٛت اإلالخمـ" خاله بٗض اؾخ٣غاٍع ببجاًت ٣ُٞى٫: "٣ُٞه مدضر مكهىع خاٞٔ ػاَض ٞايل ؤصًب 

، مخ٣لال مً الضهُا... صخبخه مضة م٣امي ببجاًت، وؾامغجه  .
ً
ا و٧ان عخمه هللا مخىايٗا  -خؿان ٢غؤث ٖلُه بًٗها، وهاولجي ؤ٦ثَر

ي 4/1350 ، وجظ٦غة الخٟا176ًّغاح٘ الضًباج اإلاظَب، م  ب٣اث الخٟاّ للؿَُى لم ٖلل الخضًث479، َو وما بٗضَا  1/121 ، ٖو

 ىه.و٢ض اؾخٟضث م
َى ؤبى الخؿً ٖلي بً مدمض بً ٖبض اإلال٪ بً ًدحى بً مدمض بً ببغاَُم بً زلهت بً ؾماخت الخمحري، ال٨خامي ألانل الٟاسخي  -4

ل مغا٦ل اإلاٗغوٝ بابً ال٣ُان، ولض ؾىت  َـ، واإلاخدب٘ ل٨خب الخضًث والغحا٫ ًخمخ٘ بالى٣ى٫ ًٖ ابً ال٣ُان  562اإلاىلض واإلايكإ، هٍؼ

ذ والخٗضًل. و٧اهذ ؤٚلب آعاثه مؿلمت مً الى٣اص  وعح٘ بلُه ٚحر واخض مجهم في ألاخ٩ام ٖلى في الخصخُذ والخً ٠ُٗ والخٗلُل والخجٍغ

الم للؼع٦لي  200ًغاح٘ الضًباج اإلاظَب، م  -ألاخاصًث، مجهم الظَبي، وابً حجغ خضا٫  -4/331وألٖا والخلخُو  -1/420ومحزان الٖا

خب في ٖلمه بٗلل الخضًث، ٖىض ص/ببغاَُم بً الهض٤ً ، في ٦خابه ٖلم ٖلل الخضًث واه ،2/62وههب الغاًت ، 1/13الخبحر 
ُ
ٓغ ما٦

 و٢ض اؾخٟضث مىه. 1/240-241
 .1/103ًغاح٘ ٖلم ٖلل الخضًث  -5
لىم الخضًث، م ًغاح٘  -6 تٖ  ، وال الظي في بؾىاصٍ يٟٗاء ؤو  ،113-112مٗٞغ

ً
اَغا ت ال حكمل الخضًث اإلاى٣ُْ٘ 

ّ
ل َىا ًجٗل اٗل وحٍٗغ٠ الخا٦م 

امًت لـِ للجغح ٞحها مضزل. ٗلى٫ ؤؾبابه زُٟتٚ   ألن مٗجى اإلا
ً
ٌُؿمى مدلىال  مجهىلىن وهدى طل٪ ٍوجٗل الخضًث بظل٪ ال 
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٠ٍ انُال ت بخٍٗغ
ّ
 ٞإبغػ مً ج٩لم ًٖ الٗل

ً
 مىهجُا

ً
َى الخاٞٔ  -بٗض ؤلامام الخا٦م -حٍي بدُث ًم٨ً جهىعَا جهىعا

هحر "باإلا٣ضمت"َـ 643ثابً الهالح الكهغػوعي )
ّ

 ؤًًا  1( في ٦خابه "ٖلىم الخضًث" الك
ً
 ومُدغعا

ً
خُث ٣ًى٫ ُمّٗغٞا

 ل٨الم الخا٦م:

 ًث "اإلاٗلل" ٣ٞا٫:زم ؤؾ٣ِ طل٪ ٖلى حٍٗغ٠ الخض -"وهي ٖباعة ًٖ ؤؾباب زُٟت ٚامًت ٢اصخت ُٞه"

ت ج٣ضح في صخخه م٘ ؤّن ْاٍَغ الؿالمت مجها"
ّ
ولم ٣ًخهغ ٖلى  -"ٞالخضًث اإلاٗلل َى الخضًث الظي اَل٘ ُٞه ٖلى ٖل

 ٣ٞا٫:
ً
 َظا ختى عبُه بمىهجُت الخٗلُل للمٗلل في الؿىض ؤوال

ؿخٗان ٖلى بصعا٦ها  خُغ١ طل٪ بلى ؤلاؾىاص الظي عحاله ز٣اث الجام٘ لكغوٍ الّصخت مً خُث الٓاَغ، َو "ٍو

بخٟغص الغاوي وبمسالٟت ٚحٍر له م٘ ٢غاثً جىٓم بلى طل٪ جيبه الٗاٝع بهظا الكإن ٖلى بعؾا٫ في اإلاىنى٫ ؤو و٠٢ في 

م واَم بٛحر طل٪... و٧ ٕى ؤو صزى٫ خضًث في خضًث ؤو َو زم  -ل طل٪ ماو٘ مً الخ٨م بصخت ما وحض طل٪ ُٞه"اإلاٞغ

ت اإلاتن ٣ٞا٫:
ّ
 زجّى بٗل

ى ألا٦ثر، و٢ض ج٣٘ في مخىه، زم ما ٣ً٘ في ؤلاؾىاص ٢ض ٣ًضح في صخت ؤلاؾىاص  ت في بؾىاص الخضًث َو
ّ
"زم ٢ض ج٣٘ الٗل

."...
ً
 واإلاتن حمُٗا

ً في الخضًث اإلاٗلى٫ الظي ٌكمل ت ٖىض آزٍغ
ّ
 الخٗلُل بالٓاَغ ٣ٞا٫:  زم هّبه بلى مضلى٫ الٗل

ت ٖلى ٚحر ما ط٦غهاٍ مً باقي ألاؾباب ال٣اصخت في الخضًث اإلاسّغحت له مً 
ّ
"زم اٖلم ؤهه ًُل٤ اؾم الٗل

ت في ألانل. ولظل٪ هجض في 
ّ
خا٫ الّصخت بلى خا٫ ال٠ًٗ اإلااوٗت مً الٗمل به ٖلى ما َى م٣خطخى لٟٔ الٗل

. وؾمى 2ٟٛلت وؾىء الخٟٔ وهدى طل٪ مً ؤهىإ الجغح٦خب ٖلل الخضًث ال٨ثحر مً الجغح بال٨ظب وال

ت مً ٖلل الخضًث
ّ
ت ٖلى ما لِـ ب٣اصح مً وحىٍ الخالٝ 3الترمظي اليسخ ٖل

ّ
. زم بن بًٗهم ؤَل٤ اؾم الٗل

هدى بعؾا٫ مً ؤعؾل الخضًث الظي ؤؾىضٍ الث٣ت الًابِ ختى ٢ا٫: "مً ؤ٢ؿام الصخُذ ما َى صخُذ 

 .4مٗلى٫..."

ظا ال٨الم ألاز ً الخضًث ؤو ٖضم َو ت ٢ض ج٩ىن ٖامت حكمل حمُ٘ ألاؾباب التي ج٩ىن ؾببا لَى
ّ
حر ًض٫ ٖلى ؤّن الٗل

 الٗمل به.

ها اإلاظ٧ىع ٖىض ابً  ٤ُ بحن حٗغٍٟ ت ومضلىلها. ول٣ض حىذ الخاٞٔ ابً حجغ بلى الخٞى
ّ
ٗل هىا٥ ازخاٝل بطن في جهىع ال لُه،ٞ  ٖو

                                           
ت الخضًث اإلاٗلل"، م  -1  .84-83-82-81في الىٕى الثامً ٖكغ "مٗٞغ
ت ٢ض حكمل حمُ٘ ألاخاصًث التي جىحض ٞحها ؾبب ٣ًضح ٞحها ٧االه٣ُإ وال٠ًٗ وهدى طل٪. -2

ّ
 و بمٗجى ؤّن الٗل

٤ ٖلُه  -3
ّ
ت في صّخت ه٣له، ٣ٞض ٖل

ّ
ى ٦الم صخُذ ما لم ًغص ؤهه ٖل ت في الٗمل بالخضًث. َو

ّ
مظَب ؤلامام الترمظي بهظا مٗىاٍ ؤن اليسخ ٖل

ا ألاههاعي في ٞخذ الباقي: و٢ض صّدر  -٫: "ألن في الصخُذ ؤخاصًث ٦ثحرة ميؿىزت"الٗغاقي في قغح ألالُٟت ٣ٞا وؤياٝ الكُش ػ٦ٍغ

ت ٢ا٫: 
ّ
ت في الٗمل بالخضًث". ٦ما ٖل٤ الخاٞٔ ابً حجغ ٖلى حؿمُت اليسخ ٖل

ّ
الترمظي مىه حملت واٞغة ٞمغاصٍ ألاو٫، ؤي ؤن اليسخ ٖل

ى الىاسخ، وال ًلؼم مً طل٪ ؤن "بّن مغاص الترمظي ؤّن الخضًث اإلايؿىر م٘ صخخ  ومخىا َغؤ ٖلُه ما ؤوحب ٖضم الٗمل به َو
ً
ه بؾىاصا

". الى٨ذ 
ً
 انُالخا

ً
ؿمى اإلايؿىر مٗلىال ٌُ 2/771. 

ت في الٗمل بالخضًث ٣ِٞ،-عخمه هللا -و٢ا٫ الكُش ؤخمض قا٦غ   
ّ
ض به ؤهه ٖل ت، ٞةهما ًٍغ

ّ
 : "والظي ؤحؼم به ؤّن الترمظي بْن ٧ان ؾمى اليسخ ٖل

ت في صخخه، ألهه ٢ا٫ في ؾيىه 
ّ
ض ؤهه ٖل سخ بٗض طل٪(23/24/م 1)وال ًم٨ً ؤْن ًٍغ

ُ
ٞلى  -: "وبهما ٧ان )اإلااء مً اإلااء( في ؤو٫ ؤلاؾالم، زم و

ت في صّخت الخضًث لهغّح بظل٪". الباٖث الخثِث: م 
ّ
 .٧72ان اليسخ ٖىضٍ ٖل

ى مظَب الخلُلي ) -4 ت ج٣٘ َـ 447ثَو
ّ
ت ٖلماء الخضًث". ٢ا٫: "ٞإما الخضًث الصخُذ اإلاٗلى٫، ٞالٗل ( في ٦خابه "ؤلاعقاص بلى مٗٞغ

. ٞاإلاؿىض صخُذ وحّجت وال 
ً
ىٟغص به ز٣ت مؿىضا ا، ٞمجها: ؤْن ًغوي الث٣اث خضًثا مغؾال، ٍو لألخاصًث مً ؤهداء قتى ال ًم٨ً خهَغ

ت ؤلاعؾا٫". 
ّ
لُه ٩ًىن َظا163و  1/160جًٍغ ٖل ّٗل خؿب ابً الهالح ما  . ٖو

ُ
٠ ابً الهالح، ألن اإلا اإلاظَب في اإلاٗلى٫ ٨ٖـ حٍٗغ

ل جبّحن ونله. 
ّ
د
ُ
ال٫ باإلعؾا٫ ٞلما ٞ ْاٍَغ الؿالمت ٞاَل٘ ُٞه بٗض الخٟخِل ٖلى ٢اصح، بُجها َظا الظي ٖىض الخلُلي ٧ان ْاٍَغ ؤلٖا

غاح٘ الباٖث الخثِث   .71ٍو
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لى خضًث ال الهالح، وؤنها ؤؾباب زُٟت ٢اصخت، وبحن بَال٢هاٖ  َل٤ٖ  ت بطا ؤ
ّ
ٗل بّحن: "ؤّن اؾم ال سال٠ طل٪ الخٍٗغ٠ٞ  لى ماً 

ٚحر ٢اصخت،  م مً ؤْن ج٩ىن ٢اصخت ؤو  ت ٖؤ
ّ
ٖلخه ٢اصخت زُٟت، والٗل  اإلاٗلى٫ ما 

ْ
 بط

ً
 انُالخا

ً
ٗلىال ٌُؿمى الخضًث م ًلؼم مىه ؤْن 

ٗلل الخضًث مً ؤوحه لِـ للجغ  ٞحها مضزل"زُٟت ؤو وواضخت، ولهظا ٢ا٫ الخا٦م: "وبهما ٌ  .1ح 

ومىه ًُم٨ً ال٣ى٫ بهٟت ٖامت: ؤّن الخضًث الظي جسلل مخىه ؤو بؾىاصٍ آٞت جمى٘ مً ٢بىله وألازظ به، ؾىاء عص ؤو 

ٛىي. ٚحر 
ّ
ال١ الل ضع٦ها ختى ٚحر  جى٠٢ ُٞه، َى خضًث مّٗل باٖخباع ؤلَا ًُ  ْاَغة حلُت ٢ض 

ً
ؤّن جل٪ آلاٞت ج٩ىن ؤخُاها

اإلاكخٛلحن بالخضًث، ًٞال ًٖ اإلادضزحن. وؤخُاها ج٩ىن آلاٞت زُٟت ٚامًت، بدُث ال ٌك٪ اإلادضر الٗاصي بله ٚحر 

٨دكٟه اإلادّضر في ؤّن الخضًث صخُذ ؾالم مً ٧ل ما ٣ًضح، والىا٢٘ ؤهه ٢ض اقخمل ٖلى زلل ًمى٘ مً ٢بىله، وال ً

 الى٣اص مً اإلادضزحن
ّ
 .2لخٟاثه بال

ٗللىن ختى  ٌُ ت" ٖلى َظا ال٣اصح الخٟي، وعبما جىؾٗىا في بَال٢اتهم ٞإزظوا 
ّ
٣ٞض انُلخىا ٖلى بَال١ اؾم "الٗل

ى ي٠ُٗ  ٛىي، ٣ُٞىلىن: َظا الخضًث مٗلى٫ بااله٣ُإ، ؤو بالغاوي ٞالن َو
ّ
 للمٗجى الل

ً
بال٣ىاصح الٓاَغة اٖخباعا

٨ظا. ٚحر  ؤهه بن ٧ان طل٪ الاه٣ُإ ؤو ٚحٍر مً اإلاىاو٘ الٓاَغة مً ٢بى٫ الخضًث ٧اإلاضلـ والكاط واإلاى٨غ، وعواًت َو

ت في انُالح ؤَل الخضًث.
ّ
 ٚحر ْاَغ، َى الٗل

ً
 ال٨ظاب وؾحئ الخٟٔ... زُٟا

ت ٖباعة ًٖ ؤؾباب زُٟت ٚامًت ٢اصخت في الخضًث، وؤ
ّ
ّن اإلاٗلل مً ٞهظا َى الظي اؾخ٣غ ٖلُه الانُالح: ؤّن الٗل

الخضًث: َى طل٪ الظي اَل٘ ُٞه ٖلى ٖلت ج٣ضح في صخخه م٘ ؤن الٓاَغ الؿالمت مجها، وؤّن طل٪ ًخُغ١ بلى ؤلاؾىاص 

٦ما َى حٍٗغ٠ ابً الهالح في "اإلا٣ضمت"، و في لٟٔ  -الظي عحاله ز٣اث، الجام٘ لكغوٍ الصخت مً خُث الٓاَغ

. زم في حٍٗغ٠ الخاٞٔ الٗغاقي 3م٘ ؤّن الٓاَغ الؿالمت مىه"( ؤًًا: "ٖباعة ًٖ ؾبب ٚامٌ َـ676ثالىىوي )

غث 806)ث
ّ
ت ٖباعة ًٖ ؤؾباب زُٟت ٚامًت َغؤث ٖلى الخضًث ٞإز

ّ
ت والخضًث اإلاٗلل: "الٗل

ّ
َـ( في قغح ألالُٟت للٗل

باعة الخا5ٞ، "واإلاٗلل زبر ْاٍَغ الؿالمت اَل٘ ُٞه بٗض الخٟخِل ٖلى ٢اصح"4ُٞه، ؤْي ٢ضخذ في صخخه" ٔ ابً .ٖو

٣ا٫: َى خضًث ْاٍَغ الؿالمت اَل٘ ُٞه بٗض الخٟخِل ٖلى ٢اصح"َـ( ؤًًا خُث ٣ًى852:٫حجغ )ث ًُ . 6"وؤخؿً مىه ؤْن 

 .7َـ( للمٗلل بإهه: "َى زبر ْاٍَغ الؿالمت اَل٘ ُٞه بٗض الخٟخِل ٖلى ٢اصح"902حٍٗغ٠ السخاوي )ثم٘ 

حن عثِؿُحن ٣ًُضان ٟها وحٍٗغ٠ اإلاٗلى٫: ؤي ٧ل طل٪ بكَغ ما مما ًازظ مً حٍٗغ ت" البض مجهما. َو
ّ
 "الٗل

 ألاو٫: ٢ُض والٛمىى في الؿبب.

 الثاوي: وؤن ٩ًىن الؿبب ب٣ُض ال٣ضح والخإزحر في صخت الخضًث.

 
ً
ٟهم اإلاٗلل انُالخا  ابً الهالح وه٣له ٧ل مً حاء بٗضٍ. عؤيؤْي ٖلى  -ٞٗلى َظا ٧ان حٍٗغ

ت 
ّ
ال٫ ؤو بَال١ الٗل وبطا ٧ان َظا الظي ٢ض اؾخ٣غ ٖلُه الانُالح ال ٌٗجي ال٣هغ ٖلى طل٪ اإلاٗجى، ألن صاثغة ؤلٖا

ٗللىن باألؾباب الٓاَغة ال٣اصخت ٌُ ً مً ٖلماء الخضًث خُث ٧اهىا   -ٖلى ألاخاصًث ٧اهذ ؤوؾ٘ ب٨ثحر في ؤٖغاٝ آزٍغ

ؿخإوـ في طل٪ بخيبُه ابً الهالح الؿال٠ الظ ٌُ ، ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫:بّن ما ٖلخه ْاَغة ٢ض ًخ٣اَ٘ م٘ الٗلت -٦غو٢ض 

                                           
 .2/771 ًغاح٘ الى٨ذ ٖلى ٦خاب ابً الهالح - 1
 .1/28 ًغاح٘ ٖلم ٖلل الخضًث إلبغاَُم بً الهض٤ً -2
ب -3 ب  -ًغاح٘ الخ٣ٍغ  .1/252م٘ الخضٍع
 .1/226ًغاح٘ قغح ؤلُٟت الٗغاقي  -4
 .130ًغاح٘ قغح هسبت ال٨ٟغ لٗلي ال٣اعي، م  -5
خذ اإلاُٛث  ،1/227ٞخذ الباقي  ًغاح٘ - 6  .1/222ٞو
ظا الخٍٗغ . 1/222ًغاح٘ ٞخذ اإلاُٛث  - 7 ً الض٦خىع َمام ؾُٗض في ٦خابه "الٗلل في الخضًث" م َو و٢ا٫  ٠19 ٢ض ازخاٍع مً اإلاٗانٍغ

ام الث٣اث وما ًلخبـ ٖلحهم يبُه مً ألازباع.  ا الجغح، وجل٪ الىاقئت ًٖ ؤَو بإهه حام٘ ماو٘ بدُث ؤهه ٌكمل الٗلل الظي مضاَع

 لىا٢٘ ٦خب الٗلل التي اقخملذ ٖل
ً
٠ ٩ًىن مُاب٣ا  ى ؤخاصًث ٦ثحرة ؤٖلذ بجغح عاو مً عواتها..وؤّن َظا الخٍٗغ
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ى  خ٣اؾم الٓاَغ والخٟي اإلاٗجى مً نٟاث الٗلت في ألانل َو الخُٟت، وطل٪ بال٣ضح والخإزحر في الخضًث. بل ٍو

خه بظل٪
ّ
 ؤهىا ٢لىا ؾاب٣ا ؤّن ما ٢ض ٩ًىن ْاًَغا بااله٣ُإ ؤو بمىاو٘ ؤزغي ْاَغة ٞةن ؾبب ٖل

ْ
ٚامٌ  الٛمىى، بط

ت ال ٚحر" ًا٫ ُٞه بذّجت، والدّجت في طل٪ "الخٟٔ، والٟهم واإلاٗٞغ  ٖلى مً ًمل٪ ٞ٪ ؤلٖا
ّ
٦ما  -لضي اإلادضزحن بال

مىيه، وؤهه ؤٚمٌ ؤهىإ ٖلىم الخضًث،  ٣ًى٫ الخا٦م، وهّىٍ بلُه ؤَل َظا الكإن مً خُث زٟاء َظا الٗلم ٚو

 
ً
 مً مىده هللا حٗالى ٞهما

ّ
ت زا٢بت. وؤص٢ها، وال ٣ًىم به بال ، ومٗٞغ

ً
ا  خاٍو

ً
، واَالٖا

ً
 ٚاثها

تهم بالغحا٫ وؤخاصًث ٧ل  ٣ى٫ الخاٞٔ ابً عحب: "خظا١ الى٣اص مً الخٟاّ ل٨ثرة مماعؾتهم للخضًث، ومٗٞغ ٍو

َظا الخضًث ٌكبه خضًث ٞالن وال ٌكبه خضًث ٞالن. ُٞٗللىن ألاخاصًث  واخض مجهم: لهم ٞهم زام ًٟهمىن به ؤّن 

ظا مما ال ٌٗ هىا بها ًٖ ؾاثغ بظل٪. َو
ُ
ت التي ز ، وبهما ًغح٘ ُٞه ؤَله بلى مجّغص الٟهم واإلاٗٞغ بر ٖىه بٗباعة جدهٍغ

 .1ؤَل الٗلم"

ى الىا٢٘ ل٨خب الٗلل ٖامت و٦خاب الغاػي زانت، وألا٢غب  ت في الانُالح، َو
ّ
ظا اإلا٣ى٫ ًيسجم م٘ مضلى٫ الٗل َو

 بلى مماعؾاث ألاًمت الى٣اص ؤًًا.

ت.زم بّن ؤٚلب الٗلل مغج
ّ
 بِ بغواًت الث٣اث، ٞهم مُضان ٖلم الٗلل مما ٩ًىن ؾببا في ٚمىى الٗل

ولىا ٦خاب ٖلل الخضًث البً ؤبي خاجم الغاػي مثال للخُب٤ُ الٗملي لهظا اإلاىهج  ٞهى ٦خاب ًخطر لىا ُٞه الىؾاٖت 

 إلاٟهىم الٗلت في الخضًث اإلاٗلل زانت.

ب ابً ؤبي خاجم في ٦خابه ما ًخٗل٤ باأل  ، وؾىاء ٞل٣ض اؾخٖى
ً
 ٧ان ؤم زُٟا

ً
خاصًث اإلاٗللت في مُل٤ ال٣ضح ْاَغا

ت  ؤم مً الىىاحي اإلاسخلٟت ألازغي التي ٞحها هٕى مً ؤهىإ 
ّ
ال٢اث الؿاب٣ت للٗل ؤ٧ان طل٪ مً الجىاهب التي قملتها ؤلَا

ت في الخضًث ٖىض ابً ؤبي خاجم الغاػي في ٦خابه: 
ّ
ثحر  َى ؤْن الٛمىى، ختى ؤهه ًبضو ؤّن مٗجى وحىص ٖل ًُ ٩ًىن ُٞه شخيء 

دخاج بلى جىيُذ وبُان   .2الك٪ ؤوؤلابهام، ٍو

ت ٧لها ٢اصخت ؤي ج٣ضح في صخت ما ٣ًىله الّغواة بطا 
ّ
ومىه بن ص٫ّ َظا ٖلى شخيء ٖلمي، ٞةهما ًض٫ ٖلى ؤّن الٗل

َل بالٓاَغ ؤم بالخٟي. ِ
ّ
ل ُٖ ، بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىن الخضًث 

ً
 ٧ان زُإ

ؤي ماصامذ الٗلت ٖباعة ًٖ ؾبب ٚامٌ ًض٫ بٗض الٟدو والخٟخِل، وحم٘ الُغ١ ٖلى وَم الغاوي 

وزُئه في الخضًث، وخُث جض٫ ال٣غاثً واإلاالبؿاث اإلاىىَت بغواًخه ٖلى طل٪ ؤو جدضصٍ. ٣ًى٫ ابً حجغ 

ٗلل ؤزىاء ٦المه ٖلى ؤهىإ ال٠ًُٗ: 
ُ
٠ اإلا  في حٍٗغ

َ٘ ٖلُه با ِل
ُّ
ُم بن اَ َْ ُل""زم الَى

َ
ل َٗ

ُ
غ١ِ ٞاإلا

ُّ
ِ٘ الُ ًِ وَحم غاث

َ
 .3ل٣

ال٫ بالٓاَغ مً زال٫ ٦خاب الٗلل َى في ألانل بحاباث ًٖ ٖلل ؤخاصًث ٧اهذ زُٟذ ًٖ ابً  -زم بن بٌٗ ؤلٖا

ِبَر بها ختى وبن ٧ان َى ٌٗلم ما في جل٪ ألاخاصًث مً اه٣ُإ ؤو بعؾا٫ ؤو عحا٫ يٟٗاء ؤو 
ْ
ز

ُ
إ
َ
ؤبي خاجم ؤنال ٞ

ت وؤؾبابها الٛامًت ٖىه.مجاَُل... ل٨ىه م
ّ
 ًٖ ٞدىي الٗل

ّ
 ا ٧ان ٌؿإ٫ ؤباٍ وؤبا ػعٖت بال

ضزل ؤخاصًث  م، ًض٫ ٖلى طل٪ وٍُ َظا، ٦ما ؤن اقخما٫ ٦خاب الٗلل ٖلى ٖلل مغوٍاث بغواًت يٟٗاء وهدَى

ت ؤًًا.
ّ
 الًٟٗاء في مضلى٫ الٗل

ت بما ًضزل ؤخاصًث ؤولئ٪ في مضلى٫ الٗلت
ّ
ً الٗل ت ٖباعة ًٖ ؾبب ٚامٌ ب٣ىله: ول٣ض ّٖغٝ مً اإلاٗانٍغ

ّ
"الٗل

م ُٞما ًخٗل٤ باإلؾىاص ؤم ُٞما ًخٗل٤ باإلاتن" . ؾىاء ؤ٧ان الَى
ً
م الغاوي ؾىاء ؤ٧ان ز٣ت ؤم يُٟٗا  . 4ًض٫ ٖلى َو

                                           
 .2/758 ًغاح٘  قغح ٖلل الترمظي -1
 . 263م ًغاح٘ ابً ؤبي خاجم وؤزٍغ في ٖلىم الخضًث -2
ت الىٓغ قغح هسبت ال٨ٟغ في مهُلر ؤَل ألازغ، م  -3  .45ًغاح٘ هَؼ
ها بظل٪  -4  .13ًغاح٘ ٦خابه: "الخضًث اإلاٗلى٫ ٢ىاٖض ويىابِ"، م ألاؾخاط الض٦خىع خمؼة اإلالُباعي . ٖٞغ
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وبن ٢ُل: بن ي٠ٗ الغاوي ؾبب ْاَغ، ٠ُ٨ٞ ًضزل في اإلاٗلى٫ ما عواٍ ال٠ًُٗ بىاء ٖلى ؤهه زاعج ًٖ 

 الخٍٗغ٠ ب٣ُض الٛمىى ُٞه؟

 بالبدث ًٖ ال٣غاثً التي جض٫ ٖلى  ٣ٞض
ّ
ضع٥ بال ًُ ؤحاب ٖىه الض٦خىع: بإن زُإ الغاوي ال٠ًُٗ ُٞما عواٍ ال 

لُه ٞالضا٫ ٖلى زُإ ال٠ًُٗ ؤمغ ٚامٌ وال ج٩ىن عواًت ال٠ًُٗ صالت بمجغصَا ًٖ زُئه  بنابخه ؤو زُئه، ٖو

. و 
ً
 َُىا

ً
ُئ ٞالى٢ٝى ٖلى طل٪ لِـ ؤمغا

ُ
س ألن ما ؤزُإ ُٞه الغاوي ال٠ًُٗ ال ٩ًىن ووَمه، ٣ٞض ًهِب ال٠ًُٗ ٍو

لُه ُت، ٖو  إلاً صعؽ عواًخه صعاؾت ٖلمُت وواػنها مىاػهت مىيٖى
ّ
  بال

ً
ٞةن ما ؤزُإ ُٞه  -٣ًى٫ الض٦خىع  -ْاَغا

ت 
ّ
 .1ال٠ًُٗ مٗلى٫ وصازل في حٍٗغ٠ الٗل

بذ ٦خب ٖلل الخضًث ؤهىإ الخضًث اإلاٗلى٫ بغواًت الث٣اث وعواًت الًٟٗا ء وؤصعج مالٟى جل٪ ومً َىا اؾخٖى

ها به  ، ومخىا ، ٞكمل طل٪ الخُب٤ُ للٗلت الانُالخُت وما ٖٞغ
ً
ال٨خب ؤخاصًث ؤوالث٪ التي ؤزُئىا في عواًتها ؾىضا

 الض٦خىع خمؼة ؤًًا.الكُش 

٩ىن الخضًث بةؾىاص ي٠ُٗ ؤو مضلـ ؤو  ٞابً ؤبي خاجم الغاػي مثال ٧ان ٌؿإ٫ ؤباٍ وؤبا ػعٖت ًٖ ٖلل الخضًث، ٍو

ٗٝغ بال مً 
ُ
ٗحن ؤو لم ح

ُ
مجهى٫... ُٞجُباهه ؤو بخضاَما بٗض الىٓغ في خا٫ َظٍ الغواًت بإنها مما ًخٟغص به طل٪ اإلا

٨ظا.  حهخه، وبن ؾإ٫ ابً ؤبي خاجم ًٖ ٞالن ناخب ؤلاؾىاص ى ي٠ُٗ ؤو مجهى٫ ؤو مترو٥ َو  عبما ٢الىا له: َو

بطن، ٞلِـ الٗبرة في الخٗلُل البُان لألؾباب الٓاَغة مً زال٫ ألاخ٩ام ٦ٟؿ٤ الغاوي و٦ظبه، ؤو اه٣ُإ 

 في ؤهىإ 
ً
 وٚامًت

ً
ت و٢غاثجها وؤؾبابها التي جب٣ى زُٟت

ّ
ؤلاؾىاص وبعؾاله وقبه طل٪، وبهما الٗبرة بمهضع الٗل

ت الٟاث٣ت. الخضًث  مً حم٘ بحن الخٟٔ والٟهم واإلاٗٞغ
ّ
 اإلاٗلى٫ والتي ال ٨ًدكٟها بال

 

  

                                           
 .15-14ًغاح٘ الخضًث اإلاٗلى٫ ٢ىاٖض ويىابِ، م  -1
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 الثاويالىظسي  لدزضا

 مىهج مػسفت الػلل

 مالبظاث  السواًت وأزسها  في  حػليل  الحدًث و
 -1 - الجصء

حُِٗىا لل٨ُُٟت التي بها حؿدبان الٗلت هجض ههىنا ٖلى ق٩ل ٢ىاٖض ومٗاصالث ه٣ضًت جدضص ال٨ُُٟت الٗلمُت 

 الُاعت ٖلى وؿ٤ الخضًث اإلاغوي. ٟٞي طل٪ 
ْ
واإلاىهجُت التي اجبٗها ٖلماء الى٣ض الخضًثي في اؾخجالء الخلل والخُا

ت ٖلت ال ٗخبر ٣ًى٫ الخُُب ؤبى ب٨غ البٛضاصي:" الؿبُل بلى مٗٞغ ىٓغ في ازخالٝ عواجه َو خضًث ؤن ًجم٘ بحن َغ٢ه ٍو

٦ما وعوي ًٖ ؤلامام ٖلي بً اإلاضًجي ٢ىله : "الباب بطا لم ججم٘  –بم٩انهم مً الخٟٔ ومجزلتهم في ؤلاج٣ان والًبِ" 

" واجه . و٢ا٫ الخاٞٔ ابً حجغ في ه٨خه ٖلى ٢ى٫ ابً الهالح: " ؤن ًجم٘ َغ٢ه ، ٞةن اج٣ٟذ ع 1َغ٢ه لم ًدبحن زٍُا

 .2واؾخىوا ْهغث ؾالمخه وبن ازخلٟىا ؤمً ْهىع الٗلت ، ٞمضاع الخٗلُل في الخ٣ُ٣ت ٖلى بُان الازخالٝ"

ت الٗلت ًٖ ًدحى بً مٗحن ، ٣ًى٫ : " ٢ا٫ مدمض بً ببغاَُم بً  غوي الخاٞٔ ابً خبان نىعة جُب٣ُُت إلاٗٞغ ٍو

ىه ٦خب خماص بً ؾلمت ، ٣ٞا٫ له : ما ؾمٗتها مً ؤبي قُش اإلالُي : حاء ًدحى بً مٗحن بلى ٖٟان بً مؿلم لِؿم٘ م

م  ؤخض ؟ ٢ا٫ : وٗم ، خضزجي ؾبٗت ٖكغ هٟؿا ًٖ خماص بً ؾلمت ، ٣ٞا٫ : وهللا ال خضزخ٪ ، ٣ٞا٫ : بهما َى صَع

وؤهدضع بلى البهغة وؤؾم٘ مً الخبىط٧ي ، ٣ٞا٫ : قإه٪ ، ٞاهدضع بلى البهغة وحاء بلى مىسخى بً بؾماُٖل ٣ٞا٫ له 

م حؿم٘ َظٍ ال٨خب ٖلى ؤخض ؟ ٢ا٫ ؾمٗتها ٖلى الىحه مً ؾبٗت ٖكغ هٟؿا ، وؤهذ الثامً ٖكغ ، ٣ٞا٫ : مىسخى : ل

وماطا جهى٘ بهظا ؟ ٣ٞا٫: بن خماص بً ؾلمت ٧ان ًسُيء ٞإعصث ؤن ؤمحز زُإٍ مً زُإ ٚحٍر ، ٞةطا عؤًذ ؤصخابه 

شخيء ٖىه و٢ا٫ واخض مجهم بسالٞهم  ٢ض احخمٗىا ٖلى شخيء ٖلمذ ؤن الخُإ مً خماص هٟؿه ، وبطا احخمٗىا ٖلى

 . 3ٖلمذ ؤن الخُإ مىه ال مً خماص ، ٞإمحز بحن ما ؤزُإ َى بىٟؿه وبحن ما ؤزُئ ٖلُه "

ت مهضع الخُإ مً ؤص١ ما جىنل بلُه اإلادضزىن مً مؿال٪ في ؾبُل  ظٍ اإلاىاػهت بحن مغوٍاث الغواة إلاٗٞغ َو

ت ٖلل ألاخاصًث، بل هي لباب مىهج الى٣ض ٖىضَم ماصٍ . مٗٞغ  ٖو

ت الىٓغ نُاٚت الٗالم اإلاخبدغ، ٣ٞا٫:     "  ولظل٪ ٧ان الخاٞٔ ابً حجغ ص٣ُ٢ا خحن ناٙ َظٍ اإلاؿإلت في هَؼ

ت جامت  اإلاٗلل َى مً ؤٚمٌ ؤهىإ ٖلىم الخضًث وؤص٢ها، وال ٣ًىم به بال مً عػ٢ه هللا ٞهما زا٢با وخٟٓا واؾٗا ومٗٞغ

ت باألؾاهُض واإلا خىن، ولهظا لم ًخ٩لم ُٞه بال ال٣لُل مً ؤَل َظا الكإن ٦ٗلي بً اإلاضًجي بمغاجب الغواة، ومل٨ت ٢ٍى

٣ٗىب بً قِبت وؤبي خاجم وؤبي ػعٖت والضاع٢ُجي،   . 4"..... وؤخمض بً خىبل والبساعي َو

ومما ؾب٤ ؾىٗلم ؤن الخٗلُل ٖىض اإلادضزحن ٢اثم ٖلى مىهج ٖلمي، و٢ىاٖض مىهجُت ناعمت ولِـ ٖلى مجغص 

ىي  ؼ ال٣ٗلي اإلاجغص ؤو ٚحر طل٪، زانت بطا ما ؤحم٘ اإلادضزىن الى٣اص ٖلى ه٣ض مٗحن الخسمحن َو في الىٟـ، ؤو الخجٍى

ت ٖلى وحىص الخُإ ٦ما ٢لىا.  ىت ٢ٍى  ٞةحماٖهم ٢ٍغ

 مالبظاث  السواًت وأزسها  في  حػليل  الحدًث

ت ألاؾباب التي حؿاٖض ٖلى ٦ك٠ الٗلت مً ألامىع اإلاهمت في ٖملُت الى٣ض الخضًثي، و٢ض وحض الى٣اص  بن مٗٞغ

م . وجخٟٕغ ٖىه ؤؾباب ؤزغي حؿمى  لماء ٖلل الخضًث ؤؾبابا ٖضًضة جغح٘ في وا٢٘ ألامغ بلى ؤنل واخض َى الَى ٖو

                                           
 ( .2/295)، و٦الم الخُُب وعص في ٦خابه الجام٘ 97مًغاح٘ ٖلىم الخضًث البً الهالح  - 1
 295ًغاح٘ الى٨ذ البً حجغ ٖلى م٣ضمت ابً الهالح م - 2

 ( .1/32)بً خبان البؿتي ًغاح٘ ٦خاب اإلاجغوخحن ال  - 3
ت الىٓغ قغح هسبت ال٨ٟغ البً حجغ م - 4  .124-123ًغاح٘ هَؼ
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ؿخٗان بها ٖلى  ت ؤو الخُإ في بمالبؿاث الخٗلُل جدخ٠ بالغواًت الخضًثُت وَُ
ّ
في الى٣ض ٣٦غاثً زانت ٖلى و٢ٕى الٗل

 الخضًث .

 وحٗىص ؤؾباب الٗلت بلى ماًلي:

 طبب أصلي  وهى : الىهم

ػم ٖلى َظٍ اإلاؿإلت بما ؾُد٤٣ اإلا٣هىص)
ّ
غة الىماطج اإلاخاخت مً ٦خب الٗلل ؾٝى هل٣ي الًىء الال  . (لٞى

م والؿهى واليؿُان مً  ٌٗض م مً ؤنل ألاؾباب التي ٌٗخل بها خضًث الغاوي وؤقاع بلُه ؤثمت الانُالح. والَى الَى

م والٛلِ ٦بحر ؤخض مً اإلادضزحن، ٣ًى٫ الٛمام الترمظي: "لم ٌؿلم مً  حبلت ؤلاوؿان، ومً َىا لم ٌؿلم مً الَى

 2حن: " مً لم ًسُئ ٞهى ٦ظاب".و٢ا٫ ابً مٗ 1الخُإ والٛلِ ٦بحر ؤخض مً ألاثمت م٘ خٟٓهم".

م ٗلماء الخضًث ٢ض اخخاَىا لظل٪ ٞ حن في الخضًث الصخُذ وما قابههً َما: ٖضم الكظوط، الَى وويٗىا قَغ

ان ما قَغ ضم الٗلت ال٣اصخت َو م مً عاوي الخضًث الث٣ت الخاٞٔ. ه ٖو  ٨دك٠ بهما مىهجُا ؤي ٚلِ ؤو َو

 وفي اإلاثا٫ ٖلى َظا ألامغ،  

ْدَحى بً ؾلُم الُاثٟي   ٚغاثب مىا٦حر َُ  . )*(ِل

٣ىلىن ٞحها "َظا خضًث  ْدَحى بً ؾلُم الُاثٟي ًٖ ٖبُض هللا الٗمغي؛ ٍو ًَ ًىعص بٌٗ الى٣اص ؤخاصًث مىا٦حر ًغويها 

دحى بً ؾلُم قُش خضًث مى٨غ بهظا ؤلاؾىاص"،....  مى٨غ"، ؤو:"َظا خضًث مى٨غ الخضًث ٧له مى٨غ"  ؤو "َظا . ٍو

ْدَخّج به"  ًُ ُه وال 
ُ
َخُب خضًث

ْ
٨ ًُ ه الّهْض١ ولم ٨ًً بالخاٞٔ, 

ّ
نضو١ ؾحئ الخٟٔ، ٣ًى٫ ُٞه ؤبى خاجم: " قٌُش نالر مدل

3 . 

 ؤهه لم ٨ًً بالخاٞٔ. بل 
ْ
وبن َظا ال٨الم مً ؤبي خاجم الغاػي لِكحر بلى ؾبب و٢ٕى َظا الغاوي في عواًت اإلاى٨غ بط

ضم الاخخجاج به ٖلى بن ٖباعة ؤبي  ْدَخّج به(، حٗجي ي٠ٗ خٟٔ الغاوي وايُغاب خضًثه، ٖو ًُ ُه وال 
ُ
َخُب خضًث

ْ
٨ ًُ خاجم )

اهٟغاصٍ. و٦إهه متى جد٤٣ ون٠ الغاوي ٖىض الى٣اص ب٠ًٗ خٟٓه وايُغاب خضًثه: ال ًدخج  بٛغاثبه. ٞل٣ض ؾإ٫ 

٢لذ ألبي: جل٪ الٗباعة، ٞإحابه ًٖ طل٪، ٢ا٫:" ٍ مًابً ؤبي خاجم الغاػي ؤباٍ في ٦خاب ٖلل الخضًث ًٖ جٟؿحر مغاص

ما مٗجى)ال ًدخج به(؟ ٢ا٫: ٧اهىا ٢ىما ال ًدٟٓىن، ُٞدضزىن بما ال ًدٟٓىن، ُٞٛلُىن، جغي في ؤخاصًثهم ايُغابا 

ى ي٠ٗ خٟٓهم، وايُغاب ما قئذ ". ٞبحن ؤبى خاجم في بحابخه البىه: الؿبب في ؤهه ال ًدخج بدضًث مثل َاالء َو

 خضًثهم.

بُض هللا ًخٟغص بهما  ت ٖو ُّ غاثب ًٖ بؾماُٖل بً ؤم بل ٣ًى٫ ُٞه الضاع٢ُجي: )"ؾحئ الخٟٔ" و"لُدحى ؤٞغاص ٚو

ض هللا ابً ٖمغ". وط٦ٍغ ابً ِخّبان في ٦خاب  ُْ َب ُٖ ى مى٨ُغ الخضًث ًٖ  ـَ به بإؽ, َو ٣اث»ٖجهم"، و٢ا٫ اليؿاجّي:" لِ
ّ
« الث

سُىء". ًُ و٢ا٫ الؿاجي:" ؤزُإ في ؤخاصًث عواَا ًٖ ًٖ ٖبُض هللا يهم ٞحها". و٢ا٫ البساعي:" ًغوي ؤخاصًث  و٢ا٫:" 

 ٦ما لم ًسغج له الكُسان مً عواًخه ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ قِئا.    . 4ٖبُض هللا بً ٖمغ "( 

 :اإلاثا٫

غابه بها بؿبب ؾىء خٟٓه، ٞمجها ما ؾإ٫ ابً ؤبي خاجم  ؤما و ألاخاصًث التي اؾدى٨غث ٖلى ًدحى بً ؾلُم الُاثٟي إٚل

                                           
غاح٘ قغح ٖلل الترمظي البً عحب الخىبلي: 5/748ٖلل الخلغمظي ًسغ الجام٘  - 1  1/153، ٍو
 161- 1/159قغح ٖلل الترمظي:  -  2

م الُاثٟي، هٍؼل م٨ت نضو١ ؾحئ الخٟٔ، مً الخا (*) .وح٣ٗب، نضو١ خؿً 7613ع٢م  1057ج٣ٍغب التهظًب  َـ( 293)ث ؾٗت َى ًدحى بً ؾُل

 .7563ع٢م  4/86الخضًث، ي٠ُٗ في عواًخه ًٖ ٖبُض هللا بً ٖمغ.... جدٍغغ الخ٣ٍغب 
ؿغ ابً جُمُت ٢ى٫ ؤبي خاجم ٢اثال:"ومٗجى -9/156عاح٘ الجغح والخٗضًل  -3 َظا ال٨الم ؤهه ًهلر خضًثه لالٖخباع والاؾدكهاص به، ٞةطا  ٞو

ُه حاػ ؤن ًدخج به، وال ًدخج به ٖلى اهٟغاصٍ". الهاعم اإلاؿلى٫.م 
ُ
ضٍ آزُغ مثل ًّ ٖ577 

 .4/362ًٖ تهظًب التهظًب  -4
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ض بً ؾُٗض ًٖ ًدحى بً ؾلُم الُاثٟي ًٖ بؾماُٖل بً ؤمُت و ٖبُض هللا  الغاػي ؤباٍ ٢ا٫: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؾٍى

لليؿاء في الخه٤ُٟ في الهالة و للغحا٫ في  نلى هللا ٖلُه وؾلم بً ٖمغ ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ ٢ا٫: عزو عؾى٫ هللا

  1الدؿبُذ. ٢ا٫ ؤبي: َظا خضًث مى٨غ بهظا ؤلاؾىاص.

ولٗل الى٩اعة في بؾىاص َظا الخضًث هي مً ٢ِبل بٚغاب ًدحى بً ؾلُم الُاثٟي بالخضًث "ًٖ بؾماُٖل بً ؤمُت 

غة ؤًًا.مى ٖبُض هللا بً ٖمغ ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ"، بِىما   ًغوٍه بؾماُٖل ابً ؤمُت ًٖ ُٖاء ًٖ ؤبي ٍَغ

غة عزو عؾى٫ هللا  -٦ما في ٖلله-ٞل٣ض ُؾئل الخاٞٔ الضاع٢ُجي  نلى ًٖ خضًث ُٖاء بً ؤبي عباح ًٖ ؤبي ٍَغ

للغحا٫ في الدؿبُذ ولليؿاء في الخه٤ُٟ ٣ٞا٫:" ًغوٍه بؾماُٖل بً ؤمُت وازخل٠ ٖىه، ٞغواٍ ًدحى  هللا ٖلُه وؾلم

غة ومغة ًٖ: هاٞ٘ ًٖ بً ٖمغ. وخضًث ُٖاء بً ؾل ُم الُاثٟي مغة ًٖ: بؾماُٖل بً ؤمُت ًٖ ُٖاء ًٖ ؤبي ٍَغ

غة ؤصر".  2ًٖ ؤبي ٍَغ

 الخللــين

الظي و٢٘ في عواًت اإلاىا٦حر، خُث ؾبر الخاٞٔ ابً خبان ؤزباٍع مً عواًت  )*(خهل طل٪ لـ "٢ِـ بً الغبُ٘ ألاؾضي"

 ل٨ىه " 
ً
ا مإمىًها خُث ٧ان قابا

ً
ضزل ال٣ضماء واإلاخإزٍغً وجدبٗها ٞغآٍ نضو٢ ًُ إلاا ٦بر ؾاء خٟٓه، وامخدً بابً ؾىء ٩ٞان 

 مىه بابىه ٞلما ٚلب اإلاىا٦حر ٖلى صخُذ خضًثه، ولم
ً
ًخمّحز، اؾخد٤ مجاهبخه ٖىض  ٖلُه الخضًث ُٞجُب ُٞه ز٣ت

 ٖلُه، ٧ان طل٪ مىه إلاا هٓغوا بلى ألاقُاء اإلاؿخ٣ُمت التي خّضر بها ًٖ ؾماٖه 
ّ

الاخخجاج، ٩ٞل مً مضخه مً ألاًمت وخث

حٍر اٍ مجهم، ٩ٞان طل٪ إلاا ٖلمىا مما في خضًثه مً اإلاىا٦حر التي ؤصزل ٖلُه ابىه ٚو َّ  .و٧ّل مً و

ت ؤجِىاٍ ٞجلؿىا ٦ىذ و٢ا٫ ابً خبان: ٢ا٫ ٖٟان: خه، ٞلما ٢ضمىا ال٩ٞى
ّ
ؤؾم٘ الىاؽ ًظ٦غون ٢ًِؿا ٞلم ؤْصِع ما ٖل

٣ى٫ له: ُخهحن، ٣ُٞى٫ ُخهحن ٣ُٞى٫ عحل آزغ: ومٛحرة، ٣ُٞى٫: ومٛحرة، ٣ُٞى٫ آزغ:  ل٣ىه ٍو ًُ بلُه ٞجٗل ابىه 

 .والكِباوي، ٣ُٞى٫: والكِباوي

ًٌ ٩ٞان َى آٞخه. هٓغ و٢ا٫: وؾئل ابً همحر ًٖ ٢ِـ بً الغبُ٘ ٣ٞا٫: بّن الىا ؽ ٢ض ازخلٟىا في ؤمٍغ و٧ان له اب

ا" ؤَـ  ىىا ؤّن ابىه ّٚحَر  .3ؤصخاب الخضًث في ٦خبه ٞإه٨غوا خضًثه ْو

 ومً ٖلل عواًاث ٢ِـ بً الغبُ٘ الىاعصة في ٦خب الٗلل ٢ى٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي: 

ً ؾلمان ٢ا٫: ٢لذ للىبي  ً ؤبي َاقم الغُّماوي ًٖ ػاطان،ٖ  ٖلُه "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ٢ـِ بً الغبُٖ٘  نلى هللا 

٣ا٫ عؾى٫ هللا: "بغ٦ت الُٗام الىيىء ٢بل الُٗام وبٗضٍ". ٢ا٫ ؤبي: "َظا   وؾلم ٢غؤُث في الخىعاة بغ٦ت الىيىء ٢بل الُٗامٞ 

                                           
ٍُض. . وؤزغحه ابً ماحه في ؾيىه ، في الهالة ، باب الدؿبُذ للغحا٫...(478) 1/168عاح٘ ٖلل الخضًث  - 1 ِٗ ًُ َؾ ُض ْب ٍْ ،٢ا٫: خّضزىا ُؾَى

 
َ
٣ُى٫ُ: ٢ ًَ اَن 

َ
ُه ٧

ّ
ه
َ
ٍ٘ ؤ ِٞ ا

َ
ًْ ه َٖ ِه, 

ّ
ُض الل ُْ َب ُٖ . َو 

َ
ت ُّ َم

ُ
ًِ ؤ َُل ْب ِٖ ًْ ِبْؾَما َٖ ٍم,  ُْ ًُ ُؾلَ ـَى ْب َُ ْد ًَ َىا 

َ
ِه َخّضز

ّ
َو َعُؾى٫ُ الل

ّ
َمَغ: َعز ُٖ صلى هللا غليه ا٫َ ابً 

٤ُِ, َوِللّغَحا وطلم ِٟ َؿاِء ِفي الّخْه
ّ
ْؿِبُِذ.ِللي

ّ
ما  .1036ع٢م٫ِ1/330 ِفي الد حَر و٢ا٫ البهحري: َظا بؾىاص خؿً وله قاَض في الصخُدحن ٚو

لي بً ؤبي َالب وؤبي ؾُٗض وابً ٖمغ.مهباح الؼحاحت  غة وؾهل بً ؾٗض وفي الباب ًٖ حابغ ٖو   1/125مً خضًث ؤبي ٍَغ
ج ٢ا٫:" . وخضًث ُٖاء ًٖ ؤبي 1610ؾاا٫ ع٢م  8/340عاح٘ ٖلل الضاع٢ُجي  -2 غة، ؤزغحه ٖبض الغػا١ في مهىٟه ًٖ ابً حٍغ ٍَغ

غة ٣ًى٫ الدؿبُذ للغحا٫ والخه٤ُٟ لليؿاء... "مهى٠ ٖبض الغػا١  ، وؤزغحه مً 4067ع٢م  2/456ؤزبروي ُٖاء ؤهه ؾم٘ ؤبا ٍَغ

غة ٢ا٫ ٢ا٫ عؾى٫ هللا  غي ًٖ ابً اإلاؿِب ًٖ ؤبي ٍَغ ٤ : مٗمغ ًٖ الَؼ للغحا٫ والخه٤ُٟ  الدؿبُذ صلى هللا غليه وطلمٍَغ

غة ٣ًى٫ ٢ا٫ 4068لليؿاء في الهالة".بغ٢م   صلى هللا غليه وطلم٢ا٫ عؾى٫ هللا  و"ًٖ مٗمغ ًٖ َمام بً مىبه ؤهه ؾم٘ ؤبا ٍَغ

غة ٢ا٫ الدؿبُذ للغحا٫ 4069بغ٢مالدؿبُذ للغحا٫ والخه٤ُٟ لليؿاء في الهالة". مل ًٖ ط٧ىان ًٖ ؤبي ٍَغ ، و"ًٖ الثىعي ًٖ ألٖا

 . 4070بغ٢مليؿاء " والخه٤ُٟ ل
٘ ألاؾضي ؤبى مدمض ال٩ىفي نضو١، حّٛحر إلاا ٦بر وؤصزل ٖلُه ابىه ما لِـ مً خضًثه ٞدّضر به، مً الؿابٗت  (*) عاح٘  َـ(. 169)ثَى ٢ِـ بً الغُب

ضم وحىص  (5608) 804الخ٣ٍغب  ٍى قاًبا، ل٨ً هًٓغا الزخاٝل خضًثه الصخُذ بمى٨غاجه ٖو وح٣ٗب "بل ي٠ُٗ ٌٗخبر به، ومً وز٣ت ٣ٞض ٖٞغ

 ."٠ّٗ  (.5573) 187-3/186جدٍغغ الخ٣ٍغب عاح٘ الؿبُل للٟهل بُجهما، ٞةهه ًً
 .219-2/218عاح٘ ٦خاب اإلاجغوخحن  -3
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ا. وؤبى َاقم الغُّماوي لِـ َى ٢ا٫، َوكبه َظا الخضًث ؤخاصًث ؤبي زالض  خضًث مى٨غ لى ٧ان َظا الخضًث صخًُدا
ً
٧ان خضًث

ً خبِب بً ؤبي زابذ..الخ"  ً ؤبي َاقم، ٖو تٖ  مغو بً زالض، ٖىضٍ مً َظا الىٕى ؤخاصًث مىيٖى  1الىاؾُيٖ 

٣ً باإلاىيٕى الضزُل ٖلى ٦خابه ٞإ٢غ 
ُ
َل ٖىه ٞالظي ًٓهغ مً َظا، َى ؤن ٢ِـ بً الغبُ٘ ٩ًىن ٢ض ل ٍ لؿىء خٟٓه ُٞسّجِ

ويٗىا في ٦خابه ًٖ ؤبي َاقم الّغماوي خضًث َاقم وُعِوَي. ول٣ض وحضث ٖبض الغخمً بً مهضي ٌكحر بلى َظا الٟٗل ٢ا٫: "

و٢ا٫: بهما ؤَل٨ه ابً له ٢لب ٖلُه ؤقُاء -ؤي خّضر به ٢ِـ-بؾماُٖل بً ٦ثحر ًٖ ٖانم بً ل٣ُِ في الىيىء ٞدَضر به

 .2مً خضًثه 

٣ى٫ ُٞه:"خضًث ٢ا٫: ٢ا٫ ؾلمان:  زم بن خضًث البر٦ت َى في الٛغاثب ٖىض الخاٞٔ الضاع٢ُجي ًٖ ؾلمان، ٍو

م ًٖ  ٢غؤث في الخىعاة البر٦ت في الُٗام... الخضًث "، جٟغص به ؤبى الجىاب ًٖ ٢ِـ بً الغبُ٘ ًٖ ٖل٣مت بً مٍغ

ضة ًٖ ؤبُه ًٖ ؾلمان"  .  ٦ما ؤوعصٍ ابً ٖضي في جغحمت ٢ِـ يمً في ما ؤه٨غ ٖلُه مً الخضًث 3ؾلمان بً بٍغ

 .4ؤًًا 

 جحدًث الساوي غن غير أهل بلده، وهى غير خبير بحدًثهم

 ؤهه ٌٛلِ ٦ثحًرا في خضًث )*(ومىه هجض مغوٍاث مىا٦حر لـ"بؾماُٖل بً ُٖاف الخمصخي"
ّ
.ٞالغحل نضو١ بال

حن والٗغا٢ُحن  ٣ى٫ ؤخمض بً خىبل:" في عواًخه ًٖ ؤَل الٗغا١ وؤَل الدجاػ بٌٗ الصخيء، وعواًخه ًٖ 5الدجاٍػ . ٍو

 .6ؤَل الكام ٦إهه ؤزبذ وؤصر" 

ظٍ ألاخاصًث مً  وجدبٗه الخاٞٔ ابً ٖضي في "ال٩امل" و٢ا٫ بٗضما ؤوعص له حملت مً ألاخاصًث بهخ٣ضَا ٖلُه:"َو

حر ما ط٦غث مً خضًثهم، ومً ؤخاصًث الدجاػ لُخي بً ؾُٗض، ومدمض بً ٖمغو، َو ذ، ٚو كام بً ٖغوة  وابً حٍغ

خضًث الٗغا٢ُحن بطا عواٍ  بؾماُٖل بً ُٖاف ٖجهم ال ًسلى مً ٚلِ ٌٛلِ ُٞه، بّما ؤن ٩ًىن خضًث ًغؾله، ؤو 

ٗه وخضًثه ًٖ الكامُحن بطا َعَوي ٖىه ز٣ت ٞهى مؿخ٣ُم، وفي الجملت بؾماُٖل بً  ا ًٞغ
ً
 ًىنله، ؤو مى٢ٞى

ً
مغؾال

دخج به في خضًث الكامُحن زانت" ُٖا ٗلل ابً ؤبي خاجم خضًثه في ٦خاب الٗلل، ٣ًى7:٫ف ممً ٨ًخب خضًثه ٍو  . َو

نلى هللا "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ بؾماُٖل بً ُٖاف ًٖ َكام بً ٖغوة ًٖ ؤبُه ًٖ ٖاجكت ًٖ الىبي 

ٗه هللا بها صعحت.٢ا٫   ٖلُه وؾلم ىَن الهٟىٝ و مً ؾض ٞغحت ٞع
ُ
ِهل ًَ ىَن ٖلى مً 

ُّ
َهل ًُ ٢ا٫: بن هللا ومالث٨خه 

 .8ؤبي: "َظا زُإ بهما َى ٖغوة ؤن الىبي. وبؾماُٖل ٖىضٍ مً َظا الىدى مىا٦حر" 

 ًٖ َكام بً
ً
سُىء ُٞه باإلاسالٟت إلاا ًثبذ مغؾال ٖغوة ًٖ  ٞهظا خضًث ًغوٍه بؾماُٖل بً ُٖاف الخمصخي ٍو

ى الؿبب في ه٩اعجه.  ؤبُه، َو

                                           
ىٓغ مثال آزغ ع٢م (1502) 2/40 عاح٘ ٖلل الخضًث -1  (.1877) ٍو
خضا٫  -2  .3/393عاح٘ محزان الٖا
 2194.ع٢م 3/115عاح٘ ؤَغاٝ الٛغاثب  -3
٢ا٫ : "خضزىا مدمض بً الخؿً بً ٢خِبت الٗؿ٣الوي زىا مدمض بً ٖبُض الٛؼي زىا َاقم بً ؤبي ب٨غ ال٩ىفي مً ولض ؤبي ب٨غ الهض٤ً  -4

ي الخىعاة ؤن بغ٦ت الُٗام الىيىء ٢بله ٢ا٫: ٞظ٦غث طل٪ زىا ٢ِـ بً الغبُ٘ ًٖ ؤبي َاقم ًٖ ػاطان ًٖ ؾلمان ٢ا٫: ٢غؤث ف

وؤزبرجه ما ٢غؤث في الخىعاة ٣ٞا٫: بغ٦ت الٗام الىيىء ٢بله والىيىء بٗضٍ". عاح٘ ال٩امل في  صلى هللا غليه وطلملغؾى٫ هللا 

 46-6/45يٟٗاء الغحا٫
سخّي ؤبى ٖخبت الخمصخي نضو١ في عو  (*)

ْ
ي َٗ م ال م، َى بؾماُٖل بً ُٖاف بً ُؾُل ِ في ٚحَر

ّ
 َـ(. 182)ث اًخه ًٖ ؤَل بلضٍ ، ُمسل

ب    (.744) 142الخ٣ٍغ
 .2/192عاح٘ الجغح والخٗضًل  -5
خضا٫-1/163عاح٘ تهظًب التهظًب  -6  .1/240 محزان الٖا
 .1/300عاح٘ ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫  -7
 (.415) 1/148عاح٘ ٖلل الخضًث  -8
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والخ٣ُٗب ٖلى زُئه اإلاظ٧ىع بإن بؾماُٖل ٖىضٍ مً َظا الىدى مىا٦حر، لُض٫ بٟدىاٍ صاللت واضخت ٖلى ُي٠ٗ 

ى عواًخه لخضًث الكُىر مً ٚحر ؤَل بلضٍ. ول٣ض عوي الخضًث  ؤخاصًثه التي مً َظا الىٕى وؾبب ه٩اعتها ؤًًا، َو

 و َكام مضوي لِـ مً ؤَل بلض بؾماُٖل ابً ُٖاف ٦ما جغي.ًٖ َكام بً ٖغوة َىا، 

َظا، وعوي ابً ماحه َظا الخضًث بؿىضٍ بلى َكام بً ٖماع،٢ا٫: خضزىا بؾماُٖل بً ُٖاف، خضزىا َكام بً ٖغوة, 

ىَن : »نلى هللا ٖلُه وؾلمًٖ ؤبُه, ًٖ ٖاجكت ٢الذ: ٢ا٫ عؾى٫ هللا 
ُ
ِهل ًَ . بن هللا ومالث٨خه ًهلىن ٖلى الظًً  الهٟٝى

 
ً
ٗه هللا بها صعحت  ٞع

ً
ل٤ ٖلُه الُبهحري في مهباح الؼحاحت في ػواثض ابً ماحه ٢ا٫: "َظا بؾىاص ُٞه «  ومً ؾّض ٞغحت ٖو

حن وهي يُٟٗت ى مً عواًخه ًٖ الدجاٍػ  .  1"  بؾماُٖل بً ُٖاف َو

 هؤن ًىىن الساوي غير مػسوف بالػلم و الحدًث  –كلت الساوي في السواًت 

 خضًثحن 
ّ
الن ؤٖغابي" ؤو "لم ٨ًً ٖىض َظا الكُش بال وفي َظا هجض ٖباعة  الخٗلُل: "الخضًث مى٨غ ال ٌكبه خضًث ٞالن ٞو

ما مى٨غان" و٢ض ٨ًخٟى بال٣ى٫: " َظا الخضًث مى٨غ".  َو

 .)*(ومً الىماطج ه٠٣ ٖلى مى٨غ ل٣ُٗل بً ًدحى الجٗضي و آزغ لٗبض هللا بً ؤبي ب٨غ اإلا٣ضمي 

 ما و٢٘ له مى٨غا في عواًخه  )*(بً ًدحى الجٗضي ؤما "٣ُٖل
ّ
" ٞهى عاو مى٨غ الخضًث طاَب لِـ له مً الخضًث بال

 ؤهه 
ْ
خه بدضًث ال٣ىم،و بط ٩ىن ٢ض و٢٘ في عواًت َظا اإلاى٨غ بؿبب ٖضم مٗٞغ ًٖ ؤبي بسخا١ الؿبُعي في الٗلل. ٍو

 لِـ مً ؤَل الٗلم مكهىعا به.

٨غمت بً ٖماع، ًغوي ًٖ الث٣اث ما ال ٌكبه خضًث ٣ًى٫ ابً خبان: "لم ًغو ٖىه ؾىي ا له٤ٗ بً خؼن، ٖو

لُل خضًثه بالى٩اعة لخٟغصٍ ًٖ م٨ثر مكهىع بما ال ٌكبه 2ألازباث وبُل الاخخجاج بما عوي وبن وا٤ٞ ُٞه الث٣اث  َٗ . وَُ

 خضًثه. َى ٦ما ًلي:

ًٖ اله٤ٗ بً خؼن ًٖ خغب الجٗضي ًٖ  ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم:" ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؤبى صاوص الُُالسخي 

ض بً ٖٟلت ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص ٢ا٫: ٢ا٫ لي عؾى٫ هللا  ؤجضعي ؤّي  نلى هللا ٖلُه وؾلمؤبي بسخا١ ًٖ ؾٍى

غي( ُٖ ؤلاؾالم ؤوز٤؟ ٢لذ: هللا وعؾىله ؤٖلم. ٢ا٫:الىالًت في هللا والخب في هللا والبٌٛ في هللا .... الخ الخضًث.٢ا٫  3)

َى خغب الجٗضي والىاؽ ٣ًىلىن ٣ُٖل. ؾإلذ ؤبي ًٖ طا٥؟ ٣ٞا٫:َظا زُإ،بهما َى اله٤ٗ بً خؼن ًٖ ؤبى صاوص:و 

كبه ؤن  ٣ُٖل الجٗضي ًٖ ؤبي بسخا١ ولِـ لخغب مٗجى، وهٟـ الخضًث مى٨غ ال ٌكبه خضًث ؤبي بسخا١، َو

، واله٤ٗ ال بإؽ به " 
ً
 .٩ً4ىن ٣ُٖل َظا ؤٖغابُا

                                           
باب ب٢امت الهٟٝى و٢ا٫ بٗض طل٪:"وعواٍ ؤلامام ؤخمض ٦خاب ب٢امت الهالة والؿجن ٞحها،  ماحه،مهباح الؼحاحت في ػواثض ابً عاح٘  -1

مت وابً خبان في صخُده والخا٦م و٢ا٫: صخُذ ٖلى قٍغ مؿلم . وعوي ؤبى صاوص قٍُغ ألاو٫ مً خضًث البراء  في مؿىضٍ وابً زٍؼ

رمظي في الجام٘ و٢ا٫: خؿً صخُذ، ٢ا٫: وفي الباب ًٖ حابغ بً بً ٖاػب . وله قاَض مً خضًث الىٗمان بً بكحر عواٍ مؿلم والت

اجكت عضخي هللا حٗالى ٖجهم" . م  غة ٖو  120ؾمغة والبراء بً ٖاػب وحابغ بً ٖبض هللا وؤوـ وؤبي ٍَغ
ٟه". َى ٖبض هللا بً ؤبي ب٨غ اإلا٣ضمي، ؤزى مدمض. ًغوي ًٖ حٟٗغ بً ؾلُمان، ٢ا٫ ابً ٖضي ي٠ُٗ، و٧ان ؤبى ٌٗلى إلاا ط٦ (*) ّٗ ٍغ ي

خضا٫   (.4232) 2/398عاح٘ محزان الٖا
٨غمت بً ٖماع ؾمٗذ  (*) ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم :" ٣ُٖل الجٗضي عوي ًٖ ؤبى بسخا١ الهمضاوي وؾم٘ مً الخؿً عوي ٖىه اله٤ٗ بً خؼن ٖو

كبه ان ٩ًىن ؤٖغابُا ." الجغح والخٗضًل  ٣ى٫ َى مى٨غ الخضًث طاَب َو له الظَبي ٢ا٫:" ٣ُٖل بً ًدحى . وجغحم  6/219ؤبى ٣ًى٫ طل٪ ٍو

الجٗضي ًٖ الخؿً. ٢ا٫: البساعي مى٨غ الخضًث ًغوي ًٖ ؤبي بسخا١ وج٩لم ُٞه ابً خبان و٢ا٫: خضر ٖىه ٨ٖغمت بً ٖماع واله٤ٗ بً 

خضا٫ عاح٘ خؼن".   . 5704ع٢م  3/88محزان الٖا
 .2/192عاح٘ ٦خاب اإلاجغوخحن  -2
 .378ع٢م  1/50( ٦ما في عواًت ؤبي صاوص الُُالسخي بمؿىضٍ . غسي (، والصخُذ )غىدفي هو ٦خاب الٗلل ) -3
ًٖ ؤبي بسخا١  ٣ُٖل الجٗضيخضزىا اله٤ٗ بً خؼن ًٖ وعواٍ ؤبى صاوص الُُالسخي بؿىضٍ ٢ا٫:" (.1977) 2/162عاح٘ ٖلل الخضًث  -4

ض بً ٟٚلت ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص ٢ا٫ ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ؟ ؤي ٖغي ؤلاؾالم ؤوز٤ ؤجضعي ًا ٖبض هللا صلى هللا غليه وطلمًٖ ؾٍى
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كبه خضًث ؤبي ٣ٞض عوي "٣ُٖل الجٗضي" َظا الخضً ٌُ لل ٖىض الغاػي بالى٩اعة ألهه ال  ُٖ ث ًٖ ؤبي بسخا١ الؿبُعي،و

ٍر ُم٨ثر مكهىع.ؤماونٟه مً عواًت:"ؤٖغابي" ؤًًا ُٞا٦ض  )*(بسخا١، وؤهه. ٞخ٩ىن ه٩اعجه بطن بخٟغص ٣ُٖل بظل٪ ًٖ ُمدّضِ

 ٌُ كحر بلى ؤهه مً قإهه ؤن   ؤهه لِـ مً خا٫ الٗلت خُث ًٟطخي اللٟٔ بٓاٍَغ بجهالت الغاوي، َو
ْ
غوي اإلاىا٦حر بط ٛغب ٍو

٨غمت بً ٖماع ؤًًا.    ؤَل الٗلم مكهىعا به. زانت وؤهه ٢ُل ُٞه لم ًغو ٖىه ؾىي اله٤ٗ بً خؼن، ٖو

بل وه٣ل ابً ٖضي في ٦خابه ال٩امل ٢ى٫ ؤلامام البساعي في خضًث ٣ُٖل َظا ًٖ ؤبي بسخا١:" ٣ُٖل الجٗضي ًٖ ؤبي 

ض بً ٖٟلت، مى٨غ ا ٣ُل الجٗضي لم ًيؿب وبهما له َظا الخضًث الظي ط٦ٍغ  -لخضًث" بسخا١ ًٖ ؾٍى و٢ا٫ ابً ٖضي: ٖو

 . ٣ًهض به خضًث الباب َظا.1البساعي" 

غفي  ُٗ  )*(ػهٟل بً ٖبض هللا ال

ى عحل  ي٠ُٗ في الخضًث، ًًٟٗه ابً ؤبي خاجم الغاػي في ٦خاب الجغح والخٗضًل وؤبى ػعٖت وؤبى خاجم، وابً َو

وؤه٨غ ٖلُه ابً ؤبي  .2والضاع٢ُجي. و٢ا٫ ابً خبان: "٧ان ٢لُل الخضًث وفي ٢لخه مىا٦حر ال ًدخج بها" مٗحن، واليؿاجي، 

 خاجم الغاػي في ٦خاب الٗلل خضًثا ٢ا٫ ُٞه:

"ؾئل ؤبى ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ػهٟل الٗغفي ًٖ ابً ؤبي مل٨ُت، ًٖ ٖاجكت ًٖ ؤبي ب٨غ ٢ا٫: ٧ان الىبي نلى هللا 

 ٢ا٫ اللهم ِزْغ لي وازتر. ٣ٞا٫ ؤبى ػعٖت:  ٖلُه و ؾلم بطا ؤعاص
ً
 .3لِـ بصخيء" "َظا خضًث مى٨غ،وػهٟل ُٞه ُي٠ٗ،ؤمغا

غفي، زم بخّٟغصٍ مً َظا الىحه بهظا ؤلاؾىاص.   ووحه ه٩اعة الخضًث واضخت بدا٫ عاوي الخضًث ػهٟل ُٗ بً ٖبض هللا ال

 َٖ  ًُ ُل ب َٟ بي الَىِػٍِغ خضزىا َػهْ
َ
ًِ ؤ َمَغ ب ُٖ  ًُ اٍع, خضزىا بْبَغاَُُم ب

ّ
ًُ َبك ْبِض ٞل٣ض ؤزغحه الترمظي، وبؾىاصٍ :"خضزىا ُمدّمُض ب

ً ؤب َٖ  
َ
ت

َ
اجك َٖ  ً َٖ  

َ
ت

َ
٨ ُْ بي ُملَ

َ
ً ابً ؤ َٖ ْبِض هللا  َٖ ٤ هللا ؤُبى  ًِ ٍغ الّهّض

ْ
ا ؤَعاَص  نلى هللا ٖلُه وؾلمؤّن الىبّي »ي َب٨

َ
٧اَن ِبط

ْر ِلي
َ
ت
ْ
ُهّم ِزْغ ِلي َواز

ّ
 ٢ا٫َ: الل

ً
ِل «. ؤْمغا َْ ْىَض ؤَ ِٖ  

ٌ
٠ُ ِٗ َى َي َُ ٍل و َٟ ًْ َخِضًِث َػهْ  ِم

ّ
ُه بال

ُ
ِغٞ ْٗ َ

 و
َ
ِغٌٍب ال

َ
ٚ 

ٌ
ا َخِضًث

َ
ظ ََ ى:  ٢ا٫ ؤبى ِٖسخَ

ُل  َٟ ُه َػهْ
َ
ا٫ُ ل

َ
٣ ٍُ َخِضًِث َو

ْ
ِه" ال ُْ لَ َٖ  ُ٘ َخاَب ًُ  

َ
َخِضًِث َوال

ْ
ا ال

َ
ّغَص بَهظ َٟ َغٞاٍث َوجَ َٖ  ًُ اَن َؾ٨

َ
َغِفّي و٧ َٗ ْبِض هللا ال َٖ  ًُ ضي .  4ب  ٖ وؤوعصٍ  اًب

غوٍه" لى ماً   ٖ٘ ًخاب ٚحر ما ط٦غث وال  ل  ٝ لؼٟه غ ٍ:"وال ٖؤ ض  .5في ال٩امل و٢ا٫ ٗب

ظا الخضًث ال وٗلم  مً َظا   نلى هللا ٖلُه وؾلمه ًغوي ًٖ الىبي ٦ما وعواٍ البزاع في مؿىضٍ و٢ا٫ بٗضٍ:  "َو
ّ
بال

 عوي َظا الخضًث ٚحٍر ٞلظل٪ 
ً
 ؤهه ال وٗلم ؤّن ؤخضا

ّ
الىحه بهظا ؤلاؾىاص وػهٟل َظا ٢ض خّضر ٖىه ٚحر بوؿان، بال

 .6ط٦غهاٍ" 

ب جّٟغص به ػهٟل بً ٖبض هللا ا غبل نّغح الخاٞٔ الضاع٢ُجي بٛغابخه ؤًًا ٣ٞا٫ في ٚغاثبه: " ٍٚغ ُٗ في ًٖ ابً ؤبي ل

 .7" مل٨ت ًٖ ٖاجكت

 

                                                                                                                                   
٢لذ هللا وعؾىله ؤٖلم، ٢ا٫: الىالًت في هللا، والخب في هللا، والبٌٛ في هللا. ًا ٖبض هللا ؤجضعي ؤي الىاؽ ؤٖلم؟ ٢لذ هللا وعؾىله 

مؿىض  ػخٟا"ؤٖلم، ٢ا٫: ٞةن ؤٖلم الىاؽ ؤٖلمهم بالخ٤ بطا ازخل٠ الىاؽ، وبن ٧ان م٣هغا في الٗلم وبن ٧ان ًؼخ٠ ٖلى اؾخه 

 . 378ع٢م  1/50الُُالسخي 
 (.1214) ٧6/219ىنٟه له في ٦خاب الجغح والخٗضًل ؤًًا.  (*)

 .5/382 ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫عاح٘  -1
ب  (*)  (.2049) 340َى ػهٟل بً ٖبض هللا الٗغفي اإلا٩ي، ي٠ُٗ مً الؿاصؾت. الخ٣ٍغ

خضا٫  -1/311اإلاجغوخحن  -3/618عاح٘ الجغح والخٗضًل  -2  .2/82محزان الٖا
 (.1101) 2/203عاح٘ ٖلل الخضًث  -3
 3516ع٢م  5/535عاح٘ ؾجن الترمظي ٦خاب الضٖىاث،  -4
 .3/236عاح٘ ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫  -5
 .1/129عاح٘ اإلاؿىض  -6
 61.ع٢م 1/90عاح٘ ؤَغاٝ الٛغاثب  -7
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 و إلاجلان الحفظ غن الصالح غفلت

ت، وفي خضًث بٌٗ الهالخحن بٌٗ الى٨غة وطل٪ لًٟٗهم في بج٣ان 
ّ
لهظا الؿبب ؤزغ بالٜ في الى٢ٕى في الٗل

ض والٗباصة. و٧لما حاء الخضًث ًٖ َاالء ٚلب في طًَ  اإلاغوٍاث لٗضم ٖىاًتهم باألخاصًث ؤو اههغاٞهم ٖجها بالَؼ

هم في اإلاىا٦حر باٖخباع جل٪ الخا٫. ٞمً ؤولئ٪ الغ  ظا مً قُىر )*(حا٫ هجض "مدمض بً ؤبي ٖمغ الٗضوي" الى٣اص و٢ٖى . َو

 نالخا 
ً
والض ابً ؤبي خاجم الغاػي ، ول٨ىه إلاا اعجاب ُٞه ابً ؤبي خاجم ؾإ٫ ٖىه ؤباٍ ٣ٞا٫ له ؤبى خاجم : "٧ان عحال

ى نضو١"   خّضر به ًٖ ابً ُِٖىت، َو
ً
ا  مىيٖى

ً
 .1و٧ان به ٟٚلت، وعؤًذ ٖىضٍ خضًثا

ى مً خضًث ؤبي وإلاا ؾ٣ِ في عواًت اإلا  ؤزُإ ٞخّٟغص ًٖ ؾُٟان بً ُِٖىت بدضًث مً خضًث ابً ٖمغ َو
ْ
ى٨غ، بط

غة ال ابً ٖمغ،   ط٦ٍغ ابً ؤبي خاجم في الٗلل ٣ٞا٫:ٍَغ

ض بً ؤؾلم ًٖ ابً ٖمغ ٢ا٫: ؾئل  ،ان بً ُِٖىتًُٟٖ ؾ ،"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ابً ؤبي ٖمغ الٗضوي ًٖ ٍػ

ت نلى هللا ٖلُه وؾلمالىبي   .2. ٣ٞا٫ ؤبي: "َى خضًث مى٨غ، ٌٗجي بهظا ؤلاؾىاص" -ٌٗجي الٗخحرة-ٖجها ًىم ٖٞغ

غة ال ابً ٖمغ،  ل٨ىه ٦ما ٢لىا ؤزُإ ُٞه ابً ؤبي ٖمغ الٗضوي ٞؿ٣ِ في اإلاى٨غ، ألن الخضًث مً خضًث ؤبي ٍَغ

غة ؤ٣ٞ3ًض ؤزغحه بظل٪ ناخبا الصخُدحن  ًا، و٢ا٫ الترمظي: "َظا . زم َى ٖىض الترمظي في ؾيىه مً عواًت ؤبي ٍَغ

ت ومسى٠ بً ؾلُم وؤبي الٗكغاء ًٖ ؤبُه" 
َ

ك ِْ َب
ُ
 .4الخضًث خؿً صخُذ" وفي الباب ًٖ ه

وؤوعصٍ الُبراوي في "ألاوؾِ" مً خضًث مدمض بً ؤبي ٖمغ الٗضوي ٞبحن ه٩اعجه بالخٟغص ٣ٞا٫:"لم ًغو َظا الخضًث 

 مد
ّ
 ؾُٟان،وال عواٍ ًٖ ؾُٟان بال

ّ
ض بً ؤؾلم بال  . 5بً ؤبي ٖمغ الٗضوي" امض بً ًدحى ًٖ ٍػ

٤ مدمض ابً ؤبي ٖمغ الٗضوي ٦ما جغي.  وبهظا جثبذ ٚغابت الخضًث وه٩اعة بؾىاصٍ ًٖ ابً ٖمغ مً ٍَغ

ض ابً ؾىان الخُمي"  ذ الخٗلُل بالى٩اعة مً زال٫ خضًث مى٨غ آزغ ًٖ" ًٍؼ ى٠٢ ٖلى نٍغ  .)*(ٍو

ُه الهض١ والٛالب ٖلُه الٟٛلت ٨ًخب خضًثه 
ّ
ى الغاوي الظي ٣ًى٫ ُٞه ابً ؤبي خاجم في الجغح والخٗضًل: "مدل َو

 . وؤوص له في ٦خاب الٗلل خضًثا مٗال ؾإ٫ ٖىه ؤباٍ وؤبا ػعٖت ٢ا6:٫وال ًدخج به" 

ض بً ؾىان ًٖ ؤبي اإلا باع٥، ًٖ ُٖاء ًٖ ؤبي " ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث ًغوٍه ؤبى زالض ألاخمغ، ًٖ ًٍؼ

ض بً  نلى هللا ٖلُه وؾلمؾُٗض ًٖ الىبي  ٢ا٫: ماآمً بال٣غآن مً اؾخدّل مداعمه.٢ا٫ ؤبى ػعٖت:عواٍ و٦ُ٘ ًٖ ًٍؼ

ض بً ؾىان ًٖ ؤبُه،  نلى هللا ٖلُه وؾلمؾىان ًٖ ؤبي اإلاباع٥ ًٖ نهُب ًٖ الىبي  .٢لذ:  وعواٍ مدمض بً ًٍؼ

ب ًٖ ُنهُب ًٖ الىبي ًٖ ُٖاء ًٖ مجاَض ًٖ ؾُٗض ابً اإلا ِّ . ٢ا٫ ؤبى ػعٖت: خضًث نلى هللا ٖلُه وؾلمؿ

ض بً ؾىان لِـ ب٣ىي  ٍؼ ض ؤقبه ًٖ ؤبُه، ألهه ؤٞهم لخضًث ؤبُه، ؤن ٧ان ٦خب ؤبُه ٖىضٍ، ٍو مدمض بً ًٍؼ

                                           
اإلاؿىض و٧ان الػم ابً ُِٖىت ل٨ً ٢ا٫ ؤبى خاجم ٧اهذ ُٞه ٟٚلت. مً الٗاقغة َى مدمض بً ًدحى بً ؤبي ٖمغ الٗضوي، هٍؼل م٨ت، نضو١ نى٠  (*)

. وح٣ٗب :" بل ز٣ت، وز٣ت ابً مٗحن والضاع٢ُجي وط٦ٍغ ابً خبان في "الث٣اث" واخخج به مؿلم في "الصخُذ" (6431) 907 َـ(. الخ٣ٍغب 243)ث 

. (.6391) 3/333ول٣به الظَبي في "ال٩اق٠" بالخاٞٔ". جدٍغغ الخ٣ٍغب 
ً
 بال٨خابت ٖىه ٧اإلمام ؤخمض ابً خىبل مثال

ّ
الجغح  ومجهم مً وز٣ه وخث

  3/333، واهٓغ الخ٣ُٗب بخدٍغغ الخ٣ٍغب 8/124والخٗضًل 
 (.560) 8/124ا عاح٘ لجغح والخٗضًل  -1
 (.1612) 2/44عاح٘ ٖلل الخضًث  -2
َغِٕ ) -3

َٟ  9/596( . ًىٓغ ٞخذ الباعي 5474( و باب الٗخحرة )5473البساعي في ٦خاب ال٣ُ٣ٗت ، باب ال

َغِٕ و الٗخحرة  مؿلم في 
َٟ  (.1976)٦3/1564خاب ألاياحي ،باب ال

َغِٕ والٗخحرة ) 96 -95/ 4عاح٘ ؾجن الترمظي  -4
َٟ  (.٦1512خاب ألاياحي ، باب ماحاء في ال

 .7/129عاح٘ اإلاعجم ألاوؾِ  -5
َاوي ي٠ُٗ مً (*) ض بً ؾىان الخُمي ؤبى ٞغوة الغُّ ب  ٦155باع الؿابٗت )ث  َى ًٍؼ . وابىه في َظا الخضًث َى (7778) 1076َـ(. الخ٣ٍغ

ض بً ؾىان الجؼعي ؤبى ٖبض هللا بً ؤبي ٞغوة الّغَاوي، لِـ بال٣ىي، مً الخاؾٗت     )ث  ب 220مدمض بً ًٍؼ  (.6439) 909(، الخ٣ٍغ
 (.1120) 9/226عاح٘ الجغح والخٗضًل  -6
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. وخ ٣ا٫ ؤهه صخُذ ! و٦إهه قبه اإلاىيٕى ًُ م٨ً ؤْن  ًُ ها مى٨غة، ولِؿذ ٞحها خضًث 
ّ
ضًث الخضًث".و٢ا٫ ؤبي: "َظٍ ٧ل

ى قبه  ض مدل الهض١ والٛالب ٖلُه الٟٛلت ُٞدخمل ؤْن ٩ًىن ؾم٘ مً ؤبي اإلاباع٥ َظا َو ا، ومدّل ًٍؼ ََ ُغ
َ
٨

ْ
ه
َ
ؤبُه ؤ

 لْم ٨ًً مً ؤخالؽ الخضًث" 
ً
 نالخا

ً
ض ؤقض ٟٚلت مً ؤبُه ، م٘ ؤهه ٧ان عحال  .1اإلاجهى٫. ٢ا٫ ؤبي: ومدمض بً ًٍؼ

ض وابىه مدمض ٢ض جٟغصا بهظا اإلاى٨غ اإلاٗلى٫. و ٢ض ؤ٢ٍغ بظل٪ الخاٞٔ  والظي ٢ض ًدبّحن مً الخا٫ في الخضًث،ؤن ًٍؼ

امت خضًثه  خحن... ٖو ض بً ؾىان، ٚحر مدْٟى اجان الغواًخان عواَما ًٍؼ ابً ٖضي، ٞإوعصٍ بالهٟت اإلاظ٧ىعة، و٢ا٫:" َو

 "  .2ْٚحر مدّٟى

  

                                           
ض في الجغح والخٗضًل (1647) 2/54عاح٘ ٖلل الخضًث  -1  .8/128. واهٓغ جغحمت مدمض بً ًٍؼ
٣ى٫:"ؾإلذ .272و 7/270ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫ عاح٘  -2 ؤبي ًٖ خضًث  و٦ما هغي ؾىاها في خضًث آزغ ًظ٦ٍغ ابً ؤبي خاجم الغاػي بالى٩اعة ٍو

ر مً عواٍ ٢غان بً جمام، ًٖ ؤبي ٞغوة ًٖ ؤبي اإلاباع٥ ًٖ ُٖاء ًٖ ؤبي ؾُٗض الخضعي ٢ا٫: ٢لىا لغؾى٫ هللا: ما إلاً ٢ا٫ الخمض هلل وهللا ؤ٦ب

ئت م٨ٟغة". ٢ا٫ ؤبي: "َظا خضًث مى٨غ، وؤبى ٞغوة ًٍؼض بً ؾىان، وؤبى اإلاباع  ِّ كغون ؾ ٖلل  ٥ مجهى٫"ألاحغ ؟ ٢ا٫: ٖكغون خؿىت مًاٖٟت، ٖو

٨جى ٦ما جغي. (.2009) 2/172الخضًث 
ُ
 ٞل٣ض ؾمى به اإلا
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 لثلدزض الىظسي الثاا

 مىهج مػسفت الػلل

 مالبظاث  السواًت وأزسها  في  حػليل  الحدًث و
 -2 - الجصء

 

 كسائـن  حػـليـل  ألاطاهـيـد

ًا   مً بحن حملت ال٣غاثً ؤلاؾىاصًت التي جدخ٠ بالـإؾاهُض مً خُث ؤخىا٫ الغحا٫ الخانتو   : ًؤ

 الاخخـالط   أوال:

ى  ، ؤو ألؾباب ؤزغي ٣ٟ٦ضان البهغ، ؤو  َو ازخال٫ َاعت ٖلى الًبِ:  بما لٟؿاص ال٣ٗل ٖىض ٦بر الؿً ٧الخٝغ

 اخترا١ ال٨خب ؤو هدى طل٪.. 

ت اإلاسخلُحن مً الغواة ًٞ مهم في بابا الى٣ض الخضًثي. و   ء٣ض ؤل٠ الٗلمالوالازخالٍ ؾبب مً ؤؾباب الٗلت، ومٗٞغ

ت مً ازخلِ ُٞه ٦خبا يبُىا ٞحها ؤخىا٫ َظا ا لىٕى مً الغحالً ٩ٞان ٦خاب ابً ال٨ُا٫: " ال٩ىا٦ب الىحراث في مٗٞغ

خباٍ بمً عمي باالزخالٍ". 841مً الغواة"، و٦خاب ببغاَُم بً مدمض ؾبِ ابً العجمي الخلبي اإلاخىفى ؾىت  : " الٚا

ٞٗغى ل٩ل ألا٢ؿام وؤهىإ  ووفى الخاٞٔ ابً عحب الخىبلي البدث في َظا الامغ بما الججضٍ في مغاح٘ ٖلىم الخضًث

 الازخالٍ وؤؾماء اإلاسخلُحن.. .

 عواًاث:ؤهٓغ  –ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ  -مجها في ٦خاب الٗلل  ً الخٗلُل بى٣ض عواًت اإلاسخلُحنوم

ِغي البهغي،/ ُٖاء بً الؿاثب الث٣ٟي ال٩ىفي،  ٖبض الغػا١ بً َمام ؤلامام الخاٞٔ،/ ؾُٗض بً بًاؽ الُجَغٍْ

٪ بً ٖبض هللا الىسعي ٢اضخي / عّواص بً الجغاح الٗؿ٣الوي  م ٦ثحر.. . قٍغ حَر ت خُث  ٚو ٌٗخبر ٖلماء الخضًث مٗٞغ

خىاء به لخٟاثه مً حهت، زم لخُىعة الجهل به مً حهت زاهُت  . 1َظٍ الخا٫ مً مهماث ٖلىم الخضًث، ومما ًجب الٖا

لل ٣ٞض ًسٟى ؤمغ الث٣ت مً اإلاسخِلُحن الظًً ًخّٛحر خٟٓه م ؤو ًٟؿض ٣ٖلهم، ٖلى مً ال بإ له مً ٖلم الغحا٫ ٖو

 الخضًث ُٞصدر خضًثه ا٦خٟاء بدالخه الٗامت اإلاكهىعة مً صون اٖخباع للخالت ألازغي الُاعثت ٖلُه وهي الازخالٍ. 

                                           
ل٣ض اججهذ حهىص الٗلماء بلى بٞغاص َظٍ الىٕى مً الخاالث الُاعثت بمهىٟاث زانت خهغث ٞحها ٢اثمت باإلاسخلُحن مً الغواة الث٣اث  -1

ان الضًً الخلبي ،و٦خاب "ال٩ى  خباٍ بمً عمي باالزخالٍ" لبَر ت مً ازخلِ مً الغواة الث٣اث" ٩ٞان ٦خاب "الٖا ا٦ب الىحراث بمٗٞغ

البً ال٨ُا٫ الضمك٣ي. وج٩لم ُٞه الخُُب البٛضاصي ، في ٦خابه: "ال٨ٟاًت في ٖلم الغواًت يمً باب ما حاء في جغ٥ ممً ازخلِ 

ٖلل الترمظي البً عحب وحٛحر" واٖخجى به ابً الهالح الكهغػوي ، ب٨خابه اإلا٣ضمت، وجبٗه في طل٪ مً حاء بٗضٍ ٩ٞان ٦خاب "قغح 

 الخىبلي" ، الظي ؤحاص وؤٞاص ؤ٦ثر مً ٚحٍر خُىما ج٩لم ٖلى َظا الىٕى مً ال٣غاثً بإمثلت جُب٣ُُت وبحن ؤَمُخه في الخٗلُل ؤًًا. 

لظي خهل و٢ض ٢ؿم اإلادضزىن اإلاسخلُحن مً خُث جإزحر الازخالٍ في ٢بى٫ مغوٍاتهم ٖلى زالزت ؤ٢ؿام، ٣ٞا٫ الٗالجي: "ؤما الغواة ا    

م ٞهم ٖلى زالزت ؤ٢ؿام :   لهم الازخالٍ في آزغ ٖمَغ

ت  أحدها:     مً لم ًىحب طل٪ له يٟٗا ؤنال ولم ًدِ مً مغجبخه بما ل٣هغ مضة الازخالٍ و٢لخه ٦ؿُٟان بً ُِٖىت وبسخا١ بً عاٍَى

م مً ؤًمت ؤلاؾالم اإلاخ٤ٟ ٖلحهم، وبما ألهه لم ًغو قِئا خا٫ ازخالَه ٞؿلم خضًثه مً ٟان بً مؿلم.  َو غ بً خاػم، ٖو م ٦دٍغ  الَى

ً حابغ السخُمي زاهيها:       ً لهُٗت، ومدمض ب ٍ بال ػٍاصة في يٟٗه ٧اب ً الازخال دهل م ٞلمً   ، ُٞه ٢بل الازخاٍل ً ٧ان مخ٩لما   .. م

، ٞدهل الايُغاب ُٞما عوي بٗض طل٪ ٞلُخى  = زالثها:    ٠٢ الاخخجاج به ٖلى مً ٧ان مدخجا به، زم ازخلِ، ؤو ٖمغ في آزغ ٖمٍغ

 . 3الخمُحز بحن ما خضر به ٢بل الازخالٍ ٖما عواٍ بٗض طل٪". ًٖ ٦خاب اإلاسلُحن م
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ّٗض بضاللت الخٟغص ؤو اإلاسالٟت مٗلىال  ٌُ  بالخُإ زم بّن ؤصاء الخضًث مً اإلاىنٝى بالخّٛحر والازخالٍ بٗض ازخالَه 

م في مىهج الى٣ض في الٛالب، وؤّما ما لم ٌٗٝغ الؼمً الظي خهل ُٞه طل٪ الخّٛحر ؤو ؤق٩ل ٞلضي الى٣اص وؤًمت  والَى

 
ً
 ؤو مغصوصا

ً
دمل ٖىه م٣بىال

ُ
 . 1الخضًث مً الخٟانُل ألازغي ججٗل ما ج

ىت ؤلاؾىاصًت وباألمثل  للىلىج في البُان الخُب٣ُي والى٣ضي بهظٍ ال٣ٍغ
ً
ت ؤقحر ل٪ ببجي الُالب بلى ؤّن لالزخالٍ وجمهُضا

 ؤؾبابه، وؤهىاٖه وماَُخه. 

حر ؤنلُت   ُٞه، ٞةهه خالت َاعثت ٚو
ً
 ٖاما

ً
ٞاالزخالٍ مً خُث َى ؾبب ًازغ في بٌٗ ْغوٝ عواًت اإلادّضر ؤو حغخا

ى ًخدضر ًٖ ؾىء الخٟٔ خُث ٢ا٫:  حٗترى اإلادضر في خُاجه. ٞل٣ض ؤإلاذ الخاٞٔ ابً حجغ بلحها َو

، ؤو الخترا١ ٦خبه ؤو ٖضمها بإن ٧ان ٌٗخمضَا ٞغح٘  "بن  ٖلى الغاوي بما ٦بٍر ؤو طَاب بهٍغ
ً
٧ان ؾىء الخٟٔ َاعثا

 . 2بلى خٟٓه ٞؿاء، ٞهظا َى اإلاسخلِ" 

ضم اهخٓام ألا٢ىا٫ ألاٞٗا٫ بما بسٝغ ؤو يغع ؤو  لى طل٪ ّٖغٞىا الازخالٍ ٣ٞالىا: "وخ٣ُ٣خه ٞؿاص ال٣ٗل، ٖو ٖو

 . 3ابً وؾغ٢ت ما٫ ؤو طَاب ٦خب ؤو اخترا٢ها"  مغى ؤو ٖغى مً مىث

 في ؤلاصعا٥، 
ً
٣ى٫:"الازخاٍل آٞت ٣ٖلُت جىعر ٞؿاصا  ًٖ آلاٞت ال٣ٗلُت ٞدؿب ٍو

ً
ومجهم مً ًدهٍغ بما ٧ان هاججا

وجهِب ؤلاوؿان في آزغ ٖمٍغ ؤو حٗغى له بؿبب خاصزت ما ٣ٟ٦ض ٍٖؼؼ ؤو يُإ ما٫ ومً جهِبه َظٍ آلاٞت ل٨بر ؾىه 

"٣ًا٫ ُٞه  . 4 : ازخلِ بأزٍغ

ه التر٥ ٧اٖخباع ابً خبان لظل٪ في ٦خابه اإلاجغوخحن  ؿخد٤ مىنٞى ومجهم مً ٌٗخبٍر يمً ؤؾباب الجغح ٖامت َو

 خُث ٣ًى٫:

م ختى لم ٩ًىهىا ٣ٌٗلىن ما ًدضزىن ٞإحابىا ُٞما  -ؤي الًٟٗاء-"ومجهم حماٖت ز٣اث ازخلُىا في ؤوازغ ؤٖماَع

ا ؤصي  -5ؾئلىا، وخضزىا ٠ُ٦ قاءوا ٞازخلِ خضًثهم الصخُذ بدضًثهم الؿ٣ُم ٞلم ًخمّحز ،ٞاؾخد٣ىا التر٥" 
ّ
ؤي إلا

 ؾاهُض. بهم الازخالٍ بلى عواًت اإلاى٨غ مً الخضًث واإلاٗلى٫ مً ألا 

ـِغ من  الحدًث:
َ
خخـل

ُ
 الضابـغ فـي اهخلـاد امل

ٗلل َظا الىٕى مً ألاخاصًث بما ًىٟغص به اإلادضر، ؤو ًسال٠ ُٞه ٚحٍر بطا ٧ان الخدضًث به في ٞترة مُٗىت صون  َو

 ؤزغي، م٘ اجهاٞه بالخٛحر مً خا٫ الخٟٔ وؤلاج٣ان، بلى خا٫ الخسلُِ والخٟٔ الؿحئ، ؤو ٞؿاص ال٣ٗل. 

يخ ٗخبر ُٞه ٢بىال وعصا بدؿب الخُثُاث وٍُ م والخُإ في الجملت، وَُ ٣ض الخضًث بطا ٧ان مً عواًت مسخِلِ بٛلبت الَى

 الخالُت:

 الؼمً الظي ؾم٘ ُٞه الخضًث مً اإلاسخلِ.  -1

 الغاوي الظي ًغوي طل٪ الخضًث ًٖ اإلاسخلِ.  -2

                                           
ب الغاوي  -1 ، و٢ض ؤقمل 3/277، ٞخذ اإلاُٛث   2/502، جىيُذ ألا٩ٞاع 2/372ًغاح٘ في َظٍ ال٣ىاٖض وجٟانُلها ما ٦خب في: جضٍع

٣بل مً خضًثه ما خّضر به في خا٫ الازخالٍ، و٦ظا ما ؤبهم الخاٞٔ الٗغاقي في بُان الخ٨م بط ٢ا٫:زّم الخ٨م  ًُ ُٞمً ازخلِ ؤهه ال 

ؤمٍغ وؤق٩ل ٞلم هضع ؤخّضر به ٢بل الازخالٍ ؤو بٗضٍ ؟ وما خضر به ٢بل الازخالٍ ٢بل، وبهما ًخمحز طل٪ باٖخباع الغواة ٖجهم ٞمجهم 

  3/264ؾم٘ في الخالحن ولم ًخمّحز". قغح الخبهغة والخظ٦غة مً ؾم٘ مجهم ٢بل الازخالٍ ٣ِٞ ومجهم مً ؾم٘ بٗضٍ ٣ِٞ ومجهم مً 
ت الىٓغ م  -2  . 82هَؼ
 . 3/277ًٖ السخاوي: ٞخذ اإلاُٛث  -3
 . 1/103ًٖ َمام ؾُٗض: م٣ضمت جد٤ُ٣ قغح ٖلل الترمظي  -4
اص  ٦1/68خاب اإلاجغوخحن - 5 ض بً ؤبي ٍػ ، 3/100والتراحم بهظا ال٨خاب بها هماطج ّٖضة في َظا اإلاجا٫: ًغاح٘ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ جغحمت ًٍؼ

ض بً ٖٝى 3/20واإلاثجى بً نباح  ٍؼ ل بً ؤوـ 1/311، ٍو  . 2/220، و٢َغ
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بل ٢ىله وُبغِّ 
ُ
ىت. ؤما بطا ؾم٘ بٗض طل٪ عّص ٞمتى ؾم٘ عاٍو ًٖ اإلاسخِلِ خضًثه ٢ْبل الازخالٍ ٢ عْث صخخه بهظٍ ال٣ٍغ

 ٌٗغيه 
ً
 ؤو بٗضا

ً
م اإلاسخلِ وزُئه في جل٪ الخا٫. وخحن ال ًخمّحز خا٫ الؿمإ ٖىه ٢بال ىت ٚلبت الًٓ بَى ل ل٣ٍغ

ّ
ل ُٖ و

 ُعّص. 
ّ
بل وبال

ُ
 الى٣اص بمىهج الّؿبر واإلاٗاعيت ٖلى ما ًغوٍه الث٣اث ٞةن وا٣ٞهم ٢

ـِغ من  الحدًِث: الصيـغ  فـي  حػليـل 
َ
خخـل

ُ
 امل

مً ألاخ٩ام الخٟهُلُت الهاصعة هجض ألالٟاّ الخالُت:" َظا زُإ ؤزُإ ُٞه ٞالن، عوي حماٖت َظا الخضًث 

، و٧ان ؾاء خٟٓه ٞٛلِ ُٞه" الن ٦بر وؾاء  1ٞدّضر ٞالن َظا مً خٟٓه بأزٍغ ى ؤخٟٓهم، ٞو ؤو "عوي َظا ٞالن َو

الن مً ٞالن "  ؤو " بن ما ًغووهه مى٢ٝى وؤؾىضٍ ٞالن  2خٟٓه بأزٍغ ٞؿمإ ٞالن مىه ٢ضًما وجإزغ ؾمإ ٞالن ٞو

الن بأزٍغ ازخلِ ٩ّٞل مً ؾم٘  3بأزٍغ "  الن ؾماٖه مً ٞالن ٢ضًم ٞو ، ٞو ؤو " ٣ًا٫ بّن ٞالن ؾم٘ مً ٞالن بأزٍغ

الن حّٛحر بأزٍغ "  ؤو  4زٍغ ٞلِـ ؾماٖه بإحىص ما ٩ًىن "مىه بأ  مً َاالء ٞو
ً
ؤو " َظا خضًث   5" ٞالن ؤ٢ضم ؾماٖا

ى الصخُذ وخضًث ٞالن ؤقبه ؾم٘ مً ٞالن بأزٍغ "   . 6زُإ عواٍ بٌٗ الخٟاّ مغؾل َو

 الخعبيلـاث  الػلميـت  

: حػليل حدًث،  غبد السشاق بن همام الصىػاوي   املثاٌ ألاٌو

ىت بؾىاصٍ الخضًث في الؼمً الظي  يخ٣ض بٗلت اإلاسالٟت وب٣ٍغ ًغص بٌٗ خضًث ٖبض الغػا١ بً َّمام الهىٗاوي، وٌٍ

٩ًىن ٢ض ازخلِ ُٞه. ومً طل٪ بؾىاصٍ لخضًث ًٖ مٗمغ، ًٖ ؾما٥ بً الًٟل، ًٖ ؤبي عقضًً، ًٖ ؾغا٢ت ًٖ 

غوي ًٖ ٚحٍر م ًُ ى في ٦خاب ٖلل الخضًث ٦ما ًليالىبي في اؾخ٣با٫ ال٣بلت ٖىض الخّٛىٍ... .بِىما  ا. َو  : ى٢ٞى

ه ًٖ ٖبض الغػا١ ًٖ مٗمغ ًٖ ؾما٥ بً ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؤخمض بً زابذ ٞغزٍى

: بطا ؤحى ؤخض٦م الٛاثِ ٞال ٌؿخ٣بل نلى هللا ٖلُه وؾلمالًٟل ًٖ ؤبي عقضًً الجىضي ًٖ ؾغا٢ت بً مال٪ ًٖ الىبي 

ت الٍُغ٤، واؾخمسغوا الٍغذ، واؾدكبىا ٖلى ؾى٨٢م، وؤٖضوا الىبل. ٢ا٫ ال٣بلت، واج٣ىا مجا لـ اللًٗ، والٓل، واإلااء و٢اٖع

 " ، وؤؾىضٍ ٖبض الغػا١ بأزٍغ  . 7ؤبي: بن ما ًغووهه مى٢ٝى

يخحن:  ٞل٣ض ؤٖله الغاػي ب٣ٍغ

 ألاولى
ً
ىٖا  ٞغواٍ َى مٞغ

ً
 . : مسالٟت ٖبض الغػا١ لٛحٍر مً الظًً ًغوون َظا الخضًث مى٢ىٞا

ألهه ٧ان ٖمي في آزغ ٖمٍغ ٞخّٛحر. وللبهغ  -: بؾىاص ٖبض الغػا١ َظا الخضًث بأزغة، ؤي في ػمً ازخالَهالثاهيت

م في بٌٗ عواًاث  صوعٍ ال٨بحر في اإلاداٞٓت ٖلى الخٟٔ، ٞةن ػواله ٢ض ًاصي باإلادهلت الجهاثُت بلى صزى٫ الَى

. و٢ض هو الُخ٨م اإلاٗلل به ٖلى -ي َظا الخضًثاإلادّضر مما ًاصي بلى خهى٫ ازخالٝ بحن الغواًاث، ٦ما خهل َىا ف

ما ٌكحر نغاخت بلى ازخالَه وؾىء خٟٓه لخضًثه في جل٪ الٟترة اإلاخإزغة مً خُاجه بدُث عوي الىاؽ الخضًث 

 بِىما ؤؾىضٍ ٖبض الغػا١ بأزغة. 
ً
ا  مى٢ٞى

                                           
٪ بً ٖبض هللا ال٣اضخي .  668ع٢م  1/230ٖلل الخضًث  -1  في خُث ًغوٍه قٍغ
 في خضًث ًغوي ًٖ ؤبي بسخا١ الؿبُعي.  2056ع٢م  2/186ٖلل الخضًث  -2
 في خضًث ًغوٍه ٖبض الغػا١ بً َمام الهىٗاوي.  75ع٢م  1/36ٖلل الخضًث  -3
 في خضًث ًغوي ًٖ ؤبي بسخا١ الؿبُعي. 279ع٢م  1/103ٖلل الخضًث  -4
 ب. في خضًث ًغوي ًٖ ُٖاء بً الؿاث 1327ع٢م  1/441ٖلل الخضًث  -5
 في خضًث ًغوي ًٖ ؤبي بسخا١ الؿبُعي.  2055ع٢م  2/166ٖلل الخضًث  -6
 ب  211ز٣ت خاٞٔ مهى٠ قهحر، ٖمي في آزغ ٖمٍغ ٞخّٛحر... مً الخاؾٗت، ث غ الخ٣ٍغب 4092ع٢م) 607ٌ. الخ٣ٍغ غاح٘ مٗه جدٍغ ( ٍو

 . 4064ع٢م  2/360
 . 75ع٢م  1/37ٖلل الخضًث  -7
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 املثاٌ الثاوي:  حػلييل حدًث،  غعاء بن الظائب

 ومً ؾم٘ "ُؾئل ؤلامام ؤخمض بً خىبل ًٖ ُٖ
ً
 ٧ان صخُدا

ً
اء بً الؿاثب ٣ٞا٫:"مً ؾم٘ مىه ٢ضًما

غ... "   قٗبت وؾُٟان وؾم٘ مىه خضًثا حٍغ
ً
 لم ٨ًً بصخيء، ؾم٘ مىه ٢ضًما

ً
 . 1مىه خضًثا

غ   ٞهى صخُذ، وما ؾم٘ مىه حٍغ
ً
وًٖ ًدحى بً مٗحن:"ُٖاء بً الؿاثب ازخلِ، ٞمً ؾم٘ مىه ٢ضًما

 2وطووٍ لِـ مً صخُذ خضًث ُٖاء" 
ً
. و٣ٍى٫ ؤبى خاجم الغاػي:"٧ان ُٖاء بً الؿاثب مدله الهض١ ٢ضًما

٢بل ؤن ًسخلِ، نالر مؿخ٣ُم الخضًث زم بأزٍغ حّٛحر خٟٓه. في خضًثه جسالُِ ٦ثحرة، و٢ضًم الؿمإ مً 

 . 3ُٖاء، ؾُٟان وقٗبت" 

غ  مٗلال بمسالٟت الىا٢٘ ٞهظٍ ألا٢ىا٫ ٧لها ٢ض ؤٞاصث بإن خضًث ُٖاء ُٞه جسالُِ، وماعواٍ ٖبض الىاعر وحٍغ

 مجهما في ُٖاء.  
ً
 الصخُذ مً خضًث ُٖاء ٢بل الازخالٍ، وبغواًت قٗبت ألاخٟٔ وال٣ضًم ؾماٖا

٣ًى٫ ُٞه ابً ؤبي خاجم:"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ قٗبت ًٖ ُٖاء بً الؿاثب ًٖ ؤبي ومً ألامثلت الخضًثُت ما 

 خل٠ باهلل ٦ظبا ٟٞٛغ له. ٢ا٫ ؤبي: عواٍ ٖبض الىاعر لُه وؾلم نلى هللا ٖالبستري ًٖ ٖبُضة ًٖ ابً الؼبحر ًٖ الىبي 
ً
ؤن عحال

غج ًٖ ابً ٖباؽ ؤن عحلحن ازخهما بلى الىبي  ٞاصعى نلى هللا ٖلُه وؾلم وحٍغغ ًٖ ُٖاء بً الؿاثب ًٖ ؤبي ًدحى ًٖ ألٖا

ظي ال بله بال َى ماله ٢بلي خ٤، اإلاضعي ٖلُه ٞدل٠ باهلل النلى هللا ٖلُه وؾلم ؤخضَما ٖلى ناخبه خ٣ا، ٞاؾخدل٠ الىبي 

االء، ٟٚغ ٦ظبه بخهض٣ًه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ الىبي   مًَ 
ً
ٖا  هللا. ٢لذ ألبي: ؤيهما ؤصر ؟ ٢ا٫:قٗبت ؤ٢ضم ؾما

ّ
بال بله بال

"ٍ ّٛحر بأزغ ُاء ح   .4ٖو

. ىت حّٛحر اإلادضر بأزٍغ  ب٣ٍغ
ً
 والكاَض ُٞه َى الخ٣ضًم لغواًت ألاخٟٔ ال٣ضًم ؾماٖا

ً  بن  غبد  هللا   الىخعي  املثاٌ  الثالث: حػليل حد ًث،  شٍس

 بغواًخه ، لؿىء 
ً
٪ بً ٖبض هللا الىسعي زال٠ ُٞه ٚحٍر مسُإ ىت ؤلاؾىاصًت خضًثا مً ؤخاصًث قٍغ ل بهظٍ ال٣ٍغ

ّ
ل ُٖ

٪ ًٖ ٖانم  ألاخى٫ خٟٓه بٗض الازخالٍ. ٣ٞض ؾإ٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي ؤباٍ ٢ا٫:"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ قٍغ

ى ناثم ُمدغم. ٣ٞا٫:َظا زُإ، ؤزُإ ُٞه نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ الكٗبي ًٖ    ابً ٖباؽ ؤّن الىبي  اخخجم َو

" بهما ٢الىا:"اخخجم وؤُٖى الدّجام ؤحغة". ٞدّضر 
ً
 مدغما

ً
٪ وعوي الجماٖت َظا الخضًث ولم ًظ٦غوا "ناثما قٍغ

، و٢ض ٧ان ؾاء خٟٓه  ٪ بهظا الخضًث مً خٟٓه بأزٍغ  . 5ٞٛلِ ُٞه" قٍغ

٪ مً خٟٓه بأزغة وبؿىء  ىت الازخالٍ، واضر مً ه٣ضٍ بخدضًث قٍغ واإلاٗجى في جسُئت الخضًث وحٗلُله ب٣ٍغ

 خٟٓه ٦ما جغي.

                                           
 ب  136ض و٣ٍا٫ ؤبى الؿاثب الث٣ٟي ال٩ىفي: "نضو١ ازخلِ" ث َى ُٖاء بً الؿاثب ؤبى مدم ( ل٨ً 4625) 678َـ. الخ٣ٍغ

خضًثه ٢بل الازخالٍ صخُذ، ووز٣ه ألاًمت وبهما يٟٗه بًٗهم بؿبب ازخالَه. وممً عوي ٖىه ٢بل الازخالٍ: خماص بً 

ض وؾُٟان الثىعي، وقٗبت، وػَحر بً مٗاوٍت وػاثضة ابً ٢ضامت، وؤًىب السخخُ اوي، وألاٖمل، وابً ُِٖىت، وَكام ٍػ

ب  غ الخ٣ٍغ ً ٖىه ٞبٗض الازخالٍ... ًٖ جدٍغ   4592ع٢م  3/14الضؾخىاجي، وَّمام بً ًدحى، وؤما عواًت آلازٍغ
 (. 1848) 6/333الجغح والخٗضًل  -1
 . 6/334الجغح والخٗضًل  -2
 اإلاهضع هٟؿه.  -3
 . 1327ع٢م  1/441ٖلل الخضًث  -4
  ٖابضا 

ً
 ٞايال

ً
ت، و٧ان ٖاصال ت، ؤبى ٖبض هللا ،نضو١ ًسُئ ٦ثحرا، حّٛحر خٟٓه مىظ ولي ال٣ًاء بال٩ٞى ال٩ىفي ال٣اضخي بىاؾِ زم ال٩ٞى

 ٖلى ؤَل البضٕ )ث 
ً
ب التهظًب 177قضًضا م. قغح  2802)436َـ(. ج٣ٍغ ت، و٧ان ٦ثحر الَى ٣ى٫ الخاٞٔ ابً عحب: ٢اضخي ال٩ٞى (. ٍو

خضا٫ .و  1/117ٖلل الترمظي  ٪ في ؤعبٗماثت خضًث. محزان الٖا غي ٢ا٫: ؤزُإ قٍغ  ط٦غ الظَبي ًٖ ببغاَُم بً ؾٗض الجَى
 . 668ع٢م  1/230ٖلل الخضًث  -5
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 املثاٌ  السابؼ:  حػليل أحادًث،  أبي إسحاق  الظبيعي

ىت ؤلاؾىاصًت، و٢ض ُؾئل  َىا٥ زالزت ؤخاصًث  ألبي بسخا١ الؿبُعي ؾ٣ُذ في ٦خاب الٗلل مٗللت بال٣ٍغ

لىَا بالخُإ مً ؤبي بسخا١ الزخالَه، وبترحُذ الؿمإ ال٣ضًم ٖىه
ّ
ؤي  -الى٣اص ًٖ جل٪ ألاخاصًث ٞٗل

 . ومجها ما حاء ٖلى لؿان ابً ؤبي خاجم ٢ا٫: -٢بل و٢ٕى ؤبي بسخا١ في جل٪ آلاٞت

ٗه "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ بؾغاثُل وػَحر بً مٗاوٍت، ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ الخاعر ًٖ ٖ - 1 لي. ٞع

حر:ؤن الىبي  ا ٧ان ًىجغ بدؿ٘ ؾىع. ٢ا٫ ؤبي: نلى هللا ٖلُه وؾلم بؾغاثُل وو٢ٟه َػ إطسائيل أكدم طماغ 

ٕى ؟٢ا٫:هللا ؤٖلم،  من شهير في أبي إسحاق.  شهير ٢لذ: ٞإيهما ؤقبه بالهىاب، مى٢ىٝ ؤو مٞغ
ّ
ًلاٌ أن

وأبى إسحاق بآخسة اخخلغ فيل طمؼ من أبي إسحاق بآخسة وإطسائيل طماغه من أبي إسحاق كدًم، 

 . 1" من طمؼ مىه بآخسة فليع طماغه بؤحىد ما ًىىن 

"ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ًىوـ بً ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ الخاعر ًٖ ٖلي ٢ا٫: ٧ان  -2

م و٧لمخ٪ الخامت. وط٦غث لهما الخضًث. ٞ ٣اال:"َظا خضًث عؾى٫ هللا ٣ًى٫ ٖىض مىامه: اللهم بوي ؤٖىط بىحه٪ ال٨ٍغ

ى الصخُذ. ٢ا٫ ؤبي: عواٍ ٖماع بً  زُإ، عواٍ بٌٗ الخٟاّ ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي مِؿغة ًٖ الىبي. مغؾل َو

وحدًث ألاٌو أشبه، ألن غماز بن شزٍم ػع٤ٍ ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي مِؿغة والخاعر، ًٖ ٖلي ًٖ الىبي". زم ٢ا٫: 

 . 2" طمؼ من أبي إسحاق بآخسة

ت ٣ٞا٫ ؤخضَما: "ًٖ ؤبي بسخا١، "ؾإلذ ؤبي وؤ – 3 ا بً ؤبي ػاثضة وػَحر بً مٗاٍو با ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ػ٦ٍغ

ًٖ ٖمغو بً مُمىن، ًٖ ٖبض هللا ًٖ الىبي". و٢ا٫ آلازغ: "ًٖ ٖمغو بً مُمىن ًٖ ٖمغ ًٖ الىبي": ؤهه ٧ان ًخٗىط 

ظاب ال٣بر. ٞإيهما ؤصر خىت الهضع ٖو ؟ ٣ٞاال:"ال َظا وال َظا عوي َظا مً زمـ:مً البسل والجبن وؾىء الٗمغ ٞو

ًخٗىط. مغؾل نلى هللا ٖلُه وؾلم الخضًث الثىعي ٣ٞا٫:"ًٖ ؤبي بسخا١،ًٖ ٖمغو بً مُمىن ٢ا٫ ٧ان الىبي 

س ". و٢ا٫ ؤبى ػعٖت: "أبى إسحاق هبر وطاء حفظه بآخسة فظماع الثىزي مىه كدًم. و٢ا٫ ؤبي: "والثىزي أحفظهم
ّ
جؤخ

ا من أبي إس  . 3" حاقطماع شهير وشهٍس

ل ٧ل طل٪ 
ّ
ل ُٖ ٞالًابِ في الخٗلُل َى"ؾمإ ؤولئ٪ مً ؤبي بسخا١ بأزغة ؤْي بٗض ؤن ٧ان وسخي ٞؿاء خٟٓه. و٢ض 

 .
ً
 بغواًت مً ؾم٘ مىه ٢ضًًما،وجغجر باألخٟٔ ٧الثىعي مثال

ِ مً الخضًث ب
َ
ىت في ومً طل٪ ٧له هسغج باإلادهلت الخالُت التى عؾمذ لىا اإلاجهاج في حٗلُل مسالٟاث اإلاسخل ال٣ٍغ

ـ ٖلى: ىت الازخالٍ ٖىض اإلاسالٟت ُماؾَّ  ؤلاؾىاص، وهي: ؤن ه٣ض ألاخاصًث ب٣ٍغ

 وحىص مدضر في ؤلاؾىاص مٗغوٝ بازخالَه. -1

 ؾمإ عاجر بؼمً الخدمل ًٖ اإلاسخِلِ. -2

في و ،في الخضًث ألاو٫ عؤًىا في حىاب الى٣ضة ؤبي خاجم وؤبي ػعٖت ٦ما  ىه الخىهُووبن الى٣ض بظل٪ ٢ض جًم

 ؤًًا . في الخضًث ألازحر ، والخضًث الثاوي

  

                                           
  َـ( له جغحمت في تهظًب  129َى ٖمغو بً ٖبض هللا بً ٖبُض هللا الهمضاوي ؤبىبسخا١ الؿبُعي، ز٣ت م٨ثر ٖابض ازخلِ بأزٍغ )ث

ب التهظًب وما بٗض 284/ 3التهظًب  ىٓغ لخ٣ٍغ  (. 5100)739َا، ٍو
 . 279ع٢م  1/103ٖلل الخضًث  -1
 . 2055ع٢م  2/186ٖلل الخضًث  -2
 . 2056ع٢م  2/186ٖلل الخضًث  -3
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 السابؼلدزض الىظسي ا

 مىهج مػسفت الػلل

 مالبظاث  السواًت وأزسها  في  حػليل  الحدًث و
 -3 -الجصء

 

كٍسىت لصوم    مً بحن حملت ال٣غاثً ؤلاؾىاصًت ألازغي التي جدخ٠ بالـإؾاهُض مً خُث ؤخىا٫ الغحا٫ الخانتَظا و 

 (  أي بظلىن الساوي العٍسم املشهىز  العٍسم أو طلىن الجادة. )

 

ـم  -زاهيا ىـت   لـصوم   العٍس  كٍس

٤" هٕى مكهىع مً ألازُاء ٣ً٘ ُٞه اإلادضزىن  ى مهُلر ٖلمي ٌؿخٗمله ه٣اص الخضًث في  "لؼوم الٍُغ الغواة. َو

م الث٣اث في الخضًث ؤو ؾىء خٟٔ الغاوي متى زال٠ بةؾىاص الؿُا١ الصخُذ في الخضًث اإلاٗحن،  الخٗبحر ٖلى َو

 ٞٗض٫ به ًٖ الؿُا١ اإلادّٟى بلى ؾُا١ آزغ مإلٝى ؾهل الخٟٔ ٖؼي به الخضًث مً ٚحر ٢هض. 

ًرا بحن اإلادضزحن، جغوي بها ألاخاصًث مجها: "مال٪ ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ"، و"ؾالم ًٖ ٞهىا٥ ؤؾاهُض قتى مخضاولت ٦ثح

غة" و"ؾُٗض اإلا٣بري ًٖ ؤبُه ًٖ  غج ًٖ ؤبي ٍَغ ابً ٖمغ" و"خماص بً ؾلمت ًٖ زابذ ًٖ ؤوـ" و"ؤبى الؼهاص ًٖ ألٖا

غة" و"ؤبى الؼبحر بً حابغ" و"َكام مل ًٖ ؤبي نالر ًٖ ؤبي ٍَغ غة" و"ألٖا بً ٖغوة ًٖ ؤبُه ًٖ ٖاجكت"  ؤبي ٍَغ

حر  غي ًٖ ؾالم ًٖ ابً ٖمغ" ٚو  . مً ألاؾاهُض اإلاكهىعة اإلاٗغوٞت ٖىض اإلادضزحن َاو"مدمض بً اإلاى٨ضع ًٖ حابغ" و"الَؼ

ا، ؤو ٩ًىن  ا ؤلؿىتهم و٢ض ٩ًىن الخضًث ًٖ ٚحَر ومؼال٤ الغواة بمثل َظٍ ألاؾاهُض هي ٖىضما حؿب٤ بلى ط٦َغ

 
ً
٤ اإلاكهىعة مخهال ًٖ هاٞ٘ ًٖ ابً ٖمغ لؿىء مً مغؾل ٞالن ٦مال٪ مثال  ٞحروٍه مً ٌؿب٤ لؿاهه بلى الٍُغ

ىت  ، م٘ يم ٢ٍغ ٨ظا ... ومثل َظا الخُإ ؤلاؾىاصي ٌؿخض٫ ٖلُه ه٣اص الخضًث بمسالٟت الغاوي لٛحٍر خٟٓه، َو

ت بلى جل٪ اإلاسالٟت. ٞةطا عوي الغاوي وؤزُإ خُث ًغوي الخضًث بالٍُغ ٤" اإلاإلٞى ت والخضًث "لؼوم الٍُغ ٤ اإلاإلٞى

٤". ٞهى بطن هٕى مً الخسلُِ، ؤو ؤلابضا٫ في بؾىاص الغواًت ختى ؤهه ٢ض  لِـ مجها ٌٗلله الىا٢ض بإن "ٞالن لؼم الٍُغ

ّٗبر ٖىه الىا٢ض بـ"َظا خضًث مى٨غ"    .ًاصي بلى ه٩اعة ؤلاؾىاص وَُ

ظٍ خالهم -ألن الخٟاّ  ت،  -َو مّحزونال جسٟى ٖلحهم جل٪ الُغ١ اإلاإلٞى ٤  هاوٍُ ب٣ّىة خٟٓهم وبج٣انهم بحن الٍُغ

بت، وال َيهُمىا ٞحها،  ٤ الٍٛغ ت ًٖ الٍُغ ان ما ٖلى اإلاإلٞى زالٝ ٚحر الخٟاّ و الًٟٗاء، ٞةنهم لؿىء خٟٓهم ؾٖغ

 ًسخاعون الُغ١ اإلاٗهىصة اإلاكهىعة، ِٞؿى٢ىن الغواًاث بها مً صون ج٣ُٔ إلاا ًغوون.

٤ وفي َظا اإلاُضان ٣ًى٫ الخاٞٔ ابً  عحب:".. بن ٧ان اإلاىٟغص ًٖ الخٟاّ م٘ ؾىء خٟٓه ٢ض ؾل٪ الٍُغ

ام  ٤ اإلاكهىعة حؿب٤ بلُه ألالؿىت وألاَو مه وزُإٍ، ألن الٍُغ غجاب في َو ًُ اإلاكهىع، والخٟاّ ًسالٟىهه، ٞةهه ال ٩ًاص 

 . ٦1ثحًرا ِٞؿل٨ه مً ال ًدٟٔ" 
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ىـت   الّصيـغ   املظخـخدمت   للخـػبير  غن   هره   اللٍس

ىت،  ٣اُص بها، واإلااصي واخض ٦ما َى مٟهىم مً اؾخٗماالتهم، ّٞٗبر ٦ما حٗضصث نُٜ َظٍ ال٣ٍغ لهم: ب٣ى ٖجها وا ّٖبر الىُّ

"٤ ٤ الؿهل"  ، ٤3 اإلاجّغة" ٍ، "ؤزظ َغ 2"ؾل٪ الجاصة" ، 1"لؼم الٍُغ ٤ اإلاكهىع"  ، 4"ؾل٪ الٍُغ  ،5"ؾل٪ الٍُغ

 . 6"ؾل٪ اإلاذّجت الؿهلت" 

ـم   أطباب   وكىع   الّساوي  فـي  لصوم   العٍس

م، ٣ٞض ًيخ٣ض مً اإلا٣بى٫ ٦ما مً  وال ٣ًخهغ الخٗلُل بمثل َظا الخُإ ؤلاؾىاصي ٖلى ز٣اث الغواة صون ٚحَر

 ال٠ًُٗ ٦ما َى ٖلُه في الث٣ت ؤًًا. 

ٛحر وا٢ترن زٍُا ٞالٗبرة في حمُ٘ الغواة هي بما ٌٛلب ٖلى الًٓ ؤو ًترجر للخٟٔ، ؤن ؤخضَم ٢ض زال٠ ال

٤ اإلاكهىعة.   ووَمه بؿلى٥ الٍُغ

٤ وو  ٤  مً ألاؾباب اإلااصًت بلى لؼوم الٍُغ ىت لؼوم الٍُغ  :في ٦خب الٗلل ٦ماحٗلذ الغواة ٣ًٗىن في ٢ٍغ

 ؤ: ال٠ًٗ في الّغاوي، ؤو ؾىء خٟٓه. 

ت وسخي مً ؤحلها بٌٗ خضًثها ب:
ّ
 .زخال٫ الًبِ ألؾباب َاعثت ٦مً ؤنابخه ٖل

 مماعؾت الغاوي لخضًث ٚحر ؤَل بلضٍ و٢لت زبرجه بإؾاهُضَم.  ج: ٖضم

٤ اإلاكهىعة، ومً ؤمثلت  ٞمً ٧ان بخل٪ الهٟاث ٣ٞض ًسُئ في ألاخاصًث ومً َظٍ ألازُاء هجض ؾلى٥ الٍُغ

٤"، ٖلُال لإلؾىاص مكهىع.  ىت ٖلى وحه الهغاخت ب٣ىلهم "ٞالن لؼم الٍُغ ل بخل٪ ال٣ٍغ
ّ
 ما ُٖل

:ثاٌ  م  أٌو

ا بً مىٓىع ٢ا٫ خضزجي ؤبى خاػم ًٖ ؾهل   ابً ؾٗض  ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي:"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ػ٦ٍغ

خت، ٣ٞا٫ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫: مّغ عؾى٫ هللا  ُّ للضهُا نلى هللا ٖلُه وؾلم بظي الخلُٟت ٞةطا َى بكاة م

زواه ٌػلىب إلاطىىدزاوي غن أبي حاشم غن غبيد هللا بن "هرا خعؤ، ؤَىن ٖلى هللا مً َظٍ ٖلى ؤَلها. ٢ا٫ ؤبي:

ن غن الىبي  م. نلى هللا ٖلُه وؾلمبىال غن زحل من املهاحٍس ا لصم العٍس ا وهرا أشبه، وشهٍس . كلذ: ما حاٌ شهٍس

 .7 "ليع بلىي هرا ؟ كاٌ: 

ىتها لؼو  ا بً مىٓىع و٢ٍغ ت الخضًث هي ي٠ٗ ػ٦ٍغ
ّ
٤. ٞلًٟٗه ٢ض ٟٞي َظا اإلاثا٫ ًبّحن الخٗلُل ؤّن ٖل مه الٍُغ

٤ الىاضر الؿهل ًٖ ؤبي خاػم، وؤبى خاػم مكهىع بالغواًت ًٖ ؾهل بً ؾٗض.   ؾل٪ الٍُغ

                                           
ُل ألاخاصًث بمثل َظا و٦ظل٪ ٚحٍر مً ألاًمت -1 ِ

ّ
ٗل ٌُ ىٓغ ٖلل  2/726". قغح ٖلل الترمظي ٣ًى٫ ابً عحب الخىبلي: "وؤبى خاجم ٦ثحًرا ما  ٍو

٤"46) 1/27الخضًث البً ؤبي خاجم ٤". 288) 1/107(. و ٢ا٫ ؤبى خاجم:"... ولؼم ؤبى ٖخاب الٍُغ (و ٢ا٫:"ٞٗلمذ ؤّن طا٥ لؼم الٍُغ

1/203(582   "٤ ٤"1286) 728/ 1( و٢ا٫: "و٧ان الضاعوصي لؼم الٍُغ ا لؼم ( و٢ا1823٫)2/109( و٢ا٫:"وؤبى ٢ضامت لؼم الٍُغ :"وػ٦ٍغ

 "٤ ٤" 2237) 2/249الٍُغ ٤". 2296) 2/267( و٢ا٫: "وطا٥ لؼم الٍُغ  ( و٢ا٫: "ومدمض بً ٖمغو لؼم الٍُغ
ٗلي  -2 ؛ والى٨ذ 11/99؛ 444-364 -10/146؛ 632 -9/284؛ 3/269، ٞخذ الباعي 1/353م٣ضمت ٞخذ الباعي -1/58ًىٓغ ههب الغاًت للَؼ

خذ اإلاُٛث  -1/266والخلخُو الخبحر  ، 874 -748 - 726 -714 -611- 2/610 ب الغاوي  -1/212ٞو  . 1/261وجضٍع
ت ٖلىم الخضًث م  -3  . 118اؾخٗملها ؤلامام الكاٞعي. والخا٦م في مٗٞغ
٤ ؤؾهل ٖلُه". اهٓغ ال٩امل  363اؾخٗملها ؤلامام الضاع٢ُجي في ؤلالؼاماث والخدب٘ م  -4 إحي ٖىض ابً ٖضي بهُٛت "َظا الٍُغ  -1/201ٍو

... و٦ظا ٢ا٫ بها ؤبى خاجم الغاػي في مىي٘ واخض مً ٦خاب الٗلل 359 286 -6/229 -5/182 -259، 146، 78، 4/70 -3/418 -228/ 2

1/315 (945 .) 
 . 2/725اؾخٗملها ابً عحب الخىبلي في ههه ال٣اٖضة  -5
 . 440-1/439اؾخٗملها الخُُب البٛضاصي في ٦خاب: الٟهل للىنل...  -6
 . 1823ع٢م  2/109ٖلل الخضًث  -7
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ا بً مىٓىع: )٦ُدحى بً مٗحن، واليؿاجي وؤبى صاوص. و٢ا٫ ُٞه ؤبى ػعٖت: واهي الخضًث مى٨غ  ٠ ألاًمت ػ٦ٍغ ّٗ ول٣ض ي

ً البساعي: مى٨غ الخضًثالخضًث. و٢ا٫ ؤبى خاجم: لِـ بال٣ىي ي٠ُٗ الخضًث مى٨غ ا -لخضًث ٨ًخب خضًثه، ٖو

وط٦ٍغ بًٗهم -ومغة: لِـ بظا٥. و٢ا٫ ابً خبان: "مى٨غ الخضًث حًضا ًغوي ًٖ ؤبي خاػم ما ال ؤنل له مً خضًثه"

ً الضاع٢ُجي: مترو٥"(  ب ًٖ الغواًت ٖجهم. و٢ا٫ الضوالبي: لِـ بث٣ت، ٖو  . 1في باب مً ًٚغ

 :زاويمثاٌ 

غة ًٖ  "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ مدمض بً ؾلُمان ألانبهاوي ًٖ ؾهُل ابً ؤبي نالر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ

هلي في الُىم واللُلت ازجي ٖكغ ع٦ٗت. ٣ٞا٫ ؤبينلى هللا ٖلُه وؾلم الىبي  ًُ :هرا خعؤ،زواه طهيل غن أبي ؤهه ٧ان 

. وكاٌ: هللا ٖلُه وؾلمنلى إسحاق غن املظّيب ابن زافؼ غن غمسو بن أوض غن غىبظت غن أم حبيبت غن الىبي 

ب حتى زأًذ طهيل غن أبي إسحاق غن املظيب غن غمسو بن أوض  ا بهرا الحدًث وهىذ أزي أهه غٍس وهىذ معجب 

م  " 2غن غىبظت غن أم حبيبت غن الىبي. فػلمذ أن ذان لصم العٍس

ألانبهاوي". والٓاَغ ؤن  والكاَض في الخٗلُل ٢ىله"ٞٗلمذ ؤن طا٥ لؼم الٍُغ٤"واإلا٣هىص بالًمحر َى مدمض بً ؾلُمان

 . لل َىا بدضًث ؤم خبِبت اإلادّٟى ُٗ ت في َظا الخضًث، ٞ َظا الخضًث ٌٗلل بسُة ألانبهاوي للؼومه الُغب٤ الؿهلت اإلاإلٞى

٩ىن ٢ض ؾل٨ها مدمض بً  والٍُغ٤ َى "ؾهُل بً ؤبي نالر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغغة"ٞهي ؾلؿلت مكهىعة ٦ما َى مٗلىم، ٍو

 "، 3لًٟٗهؾلُمان ألانبهاوي "

 ٍُ ج َظا الخضًث ؾُدبّحن ؤن مدمض بً ؾلُمان ألانبهاوي ٢ض اؾدبض٫ بؾىاص َظا الخضًث بةؾىاٍص ٚحر وبخسٍغ

ٍٝ ًٖ ؾهُل بً ؤبي نالر ٞإٞدل في الخُإ، و٠ُ٦ ال و٢ض ؤحى بالؿهل وجغ٥ الٍٛغب الهٗب الظي ال ًدٟٓه  مإلى

 خاٞٔ مخ٣ً. 
ّ
 بال

غة... عواَا اليؿاجي و٢ا٫: َظا زُإ ومدمض ٞغواًت"مدمض بً ؾلُمان: ًٖ ؾهُل بً ؤ بي نالر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ

 ". 4بً ؾلُمان ي٠ُٗ

ش في جغحمت )مدمض بً ؾلُمان بً ألانبهاوي(، و٢ا٫ بؿىضٍ: "٢ا٫ ؤبى الىٗمان: خضزىا خماص  5وعواَا البساعي في الخاٍع

ض ؾم٘ ٖانًما، ًٖ ؤبي نالر ًٖ ؤم خبِبت ًٖ الىبي  ظا ؤصر. وعوي ٞلُذ ًٖ  -نلى هللا ٖلُه وؾلم بً ٍػ زم ٢ا٫: َو

ب بً عاٞ٘ ًٖ ٖىبؿت ًٖ ؤم خبِبت ًٖ الىبي.  ِّ  ؾهُل ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ اإلاؿ

                                           
ب: "ي٠ُٗ"  3/333ًٖ تهظًب التهظًب  -1  . 2026ع٢م  1/417و٢ا٫ ابً حجغ في الخ٣ٍغ
 . 288ع٢م  1/106ٖلل الخضًث  -2
غ  -3 خ٣ٗب في جدٍغ ب"مدمض بً ؾلُمان بً ٖبض هللا ال٩ىفي، ؤبى ٖلى ابً ؤنبهاوي، نضو١ ًسُئ، مً الثامىت. ٍو ٢ا٫ ابً حجغ في الخ٣ٍغ

ب:" يُٗ ٠ ٌٗخبربه في اإلاخابٗاث والكىاَض، ٣ٞض يٟٗه اليؿاجي وؤبى صاوص و٢ا٫ البساعي: م٣اعب الخضًث، ووز٣ه العجلي، الخ٣ٍغ

  . 5930ع٢م  3/252و٢ا٫  ؤبى خاجم: "ال بإؽ به ٨ًخب خضًثه وال ًدخج به.
) نلى في الُىم واللُلت ازىتي ٖكغة ع٦ٗت ؾىي اإلا٨خىبت. ٢ا٫: ( ٦خاب ٢ُام اللُل وجُٕى الجهاع، باب زىاب م1811ً) 3/264الؿجن  -4

ؤزبرها مدمض بً ٖبض هللا بً اإلاباع٥ ٢ا٫ خضزىا ًدحى بً بسخا١ ٢ا٫ خضزىا مدمض بً ؾلُمان ًٖ ؾهُل بً ؤبي نالر ًٖ ؤبُه ًٖ 

غة ًٖ الىبي  ًت بجى هللا له بِخا في الجىت ٢ا٫ ؤبى ٢ا٫ زم مً نلى في ًىم زىتي ٖكغة ع٦ٗت ؾىي الٍٟغ نلى هللا ٖلُه وؾلمؤبي ٍَغ

و٢ض عوي َظا الخضًث مً ؤوحه ؾىي َظا الىحه بٛحر اللٟٔ  َظا زُإ ومدمض بً ؾلُمان ي٠ُٗ َى بً ألانبهاويٖبض الغخمً 

 .)  الظي ج٣ضم ط٦ٍغ
ُحن ٢ا٫ لي ٞغوة بً ؤبي اإلاٛغاء خضزىا م 278. )1/99- 5 دمض بً ؾلُمان بً ألانبهاوي ًٖ (مدمض بً ؾلُمان بً ألانبهاوي ٌٗض في ال٩ٞى

غة ًٖ الىبي  ٢ا٫ مً نلى زىتي ٖكغة ع٦ٗت في ًىم ؾىي اإلا٨خىبت بجي له بِذ  نلى هللا ٖلُه وؾلمؾهُل بً ؤبي ؤلر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ

ض ؾم٘ ٖانما ًٖ ؤبي نالر ًٖ ؤم خبِبت ًٖ الىبي  ظا  وؾلم نلى هللا ٖلُهفي الجىت و٢ا٫ لىا ؤبى الىٗمان خضزىا خماص بً ٍػ مثله َو

 .نلى هللا ٖلُه وؾلمؤصر وعوي ٞلُذ ًٖ ؾهُل ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ اإلاؿِب بً عاٞ٘ ًٖ ٖىبؿت ًٖ ؤم خبِبتًٖ الىبي 
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غة، و٧ان َظا  1وعواَا ابً ٖضي...  ظا ؤزُإ ُٞه ابً ألانبهاوي، خُث ٢ا٫:"ًٖ ؾهُل ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ و٢ا٫: َو

 ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ٖىبؿت ًٖ ؤم خبِبت". الٍُغ٤ ؤؾهل ٖلُه، بهما َظا ؾهُل 

وؾئل الضاع٢ًُ ًٖ خضًث مدمض بً ؾلُمان ألانبهاوي ٣ٞا٫:"وعواٍ ؾهُل بً ؤبي نالر وازخل٠ ٖىه، ٞغواٍ ٞلُذ 

ا، وزالٟه مدمض بً  ًٖ ى ب بً عاٞ٘ ًٖ ٖىبؿت ًٖ ؤم خبِبت مٞغ ِّ بً ؾلُمان ًٖ ؾهُل، ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ اإلاؿ

غة ووَم ُٞه"ؾلُمان ألانبهاوي ٞغواٍ ٖ  . 3... و٢ى٫ ٞلُذ ؤقبه بالهىاب" 2ً ؾهُل ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ

ٞمً زال٫ َظٍ ألا٢ىا٫ لألًمت اإلادضزحن  الى٣اص جبحن بال ٍعب طل٪ الترحُذ إلاا عواٍ ٞلُذ بً ؾلُمان ًٖ ؾهُل ًٖ 

اإلاسالٟت ٣ٞا٫: "ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ اإلاؿِب بً عاٞ٘ ًٖ ٖىبؿت ًٖ ؤم خبِبت. وزُإ مدمض بً ؾلُمان ألانبهاوي ب

غة، ٞؿل٪ به الجاصة لًٟٗه.   ؾهُل بً ؤبي نالر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي ٍَغ

 :لثمثاٌ زا

"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ابً ؤبي طثب، ًٖ ؤؾُض بً ؤبي ؤؾُض ًٖ ٖبض هللا ٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: 

جغ٥ الجمٗت زالزا مً ٚحر يغوعة ٣ٞض َب٘  ٢ا٫:مً نلى هللا ٖلُه وؾلمبً ؤبي ٢خاصة ًٖ حابغ ًٖ الىبي 

. نلى هللا ٖلُه وؾلمكاٌ أبي:وزواه الدزاوزدي غن أطيد غن ابن أبي كخادة غن أبيه غن الىبي ٖلى ٢لبه. 

م " كلذ: فؤيهما أشبه؟ كاٌ:ابن أبي ذئب أحفظ من الدزاوزدي وهؤهه أشبه، ووان الدزاوزدي لصم العٍس
4 . 

 بؼ:از مثاٌ 

بً  خماص ؤبى ٖخاب ًٖ ٖبض هللا "ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ؾهل بً"خاجم:٢ا٫ ابً ؤبي  

٢ا٫: بطا و٢٘ الظباب في بهاء ؤخض٦م ٞلُٛمؿه. ُٞه ٞةن نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاثجى ًٖ زمامت ًٖ ؤوـ ًٖ الىبي 

ا: "زواه حماد ابن طلمفي ؤخض حىاخُه صاء وفي آلازغ قٟاء.  ت غن زمامت بن غبد هللا فلاٌ أبي وأبى شزغت حميػ 

سة غن الىبي،  سة. كاٌ أبى شزغت وهرا الصحيح وكاٌ أبي هرا أشبه غن أبي هٍس ولصم أبى غخاب غن أبي هٍس

م فلاٌ غن غبد هللا غن زمامت غن أوع. وكاٌ أبى شزغت: هرا حدًث غبد هللا بن املثجى أخعؤفيه غبد  العٍس

سة  .5"هللا والصحيح زمامت غن أبي هٍس

٤ اإلاكهىع وهي " 6ؤبا ٖخاب ؾهل بً خماصؤي ؤن  ا بظل٪ خماص بً ؾلمت زمامت ًٖ ؤوـؾل٪ الٍُغ ًٟ " مسال

ى ؤوز٤ مىه بال ق٪، ٞدماص بً ؾلمت "ز٣ت ٖابض زبذ" وؤبى ٖخاب: "نضو١"  7البهغي   . 8َو

ً ؤوـ ًٖ "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ الخاعر بً ٖبُض ؤبى ٢ضامت ًٖ ؤبي ٖمغان الجىوي ٖ"٢ا٫ ابً ؤبي خاجم:  -

٤ خٟهت زم عاحٗها. الخضًث. وعواٍ خماص بً ؾلمت ًٖ ؤبي ٖمغان الجىوي ًٖ ٢ِـ بً نلى هللا ٖلُه وؾلم الىبي 
ّ
ؤهه َل

 ؤجاوي حبًرل ٣ٞا٫:عاح٘نلى هللا ٖلُه وؾلم بيذ ٖمغ جُل٣ُت زم ٢ا٫ الىبي  َل٤ خٟهتنلى هللا ٖلُه وؾلم ٍػض ؤن الىبي 

 . 9الصحيح حدًث حماد، وأبى كدامت لصم العٍسم:خٟهت بيذ ٖمغ ٞةنها نّىامت ٢ىامت الخضًث. ٢ا٫ ؤبي

                                           
 . 6/299في ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫  -1
 (. 1500ؾاا٫ ) 8/184ٖلل الضاع٢ُجي  -2
 اإلاهضع هٟؿه. -3
 . 582ع٢م  1/203ٖلل الخضًث  -4
 . 46ع٢م  1/27ٖلل الخضًث  -5
ً مً الخاؾٗت. َى  -6 بؾهل بً خماص ؤبى ٖخاب، الضال٫، البهٍغ  ( . 2669) 418الخ٣ٍغ
 (1507) 268الىاؽ في زابذ، وحٛحر بأزغة، مً ٦با الثامىت" الخ٣غب  ز٣ت ٖابض ؤزبذ خماص بً ؾلمت بً صًىاع البهغي، ؤبى ؾلمت، -7
ب -8  .  418الخ٣ٍغ
 . 1286ع٢م  2/427ٖلل الخضًث - 9
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 :خامع مثاٌ -

"وؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ مدمض بً بسخا١ ًٖ الخاعر بً ٖبض الغخُم      ابً ؤبي  "٢ا٫ ابً ؤبي خاجم: -

: ؤ٦مل اإلاامىحن بًماًها ؤخؿجهم زل٣ًا. وعواٍ مدمض بً نلى هللا ٖلُه وؾلمطباب ًٖ ؤبي ؾلمت ًٖ ٖاجكت ًٖ الىبي 

غة ًٖ الىبي  حدًث الحازر أشبه، ومحمد بن غمسو  . ٢ا٫ ؤبي:نلى هللا ٖلُه وؾلمٖمغو ًٖ ؤبي ؾلمت ًٖ ؤبي ٍَغ

م  . 1" لصم العٍس

ظا لؼم ُٞه مدمض بً ٖمغو بً ٖل٣مت بً و٢ام اللُثي ٤ الؿهلت ؤًًا وهي "ؤبي ؾلمت ًٖ ؤ 2َو غة" الٍُغ بي ٍَغ

٤ الصخُدت للخضًث، والخضًث خضًث ٖاجكت ال خضًث ؤبي  وهي مً ألاؾاهُض اإلاكهىعة حًضا. ٞسال٠ بظل٪ الٍُغ

غة ٦ما َى مٟهىم مً هو الخٗلُل: "خضًث الخاعر ؤقبه".   ٍَغ

 

ُل٤ ه٣ضًا وصفىة اللٌى :  ٗض مىهًجا مً مىاهج الى٣ض باإلاسالٟت في ؤلاؾىاص ٍو ٌُ  ٤ ىت لؼوم الٍُغ ؤن الخٗلُل ب٣ٍغ

ٖلى خهى٫ الخُإ مً الغاوي خحن ٨ًدك٠  الىا٢ض عواًت الخضًث بؿىض ٢ض اؾدبضله َظا الغاوي بٛحٍر مً اإلاإلٝى 

 في الاؾخٗما٫. 

 
ّ
ب لها ٖل

ّ
ُِل

ُ
ت و٧ان مٓهغ عواًت الخضًث باإلؾىاص اإلاكهىع ؾلى٧ا للجاصة و وؤهه متى خهل زُإ وؤصي بلى اإلاسالٟت، ج

ىت جض٫ ٖلى اإلاسالٟت.  ٤ ٣ٍٞغ  لؼوما للٍُغ

ل الى٣اص في حٗلُل َظا الٟٗل مً مهمتهم في ٦ك٠ ؤزٟى الٗلل بدُث ؤن الغاوي متى ؾا١ بؾىاًصا 
ّ
ٗض جضز َو

بض٫ مكهىًعا ْاٍَغ الصخت ٖلى ٚحر خضًثه، ٢ض ًسٟى طل٪ ٖلى ٚحر اإلاخمغؽ ٞ
ُ
ال ٌٗٝغ خ٣ُ٣ت الخضًث و٢ض اؾد

 بؾىاصٍ بٛحٍر

  

                                           
 . 2296ع٢م  2/266ٖلل الخضًث  -1
ب:  مدمض بً ٖمغو بً ٖل٣مت بً و٢ام اللُثي اإلاضوي،َى  - 2 ام، مً الؿاصؾت. الخ٣ٍغ غ 6228) 884نضو١ له ؤَو ى في جدٍغ (، َو

ب: نضو١ خؿً الخضًث   (.6188) 3/299 -ٖلى ٢ى٫ الظَبي  –الخ٣ٍغ
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 الخامع الىظسي  الدزض

ـت
ّ
 دالئل  الػل

 

ت الخضًث بخٟغص الغاوي، وبمسالٟت ٚحٍر له م٘ ٢غاثً ومالبؿاث جدُِ بالغواًت للخضًث     
ّ
جضع٥ ٖل

. و مً
ً
طل٪ ٌٗض الخّٟغص واإلاسالٟت في ٖلم  ٞخىٓم بلحها ٞخيبه الٗاٝع بهظا الكإن ٖلى الخلل اإلاىحىص بم٩اها

ت، وصلُالن مغقضًً بلى وحىصَا.
ّ
 الى٣ض ٧اقٟان ٖلمُان ًٖ الٗل

ت للخضًث،خُث  والجضًغ بالظ٦غ َى ؤن ٦ك٠ الىا٢ض ًٖ الخلل ًخى٠٢ ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الخٟٔ والٟهم واإلاٗٞغ

 الجهبظ الًُٟ  ؤن الٗلل جخٟاوث في مؿخىي الٓهىع والٛمىى، بل مً الٗلل ما َى ؤص١ وؤٚمٌ
ّ
وال ًضع٦ه بال

 ناخب الظو١ الخضًثي، والخلُٟت الٗلمُت الٟاث٣ت التي ًخمخ٘ بها وجمّحٍز ًٖ ٚحٍر بظل٪ في ٖلم الخضًث. 

لل الخضًث: ت الخُإ ٖو  ٣ًى٫ ؤلامام مؿلم عاؾما إلاىهج الخصخُذ والخٗلُل ومٗٞغ

ت ؤؾبابه مً (  الصخُذ والؿ٣ُم بهما هي ألَل الخضًث زانت، "واٖلم )عخم٪ هللا( بّن نىاٖت الخضًث ومٗٞغ

م". ىن بها صون ٚحَر ت الخُإ في عواًت ها٢لي الخضًث ألنهم الخٟاّ لغواًاث الىاؽ، الٗاٞع بطا -"وؤن الظي ًضوع به مٗٞغ

 مً حهخحن:-َم ازخلٟىا ُٞه

 بيؿب في بؾىاص زبٍر زالٝ 
ً
 مكهىعا

ً
وؿبه التي هي وؿبخه، بخضاَما: ؤن ًى٣ل الىا٢ل خضًثا بةؾىاص ُٞيؿب عحال

ؿمُه باؾم ؾىي اؾمه، ٩ُٞىن زُإ طل٪ ٚحر زٟي ٖلى ؤَل الٗلم خحن ًغص ٖلحهم. ٌُ  ؤو 

غي ؤو ٚحٍر مً ألاًمت بةؾىاص واخض  والجهت ألازغي: ؤن ًغوي هٟغ مً خٟاّ الىاؽ خضًثا ًٖ مثل الَؼ

ى ٞحروٍه آزغ ؾىاَم ّٖمً ومتن واخض مجخمٗىن ٖلى عواًخه في ؤلاؾىاص واإلاتن، ال ًسخلٟىن ُٞه في مٗج

 ًْ ُغ الظًً ونٟىاَم بُٗىه ُٞسالٟهم في ؤلاؾىاص، ؤو ٣ًلب اإلاتن ُٞجٗله بسالٝ ما خ٩ى َم َٟ خّضر ٖىه الىَّ

ونٟىا مً الخٟاّ ُٞٗلم خُيئظ ؤن الصخُذ مً الغواًخحن ما خّضر به الجماٖت مً الخاٞٔ صون الىاخض 

"...
ً
 . 1 ) اإلاىٟغص وبن ٧ان خاٞٓا

ُٟهما  ٞهظا الىو للجهبظ الىا٢ض ؤلامام مؿلم بً الدجاج ٢ض ؤو٢ٟىا ٖلى مٗالم الخٟغص واإلاسالٟت و٦ُُٟت جْى

ض  لله..، بل وحاء ًٖ الخاٞٔ ابً الهالح في َظا الباب ما ًبحن صالثل الٗلت و٢غاثجها بما ًٍؼ ت زُإ الخضًث ٖو إلاٗٞغ

، ٣ٞض ٢ا٫ في م٣ضمخه ٖلى ٖلىم الخضًث:
ً
 َظا اإلاٗجى بًًاخا

ؿخٗان ٖلى بصعا٦ها بخٟغص الغاوي وبمسالٟخه ٚحٍر له، م٘ ٢غاثً جىٓم بلى طل٪ جبّىُه الٗاٝع بهظا الكإن ٖلى  "َو

م واَم بٛحر طل٪. بدُث ٌٛلب ٖلى ْىه طل٪   ٕى ؤو صزى٫ خضًث في خضًث، ؤو َو بعؾا٫ في اإلاىنى٫، ؤو و٠٢ في اإلاٞغ

 .2خ٨م بصخت ما وحض طل٪ ُٞه" ُٞد٨م به ؤو ًترصص ُٞخى٠٢ ُٞه، و٧ل طل٪ ماو٘ مً ال

ٗلم ؾ٣مه وبه٩اٍع بخٟغص ممً  و مً اإلاٗالم في بصعا٥ ٖلت الخضًث بالخٟغص، ٣ًى٫ الىا٢ض ؤبى خاجم الغاػي ؤًًا: "وَُ

 . 3لم جصر ٖضالت بغواًخه" 

٣ى٫ ؤلامام ؤبى صاوص في باب الخّٟغص ؤًًا:  ٍو

                                           
 172 -170و  218مؿلم بً الدجاج، ٦خاب الخمُحز  - 1
  81/82الخضًث ٖلىم -2
 .351م٣ضمت ٦خاب الجغح والخٗضًل  -3
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ب ولى ٧ان مً عواًت   ْدَخجُّ بدضًث ٍٚغ ًُ دحى بً ؾُٗض والث٣اث مً ؤًمت الٗلم. ولى اخخج عحل "... ٞةهه ال  مال٪، ٍو

. ٞإما الخضًث 
ً
 قاطا

ً
با بدضًث وحضث مً ًًُٗ ُٞه، وال ًدخج بالخضًث الظي ٢ض اخخج به بطا ٧ان الخضًث ٍٚغ

ىن الٍٛغب مً الخضًث"   .1اإلاكهىع اإلاخهل الصخُذ ٞلِـ ٣ًضع ؤن ًغّصٍ ؤخض. و٢ا٫ ببغاَُم الىسعي: ٧ان ٨ًَغ

٣  ى٫ الخاٞٔ ابً عحب الخىبلي: ٍو

"وؤّما ؤ٦ثر الخٟاّ اإلاخ٣ضمحن ٞةنهم ٣ًىلىن في الخضًث بطا جّٟغص به واحض وبْن لم ًغو الث٣اث زالٞه "بهه ال ًخاب٘ 

، وعبما  غي وهدٍى  ؤن ٩ًىن ممً ٦ثر خٟٓه واقتهغث ٖضالخه وخضًثه ٧الَؼ
ّ
هم بال

ّ
ت ُٞه، الل

ّ
جٗلىن طل٪ ٖل ٖله"، ٍو

 .2غصاث الث٣اث ال٨باع ؤًًا، ولهم في ٧ل خضًث ه٣ض زام ولِـ ٖىضَم لظل٪ يابِ ًًبُه" ٌؿدى٨غون بٌٗ جٟ

لُه، ٞةطا ٧اهذ الٗلل جضع٥ بالخٟغص واإلاسالٟت، وؤن طل٪ مخى٠٢ ٖلى جدب٘ -٦ما عؤًىا مً ٞدىي جل٪ الىهىم-ٖو

 ال ًم٨ً
ً
 ؤو حٗلُال

ً
ت َاجحن اإلاؿإلخحن ال٣غاثً التي جىٓم بلحها، ٨ٞإن الخ٨م بطن ٖلى الخضًث جصخُدا  بٗض مٗٞغ

ّ
ؤي -بال

 . -الخٟغص واإلاسالٟت

 ومً ًخدب٘ مىاص ٦خب الٗلل ؾٝى ٠٣ً ٖلى الخُب٤ُ 

 الٗملي لهاجحن اإلاؿإلخحن في ألاخاصًث اإلاٗللت بال ق٪. 

 

 الـخـفــسد

ـفــه  حـػٍس

غاص بالخّٟغص: ؤْن ًغوَي شخو مً الغواة خضًثا صون ؤن ٌكاع٦ه  ألانل . وٍُ
ً
في الخضًث اإلا٣بى٫ ؤن ٩ًىن مكهىعا

 . -في عواًخه -3آلازغون

 إلاٗالم مىهج ه٣اص الخضًث في جدب٘ صالثل الٗلت في ألاخاصًث، و٢غاثً الخُإ والهىاب ٞحهما، ؤؾى١ اإلاثالحن 
ً
اها َُ واْؾخْب

 الخالُحن:

 ٌ ٢ا٫  -ُه ابً ؤبي خاجم الغاػي: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؤخمض بً ٖبضة، ًٖ ًدحى بً ٦ثحر: ٣ًى٫ ٞألاو

ى والض ٦ثحر بً ًدحى، و٦ىِخه ؤبى الىًغ ولِـ بالٗىبري  ًٖ ُٖاء بً الؿاثب ًٖ مداعب ابً صزاع ًٖ ابً  -ؤبي:َو

خىم الٛىم.ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٦:٫ىذ ٖمغ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫:جىيئىا مً لخىم ؤلابل وال جىيإوا مً ل

 مً خضًث ابً اإلاهٟى ًٖ ب٣ُت ٢ا٫:خضزجي ٞالن ؾماٍ ًٖ ُٖاء بً 
ً
ؤه٨غ َظا الخضًث لخٟغصٍ ٞىحضُث له ؤنال

غي ٢ا٫  .٢ا٫:وخضزجي ٖبُض هللا بً ؾٗض الَؼ الؿاثب ًٖ مداعب ًٖ ابً ٖمغ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بىدٍى

بسخا١ خضزجي ُٖاء بً الؿاثب الث٣ٟي ؤهه ؾم٘ مداعب بً صزاع ًظ٦غ ًٖ ابً خضزجي ٖمي ٣ٌٗىب ًٖ ؤبُه ًٖ ابً 

 " ٗه.٢ا٫ ؤبي:خضًث ابً بسخا١ ؤقبه، مى٢ٝى  .4ٖمغ بىدٍى َظا ولم ًٞغ

غج ًٖ َكام بً الثاوي ًل ألٖا ٣ى٫ ُٞه ابً ؤبي خاجم الغاػي: "ؾإلُذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؤخمض بً خىبل، ٞو : ٍو

ب الجكمي و٧اهذ له صخبت ٢ا٫: ؾُٗض ؤبي ؤخمض الُال٣اوي ، ًٖ مدمض بً مهاحغ ًٖ ٣ُٖل بً قبِب، ًٖ ؤبي َو

بض الغخمً، وؤنض٢ها  ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم: ؾمىا ؤوالص٦م ؤؾماء ألاهبُاء، وؤخؿً ألاؾماء ٖبض هللا ٖو

ا وال  مام، وؤ٢بدها خغب ومغة، واعجبُىا الخُل وامسخىا ٖلى هىانحها و٢لضَو ا ألاوزان". ٢ا٫ ؤبي:  خاعر َو ج٣لضَو

ب ال٨العي  اججي مً ؤخمض، وؤه٨غجه في هٟسخي و٧ان ٣ً٘ في ٢لبي ؤهه ؤبى َو غج ٞو "ؾمُٗذ َظا الخضًث مً ًٞل ألٖا

 إلاا عواٍ ؤخمض". زم ٢ضمُذ خمو ٞةطا ٢ض خضزىا 
ً
م٨ىجي ؤْن ؤ٢ى٫ قِئا ًُ ناخب م٨دى٫ و٧ان ؤصخابىا ٌؿخٛغبىن ٞال 
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ب ال٨العي ٢ا٫: ٢ا٫ ابً اإلاهٟى ًٖ ؤبي اإلاٛحر  ة ٢ا٫ خضزجي مدمض بً اإلاهاحغ ٢ا٫ خضزجي ٣ُٖل بً ؾُٗض ًٖ ؤبي َو

 الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم.

ب  -وؤزبرها ؤبى مدمض ٢ا٫: وخضزىا به ؤبي مغة ؤزبروي ٢ا٫ خضزىا َكام ًٖ ٖماع بً ًدحى ابً خمؼة ًٖ ابً َو

 ؾلم .ًٖ ؾلُمان بً مىسخى ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه و 

ب ال٨العي َى ناخب م٨دى٫ الظي ًغوي  ، وؤبى َو
ً
لمُذ ؤن به٩اعي ٧ان صخُدا ٢ا٫ ؤبي: ٞٗلمُذ ؤن طل٪ باَل، ٖو

، َٞب٣ُُذ  ى صون الخابٗحن ًغوي ًٖ الخابٗحن ويغبه مثل ألاوػاعي وهدٍى ًٖ م٨دى٫ واؾمه ٖبُض هللا بً ٖبُض َو

 مً ؤخمض بً خىبل ٠ُ٦ زٟي ٖلُه ٞةوي ؤه٨غجه 
ً
٣ُل بً ُمخعجبا ُٖ خحن ؾمٗذ به ٢بل ؤن ؤ٠٢ ٖلُه. ٢لُذ ألبي: َى 

ه"   .1ؾُٗض ؤو ٣ُٖل بً قبِب، ٢ا٫: مجهى٫ ال ؤٖٞغ

ب،زم مً التراح٘ ًٖ طل٪ إلاا وحض  ذ واضر ٖلى مبضب الًٓ بى٩اعة الخضًث ٖلى ؤهه ٍٚغ ٟٞي َظًً اإلاثالحن جهٍغ

في جّٟغص ًدحى بً ٦ثحر  -. ٞجاء التراح٘ ًٖ ه٩اعجه لألو٫ مخابٗت ٞهاع صلُال ٖلمُا ؤزغ ٖلى اإلاكاع٦ت وهٟي الٛغابت

مؿل٩ا مىهجُا في الخٗامل م٘ الخضًث....،زم َظا ما ه٠٣ ٖلُه مغة ؤزغي مً زال٫ اإلاى٠٢ في  -بغواًخه ًٖ ُٖاء 

ى مبضؤ الىٓغ في الغواًت الخضًثُت  ٧الخٟغص مً زال٫ صالثل الٗلت اإلاثا٫ الثاوي الظي هغاٍ ٦ىدُجت ٖامت في اإلاىهج ؤال َو

ًٖ َظًً الخضًثحن، ٩ٞان حىاب ؤبي خاجم ؤًًا  -مً مىُل٤ الًٓ بالٛغابت -َىا. ٞل٣ض ؾإ٫ ببً ؤبي خاجم والضٍ 

...." و" ؾمٗذ َظا الخضًث مً 
ً
ه٨غ َظا الخضًث لخٟغصٍ ٞىحضُث له ؤنال

ُ
بما ٧ان ٢ض زلج بهضٍع ٞحهما:" ٦ىذ ؤ

ه في هٟسخي و٧ان ٣ً٘ في ٢لبي ؤهه ٞ
ُ
الن....و٧ان ؤصخابىا ٌؿخٛغبىن.....زم ٢ضمذ خمو....ٞٗلمذ ؤن ٞالن....وؤه٨غج

....وؤوي ؤه٨غجه خحن ؾمُٗذ به ٢بل ؤن ؤ٠٢ ٖلُه...". 
ً
لمذ ؤن به٩اعي ٧ان صخُدا  طل٪ باَل، ٖو

 بإنل مخاب٘ 
ّ
٣بل بال ًُ  وال 

ً
ضاص اإلاجهجي في الى٣ض بالخٟغص، بدُث ٌٗض ؤًًا مى٨غا وبن َظا بالجهاًت لُا٦ض ؤلٖا

 .مٗغوٝ

٨ظا ٧اهىا ٣ًىلىن ٞحها بٗلم وو٤ٞ مىهج ؤؾاؾه ٞ  اججاٍ اإلاغوٍاث الخضًثُت، َو
ً
ٟا ه٨ظا ٧ان خـ َاالء الى٣ضة ُمَغ

م مً ٖلماء الخضًث، وختى ٖلى ؤ٢غانهم في َظا  ى ما ًجٗلهم ًخمحزون ًٖ ٚحَر ت ال ٚحر. َو الخٟٔ والٟهم واإلاٗٞغ

 الازخهام الض٤ُ٢.

ًُٟت في و اإلاؿخٗغى إلاىاص ٦خب الٗلل ٖامت ٞؿ
ُ
ّمٍ َاثل مً اإلاىخ٣ضاث بؿبب الخٟغص ؤو الٛغابت اإلا

َ
٠٣ُ ٖلى ٦

الٛالب بلى ج٠ًُٗ الخضًث بدُثُاث الخٟغص. و بن ال٣غاثً لخخلمـ مً الخدب٘ لألخاصًث وحم٘ َغ٢ها واإلا٣اعهت بُجها 

ي خحن ٢ا٫: "الؿبُل في مهاصع الخضًث. و في َظا الهيُ٘ مً الى٣اص مؿل٩ا مٗلىما ٢ض ؤقاع بلُه الخُُب البٛضاص

ٗخبر بم٩انهم مً الخٟٔ ومجزلتهم مً  ىٓغ في ازخالٝ عواًخه، َو ت الخضًث ؤن ًجم٘ بحن َغ٢ه، ٍو
ّ
ت ٖل بلى مٗٞغ

 . 2ؤلاج٣ان والًبِ" 

ىاٍ"   ما ٖٞغ
ً
ً ابً مٗحن: " لى لم ه٨خب الخضًث مً زمؿحن وحها  . 3ٖو

م الغاوي مً ونل مغؾل  م بن اَل٘ ٖلُه بال٣غاثً الضالت ٖلى َو و٢ا٫ الخاٞٔ ابً حجغ في طاث ألامغ:" زم الَى

ت طل٪ ب٨ثرة الخدب٘، وحم٘  ؤو مى٣ُ٘، ؤو بصزا٫ خضًث في خضًث ؤو هدى طل٪ مً ألاقُاء ال٣اصخت. وجدهُل مٗٞغ

 .4الُغ١..." 
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ت في ٧ل ؤخىاله. ول٨ىه ٧اق٠ ًٖ الٗلت، مغقض  والجضًغ بالٗلم لضي الُالب بٗض َظا ال٨الم، ؤّن 
ّ
الخّٟغص لِـ بٗل

ى ألامغ الظي ه٣غؤٍ ٖىض الخاٞٔ ابً عحب الخىبلي الظي ٣ًى٫:  يبه الىا٢ض ٖلى ؤمغ ما. َو  بلى وحىصَا ٍو

ه ال : "به-وبن لم ًغو الث٣اث زالٞه-"وؤما ؤ٦ثر الخٟاّ اإلاخ٣ضمحن، ٞةنهم ٣ًىلىن في الخضًث بطا جٟغص به   واخض

ت ُٞه.... وعبما ٌؿدى٨غون بٌٗ جٟغصاث الث٣اث ال٨باع ؤًًا ولهم في ٧ل خضًث ه٣ض 
ّ
جٗلىن طل٪ ٖل ًخاب٘ ٖلُه"، ٍو

 ؤي ؤّن الاهٟغاص في الٛالب صا٫ ٖلى وحىص زلل ما في خضًثهم.     .1زام، ولِـ ٖىضَم لظل٪ يابِ ًًبُه" 

 ألفـاػ حػليل الخفّسد

ضون ٚغابت الخبر ٣ُٞىلىن: "جٟغص به ٞالن"  ؤو " َظا خضًث لم ًغوٍ ٚحر ٞالن " ؤو " ٌٗبر الى٣اص ٖلى الخٟغص بما ًٍغ

جٟغص ٞالن بغواًت َظا الخضًث " ؤو " ال ٌٗٝغ َظا الخضًث مً خضًث ٞالن وال ًدخمل ؤن ٩ًىن ًٖ ٞالن " ؤو" لِـ 

 جاب٘ َظٍ الغواًت " ؤو "لم ًخاب٘ ٞالن
ً
ٖلى جىنُل َظا الخضًث " ؤو" َظا  َظا مً خضًث ٞالن"  ؤو " ال ؤٖلم ؤخضا

خضًث مى٨غ لم ًغوٍ ٚحر ٞالن " ؤو " مى٨غ ال ؤنل له مً خضًث ٞالن وال ؤٖلم ٞالها ؾم٘ مً ٞالن وال عوي ٖىه " ؤو 

م لم ًغوٍ ٚحر ٞالن ال ًدخمل ؤن ٩ًىن َظا  الن ي٠ُٗ الخضًث " ؤو "َظا َو " َظا زُإ بهما َى ًٖ ٞالن ٢ىله ٞو

الن ي٠ُٗ "....مً خضًث ٞالن "ؤو   " َظا مى٨غ ٞو

ه " مى٨غ "
ّ
٣ُٞىلىن: " َظا مى٨غ ". والظي ًدبّحن بٗض الىٓغ ؤهه مً  -٣ِٞ -وعبما ا٦خٟى بًٗهم في الخٗلُل بإه

م لِؿىا  لى الهضو٢حن َو امه، و٢ض جم بَال١ اإلاى٨غ ٖلى لؿان الى٣ضة ٖلى جٟغصاث الث٣اث، ٖو ٚغاثب ٞالن وؤَو

 . 2بًٟٗاء ولم ًسالٟىا.  

، ألن ال٠ًُٗ في و 
ً
اإلاٗلىم في ٢ىاٖض ٖلىم الخضًث ؤهه ما ٧ان ْاٍَغ مً عواًت يٟٗاء ٞةن جٟغصٍ ٢ض ٌُٗض َبُُٗا

مه وزُئه خُث  الىا٢٘ الٛالب َى الظي ًىٟغص بصخيء ٚحر مٗغوٝ ٖىض الث٣اث. وؤما ما ٧ان مً الث٣اث، ٞهى لَى

 بطا جبحن بال٣غاثً ؤهه هدُجت لخٟٓه وبج٣اهه ًخٟغص بصخيء صون َب٣خه مً ؤصخابه في قُسهم ؤلامام اإلا٨ثر اإلا
ّ
كهىع بال

 ؤو يبُه لخضًث طل٪ الكُش.

اجه ٣ٌٞغ مجها ٖلى ؾبُل الخمثُل في الـخٗلُــل  بالـخٟـّغص :  وألامثلت ؾدؿ٠ٗ الُالب اإلاخإمل، َو

:  املثاٌ الاٌو

٨م وبن ٢ُام اللُل ج٨ٟحر ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم مٗلال خضًث: )ٖل٨ُم ب٣ُام اللُل ٞةهه صؤب الهالخحن ٢بل -

ت، وؤْىه مً خضًث مدمض بً ؾُٗض الكامي ألاػصي، ٞةهه  ئاث(: "٢ا٫ ؤبي: َى خضًث مى٨غ لم ًغوٍ ٚحر مٗاٍو ِّ للؿ

 .3ًغوي َظا َى بةؾىاص آزغ" 

ت بً نالر َى ممً ًغوي له: ؤلامام البساعي  وؤلامام مؿلم، وؤصخاب  في حؼء ال٣غاءة زل٠ ؤلامامبِىما مٗاٍو

ألاعبٗت، ووز٣ه ألاًمت مجهم: ؤخمض بً خىبل، وابً مهضي والعجلي، واليؿاجي، وؤبى ػعٖت الغاػي، وابً ؾٗض،  الؿجن

 4وابً خبان... 
ّ
ى ٖىضي نضو١ بال  َو

ً
ام ٣ًى٫ ٞحها ابً ٖضي:" له خضًث نالر وما ؤعي بدضًثه بإؾا ، ولى ؤن له ؤَو
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ً
 ٧ان ؤو مسالٟا

ً
ال١ إلاهُلر الى٩اعة في ٦خب الٗلل ٖلى ما ًسُىء ُٞه الغاوي مىٟغصا اههب ؤلَا

الى٣اص ؤٖم وؤقمل مً ٚحٍر خُث ؤن اإلاى٨غ في مىهج ه٣ضَم "٧ل خضًث ٚحر  الًٟٗاء ؤًًا. زم بن ؤن مهُلر اإلاى٨غ ٖىض ألاًمت

ه ؾىاء ؤ٧ان بخٟغص ؤو مسالٟت"  ٞمً بَال٢اث ال٣ىم ٖلى ألاٞغاص والٛغاثب ٢ى٫  مٗغوٝ ًٖ مهضٍع ؤو َى زُإ في وؿبخه بلى عاٍو

امتها ًٖ الًٟٗ ٖلىم الخضًث البً   1/408اء". قغح ٖلل الترمظي ؤلامام ؤخمض: "ال ج٨خبىا َظٍ ألاخاصًث الٛغاثب ٞةنها مىا٦حر ٖو

ب الغاوي 244الهالح م   .2/107. و ًىٓغ جضٍع
 .346بغ٢م  1/125ٖلل الخضًث  - 3
ب  4/108ًىٓغ ؤ٢ىا٫ ألاًمت اإلاظ٧ىعًٍ مً تهظًب ابً حجغ  - 4 غ الخ٣ٍغ  (. 6762) 3/394وما بٗضَا . و جدٍغ
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ِـ بالثبذ وال بال٠ًُٗ. و لخو الخاٞٔ ابً حجغ خاله . ومجهم مً ًغي ؤهه وؾِ ل1ؤهه ٣ً٘ في خضًثه بٞغاصاث" 

ام"   .٣ٞ2ا٫: "نضو١ له ؤَو

 ًغص في ه٣ض الٛغاثب، و٢ض جإحي في ؤؾالُب واضخت 
ً
ا ٦ثحر حضا حَر ٨َظا جغي ببجي الُالب مثل َظٍ ألالٟاّ ٚو

الخضًث "، "لم ًخاب٘ ٞالن  الضاللت ٦مثل " جٟغص به ٞالن "، " َظا خضًث لم عوٍ ٚحر ٞالن "، " جٟغص ٞالن بغواًت َظا

٨ظا بما َى قاج٘ ٖىض حمهىع الى٣ضة واإلادضزحن.  ٖلُه ".... َو

 املثاٌ  الثاوي:

٣ى٫ ابً ؤبي خاجم:  - "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ قبابت ًٖ قٗبت ًٖ ب٨حر بً ُٖاء ًٖ ابً ٌٗمغ ؤن ٍو

ذ".  ٢ا٫ ؤبي: َظا خضًث مى٨غ لم ًغوٍ ٚحر قبابت وال  نلى هللا ٖلُه وؾلمالىبي  ههى ًٖ الضباء واإلاٞؼ

 .3ٌٗٝغ له ؤنل" 

ى مً الث٣اث الخٟاّ-َظا خضًث ًىٟغص به قبابت بً ؾّىاع الٟؼاعي  ُل٤ ٖلُه الخٗلُل الظي ًُٟض ٚغابخه  ،-َو ٍو

 ت.مً الىحه الظي عوي به قبابت ٣ٞض اه٣لب ٖلُه خضًث ٖلى خضًث آزغ ًغوٍه قٗب

وبهما ٌؿخٛغب الخضًث ألهه جٟغص به قبابت ًٖ قٗبت، وقٗبت ال ًغوي بهظا ؤلاؾىاص ؤي:" ًٖ ب٨حر بً ُٖاء ًٖ 

ت" اإلاٗغوٝ ٖىض ؤَل الخضًث بهظا  ى "الدج ٖٞغ ابً ٌٗمغ ؤن الىبي..." َظا الخضًث وبهما ًغوي به خضًثا آزغ َو

ظٍ ؤ٢ىا٫ الى٣اص في ه٣ض َظا الخضًث جا٦ض اؾخ  ٛغابه وحٗلُله. ؤلاؾىاص. َو

 خّضر به ًٖ قٗبت ٚحر قبابت. 
ً
ب مً ٢بل بؾىاصٍ، ال وٗلم ؤخضا ٢ا٫ الترمظي في ٦خابه الٗلل: " َظا خضًث ٍٚغ

ذ، وخضًث قبابت بهما  نلى هللا ٖلُه وؾلمو٢ض ُعِوَي ًٖ الىبي  باء اإلاٞؼ مً ؤوحه ٦ثحرة ؤهه ههى ؤن ًىدبظ في الضُّ

 ٌؿخٛغب ألهه جٟغص به ًٖ قٗبت.

عوي قٗبت وؾُٟان الثىعي بهظا ؤلاؾىاص ًٖ ب٨حر بً ُٖاء ًٖ ٖبض الغخمً بً ٌٗمغ ًٖ الىبي و٢ض 

ت. ٞهظا الخضًث اإلاٗغوٝ ٖىض ؤَل الخضًث بهظا ؤلاؾىاص"  نلى هللا ٖلُه وؾلم  .4ؤهه ٢ا٫: الدج ٖٞغ

ى ز٣ت بهظا الخضًث صون ؾاثغ ؤصخاب قٗبت، ٞإحى بصخيء ٚحر مٗغوٝ ًٖ قٗبت بظا٥  ٞل٣ض جٟغص بطن "قبابت" َو

 ٖلى ه٨غان 
ً
بت في هٟـ الىا٢ض ٩ٞان الخٟغص ٖىضثظ صلُال ؤلاؾىاص. ٞلكهغة َظا الخضًث بٛحر َظا ؤلاؾىاص ؤزاع طل٪ ٍع

 .الخضًث بظا٥ ؤلاؾىاص الظي ؤحى به قبابت

 

 

  

                                           
 .6/407ال٩امل في يٟٗاء الغحا٫  -1
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 .1557بغ٢م  2/27ٖلل الخضًث   -3
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 الظادض الىظسي  الدزض

 املخالفــت

 حـػس ًــفها 

ىت  حٗخبر  اإلاسالٟت مً صالثل الٗلت، ووؾُلت ٌؿخٗان بها ٖلى ٦ك٠ الخُإ والىَم في الغواًت ٦ما هي ٢ٍغ

.
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
 متى ٧ان الازخالٝ ازخالٞا

ً
 في الخٗلُل ج٣ضح في صخت الخضًث ٚالبا

 مما ًٓهغ مً زال٫ ألاخ٩ام الجؼث
ّ
مت الى٣ض، ؤو وال ًىحض حٍٗغ٠ مدضص للمسالٟت في الانُالح مً الىاخُت الىٍٓغت بال ُت أًل

مً نىع الازخاٝل ٦مثل: ما ازخل٠ ُٞه ٍػاصة ؤو ه٣هاها مً خظٝ لغاو مً الؿىض ؤو بياٞت ُٞه، ؤو حُٛحر اؾم وال ٌكاع٥ 

ُٞه الغواة بًٗهم بًٗا، ؤو ازخالٝ بىنل وبعؾا٫ ؤو اجها٫ واه٣ُإ ؤو ازخالٝ في الجم٘ وؤلاٞغاص ؤو ازخالٝ الغواة في 

 في  اإلاتن ٍػاصة في بٌٗ
ً
ٛاًغ بًٗهم بًٗا ا بحن الغواة َو  وو٢ٟا، ؤو لٛحر طل٪ مما ٌٗض ازخاٞل

ً
ٗا ؤلٟاْه ؤو ه٣هان مىه، ؤو ٞع

 .الىا٢٘ الصخُذ مً عواًت الكُىر وؾُا١ الخضًث بن في ؤلاؾىاص ؤو اإلاتن، وبال٣ٍغىت الضالت ٖلى ؤن ٧ل َظا مً الخُإ

لمُت، ٞإحاص ؤلامام مؿلم بً الدجاج بط نىع لىا حاهبا مً ول٣ض اٖخجى اإلادضزىن الى٣اص بةبغاػ َظٍ اإلاؿاثل الٗ

 مؿإلت الازخالٝ واإلاسالٟت في ألاخاصًث و٦إهه ٖٝغ ؤو و٠٢ ٖلى ماَُتها الانُالخُت ٣ٞا٫ في ٦خابه الخمُحز:

ت الخُإ في عواًت ها٢ل الخضًث بطا َم ازخلٟىا ُٞه مً حهخحن:  "بن الظي ًضوع به مٗٞغ

 بيؿب في بؾىاص زبٍر زالٝ وؿبخه التي هي وؿبخه، : ؤن ًى٣ل الىا٢ل أحدهما
ً
 مكهىعا

ً
 بةؾىاص ُٞيؿب عحال

ً
خضًثا

 ؤو ٌؿمُه باؾم ؾىي اؾمه ٩ُٞىن زُإ طل٪ ٚحر زٟي ٖلى ؤَل الٗلم خحن ًغص ٖلحهم.

غي ؤو ٚحٍر مً ألاًمت بةؾىاص واخض والجهت ألاخسي   ًٖ مثل الَؼ
ً
: ؤن ًغوي هٟغ مً خٟاّ الىاؽ خضًثا

جخمٗىن ٖلى عواًخه في ؤلاؾىاص واإلاتن ال ًسخلٟىن ُٞه في مٗجى، ٞحروٍه آزغ ؾىاَم ٖمً ومتن واخض م

خضر ٖىه الىٟغ الظًً ونٟىاَم بُٗىه، ُٞسالٟهم في ؤلاؾىاص، ؤو ٣ًلب اإلاتن ُٞجٗله بسالٝ ما خ٩ى مً 

الىاخض  ونٟىا مً الخٟاًْ ُٞٗلم خُيئظ ؤّن الصخُذ مً الغواًخحن ما خّضر الجماٖت مً الخٟاّ صون 

 .1اإلاىٟغص وبن ٧ان خاٞٓا. و٢ا٫: ٖلى َظا اإلاظَب عؤًىا ؤَل الٗلم بالخضًث ًد٨مىن في الخضًث" 

ٞهظا هو في ٚاًت البالٚت في مىيٕى الخٗلُل باإلاسالٟت، ٣ٞض ط٦غ ُٞه ؤلامام مؿلم وحه الازخالٝ، 

ٌكحر بلى خ٣ُ٣ت اإلاسالٟت و٢ضاختها  وصوعٍ في الخٗلُل م٘ ٢غاثً الترحُذ بحن اإلاسخل٠ مً اإلاغوٍاث.٦ما

م.  الخضًث متى ٧اهذ ٖلى زالٝ ما خ٩ى خٟاّ الغواة ًٖ مهضَع

ظا َى  خٗحن في الازخالٝ اإلاٗخبر حٗلُال، وختى ٩ًىن ٢اصخا: ؤن ٩ًىن الخضًث ًٖ مهضع مخدض، َو والظي ًبضو لىا ٍو

ى ؤن ٩ًىن مٗخبرا و٢اصخا. و يبغي في الًابِ لالزخالٝ اإلا٣هىص في الخٗلُل َو في طل٪ ٣ًى٫ الخاٞٔ ابً الهالح: "ٍو

 ٞخٗض الىحٍى اإلاسخلٟت َغ٢ا مؿخ٣لت" 
ّ
 .2الخٗاعى ؤن ٩ًىن اإلاسغج واخضا، وبال

 أضسب  املخالفت

ًخىًَ الازخالٝ في الؿىض وؤلاؾىاص واإلاخىن وألالٟاّ، وٍدىٕى الخٗاعى والخٛاًغ ٞحها ؤهىاٖا، ٦خٗاعى 

اصة عحل في ؤخض الىنل وؤلاعؾا٫، ؤو حٗاعى الى٠٢  ٘ ؤو حٗاعى الاجها٫ والاه٣ُإ ؤو حٗاعى ٍػ م٘ الٞغ

اصة والى٣هان في اإلاخىن ... .  ؤلاؾىاصًً ؤو حٗاعى الٍؼ

حر طل٪  يخج في مثل َظٍ اإلاخٗاعياث، ؤلاصعاج في الخضًث، والخصخ٠ُ ُٞه، وال٣لب وصزى٫ خضًث في خضًث، ٚو ٍو

 مً الٗلل بؿبب الازخالٝ ال٣اصح اإلاٗلى٫. 

                                           
 .172-٦171خاب الخمُحز -1
 .117و 94م٣ضمت ابً الهالح م٘ الخ٣ُُض وؤلاًًاح  -2
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ؿخسضم اإلاىهجُت الٗلمُت اإلاؿماة "اإلاٗاعيت ؤو اإلا٣اعهت" بحن مغوٍاث الغاوي ؤو ما ٖىض وفي 
ُ
مىهجُت ٞ٪ الخٗاعى، ح

ٚحٍر مً الخٟاّ، جمُحزا بحن الصخُذ واإلاٗلى٫، واٞخ٩ا٧ا للهىاب مً الخُإ وللخُإ مً الهىاب ٞحها، بن في ؤلاؾىاص 

٣ى٫ الخُُب البٛضاصي: "الؿبُل بلى مٗ ىٓغ في ازخالٝ عواجه"ؤو اإلاتن. ٍو ت ٖلت الخضًث، ؤن ًجم٘ بحن َغ٢ه ٍو  .1ٞغ

المت اإلاى٨غ في خضًث اإلادضر بطا ما ٖغيذ عواًخه للخضًث ٖلى عواًت ٚحٍر مً ؤَل الخٟٔ  ً ؤلامام مؿلم: "ٖو ٖو

ا مً و٢ا٫: "ٞبجم٘ الُغ١، وم٣ابلت بًٗها ببٌٗ ًخمحز صخُده-2والغضخى زالٟذ عواًخه عواًتهم ؤو لم ج٨ض جىا٣ٞها

ت بالخضًث.... ه٣لت ألازباع لغواًتهم ألاخاصًث اإلاؿدى٨غة التي جسال٠ عواًاث  ؾ٣ُمها... ولظل٪ ؤي٠ٗ ؤَل اإلاٗٞغ

 .3اإلاٗغوٞحن مً الخٟاّ" 

ا  كسائـن املخالفـت كبىال وزدًّ

مسالٟخه  جدىٕى اإلاسالٟت باٖخباع ٢اثلها، وجخد٨م ٞحها ال٣غاثً ٢بىال وعصا. ٞمتى نضعث اإلاسالٟت مً ي٠ُٗ عصث

غص ؤٞغاصٍ مً باب ؤولى.
ُ
ىت ٞحها ٖلى عص مسالٟخه ٦ما ج  وخ٨م ٖلحها بال٠ًٗ والى٩اعة و٧اهذ خالت الغاوي ٢ٍغ

ؤما ما ٧ان مً حهت ز٣ت، ٞهظا ًدخاج بلى ٢غاثً ججلي خ٨مه ٢بىال وعصا. ٞل٣ض حٗضصث ٖىض الى٣اص ألاماعاث الضالت 

مىهج حٗلُلهم باإلاسالٟاث في ألاخاصًث ٖلى ٚلبت الًٓ بترحُذ ؤخض  ٖلى بنابت الث٣ت وزُئه في باب اإلاسالٟت، و٢ام

الىحٍى ٖلى آلازغ بال٣غاثً التي جدٟه ولِـ ٖىضَم لظل٪ يابِ مُغص ًًبِ َظٍ الٗملُت في حمُ٘ ألاخاصًث، بل 

 لهم في ٧ل خضًث ه٣ض ًسهه، و َى اإلا٣غع ب٨الم ؤًمت َظا الكإن خُث ٣ًى٫ الخاٞٔ ابً حجغ:

ٕى باإلاى٢ٝى ؤو اإلا٣ُٕى لِـ ٖلى بَال٢ه، بل طل٪ صاثغ ٖلى ٚلبت  "بن حٗلُلهم اإلاىنى٫ باإلاغؾل ؤو اإلاى٣ُ٘ واإلاٞغ

 .4الًٓ بترحُذ ؤخضَما ٖلى آلازغ بال٣غاثً التي جدٟه"

٘ م٘ ؤلاعؾا٫ والى٠٢ بصخيء مٗحن، بل بن ٧ان مً ؤعؾل ؤو  ً الخاٞٔ السخاوي: "بهه ال ًد٨م في حٗاعى الىنل والٞغ ٖو

 .5الث٣اث ؤعجر ٢ضم و٦ظا بال٨ٗـ"  و٠٢ مً

و٢غعٍ بظل٪ ؤًًا الخاٞٔ الٗالجي، ٣ٞا٫: "٦الم ألاًمت اإلاخ٣ضمحن في َظا الًٟ... ٣ًخطخي ؤنهم ال ًد٨مىن في َظٍ 

ي بل ٖملهم في طل٪ صاثغ م٘ الترحُذ باليؿبت بلى ما ٣ًىي ٖىض ؤخضَم في ٧ل خضًث" 
ّ
 .6اإلاؿإلت بد٨م ٦ل

 بىاء ٖلى ال٣غاثً التي جد٠ بالغواًاث الخضًثُت واإلاالبؿاث التي خهلذ بها ٞال ًدخ٨م بطن ٖلى 
ّ
اإلاسالٟت مً الث٣اث بال

 ًلي: اإلاسالٟت اإلاُٗىت. وال٣غاثً ٚحر مُغصة ٞمجها ٢غاثً ٢بى٫، و٢غاثً عص. وجىيُدىا ل٪ ؤيها الُالب ؾ٩ُىن ُٞما

 ٌ  أوال:  كسائـن  اللبـى

ي مسالٟت مدخملت ٚحر ٢اصخت. واإلا٣هىص باالزخالٝ ٚحر ال٣اصح، ما ٢ام ٖلى هي جل٪ التي جض٫ ٖلى ؤن اإلاسالٟت ه

ٖىه ٦ما ؾمٍٗى  ةؤؾاؽ: حٗضص ؤوحه الغواًت ال٣اثم ٖلى جدضًث الكُش اإلاهضع في الخضًث ب٩ل ألاوحه، زم ؤصاٍ الغوا

م حمُٗا ؤصخاب لظل٪ اإلاهضع.  مىه وبن ازخلٟىا َو

ها حٗضص ألاوحه والُغ١، اٖخمض َظا الازخالٝ و٢بلذ اإلاسالٟت و٧ان ٞةطا صلذ ال٣غاثً ٖلى ؤن اإلاسالٟت ؤؾاؾ

 الازخالٝ ازخالٞا ٚحر خ٣ُ٣ُا.

                                           
 .82-81ٖلىم الخضًث البً الهالح  -1
 .7م٣ضمت صخُذ مؿلم م  -2
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ظا إلاا ج٣غع ؤًًا في مؿإلت ما ٌؿخٗان به مً الخٟغص واإلاسالٟت ٖلى ٦ك٠ الٗلت في ألاخاصًث، مً ؤهه َى: طل٪  َو

ؿخٗان ٖلى بصعا٥ الٗلت بخٟغص  ىض ابً الهالح في مبدث الٗلت ٢ىله: "َو م ٣ِٞ". ٖو الىٕى الظي ًض٫ ٖلى الخُإ والَى

 .1الٗاٝع بهظا الكإن ٖلى ؤهه زُإ ووَم"  الغاوي وبمسالٟخه ٚحٍر له، م٘ ٢غاثً جىٓم بلى طل٪ جيبه

اصي بلى الٗلت ووحىص الايُغاب. بط بن ما ٌكبه ؤن  ٞلِـ بطن ٧ل ازخالٝ واعص ٌٗلل، ؤو َى مًُغب ُٞه ٍو

ىت التي جا٦ض اهخٟاء  -ٖلى مؿل٪ الى٣اص -٩ًىن ايُغابا ًيخٟي ًٖ الخضًث بطا حم٘ بحن الىحٍى اإلاسخلٟت بال٣ٍغ

 ٍ َى بخٗضص ؤوحهه.الخٗاعى ُٞه. واهخٟائ 

م والخُإ ٩ٞان الخُإ ٢اصخا في صخت ما و٢٘ ُٞه  -٦ما ٢ا٫ ابً الهالح-ألن الٗلت ال٣اصخت هي ما صلذ ٖلى الَى

ىت الصخُدت  ؤو بالجامٗت  ال ٌٗض ٖلت.  الخُإ ال ٚحر، بدُث ما جد٤٣ نض٢ه بال٣ٍغ

إل  ٞةن  الغواًاث ج٣٘ له مً ؤوحه مسخلٟت مخٗضصة ومً الخٗضص، ما اخخمل وعوصٍ ًٖ ٦ثحر الغواًت، وواؾ٘ الَا

اصونها ٖلى خالها بٞغاصا ؤو حمٗا ٣ُٞ٘ الازخالٝ ٖىه. ٞمثل َظٍ  خل٣اَا الغواة ٖىه ٦ظل٪ ٍو ٞحرويها َى ٦ما ؾمٗها، ٍو

. إل ىت ؾٗت الَا  اإلاسالٟت حٗض مسالٟت م٣بىلت مٗخمضة ٖلى ٢ٍغ

ىت الٟانلت ألازغي في اإلاؿإلت و٢ض ٩ًىن مً ًجم٘ الىحهحن ؤو ألاوحه ٧لها بؿمإ صخُذ ٖ ً الكُش َى ال٣ٍغ

ؤًًا. وفي َظا ٣ًى٫ الخاٞٔ ابً عحب:"ٞازخالٝ الغحل الىاخض في ؤلاؾىاص، بن ٧ان متهما، ٞةهه ًيؿب به بلى 

ضم الًبِ. وبهما ًدخمل مثل طل٪ ممً ٦ثر خضًثه، و٢ىي  ال٨ظب، وبن ٧ان ؾحئ الخٟٔ ًيؿب به بلى الايُغاب ٖو

غي،  ا" خٟٓه ٧الَؼ  .2وقٗبه وهدَى

خجلى َظا الخد٤ُ٣ اإلاظ٧ىع مً زال٫ ما ؤعسخي مً ال٣ىاٖض في َظا اإلاجا٫ ومً طل٪ ٢ى٫ الخاٞٔ ابً عحب  ٦ما، ٍو

ؤًًا: "بطا عوي الخٟاّ ألازباث خضًثا بةؾىاص واخض واهٟغص واخض مجهم بةؾىاص آزغ: َل ًغص ٢ى٫ مً جٟغص بظل٪ ؤلاؾىاص 

٣ىي ٢بى٫ ٢ىله بن ٧ان اإلاغوي ٖىه واؾ٘ الخضًث ًم٨ً ؤن ًدمل إلاسالٟخه ألا٦ثًرً له؟ ؤم ٣ًبل  ٢ىله لث٣خه وخٟٓه ؟ ٍو

مل غي والثىعي، وقٗبت، وألٖا  .3" الخضًث مً َغ١ ٖضًضة، ٧الَؼ

ىت طػت الاظالع .  جصحيح الاخخالف بلٍس

 وبلُ٪ ابجي الُالب َظٍ الخُب٣ُاث مً ٦خاب ٖلل الخضًث البً ؤبي خاجم 

 ٌ  املثاٌ ألاو

حر ًٖ ؤبي بسخا١، ًٖ ؤبي ٣ًى٫ ا بً ؤبي خاجم: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث ازخل٠ ٖلى ؤبي بسخا١ الهمضاوي عواٍ َػ

 ٖبُضة، ًٖ ٖبض هللا بً مؿٗىص. وعوي الثىعي وبؾغاثُل ًٖ 

ؤبي بسخا١، ًٖ ؤبي ألاخىم ًٖ ٖبض هللا ؤهه ٢ا٫: مً ٢غؤ ال٣غآن ٞلُخٗلم الٟغاثٌ. وط٦غ الخضًث.ٞؿمٗذ ؤبي 

 .4صخُذ ٧ان ؤبى بسخا١ واؾ٘ الخضًث"  ٣ًى٫: ٦الَما

  

                                           
 .53ٖلىم الخضًث  -1
. ٣ًى٫ ص/ هىع الضًً ٖتر :"َظا جىبُه َام مً الخاٞٔ ابً عحب ًىضر ُٞه الٟغ١ بحن مً ًغوي 144-1/143قغح ٖلل الترمظي  -2

لمه. ٞإوصٕ َظا  ت له، لؿٗت خٟٓه ٖو الخضًث ٖلى ؤ٦ثر مً وحه بؿبب زلُه ؤو ٦ظبه، وبحن مً ًغوي ٖلى ٖضة ؤوحه مؿمٖى

ؼ ص٤ُ٢ .وخا ضاء ٢لب٪، ٞةهه ٍٖؼ ٤ آزغ ؤو ؤ٦ثر: ٞةن لم الخد٤ُ٣ ؾٍى نل اإلاغاص ؤّن الغاوي بطا عوي الخضًث بؿىض زم عواٍ مً ٍَغ

٨ًً ممً ٦ثر خضًثه و٢ىي خٟٓه ، ٞةن َظا ًض٫ ٖلى ايُغابه، لؿىء خٟٓه ؤو التهامه بال٨ظب. وبن ٧ان مً الخٟاّ اإلاخ٣ىحن 

م لألؾاهُض ٞةن َظا ٣ًبل مىه، ألهه ًغوي ا ت له ًٖ ٖضص مً الغواة ". الظًً ٦ثر خضًثهم و٢ىي جمُحَز لخضًث ٖلى ٖضة ؤوحه مؿمٖى

 1/144ًٖ الض٦خىع ٖتر بهامل قغح ٖلل الترمظي البً عحب 
 .2/719قغح ٖلل الترمظي  -3
 (.1634) 2/50ٖلل الخضًث  -4
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 املثاٌ الثاوي

٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم: "ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ؤبى ألاخىم ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ الٗحزاع بً خٍغث ًٖ ؤبي 

٢ا٫: ؤز٣ل الهالة ٖلى اإلاىا٣ٞحن نالة الٗكاء والٟجغ ولى ٌٗلمىن  نلى هللا ٖلُه وؾلمبهحر ًٖ ؤبي بً ٦ٗب ًٖ الىبي 

اة ًٖ ؤبي بسخا١، ًٖ ٖبض هللا بً ؤبي بهحر ًٖ ؤبّي  -ما ٞحهما... الخضًث. ٢ا٫ ؤبى مدمض: وعواٍ قٗبت، والدجاج بً ؤَع

٢ا٫ ٚحٍر ًٖ ؤبي . وعواٍ الثىعي وازخل٠ ٖىه، ٣ٞا٫ و٦ُ٘: ًٖ الثىعي. و نلى هللا ٖلُه وؾلمبً ٦ٗب ًٖ الىبي 

ا نلى هللا ٖلُه وؾلمبسخا١ ًٖ ٖبض هللا بً ؤبي بهحر ًٖ ؤبي بهحر ًٖ ؤبي ًٖ الىبي  ت، وػ٦ٍغ حر بً مٗاٍو . وعواٍ َػ

غ بً خاػم ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ٖبض هللا بً ؤبي بهحر ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبّي ًٖ الىبي  نلى هللا ٖلُه ابً ؤبي ػاثضة، وحٍغ

ا١ واؾ٘ الخضًث، ًدخمل ؤن ٩ًىن ؾم٘ مً ؤبي بهحر، وؾم٘ مً ابً بهحر ًٖ ؤبي . ٣ٞا٫ ؤبي: "٧ان ؤبى بسخوؾلم

غ ٢ا٫: ٢ا٫  ب ابً حٍغ بهحر، وؾم٘ مً الٗحزاع ًٖ ؤبي بهحر.....، و٢ا٫ ؤبي: وؾمٗذ ؾلُمان بً خغب ٢ا٫: ؤزبروي َو

 .1قٗبت: ؤبى بسخا١ ٢ض ؾم٘ مً ٖبض هللا بً ؤبي بهحر، ومً ؤبي بهحر ٦الَما َظا الخضًث"

 املثاٌ الثالث

"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؾُٗض بً ؤبي ٖغوبت ًٖ ٢خاصة ًٖ خالؽ ًٖ ؤبي عاٞ٘ ًٖ ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم: 

غة ًٖ الىبي  ُٞمً ؤصع٥ مً نالة الهبذ ع٦ٗت ٢بل ؤن ًُل٘ الكمـ ُٞلٗذ  نلى هللا ٖلُه وؾلمؤبي ٍَغ

: ٢ض عوي َظا الخضًث مٗاط بً َكام الكمـ ٞلُهل بلحها ؤزغي.٣ٞلذ له: ما خا٫ َظا الخضًث؟ ٢ا٫ ؤبي

غة ًٖ الىبي  . وعواٍ َمام بً ًدحى ًٖ نلى هللا ٖلُه وؾلمًٖ ؤبُه ًٖ ٢خاصة ًٖ ٖظعة بً جمُم ًٖ ؤبي ٍَغ

غة ًٖ الىبي  مثله. ٢ا٫ ؤبي:  نلى هللا ٖلُه وؾلم٢خاصة ًٖ الىًغ بً ؤوـ ًٖ بكحر بً نهُ٪ ًٖ ؤبي ٍَغ

ن واؾ٘ الخضًث،وؤخٟٓهم ؾُٗض بً ؤبي ٖغوبت ٢بل ؤن ًسخلِ زم ؤخؿب الثالزت ٧لها صخاح و٢خاصة ٧ا

 .2َكام زم َمام" 

ىت الازخالٝ ًٖ واؾ٘ الغواًت .  ٞهظٍ هماطج باعػة جى٤ُ بخصخُذ الازخالٝ متى ٧ان طل٪ الازخالٝ مدخمال وب٣ٍغ

وبما ؤن للى٣اص في ٧ل خضًث ٧ان لهم ه٣ض زام به، وؤن ال٣غاثً في الخٗلُل والخصخُذ ٚحر مُغصة، ٣ٞض ال ٌؿحر 

َظا اإلاىهج ٖلى ٢اٖضة ال٣بى٫ إلاثل َظا الازخالٝ في حمُ٘ ما ازخل٠ ُٞه ًٖ واؾ٘ الغواًت. بط ؤن الى٣اص ٢ض 

ا. ًغجخىن ؤًًا ؤخض الىحٍى وال ًهحرون بلى الجم٘ بخٗضص الُغ١   خُث ًدبحن ٖىضَم ؤن مإزظ الترحُذ ٧ان ٢ٍى

ظا ٧له ججؿُضا ل٣اٖضة مؿُغة في باب ٖلم الٗلل وهي: " ؤن ل٩ل خضًث ه٣ض زام ولِـ ٖىضَم لظل٪ يابِ  َو

ضوع ٖملهم م٘ الترحُذ باليؿبت بلى ما ٣ًىي ٖىض ؤخضَم في ٧ل  ًًبُه " و" ؤنهم ال ًد٨مىن في طل٪ بد٨م ٦لي ٍو

 .3خضًث... "

 لخُب٣ُاث الٗملُت الباعػة مً زال٫ ٦خاب الٗلل ؤًًا ؾخجض الهيُ٘ الخالي:ومً ا 

مل ًٖ ؤبي نالر ًٖ  ٢ا٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ مدمض بً ًُٞل بً ٚؼوان ًٖ ألٖا

غة ٢ا٫: ٢ا٫ عؾى٫ هللا  ًُل٘ الٟجغ. بن للهالة ؤوال وآزغا، وبن ؤو٫ و٢ذ الٟجغ خحن  نلى هللا ٖلُه وؾلمؤبي ٍَغ

مل ًٖ مجاَض  مل ًٖ ألٖا م ُٞه ابً الًُٟل، ًغوٍه ؤصخاب ألٖا وط٦غ مىا٢ُذ الهالة.٢ا٫ ؤبي:"َظا زُإ َو

 .٢4ىله" 

                                           
 (.277) 1/102ٖلل الخضًث  -1
 1/344(.228) 1/85ٖلل الخضًث  -2
 1/353،و قغح ٖلل الترمظي البً عخب 2/746ًغاح٘ َظا ألامغ ٖىض ابً حجغ في الى٨ذ  -3
 (273) 1/101ٖلل الخضًث  -4
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ُم "مدمض بً الًُٟل بً ٚؼوان مل، وحٗلُله بإزغ " 1ل٣ض طَب ابً ؤبي خاجم في َظا الخضًث بلى جَى ًٖ ألٖا

مل.  ولم ًظَب بلى الجم٘ بخٗضص الُغ١ بذجت الازخاٝل ٖلى الخاٞٔ واؾ٘ مجاَض اإلاى٢ٝى بغواًت الث٣اث مً ؤصخاب ألٖا

مل. وطل٪ ألن مإزظ الترحُذ َىا َى ؤ٢ىي مً ؤن ًازظ ب٣ٍغىت الازخالٝ ٖلى واؾ٘ الغواًت، بدُث  ى ؤلامام ألٖا الغواًت َو

مل ى ز٣ت -جبحن ؤن مدمض بً الًُٟل ٢ض ؤزُإ في َظا الخضًث ًٖ ألٖا ٨ًً مً ٦باع ؤصخاب ل٨ىه ٖىض الى٣اص لم  -َو

مل بثر بً ال٣اؾم وػاثضة بً  2ألٖا ت ؤو ًدحى ال٣ُان وؤيغابهم ٦إبي بسخا١ الٟؼاعي، ٖو ٦كٗبت ؤو الثىعي ؤو ؤبي مٗاٍو

 ٢ضامت.

ى  -في الىا٢٘-ٞهاالء الثالزت مل ًٖ مجاَض ٢ا٫: ٧ان ٣ًا٫ بن للهالة ؤوال وآزغا.....الخضًث. َو ٢ض عووا الخضًث ًٖ ألٖا

ً مدمض بً ًُٞل به: ٢ا٫ خضزىا َىاص خضزىا ؤبى ؤؾامت ًٖ ؤبي بسخا١ ٖىض الترمظي  ا..ٖ. ٖى ٣ًى٫ ُٞه بٗض بًغاص له مٞغ

مل هدٍى بمٗىاٍ، وؾمٗذ  مل ًٖ مجاَض ٢ا٫: ٧ان ٣ًا٫: بن للهالة ؤوال وآزغا... ٞظ٦غ هدى خضًث ألٖا الٟؼاعي ًٖ ألٖا

مل ًٖ مجاَض في اإلاىا -ٌٗجي البساعي  -مدمضا مل. ٣ًى٫ خضًث ألٖا ٢ُذ ؤصر مً خضًث مدمض بً ًُٞل ًٖ ألٖا

.ول٣ض ؤعاص الترمظي بغواًت ؤزغ مجاَض ؤن ًظ٦غ بؾىاصٍ لُضلل 3وخضًث مدمض بً ًُٞل زُإ، ؤزُإ ُٞه مدمض بً ًُٞل"

 ٖلى الغواًت التي نّىبها ؤلامام البساعي وهي و٠٢ َظا الخضًث مً ٦الم مجاَض. 

مل ًٖ مجاَض وعواٍ الخاٞٔ الضاع٢ُجي و٢ا٫: "بهه ال ً حٍر ًغوٍه ًٖ ألٖا م ُٞه ابً ًُٞل، ٚو صر مؿىضا، َو

ى ؤصر  .4ؤي مً ٢ى٫ ابً ًُٞل -مغؾال َو

خباع  ٣حن صون الٖا ٞهظا ما طَب بلُه ألاًمت الى٣اص، في َظا الخضًث اإلاثا٫ مً حٗلُل، بط عّجر الجمُ٘ بحن الٍُغ

ىت الازخالٝ ٖلى واؾ٘ الغواًت.  ب٣ٍغ

ىت  الجامػت جصحيح الاخخالف باللٍس

ؤما بطا ازخل٠ ؤلاؾىاص ًٖ واؾ٘ الغواًت، ٞغواٍ بًٗهم ٖىه ٖلى وحه به وعواٍ آزغ بىحه آزغ ٖىه، 

ىت الجامٗت ٦ما ط٦غث ل٪ في الؿاب٤ -وحاء آزغ ٞجم٘ الىحهحن مٗا ٖىه، ٞةن َظا مما ًدخ٨م ُٞه بلى ال٣ٍغ

ىت الجامٗت. واإلاثا٫ الخُب٣ُي ٖلحها وبه ٌؿخض٫ ألاًمت الى٣اص ٖلى صخت الغواًاث حمُٗا لخل٪ ال٣ -ؤٖالٍ ٍغ

 ٧اآلحي:

غي ًٖ ؾُٗض  ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي:"ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ: مال٪ بً ؤوـ وؾُٟان بً ُِٖىت، ًٖ الَؼ

غة ًٖ الىبي  ؤهه ؾئل ًٖ الهالة في الثىب الىاخض ؟ ٣ٞا٫: ؤو٧ل٨م ًجض  نلى هللا ٖلُه وؾلمابً اإلاؿِب ًٖ ؤبي ٍَغ

غة ًٖ الىبي زىبحن ؟".  غي ًٖ ؤبي ؾلمت ًٖ ؤبي ٍَغ . ٢ا٫: نلى هللا ٖلُه وؾلموعواٍ ؾلُمان بً ٦ثحر ًٖ الَؼ

غة ًٖ الىبي، حمٗهما"  غي ًٖ ؾُٗض وؤبي ؾلمت ًٖ ؤبي ٍَغ  .5"٦الَما صخُذ، ٢ض عوي ٣ُٖل: ًٖ الَؼ

ت وصالت ٖلى ؤن ؤلا  ىت ٢ٍى غي بالىحهحن مٗا ٧اهذ ٢ٍغ غي خضر بهما، ؤي ؤن عواًت ٣ُٖل الخضًث ًٖ الَؼ مام الَؼ

ىت الجامٗت اهخٟى الايُغاب الٓاَغي، وحٗحن  وؤهه لِـ ايُغابا مىه ؤو زُإ مً ؤخض الغواة ٖىه. بل وبهظٍ ال٣ٍغ

غي مٗغوٝ بإهه ٧ان ًيكِ جاعة ُٞظ٦غ حمُ٘ قُىزه، وجاعة ٣ًخهغ ٖلى  الجم٘ بها وجبحن صخت ٧ل ألا٢ىا٫، ٞةن الَؼ

 بًٗهم .

                                           
ب التهظًب  -1  889مدمض بً ًُٞل بً ٚؼوان، الًبي مىالَم، ؤبى ٖبض الغخمً ال٩ىفي، نضو١ ٖاٝع عمي بالدكُ٘، مً الخاؾٗت." ج٣ٍغ

(6267. ) 
ت وو٦ُ -2 مل: الثىعي وؤبى مٗاٍو ٘ الغواة ًٖ ألٖا دحى ال٣ُان، وابً ًُٞل و٢ض ٚلِ ٖلُه في شخيء. قغح ٖلل ٢ا٫ الضاع٢ُجي: "ؤٞع ٘، ٍو

 .2/535الترمظي 
 284-1/283ؾجن الترمظي ٦خاب الهالة باب ما حاء في مىا٢ُذ الهالة.  -3
 .1/231ًٖ ههب الغاًت  -4
غاح٘ الُالب هماطج ؤزغي  مً ال٨خاب في )469) 1/165ٖلل الخضًث  -5  (.1119(، )1027(، ) 537( ٍو
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 الظابؼ الىظسي  الدزض

 زاهيا:   كسائن  السدّ 

 

بّن ما ًيكإ مىه الكظوط والى٩اعة َى للمسالٟت، ٞةطا ٢ىعن خضًث الًابِ الهضو١ مثال بما ًغوٍه ؤ٢غاهه ألاخٟٔ 

ع الجم٘
ّ
 -مىه وألازباث في قُسهم، ؤو عواٍ الٗضص ألا٦ثر مً الخٟاّ ٞىحض ٖلى زالٝ ما عوي طل٪ اإلاّٗحن بدُث ًخٗظ

 لخضًث طل٪ الغاوي  -الى٣اص ٖلى مىهج اإلادضزحن
ً
 -، و٢ض حكخض اإلاسالٟت ؤو ٠ًًٗ الخ٩ً1ٟٔىن الكظوط ونٟا

د٨م ٖلى ما ًسال٠ ُٞه ب٩ىهه ُمى٨ًغا.  -لٗىامل قتى ُُ ٞ 

 في ألاخاصًث، وباألؾباب ألازغي التي جىًىي جدذ الجغح ؤو ما ًضوع ٖلى: الٛلِ ؤو 
ً
م الى٣اص بظل٪ َٗىا

ّ
خ٩ل ٍو

ذ ٖلحها ال٣غاثً الؿلبُت. ومً ؤبغػَا في َظا اإلاسالٟت. وبهظا جخسظ اإلا
ّ
سالٟت َظا الك٩ل الظي ٢امذ ٖلُه و٢ض صل

 اإلاجا٫:

ُم  مىه.
َ
ْوز

َ
ىت  مخالفت  الساوي  ملن  هى  أ  _  كٍس

ىٟغص به  ٌ ماً  لى ٗب  ٖ ٝغ ًُ مً الٗخ ّ
َم٨ِ

ُ
ل، خُث ج ُٗل م ال٣غاثً في الخ ى ؤوز٤ مىه مً بحن َؤ ت الغاوي إلاًَ  ض ٢ٍغىت مساٟل وٗح

ظٍ ال٣ٍغىت نىع  ٝ. وجىضعج جدذَ  ٖىض الازخال اث ألازباث مجهم  غصاث مً صونهم لغجخان عوًا ً قُىزهم، وعص ٟج الغواة الث٣اثٖ 

 :مخٗضصة، مجها

 .2لألوز٤ مسالٟت الث٣ت 

ىت "مسالٟت الث٣ت لألوز٤" في حٗلُل اإلاسالٟاث في ألاخاصًث. ٞمً جبّحن مً الغواة ؤهه ٧ان مسالٟا :  واؾخسضمذ ٢ٍغ

ٝغ الخضًث بغواًت ؤزبذ الىاؽ في  -1 ُٖ ٗلل خضًث اإلاسال٠ به. وبطا  ٣ًّضم ٖلُه مً َى ؤخٟٔ ؤو ؤوز٤ مىه، َو

 لغواًت ألازبذ ُٞه وؤنبدذ عواًت اإلاسال٠ مٗلىلت.  مسغج الخضًث ومهضٍع ٞجاء مً زالٟه خ٨م ؤًًا

2-  .٤َ ِ
ّ
 ؤو ٌٗلل الخضًث بغواًت الث٣اث مً ال٨باع ٖلى ي٠ٗ عواًت مً ًسالٟهم وبن ٧ان اإلادضر ممً ٢ض ُوز

 واملثاٌ الخعبيلي غلى هرا املىهج واآلحي: 

الكٗبي وؤبي ؾلمت ًٖ ابً ٖمغ ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم: "ؾمٗذ ؤبي ٣ًى٫ عوي مىسخى بً ٣ٖبت ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ 

زمان ع٦ٗاث والىجغ زالزا و ع٦ٗخحن ٢بل الٟجغ.٢ا٫ ؤبي:"وعوي  نلى هللا ٖلُه وؾلمًٖ الىبي ٢ا٧:٫اهذ نالة الىبي 

ى ؤقبه... " امغ الكٗبي ؤن نالة الىبي. مغؾل، َو ت َظا الخضًث ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي ؾلمت ٖو حر بً مٗاٍو  .1َػ

                                           
عواًت الث٣ت اإلاىخ٣ضة بهظا، مً ٢بُل "اإلاٗلى٫" في انُالح ٖلم الٗلت، وقاطة ٖلى انُالح الكاط ٖىض ؤلامام الكاٞعي، و٢ض ٌؿمى  حٗض -1

 ٦ما َى الانُالح في بٌٗ الخٗلُالث ب٨خب الٗلل .-الخضًث بإهه مى٨غ ؤًًا

٠ الكاط مً الخضًث ٖىض ؤلامام الكاٞعي، ٞ 2- هى ٣ًى٫: "لِـ الكاط مً الخضًث ؤن اهضعحذ َظٍ اإلاؿإلت يمً حٍٗغ

، بهما الكاط مً الخضًث ؤن ًغوَي الث٣اث خضًثا ٌكظ ٖجهم واخضا ُٞسالٟهم" وفي عواًت -ًغوَي الث٣ت خضًثا لم ًغوٍ ٚحٍر

، َظا لِـ بكاط، بهما الكاط ؤن ًغوي الث٣ت خضًثا ًسال٠  ٖىه: "لِـ الكاط في الخضًث ؤن ًغوي الث٣ت ما ال ًغوٍه ٚحٍر

ت ٖلىم الخضًث م  171ال٨ٟاًت في ٖلم الغواًت م –الىاؽ ٞهظا الكاط مً الخضًث" ُٞه   .119ومٗٞغ

ما ال ٌؿ٘ اإلادضر حهله ، للمُاوصخي -و٢ا٫ اإلاُاوصخي: "الكاط ؤن ًغوٍه عاو مٗغوٝ ل٨ىه ال ًىا٤ٞ ٖلى عواًخه اإلاٗغوٞىن"،    

 .29م 

٤ُ في خض الكاط ما ّٖغٝ به الكاٞعي" و ٣ًى٫ وَٗل٤ الخاٞٔ ابً حجغ ٖلى َظا الباب، ٣ًى٫: "وفي      َُ لْ
َ
الجملت، ألا

٠ الكاط  غ: ؤن الكاط ما عواٍ اإلا٣بى٫ مسالٟا إلاً َى ؤولى مىه، وَظا َى اإلاٗخمض في حٍٗغ ٍغٝ مً َظا الخ٣ٍغ ُٖ ؤًًا:"

ضٍ الخاٞٔ الل٨ىىي خحن ٢ا٫ في ْٟغ ألاماوي م  ًّ كاٞعي في اٖخباع : "و٢ض ؤناب ال356بدؿب الانُالح" ؤَـ. وَى ما ؤ

 اإلاسالٟت وج٣ُُض الث٣ت" .
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مخهال ًٖ ؤبي بسخا١...، خُث ؤن ألاقبه ُٞه  2لٟت ُٞما عوي "مىسخى بً ٣ٖبت" ٌٗلل َظا الخضًث باإلاسا

ت.  حر بً مٗاٍو  بالهىاب َى ما ًغوٍه ؤصخاب ؤبي بسخا١ باإلعؾا٫ ٦مثل َػ

ومً ٚحر مخاب٘ ٖلُه مً ؤخض مً  وبخسٍغج الخضًث ًدبحن ؤن مىسخى بً ٣ٖبت ًىٟغص بغواًخه ًٖ ؤبي بسخا١ مخهال،

زم بالىٓغ بلى مسالٟخه لٛحٍر في طل٪، ًخطر ؤهه ٢ض زال٠ مً َم ؤ٢ىي مىه في خضًث ؤبي بسخا١.  ؤصخاب ؤبي بسخا١.

ى عحل ز٣ت زبذ مً جالمُظ ؤبي بسخا١ ت َو حر بً مٗاٍو ٗه الخضًث ًٖ ؤبي بسخا١ بِىما ًغؾله َػ ، و٢ض 3طل٪ ؤهه اهٟغص بٞغ

ى "قٗبت بً الدجاج" ؤجابٗه ٖلُه باإلعؾا٫ ؤًًا ألاخٟٔ وألازبذ مً حمُ٘ مً ًغوي ًٖ  . بل وعواٍ 4بي بسخا١، َو

ى مً ٢ضماء ؤصخاب ؤبي بسخا١  ٪ بً ٖبض هللا الىسعي"، َو ظا إلاا زبذ ٖىض 5 -ؤًًا–بمثل طل٪ اإلاغؾل"قٍغ . َو

البحه٣ي في ؾيىه خُث ؤزغج الخضًث ًٖ مىسخى بً ٣ٖبت بؿىضٍ ٢ا٫: "ؤزبروي ببغاَُم بً ٣ٌٗىب ٢ا٫ خضزىا ابً ؤبي 

م ٢ا٫ خضزى ا مدمض بً حٟٗغ ٢ا٫ خضزجي مىسخى بً ٣ٖبت ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ٖامغ الكٗبي ٢ا٫ ؾإلذ ابً مٍغ

ىجغ بثالر وع٦ٗخحن  نلى هللا ٖلُه وؾلمٖباؽ وابً ٖمغ ٠ُ٦ ٧ان نالة عؾى٫ هللا  باللُل ٢اال زالر ٖكغة ع٦ٗت ٍو

٤ ألاخٟٔ قٗبت ابً الدجاج ًٖ ؤبي بسخا١ مغؾال ٢ا-بٗض ٞجغ". ٫: ؤهبإ مدمض ابً بكاع ٢ا٫ زم زجى ٖلُه مً ٍَغ

٧ان ًهلي مً  نلى هللا ٖلُه وؾلمخضزىا  ابً ؤبي ٖضي ًٖ قٗبت ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي ؾلمت والكٗبي ؤن الىبي 

 . 6"اللُل زالر ٖكغة ع٦ٗت

:ِ "ًٖ مىسخى بً ٣ٖبت ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ٖامغ الكٗبي ٢ا٫: ؾإلذ  بل وؤزغحه بمثل طل٪ الُبراوي في اإلاعجم ألاوؾ

ىجغ بثالر وع٦ٗخحن بٗض ٖبض  بض هللا بً ٖمغ ٠ُ٦ ٧اهذ نالة عؾى٫ هللا باللُل ٣ٞاال زالر ٖكغة زمان ٍو هللا بً ٖباؽ ٖو

  و٢ا٫: الٟجغ"

٪ ًٖ ؤبي بسخا١ ٞلم ًهله:  "حىصٍ مىسخى بً ٣ٖبت ٞغواٍ مخهال ًٖ بً ٖمغ وابً ٖباؽ" ، "وعواٍ قٍغ

٪ ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ٖامغ خضزىا مدمض بً الىًغ ألاػصي ٢ا٫ خضزىا قهاب بً  ٖباص الٗبضي ٢ا٫ خضزىا قٍغ

الكٗبي ٢ا٫ ٢ضمذ اإلاضًىت ٞؿإلذ ًٖ نالة عؾى٫ هللا باللُل ٞإحمٗىا ٖلى زالر ٖكغة مجها الىجغ وع٦ٗخحن ٢بل 

 ". 7الٟجغ

ىت  وبظل٪ ًخطر حٗلُل ونل َظا الخضًث وجثبُذ ؤلاعؾا٫ ُٞه بضاللت اإلاسالٟت ٖلى ؤهه ألاقبه بالهىاب، ل٣ٍغ

حر في خٟٔ خضًث ؤبي بسخا١. و٢ض جىب٘  مسالٟت الث٣ت إلاً َى ؤوز٤ مىه في َظا الخضًث. ٞمىسخى بً ٣ٖبت صون َػ

حر في بعؾاله ٦ما عؤًىا.  ٖلُه َػ

  

                                                                                                                                   
 (.371) 1/134ٖلل الخضًث:  1-

ب  2- غ الخ٣ٍغ  (.6992) 3/436َى ز٣ت ٣ُٞه بمام في اإلاٛاعي. جدٍغ
ب  -3 حر بً مٗاوٍت بً زضًج ؤبى زُثمت الجٟٗي ال٩ىفي ز٣ت زبذ بال ؤن ؾماٖه ًٖ ؤبي بسخا١ بإزغة الخ٣ٍغ ع٢م   342َى َػ

2062. 
ط٦ٍغ الترمظي بظل٪، وبمثله ٣ًى٫ ؤبى ػعٖت الغاػي، وعوي ًٖ ؤخمض بً خىبل ؤهه ٣ًضم قٗبت في ؤبي بسخا١، و٢ا٫ اإلاُمىوي، ٢لذ  -4

قغح -ألبي ٖبض هللا: "مً ؤ٦بر في ؤبي بسخا١؟ ٢ا٫: ما ؤحض في هٟسخي ؤ٦بر مً قٗبت ُٞه زم الثىعي، وقٗبت ؤ٢ضم ؾماٖا مً ؾُٟان...

 . 520-2/519ب ٖلل الترمظي البً عح
٪ ل٨ً ٖلى بؾغاثُل بً ًىوـ بً ؤبي بسخا١ في ؤبي بسخا١ الؿبُعي و٢ا٫: بهه ؤيبِ ٖىه وؤ٢ضم  -5 ه٣ل حماٖت ًٖ ؤخمض ج٣ضًم قٍغ

 ؾماٖا. 

وط٦غ ٖثمان الضاعمي ًٖ ًدحى بً مٗحن:" قغٍ٪ ؤخب بلي في ؤبي بسخا١ مً بؾغاثُل وَى ؤ٢ضم..." قغح ٖلل الترمظي    

2/522. 
 .410و  409خضًث ع٢م  1/146الؿجن ال٨بري  - 6
  162الخضًث ع٢م  1/158اإلاعجم ألاوؾِ  -7
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 مخالفت  الضػيف  للثلت:

 في الغاوي صلُل ٖلى عّص بٞغاصٍ. وبظل٪ ال ج٩ىن مسالٟت ال٠ًُٗ لل
َ

٠ٗ ًُ ث٣اث ؾب٤ ٖىض ٦المىا ًٖ الخّٟغص، ؤّن ال

ا وه٩اعة ؤًًا. ومً الخُب٣ُاث ٖلى مىهجُت الخٗلُل باإلاسالٟت في ال٠ًُٗ هظ٦غ ألبىاثىا الُلبت الىمىطج  ًٟ ْٗ  ؤقض ُي
ّ
بال

 آلاحي:

ب  ِّ مل ًٖ اإلاؿ اة ًٖ ألٖا ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ خماص بً ؾلمت ًٖ الدجاج بً ؤَع

سجض ٖلى  بً عاٞ٘، ًٖ ؾلُمان بً مؿهغ، ًٖ زغقت ٌُ ٣ضع ؤن  ًُ بً الُخغ ًٖ ٖمغ: بطا ؤقخّض الَخغُّ َوالّؼَِخاُم ٞلم 

ألاعى ٞلِسجض ٖلى ْهغ الغحا٢.٫ا٫ ؤبي:" َظا زُإ. ؤزبرها ؤبى مدمض ٖبض الغخمً ٢ا٫ خضزىا الخؿً بً الغبُ٘ ٢ا٫ 

ب ًٖ ٖمغ.٢ا٫ ؤبي: َظا  ض بً َو ب بً عاٞ٘ ًٖ ٍػ ِّ مل ًٖ اإلاؿ  .1الصخُذ"خضزىا ؤبى ألاخىم ًٖ ألٖا

اة"  له َىا إلاسالٟخه للصخُذ بغواًت ؤبي 2ٞهظا خضًث ًسُئ ُٞه "الدجاج بً ؤَع
ّ
مل . و٢ض ٖل بما ًغوٍه ًٖ ألٖا

مل .٣ٞض جاب٘ ؤبى ألاخىم في َظا الخضًث  اة" صون ؾاثغ الث٣اث ؤصخاب ألٖا ألاخىم. بل وجّٟغص به" الدجاج بً ؤَع

مل ٧ل مً " قٗبت، وػاثضة، وؤبى ٖىاهت، وؤبى مٗا م ز٣اث ؤصخاب ألٖا م َو حَر لي بً مؿهغ ٚو غ، ٖو ت الًٍغ ٍو

ب ًٖ ٖمغ ٢ىله: بطا اقخض الخّغ  ض بً َو اإلاٗغوٞحن. وطل٪ ؤن ؤلامام الضاع٢ُجي ٢ض ؾئل في ٖلله ًٖ خضًث ٍػ

ب ًٖ ٖمغ. خّضر  ض بً َو ب بً عاٞ٘ ًٖ ٍػ ِّ مل ًٖ اإلاؿ ٞلِسجض ؤخض٦م ٖلى زىبه؟ ٣ٞا٫ : َى خضًث بغواًت ألٖا

اة: به ًٖ  م، وزالٟهم الدجاج بً ؤَع حَر لي بً مؿهغ ٚو ت ٖو مل ٦ظل٪: قٗبت وػاثضة وؤبى ٖىاهت وؤبى مٗاٍو ألٖا

ب بً عاٞ٘ ًٖ ؾلُمان بً ُمؿهغ ًٖ زغقت بً الُخّغ ًٖ ٖمغ. و٢ى٫ قٗبت ومً جابٗه  ِّ مل ًٖ اإلاؿ ٞغواٍ ًٖ ألٖا

 .3ؤصر..." 

ا ة" للصخُذ مً عواًت الث٣اث. بل ل٨ىه َىا ٢ض زال٠ وبهظا ًخطر حٗلُل َظا الخضًث بمسالٟت "الدجاج بً ؤَع

م مما ًجٗله بظل٪  حَر غ وؤبى ألاخىم ٚو ت الًٍغ حهم قٗبت وؤبى مٗاٍو مل ٞو ٍِ الث٣اث ؤًًا مً ؤصخاب ألٖا في ِبْؾَىاِص

ا ومخٟغًصا بصخيء مى٨غ ًسُىء ُٞه ولم ًىا٣ٞه الث٣اث ٖلُه. ًٟ   مسال

  

                                           
 .294بغ٢م  1/109ٖلل الخضًث  - 1
ى عاو" نضو١ ٦ثحر الخُإ والخضلِـ _ 2 ب التهظًب  َو اة:" ناخب  (.1127) 222. وعاح٘ ج٣ٍغ ٣ًى٫ ؾُٟان الثىعي في الدجاج بً ؤَع

اصة ٖلى خضًث الىاؽ لِـ ٩ًاص له بعؾا٫ و٧ان ًغؾل ًٖ ٞالن وٞالن ول م ٌؿم٘ مجهما". و٢ا٫ ؤخمض:" في خضًثه ٍػ

ا ولم ا٦خب ٖىه خضًثا ٢ِ". ًغاح٘ تهظًب التهظًب:  اصة". ٢ا٫ ابً مٗحن:" جغ٦ذ الدجاج ٖمًض  ُٞه ٍػ
ّ
 2/196خضًث بال

٣ى٫ ؤبى خاجم الغاػي:" نضو١ ًضلـ ًٖ الًٟٗاء ٨ًخب خضًثه ٞةطا ٢ا٫ خضزىا ٞه.198بلى  ى نالر، ال ًغجاب في نض٢ه وزُئه بطا ٍو

" ّمً لم ًٍغ  ّٖمً عآٍ ٖو
ً
وجىٓغ ألا٢ىا٫ في يٟٗه بتهظًب  3/156الجغح والخٗضًل  بّحن الّؿمإ وال ًدخج بدضًثه و٧ان الدجاج مضلؿا

خضا٫: -وما بٗضَا 2/196التهظًب :   . 1726بغ٢م  1/458ومحزان الٖا
 .177ؾاا٫ ع٢م  2/152الٗلل للضاع ٢ُجي  - 3
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 الثامن الىظسي  الدزض

 اللسائن الترحيح

 

ج٣ّغع ُٞما ؾب٤ مً الخٗلُل بال٣غاثً ٖىض اإلاسالٟت، ؤهه ال ًدخ٨م في مسالٟت الغاوي لٛحٍر بد٨م مُّغص، وبهما ل٩ل 

ضاع ألاخ٩ام ٖلى ال٣غاثً واإلاغجخاث التي جٓهغ في الى٣ض.
ُ
 خضًث ه٣ض زام، بدُث ج

٦خب الٗلل اإلاٗغوٞت، َى  والظي ًخمثل مً اؾخ٣غاء مىهج الترحُذ بال٣غاثً وجصخُذ لىحه صون آزغ في مؿاثل 

٘، ومً و٠٢، وما اخخ٠ بظل٪ مً ال٣غاثً ٦إْن ٩ًىن عاوي الىنل، ؤو  الىٓغ في خا٫ مً ؤعؾل، ومً ونل، ومً ٞع

٘، ؤو الى٠٢ ؤخٟٔ ؤو ؤوز٤ ؤو ؤزبذ وجىب٘. ؤو ألن ؤخض الىحٍى ٧ان مً عواًت ي٠ُٗ ٌؿ٣ِ ٢ىله في  ؤلاعؾا٫ ؤو الٞغ

 .م٣ابل ال٣ى٫ آلازغ مً ز٣ت 

الترحيح باألحفظيت ، و الترحيح ً بحن ؤَم ال٣غاثً في الترحُذ بحن وحىٍ الخالٝ هجض الٗىانغ آلاجُت:  وم

 بالػدد والىثرة 

 أوال: الترحيح باألحفظيت 

ٗضُّ الخٟٔ وؤلاج٣ان والًبِ في طاث الغاوي زهلت في مضخه، ووٗخا في جىز٤ُ يبُه، و٦ىاًت ًٖ ٢ّىة بصعا٦ه  ٌُ

ىت مً بحن ال٣غاثً اإلاهمت في ٞهل زالٝ الخضًث بحن  ٗضُّ ألاخُٟٓت ٢ٍغ
ُ
وؤلاخاَت بدضًثه وؤخاصًث قُىزه.وبظل٪ ح

 إلاسخلٟت.الغواة، ووؾُلت مً وؾاثل الترحُذ بُجهم وبحن عواًاتهم ا

لُه   في الخصخُذ والخٗلُل جغحُدا بحن ألاخاصًث ٖىض اإلاسالٟت . ٖو
ً
ىت مً ؤ٦ثر الىؾاثل اؾخٗماال ٗض َظٍ ال٣ٍغ

ُ
٦ما ح

 .٣ٞض ٌٗمض الىا٢ض بلى الخصخُذ في م٣ابل الخٗلُل باألخٟٔ، وألاج٣ً، وألاٞهم، وألازبذ مً الغحا٫

وٍدصخى ًٖ الى٣اص مً طل٪ في ٦خب الٗلل الخٗابحر الخالُت: ؤن ٞالها، "ؤخٟٔ" ؤو "ؤخٟٔ وؤج٣ً" ؤو" ؤٞهم" 

ؤو " ؤزبذ" ؤو "ؤولئ٪ ؤخٟٔ" ؤو "َاالء ؤخٟٔ" ؤو " ؤخٟٔ ال٣ىم " ؤو "ٞالن ؤخٟٔ وؤزبذ وؤج٣ً" ؤو " عواٍ 

ٞالن وحماٖت مً الخٟاّ" ؤو" ٢ض عوي ٖضة مً الخٟاّ" ؤو"الخٟاّ ٣ًىلىن ٦ظا و٦ظا وَى ؤقبه " ؤو "عواٍ 

ٗىهه" ؤو "...ٞإًً  َظا الخضًث حماٖت مً الخٟاّ"  ؤو عواٍ بٌٗ الخٟاّ ...وَى الصخُذ" و" الخٟاّ ال ًٞغ

 ٧ان َاالء الخٟاّ ٖىه" و٨َظا.... .

ٖلل الخضًث ألًب ؤبي خاجم: ل اإلاثا٫ مً ٦خاب  لى ؾُب ٌ الىماطجٖ  الب ٗب ٪ ببجي اُل  وبُل

، وؤؾىضٍ ٢خاصة ٞإيهما ؤصر؟ "...و٢لذ أل- ض الغق٪ ًٖ مٗاطة ًٖ ٖاجكت مى٢ٝى بي ػعٖت بن قٗبت ًغوي ًٖ ًٍؼ

ٕى ؤصر،  ض الغق٪ لِـ به بإؽ"٢ا٫:خضًث ٢خاصة مٞغ ٍؼ  .1 و٢خاصة ؤخٟٔ ٍو

 . 2"...٢لذ ألبي ؤيهما ؤقبه؟ ٢ا٫: ٖمغو بً مّغة ؤخٟٔ"  -

 .3وُٗم ؤزبذ"  " ...٣ٞلذ ألبي، خضًث ابً صاوص صخُذ ؟ ٢ا٫: ال، ؤبى -

ض ابً ؤبي ؤهِؿت ؤخٟٔ مً مٛحرة - ٕى ؤصر مً مى٢ٝى وألن ٍػ غ مٞغ " ...٣ٞا٫ ؤبى ػعٖت خضًث ؤبي بسخا١ ًٖ حٍغ

 .4بً مؿلم" 

                                           
 (.91) ٦1/42خاب ٖلل الخضًث للغاػي -1
 (.271) ٦1/100خاب ٖلل الخضًث للغاػي  -2
 (.301) ٦1/111خاب ٖلل الخضًث للغاػي  - 3
 (.785) ٦1/267خاب ٖلل الخضًث للغاػي  - 4
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 1"..٣ٞلذ ألبي ؤيهما ؤصر؟ ٣ٞا٫ ؤًىب وؾلُمان بً اإلاٛحرة ؤخٟٔ مً حغٍغ بً خاػم" -

" ..٢ا٫ ؤبي، ؤبى وُٗم ؤخٟٔ وؤج٣ً، ٢لذ ألبي: ًدحى بً خمؼة ؤٞهم بإَل بلضٍ ٢ا٫: ؤبىوُٗم في ٧ل شخيء ؤخٟٔ  -

 .2وؤج٣ً" 

 .3"... ٣ٞلذ ألبي ػعٖت ؤيهما ؤصر؟ ٣ٞا٫: مىسخى بً ؤٖحن ؤخٟٔ " -

ٗاٍ،٢لذ: ٞإيهم ؤصر؟ ٢ا٫:  مىهىع ؤ - ُغ ٞٞغ ٗه خهحن وعواٍ مىهىع ٞو خٟٔ الثالزت " ... ٢ا٫ ؤبي لم ًٞغ

 .4وؤزبتهم وؤج٣جهم" 

 .5"...٢ا٫ ؤبي َظا الصخُذ، ألن ٖمغا ؤخٟٔ مً ابً لهُٗت وؤج٣ً"  -

 .6" ... ٢لذ ألبي ؤيهما ؤصر؟ ٣ٞا٫: بن مىسخى ؤخٟٔ مً طا٥ " -

 .7"...ٞؿمٗذ ؤبي ٣ًى٫: ما ًغوٍه الىُٟلي ؤصر، والىُٟلي ؤخٟٔ... " -

 .8ٟٔ وال ؤ٢ضم ٖلى ؾمٗان في الخٟٔ ؤخًضا مً ؤق٩اله" "...ؾئل ؤبي ؤيهم ؤقبه؟ ٢ا٫: ؾمٗان ؤخ -

دصخى مً ٦خب الٗلل في الخٗلُل بإخُٟٓت الغحا٫ الخٟٓت مً ألاثمت ٦مال٪ 
ُ
حر طل٪ في ألاخاصًث ال٨ثحرة التي ج ٚو

ٖلماء  ، وؾُٟان الثىعي وجغحُذ ٢ىلهما ًٖ مً ًسالٟهما.9بً ؤوـ ًا مً الىماطج لترحُداث  الب  ٗب ٪ ببجي اُل ٗلل وبُل ال

لى ؾبُل الازخهاع ُانٖ   :لخضًث ؾٟ

  10".. مى٢ٝى ًٖ ؤبي ؾُٗض ألن الثىعي ؤخٟٔ.." -

ى ؤقبه ٖىضي ألن الثىعي ؤخٟٓهم"  -  11"... َو

ى ؤخٟٓهم وؤٖلى مً َاالء بضعحاث.. - بّي َو
ُ
  12"...خضًث الثىعي ؤصر ًٖ ؤ

 13"... عوي َظا الخضًث الثىعي ٣ٞا٫ ٦ظا و٦ظا مغؾل والثىعي ؤخٟٓهم"  -

 14"...٣ٞاال: ؾُٟان ؤخٟٔ الغحلحن..."  -

 "...٢ُل ألبي ػعٖت ؤيهما ؤصر؟ ٢ا٫: الثىعي ؤخٟٓهم ٧لهم.-

 ومن املثاٌ في حدًث مالً

غة ًٖ الىبي  نلى ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ صاوص بً ٢ِـ ًٖ وُٗم اإلاجمغ ًٖ ؤبي ٍَغ

ىا الؿالم ٖلُ٪، ٠ُ٨ٞ الهالة ٖلُ٪. وعواٍ مال٪ ًٖ وُٗم اإلاجمغ ًٖ مدمض بً  هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٢ُل له ٢ض ٖٞغ

ض ًٖ ؤبي مؿٗىص ًٖ الىبي.  ٢ُل ألبي: بن مىسخى بً كاٌ أبي: "حدًث مالً أصح، وحدًث داود خعؤ".ٖبض هللا بً ٍػ

                                           
 (.1043) ٦1/353خاب ٖلل الخضًث للغاػي  -1
 (.1642) ٦2/52خاب ٖلل الخضًث للغاػي  - 2
 (.1664) 2/59للغاػي  ٦خاب ٖلل الخضًث  -3
 (.2057) ٦2/187خاب ٖلل الخضًث للغاػي  -4
 (.2288) ٦2/264خاب ٖلل الخضًث للغاػي   -5
 (.2343) ٦2/280خاب ٖلل الخضًث للغاػي   -6
 (.2562) ٦2/346خاب ٖلل الخضًث للغاػي  -7
 (.2632) ٦2/372خاب ٖلل الخضًث للغاػي  -8
 (2309) 2/271الٗلل في ؤخُٟٓت مال٪ ًغاح٘ مً ٦خاب  - 9

 (.1118) 1/376ًىٓغ ٦خاب الٗلل  - 10
 (.1490) 2/6ًغاح٘ ٦خاب الٗلل  - 11
 (.1648) ٦2/55خاب الٗلل ًغاح٘  - 12
 (.2056) ٦2/87خاب الٗلل ًغاح٘  - 13
 (.2838) 2/444ًغاح٘ ٦خاب الٗلل  - 14
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ؼ ٢ا٫ خضزجي مدمض بً بؾماُٖل ؤبا ؾلمت ٢ض عوي ًٖ خبان بً ٌؿاع ٢ا٫ خضزىا ؤبى مُّغٝ ٖبُض هللا  بً َلخت بً ٦ٍغ

غة ًٖ الىبي.  فللذ ألبي: كد جابؼ هرا داود بن كيع؟ كاٌ : ٖلي الهاقمي ٌٗجي ؤبا حٟٗغ، ًٖ اإلاجمغ ًٖ ؤبي ٍَغ

 .1"مالً أحفظ، والحدًث حدًث مالً"

ض ًٖ ؤبي مؿٗىص ولِـ ًٖ ؤبي  جترجر َىا عواًت وُٗم اإلاجمغ ًٖ مدمض بً ٖبض هللا بً ٍػ

 . َ٘ ىب
ُ
م ؤهه ٢ض ج ٤ ؤلامام مال٪,ولِـ ٦ما ًغويها صاوص بً ٢ِـ ًٖ وُٗم اإلاجمغ ٚع غة.ومً ٍَغ ٍَغ

ىت ألاخُٟٓت،زم بكهغة الخضًث في مال٪ ؤًًا.  واٖخمض في الترحُذ ٖلى ٢ٍغ

بً هجض "في الخُمم"، ما ٌٗلل بإخُٟٓت مال٪، وؾُٟان بً ُِٖىت خُث ٣ًى٫ ا ومن املثاٌ في حدًث مالً وطفيان مػا

غي ًٖ ٖبُض هللا  :ؤبي خاجم بض الغخمً بً ؤسخا١ ًٖ الَؼ "ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ نالر بً ٦ِؿان ٖو

فلاال:هرا خعؤ، زواه مالً وابن  بً ٖبض هللا ًٖ بً ٖباؽ ًٖ ٖماع ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم في الخُمم.

٢لذ:"٢ض عواٍ . 2وهى الصحيح وهما أحفظغن الصهسي غن غبيد هللا بن غبد هللا غن أبيه غن غّماز،  غييىت

م ؤصخاب ال٨خب غي ًٖ ٖبُض هللا بً ٖبض هللا ًٖ ّٖماع ًٖ الىبي َو ٣ُل وابً ؤبي طثب ًٖ الَؼ  ًىوـ ٖو

ىت ألاخٟٓ .3"مالً صاحب هخاب وصاحب حفظفلاال: ذ في الخٗلُل ب٣ٍغ ظا مً الهٍغ ُت جغحُدا ٦ما جغي ؤيها َو

 الُالب.

 ومن املثاٌ في حيث طفيان الثىزي

٣ى٫ ابً ؤبي خاجم: "ؾإلذ ؤبي وؤبا ػعٖت ًٖ خضًث عواٍ ؾُٟان وبؾغاثُل ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤبي لُلى   ٍو

ال٨ىضي ًٖ ؾلمان ٢ا٫: ال هام٨م وال هى٨ذ وؿاء٦م. ٢لُذ: وعواٍ قٗبت ًٖ ؤبي بسخا١ ًٖ ؤوؽ بً يمعج ًٖ 

 .4 "طفيان أحفظ من شػبت، وحدًث الثىزي أصحفلاال: "، ٢لُذ: ؤيهما الصخُذ؟ ؾلمان

ر َىا خضًث ؾُٟان الثىعي وبؾغاثُل في ؤبي بسخا١، ًٖ ٢ى٫ قٗبت به في ؤبي بسخا١، والٗمضة في طل٪  ٣ٞض ُعّجِ

 ٖلى ألاخُٟٓت صاثما.

ًْ ًغوي ًٖ ؤبي بسخا١  ، ًٞال ًٖ 5ٖىض ه٣اص ألاخاصًثوالثىعي في وا٢٘ خضًث ؤبي بسخا١ َى ألاخٟٔ مَم

ى ٌٗخبر مً اإلاخ٣ضمحن في ؤبي بسخا١ -مكاع٦ت بؾغاثُل له في الغواًت، ومخابٗخه في َظا الخضًث  ولظا لم ًخازغ  -6َو

ىت ؤخُٟٓت الثىعي في  الىا٢ضان ؤبي خاجم وؤبي ػعٖت َىا في جغحُذ عواًت الثىعي ٖلى عواًت قٗبت وؤ٦ضاَا حٗلُال ب٣ٍغ

 قٗبت. ؤبي بسخا١ مً 

 زاهيا: الترحيـح   بـالػدد  و الىثرة

ىت بجالء في ه٣ض اإلاسالٟت، ٖىض جإزحر عواًت ألا٢ل ٖضصا وحٗلُلها بغواًت الجماٖت، بدُث ؤن عواًت  جٓهغ َظٍ ال٣ٍغ

ا ٖلى نىابُت ْجِغي الخٗلُل لهظٍ  ألا٦ثر ٖضًصا واجٟا٢هم ج٩ىن صلُال ٢ٍى َُ ٢ىلهم وعجخان عواًتهم ٖلى مً زالٟهم، َٞ

ىت جىاَىء ألا٦ثر ٖلى خٟٔ ما لم  -بالًٓ الٛالب -اإلاسالٟت بالٗضص ألا٦ثر جغحُدا، وج٩ىن مسالٟت ألا٢ل مٗلىلت ب٣ٍغ

                                           
 (.205)76/1ٖلل الخضًث  -1
بً ؤبي ٖمغان ال٩ىفي، و٢ض جغجر باألخُٟٓت في ؾُٟان ؤخاصًث ؤزغي ب٨خاب الٗلل، مجها  ؤي مال٪، وؾُٟان بً ُِٖىت -2

ٗىٍ..، وؾُٟان وبؾغاثُل ؤج٣ً " م ولم ًٞغ وبلٟٔ : "  -( 842) 1/284بلٟٔ: "...عواٍ ؾُٟان وؤبى ألاخىم وبؾغاثُل وٚحَر

(. وبلٟٔ : " ابً ُِٖىت ؤخٟٓهم ٧لهم " 1734) 2/80...ببً ُِٖىت ؤخٟٔ وؤٖلم بٗمغو بً صًىاع مً الخؿحن ابً وا٢ض " 

 (.618) 1/214(. وبلٟٔ : "... ٧ان ابً ُِٖىت ؤٖلم الىاؽ بدضًث ٖمغو بً صًىاع" 2099) 2/203
 (.61) 1/32ٖلل الخضًث  -3
 (.1215) 1/406(، و٦غعٍ في 299) 1/110ٖلل الخضًث  -4
 (.522بلى  2/519ؤزغي في قغح ٖلل الترمظي. ًغاح٘ ) ط٦غٍ الترمظي في ٖلله، وقغخه ابً عحب الخىبلي م٘ ؤ٢ىا٫ -5
ما ٦ثحر...2058و  90ًغاح٘ اإلاغح٘ هٟؿه، وفي الترحُذ بإخُٟٓت بؾغاثُل بً ًىوـ ًىٓغ خضًث ع٢م  -6 حَر  . ٚو
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 ًدٟٓه ألا٢ل. 

 وفي طل٪ ٌٗبر الى٣اص بالخٗابحر الخ٨مُت الخالُت:

م ُٞه ٞالن وبهما الصخُذ ٦ما عواٍ ٞالن " ٞالن زال٠ الخل٤ في َظا الخ ضًث و٢ا٫ ْٚحٍر ٦ظا و٦ظا..." ؤو "َو

الن و الن..."، ؤو "خضًث ٞالن ٞو الن ٞو َظا زُإ ٞالن َاالء ؤخٟٔ ؤخ٨ُم لهم به ٖلى ٞالن"، وهدى طل٪... " ؤو " ٞو

ى الصخُذ"، ؤ و "الىاؽ ًغوون ًٖ ٞالن والصخُذ خضًث ٞالن وحماٖت"، ؤو "خضًث ٞالن َى ما ًغوٍه ٖامت الث٣اث َو

٨ظا.   ًى٢ٟىهه"  ؤو "عوي ٚحر واخض ٦ظا و٦ظا..."، ؤو "َظا ؤقبه ألّن الث٣اث ٢ض اج٣ٟىا ٖلُه..."، َو

ٗجي ٢ىلهم بظل٪: بإّن ما اج٤ٟ ٖلُه الجماٖت ؤو الٗضص مً الث٣اث الخٟاّ ٖلى عواًخه بمؿا١ واخض بْن في  َو

ىت ٖلى بنابتهم، وبال  خالي صلُل عجخان ٖلى مً زالٟهم. ؤلاؾىاص ؤم اإلاتن ٢ٍغ

والجضًغ بالظ٦غ في َظا الباب ؤًًا َى ؤن وحٍى الترحُذ في َظا ألامغ ال جىدهغ وال يابِ لها باليؿبت بلى حمُ٘ 

ألاخاصًث اإلاكابهت ب٨خب الٗلل، بل ٧ل خضًث ٣ًىم  به جغحُذ زام. وبهما ًجهٌ بظل٪ اإلاماعؽ الًُٟ مً الكُىر 

ت التي زهىا بها ًٖ ؾاثغ ؤَل  الظًً ؤ٦ثروا مً حم٘ الُغ١ والغواًاث، بدُث عح٘ ٧ل طل٪ بلى مجغص الٟهم واإلاٗٞغ

 الٗلم .

ىت الٗضص وال٨ثرة، ٞمجها:  وؤّما ًٖ الكىاَض الٗامت في الترحُذ ب٣ٍغ

 ٌ  املثاٌ  ألاو

لُب ًٖ ٖبض الغخمً بً ألاؾىص ًٖ ٖل٣مت ًٖ ٖب
ُ
ض هللا ؤّن الىبي "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ الثىعي: ًٖ ٖانم بً ٧

٘ ًضًه زم لم ٌٗض.  لاٌ وهم فيه الثىزي، نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ام ٨ّٞبر ٞٞغ ًُ وزوي هرا الحدًث غن كاٌ أبي: "هرا خعؤ، 

ليب حماغت فلالىا ولهم:
ُ
ولم ًلل أحد ما زواه أن الىبي افخخح فسفؼ ًدًه زم زهؼ فعّبم وحػلها بين ُزهبديه،  غاصم بن و

 . 1الثىزي"

لُب. وؤوضر حٗلُله ج٣ضًم 
ُ
ٟٞي َظا الخضًث بّحن الغاػي ازخالٝ الثىعي ٖلى ما ًغوٍه حماٖت ًٖ ٖانم بً ٧

م في َظا الخضًث ٞاهٟغص بصخيء لم  ٢ى٫ الجماٖت مً ؤصخاب ٖانم ٖلى ٢ى٫ الثىعي ُٞه ل٩ىن الثىعي ٩ًىن ٢ض َو

 .  ٣ًله ٚحٍر

ُخىن ٢ى٫ الجماٖت مً ؤصخاب ٖانم ٖلى  ول٣ض وحض ٚحر ابً ؤبي خاجم مً ؤًّمت الخضًث الّى٣اص َصّدِ ًُ

٨م  ٢ى٫ الثىعي في َظا الخضًث، خُث ُؾِئَل الخاٞٔ الضاع٢ُجي: ًٖ خضًث ٖل٣مت ًٖ ٖبض هللا ٢ا٫: ؤال ؤٍع

لُب 
ُ
٘ ًضًه في ؤو٫ ج٨بحرة زم لم ٌٗض؟. ٣ٞا٫:"ًغوٍه ٖانم بً ٧ نالة عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞٞغ

 ىص ًٖ ٖل٣مت. خّضر به الثىعي ٖىه. ًٖ ٖبض الغخمً بً ألاؾ

لُب ًٖ ٖبض الغخمً بً ألاؾىص ًٖ ؤبُه ًٖ ٖل٣مت ًٖ ٖبض هللا. 
ُ
 وعواٍ ؤبى ب٨غ الجهكلي ًٖ ٖانم بً ٧

لُب ًٖ ٖبض الغخمً بً ألاؾىص ًٖ ٖل٣مت ًٖ ٖبض هللا. و٢ا٫ 
ُ
و٦ظل٪ عواٍ ابً بصَعـ ًٖ ٖانم بً ٧

ُه لٟٓت لِؿذ ا ؤبى خظًٟت في خضًثه ًٖ الثىعي وهي ٢ىله "زّم لم  الضاع٢ُجي: وبؾىاصٍ صخُذ، ٞو ت ط٦َغ بمدْٟى

ْض"، وؤما ؤخمض بً خىبل وؤبى ب٨غ بً ؤبي قِبت وابً همحر ٞغوٍو ًٖ و٦ُ٘، ولم ٣ًىلىا ُٞه "زم لم ٌٗض".... ولِـ  ُٗ ٌَ

ا 
ً
 . ٢2ى٫ مً ٢ا٫ "زم لم ٌٗض" مدْٟى

٨ظا ٧ان حٗلُل الخضًث ب٣ى٫ الجماٖت مىهجا في هٟي زب ىث لٟٓت "زم لم ٌٗض"، وج٣ضًم ٢ىلهم ٖلى ٢ى٫ ألا٢ل َو

 خحن اهٟغص بصخيء ٞسالٟهم. 

 

                                           
 (. 258) 1/96ٖلل الخضًث  -1
 . 804ؾاا٫ ع٢م -وما بٗضَا 5/171الٗلل للضاع٢ُجي  -2
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 املثاٌ الثاوي 

٢ا٫ ابً ؤبي خاجم الغاػي: "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؾُٗض بً ٖبض الجباع ال٨غابِسخي ًٖ مدمض بً ّٖماع اإلااطن، 

٪ بً ٖبض هللا بً ؤبي همغ ًٖ ؤوـ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم  ًهلي و٢غؤ ٢بل نالة  ًٖ قٍغ
ً
ؤهه عؤي عحال

ا". ٢ا٫ ؤبي: خضزىاٍ ؾُٗض بً ٖبض الجباع بهظا و٦خب بلّي به ؤخمض بً خٟو الىِؿابىعي.  ًٗ الهبذ، ٣ٞا٫: ؤنالجان م

 . كد وكاٌ أبي: ٢ا٫ خضزىا ؤبي ًٖ ببغاَُم بً َهمان ًٖ قٍغ٪ بً ٖبض هللا بً ؤبي همغ ًٖ ؤوـ ًٖ الىبي. بىدٍى

ً بن أبي همس غن أبي طلمت بن غبد السحمن كاٌ زأي زطٌى هللا  خالفهما: مالً والثىزي والدزاوزدي غن شٍس

 ًصلي. مسطل. 
 
 . 1وهرا أشبه وأصح" زحال

 ًٖ ،٪ بّحن ؤن "مدمض بً ّٖماع اإلااطن" و"ببغاَُم بً َهمان" ًىٟغصان بغواًت َظا الخضًث ًٖ قٍغ ًُ َظا الخٗلُل 

ا، في م٣ابل عواًت الجماٖت: )مال٪، والثىعي، والضعاوعصي(. ؤوـ بً مال٪، مٞغ ًٖ  ى

٦غ خضًث بً 
ُ
لُه ٞةن مدمض بً ٖماع وببغاَُم بً َهمان، وبن ٧اها ز٣خحن ٞهما عبما ٧اها ًسُئان ؤًًا. ول٣ض ط ٖو

ٛغب ؤًًا.  ٌُ  ابً َهمان بإهه ممً 
َ

 ّٖماع َظا مً ٚغاثبه ومىا٦حر في اإلاحزان ٖىض الظَبي، َوُوِن٠

٩ىن اإلاغؾل بطن ؤقبه وؤصر مً اإلاخهل  مال٪ والثىعي  -بغواًت الٗضص ألا٦ثر  -٦ما ٖغيه ابً ؤبي خاجم َىا-ٍو

م ألا٢ىي.  -والضعاوعصي  َو

إ ٣ى٫ ُٞه البساعي 2زم بّن الخضًث في اإلاَى "، وابً ٖبض البر في الخمهُض: "لم ًسخل٠ الغواة ًٖ واملسطل أصح -، ٍو

 . 3إزطاٌ هرا الحدًث" مال٪ في 

 

ىا٥  لىا  ىا٣َت بخثبِذ عواًت الجماٖت ؤو الٗضص ألا٦ثر ٖلى عواًاث ألا٢ل، جىّضر البَاثٟت مً ألامثلت الخٟهُلُت َو

. ٦ما ؤن مىُى١ الخٗلُل ًىبئ مً جل٪ الىماطج ًٖ بجالء مضي جإزحر َظٍ ال٣ٍغىت الترحُدُت في الخ٨م و حٗلُل اإلاسالٟاث

ا ىت الٗضص اإلاغجر لٛحَر   ؤط٦غ ل٨م مجها ٖلى ؾبُل الخمثُل ؤًًا ما ًلي:اإلاىهج اإلاخب٘ في ه٣ض اإلاسالٟت اإلاغصوصة ب٣ٍغ

ب ًٖ حابغ ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم :  _ 1 ِّ غي ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿ "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عواٍ ؾلُمان بً ٦ثحر ًٖ الَؼ

ًّ الجظٕ. وعواٍ ؤًًا  ً الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه ٧ان ًسُبٖ بلى حظٕ، ٞلما وي٘ اإلاىبر ٞهٗض ٖلُه َخ

ب ًٖ حابغ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم. ٢ا٫  ِّ ؾلُمان بً ٦ثحر ًٖ ًدحى بً ؾُٗض ألاههاعي ًٖ ؾُٗض بً اإلاؿ

غي  غي ، ٞةهه ًغوي ًٖ الَؼ ًٖ مً ؾم٘ حابغ ًٖ الىبي. وال ٌؿمي ؤخضا. ولى ؤبي: حمُٗا ٖىضي زُإ ؤما خضًث الَؼ

 هى ما ًسوٍه غامت الثلاثوأما حدًث ًححى بن طػيد فئهما ٧ان ؾم٘ مً ؾُٗض لباصع بلى حؿمُخه ولم ٨ًً ٖىه. 

 . 4وهى الصحيح" نلى هللا ٖلُه وؾلم غن ًححى غن حفص بن غبيد هللا غن أوع غن حابس غن الىبي 

" ؾمٗذ ؤبي وط٦غ خضًثا عواٍ ؤقهل بً خاجم ًٖ ابً ٖىن ًٖ مدمض بً ؤبي مىسخى   ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم :  _2 

: ألاقٗغي ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٧ان ًضٖى غن ابن غىن غن محمد بن  الىاض ًسوون . فظمػذ أبي ًلٌى

ن ًىكفىهه أن أبا مىسخى  . ٧5ان ًضٖى"  طيًر

ض بً َغون ومدمض بً ٖبض هللا الخؼاعي ًٖ خماص بً " ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عوا_  ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم : - 3 ٍ ًٍؼ

ؾلمت ًٖ ٢خاصة ًٖ ؤبي زمامت الث٣ٟي ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ الغخم حجىت 

                                           
ى 369) 1/134ٖلل الخضًث  -1  (. 319مغؾل مً خضًث ؤبي ؾلمت ؤًًا في )(، َو
 . ٦1/128خاب نالة اللُل باب ما حالء في ع٦ٗتي الٟجغ  - 2
 . 22/87الخمهُض  - 3
 (. 573) -1/199ٖلل الخضًث  -4
 (. 2567) 2/349ٖلل الخضًث  -5
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كاٌ أبي: ما أغلم أحدا زفؼ هرا هرًن والىاض ًىكفىهه كلذ ألبي أيهما اشبه بالصحيح كاٌ ٦ذجىت اإلاٛؼ٫. 

  .1 املىكىف أصح

و"ؾمٗذ ؤبا ػعٖت وخضزىا ًٖ ًدحى بً ُب٨حر ًٖ اللُث ًٖ َكام بً ؾٗض،  ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم :  _4

غة ٢ا٫: ٢الىا لغؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤصخاب  ض بً ؤؾلم ًٖ ُٖاء بً ٌؿاع ًٖ ؤبي ٍَغ ًٖ ٍػ

ة
ّ
 َظٍ آلاًت الٟاط

ّ
َغٍ﴾ الخمغ،٢ا٫:لم ًجز٫ ٖلّي في الخمغ شخيء بال ًَ ًرا  ْح

َ
ٍة ز عَّ

َ
ا٫َ ط

َ
٣

ْ
ث ْل ِم َم ْٗ ٌَ  ًْ َم

َ
بلى آزغ  2﴿ٞ

إهما الصحيح هما زواه مالً، وحفص بن  الؿىعة. ٢ا٫: ٢ا٫ ؤبى ػعٖت:"َظا وَم، وَم ُٞه اللُث

سة غن الىبي  د بن أطلم غن أبي صالح غن أبي هٍس ميظسة وابن أبي فدًً، غن هشام ابن طػد غن ٍش

 . 3نلى هللا ٖلُه وؾلم 

غي ًٖ ؤبي   ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم :  _5 ٍ: ؤبى ؾُٟان الِخْمَحري ًٖ ؾُٟان بً خؿحن ًٖ الَؼ "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث عوا

كاٌ أبي: هرا خعؤ والصحيح حدًث ؤمامت بً ؾهل بً خى٠ُ ًٖ ؤبُه ؤّن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم نلى ٖلى ٢بر. ٢ا٫: 

 . 4ىبي بال أبيه"ًىوع بن ًٍصد وحماغت غن الصهسي غن أبي أمامت غن ال

غي ٢ا٫ خضزىا ؾٗض      ابً ٖبض ٣ًى٫ ابً ؤبي خاجم : _6  "ؾإلذ ؤبي ًٖ خضًث ؾمٗه مً ببغاَُم بً ؾُٗض الجَى

الخمُض بً حٟٗغ ًٖ ٞلُذ بً ؾلُمان ًٖ خىحن بً ؤبي َخ٨ُم ًٖ ُخ٨ُم وابً ٖبض هللا بً ٢ِـ ًٖ ٖامغ بً ؾٗض ًٖ 

ٟحر ًٖ ًدحى بً ؤبي ٍَغغة ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا٫ "مً ؾم٘ اإلااطن. ٢ا٫ ؤبي: وحضث في ٦خ ُٖ اب ؾُٗض بً 

ؤًىب ًٖ ٖبُض هللا بً اإلاٛحرة ًٖ خ٨ُم ابً ٖبض هللا بً ٢ِـ ًٖ ٖامغ بً ؾٗض بً ؤبي و٢ام ًٖ ؤبُه ًٖ الىبي نلى 

هللا ٖلُه وؾلم. وعواٍ اللُث ًٖ خ٨ُم بً ٖبض هللا ًٖ ٖامغ بً ؾٗض ًٖ ؤبُه ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم. ٢ا٫: 

بُض هللا كلذ ألبي: أبى هٍسسة أشبه أو طػد؟ كاٌ: كد اجفم هفظان غلى غامس بن  ابً اإلاٛحرة مً ؤَل مهغ. واللُث ز٣ت ٖو

  .5طػد غن أبيه وهى أشبه"

 

 

 

 بعون هللا تعالى انتهى

  

                                           
 (. 2007( واهٓغ )2002) 2/170ٖلل الخضًث  -1
 .07الؼلؼلت: ؾىعة  -2
 (. 633) 1/218ٖلل الخضًث  -3
 (. 463) 1/163ٖلل الخضًث  4
 (. 2026-2709-1677(. وجغاح٘ ؤمثلت ؤزغي مً ٦خاب الٗلل في )462) 1/164ٖلل الخضًث  5
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 ألاغماٌ املىحهت:

 .وكىف العالب غلى مساحل غلم غلل الحدًث وأهم مصادزه اللدًمت واملػاصسة 

 ًنوكىف العالب غلى ألاغالم املػخمد  ٌ س غلميت حى  .ذلً في هرا الفن، وإغداد جلاٍز

  .جيليف العالب بئغداد جساحم غلميت مىزلت مخخصسة غن ألاغالم املػخمدة في ميدان الىلد 

 جىحيه العالب إلى الخػسف غلى املصىفاث في غلم غلل الحدًث. 

  وكىف العالب غلى مىهج الخؤليف في هرا الفن و ٌ س غلميت حى  ذلً. كيمخه الػلميت، وإغداد جلاٍز

 بالعالب  ةكساء   .يػاب وفهم الىصىص الىلدًت املدوهت فيهادغلى اطلهم  امن هخب غلل الحدًث جدٍز

  غلى بػض ألامثلت  هاجعبيلاتو جىحيه العالب إلى البحث في مؤهالث املخصدي للىلد الحدًثي. 

  س غلميت حىلهاومػسفت من داز غليهم إلاطىاداملدازض الحدًثيت، وكىف العالب غلى  .، وإغداد جلاٍز

  وجحليلها مثلت الحدًثيت الىازدة في الدزوض من مضااها ألا  كساءة وحفظ العالب للىصىص املرهىزة. 

  س فسدي حٌى  .ضمىن املجىحيه العالب للفهم الصحيح لخلً الىصىص من خالٌ إغداد جلٍس

  للىصىص الىازدة في الدزوض والخػسف غلى مىضىغها من مضااها ألاصليتجىحيه العلبت لللساءة املىهجيت. 

 إلصام العالب بحفظ الىصىص الىلدًت الىازدة في حػليل أحادًث والخدزب غلى جحليل مصعلحاتها. 

  س غلميت حىٌ مدي فهمهم واطديػابهم للمالبظاث السوائيت  حظب ألامثلت املدزوطتإغداد العالب لخلاٍز

  مىاكشت ألامثلت الىازدة في الدزوض، والخدزب غلى جحليل مصعلحاتها الىلدًت 

 .س غلميت مىحصة حٌى مدي اطديػابهم وفهمهم لألحيام الىلدًت في ألامثلت الحدًثيت  إغداد العالب لخلاٍز

 طخخساج الػللكساءاث جحليليت للىصىص واللىاغد املخػللت بعسق ا.  

  ب العالب غلى اطخخساج غلت  .بػض العسق الحدًثيت  غلىالحدًث من خالٌ إحساء ملابلت جدٍز

  س حٌى مفهىم مصعلح املخالفت من خالٌ ما هص غليه إلامام مظلم حفظ العالب .مؼ إغداد العالب لخلاٍز

 .للىصىص الىازدة في الدزض من مضااها

 

 


