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  قال تعاىل:
 

ِطيُعووا  يَا﴿
َ
أ ََ  َ ِطيُعووا اهذ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها اَّلذ يُّ

َ
أ

ْأ ِ   ُْ ُأ َْ ْأ ََونِ أ َنَنوا ُُ رِ ِمونأ مأ
َ َِِل اْلأ

ُ
أ ََ الرذُسوَل 

ْأ تُؤأِمُنووَ   ُْ الرذُسوِل إِ أ ُكنأ ََ  ِ َهُ إََِل اهذ ٍء ََُردُّ ََشأ
 
أ
َسُن تَأ حأ

َ
أ ََ  ٌ ِخرِ َذلَِك َخْيأ

َوأِم اْلأ اْلأ ََ  ِ  .﴾َِيًل بِاهذ
 

 .[95]النساء: 
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ّـال ّمةمقد 

 
 إن قال قائٌل:  

أحاديثثثثصحيحنيثثثثحيح احبخثثثثحي حيححيثثثثام(، عحدبخثثثثحي ح  ثثثث   عح  ثثثث ح»
يمل ت ح حإىلحبيإلسالم عحخحيحةعحك ،ها؛حدق حيشتملحبيحنيحيحان ح  ىحبعضح

حح.«يإلسريئي ي،ات؛حفتكونحت كحيإلسريئي ي،اتحخحيحًةح   ه 
حاحفاجلواب

حاإن،حهذهحيحشحهةحتتضم،نح ق ، ت عحدنتيجةًح
حبيحنيح،ةحيحك ،ي،ةحألحاديصحيحنيحيح ح   حيمل ت ح  .حح-يملق ، ةحيألدىل
حبيشتمالحيحنيحيح ح  ىحبعضحيإلسريئي ي،ات .ح-يملق ، ةحيحثانية

حبخح،ةحت كحيإلسريئي ي،ات .ح-يح تيجة
ح ثثثنحإ حثثثاتحخثثثح،ةححديح تثثثائ حا حإصيحخثثثح،مح قثثث ، اّاعحفثثثالحبثثث ، تنيثثث ،عحإا،

يحتني ،حيح تيجةحيحثم ، اة.حأ ،احإصيحخح،محيألدىلعحدحثث حهات حيحثمق ، ت ح عثًاعححك
حتنيث ،حيحثانيةعحأدحخح،ثمحيحثانيةعحدحث حتنيث ،حيألدىل؛حفاح تيجةحابط ةعحبالحميب.

 تانحإنحكانثثثمحيملقثثث ،ححعدهكثثثذيحيأل ثثثرح حقيثثثا حيحشثثثمول»قثثثالحيبثثثنحتيمي،ثثثةاح
ح. 1ب« اتحفاح تيجةحتتح حأعع حيملق ،حدإا،ححعكانمحيح تيجةح ع و ةًحححع ع و ت 
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8 

حدإل حاتحبطالنحيملق ، ةحيألدىلعحاحب ،ح نحبيانحست،ةحأ ومح هم،ةا
عحاحي ت زمحيحتنيحي حيحك ،ي،.ح-1 حيحتنيحي حيحتني يفي،
.ح-2 حيحتنيحي حيح   (،عحاحي ت زمحيحتنيحي حيحثمت ثي،
.ح-3 حيحتنيحي حيحثمع و(،عحاحي ت زمحيحتنيحي حيح فظي،
.ي حيحثمطاب حيحتنيحي حيحني دم(،عحاحي ت زمحيحتنيحح-1 حقي،
حيحتنيحي حياجتهاد(،عحاحي ت زمحيحتنيحي حيات،فاقي،.ح-5
.ح-6 عحاحي ت زمحيحتنيحي حيحقطعي، حيحتنيحي حيحثح يثي،
ح
ح
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 التصحيح التصنيفّي، ل يستلزم التصحيح الكّلّي: -أّوًل 
ف يسح ريدحيحشثيي احيححيثام(،عحد  ث  عح ثنحتنيث يفهماحهثذينحيحكتثاب عح

عحأ(احد ثثنحدخثث حكثثل،حديحثث ح   همثثاحابحنيثثحي عحيح احثثةح  ثثىحيحتنيثثحي حيحك ،ثثي،
حيحنيحيح عحابحنيح،ة.ح حيسحيملقنيودح نحصحكحدخ حكل،حح يصعح
 ثثثنحهثثثذينحيحكتثثثاب عحبعثثثضحيملتثثثونححعديثثث ح، اح  ثثثىحصحثثثكحأن،ح حكثثثل،حديحثثث 

 حيحكتثثااحيحويحثثث عحدحيثثثلححعيملتياحفثثةعحيحثثثكحاحجلكثثنحيهمثثث حبي هثثثاعحف يريدهثثاح ًعثثثا
ح حيقني حيح احةح  ىحيحنيح،ةحيحك ،ي،ة.ح  ىحأن،حيملني ، ححث

حح؛ديححيثثام(،حمديهح حسثثثائرحيملويعثث ح  ثثىحيحنيثثويا»قثثالحيبثثنحتيمي،ثثةاح حيحثثث ،
إصيحدقثث ح ثثنحبعثثضحيحثثرديةحغ ثثهححعغ ثثهحهثثذيحيحثثريد(عحكمثثاحجثثرتح ادتثث ح ثثثلحصحثثك

يحثثكحيع ثث حلثثاحيحنيثثوياعحد ثثاح  مثثمحدقثث حفيثث ححع ححفثث عحصكثثرحأحفثثا حسثثائرحيحثثردية
ححعغ ه حدق حب ، ح.ح 1ب«حفي حيحنيوياإا،

دإنحيفرتعثثث احيفرتيًعثثثاعحأن،حيحشثثثيي عحقثثث حقنيثثث يحيّكثثث حابحنيثثثح،ةحيحك ،ي،ثثثةعح
يحثمؤح،فيثثثنحيحق ي ثثثىعحيحثثذينحصهحثثويحإحثثثىحيحقثثولح  ثثىحأحثثثاديصحبيحنيحيحيثثثن عحفثث ن،ح

بتنيثثثثحي حهثثثثذينحيحكتابيثثثثثنعححثثثثث حيكثثثثثونويحيقنيثثثثث دنعحبتنيثثثثحيحه ححثهمثثثثثاعحيحقثثثثثولح
حا.حابحنيح،ةحيحك ،ي،ةحألحاديثهم

حعأبثثوح حثث حهحعيححيثثام(،ححا حيحنيثثحي لح ثثنحخثث ،حأد،ح»قثثالحيبثثنحيحنيثثال احح
حعاجث  حبثنحيّج،ثث  ثحعح  ث واه عحدتالهحأبوحيحثحعجعفي،حثيححعما يلثبنحإسح حمم،ح

ديسثتفادححع حأخثذح ثنحيححيثام(،حد    ح  حأن،حح نحأنف ه .حعيحقشري(،ححعيح ي ابوم(،ح
ح. 2ب«يحكتبحبع حكتااحهحيحعزيزحيشامك ح حأكثرحشيوخ .حدكتاابمهاحأخ ،ححع   

                                                           
 .حح102-5/101 ح  هاجحيح  ،ةحيح حوي،ةاح1ب
 .41 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح2ب
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ح  ثثثثثثثىحأن،حخثثثثثثثاححها يقثثثثثثثولححفهثثثثثثثذهحيحعحثثثثثثثامةعحاحتفيثثثثثثث حيحك ،ي،ثثثثثثثةعحبثثثثثثثلحتثثثثثثث ل،
ابألخح،ي،ةعح عىنحأن،حبيحنيحيح  حأكثرحخح،ًةعح نحسائرحيحكتبحيّ يثي،ة؛حأ(اح

أيبحديددعحدسثثث نحيحرت ثثثذ(،عححأخثثث ،ح ثثثنح  ثثث  حأاثثث عحدسثثث نحيبثثثنح اجثثث عحدسثثث ن
عح خزجلثثثةعحدخثثثحي حيبثثثنححح،ثثثانعحد عثثثاج حيحطثثث ي ،عحدخثثثحي حيبثثثنحدسثثث نحيح  ثثثائي،

عحدغريهثاح ثنحكتثبحيّث يص؛ح دس نحيح يمقطين،عحد  ت مكحيّاك عحدس نحيححيهقي،
ح  ىحأحاديصحغريحخحيحة.حماعاحمت  ح نحيشتماهلحعحكن،حهذهحيألخح،ي،ة

حدد وىحيّك حبتنيحي حمجيث ح ثاحأدمدهحيححيثام(،ح»قالحب محيح ينحيحعيين،اح
ح. 1ب«ةححتتاجحإىلحدحيلحقاط ي،حد وىحيحك ،ححةعحألن،حهغريح وج،ححعفي 

ثث حهثثذهحيّقيقثثةحأن،حيبثثنحيحنيثثال حنف ثث عحيقثثولح ح وعثث حاحثث عح ثثنحح ديؤك،
 حكتابيهمثثثثثاحابإلسثثثثث ادححعحد  ثثثثث  ح ثثثثثاحأسثثثثث  هحيححيثثثثثام(،ح»كتابثثثثث حنف ثثثثث اح

دهثثثوحيحثثثذ(ححع احيملع  ثثثبثثثالحإشثثثكال.حدأ ،ثثثحعت فثثثذحكحيحثثثذ(ححكمثثثاحبنيثثثح،ححعنيثثثليملت،ح
ثثث دأغ ثثثبح ثثثاحدقثثث حصحثثثكح حكتثثثااحح-حأدحأكثثثثرحعادهحديحثثث إسثثث حأفح ثثثنح حتثثث ذ حح 

ح. 2ب«ففيحبعض حنظرح-يح    حق يلحج  ححدهوح حكتااحعيححيام(،ح
 ح  يهثاحبعثضحتك ،ثحعسوىحأحرفحي رية»ديقولح ح وع حاح عحأيًضااح

ّ ححعأهثثثثلحيح قثثثث    ثثثث حأهثثثثلحهثثثثذيححعدغثثثثريهعحدهثثثثيح عردفثثثثةحعكاحثثثث يمقطين،حححعا ف،ثثثث ثثثثنحي
ح. 3ب«يحشأن
يثثرىحأن،حهثثذينحيحكتثثاب عحأخثث ،ح ثثنحسثثائرحكتثثبحيّثث يص؛حفثثابنحيحنيثثال عحح

حكثثونحأغ ثثبح ثثاحفيهمثثاحخثثحيًحاعح ثث حيا ثثرتيفحبوجثثودحخثث ف ح ثثنحيألحاديثثصعح

                                                           
 .16/112 ح م ةحيحقام(اح1ب
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ح ة.ح ةعحديألحاديصحيمل تق حغريحيحنيحيحةعحفيهماعحدمهااحيألحاديصحغريحيمل   ح
قةعح  حدجثودحيخثتالفح ةعحفهيحيألحاديصحيملع  حفأ ،احيألحاديصحغريحيمل   ح

ح.ح 1بملؤح،ف ح حتنيحي حبعضهاب حي
اح ثثثلح ثثثنحخثث ،حأد،ح»قثثالحنيثثثنحيحثثث ينحيحعريقثثثي،  حبثثثنح ح حمجثثث حيحنيثثثحي اححمم،

   حيهمهثومعحدهثوحيحنيثحي .ححع نحكتااح    حدكتاب حأخ ،ححعإمسا يلحيححيام(،ح
ح. 2ب«ددنحيحتع ي حديحرتيج حع حيحنيويا.حديملريدح احأس  هاحإن،حدقالحيح ود(،ح

فهيحأحاديصعحينتقث هاحبعثضحيملثؤح،ف حيحقث ي ىعحح ةعدأ ،احيألحاديصحيمل تق ح
حس ً يعحأدح تً اعحأدحس ً يحد تً ا.حدق حأشامحكثريح نحيملؤح،ف حإىلحهذهحيانتقاديت.

ثثع  ثث ح حيحنيثثحي حأحاديثثصحي ح ، حدهلثثذيحكثثانحفيمثثاحخ ثث»قثثالحيبثثنحتيمي،ثثةاح اح حأن،
ح. 3ب« حح ،ح حأن،حع  حاحي حدإنحكانحمجهومح تونحيحنيحيح حم،ححعغ ه

 حثصكثثرحيحثث ابلعحدحثثحعدحثثيسح حخثثحي حيححيثثام(،ح»لحيبثثنحتيمي،ثثةحأيًضثثااحقثثادح
يثثثثذكرهح ا ،ثثثثةحأخثثثثحااحيحزهثثثثر(،ح  ثثثث عحدحكثثثثنحصكثثثثرهحيبثثثثنح يي ثثثثةعحدمديهح  ثثثث  ح ح

ح.ح 1ب«دأشامحإىلحغ هحيبنح يي ةحفي حعخحيح عحدق حطعنحيإل امحأا ح حصحك
 حبعثثضحثحثثنيح، حاحي حثاح ثثثًحم،ىحخحيحثثث ثث حي حثم،احقثثثد ثث»قثثالحيبثثنحتيمي،ثثةحأيًضثثااحدح

يحتنيحيح عحفيقوحوناحهثوحعثعي عححثيسحثردنحخياحفون حفثح يصعحدآخثاءحيحث  م
بنيحي عح ثلحأحفا حمديهاح    ح حخحيح عحدانن  ح حخح،تهاحغريهح ثنحأهثلح
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ح.ح 1ب«ب حيل...حمحبني ق عحإا،حز حثجث حيحع  عحإ ،اح ث  عحأدحددن عحأدحفوق عحفهذيحاحي
مجحانثثثث ح ثثثثنححيثثثثصح ثثثث محيحشثثثثذدصحاحدأ ،ثثثث»قثثثثالحيبثثثثنححجثثثثرحيحع ثثثثقال ،احدح
 حق ثثاحينت حم،ثثحعي ثث دًححأقثثل،ححع ثثنحيألحاديثثصحع ح  ثثىحيححيثثام(،حق ثث ثثاحينت ححفثث ن،ححعديإل ثثالل

ح. 2ب«  ىح    
 تح  يهمثاحق ثيألحاديثصحيحثكحينت ححفث ن،ح»قالحيبنححجثرحيحع ثقال ،حأيًضثااحدح

 حفنيثلححعاًلحكمثاحسثيأذحصكثرحصحثكح فني ثححعب غمح ائكححث يصحد شثرةحأحاديثص
ح؛  ثثثث  حدابقثثثثيحصحثثثثكحخيثثثثت ،ححع ثثثثنح ثثثثان ح  هثثثثاح قثثثثل،ححيححيثثثثام(،ححيخثثثثت ،ححع فثثثثرد
ح. 3ب«احكثريانتقادحفي حأمج حم،حح احقل،ححأن،ححشك،ححدا

 ححي ثثمح ثثنح ثثت حهثثذيحدصيكعح  مثثت حأن،ثثفثث صيح  ،ح»دقثثالححمم،ثث حمشثثي حمعثثااح
حثثثث يصحمديهححيإلسثثثثالم؛حأنحيثثثثؤ نحيمل ثثثث  حبكثثثثل،ححداح ثثثثنحأمكثثثثانحعأخثثثثولحيإلجلثثثثان

داح ححعالمثةحيإلسثيحخثح،حثرطحأحث حفثثتثيشح ثيكنح وعو  عحبلحح هماححعيححيام(،ح
د  مثت حح؛ ثاحفيث حديإلقثريمحبكثل،ححعيححيام(،ححالعح  ىحخحي ةحياط،حيحتفنيي ي،حح عرفت 

حإا،ححعهثذهحيألحاديثصحبعث حيحع ث حبثث حيمل ث  حاحجلكثنحأنحي كثرححث يثًاح ثنحأيًضثاحأن،ح
فاحع مثثثاءحيحثثثذينحأنكثثثرديححأدحسثثث ً يعحع ت ًثثثاحعت   ثثثىح ثثث محخثثثح،ححعبثثث حيلحيقثثثومح  ثثث ه

ونحثقثث حيكثثعحمح  ثث ه ثا ثثثةحقثح دح،ثثردهاحإا،حث حي كثثثةحبعثثضحت ثثكحيألحاديثثصعححثثخثثح،ح
ح. 1ب«أح ه حطا ً اح حدينحيإلسالمح ،حع حعحداحيث حدبعضهاحخطأًححعبعضهاحخويابًح

خثثثحي ححاحإن،حنقثثثولح ثث ،ححع  ثثث حهثثذيحك ،ثث»دقثثالححمم،ثث حمشثثثي حمعثثاعحأيًضثثااح
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هثثثوحدمديتثث ح ثثثنححعحثثيسح عنيثثوً اح دحك ،ثثثح؛هحبعثث حكتثثااحعكتثثثااححأخثث ،ححعيححيثثام(،ح
 ثثثاحأسثثثهلحيحتكفثثثريح  ثثثىحح ثثثريفاح حشثثثيءح ثثثنحمدييتثثث حكثثثافرًي حيخلطثثثأعحدحثثثيسحكثثثل،ح

ح. 1ب«رينعحدح ح احهحدنع حيحوكيل ةحظويهرحأقويلحيملتأخ،ح ق ، ح
حع نح شريتحيأل ث ثةحع ثالحهذيحيحشذدصح حهذيحيّ يص»دقالحيألححا ،اح

عحدكثثذيحيححيثثام(،حححي نيثثحونححيتعني،ثثحنيحثثذيحعيح اشثث    ثثىحجهثثلحبعثثضححيحثثكحتثث ل،ح
خثثثحي  حديقابثثثلحح ثثثاحفيهمثثثاحكثثثل،حححاحأ مثثثىعحديقطعثثثونح ن،ححًحتعني،ثثثحعحي ح  ثثث  حنيثثث

دنح ثثثثثثثنحفثثثثثثثريد،ححعيحثثثثثثثذينحاحيقيمثثثثثثثونحح نيثثثثثثثحيح حدنانًححعاات،ثثثثثثثهثثثثثثثؤاءحبعثثثثثثثضحيحك ح
ح. 2ب« احاحيويف ح قوهل حدأهويءه حعأحاديثهما

دحثثيسح ثثنحيّكمثثةح حشثثيءعحأنحف ثثيسح ثثنحيحع ثث عح»دقثثالحيألححثثا ،حأيًضثثااح
ثثث حأانعحإىلحنقثثث حيحنيثثثحيح عحدأدعحيألحاديثثثصحيملوجثثثودةح حيح ثثث نحيألمبعثثثةعح أتوج،
ح حتثمثثر، دغريهاعحغريح عردفحخحيحهاح نحععيفها.ححكنح حأ  اءحيحححثصحيحع مثي،
 عثثثيحبعثثثضحيألحاديثثثصح حيحنيثثثحيح عحأدح حأحثثث مهاعحفي كشثثث ح حأن،حه ثثثاكح

 ثثثنحكثثثانح حميثثثبحم،ثثثاحأحكثثث حأانح  ثثثىحبعثثثضحبعثثثضحيألحاديثثثصحيحضثثثعيفة.ححكثثثنح
يعح 3بيألحاديثثص عحف يعثث حإىلحفثثت حيححثثام(عحف ثثيج حه ثثاكحأشثثياءحكثثثريًةعحدكثثثريًةحجثث  

احأ ثريحيملثؤ   ح حي تق هاحيّاف حأاث حبثنححجثرحيحع ثقال ،عحيحثذ(حي ح  ثم،ىح ث ،
فقينحيصعحديحذ(حأ تق حأانعحدأظن،حأن،حكل،ح نحكانح شامًكاح حهذيحيحع  عحيثوي يّ

ح ح   ىحأن، حملحت  حيح  اءحبع هح ث  .حهذيحيإل امحأا حبثنححجثرحيحع ثقال ،حيحث ،
أ  اءحشرح حأخطاًءحكثريًةعح حأحاديصحيححيام(،عحبوج ح احكانححثيسح حأحاديثصح

                                                           
ح.29/51ح حجم ،ةحيمل اما1ب
 .6/93 حس   ةحيألحاديصحيحنيحيحةاح2ب
ح حيحعحامةحمكيكةعحد ريدهاحب نحكانح حميبح نححكميح  ىحبعضحيألحاديص .3ب
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.ح  ثثثث ،حنقثثث (حعحبثثثلحد ثثاحجثثثاءح حبعثثثضحيح ثثث نعحد حبعثثضحيمل ثثثاني  1ب  ثث  حفقثثثه
ح ح يصحك ، ..حأ(احيقثالاحح 2بمًةحتكونيملوجودح حأحاديصحخحي حيححيام(،عحيف

هثثثثذيححثثثث يصحعثثثثعي عحديفمًةحيكثثثثونحنقثثثثً يحهثثثثزءح ثثثثنححثثثث يص..حأخثثثثلحيّثثثث يصح
ح. 3ب«خحي عححكنحيكونحجزءح   حغريحخحي 

                                                           
ح حيحعحامةحمكيكةعحد ريدهحغريحديع ح  ها.1ب
ح ح حيملطحوعاحبتكون عحديحنيويااحبيكون .2ب
ح.526 حفتادىحيحشيخحيألححا ،اح3ب
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 التصحيح السندّي، ل يستلزم التصحيح الـمتنـّي: -اثنًيا
خح،ةحيّ يصح   حبأهلحيّ يص عحتقومح  ىحيت،نيالحيح   حب قلحيحع لحح
ح.ح 1بعح نح ث  عحإىلح  تهاهعح  حيح ال ةح نحيحشذدصعحد نحيحع ،ةيحضابه

يح ث  عحدجلكثنححيحع ،ة عحجلكنحأنحيكوانح بدح عدهذينحيألخرييناحبيحشذدص
حأنحيكوانح حيملنتعحأيًضا.

ثحبنيثثثح،ةحيح ثثث  ؛حألن،ثثث حيثثثريهح ت،نيثثثاًلحب قثثثلحدحثثثذحكحجلكثثثنحأنحدكثثث حي ثثث ، حح
 حسثثال ةحيح ثث  ح ثثنحيحشثثذدصعحديحع ،ثثة؛حيحعثث لحيحضثثابهعح ثثنح ث ثث عحإىلح  تهثثاهعح ثث

ثثث ح ثثثنحسثثثال ةحيملثثثنتعح حبعثثث حأنحيتأك، دحك ،ثثث حاحدكثثث ح  ثثثىحيّثثث يصحابحنيثثثح،ةعحإا،
ح  هماعحأ(اح نحيحشذدصعحديحع ،ة.

بخح،ةحيح   حاحت ت زمحخحةحيملثنت عحدهثذهحقا ث ةح عردفثةحدحذحكحقاحوياح
ًضاحمج حبعضح شهومةح   حبأهلحيّ يص عحاحتكادحجت ح نحي كرها؛حدحذحكحأي

ح.ح 2بيملؤح،ف حب حدخ حيح   حابحنيح،ةعحددخ حيملنتحابح كامة
أدحح ثثثنححعهثثثذيححثثث يصحخثثثحي حيإلسثثث اد"قثثثوهل اح»قثثثالحيبثثثنحيحنيثثثال اح

 حقثثثث ح؛حألن،ثثثث"أدححثثثث يصحح ثثثثنحعهثثثثذيححثثثث يصحخثثثثحي "ددنحقثثثثوهل احح"عيإلسثثثث اد
حح. 3ب«اًلحيحأدح ع  ح؛ححكون حشاص حداحيني ،حح"عهذيحح يصحخحي حيإلس اد"يقالاح
عحددنح"أدحخثثثثحيح حعحثثثث يصحح ثثثثنحيإلسثثثث اد"دقثثثثوهل اح»دقثثثثالحيح ثثثثود(،احح
ددنححعأدحد ثثنحيإلسثث ادحع حقثث حينيثث ،ح؛حألن،ثث"أدحح ثثنحعحثث يصحخثثحي "حاقثثوهل 

                                                           
 .99يصاح حينظراح عرفةحأنويعح  ومحيّ 1ب
عحدح ثثثثانحيمليثثثثزيناح5/1393عحدشثثثثر حسثثثث نحيبثثثثنح اجثثثث اح5/256 حينظثثثثراحيفميثثثثخحبغثثثث يداح2ب
 .9/146عحد5/192
 .109 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح3ب
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حح. 1ب«ةأدح  ،ححعحشذدصح؛يملنت
احي ثزمححعةحأدحيّ ثنح  ثىحيإلسث ادقثالاحديّكث حابحنيثح،ح»دقالحيبنحكثرياحح

حح. 2ب«اًلحيحأدح ع  حاص ح   حيّك حبذحكح  ىحيملنتعحإصحق حيكونحش
دهذهحيحقا  ةح ا ،ةح حأحاديصحيحنيحيح عحد حغريمهاعحفتنيحي ح تونحح

ح ح  ىحإ حاتحسال تهاعح نحيحشذدصعحد نحيحع ،ة.يحنيحيح ح توق، ح
احح   حيّك ح  ىحيملثنتححعايح   حق حيكونحخحيحًححيحثا حأن،ح»قالحيحزمكشي،

خ ث ححيم حخث ،ح"حاقثالحعأنثسأخرج ح  ث  ح حخثحيح ح ثنححد ثاح ح احعابحضع 
ححثفكثثثثثانويحي ثثثثثتفتحونحيحنيثثثثثالةحبثثثثثحعد مثثثثثرحعدأيبحبكثثثثثرعححيح ثثثثث ،ح ثثثثث  حر   حم ا،  ّح مح ﴿ي

يححع ثثثثاح م    
ي   احيثثثثذكردنححع 3ب حير  حيحثثثثر اح ن حيحثثثثر ح  ثثثث   داح ححعلحقثثثثريءة حأد،ححع﴿ب  ح

ح. 1ب...«ةحفي حوجودحيحع ،حح؛د ت  حععي حعفهذيحيّ يصحس  هحخحي ح".آخرها
ف صيحينضافحإىلحصحكحك ، عحيختالفحيملؤح،ف عح حخح،ةحكثريعح نحأساني حح

بيحنيثثثحيح  عحأدمك ثثثاحأن،حيحقثثثولحبنيثثثح،ةحت ثثثكحيألسثثثاني عححثثثيسحأكثثثثرح ثثثنحقثثثولح
حيجتهاد(،عحيختال ،عحدحيسححكًماحقطعي اعح حكل،حح يصعح نحأحاديثهما.

كثثثثثثريًيح ثثثثثنحديحثثثثث يمقطين،حديحثثثثث ح ثثثثثنحأبثثثثثرنحبأهثثثثثلحيّثثثثث يص حيحثثثثثذينحينتقثثثثث ديححح
حأحاديصحيحنيحيح عحداحسي،ماح نحجهةحيح   .

يشثثثثتملح  يهثثثثاحكتثثثثااححعيبتثثثث يءحصكثثثثرحأحاديثثثثصح ع وحثثثثة»حقثثثثالحيحثثثث يمقطين،اح

                                                           
عحديح كثثثثثثثثثمح  ثثثثثثثثىح ق ، ثثثثثثثثثةح39عحدينظثثثثثثثثثثراحيحثم هثثثثثثثثثلحيحثثثثثثثثثرد(،اح29 حيحتقريثثثثثثثثثبحديحتي ثيثثثثثثثثثراح1ب

 .ح1/369يحنيثال اححيبن
 .120-119 حيختنيامح  ومحيّ يصاح2ب
 .2 حيحفاحتةاح3ب
 .114-1/119 حيح كمح  ىح ق ، ةحيبنحيحنيال اح1ب
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ح. 1ب«ديحنيوياح  هاحع مح   هابي،ححعأدحأح مهاحعد    حيححيام(،ح
 حثححعيح ق حأئم،ةدغريهح نححيح يمقطين،حح  ىحأن،ح»دقالحيبنححجرحيحع قال ،احح

ح. 2ب« حيإلس ادحععويححذحككماحتعر،حححع نحيحكتاب حصحكحفاءعويحاستييتعر،ح
دق حتك ، حبعضحأئم،ثةحيهثر حديحتعث يلعح حكثثريح ثنحمديةحيحنيثحيح عح ثنحح

ح. 3بحيصحيحع يحةعحد نححيصحيحضحه
اح ددنححعابإلخثثثثريجحهلثثثث حيحثثثثذينحينفثثثثردحيححيثثثثام(،ححأحثثثث هاحأن،ح»قثثثثالحيح ثثثثيوطي،

 ثثثانونححاع ح ثثث ه  حفثثثيه حابحض ثثثك  حيملثثثتحعأمبعمائثثثةحدبضثثثعةحد ال ثثثونحمجثثثاًلححا  ثثث  
حعسثثثثتمائةحد شثثثثردنحاددنحيححيثثثثام(،ححعديحثثثثذينحينفثثثثردح  ثثثث  حابإلخثثثثريجحهلثثثث حعمجثثثثاًلح
ح.ح 1ب«ون ائةحدست،ححاع ح  ه  حفيه حابحض حيملتك  ح

فثث ن،حهثثذيحيحتنيثثحي عحك ،هثثاعححح أسثثاني حيحنيثثحيح بحمثث حيحت ثث ي حبتنيثثحي ف
دقثثثث ح  م ثثثثاحيخثثثثتالفحفكيثثثث عحح؛ك ،هثثثثاحح  تثثثثونحيحنيثثثثحيح بحتنيثثثثحي ي ثثثت زمححا

ح. أحاديصحيحنيحيح بأساني حكثريح نححتنيحي يّ يص حأنف ه عح ححبأهل

                                                           
 .120 حيإلحزي اتحديحتتح، اح1ب
 .366 حه (حيح ام(اح2ب
 .144-103 حينظراحه (حيح ام(اح3ب
 .1/12 حت ميبحيحريد(اح1ب
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 التصحيح الـمعنوّي، ل يستلزم التصحيح اللفظّي: -اثلثًا
حيتأح، حيملنتح نح  نيرينحمئي  اح 

عحدهثوحيحع نيثرحيمل طثووعحديمل ثموععحديملكتثواعحديملقثردءعحدهثوحح-أ يحع نيرحيح فظي،
حق ي ةعحأدحكثريةعح  ظو ةحبنيومةح نحخومحيح ظ حيح غو(،. حامةح نحأحفا ح

ديكثثونحيحتيثثاح حبثث حيملتثثونعححفظي ثثاعحابحتيثثاح ح حيألدديتحيح غوي،ثثةعحد ح
جثثثذدمحيألحفثثثا عحد حأب يثثثةحيألحفثثثا عحد حإ ثثثرياحيألحفثثثا عحد حترتيثثثبحيألحفثثثا عح

حد حنايدةحيألحفا عحأدح حنقنيانا.ح
رحيملقنيثثثودح ثثنحيملثثنتعحأ(احهثثثوح ثثريدحيملثثثتك ، عحيحع نيثثرحيملع ثثو(،عحدهثثثوحيحع نيثثح-ا

حدق حي مك حيملياطبعحفيكونح فهوً اح   هعحدق حاحي مك عحفيكونحجمهوًاح   ه.
.حفأ ،ثاحيملعثىنحح دح معىنحخومحكثثريةعح  هثااحيملعثىنحيإلمجثا ،عحديملعثىنحيحتفنيثي ي،

عحفهوحي ملعىنحيح قي حيحزيئ عحيإلمجا ،عحفهوحيملعىنحيحعام،حح منتعحدأ ،احيملعىنحيحتفنيي ي،
ح  ىحيملعىنحيإلمجا ،.

عحتتيثاح حقطًعثاعح حيهانثبحيملع ثو(،؛حح ديملتونحيملتياحفةح حيهانبحيح فظي،
ححكن،حيحتياح حبي هاحيكونح  ىحخومت ا

حيحتياح حيحتام،عحح حيكونحيملعىنحيإلمجا ،ححكل،ح نتحخماحًفاححغريه.ح-1
حإلمجا ،حح متونحيملتياحفةحديحً ي.يحتياح حيح اق عحح حيكونحيملعىنحيح-2

عحفق حينيثح، حيحثثمؤح، حح فاحتنيحي حيحثمع و(،عحاحي ثت زمحيحتنيحي حيح فظي،
د(حلثثثاح ثثثنتحيّثثث يصعححك ،ثثث حاحي ثثثتطي حأنحينيثثثح، حكثثثل،حيحنيثثثي حيح فظي،ثثثةعحيحثثثكحم ح

هثثثثثذيحيملثثثثثنتعحألن،حهثثثثثذهحيحنيثثثثثي حيح فظي،ثثثثثةح تياحفثثثثثة؛حدحثثثثثذحكحيكتفثثثثثيحابحتنيثثثثثحي ح
حح متونحيحثمتياحفة.يملع و(،عحأ(احيكتف حيحبتنيحي حيحثمعىنحيإلمجاحثي،

عحف ن، ححنحي تطي حتنيحي حأكثثرح ثنحخثيغةحح ف صيحيجته حح تنيحي حيح فظي،
ححفظي،ةحديح ةعحألن،حيحتياح حجل  ح نحصحك.ح
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ديثثمحفيهمثثاعح كثثثرح ثثنحخثثيغةحديحكثثثريح ثثنحبأحاديثثصحيحنيثثحيح  عحقثث حم حح
خاحفهثثاححتضثثعي ح ثثثاح-حقطعثثثًاح-ح ثثث  ةح  هثثاعحي ثثثزمح حفظي،ثثةعحفتنيثثحي حخيثثثغةح عثثثي ح

حديحً ي. ح ثنحيحنيي حيح فظي،ةعحدإنحكانحيملعىنحيإلمجاحثي،
اح ثثاحمًحثإصيحكثثانح احثثحع حيهميثث حعجثثوينحصحثثكحديألخثث ،ح»قثثالحيبثثنحيحنيثثال اح

صحكحهوحيحذ(حتشه حب ححغ ؛حألن،ح يحذ(حبحعىح عىنحيح ف  حأد،حاح ن،حدخف اهعحقاطعًح
 حأ ثثرححعييح ثاحكثثانويحي ق ثثونح عثثىنحديحثث ًحدكثثثريًححعحثث ديح ثث  حيألد،ححعأحثويلحيحنيثثحابة

ددنححعكثثثثثانح  ثثثثثىحيملعثثثثثىنححعهل  عثثثثثو حححألن،حإا،ححع حفثثثثثا حخمت فثثثثثةعحد ثثثثثاحصحثثثثثكحعديحثثثثث 
ح. 1ب«يح ف 

حع ثفث نحكثانحيحثريد(حغثريح احثحعاحمدييت حيّث يصحابملعثىندأ ،ح»دقالحيبنحكثرياح
حّ يصحلذهحيحنيثفة.يحة حاحجتونحح حمدييفالحخالفحأن،ححعداح امفح احديلحيملعىن

د ث حواّاعحدابملثرتيدفح ثنحيألحفثا ححعيحابألحفثا احبذحكعحبنيثريًحمًحثكانح احححإناحدأ ،ح
كمثاحهثوححد  يث حيحعمثلعحعااحدخ ًفثنحصحثكحمجهثومحيح ثا حسث فًحفقث حجثو،حح؛دحنوحصحك

عحدجتثثثيءحيحويقعثثثةحتكثثثونحديحثثث ةًححدغريهثثثاعحفثثث ن،ححعيملشثثثاه ح حيألحاديثثثصحيحنيثثثحا 
حاحكانحهذيحق حيوقث ح حتغيثريحبعثضم،حثدححخمت فةح تحاي ة.حدةعح نحدجوه حفا ح تع ،ح

 عحيألخثثثوحي،حدح  حديحفقهثثثاءحيألحاديثثثصعح  ثثث ح ثثثنحيحردييثثثةحابملعثثثىنحطائفثثثةح ثثثنحي ثثث ، ح
ثثحعدديح حصحثكدشث ،ح  حيحتشث ي .حدكثانحي حغثثيحأنحيكثونحهثذيحهثثوحيحويقث عحدحكثثنحآك 

ح.ح 2ب«ف حصحك حيت،حثح
د(حابملعثىنححرحيألحاديثصحقث حم حأكثثح حأن،ححاحشك،ح»قالححمم، حمشي حمعااحدح

 ححع  يثثث حيخثثثتالفحمديةحيحنيثثثحا حفثث ح  يثثث حيحع مثثثاءعحديثث ل،حديت،ححعكمثثاحهثثثوح ع ثثثوم

                                                           
ح.323 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح1ب
ح.231 حيختنيامح  ومحيّ يصاح2ب



11 

ح. 1ب«رح  هاحيمليتني ححت،ححعأحفا حيّ يصحيحويح 
ثثاحيأل مثثالحابح ي،ثثات»د ثثنحأ ث ثثةحصحثثكححثث يصاح عحمديهحيححيثثام(،حبعثث ،ةح«إّن،

حخي ححفظي،ةح تقامبةعح  حدجودحفردوححفظي،ةحي ريةاح
فمنحكانمحهجرت حإىلحدنيثاححع احنوىحي رئحاححكل،حدإّن،ححعاتاحيأل مالحابح ي،حإّن،ح»ح-أ
ح. 2ب«فهجرت حإىلح احهاجرحإحي حعأدحإىلحي رأةحي كحهاحعنييحهاي ح

حعفمنحكانمحهجرت حإىلحهحدمسثوح حع احنوىحي رئحدحكل،ححعةيأل مالحابح ي،ح»ح-ا
حعجهثثثاأدحي ثثثرأةحيتزد ححعحهانيثثثيد ثثثنحكانثثثمحهجرتثثث ححثثث نياحي ححعفهجرتثثث حإىلحهحدمسثثثوح 
ح. 3ب«فهجرت حإىلح احهاجرحإحي 

حعفمثثثنحكانثثثمحهجرتثثث حإىلحهحدمسثثثوح حعدا ثثثرئح ثثثاحنثثثوىحعةيأل مثثثالحابح ي،ثثث»ح-ج
حعجهثثثاأدحي ثثثرأةحيتزد ححعنيثثثيحهاد ثثثنحكانثثثمحهجرتثثث ححثثث نياحي ححعفهجرتثثث حإىلحهحدمسثثثوح 
ح. 1ب«فهجرت حإىلح احهاجرحإحي 

حعجهثثثثاأدحي ثثثثرأةحيتزد ححعنيثثثثيحهارتثثثث حإىلحدنيثثثثاحي حفمثثثثنحكثثثثانحهجحعةيأل مثثثثالحابح ي،ثثثث»ح-د
فهجرتثث حإىلحهححعد ثثنحكانثثمحهجرتثث حإىلحهحدمسثثوح حعفهجرتثث حإىلح ثثاحهثثاجرحإحيثث 

ح. 5ب«دمسوح 
ثثإدححعةيحعمثثلحابح ي،ثث»ح-ه حعفمثثنحكانثثمحهجرتثث حإىلحهحدمسثثوح حعاحا ثثرئح ثثاحنثثوىّن،

ي ثثثثثرأةححأدحعنيثثثثثيحهاد ثثثثثنحكانثثثثثمحهجرتثثثثث حإىلحدنيثثثثثاحي ححعحفهجرتثثثثث حإىلحهحدمسثثثثثوح 

                                                           
ح.9/506ي اح حتف ريحيحقرآنحيّك1ب
ح .1عحمق حب1/3 حخحي حيححيام(،اح2ب
ح .51عحمق حب1/30 حخحي حيححيام(،اح3ب
ح .2392عحمق حب2/491 حخحي حيححيام(،اح1ب
ح .3645عحمق حب3/1116 حخحي حيححيام(،اح5ب
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ح. 1ب«فهجرت حإىلح احهاجرحيحي حعي كحها
ثثثث»ح-د ثثثثحعةاحيأل مثثثثالحابح ي،ثثثثإّن، فمثثثثنحكانثثثثمحهجرتثثثث حإىلحهححعاحا ثثثثرئح ثثثثاحنثثثثوىدإّن،

أدحي ثثرأةححعنيثثيحهاد ثثنحكانثثمحهجرتثث حإىلحدنيثثاحي ححعفهجرتثث حإىلحهحدمسثثوح حعدمسثثوح 
ح. 2ب«فهجرت حإىلح احهاجرحإحي حعجهايتزد ح
فمنحكانمحهجرت ححعاحا رئح احنوىدإّن،ححعةاحيأل مالحابح ي،حّن،حإحعهاحيح ا ايحأي ح»ح-ن

أدحي ثثرأةححعنيثثيحهاد ثثنحهثثاجرحإىلحدنيثثاحي ححعفهجرتثث حإىلحهحدمسثثوح حعإىلحهحدمسثثوح 
ح. 3ب«فهجرت حإىلح احهاجرحإحي حعجهايتزد ح

ديحغرضح نحسردحهذهحيحثرديايتحيح فظي،ثةحيحت حيث ح  ثىحأن،ح ثنحدكث حبنيثح،ةحح
حح متثثثثنعحداحجلكثثثنحأنحهثثثذيحيحثثثثح يصعحف ثثثاحيثثثثحك حبنيثثثح،ةحيملعثثثىنحيإلمجاحثثثثي،  ن،ثثث حإّن،

حدك حابحنيح،ةحيح فظي،ةحيحتا ،ةححكل،حمدييةح نحمديايت .ح
فمثثثاًلعحإصيحخثثث ،حخثث دمحيحردييثثثةحيألدىلعح حفاظهثثاعحدنظمهثثثاعحخثثح،ًةحيف ،ثثثًةعح

ثفًةحجثثثزئي،ًةعحيثاح ثثفةححثهثثثاححفظثثثي اعح ث حياح حفهثثثذيحدحيثثثلح  ثثىحأن،حيحردييثثثثاتحيألخثثثثرىعحيحثثثم ح
جلكثثثنحأنحدكثثث حهلثثثاحابحنيثثثح،ةحيح فظي،ثثثةحيحتا ،ثثثة؛حفهثثثيححي ثثثمححمفوظثثثًةحبنيثثثيغهاححا

حيح فظي،ةعحكماح ححف حيآلايتحيحقرآني،ة.

                                                           
ح .1943عحمق حب5/1951 حخحي حيححيام(،اح1ب
ح .6311عحمق حب2162-6/2161 حخحي حيححيام(،اح2ب
ح .6553عحمق حب6/2551اح حخحي حيححيام(،ح3ب
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 قّي:التصحيح الصدورّي، ل يستلزم التصحيح الـمطاب   -رابًعا
ثثبعثثضحيملتثثونحي ح عحفثث نحخثث ،حخثث دمحيملثثنتح  ثث عححبحخثث دمهاحإىلحيح ثث ،ح   

ح حوي،ثثةعحاحبنيثفت حيححشثثري،ة؛حفثث ن،حهثذهحيحنيثثح،ةحيحنيثث دمي،ةحدحيثلحقاطثثث ح  ثثىحبنيثفت حي
قثةحيحويقثث  ؛حألن،ح نيث محيحثمتثثنعحفثثيحهثذهحيّثالعحطاب حقي،ةعحأ(احب  حطاب حيحنيح،ثةحيحثثم ح

حلعحدهوح عنيومح نحيخلطأ.هوحيحوحيحيمل ز ح
يملثنتححقي،ةعحإصيحكانمح  تفيثًةعح ثنطاب حدحذحكحيثمكنحيحقثثولاحإن،حيحنيح،ةحيحثم ح

عحداحثثًةححيمل  ثثواحإىلحيح ثث ،ح ح  ثثىح ثثاحخيثثاح حيحويقثث حيحقطعثثي، عحفكثثانحيملثثنتحديا 
ألن،حخردًةحقطعي،ًةعحف ن،حهذهحيملياحفةحدحيلحقاط ح  ثىحينتفثاءحيحنيثح،ةحيحنيث دمي،ة؛ح

حبالحميثبعحفثالحجلكثنحأنحيكثونحخماحًفثاحح ويقث ححكالمحيح  ،ح عحبنيفت حيح حوي،ةعحح ،
. حيحقطعي،

نحيمل  ثوبةحإىلحيحنيثحابةعحديحتثابع عحدغثريه ؛حفث ن،حخثح،ةحخث دمهاحأ ،احيملتوح
ثث ح  ث ه عحاحت ثثت زمحخثثح،ةح طابقتهثثاحح ويقثث عحفقث حتطثثاب حيحويقثث عحدقثث ح احفثث ؛حألن،
بشرعحينييحونعحدخيط ونعحفجائزحفيماحخح،محن حت حإحيه عحأنحينيثيحويعحفيطثابقويح

عحدجائزحأنحخيط ويعحفيياحفويحيحويق حي .يحويق حيحقطعي، ححقطعي،
بثلح حيحنيثحابةححعفالحي   ح   حأكثثرحيح ثا حعاحيحغ هدأ ،ح»قالحيبنحتيمي،ةاح

ح. 1ب«دفيمنحبع ه حع نحق حيغ هحأحياانًح
حعحكثانحابجتهثادح مثرححعإ ضثاءهاحأن،ححعض ح نحهثذيفيت،ح»قالحيبنحابناحدح
ةحدأمفثث حابأل ،ثثحعدغثثريهحع ثثنح مثثرحعنحياجتهثثادثىح ثثثةحيحنيثثحيحةحأدحثثذحابح ثث ،حثديألخثث

ح. 2ب«ادأنف حهل

                                                           
 .1/199 حجمموعحيحفتادىاح1ب
ح.21/291 حجمموعحفتادىحد قااتح ت و، ةاح2ب
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د ثثنحأ ث ثثةحصحثثكعح ثثاحمديهح  ثث  عح ثثنح حثث حهحبثثنح مثثردحبثثنحيحعثثا عحأن،ثث حح
ثعحأد قهثاحسث يمانعحي ح حيحححثرحشثياط ح  ثجونةًححإن،ح»قثالاح كحأنح ثرجعحفتقثثرأحوش 

حح. 1ب«  ىحيح ا حقرآانًح
 عحأمححثث ح حث حهحبثنح مثردحبثنحيحعثا ف ويءحأخ ،حخ دمحهذيحيملنتح نحب

ةحهثثذيحيملثثنتحح ويقثث عحأمححثثث حتنيثث ،؛حف ن،ثث ححثثيسحنني ثثاحينيثث ،؛حدسثثويءحأخثثح،مح طابقثث
ح.محهحتعاىلعحداح نحكالمحمسوح حشر ي اعحف يسح نحكال

قي،ةعحهلذيحيحثمتثنعححي محطعً اح حيح ث ،ةحيح حوي،ثةعحطاب حفاحطعنح حيحنيح،ةحيحثم حح
 ثنحديحث حب حث حهحبثنح مثرد حبحإىلحيح  ،ةحيح حوي،ثة؛حألن،ح   حدحي محطعً احفيماحي ح

حيحنيحابةعحفهوحغريح عنيومعححذحكحجلكنحأنحخيطئعحسهًويعحأدحدمهًا.
فجائزحأنحيني ،حخ دمحهذيحيملنتح نحب ح حهحبثنح مثرد عحديكثونحأخثذهحح

 ثثنحبكعثثبحيألححثثام ؛حفقثث حصكثثرحبعثثضحيملثثؤح،ف حأن،حب حثث حهحبثثنح مثثرد عحدهثثوح
حأح حيحعحادحةحيألمبعةعحق حأخذح نحبكعبحيألححام .

اححقثثثثالحنيثثثثنحيحثثثث ينح د ثثثثنحهثثثثذيحيح ثثثثوععحدهثثثثوحمدييثثثثةحيألكثثثثابرح ثثثثنح»يحعريقثثثثي،
يألخثثثثاغرعحمدييثثثثةحيحنيثثثثحابةح ثثثثنحيحتثثثثابع عحكردييثثثثةحيحعحادحثثثثةحيألمبعثثثثةعحدأيبحهريثثثثرةعح

ح.ح 2ب«دأنسحبنح احكعح نحكعبحيألححامحعد عاديةحبنحأيبحسفيان
دجائزحأنحتكونحن حةحهذيحيملنتحإىلحب ح حهحبثنح مثرد حابط ثًةعحإ ،ثاحكثذاًبحح
حًءعحأدحدمهًاحدسهًوي.ديفرتي

عحقثالاحح-حأيًضاح-حد ثنحأ ث ةحصحك  ثاحمديهحيححيثام(،عح نحإبريهيث حيح يثعثي،
 حثكثثأي ححاالثفقثثحع ه ثفوجثثحعفط ثثحه حعيحيحثث مديءث  ثثىحأبثثحعهح حثث حأخثثحاا ححم ح  حق ثث»

                                                           
ح .9عحبع حيّ يصحص(حيحرق حب1/12 حخحي ح    اح1ب
ح.2/192 حشر حيحتحنيرةاح2ب
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حع قمثثة حفأشثثامديحإىلح  ح  حف ثثحححك حأ حفثثأي ححاقثثالحع ثثاك  حححارأح  ثثىحقثثريءةح حثث حه حقثثالثيقثث
حإ ص يحيث غحش ى حاكي حمسعت حيقرأححاقال ﴿د يح  يحل 

.ح"ديحذكرحديألنثثى"حاقالح  قمةح. 1ب
حارأث  ثىحأنحأقثحعريث دنيندهؤاءحي ححعيقرأحهكذيحعحي،حثيح ححمعم حثيحسثأشه حأن،ححاالثق

حد يألح نثحث ى  ثر  حيحذ ك  ﴿د   احخ     
ح. 3ب«ه ع حيفب حأ ححاحع.حده ح 2ب

 عحد ثثاحتضثثم،  ح ثثنحإبثثريهي حيح يعثثي،حبف ثثويءحأخثث ،حخثث دمحهثثذيحيملثثنتعح ثثنح
أقثثثثويلح   ثثثوبةحإحثثثثىحبأبثثثثيحيحثثث مديء عحدب  قمثثثةحبثثثنحقثثثيس عحأمححثثثث حينيثثث ،؛حدسثثثثويءح
أخح،مح طابقةحهذيحيملنتحح ويق عحأمححث حتني ،؛حف ن، ححيسحنني احشر ي اعحف يسح نحح

ح. كالمحهحتعاىلعحداح نحكالمحمسوح 
يحيحثمتثنعححي محطعً اح حيح ث ،ةحيح حوي،ثةعحقي،ةعحهلذطاب حفاحطعنح حيحنيح،ةحيحثم حح

بحإىلحيح ث ،ةحيح حوي،ثة؛حألن،حأابحيحث مديءعحد  قمثةحبثنحقثيسعح   حدحي محطعً احفيماحي ح
عحمجالح نح ا ،ةحيح ا عح ثنحيحنيثحابةعحد ثنحجثاءحبعث ه عحفهث ح دإبريهي حيح يعي،

حغريح عنيو  عححذحكحجلكنحأنحخيط ويعحسهًويعحأدحدمهًا.
دةحيحثمرجثو ثثثثثة عحفهثثثثوححثثثثيسحثرحححثثثث يصحبيحق ثثثثح-حأيًضثثثثاح-حد ثثثثثنحأ ث ثثثثةحصحثثثثك
عحبلحهوح   ثواحإىلحب مثردحبثنح يمثون عحدهثوححثيسححح يثًاح   واًبحإىلحيح  ،ح

ح نحيحنيحابةعحدإنحأدمكحيهاه ي،ة.
ثث  احه ححثث ،ححعادي حبثثنحا ثثع ثث  احنث ححثث ،ح»قثثالحيححيثثام(،احح  ثثنححع ني ثث ثثنحح ححعي ش 

حعمححن ثثقثث حن ححعدة حر حق ثثح  يهثثاحيجتمثث حعدةًحرححةحق ثث حيهاه ي،ثثحقثثالاحمأيثثم ححع مثثردحبثثنح يمثثون

                                                           
ح.1 حيح يلاح1ب
ح.3 حيح يلاح2ب
ح .1660عحمقث حب1/1449 حخحي حيححيام(،اح3ب
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ح.ح 1ب«هاح عه فرمجت ححعموهاثج حفر ح
دقثث حينتقثث حبعثثضحيملثثؤح،ف حهثثذيحيّثث يصعحفمثث ه ح ثثنحينتقثث حيح ثث  عحدنفثثىحح

خثثثح،ةحخثثث دمحيملثثثنتح ثثثنحب مثثثردحبثثثنح يمثثثون عحد ثثث ه ح ثثثنحينتقثثث حيملثثثنتعحددخثثثف ح
حابح كامة؛ححغريبت ح نحيحويق .

قثثاحوياح.حىثدةح حننًثثرححمجثث حق ثثاحبثث حيح ظثثرحثث يصحيكذ،حقثثاحوياح»قثثالحيبثثنحقتيحثثةاح
ثحى.ث حننًثحدةًحرححيحممجمحق حقرددًححمديت حأن،ح احممجتهثاح حيإلحنيثانعحفث نحكانثمحيحقثرددحإّن،
حيحقثثرددحتقثثي حك حاحتثث مدنعححعثثل،حد  ثثىحهثثذيحيحقيثثا عحفثث ن،ححّثث يص.يرفحطثثفثثذحكحأ

دإنحكانثثثمحيحقثثثرددححةحبعثثث .دي هثثثاحيحيهودي،ثثثحعحدحعثثثل،حيحكثثثثريةًح ثثثنحأحكثثثامحيحتثثثوميةحأ ثثثومًح
ثثثثحيخل ثثثثانيرحننيثثثثامى.حيعحف عثثثثل،حيهثثثثودًح دحنثثثثنحنقثثثثولح حجثثثثوياحهثثثثذيحح اقثثثثالحأبثثثثوححمم،

ثثحعححثث يصحيحقثثرددححثثيسح ثثنحمسثثولحهحإن،ححاياسثثتهزيء احداح ثثنحأخثثحاب عحدإّن،
ح. 2ب«رح نح مردحبنح يمونك حهوحشيءحص ح

هثاعحدحثيسحاح حك ،ححعدهثذيح حبعثضحيح  ثخحابححيثام(،ح»دقالحيبنحيهون(،احح
حمثثثاتحيحثثثكهثثثذيح ثثثنحيملقح ححاحدحعثثثل،ح.حقثثثالحيّميثثث (،ح ثثثنحيحفربثثثر(،ححمدييثثثةحيح عيمثثثي،حح 
 ح.حدقث حأدهثث حأبثثوح  ثعودحبرتمجثثةح مثثردحبثنح يمثثونحأن،ثثمثمح حكتثثااحيححيثثام(،حقح حأ ح

 ححثيسح ثنحعحدحيسحكذحكعحف ن،ث نحيحنيحابةحيحذينحينفردحابإلخريجح  ه حيححيام(،ح
ح. 3ب« داحح ح حيحنيحي ح    ححعيحنيحابة
دأ ،ثثاح ثثاحصكثثرهح ثثنحقني،ثثةح مثثردعحفثثذكرحيّميثث (،ح حمجثث ح»حقثثرط ،احقثثالحيدح

حأن،ححعمثثثثردحبثثثثنح يمثثثثونحيألدد(،ح ح يحنيثثثثحيح اححكثثثثىحأبثثثثوح  ثثثثعودحيح  شثثثثقي،

                                                           
  .ح3636عحمق حب1394-3/1399 حخحي حيححيام(،اح1ب
 .392 ح ديلحخمت  حيّ يصاح2ب
 .1/195 حكش حيملشكلح نحح يصحيحنيحيح اح3ب
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عحيجتمث حدةًحرحح نحمدييةححني ح   عحقثالاحمأيثمح حيهاه ي،ثةحق ثحيحنيحيح ححكايةًح
يثثذكرح حأ(،ح حثدةعحفرمجوهثثاعحفرمجتهثثاح عهثث .حكثثذيححكثثىحأبثثوح  ثثعودعحدحثثر ح  يهثاحق ثث

 وع حأخرج حيححيام(،ح نحكتاب عحفححث ثاح ثنحصحثكعحفوجث انهح حبعثضحيح  ثخعح
محيهاه ي،ةعحدحيسح حمدييةحيح عيمثي،ح حعنحيحفثثثربر(،حثثث حاح حك ،هاعحفذكرح حكتااحأاي،

يحكتثثااحثفثثحعاتثمثثنحيحثمقح حث حيحقثثردةعحدحع ،هثثاح ثثحعرثيحثثثشثثيءح ثثنحهثثذيحيححعأخثثاًلح
ح.ح 1ب«يححيام(،ح
ر؛حإصحكي حجلكنحإلن انحأنحيع ث حأنحاحهذيحأ رح  ك حق م ح»ألححا ،احدقالحيح

هثبحح ،حث ثنحخ قهث حي افظثةح  ثىحيحعثرضعحفمثنحخثانحقت ثوه ح ثحجعحدأن،حيحقردةحتتثزد،ح
ثحصحكحأ رحديق حبي هاعحفمنحأينح   ح مردحبنح يمثونحأن،ححأن،ح احكثانحمجث حيحقثردةحإّن،
ثث  حعثثعي حاد؛حف ن،ثثنعثثي حبثثنحا،ثثح يآلفثثةح ثثنحشثثيخحيملنيثث ،ححدأانحأظثثن،حأن،ححاحننثثم  ألن،
ح حرحيبثثثثنح حثثث حيحثثثث ،حثً ثثثاعححكثثثثنحصكثثثانح  ح، حث حكثثثنح  ع ثثثثةحهشثثثي ؛حف ن،ثثثثث عحأدح ثثثه ح ثثثتث،ح

حعكمثثثاحمديهحهشثثثي عحح ثثنححنيثثث عحايمحأيًضثثثادحبثثنحيحعثثثو،ح حمديهح ح،ثثثأن،ثثثح".."ياسثثتيعاا
حعان ثنحمجثالحيحشثيي عحديفبعث ح ي ثىحبثنححط،ثحعادحهثذيح قثةق ماحد ح،ثحي.خمتنيرًح

قثثثثث ح.حد ي ثثثثىحهثثثثذيحد ،ح.حأخرجثثثث حيإلمسثثثثثا ي ي،حًاحطثثثثو ح  ححعونحبثثثث  ثثثثنح مثثثثردحبثثثثنح يمثثثثث
 ثثثنحمدييثثثةحنعثثثي ححع حيح كثثثامةحيحظثثثاهرةحع ثثثت ححع ةانعحدمدييتثثث ح فني ثثثعحديبثثثنححح،ثثثيحعج ثثثي،ح
ح. 2ب«احابنح ح حيح ،حرةعحدق ح الحيّاف حإىلحتقويتها؛حخالفًحيمليتني ح

؛حف ثثثويءحأخثث ،حخثث دمحهثثذيحيحثمتثثثنح ثثثنحب مثثردحبثثنح يمثثون عحأمححثثث حينيثثث ،ح
دسويءحأخح،مح طابقةحهذيحيحثمتثثنحح ويقث عحأمححثث حتنيث ،؛حف ن،ث ححثيسحنني ثاحشثر ي اعح

ح.حف يسح نحكالمحهحتعاىلعحداح نحكالمحمسوح 

                                                           
 .2/192 حيها  حألحكامحيحقرآناح1ب
 .536-2/535 حخمتنيرحخحي حيإل امحيححيام(،اح2ب
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قي،ةعحهلذيحيحثمتثنعححي محطعً اح حيح ث ،ةحيح حوي،ثةعحطاب حفاحطعنح حيحنيح،ةحيحثم حح
ثثدحي ثمحطع ًثثاحفيمثثاحي ح مثثردحبثثنح يمثثون حديحثث ح ثثنحبحإىلحيح ثث ،ةحيح حوي،ثثة؛حألن،حب    

 ا ،ثثةحيح ثثا عحفهثثوحغثثريح عنيثثومعححثثذحكحجلكثثنحأنحخيطثثئعحسثثهًويعحأدحدمهًثثا.حدجلكثثنح
حأنحتكونحيحقني،ةح فرتيًةح  ي عحد   وبًةحإحي حكذاًب.

حقثثثث حيكثثثثونحشثثثثر ي اعحدهثثثثوحيحقثثثثرآنحيحكثثثثر عحديح ثثثث ،ةحيح حوي،ثثثثةح ديحويقثثثث حيحقطعثثثثي،
ح حبيحثابتةح حويفحقطعي ا عحفكل،حح يصحغريحقطعي، يحثحوتعحإصيح حمحابح حيلحيحقطعثي،

عحف ن،ث ححث يصح عحداحسثي،ماحيحث حيلحيحقثرآ ،حيحقطعثي، حيحقطعثي، خماحفت حح  حيلحيحشر ي،
 ثثثثنحجهثثثثةحيحنيثثثث ا ةححعغثثثثريحخثثثثحي حديقعي ثثثثاعحدإنح ثثثث ،هحبعثثثثضحيملثثثثؤحف حخثثثثحيًحا

حيّ يثي،ة.
دأ ،ثثاحيح فثث ح»يبثثنحيحقثثي، احقثثولحد ثثنحأ ث ثثةحيا تمثثادح  ثثىحيحثث حيلحيحقثثرآ ،عح

 شثثثئحح  ثثثامح ثثثنحن،ثثث حي حإذ(حدقثثث ح حخثثثحي حيححيثثثام(،ح ححثثث يصحأيبحهريثثثرةاح"دحيحثثث
فتقولاحهلح ثنح زيث "عحفغ ثهح ثنحبعثضحيحثرديةعحينق ثبح  يث ححع قىحفيهايشاءعحفي ح

حيحقثرآنحيثرد،هعحفث ن،حهحسثححان حعحفظ عحديحرديايتحيحنيحيحة أخث حأن،ث حجلث ححعدن ،
دكثثذ،اححعح ثثنحقا ثثمح  يثث ححج،تثث إا،ححعيعثثذ،احدأتحا ثث عحدأن،ثث حاحعجهثث ، ح ثثنحإب ثثيس

ح.ح 1ب«مس  ...
د ثثثثنحيحشثثثثذدصاحأنحخيثثثثاح ح ثثثثاح  ثثثث حابحضثثثثردمةح ثثثثنح»قثثثثالحيبثثثثنح ثيمثثثث احدح

يح ين.ح ثاح اح حخحي حيححيثام(،حمدييثةاح"أن،ث حيحقثىح حيح ثامحفضثلح م،ثنحدخ هثاح
 ثثنحأهثثلحيحثث نياعحفي شثثئحهحهلثثاحأقويً ثثاحفيثث خ ه حيح ثثام".حفهثثذيحيّثث يصحدإنحكثثانح

 حابحضثردمةح ثثنحيحثث ينعحدهثثوحأن،حهح  ثثفهثثوحشثثاص،؛حألن،ث حخمثثاح حملثثاح  ححع   ت،نيثلحيح ثث
قثثثثث حينق حثثثثثمح  ثثثثثىحيحثثثثثريد(عححع حيّقيقثثثثثةحعتعثثثثثاىلحاحيظ ثثثثث حأحثثثثثً يعحدهثثثثثذهحيحردييثثثثثة

                                                           
 .2/401 ححاد(حيألمدي اح1ب
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ثثثنحدخ هثثثاح ثثثنحأهثثثلحيحثثث نياعحفي شثثثئحهحديحنيثثثوياحأن،ثثث حيحقثثثىح حيه ،ثثث ةحفضثثثلح م،
ح.ح 1ب«احيألد،لحففي حظ  ةعحدهذيحفضلححيسحفي حظ  عحأ ،حفي خ ه حيه ،ححعأقويً ا

دقث ح»حقثولحيهني،ثا اح-حأيًضاح-حد نحأ ث ةحيا تمادح  ىحيح حيلحيحقرآ ،ح
ثثحعدأفظثث حع ثثنحهثثذيحهثثوحأطثث ،حح ثثاحعأجثثانديح ثثنحفعثثلحيح ثثاحر ح حن مثثويحأن،حدصحثثكحأن،

حأقثولحلح حأ ،ح حيتيي،ثن،ثإحاحقثالحفيث حثت،ححعيح حرح ملحفي حدأن،ححعرح حس حححيح  ،ح
حعط عثةح ،ح حج ثحعسثحرت حةًحيهودي،ثحي ثرأةًححدأن،ححع حأفع ث ثدحثحع ث  حأقثدحثحعيحشيءحدأفع ث 

ثثحعححأيفهحج يثثلحثثت،ححعد شثثاقةحعد شثثه حعط عثثةح ،حسثثحرت ح حج ثثحافثثأخ هحأن،
دق حقثالحح؛صحكحيحعامضحعحفاستيرجحدنيلح نحيح  ،ححعدهوححتمحمي وفةحيحح ر

حا ثنحقائثلحجل،ححفقالحعح   ،حححع وهح نحصحكفيماحيد،ححعامحح كف،حابًح كذ، ححعهحتعاىل
ثثثح ومًي  ثثثاًلح   ح حم ج  حتث ت ح ع ثثثون حإ ا  حإ نح حيحظ ثثثاح م ون  ﴿د ق ثثثال 
د ثثثثلحهثثثذهحيألخحثثثامح ثثثنحح. 2ب

إببطثثثالححعإىلحيحقثثثولحعيحهلثثث سثثثتجريمًحيدححعيحطغثثثامح 3بابّشثثثويحتع حًثثثاح؛يمل حثثث يندعثثث ح
دفعثلححع حاحفثروحبث ح عجثزيتحيألنحيثاءدأن،ثحعديحق  حفيهثاحعح عجزيتحيألنحياء

 حبثثثث حتنيثثثث ي حثجمثثثثثنحيم،حثديحعجثثثثبح ثثثثح.وعحديحثثثث ث ثثثثنحنثثثثح ثميعثثثثثجحدأن،ححعةيح ثثثثحرح
 ث ححعدب حيحتني ي ح ثلحهذيح ثنحفعثلحيح ثحرةحعدإ حاتح عجزيّ حعحيألنحياء

حأ ت ثثى حاقوحثث حتعثثاىل حح يحثثص  ر  حيث فح  ثث  حيح  ثثاح  ﴿د ا 
حعبثث حهوحهثثؤاءح ثثنحكذ،حفنيثث ،حح. 1ب

ةحجبه هثثاحفع ثثمحيملثثرأةحيحيهودي،ثثحدجثثائزحأنحتكثثونح.دينتحاحثث حعدأخثث حبثثحطالنحد ثثويه
فثثأط  ححعحدقنيثث تحبثث حيح ثث ،ححعصحثثكحيعمثثلح حيألج ثثادحاح  هثثاح ن،حظ  ثثح؛صحثثك

                                                           
 .30 حشر حيمل ظو ةحيححيقوني،ةاح1ب
ح.4 حيحفرقاناح2ب
 احابّشوي عحديحنيويااحبت ع،حثًاحابّشو . ح حيملطحوعاحبتع حًح3ب
ح.69 حط اح1ب
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حيكثونحصحثكحح؛مدظ ،ثحعفيمثاحيمتكحثمحعدأظهرحجه هثاحعها ح  ىح وع حسر،حهحنحي ح
 حن،ثثإحايحثثرديةح حيقثثلحكثثل،حثدحثثحعدخ ثثهح  يثث حأ ثثرهحعه حر حاحأنحصحثثكحع ثثحعتثث  ثثنحدائثثلحنحو،ح
حح. 1ب«داحأخلحح حعي ح حيّ يصاحهذيحيح ف حن حدإّن،ححعأ رهحيخت هح  ي 

حداحثثًةحقطعي،ثثًةعح حيفمخيي ثثاعحفيثثأذح ثثنتحيّثث يصحديا  دقثث حيكثثونحيحويقثث حيحقطعثثي،
ح  ىح احخياح حإح ىحيحقطعي،اتحيحتامخيي،ة.

كثثانحيمل ثثث مونح»حيبثثثنح حثثا عحقثثثالاد ثثنحأ ث ثثةحصحثثثكح ثثاحمديهح  ثثث  ح ثثنح
ح ثثثثالث ححعهحنثثثث  ححايحاح دنثثثث عحفقثثثثالحح  ثثثث ،حقا  حداحي ححعي ظثثثثردنحإىلحأيبحسثثثثفيانحا

ححيحثثثةحب ثثثمحأيبححقثثثالاح  ثثث (حأح ثثثنحيحعثثثراحدأمج ثثث عحأم ححععحقثثثالاحنعثثث ن حأ ط ثثثيه ح
حعاحب حيث يكعحقثالاحنعث قالاحد عاديةعحجتع  حكاتحًححعكهاعحقالاحنع ج حسفيانعحأند، ح

حح. 2ب« م عحقالاحنع قاتلحيمل أ ححامعحكماحك م حف،حقاتلحيحك ححأ حر ححت،حؤ ، حقالاحدت ح
ف صيحكانمحمدييت حهلذيحيّ يصح حخحيح حدحياًلح  ىحتنيثحيح ححث ؛حفث ن،حح
كثثثثريًيح ثثثنحيملثثثؤح،ف عحقثثث جلًاحدحثثثث يثًاعحمفضثثثويحهثثثذيحيحتنيثثثحي عحدعثثثع،فويحيّثثثث يصعح

. ح  ت  ينحإىلحيح حيلحيحتامخيي،
بعث ححعأابحسثفيانحبثنححثراحأن،ححايحثذ(حفيث حعدهذيحيّ يصاح»يبنححزمحلقا

حعجحيب تثثثث أنحيتثثثثزد،حححي،حثألحيح حثثثثثثثثثثثثثث حسثدأن،ثثثثحع ثجت حونثثثثث مونحيثم ثثثثثانحيحثكثثثثححث ع ثثثثالثإس
ح.يثثثثثث ديوح،ححعيعثثثثثثينحنف ثثثثثث حعدأنحي ثثثثثثتعم  حعدأنحي ثثثثثثتكتبحيب ثثثثثث ح عاديثثثثثثةحعححيحثثثثثثةحأم،ح
ثثثثثثث حأبثثثثثثوحالثقثثثثثث ححولحهثا حمسثثثثثثثنكثثثثثثحألن،حح؛مثذاحيحححثثثثثثثيحكثثثثثثحوثدهثثثثثثذيحهثثثثثثحا ثحم،
ثثثثحدأبثثثثوحع هثثثثاجرةًححعكثثثثانحدهثثثثيح مضحيّحشثثثثةححعححيحثثثثةحأم،ح لحثقحثثثثحعةسثثثثفيانحكثثثثانح ك،

                                                           
ح.1/60 حأحكامحيحقرآناح1ب
  .2501/164عحمق حب1/1915 حخحي ح    اح2ب
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ح. 1ب«ومحيحفت ثححي ةحيإا،ححع  حأبوحسفيانث حي ثدححعةحطوي ةم ،حثبحع ثيحفت
احاح وعثو ًحدقث حدجث انح  ث ححث يثًحح؛د كر ثةحسثاقه»دقالحيبنححثزمحأيًضثااح

حح. 2ب«ةبع حفت ح ك،ححعححيحةحأم،ححح حنكا حمسولحه
حعفيث حاحشثك،ححعية نحبعضحيحردححد حهذيحيّ يصحده  ح»دقالحيبنحيهون(،اح

ّ،حداحتثثرد،ح ثثدعحدقثث حي  حأحاديثثث حميد(حيّثث يصعحدقثث حعثثع،ححعاممثثويحبثث ح كر ثثةحبثثنح م،
ا عحدكثثذحكحقثثالحأاثث حبثثنحح حثثلاحهثثيحثالاححي ثثمحبنيحثثثدقثثحعىحبثثنحسثثعي ثحيثثثي

ثث حخيثثرجح  ثث حيححيثثام(،حثأحاديثثصحعثثعافعحدحثثذحكححثث  حاحأخثثرجح  ثث ح  ثث  عحألن،ثثعحدإّن،
أهلحيحتاميخحأمجعويححألن،حح؛هذيحده حق  ااحإن،حدإّناح.حق حقالحدىيحبنح ع احهوح قة

حع  ثث ح حثث حهحبثثنحجحثث عحددحثث تححثث عحدهثثاجرحلثثاحعكانثثمحححيحثثةحأم،حح  ثثىحأن،ح
  ثثثىحدي هثثثاعحفحعثثثصححعد حتثثثمحهثثثيحعرثت ني،ثثثح ،حثإىلحأمضحيّحشثثثةعح ثثثعحدمهثثثاح  ثثث مان

خثثثث قهاح ثثثثنحأهثثثثاعحدحجثثثث حإاي،ححييطحهثثثثاح  يهثثثثاعحفزد حح؛إىلحيح جاشثثثثي،ححعحهحمسثثثثول
نحثيحن ثثثثثفثثثثحعفيانثسثثثثحاءحأبثثثثوثدصحثثثثكحسثثثث ةحسثثثثح ح ثثثثنحيهلجثثثثرةعحدجثثثثعححمسثثثثولحه

حاحلج ثثثثسح  يثثثث .ححثثثثت،حح؛حولحهثاطحمسثثثثثثثثثثمحب فثثثث خلح  يهثثثثاعحفت ،ثثثثحعةث نثثثثثهثيح
حعحداحنعثرفحأن،حسث ةح ثان ححعةأابحسفيانحد عاديةحأس ماح حفثت ح ك،ثحخالفحأن،ححدا

حع حهحيّميث (،ح ثنحأيبح حثعحرحأابحسفيان.حدقث حأنحثأانحيبثنحانخثرثأ ،حححمسولحه
ثثثقثثثالاححثثث ،ح قثثثالاحهثثثذيححثثث يصححعبثثثنحأاثثث حبثثثنحسثثثعي حيّثثثاف ح ح  ثثثي،ح  احأبثثثوححمم،
ثث ثحع ثةحفيثث عحديآلفثثيحدععثثفحعشك،ححاحع وعوع يت  حث حيثثامعحدحثنح كر ثةحبثنح م،

ح.ح 3ب«دأبوهاحكافرحعقحلحيحفت حب هرحعجهاتزد،حححولحهثمسحأن،ح

                                                           
 .6/23 حيإلحكامح حأخولحيألحكاماح1ب
 .1/294 حي  ،ىحابآلاثماح2ب
 .161-2/163 حكش حيملشكلح نحح يصحيحنيحيح اح3ب
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قث ححعدهثيح مضحيّحشثةحعححيحةحجحأم،حةحتزد،حقني،ححيحثا حأن،ح»قالحيبنحيحقي، احدح
حعحدب ائ حبعائشثةحعةد ائشةح ك،ححعةخ لجةح ك،حححكتزدلج ححعجرتحجمرىحيحتويتر

 حعححد يمونةحع امحخي حعحةدخفي،ححعابمل ي ةعححدتزدلج ححفنيةحعابمل ي ة
اح   حأهلحيحع  ح وجحةححقطعه حلثاح؛ةيحقضي،حح مرة ف ثوححعد ثلحهذهحيحوقائ حشهّر

مك ه حثداحيثحع حي تفتثويحإحيث ثدحثحعادهحغ طًث ث ،ححعياحفهاثيثحعةاهرحيحنيثح،ح  حظثثثثجاءحس
ح.ح 1ب« كابرةحنفوسه ح حصحك

حأيًضاحقولحيبنحتيمي،ةا ث ح»حد نحأ ث ةحيا تمادح  ىحيحويق حيحتامخيي، دكمثاحأن،
ي تشثثه دنحديعتثث دنح ثث يصحيحثثذ(حفيثث حسثثوءححفثث عحفثث ن، حأيًضثثاحيضثثع،فونح ثثنح

ححثث يصحيحثقثثةحيحنيثث دوحيحضثثاب حهلثث حأن،ثث حغ ثثهحفيهثثاعح  ثثومحي ثثت ح،ونحهحأشثثياءحتحثث ،
 يثصحيكثونححعدي م،ونحهذيح"   ح  ثلحيّث يص".حدهثوح ثنحأشثرفح  ثو ه حعلا

ححعرثاهثثثاحب ثثحبحظثرف؛حإ ،ثثثيّثث يصحقثث حمديهح قثثةحعثثابهحدغ ثثهحفيثث عحدغ طثث حفيثث ح ثث
محثيحيححيثثثثثدأن،ثثثث حخثثثث ،ىحفثثثثحعاللثوححثثثثثدهثثثثحعتثثثثزد،جح يمونثثثثةحويحأن،حيح ثثثث ،حثاح رفثثثثثكمثثثث

ثثث حعنيثثل، ح حي حثريً ا؛حدحكونثث ححثثثحتزد،جهثثاححثثحعدجع ثثويحمدييثثةحيبثثنح ح،ثثا حعنثكعتيثثمح  حثاحدقثثثم،
د  مثويحأن،حقثولحيبثنح مثراحإن،ث حي تمثرححعرث حيحغ ثهعحدكثذحكحأن،ث حي تمثرحأمبث ح مثثيثف

دهثوحآ ثنح ححج،ثةحيحثوديععحدأن،ححع حمجبعحم،احدقث حفيث حيحغ ثهعحد  مثويحأن،ث حمتت،ث 
ا ح.ح 2ب«و  ذحخائف عحم،احدق حفي حيحغ هاحيك ،ححقولح ثمانححع ي،

حداحثثثًةحقطعي،ثثثًةح ح ق ي ثثثاعحفيثثثأذح ثثثنتحيّثثث يصحديا  دقثثث حيكثثثونحيحويقثثث حيحقطعثثثي،
ح  ىح احخياح حإح ىحيحقطعي،اتحيحعق ي،ةحبخري حيحعقل .

ثثثد  هثثثاح ثثثاحي ح»قثثثالحيبثثثنححجثثثرحيحع ثثثقال ،احح عحكثثثأنحذح ثثثنححثثثالحيملثثثرد(،حؤخ 
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عحأدحخثثثري حةحيملتثثثويترةعحأدحيإلمجثثثاعحيحقطعثثثي،حيحقثثثرآنعحأدحيح ثثث ،ححاححثثث  ،حيكثثثونح  اقًضثثث
ح. 1ب«يحعقلعححيصحاحيقحلحشيءح نحصحكحيحتأديل

ح ثث ،ةحخثثومعح  هثثااحبيحتيثثاح ح حيحقطعثثي،  حيحقطعثثي، عحدملياحفثثةحيحثث حيلحيحعق ثثي،
 احقطعي ثثثاعح يثثثصثًحفثثث عثثثىنحأن،حيحعقثثثلحيحنيثثثري حجل ثثث حتنيثثثحي حيملت ثثث حيملتيثثثاحف عح اح ح

كثثثثانحأحثثثث هاح طابًقثثثثاحح ويقثثثث عحفثثثث ن،حيحثثثثثا حخمثثثثاح حححجلكثثثثنحيهمثثثث حبي همثثثثاعحفثثثث نحا
 .عحبالحميبح ويق 

ي ثث  حححد ثثثلحهثثذيحيوجثث ح حغاحثثبحكتثثبحيإلسثثالمعحفثثال»قثثالحيبثثنحتيمي،ثثةاح
حيحقثثثرآن ثثث.حكتثثثااح ثثثنحيحغ ثثثهحإا، ح"عكتثثثااحيححيثثثام(،ح" ثثثاحيوجثثث ح حيحنيثثثحةححل حدأج 

حعحكثثنح حبعثثضحأحفثثا حيّثث يصحع حغ ثثهح  ثثىحيحنيثثاحبفحأن،ثثعثثر حفيثث ح ثثنتحي ححد ثثا
ححعهثثوحغ ثثهح ثا ححع حنفثثسحخثثحيح ححيححيثثام(،حدقثث حبث ، ححعحغ ثثهحصحثثكحيحثثريد( ثاحبثث ،

ح دفيث ح ثنحبعثضحيحنيثحابةح ثاحيقثالاححعحيخثتالفحيحثرديةح ح ثنحبعثريحجثابركماحب ،
ح.مدهثثوححمثثر ححعجح يمونثثةتثثزد،حححمسثثولحهحا احأن،حكمثثاحفيثث ح ثثنحيبثثنح ح،ثثعحح حغ ثثهإن،ثث

 حثحثححيح ث ،ححدفيث ح ثنحأسثا ةاحأن،ح.حجهثاححثالًاح حتزد،حديملشهومح  ث حأكثثرحيح ثا حأن،ث
اح  ثث حيحع مثثاء.حدأ ،ثثحدهثثذيحأخثث ،ححعىحفيثث  حخثث ،ح حيححيثثم.حدفيثث ح ثثنحبثثاللاحأن،ثثحنيثثل، حي ح

دقث حح".خ  حهحيحرتبةحيومحيح حم"في اححكماححعاحغ هفحأن،حر حففي حأحفا ح  ححع    
ح ىحخثث ،حححيح ثث ،ححدفيثث حأن،ححعهثثذيح ثثنحكثثالمحكعثثبحدأن،ححعهثثذيحغ ثثهحأن،حححيححيثثام(،حبثث ،
حيحك ثثوفحإا،ححنيثثل، ح حي حث ححثثديحنيثثويااحأن،ثثحعمكعثثةح حكثثل،ححعحك ثثوفحبثثثالثحمكعثثاتي

دهثثذيحغ ثثه.حدهثثذيح ثثنححعححيحثثةحجح م،حأابحسثثفيانحسثثأح حيحتثثزد،ححدفيثث حأن،ححعديحثث ةًححةًح ثثر،ح
ح.ح 2ب«ىاح   ح"  لحيّ يص" م،حي ححعف ونحيحع  حابّ يصحأجل،ح
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الحفيث احثقثحعهثروحيححيثام(،حغ ثثيحبعثضحطثث حفثثددقث»قالحيبنحتيمي،ثةحأيًضثااحدح
ح؛"دأ ،ثثاحيح ثثامحفيحقثثىحفيهثثاحفضثثل"عحديححيثثام(،حمديهح حسثثائرحيملويعثث ح  ثثىحيحنيثثويا

حغ ثثهحهثثذيحيحثثريد(عحكمثثاحجثثرتح ادتثث ح ثثثلحصحثثك إصيحدقثث ح ثثنحبعثثضحيحثثرديةححعحيحثث ،
غ ثثهح ححفثث عحصكثثرحأحفثثا حسثثائرحيحثثرديةحيحثثكحيع ثث حلثثاحيحنيثثوياعحد ثثاح  مثثمحدقثث ح

حفي حيحنيثويحعفي حغ ه حدق حب ، ف ن،ث حدقث ح حخثحيح ح ث ،ةححعاعحخبثالفح  ث  إا،
ّ ح ح.ح 1ب«ف،ا ح  ىح    أحاديصحغ هعحأنكرهاحمجا ةح نحي

حا  هثثثثثاعحابحقثثثثثريئنحأنثثثثثويعحديخلثثثثث حي تثثثثث ،ح»دقثثثثثالحيبثثثثثنححجثثثثثرحيحع ثثثثثقال ،اح
محبث حقثريئنعح حيحتف،ث حيح ث حيحتثويترعحف ن،ثثاححثأخرج حيحشييانح حخحيحيهماعحم،حح ا

يحدت ق،ثعح هماح حمتييثزحيحنيثحي ح  ثىحغريمهثادتقث ،حعحجالحتهماح حهذيحيحشأنح  ها
حدحكثرةيحدح هحأقوىح حإفادةحيحع  ح نحجمر،حيحع ماءححكتابيهماحابحقحولعحدهذيحيحت ق،ح

ّ حث اححثحهذيحخيت ،حححأن،حإا،ح؛حيحطروحيحقاخرةح نحيحتويتر احا حم،ثف،ث حي تقث هحأحث ح ثنحي
احدقث ح حيحكتثاب عححيثصحم،حث ثحعب ح  حوحيث حيحتياح  حث حيقثماححثدبعحيحيحكتاب ثف
حع ثثثثنحغثثثثريحتثثثثرجي حعتثثثثرجي ؛حاسثثثثتحاحةحأنحيفيثثثث حيملت اقضثثثثانحيحع ثثثث حبنيثثثث قهماحا

حح. 2ب«ت فاإلمجاعححاخلح  ىحت  ي حخح،ححعألح مهاح  ىحيآلخرعحد اح  يحصحك
اح يإلسث ادحإصيحكثانححقالحشيخحيإلسالماحدهوح شكل؛حألن،ح»دقالحيح يوطي،

إصيحح ،حثابط عحفقثثث حينتفثثثمح  ثثث حيحع ثثثلحيحظثثثاهرة.ح ثثثحعثثثهثثث ح ثثث دًاححدمديتثثث حك ،حنيثثثاًلح ت،ح
دحخماحفثثةحأحثث حمديتثث حملثثنحت  حفمجثثر،ححفمثثاحيملثثان ح ثثنحيّكثث حبنيثثح،حينتفثثىحكونثث ح ع ثثوًاح

احي ثثت زمحيحضثثع عحبثثلحيكثثونح ثثنحاباحخثثحي ححعيأدحأكثثثرح ثث دًحعحهثثوحأد ثث ح  ثث 
ةحيّث يصحيشثرتيطحنفثيحيحشثذدصح  حصحكح نحأح ح نحأئم،ححرد ح حي حثقالاحدحح.دأخ ،ح
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ثثحح  ثث يملعثث  ح فاّ حتقثث  حبعثثضحصحثثكح  ثثىحبعثثضحاحيملوجثثودح ثثنحتنيثثر،حابملياحفثثة.حدإّن،
مثثثاحة.حدأ ث ثثثةحصحثثثكح وجثثثودةح حيحنيثثثحيح حدغريمهثثثاعحفمثثثنحصحثثثكحأن،حيحيحنيثثثح،حثفثثث

ةحمجثثلحجثثابرح ثثنحطثثروعحدفيهثثاحيخثثتالفحكثثثريح ح قثث يمحيحثثثمنعحد حأخرجثثاحقني،ثث
ثث شثثرتيطح  ثثىحغريهثثاعح ثث حيحطثثروحيحثثكحفيهثثاحياح حيححيثثام(،حيشثثرتيطحمكوبثث عحدقثث حمج،

ثث  ثث ح رلجثث ح ثثاحخيثثاح حصحثثكعحد ثثنححةًحاحكثثونحيحثثثمنحأدقي،ثث حأيًضثث ثثري حيأل ثثرينعحدمج،
 ححع ثنح ثردةح ثنح ائشثةحاحأخثرجحفيث ححث يصح احثكح ثنحيحزهثر(،ح   مًححصحكحأن،ح

كمعمرحديونسحححةحأخحااحيحزهر(،حياعطجاعحقحلحمكعكحيحفجرعحدق حخاحف ح ا ،ح
عحيبثثثنحأيبحصئثثثبحدشثثثعيبعحدغثثثريه ح ثثثنحيحزهثثثر(،حدححد مثثثردحبثثثنحيّثثثامثحديألدني ثثثي،ح

 ثنحيّفثا حح حمجث  حفذكرديحياعطجاعحبع حمكعكحيحفجرحقحلحخالةحيحنيح عحدمج ث
يحنيثثحي ح ثثنحإخثثريجححرحأخثثحاا احثثكعحد ثث حصحثثكحف ثث حيتثثأخ،ححمدييثثته ح  ثثىحمدييثثة

ىح ثم،حقثالاحفث نحقيثلاحي ثزمحأنحي حح ،حث ثحح يصح احثكح حكتثحه .حدأ ث ثةحصحثكحكثثرية.
ثثداحي ححعايّثث يصحخثثحيحًح خثثحي ححق ثثماحاح ثثان ح ثثنحصحثثكعححثثيسحكثثل،ححعلحبثث عم 

ثثثثي ح يمليثثثثاح حيملرجثثثثو ححن،حأقثثثثالاحد  ثثثثىحتقثثثث يرحيحت ثثثث ي حح.لحبثثثث عحبثثثث حيلحيمل  ثثثثو عم 
عحنظثر ححعةاح حيّك حح ح يصحابحنيح،حا؛حففيحجعلحينتفائ حشرطًحىحخحيحًحي م،ححا

ثبلحإصيحد ح  حيظهثرحبعث حثةح ثاححث حح حث يصحابحنيثح،حك ثحح حًاح تحيحشثردطحيملثذكومةحأد،حج 
ح ثثأخوصح ثثنحيألخثثلح ثث محيحشثثذدصعحدكثثونحصحثثكحأخثثاًلححي؛حألن،حفيثث حشثثذدصًححصحثثكحأن،ح

 ححفث ح ثاحمدىح  يحةحيحريد(حدعثحط عحفث صيح حثمح  يحتث حدعثحط حكثانحيألخثلحأن،ث
ححت،ح حح. 1ب«حخالف حيتح ،

دأ ث ثثةحيملتثثونحيملتياحفثثةحيحثثكحاحجلكثثنحيهمثث حبي هثثاحكثثثريةعح حيحنيثثحيح عح
حب ادهيح موً اح  ىحعرح
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ح اح ت ًثاح  هثاعحكثانحصحثكحتضثعيًفاحعحفث نحخثح ححبحخث دمهحإىلحيح ث ،ح   ح احي حح-أ
حعحبنيفت حيح حوي،ةعحاحي اقضحبعض حبعًضا.حملاحخاحف ح نحيملتونعحألن،حكالمحيح  ،ح

 ثثثثاحخيثثثثاح حححولحهثثثثثثةحمسيحسثثثث ،حثردحفثثثثثثثثثثثجونحأنحيثداحيثثثث»قثثثثالحيبثثثثنحابناح
كثثالمحهحاحيت ثثاقضعحدكثثالمحححيعحفثث ن،حأبثث ًححعديألحاديثثصحيحنيثثحيحةحع ثيحقثثرآنحيحكريثث

  ىححق حدتويفق عحدت ل،حبلحتني ،ححعةحاح اح حيحقرآنكذحكعحديح  ،حححححهحمسول
ح. 1ب«لحفي مج ح ح احأ ح ع اهحدتوع،ح

يعحف ثيسحةححثيسحبي همثاحتعثامضحأبث ًحيحكتثااحديح ث ،ححإن،ح»قالحيبنح ثيمث احدح
عححيحنيحيحةح نحمسولحهحةاعحدحيسح حيح  ،ح حيحقرآنح احي اقضحبعض حبعضًح

ي؛حي ثثاقضحيحويقثث حأبثث ًححةح ثثااعحدحثثيسح حيحقثثرآنحداح حيح ثث ،ح ثثاحي ثثاقضحبعضثث حبعًضثث
عحدإصيحعحداحجلكثثنحيحت ثثاقضح حيّثث ،حةححثث ،حعحديحكتثثااحديح ثث ،حيحويقثث حديقثث ححثث ،ححألن،ح

ح. 2ب«مح  كحإشكااتحكثريةفهممحهذهحيحقا  ةحيحن ،ح
 نحيحنيثحابةحديحتثابع عحدهثذيحاحجلت ث ححعحبحخ دمهحإىلحغريحيح  ،ح   ح احي حح-ا

بحإحيث عححكثن،حيحتيثاح حبي هثاحيعثينحأن،حيّكث ح  حفي حخح،ةحخ دمحكل،ح نتعحم،نحن ح
  ثثىحأحثث هاحبنيثثح،ةح طابقتثث حح ويقثث عحيوجثثبحينتفثثاءحدخثث حخثثح،ةحيملطابقثثةح ثثنح

حفمحبنيح،ةحيحني دم.خ حيملتونحيملياحفةعحدإنحد ح
رحم ثيح حيملتياحفةعح حبيثانح  حد نحأبرنحأ ث ةحهذيحيحضرااحمديايتحيحنيحح
ح   حدفات احعحيح  ،ح

حح. 3ب« دهوحيبنح الثحدست،ححعتو ،حححيح  ،ححأن،ح»حا نح ائشةمدىحيححيام(،حح-أ
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حعألمبعثثثثث حسثثثثث ةحعحهحصحمسثثثثثولع ثثثثثب ح»ا احثنح ح،ثثثثثثنحيبثثثثثث ثثثثثمدىحيححيثثثثثثام(،حح-ا
ثثث ثثثأ حح ،حث ثثثحعىحإحيثثث وح حي ثثثحعةح ثثثالثح شثثثرةحسثثث ةفمكثثثصح ك،  شثثثرحفهثثثاجرححعرحابهلجثثثرة  

ح.ح 1ب« د اتحدهوحيبنح الثحدست،ححعس  
حثثثيسحابحطويثثثلححعحهحولسثثثمححكثثثاناح» ثثثنحأنثثثسحبثثثنح احثثثكمدىحيححيثثثام(،حح-ج

دحثثثثثيسحابهعثثثثث ححعدحثثثثيسحابآلدمحعدحثثثثيسحابألبثثثثثيضحيأل هثثثثث حعداحابحقنيثثثثثريحعيححثثثثائن
ثثحعبعثثث حهح  ثثىحمأ حأمبعثث حسثث ةحعداحابح ثثحهحعهط ثثيحق ح حعةح شثثرحسثث  فأقثثامح ك،

يتثثث ححع حسثث ةاهحهح  ثثىحمأ حسثثت،حدتوف،ثثحعسثث  حدابمل ي ثثةح شثثر دحثثيسح حمأسثث حّد
ح.حح 2ب« شردنحشعرةحبيضاء

حثثثثيسحابحطويثثثثلححعحولحهثنحمسثثثثكثثثثثااح»نحأنثثثثسحبثثثثنح احثثثثكث ثثثثمدىح  ثثثثث  حح-د
حعهط ثثثابهعثثث حيحق ححداحعداحابآلدمحعيححثثثائنعحداحابحقنيثثثريعحدحثثثيسحابألبثثثيضحيأل هثثث 

ثثحع ةداحابح ثثحهعحبعثثث حهح  ثثىحمأ حأمبعثث حسثث دابمل ي ثثةححعةح شثثرحسثث  فأقثثامح ك،
يتثثث ح شثثثردنحاهحهح  ثثثىحمأ حسثثثت،ح شثثثرحسثثث  عحدتوف،ثثث  حسثثث ةعحدحثثثيسح حمأسثثث حّد

ححح. 3ب«شعرةحبيضاء
دهثثثوحيبثثثنح ثثثالثححعحضحمسثثثولحهح حق ثثث» ثثثنحأنثثثسحبثثثنح احثثثكاحمدىح  ثثث  حح-ه

حح. 1ب«  عحد مرعحدهوحيبنح الثحدست،ح عحدأبوحبكرعحدهوحيبنح الثحدست،حدست،ح
 حعحدهثثوحيبثثنح ثثالثحدسثثت،حتثثو ،حححمسثثولحهحأن،ح»حاةثشثثثائثنح ث ثثمدىح  ث ثثث حح-د

                                                           
  .3649عحمق حب1119-3/1116 حخحي حيححيام(،اح1ب
  .5560عحمق حب2211-5/2210 حخحي حيححيام(،اح2ب
  .2319/113عحمق حب1/1421 حخحي ح    اح3ب
  .2314/111عحمق حب1/1425 حخحي ح    اح1ب
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ح.ح 1ب«س ة
ةح ثثالثح شثثرةعح كثثصح ك،ثحعحمسثثولحهحأن،حاح»ا  ثثنحيبثثنح ح،ثمدىح  ث  حح-ن

حح. 2ب« حدهوحيبنح الثحدست،حدتو ،ح
عحدهثثثثوحيبثثثثنح ثثثثسحتثثثثو ،ححعحمسثثثثولحهحأن،حاح»ا  ثثثثنحيبثثثثنح ح،ثثثثمدىح  ثثثث  حح- 

حح. 3ب« دست،ح
ثثثثثهحأبثثثثرنحيحثثثثثرديايتحيملتياحفثثثثةعح ححت يثثثث ح  حهثثثثذح عح  ثثثث حدفاتثثثثث .ححرحيح ثثثث ،حم 
 حفيهاعحاحجلكنحمفعث حابهمث حبث حيحثرديايت؛حفث ن،حيحعقثلحيحنيثري حي ثت زمحديحتياح ح

عحف ن،حح ح  ح ؛حألن،حيإلن انحإصيحتو ، رًيحم حيّك ح  ىحبعضهاعح ياحفةحيحويق حيحتامخيي،
حاحخيت  حفيهاحي  ان.حديحً يعحاحأكثرعحدهذهححقيقةح ق ي،ةع

حدهثوحيبثنحسثت،  عحفقث ححكم ثاححيملطابقي،ةف نححكم احابحنيح،ةحح حردييةحبتو ،
حدهوحيبثنح ثالثحدسثت،  عحدكثذحكحينتفثاءححيملطابقي،ةابنتفاءحيحنيح،ةح  نحمدييةحبتو ،

حدهوحيبنح سحدست،  .حيملطابقي،ةيحنيح،ةح ح نحمدييةحبتو ،
حدهثوحيبثنح ثالثحدسثت،  عحفقث حححيملطابقي،ةدإصيححكم احابحنيح،ةحح ردييةحبتو ،

حدهوحيبنحسثت،  عحدكثذحكحينتفثاءححيملطابقي،ةحكم احابنتفاءحيحنيح،ةح  نحمدييةحبتو ،
حدهوحيبنح سحدست،  .حيملطابقي،ةيحنيح،ةح ح نحمدييةحبتو ،
حدهثوحيبثنح ثسحدسثت،  عحفقث ححيملطابقي،ثةدإنححكم احابحنيح،ةحح حردييثةحبتثو ،

حدهوحيبنحسثت،  عحدكثذحكحينتفثاءححيملطابقي،ةنيح،ةححكم احابنتفاءحيح  نحمدييةحبتو ،
حدهوحيبنح الثحدست،  .حيملطابقي،ةيحنيح،ةح ح نحمدييةحبتو ،

                                                           
  .2319/115عحمق حب1/1425 اح حخحي ح   1ب
  .2351/119عحمق حب1/1426 حخحي ح    اح2ب
  .2353/122عحمق حب1/1429 حخحي ح    اح3ب
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 التصحيح الجتهادّي، ل يستلزم التصحيح التّفاقّي: -خامًسا
حتنيثثثثحي حأ(،ححثثثثث يصعح مثثثثثوً اعحدسثثثثي تانحي  تثثثثثاناحياجتهثثثثثادعحديحتق يثثثثث .حح

ثأد،لحف عحفينيثح،  حيّث يص؛حدقث حلجتهث حيعتمث ح  ثىحدسثي ةحياجتهثادح ثحيحثمنيح، 
حونحيّث يصحنف ث عحابجتهثاده ع  ثث ،حيتذح ثنحيعتمث ح  ثىححبع هحآخردنعحفينيح، 

حً يعحاحجمتهً ي. حيّ يصحنف  عحفيكونح ق ، حعحفينيح، حينتنيحي حيجملته 
حدياجتهثثادحيكثثونحابح ظثثرح حسثث  حيّثث يصعحأدحأسثثاني هعحديح ظثثرح ح ت ثث ؛

احّث يصعحأ(حيحتحق،ث ح ثنحسثحعةحشثردطحيتحق، حيحثمجته عح ثنحيجتمثاعحشثردطحي
يت،نيثثثثالحيح ثثثث  عحد  يحثثثثةحيحثثثثرديةعحدعثثثثحهحيحثثثثرديةعحدسثثثثال ةحيح ثثثث  ح ثثثثنحيحشثثثثذدصعح

حدسال ةحيح   ح نحيحع ،ةعحدسال ةحيملنتح نحيحشذدصعحدسال ةحيملنتح نحيحع ،ة.
يعحيقتضثيحأنحيحثذلحيملنيثح، ح جهثً يحكحثريًيعح حدهذيحيحتحق، ح ملحخعبحجث  

ثثةحيهثثر حديحتعثث يلعح قحثثلحإخثث يمححكمثث عح  ثثىحيّثث يص؛حفع يثث ح ريجعثثةحأقثثويلحأئم،
ديملقاب ثثثةحبي هثثثاعح  ثثث حياخثثثتالف؛حد  يثثث ح ريجعثثثةحيفميثثثخحيحثثثرديةعحملعرفثثثةحأمسثثثائه عح
دك اه عحدأحقال عحد ويحيث ه عحدب ث ين عحدشثيوخه عحدتال يثذه عحدغثريحصحثكح ثنح

حيحتفنييالتحيملهم،ة.
عهثاعحديملقاب ثةحبي هثاعحملعرفثةح ريجعةحأساني حيّث يصعحدتتح حح-حيًضاأح-د  ي ح

حيات،نيالحديانقطاعحفيهاعحديحوق حديحرف عحدحنوحصحكح نحيأل وم.
د  يثثث حأنحيححثثثصعح ح ثثثنتحيّثثث يص؛ححيطمثثث ن،حإىلحسثثثال ت ح ثثثنحيحشثثثذدصعح
ثثاحيكثثونح دإىلحسثثال ت ح ثثنحيحع ،ثثة؛حداحيكثثونحصحثثكحيحححثثصعحابح ظثثرةحيحعج ثثىعحدإّن،

ححتأن،ثيحديحتفك،رحديحت ب،رحدياستذكامحدياستحضامحديملقاب ةحديملويننة.حاب
دحثثثثثذحكححثثثثثيسحغريحًثثثثثاحأنحخيت ثثثثث حيملؤح،فثثثثثونح حتنيثثثثثحي حيألحاديثثثثثصعحدإنح
يعح سثثثثثثثث كويحطريثثثثثثثثث حياجتهثثثثثثثثاد؛حألن،حأدديتحياجتهثثثثثثثثثادعحد  اخثثثثثثثثرهعحكثثثثثثثثثثريةحجثثثثثثثثث  

ح.يحتنيحي ح نحخياحف ح حدياختالفحفيهاحديق حكثريًيعحدحذحكححنحيع محيجملته 
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عحففثيحيألد،لحديحفروحكحريحب حيحتنيثحي حياجتهثاد(،عحديحتنيثحي حيات،حح فثاقي،
 حح عحبعضثثثثثه حلجتهثثثثث عحفينيثثثثثح، حيكثثثثثونح نيثثثثث محيحتنيثثثثثحي حآحثثثثثاًديح ثثثثثنحيملنيثثثثثح، ح

ح عحتق يثثثً ي؛حفثثث نحديفقهثثث حبعثثث حصحثثثكحسثثثائرحيملثثثؤح،ف عحيّثثث يصعحدبعضثثثه حينيثثثح، ح
دملحي كثثرديح ثثاحخثثح،حوهعحكثثانحيجتهثثاًديعحأدحتق يثثً ي؛حف ثثث حخيثثاحفوه ح حيحتنيثثحي عح

. حصحكحهوحيحتنيحي حيات،فاقي،
عحفقث حنيح حدحي محكل،حبأحاديصحيحنيحيح  ح  حح حًةعحابحتنيحي حيات،فاقي،

أنكثثرحبعثثضحيملثثؤح،ف عحقثث جلًاعحدحثث يثًاعح ثثنحبأهثثلحيّثث يص عحد ثثنحغثثريه عحخثثح،ةح
 حفيث عح ثنحقحيثلح  ثبعضحبأحاديصحيحنيحيح  ؛حدحذحكحيكونحتنيحي ح احيخت ح

.يحتني ححي حياجتهاد(،عحاح نحقحيلحيحتنيحي حيات،فاقي،
ردىح حيحثثثثثذ(حي ثثثثثحعديملقنيثثثثثودحه ثثثثثاحيحتمثيثثثثثلحابّثثثثث يص»قثثثثثالحيبثثثثثنحتيمي،ثثثثثةاح

حعيملرجثو حديفمةًححع حقث حيكثونحيحثريج حيفمةًحدأن،ثحعدي انعحفي حبعثضحيحع مثاءحعيحنيحي 
 ححعادثكمثثويمدحياجتهثثححعح يصثيحتنيثثحي حيحثثثفثثحعادثنح ثثويمدحياجتهثثثد ثثثلحهثثذيح ثث

حعاءثفث ح  يث حيحع مثاحيت،حثفهثوح ثثلح ثحعت   ىحخثح،ححعاءثف حيحع ماحيت،حثاح دأ ،ححعامثحكيأل
نحهثثذيحث ثثحعونحيحنيثثحي ثومح تثثثمهثثثدجحعاحخثث قًحإا،ححعونثدهثثذيحاحيكثثحعامثيحيألحكثثثفثث

ح. 1ب«يحضرا

                                                           
عح49-41عح96-95عحدينظثثثثثثثثثثثثثثثراحإمشثثثثثثثثثثثثثثثثادحيح ق،ثثثثثثثثثثثثثثثاداح14/16 ح ثجثمثثثثثثثثثثثثثثوعحيحفثتثثثثثثثثثثثثثثادىاح1ب

 .310-1/309يألفكثثاماححدتوعي 
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 التصحيح الـحديثّي، ل يستلزم التصحيح القطعّي: -سادًسا
يآلحثثثثثادعحيحثثثثثويمدةح حيخت ثثثثث حيملؤح،فثثثثثونحيحقثثثثث ي ىعح حتنيثثثثثحي حأحاديثثثثثصح

حيحنيحيح عحأدح حأح مهاعحب حقائلحابحنيح،ةحيحقطعي،ةعحدقائلحابحنيح،ةحيحظ ث،ي،ة.
فاحقثثائ ونحابحنيثثح،ةحيحظ ث،ي،ثثةعحاحيفر،قثثونحبثث حأحاديثثصحيحنيثثحيح عحدسثثائرحح

يألحاديثثثثصحيملوخثثثثوفةحابحنيثثثثح،ة؛حف ثثثثيسحكثثثثل،ححثثثث يصح وخثثثثوفحابحنيثثثثح،ةحيكثثثثونح
حإصيحك قطوً احب ح حنفسحيأل ر ح. 1بانح تويترًيعحإا،
د تحقاحوياحهثذيححث يصحخثحي عحفمع ثاهاحأن،ث حيت،نيثلح»قالحيبنحيحنيال اح

سثث  هح ثث حسثثائرحيألدخثثافحيملثثذكومةعحدحثثيسح ثثنحشثثرط حأنحيكثثونح قطوً ثثاحبثث ح ح
نفسحيأل رعحإصح   ح احي فردحبردييت ح  لحديح عحدحيسح ثنحيألخحثامحيحثكحأمجعثمح

ح. 2ب«يأل ،ةح  ىحت ق،يهاحابحقحول
نيثثلحسثث  هحابحعثث دلحيحضثثابط ح ثثنحغثثريحشثثذدصحيت،ححدهثثوح ثثا» ثثود(،احدقثثالحيح

حح. 3ب«وعحب ث ح قطاحأن،ححعاهثذيح ع ثفهحعخحي حادإصيحقيلح.ةداح  ،ح
يحثثذينحيثثردنحأن،حأغ ثثبححعديبثثنحيحنيثثال حديحثث ح ثثنحأشثثهرحيملثثؤح،ف حيحقثث ي ى

لحدهثثوحيألد،ح» قطثثوعحبنيثثح،تهاعحدصحثثكحديعثث ح حقوحثث احح أحاديثثصحيحنيثثحيح ب
حعيط قثثثثونحصحثثثثكح "عفثثثث ح  يثثثثخثثثثحي ح ت،ح"ياحفيثثثث حأهثثثثلحيّثثثث يصحكثثثثثريًححيحثثثثذ(حيقثثثثول
ةح  يث حيتفثاوحيأل ،ثحةح  يث عححكثن،حفثاوحيأل ،ثد  ث  عحاحيت،ححفاوحيححيام(،حديع ونحب حيت،ح

حفقثثاح  يثث حابحقحثثول.يح ثثاحيت،حةح  ثثىحت ق،ثثفثثاوحيأل ،ثثانمح ثثنحصحثثكعحدحاخثثلح عثث ؛حات،ح
اححقثولحديقث حبث عحخالفًثح ظثر(،حيححت عحديحع  حيحيقيثين،حدهذيحيحق  حمجيع ح قطوعحبنيح،ح

                                                           
 .59-54عحدنزهةحيح ظراح106-1/105عحدشر حيحتحنيرةاح32 حينظراحيمل هلحيحرد(،اح1ب
 .40 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح2ب
 .25 حيحتقريبحديحتي رياح3ب
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ةحابحقحثول؛حتث حيأل ،ثاحت ق،حعحدإّن،ححيحظن،ح حاحيفي ح حأخ  حإا،حاح ن،ح نحنفىحصحكعححمتج ح
قثثث حخيطثثثئ.حدقثثث حك ثثثمحأ يثثثلحإىلحهثثثذيعححعحديحظثثثن،ح حلجثثثبح  ثثثيه حيحعمثثثلحابحظثثثن،حألن،ثثث

حظثن،حححهثوحيحنيثحي ؛حألن،حًاحيملذهبحيحثذ(حيخثرتانهحأد،ححيحأن،حثابنححح ،حث حعدأح ح حقواي ح
ةح حإمجا هثثثاح عنيثثثو ةح ثثثنحيخلطثثثأعحهثثثوح عنيثثثومح ثثثنحيخلطثثثأحاحخيطثثثئعحديأل ،ثثثح ثثثن

ما اتحثهاعحدأكثثرحإجثثاحبث قطو ًححةًحىح  ىحياجتهادححج،حثمحت ثدهلذيحكانحيإلمجاعحيح
 ثاحينفثردحبث ححدهثذهحنكتثةحنفي ثةحانفعثةعحد ثنحفويئث هااحيحقثولح ن،ححاءحكثذحك.ثيحع م

ديحث ح ثنحححةحكثل،حيحيأل ،ثت ؛ححت ق،ثبنيثح،ححأدح    ح   مجح حقحيلح ثاحيقطث حيححيام(،ح
فيمثثثاحسثثثح عحسثثثوىححع  اهح ثثثنححاهلمثثثا  ثثثىحيحوجثثث حيحثثثذ(حفني،ثثثحعكتابيهمثثثاحابحقحثثثول

ّ حتك ،ححأحرفحي رية دغثريهعحدهثيححا حكاحث يمقطين،حف،ث ح  يهاحبعثضحأهثلحيح قث ح ثنحي
ح. 1ب« عردفةح   حأهلحهذيحيحشأن

 حيحقثث ي ىعحد ثثاحصهثثبحإحيثث حيبثثنحيحنيثثال حقثث حديفقثث ح  يثث حكثثثريح ثثنحيملثثؤح،ف
حد  حصحكعحفق حخاحف ح حمأي حهذيحكثريدن.

د  ثث  عححفثث ح  يثث حيححيثثام(،حيحنيثثحي حأق ثثاماحأ الهثثاح ثثاحيت،ح»قثثالحيح ثثود(،اح
عح  ثىحشثرطحيححيثام(،حح ،حث  ثىحشثرطهماعح ثح ،حث    عح ح ،حثعح  احينفردحب حيححيام(،حح ،حث 
دح  ثثثثىحأحعفثثثث ح  يثثثث خثثثثحي ح  ثثثث حغريمهثثثثاعحدإصيحقثثثثاحويحخثثثثحي ح ت،حح ،حث  ثثثث  عح ثثثثح ،حث ثثثث

فهثثثوححع ثثثاحمدايهحأدحأحثثث مهاحدصكثثثرحيحشثثثيخحأن،حح.فثثثاوحيحشثثثيي فمثثثريده حيت،حعحت خثثثح،ح
فقاحوياحح؛قونحديألكثردنحاخلحفي عحدخاحف حي ق، ححديحع  حيحقطعي،ححعت  قطوعحبنيح،ح
حح. 2ب« حيتويترث احححيفي حيحظن،ح

حأيًضااح خثالفححع حهثذهحيملويعث حعدهذيحيحثذ(حصكثرهحيحشثيخ»دقالحيح ود(،

                                                           
 .99 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح1ب
 .24 حيحتقريبحديحتي رياح2ب
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يحثثثكححي ثثثثمححعأحاديثثثصحيحنيثثثثحيح حا حقثثثثاحويفثثثان،ححعكثثثثثردنقثثثونحديأل ق، حقاحثثثث حيح ثثثا
ثثثإحع تثثثويترة ثثثح؛احتفيثثث حيحظثثثن،حّن، ثثثإديآلحثثثادححعاحآحثثثادف ن، حعم  ثثثىح ثثثاحتقثثثر،ححاحتفيثثث حيحظثثثن،حّن،

ثإةحابحقحثولحيأل ،ثحيدت ق،ثحعدغريمهثاح حصحثكعحد  ث  حفروحب حيححيام(،ححدا احأفثادانحّن،
أخحثثامحيآلحثثادحيحثثكح حغريمهثثاححن،ح فثثح؛يثث فثث ح  دهثثذيح ت،ححعدجثثواحيحعمثثلح ثثاحفيهمثثا

ح؛فكثثذيحيحنيثثحيحانحعحيحظثثن،حا،حإداحتفيثث ححعمحأسثثاني هاصيحخثثح،حإلجثثبحيحعمثثلحلثثاح
احدتثاجححعااحيفرتوحيحنيحيحانحدغريمهاح نحيحكتبح حكونح احفيهماحخحيحًحّن،حإدح

ححثت،ححعلحبث عم ثاحي ححاد ثاحكثانح حغريمهثحعابلحلجثبحيحعمثلحبث ح ط ًقثحعإىلحيح ظرحفي 
لح ثثاحثةح  ثثىحيحعمثثثماعحيأل ،ثثثجثثإنحثزمح ثثثداحي ثثحعردطحيحنيثثحي ثدتوجثث حفيثث حشثثحعرثظثثي 

بثنحبرهثانحينكثامحإحدق حيشثت ،حح.ح حكالمحيح  ،ح ح قطوعح ن،حمجا ه ح  ىحأن،حإفيهماح
ح.ح 1ب«دابح ح حتغ يط حع امح  ىح نحقالح احقاح حيحشيخيإل

بطريقثثثةححويقطعثثجلكثثنحأنحيحاحع قطثث حححثث يصحيآلحثثادحإبفثثادةحويقثثاححاحثثذينف
احيقطعيحقط حيملط  ح حح  ،.بطريقةحيحقط حيح ، ححون ؛حألن،حيمل أحةحخالفي،ةعحدإّن،

حثثثيسححعحيحظثثثن،ححثثث يصحيآلحثثثادحاحيفيثثث حإا،ححيحقثثثولح ن،ح»قثثثالحيبثثثنح ثيمثثث اح
محيحقريئنح  ىحخ ق عححإصيحدح،ححع  ىحإطالق عحبلح حأخحامحيآلحادح احيفي حيحيق 

ح. 2ب«ةحابحقحولت حيأل ،حكماحإصيحت ق،ح
ديحثثذينحقثثثاحويحإبفثثثادةحيحظثثثن،عحاحيقطعثثونعحبتحق،ثثث حشثثثردطحيحنيثثثح،ةاحيت،نيثثثالح
حيح   عحد  يحةحيحرديةعحدعحهحيحرديةعحديح ال ةح نحيحشذدصعحديح ال ةح نحيحع ،ة.

حفريدنحأن،حيّك حابت،نيالحيح   عححك حظين،،عح ح  ،ةح ويع عحأبرنهاا
ونحيح ث  ح ت،نيثاًلعحدقث حيكثونحدجودحيحع ع ثةعحأدحيألننثةعح حيح ث  عحفقث حيكثح-1

                                                           
 .ح1/20 حشر حيح ود(،ح  ىح    اح1ب
 .1/31 حجمموعحفتادىحدمسائلحفضي ةحيحشيخححمم، حبنحخاحلحيحعثيم اح2ب
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  قطًعاعحب قوطحبعضحيحردية؛حفعحامةحب نحفالنحقال عحأدح حامةحبأن،حفالاًنحقال عح
احتفي ينحيحقط عح نيولحيح ثماع؛حف ي ثتاحكعحثامةحبحث ،  احفثالنحقثال عحأدح حثامةح

حح. 1ب حامةحبمسعمحفالاًنحيقول حبح ، ينحفالنحقال عحأد
 عحفق حيكونحيح   ح ت،نياًلعحدق حيكونح  قطًعاعحسعح حيح    ح، ححدجودحميد حح-2

ح. 2بسحححعضحيحرديةح نحيح   ح مً ي؛حخشيةحمفضحيّ يصإبسقاطحيمل ح، ح
دجودحيخلطأح حيفميخحيحثرديةعحفث ن،حأخحثامحيحثرديةح  قوحثةحبطريث حيآلحثادحأيضثثثًاعحح-3

نحماتثث حفثثالحتفيثث حيحقطثث ح ثثاحتتضثثم،  عح ثثنحبيثثانح وحثث حيحثثريد(عحن ثثااًنحد كثثااًنعحدبيثثا
ن ااًنحد كااًنعحدبيانححقائ حبرديةحآخرينعحدمسا  ح  ه عحأدحمسا ه ح  ث عحداحسثي،ماح

ح   حياختالفح حصحك.ح
ثثثثةعحاحجلكثثثثنحياسثثثثتغ اءح  هثثثثا؛ححكثثثثثرةحيحكثثثثذاعح د عرفثثثثةحيفميثثثثخحيحثثثثرديةح هم،

حديحوه عحديحت حيسعحدكثرةحيحرديةعحديحتشاب ح حيألمساءحديألحقااحديحكىن.
ديكثثثثونحيّثثثث يصححع ح قثثثثاتدقثثثث حيكثثثثونحيإلسثثثث ادحك ،ثثثثاح»قثثثثالحيبثثثثنحيهثثثثون(،ح

داحيعثرفححعدهثذيحأخثعبحيألحثويلحعجرىحفيث حتث حيسححأدحق أدح ق وابًححعا وعو ًح
حعونحبعثضحيحزاندقثةثماحأنحيكثثناحأح هثثىحق ميثثادعحدصحثكحي ق ث حإحثصحكحإاحيح ق،ح

ثحبث ح حح يصحبعضحيحثقاتعحفح ،ححعصحكحيّ يصحيب حق حد ،حبعضحيحكذ،ححأد
حح. 3ب« ح نحح يث اح   حأن،حظ  حدححعةحخ م ال ح

في ثثم ححعايحق ثث حيحثثثا حأنحيكثثونحيحثثريد(حشثثرهًحدح»دقثثالحيبثثنحيهثثون(،حأيًضثثااح
حعأدحمسثثث ح  ثثث حع ثثثنحشثثثيخحقثثث ح اخثثثرهحعيب ديحكثثثذ،ححعيّثثث يصح ثثثنحبعثثثضحيحضثثثعفاء

                                                           
ح.140-199عحدقوي  حيحتح يصاح159-154يح ظراحح حينظراحنزهة1ب
ح.105-101 حينظراحنزهةحيح ظراح2ب
ح.1/111 حيملوعو اتاح3ب
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حح. 1ب«سحبذكرحيحشيخدي ح، ححعفي قهحيس حيحذ(حمسع ح   
حع عمثرحايح حيّ يصث حيتتج سحأن،حث نحهذيحيحدح»دقالحيبنحيهون(،حأيضثثًااح

ثث يآلفثثةححهثث ح قثثاتعحدحكثثن،حدك ،ححع ثثنحأيبحهريثثرةحع ثثنحأيبحخثثاحلحع حبثثنحديسثث  ثثنححمم،
ححح. 2ب« حي م ح نحأيبحخاحلثديبنحديس حححع حي م ح نحيبنحديس ثيحح عمرًحح نحأن،ح

رفةح ويحيثثثثثث ه عحثاح عثثثثثثثًحأيضثثثثثثح ،حثنحيملهثثثثثثثد ثثثثثث»دقثثثثثثالحيبثثثثثثنححجثثثثثثرحيحع ثثثثثثقال ،اح
 يحح قثثاءحبعضثثه عحدهثثوح ح عرفتهثثاحدنيثثلحيأل ثثنح ثثنحد ثثوىحيملثث ،ححألن،ح؛حه ثددفياتثث

اح عرفثثثةحب ثثث ين حدأدطثثثان عحدفائ تثثث حثًحأيضثثثحد ثثثنحيملهثثث ،ححكثثثذحك.حنفثثثسحيأل ثثثرححثثثيس
ح. 3ب«فقاعححكنحيفرتقاحابح  بيأل نح نحت يخلحيامس حإصيحيت،ح

عحقائث ح  ىحيحظاهرعحدهحدحثث هعحيعح  ث حديحثحكث حبع يحةحيحثرديةعححكث حظ ،ثي،
حغيبحيححاطن.ح

وحىحإحيثثث عحاحيع ثثث ححقيقثثثةحعحدهثثثوحيحرسثثثولحيحثثثذ(حي ثثثحفثثث صيحكثثثانحيحرسثثثول
حإصيحأظهرهحهعح  ىحصحكحيحغيب؛حفكي ح يمل افق عحيحذينح ردديح  ىحيح فاوعحإا،

 ثثنحيحثثرديةعح  ًمثثاحقطعي ثثاححمحأنحيع ثث حيملؤح،فثثونحيملعثث ،حونححقيقثثةحابطثثنحكثثل،حميد حتنيثثو حي ح
حيقي ي ا  ح

حيححم   ي  ثة ح  ثر د ديحاحقالحتعاىل ثل  حأ هح حد   ثنح ح    اف ق ون  حيألح  حر يا  حح وحح ك  حح  ن  ﴿د م  نح
ح ح  ثثثثذ يا  ثثثث ث ع ذ، بث ه  حح  ثثثثر تث  ح ح   حيث ثثثثر د دن حإ ىل  ثثثث ححس  ثثثث حححن حثثثثن حنث عح  م ه  حتث عح  م ه  حا      ثثثثىحيح ، ف ثثثثاو 

حح. 1ب  ظ ي   

                                                           
ح.1/113 حيملوعو اتاح1ب
ح.1/111 حيملوعو اتاح2ب
 .190 حنزهةحيح ظراح3ب
ح.101 حيحتوبةاح1ب
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فيكثثثث ححعاحيعثثثثرفحنفثثثثاقه دححعحدإصحكثثثثانحاحيع مهثثثث »قثثثثالحيحنيثثثث عا ،اح
ح. 1ب« زحيحع لح نحغريهمي،حتي

ًةحكافيثثًة؛حفثث ن،ححكمثث حابحع يحثثةعحفثث ن،حيملؤح،ثث حإصيح ثثاي حيحثثريد(حيملعثث  حح لح ثث ،
حسيكونحابا تمادح  ىحيحظاهرعحدهوححك حظ ،ثي،.

لعحن ثثااًنعحأدح كثثااًنعحأدحن ثثااًنحأ ،ثثاحإصيحكثثانحيملؤح،ثث حبعيثثً يح ثثنحيحثثريد(حيملعثث  حح
حل. حدتاجحإىلحيا تمادح  ىح ؤح، حآخرعح عاي حح ريد(حيملع  حد كااًن؛حف ن،ح

فثثث صيح حثثثمحيا تمثثثادحيملحاشثثثرعحبقثثثيحيّكثثث حابحع يحثثثةحظ ث،ي ثثثاعحدإصيحكثثثانحبثثث ح
 حيحز ثثانعحأدح حيملكثثانعحأدحفيهمثثاح ًعثثاعححيملثثؤح،ف حيملعثثاي عحدغثثريحيملعثثاي عحبعثث  ح

دحأكثثثثثر؛ححيح غثثثث حتعثثثث يلحعحأيحتثثثثاجحيملؤح،ثثثث حغثثثثريحيملعثثثثاي عحإىلحيا تمثثثثادح  ثثثثىحميد ح
حيملؤح، حيملعاي .ح

ديّك حابت،نيالحهذيحيح   عحيح اقثلحح تعث يلعحجلكثنحأنحيكثونحظ ث،ي ثاحأيًضثا؛ح
حفيزديدحيّك حظ ث،ي،ًةعحديحتع ح نحيحقط حديحيق .

أحثث هاحيجملهثثولحيحع يحثثةح ثثنححيثثصحيحظثثاهرحديححثثاطنح»قثثالحيبثثنحيحنيثثال اح
يحثثا حيجملهثثولحح.ًاحه ثاح  يث حأد،ح  ثىح ثاحنح،ححاعحدمدييتث حغثريح قحوحثةح  ث حيهمثثاهريمجيًعث

دهثثثوحيمل ثثثتومعحفقثثث حقثثثالححعيحثثثذ(حجه ثثثمح  يحتثثث حيححاط ثثثةعحدهثثثوح ثثث لح حيحظثثثاهر
  يحثةحابط ث .حفهثذيححفعثر حح حيحظثاهرعحداحت حت ااحيمل تومح نحيكونح ث ًاحبعضحأئم،ح

بثث ح عحدحلعحدهثثوحقثثولحبعثثضحيحشثثافعي،حمدييثثةحيألد،ححبردييتثث حبعثثضح ثثنحمد،ححيجملهثولحدثثت ،ح
  ثثثىححأ ثثثرحيألخحثثثامح حثثثين،ححعحقثثثالاحألن،حواحيحثثثرين(،حقطثثث ح ثثث ه حيإل ثثثامحسثثث ي حبثثثنحأي،ثثث

مح  يثثث ح عرفثثثةحمدييثثثةحيألخحثثثامحتكثثثونح  ثثث ح ثثثنحيتعثثثذ،ححابحثثثريد(؛حدألن،ححح ثثثنحيحظثثثن،ح
ثيحع يحةح حيححثاطنعحفاقت ح وحيحشثهادةعحفثام حفيهثاح  ثىح عرفثةحصحثكح حيحظثاهرعحدت ححرني 

                                                           
ح.123 ح ريتحيح ظراح1ب
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ّ حف ن،ح حفيهثاحيحع يحثةح حيحظثاهرح  ح  ثيه حصحثكعحفثا ت ححمامعحداحيتعثذ،حك،ثاحتكونح   حي
 حكثثثثريح ثثثنحكتثثثبححعاحديشثثثح حأنحيكثثثونحيحعمثثثلح  ثثثىحهثثثذيحيحثثثرأ(ق ثثثم ححديححثثثاطن.
متحدتعثثثذ،ححعيملشثثثهومةعح حغثثثريحديحثثث ح ثثثنحيحثثثرديةحيحثثثذينحتقثثثادمحيحعهثثث حلثثث حيّثثث يص

ح. 1ب«يخل ةحيححاط ةحل 
لاعحاح ثثنحلحيحتزكيثثةح ثثنح ثثامفح سثثحاقح ثثت ح»دقثثالحيبثثنححجثثرحيحع ثثقال ،اح

ثثغثثريح ثثامف؛ححثث ال،ح عح ثثنحغثثريحمامسثثةحديختحثثامعحدحثثوححدح ثثاحظهثثرححثث حيبتثث يءًحيح جثثر،ححيزك،
لحقح حت ححاحااحملنحشرطحأن،حعحخالفًحديح عح  ىحيألخ ،حح نح زك، ححخادمةًححكانمحيحتزكية

لحبث ح ثاحفني ثدحوحقيثلاحي حح..ا.عحأيضًحاحهلاحابحشهادةعح حيألخ ،حح نحي   ؛حإّاقًحإا،ح
ىحيح قثلحثىحيجتهثادهعحأدحإحثثإحثحعيزك،حثمثثنحيحث حع  ت  ةًححعتزكيةح حيحريد(كانمحيححإصي

 ح؛حألن،ثثثطحيحعثثث دحأخثثثاًلحشثثثرت حلعحفثثثالحي ح حإنحكثثثانحيألد،حا؛حف ن،ثثثًهثثثج ححكثثثانح ت،ححع ثثثنحغثثثريه
حح؛  زحثثثةحيّثثثاك عحدإنحكثثثانحيحثثثثا عحفيجثثثر(حفيثثث حيخلثثثالفححي  ثثثذحيكثثثون  عححأن،ثثثدتحثثث ،

عحطحفيثث حيحعثث د؛حفكثثذيح ثثاحتفثثر،حشثثرت حاحي ححلأخثثلحيح قثثحطحيحعثث د؛حألن،حشثثرت حاعحاحي حأيًضثث
 ؛حفثالحح ثنح ث لح تثيق،حلحيهثر حديحتعث يلحإا،حقح ثحي حدي حغثيحأا،ححأ   .ح   .حدهح

حثعحكمثثاحامح ، حثحثث يصحيحثثحلحجثثر ح ثثنحأفثثرطحفيثث ؛حفجثثر ح ثثاحاحيقتضثثيحمد،حقح ثثي ح
هثثذيح ح حدحيحثثذمحيملثثتك ، ح..حدحيحظثثاهر؛حفثثأط  حيحتزكيثثة.لحتزكيثثةح ثثنحأخثثذح جثثر،حقح ثثت ح

مثحمحثمحكثانحكاحثلحبغثريحتثح ث حإنح ث  ح حيهثر حديحتعث يل؛حف ن،ثحعيحت ثاهلح ثنحيحفن،ح
دهثثثوححعايحن ثثرةح ثثثنحمدىححثث يثًحثيشثثىح  يثثث حأنحيثث خلحفثثثاححثثيسحبثابثثثمعحفي ححكًمثث
نحثبثثر(ءح ثثحعأقثث مح  ثثىحيحطعثثنح ح  ثث  حعن حكثثذاعحدإنحجثثر حبغثثريححتثثر،حأن،ثثحيظثثن،ح

حديآلفثثةحتثث خلح حهثثذيحيفمةًححي.أبثث ًححيحقثثىح  يثث ح ثثامهحعوءثسثثح ثثثثمي ثم حبثثثثصحثثكعحددس
 ثثثنححديفمةًححعا ح ثثثنحهثثذيعحغاححًثثث  حساحثثدكثثالمحيملتقثث ،ححع ثثنحيهلثثوىحديحغثثرضحيحفاسثثث 

                                                           
ح.221-223 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح1ب
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داحي حغثثيحإطثثالوحيهثثر ححا.احدحثث يثًحيعحقثث جلًحكثثثريًححيملياحفثثةح حيحعقائثث عحدهثثوح وجثثود
حمح  ثثثىديهثثثر ح قثثث  حح ثثثة.  اححتقيثثث حيّثثثالح حيحعمثثثلحبردييثثثةحيملحت  حبثثثذحكعحفقثثث حقثثث ،ح

اح ثثنح ثثامفح سثثحاب ؛ح ًثث حإنحخثث مح حيث حيحتعثث يلعحدأط ثث حصحثثكحمجا ثثةعحدحكثثنعححم ،ثث
ثثثث حإنحكثثثانحغيثثثألن،ثثث نحغثثثريحثفثثثيمنح حتثثثمح  يحتثثث عحدإنحخثثث مح ثثثحع  ث حيقثثثثرححثثثثرح ف  

لحيهثر حح ثق ححعفث نحخثالحيجملثرد ح ثنحتعث يلحا.حبث عحأيًضثعتث  ح حي حثحثحع امفحابألسحاا
ثث ححعاًلحفيثث حجمم   حث حإصيححثثمح ثثنح ثثامفح  ثثىحيمليتثثامعحألن،ثثحيح ثثحبعحإصيحخثث غثثريح حثث  

ح حأدىلح ثثنحإمهاحثث .مجهولعحدإ مثثالحقثثولحيجملثثر، حثزحيحثثفهثثوح ححي،ثثحعيكثثنحفيثث حتعثث يل
ح. 1ب« حفي د الحيبنحيحنيال ح ح ثلحهذيحإىلحيحتوق ح

ممسويحيحع يحثةحح ،حث حع حشرطويح حيحريد(حكون ح  ًاحي   حأن،ح»دقالحيحني عا ،اح
حع  ح  مح الب ثةحب  ثةحعحاتديجت ااحيملقح، ححعحويجحاتدهيحيإلتيانحابحعابحتقوى

 حد ع ثاهحإخحثامهحأن،ثحع ثاًلححعأدح قةحع  لحايكفيحتع يلحيحثقةححغريهحبقوح حاقاحويح ،حث 
دهثثثذيححعد ثثث مح الب ثثثت ححح  ثثثةحعحثثثاتديجت ابثثث حيملقح، ححع ح  ثثث حإتيانثثث حابحويجحثثثات  ثثث  ح

اح عرفثثةحدأ ،ثثح.أ ثثرحظثثاهردهثثذهحيملشثثاه ةححعدتركثث حيخلثث ح  ثثت  حإىلح شثثاه ت ححفع ثث 
ثثفاحح؛حهالحيع مهاحإا،حثفحث عابط  فشثرطحيحع يحثةححعبثالحنايدةحعل ، حثمعثث حكاحثتثثيحغايثمزك،

  هثثاححفثثاخل ةحاحبثث ،ححع  يهثثاحيخلثث ةحتثث ل،ححميثث حأن،حدإنحأ ححعيححاط ثثةحشثثرطحاحدحيثثلح  يثث 
احم،حثهثث ححثثدحع ،ححعدهللحيّمثث حعي حهلثثذيحآخثثرًحح،ثث  حقثث حتمأيثثمحيملنيثث ،حح ،حث ثثحعالحأيًضثث حيملعثث ، ح

حعابط ثثةًححويح ثثاحكثثانح ثثنحتزكيثثةح  يحثثةًحمس،ثثحعظثثاهرةًححويحيحع يحثثةح ثثنحغثثريحتزكيثثةح  يحثثةًحمس،ثث
ح. 2ب«دح تفرقةحب حيأل رينحعاحًحثت ا 

عحبنيثثرفحيح ظثرح ثثنحيحثثحك حيحقائثثث ح  ثىحيحظثثاهر؛حألن،ح ديحتعث يلحأ ثثثرحظ ،ثثي،

                                                           
ح.140-196 حنزهةحيح ظراح1ب
ح.2/192 حتوعي حيألفكاماح2ب
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عحدتاجحإىلحيحتعث يل؛حف ثيسحنحي ثاح ثنحيألنحيثاءعححيكثونحيّكث حبع يحتث حيملؤح، حنف  
أ رًيحقطعي اعحاحدتاجحإىلحإ حثاتعحبثلحهثوحبشثرح ثنح ا ،ثةحيح ثا عحينيثيبحدخيطثئعح

حدحيسح ،ةح احيقط حبكون ح  ًاح حيححاطن.
دإصيحيط، ع ثثاح  ثثىحتعثث يلحهلثثذيحيملؤح،ثث عح ثثنحشثثيخعحأدح ثثنحت ميثثذ؛حفثث ن،ح ثثنح

ثاجحأيًضاعحإحثىحتع يثثلعحف ثيسحأحث مهاحأدحثثىح ثنحيآلخثثرعحلثذيحيحثثحك عح  ،ح حيثحت
حدهكذيحإىلحآخرحيملع ،ح حيح ابق عحأدحيحالحق .

أ رحكحريعحح-دمهاح نحيأل ومحيححاط ةحيت،فاقًاحح-محدححدح غف ةح نحيحت   لحديح  ح
ح حصهااحبعضحيملؤح،ف عحإىلحيحقولعحإبفادةحيحتع يلحح قط .

لحلحيحثثثثثا حدتثثثثثاجحإىلح عثثثثث ، حعحديملعثثثثث ، حلحاثن حد،لحدتثثثثثاجحإىلح عثثثث ، حلحيألفاملعثثثث ، ح
لحميبثث عحدهكثثذي؛حفيكثثونحيحقطثث حابحتعثث يلحلحيحثاحثثصحدتثثاجحإىلح عثث ، حاثحثثصعحديملعثث ، ح

حقائًماح  ىحيحت   لعحدهوحأ رحابطلعحفيكونحيحقط حابحتع يلحابطاًلعحأيًضا.
عحيألد،ل ححل حيحثا حيملع ، ححل حيملع ، ححل حع ، حعحدييحثا  ححل حيملع ، ححيألد،ل ححل حلحيملع ، حدق حيع ، ح

ًاحبتعثثث يلحخثثثاحح عحدهثثثذيحهثثثوحًاححنيثثثاحح عحد عثثث  حفيكثثثونحكثثثل،حديحثثث ح  همثثثاح عثثث ، ح
حمعحيحذ(حاحخالفح حبطالن عحفيكونحيحقط حابحتع يلحابطاًلعحأيًضا.دححيح  ح

حيا تمادح  ىحياشتهامحديحت  ي عحدمهاحطريقانحيفيث ينحيّكث ح ف  حيح حإا،
؛حألن،ح  يحثةحعحاح  ىحدجث حيحقطث حديحيقث يحغاحبحع يحةعححكنح  ىحدج حيحظن،حابح

حهحتعاىل ح.يححاطنحغيبعحاحيع م حإا،
حعةثهومحابحع يحثثثثمشثثثثثحيح ، حثمحثثثثيححيحأن،حثااحفثثثثبثثث»قثثثالحيخلطيثثثبحيححغثثث يد(،اح

حع احثكحبثنحأنثسحأن،ححاالحصحثكث ثثحعلمع ، حثةحيحثىحتزكيثحتاجحإحثاحيحعةثديأل انحعديحثقة
ثثحعدسثثفيانحبثثنح يي ثثةحعدسثثفيانحيحثثثوم(،ح حعدأابح مثثردحيألدني ثثي،ححعاجدشثثعحةحبثثنحيّج،

حعانددثىيحبثنحسثعي حيحقط،ثحعد ح حهحبثنحيملحثامكحعادحبنحني دا،ححعسع حديح يصحبن
حعانحبثنح  ث  د ف،ثحعديزيث حبثنحهثامدنحعي ددكي حبنحيهثر،ححعد ح حيحرانحبنح ه (،ح
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 حنحاهةححعد نحجرىحجمريه حعىيحبنح ع ددحعبنحيمل يين،ححد  ي،ححعدأا حبنحح حل
 ثثثثألح ثثثثنحاحي ححعدياشثثثثتهامحابحنيثثث وحديححنيثثثثريةحديحفهثثث حعديسثثثثتقا ةحيأل ثثثرحعيحثثثذكر

أدحأشكلحأ رهح  ىححع ألح نح  يحةح نحكانح ح  يدحيجملهوح احي حدإّن،ححع  يحته 
ح.ح 1ب«يحطاحح 

ىح  ثثثحح  حتثحثثثمحبت نيثثثي ح عثثث ، حح  يحثثثةحيحثثثريد(حيفمةًحاح»يبثثثنحيحنيثثثال دقثثثالح
تثحمحاباستفاعةعحفمنحيشتهرتح  يحت حب حأهلحيح قثلحأدححنثوه حح  يحت عحديفمةًح

 ثثةحغينحفيثث حبثثذحكح ثثنحبي، حيسثثت ححعدشثثاعحيحث ثثاءح  يثث حابحثقثثةحديأل انثثةحع ثثنحأهثثلحيحع ثث 
عحد  يثثثثث حدهثثثثثذيحهثثثثثوحيحنيثثثثثحي ح ح ثثثثثذهبحيحشثثثثثافعي،ححا.بع يحتثثثثث حت نيينًيثثثثثحشثثثثثاه ة

أهثثثثلحيّثثثث يصحأبثثثثوحبكثثثثرححنحصكثثثثرحصحثثثثكح ثثثثنأخثثثثولحيحفقثثثث .حدم،ثثثثحيا تمثثثثادح حفثثثثن،ح
عحي،حثثثثثثثعحديألدني ن حثفيانيثثثثثثعحةعحديح ثثثثثثثدشحكعثاحثثثثثثمثكحبثلحصحثثثثثث عحد ث ثثثثثثثثثثثثحافثيخلطيثثثثثبحيح

بثثثنححدأاثثث حبثثثنحح حثثثلعحددثثثىيحبثثثنح عثثث عحد  ثثثي،ححيملحثثثامكعحددكيثثث عحصعحديبثثثنثديح يثثث
 ثألح ثنح  يحثةحعحد نحجرىحجمريه ح حنحاهةحيحذكرحديستقا ةحيأل رعحفثالحي حيمل يين،ح

حح. 2ب« ألح نح  يحةح نحخفيحأ رهح  ىحيحطاحح احي ح عحدإّن،حهؤاءحدأ ثاهل
اءحيهميثلحثديحث ثحعرثييثثابشثتهامهحابححعدتثحثمح  يحثةحيحثريد(»حدقالحيبثنحكثثريا
ةعحأدحي   ح  ه حح عحأدحديحث ح  ثىحيحنيثحي عحدحثوحبردييتث ح  ي عحأدحبتع يلحيألئم،ح

ح. 3ب«   ح حقول
 عح ح  يحثثةحكثثثريح ثثنحيحثثرديةعحفثث صيحينضثثافحإىلحصحثثكحك ،ثث حيخثثتالفحيملثثؤح،ف

حينديدتحيألحكامحظ ث،ي،ًةعحديبتع تح نحيحقط حديحيق .

                                                           
ح.49-46 حيحكفايةح ح   حيحردييةاح1ب
ح.213 ح عرفةحأنويعح  ومحيّ يصاح2ب
ح.191 حيختنيامح  ومحيّ يصاح3ب
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د ثثاحقيثثلح ح  يحثثةحيحثثرديةعحيقثثالحأيًضثثاح حعثثحهحيحثثرديةعح ثث حفثثردوحي ثثرية؛ح
حيحثجا  حبي هماحأن،حيحثحك ح  ىحيحرديةعحفثيحشرطحيحضثحهعحدتثاجحأيًضثاحفثثيح دحكن،

ىحيح قثلعح ثنحيملؤح،ث حيملعثاي عحكمثاحدتثاجحيحغاحبعحإىلحيملعايشةعحأدحيا تمثادح  ث
حيملؤح، حإىلح احيثحمحكون حعابطًاعحدهيحأ ومحقائمةح  ىحيحظن،عحغاحًحا.

ف صيحينضثافحإىلحصحثكحك ،ث عحيخثتالفحيملثؤح،ف عح حعثحهحكثثريح ثنحيحثرديةعح
حينديدتحيألحكامحظ ث،ي،ًةعحديبتع تح نحيحقط حديحيق .

ح  ث ح ثنحيقثولحبتحق،قهمثاح حبعثضحديحع يحةحديحضحهحأ رينحأغ حي،ثانعححثت،ح
يحثثثردية؛حفثثث ن،حيحثثثريد(حيملوخثثثوفحابحع يحثثثةعححثثثيسح وخثثثوفًاحابحعنيثثثمةعحفاحنريفثثث ح ثثثنح

حيحع يحةحأحيااًنعحأ رحديمدعحاحخالفحفي .ح
لعحقثثثث حي تمثثثث ح  ثثثثىحيحغاحثثثثبعح ثثثثنحأحثثثثويلحيحثثثثريد(عحدحثثثثذحكحيكثثثثونحيملعثثثث ، ح

فيهثثثاحيحثثثريد(عح ثثثنححدأحيانثثث عح ثثث حخثثثرف حيح ظثثثرح ثثثنحيّثثثااتحيحق ي ثثثةعحيحثثثكحيحنثثثرف
حلح  ىح   حلا.يحع يحةعحإنحكانحيملع ، ح

حيحريد(حيملوخوفحابحضثحهعحح-حأيًضاح-ديحوخ حابحضحهحح أ رحأغ  ،عحف ن،
حثثثثثثيسح عنيثثثثثثوً اعح ثثثثثثنحيح ثثثثثثهوحديح  ثثثثثثيانحديحغف ثثثثثثةحديخلطثثثثثثأحديحثثثثثثوه حديحتنيثثثثثثحي ح
ثثثثاحيملثثثثريدح ثثثثنحدخثثثف حابحضثثثثحهعحأن،حيحغاحثثثثبح  يثثثث حهثثثثوح ديحتحريثثث حدياخثثثثتالط؛حدإّن،

حعح  حجتويزحخالفحصحكعحأحيااًن.يحضحه
حيّثث يصحيحثثذ(حيكثثونحيحثثرديةح حسثث  هح وخثثوف حابحع يحثثةحديحضثثحهعح فحثثت،
جلكنحأنحيكونحبعضحهؤاءحيحرديةعحق حيحنرفويح ثنحيحع يحثةعحأدح ثنحيحضثحهعح  ث ح

حمدييةحصحكحيّ يص.ح
اح  ثثنححعأدح ثثنحغثثريهحع ثثنحيحزهثثر(،ححعدإصيحأسثث  ححثثكحيّثث يص»قثثالحيخل ي ثثي،
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حح. 1ب«فق حخيطئحيحثقةحعدحيإلس اد جر،ححعت الححتك حبنيح،حفحعةيألئم،ح
حامثحكحثثإا،ححعرفحصحثثكثثثثداحيعحع حيحثقثثةث حيهثثثدقثث»دقثثثالحيبثثنحيحثجثثثون(،حأيًضثثااح

ّ ح ح.حح 2ب«ا ف،حي
دقثثثثث حيشثثثثثتم محكتثثثثثبحبيهثثثثثر حديحتعثثثثث يل عح  ثثثثثىحأمسثثثثثاءحكثثثثثثريح ثثثثثنحيحثثثثثرديةح

حيملوخوف ح ن، ح قاتعححك ،ه حيخت طويعح حآخرحيحعمر.
كحنيدديحشثثرط حآخثريناحيح ثثال ةح ثنحيحشثثذدصعحديح ثال ةح ثثنحيحع ،ثثة.حدحثذح

ديحثثثحك حفثثثيحهثثذينحيحشثثرط عحقائثثث ح  ثثىحيحظثثن،حأيًضثثاعحفثثثيحكثيثثثرح ثثثنحيحثمويعثثث عح
حسي،ماحح حيكونحيملؤح،فونحخمت ف ح ححتق،قهما.حدا

دهكثثثثثذيعحيثثثثثردنحأن،ححثثثثث يصحيآلحثثثثثثادعحيفيثثثثث حيحظثثثثثن،عح حأح ثثثثثنحأحويحثثثثثث ؛ح
حإصيحدح،ثثثثثمح  يثثثثث حأدح،ثثثثثةحقطعي،ثثثثثةعحابحقطثثثثث حيملط  ثثثثث عحعحإ حيحقطثثثثث جلكثثثثثنحأنحيفيثثثثثحدا ا،
ابحقطثثثثث حيح ،  ثثثثث ،.حدقثثثثث حيخت فثثثثثويح حقطعي،ثثثثثةحبعثثثثثضحيألدح،ثثثثثةعحفحعضثثثثثه حينيثثثثثفهاححا

حابحقطعي،ةعحدبعضه حينيفهاحابحظ ث،ي،ةعحدي فيح  هاحيحقطعي،ة.
حفاّاخلح نحكل،ح احتق ،محست،ةحأ ومح هم،ةاحح

مثثثثاحبأخثثث ،حح-1 يحكتثثثبحيّ يثي،ثثثثة عحاحيعثثثينحخثثثح،ةحكثثثثل،حدخثثث حيحنيثثثحيح ح ن،
مثثثثاحأفضثثثثلح ثثثثنحسثثثثائرحبيحكتثثثثبحيّ يثي،ثثثثة عح ح حثثثث يصحديمدحفيهمثثثثاعحبثثثثلحيعثثثثينحأن،

حياشتمالح  ىحيّ يصحيحنيحي .
دخثثثثث حأحاديثثثثثصحيحنيثثثثثحيح حبنيثثثثثح،ةحيألسثثثثثاني عحاحيعثثثثثينحأن،ح تثثثثثونحت ثثثثثكحح-2

حرًي.حيألساني حخحيحة؛ححنيح،ةحأساني هاعحفق حيني ،حيإلس ادعحديكونحيملنتح  ك ح
كثثثريح ثثنحأحاديثثصحيحنيثثحيح عح ذح ردي،ثثًةحبعثث ،ةحخثثي ححفظي،ثثةح تقامبثثةعح ثث حح-3

                                                           
ح.1/202 حيإلمشاداح1ب
ح.1/111 حيملوعو اتاح2ب
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حيختالفثثثاتحي ثثثريةعحأدحكحثثثريةعحبثثثزايدةعحأدحنقينيثثثةعحأدحتقثثث  حد خثثثريعحأدحتحثثث يل.
فثثاّك حبنيثثح،ةحيّثث يصعحاحتعثثينحأن،حكثثل،حخثثيغةححفظي،ثثةح ردي،ثثةعحتكثثونح طابقثثًةحملثثاح

ةححفظي،ثثثةحددنح ثثثاحسثثثويهاح ثثثنحخثثث ،حخثثث دمهح ثثثنحخثثثاحبحيملثثثنت.حدتنيثثثحي حخثثثيغ
ح عحاحيفي حأكثرح نحيحظن،.يحنيي عحيجتهادح نحيملنيح، ح

يّكثثثثثث حبنيثثثثثثح،ةحخثثثثثث دمحبعثثثثثثضحأحاديثثثثثثصحيحنيثثثثثثحيح عحاحي ثثثثثثت زمحيّكثثثثثث حح-1
.حابحنيح،ةحيحثمطاب ح حقي،ة؛حفكثريةحهيحيألحاديصحيحثمياحفةحح ويق حيحقطعي،

 عحاحيعثينحأن،حتنيحي حكثريح نحأحاديصحيحنيحيح عحاباجتهادعح ثث ،حيحتق يثح-5
حيملؤح،ف حك ،ه عح نحيجملته ينحديملق ، ينعحق حيت،فقويح  ىحخح،ةحت كحيألحاديص.

 ح  يثثث حابحنيثثثح،ةح ثثثنحأحاديثثثصحيحنيثثثحيح عححثثثيسحاثبتًثثثاح  ثثثىحدجثثث حك ثثث ثثثاحح حح-6
حإصيحجاءح نيح، ح  حيّ يصحب حيلحيحقط حديحيق عح احديمح نحأحاديصحيآلحادعحإا،

حيثحمحخح،ت حيقيً ا.ح ععح نحأدح،ةحيحقط حيملط  حقطعي،ح
عحأ كنحإبطالحيحثثمق ، ةحيألدحثثىعحح ف صيحي تم انعح  ىحهذهحيحثحقائ حيح ثم،
ح. أحاديصحيحنيحيح عح   حيمل ت ح حإىلحيإلسالمعحخحيحةحك ،هابيحقائ ةاح

فاّ يصعحيحذ(حي ت  حإحي حبخثاحبحيحشثحهة عحإ ،ثاحأنحيكثونحديحثً يح ثنح
حاحيكونحكذحك.حيألحاديصحيمل تث اةح نحيحتنيحي عحأد

فثث نحكثثانحديحثثً يح ثثنحيألحاديثثصحيمل ثثتث اةعحسثثقطمحيحشثثحهةحيحقائمثثةح  يثث عح
بثالحميثب؛حدإنحكثانح ثنحغريهثا؛حف  ،ثاحأنحيكثونحملت ث ح ث ،ةحخثي ححفظي،ثةعحأدحيكثونح

حح حخيغةححفظي،ةحديح ة.
خثيغةححفظي،ثةحف نحكانمحح ح  ،ةحخي ححفظي،ثةعحدكانثمحيحشثحهةح  ثت  ًةحإىلح

ويهاعحسثثثقطمحيحشثثثحهةعحبثثثالحميثثثب؛حألن،ح حثثثوتحت ثثثكحيحنيثثثيغةح ثثثةعحددنح ثثثاحسثثث عي ح
ح ة؛حاحيفي حأكثرح نحيحظن،.يملعي ح

ثثاحهثثيح  ثثت  ةحإىلحدإنحكانثثمحيحشثثحهةحغثثريح  ثثت  ةحإىلحخثثيغةح عي ح  ثثةعحدإّن،
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يملعثثىنحيإلمجثثا ،عحأدحكثثانحح مثثنتحخثثيغةححفظي،ثثةحديحثث ة؛حف  ،ثثاحأنحيكثثونحصحثثكحيملثثنتح
حإىلحغريه.ححخ دمهح وابًحعحأدح  ح   واًبحخ دمهحإىلحيح  ،ح

عحدكانثثمحداحتثث حخماحفثثًةحح ويقثث ححإىلحيح ثث ،ححخثث دمهحفثث نحكثثانحيملثثنتح   ثثوابًح
؛حسثثثثثقطمحيحشثثثثثحهةعحبثثثثثالحميثثثثثب؛حألن،حهثثثثثذهحيح  ثثثثثحةحابط ثثثثثة؛حفثثثثث ن،حكثثثثثالمح يحقطعثثثثثي،

.حعحح ،عحاحيح  ،ح حابطلحفي عحفالحخياح حيحويق حيحقطعي،
أدح ثثنحجثثاءحبعثث ه عححدإنحكثثانحيملثثنتح   ثثواًبحخثث دمهحإىلحبعثثضحيحنيثثحابةعح

ححثوح دكانمحداحت حخماحفًةحح ويق حيحقطعي،عحسقطمحيحشحهةعحأيًضاعحبثالحميثبعححثت،
ثث حبشثثثثثرعحغيثثثرح عنيثثو  عحينييحثثثونعحديثيط ثثثونعح خثث ،حخثث دمهح ثثنحأحثث ه ؛حألن،

ثثةحيحشثثر ي،ةعح حكثثالمحهحتعثثاىلعحدكثثالم ثثاحيّج، سثثويمهاح ثثنححعحددنح ثثاحمسثثوح حدإّن،
حيحكالم.
إصيحيسثثثت  انحإىلح حثثث أحبقطعي،ثثثةحيألدح،ثثثة عحسثثثقطمحكثثثل،حلحك ،هثثثاعحد حيألحثثثويح

حيح احة. حشحهةعحت ت  حإىلح نتحظين،،حيحثحوتعحدإنحكانحقطعي،
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 :اشتمال الصحيحني على بعض اإلسرائيلّيات
عحفقث حبيشثتمالحيحنيثحيح ح  ثىحبعثضحيإلسثريئي ي،ات أ ،احيملق ، ةحيحثانيةاحح

حثث يثًاعحفكثثانحهلثث ح  ثثةحيخت ثث حفيهثثاحيملؤح،فثثونحيمل ت ثثحونحإىلحبيإلسثثالم عحقثث جلًاحدح
ح ويق حخمت فةا

وجودحبعثضحيإلسثريئي ي،اتعح حيحنيثحيح عحفمث ه ح ثنحقطث حبوجثودحيحقط حبح-1
ح تونحإسريئي ي،ةحق ي ةعحد  ه ح نحقط حبوجودح تونحإسريئي ي،ةحكثرية.

ثثتثثرجي حح-2  حدجثثودحدجثثودحبعثثضحيإلسثثريئي ي،اتعح حيحنيثثحيح عحفمثث ه ح ثثنحمج 
ح حدجودح تونحإسريئي ي،ةحكثرية.د  ه ح نحمج ح تونحإسريئي ي،ةحق ي ةعح

حيحنيثحيح ح ثنحيإلسثريئي ي،اتعحف ثيسحفيهمثاحأ(،ح ثنتح ثنحيملتثونحيحقط حخبح-3  و،
ح.عحابحقولحيحقاط يإلسريئي ي،ة

حيحنيحيح ح نحيإلسثريئي ي،اتعحف ثيسحفيهمثاحأ(،ح ثنتح ثنحيملتثونححترجي ح-1 خ و،
ح.عحابحقولحيحريج يإلسريئي ي،ة

 ثثثثث ،عح عثثثثثىنحأن،حيملؤح،ثثثثث حب ثثثثثحبحيههثثثثثلحيح ، حهثثثثثذهحيمل ثثثثثأحة؛حإ ،ثثثثثاحيحتوق،ثثثثث ح حح-5
عحأدحأ(،حدحيثثثلحظثثين،،؛حدحثثذحكحيتوق،ثثث ححا يع ثث عح حهثثذهحيمل ثثثأحةعحأ(،حدحيثثلحقطعثثي،

حاحيقثثولح ثثاححثثيسححثث حبثث ح  ثث  دإ ،ثثاحب ثثحبحيهلثثوىحبيحتعني،ثثب عحكثثأنحح.فيهثثاعححثثت،
 ثثنححعحفثثأ رض حيكثثونححثث حتنيثثري حابح فثثيعح ثثث ،حيسثثتحانححثث حياشثثتمالعحأدحابحعكثثس

حاحيرتيجثثث ح ثثثنحقوحثثث حيح ثثثاب  دإ ،ثثثاحب ثثثحبحيخلثثثوفعحفي ثثثكمح ثثثنحح.يأل ثثثرعححثثثت،
حيحتنيري حبرأ(ح حهذهحيمل أحة؛حخشيةحأنحي حق حيألصىحم،نحخر،حويحآبميءحخماحفة.

دحذحكحكانحيحقط حاباشتمالعحأدحيحقطث حابانتفثاءعح حهثذهحيمل ثأحةعح ثنحح
  ؛حألن،حيمل ثثثثثأحةحخالفي،ثثثثثة؛ححقطثثثثث حيملط  ثثثثث ثثثثث ، عحاح ثثثثثنحقحيثثثثثلحبيقحيثثثثثلحبيحقطثثثثث حيح ، ح

ف ي ثثمح ثثنحيمل ثثائلحيحثثكحيت،فثث ح  يهثثاحيملؤح،فثثونحك ،هثث عحفثث ن، ح  ت ثثحونح موً ثثاحإىلح
ح ذيهبحخمت فةعح حيألخولحديحفردعحديحع وم.
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دكثثذحكحتثثرجي حياشثثتمالعحأدحتثثرجي حيانتفثثاءعح حهثثذهحيمل ثثأحةعحفهثثوح ثثنحح
  ؛حألن،حيملثثؤح،ف حيمليت فثث حبيحرتجثثي حيملط  ثثح ثث ، عحاح ثثنحقحيثثلقحيثثلحبيحرتجثثي حيح ، ح

ححث حيت،فقويح  ىحترجي حياشتمالعحكماحملحيت،فقويح  ىحترجي حيانتفاء.
حيحويقث ح عث دمعحفثثيحهثذهحيحثثم أحةعحدحيسح ع ثىحيحقولحابح ، حح حيحثحث ،  حي،ةعحأن،

حفثثثثيحهثثثذهحيحثثثثم حأد حيحويقثثثث حغيثثثثرح ع ثثثثومعحفيهثثثا؛حفثثث ن،حيحثثثثح ، أحةعحإ ،ثثثاحأنحأن،حيحثحثثثث ،
حيكوناحبياشتمال عحدإ ،احأنحيكوناحبيانتفاء .ح

فثثث صيحيفرتعثثث احأن،حبياشثثثتمال حهثثثوحيّثثث ،عح حهثثثذهحيمل ثثثأحة؛حفثثث ن،حيحقثثثائ  ح
حاباشتمالحق ح  مويحيّ ،عحداحسي،ماح نحقالحابحقط ح  ه .ح

دإصيحيفرتعثثثثث احأن،حبيانتفثثثثثثاء حهثثثثثوحيّثثثثث ،عح حهثثثثثذهحيمل ثثثثثأحة؛حفثثثثث ن،حيحقثثثثثائ  ح
حنتفاءحق ح  مويحيّ ،عحداحسي،ماح نحقالحابحقط ح  ه .ابا

معثويح  ثىحدحكن،حياختالفحب حيملؤح،ف عح حهذهحيمل أحةعحيعينحأن، ححث حلج ح
 وقثث حديحثث ؛حد ثث محإمجثثا ه حيعثثينحأن،حيحقثثاط ح ثث ه عحاباشثثتمالعحأدحابانتفثثاءعح

احيقط عحأدحيرج، حدكذحكح رج، ح ا تمادهح  ثىحأدح،ثةح ؛ح حياشتمالعحأدحيانتفاءعحإّن،
 ثثحي،ةعحيريهثثاحهثثوحأدح،ثثًةعحدقثث حتكثثونحأدح،ثثًةحخثثحيحًةعح حيحويقثث ؛ححك ،هثثاحابح  ثثحةحإىلحن ح

ح حي،ة . نحخاحف حابحرأ(عححي محأدح،ًةحكافيًة؛حد نحه احجاءحدخ حبيح ، ح
حيملنيثثح، حح حيحطثثا نعحداح ثثنححثث ،  عحأنحي  ثثحاحتنيثثحي حت ثثكحف ثثيسح ثثنححثث ،

ملثثثثؤح،ف حك ،هثثثث عحابا تمثثثثادح  ثثثثىحتنيثثثثحي حبعثثثثضح حفيهثثثثا عحإىلحيبيملتثثثثونحيمليت  ثثثث
ح.دييملؤح،ف حفقهعحدإنحكثرح

حهاحيحثمؤح،فثثونعح ثثنحبأهثلحيحثثح يص عحفكثيثرةحهيحيألحاديصعحيحتثثيحخثح ح
حدأنكرهاحيحثمؤح،فونح ثنحبأهلحيحكالم عحأدحبأهلحيحرأ( .ح

محف ثث تث حي ححالفثثح؛دحثثيسحيملؤح،فثثونح ثثنحبأهثثلحيحكثثالم حخبثثامج ح ثثنحبيإلسثثالم 
  ًمثثاحدفقًهثثاحددمييثثًةحدتثث بث،رًيعح ثثنحبأهثثلحيّثث يص ؛حفمثثنحححأقثثويهل عحدحي ثثويح قثثل ححإىل
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ح ه عحفق حأخطأ.ه ح ه عحأدحج ح  ح ه عحأدحب ح  حقه عحأدحع ح  حره عحأدحف حف حك ح
دحذحكحق حينييبحبأهلحيّ يص عحدق حخيط ونعحكماحأن،حبأهلحيحكالم عح

معح ثثنحيخلطثثأعحدحثثيسح ،ثثةحقثث حينيثثيحونعحدقثث حخيط ثثون؛حف ثثيسحأحثث حيحفثثريق ح عنيثثوح
ح ؤح، ح نحبأهلحيّ يص عحأدح نحبأهلحيحكالم ح عنيومعح نحيخلطأ.حح

حعدأهثلحيحكثالمحعأهثلحيّث يصحعدإصيحقاب  احبث حيحطثائفت »قالحيبنحتيمي،ةاح
ثثحعفاحثثذ(حيعيثثبحبعثثضحأهثثلحيّثث يصحدأهثثلحيهما ثثةح شثثوحيحقثثول ةحاحيعيثثحه حبق ،ثثإّن،

ثثعحلد،حاحيألةحيحفهثث .حأ ،ثثأدحبق ،ثثحعيملعرفثثة عحويح حاديثثصحعثثعيفةحأدح وعثثو ةفحثثأنحدتج،
حيفهمثثثثثثويح عثثثثثثىنحيألحاديثثثثثثصحفحثثثثثثأا،ححعاحيحثثثثثثثا أدحآباثمحاحتنيثثثثثث  ححالحتجثثثثثثاج.حدأ ،ثثثثثث

حبثثثلحقثثث حيقوحثثثونحيحقثثثوح حيملت اقضثثث حداحيهتثثث دنحح يثثثردجح ثثثنحصحثثثك.حعيحنيثثثحيحة
ثثثثثثحيظثثثثثثن،ححعاحنايدةحأقثثثثثثويلحغثثثثثثريح فيثثثثثث ةديأل ثثثثثثرحميجثثثثثث حإىلحشثثثثثثي  احإ ،ثثثثثث اح فيثثثثثث ةححأن،

حثثثاعحإصحكثثثانحيت،ححعه حاحيفهمونثثثاحكثثث ،ححعاحأقثثثويلح فيثثث ةدإ ،ثثثيملوعثثثو ةعحصحكاألحاديثثث
حعحثثثاعحيحقثثثرآنات،حعحكاحإىلحفهثثث ح ع ثثثاهداثنيًثثثحعةحيّثثث يصحإىلحخثثثح،حًاحد،حأحيّثثث يصحدتثثثاج

ثثحعد ثثنح ثثال ح ثثنحيح ثثا حع ت فاخل ثثلحيثث خلح  ثثيه ح ثثنحتثثركحإحثث ىحيملقثث ،ح احف ّن،
ونح حاديثثصح وعثثو ةحتج،ثثدحعهثثذيح وجثثودح حبعضثثه حميثثبحأن،ححيعيثثحه حلثثذي.حدا

ديذكردنححعدحكاايتحغريحخحيحةحع ةدآباثمح فتع ححعديحفردعحعيألخولح ح  ائل
ددعثعوهححعحثوهح  ثىحغثريح دي ث اح د،حدم ،ححع نحيحقرآنحديّ يصح احاحيفهمونح ع اه

ثثثثح ،حث  ثثثثىحغثثثثريح وعثثثثع .ح ثثثث قثثثث ححعديملعقثثثثولحيح ثثثثيي حع حلثثثثذيحيمل قثثثثولحيحضثثثثعي إن،
ففثيحبعضثه ح ثنحح؛ ثون ه، حدلج ححعةاح نحأ يانحيأل ،ح ونحأقوي ًحح ، حي ح ونحدحض ، حردنحدي حكف، حي ح

دقثث ححعي غفثثومًحح ثثاحقثث حيكثثونحبعضثث حخطثثأًححع(ح  ثثىحيخل ثث ديحتعثث ،ححيحتفثثريهح حيّثث ،ح
ثث يحثثكحتوجثثبححعدقثث حيكثثونح ثثنحيححثث عحديحضثثالاتحعييح ثثنحيحقثثولحدندمًحرًحيكثثونح  ك 

نحهثثثذيحث حمأيثثثمح ثثثدقثثثح. ثأدحظاحثثثحعاهلثحجثثثإا،ححعفهثثثذيحاحي كثثثرهح؛غ ثثثي حيحعقثثثوابت
ةحكامل ثثث م حابح  ثثثحةحإىلحبقي،ثثثححع حابح  ثثثحةحإىلحغثثثريه ح حصحثثثكثائب.ححكثثثنحهثثثث جثثث
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حع ثثنحيحظ ثث حديههثثلحديححثث عحديحفجثثومحع حكثثثريح ثثنحيمل ثث م حداحميثثبحأن،ححعيمل ثثل
يكثثثونح حبعثثثضححشثثثر،حححكثثثنحكثثثل،حح؛اشثثثيءح  ًمثثثحح ثثثنحأحثثثاطحبكثثثل،حاحيع مثثث حإا،حح ثثثا

فهثثثوحفثثثيه حأ  ثثثىححعخثثثريحيكثثثونح حغثثثريه حدكثثثل،ححعأكثثثثرحفهثثثوح حغثثثريه حعيمل ثثث م 
رح ثثنحك ثث ثثاحص ححدهكثثذيحأهثثلحيّثث يصحابح  ثثحةحإىلحغثثريه .حدبيثثانحصحثثكاحأن،ححعدأ ظثث 

هوح ححعمحديحتني ي  حطري حإىلحيحتنيو،حيحذ(حاحيفي ح  حي تقادحأن،ححعفضولحيحكالم
أهثلحيحكثثالمحديمل طث حأعثثعافحأعثعافحأعثثعافح ثاحهثثوح حأهثلحيّثث يص؛حفحثث نيءح

ّثثث يصحيحضثثثعي حيحتجثثثاجحهثثثؤاءحابّثثث ددحديألقي ثثثةحيحكثثثثريةحيحتجثثثاجحأدح ثثثكحاب
 حأدح ثثثثكحدإبنيءحتك ،ثثثثحعحدعثثثثالًاح؛حبثثثثلحتفيثثثث حجهثثثثاًلحيحعقيمثثثثة؛حيحثثثثكحاحتفيثثثث ح عرفثثثثةًح
 ثاحهثوحأ ظث ححع حهثؤاءح ثنحيحقثولحبغثريح  ث تك ،ثحع حاديصحاحيفهمثونح ع اهثا

نحثرح ثثثصحخيثثثثثثح يث حيحثد ثثاحأح ثثنحقثثولحيإل ثثامحأاثث اح"ععيثث.ح ثثنحصحثثكحدأكثثثر
يحثثذ(ححعيقوحونثث ح ثثنحيحكثثالمح ثثاحةاحأن،حثزي،ثثثمثح يصح ثثنحيحثلحيحثثثألهثثح ،حثالن".ح ثثثمأ(حفثث

حعمثثةاحيملتك ،حدأ ،ثثحعدقثث حآ  ثثويحبثثذحكحعهثثوحكثثالمح حنف ثث ححثث ،ححعيفهمثث حبعضثثه حا
دأهثثثثلحيّثثثثث يصحح. ححثثثث ،حداحيع مثثثثونحأن،ثثثثثحعفثثثثونح ثثثثنحيحقثثثثولح ثثثثثاحاحيفهمونثثثث فيتك ،ح

احبثلحإ ،ثحع نحأخولحيحشثريعةحع حنقضحأخلح ظي حعونح  يصحععي ي ت ح،ححا
ونحابّث ددحديملقثاييسحيحفاسث ةحدأدح ثكحدتج،ثحعاح حفرعح نحيحفثردع ح يي ه؛حدإ ،ح

حح. 1ب«ةحيحثابتة حنقضحيألخولحيّق،ح
عحاحيعينحأن،ث حخثحي ح  ث حكثل،حح فتنيحي حبأهلحيحثح يص عححثح يصح عث ،

يحكثثثثالم .حح ؤح،ثثثث حي ت ثثثثبحإىلحبيإلسثثثثالم عحداحسثثثثي،ماححثثثث حي كثثثثرهحبعثثثثضحبأهثثثثل
دحي محت ميته حبأهلحيّ يص حتوجبحكون حأ   حابّ يصح نحغثريه ؛حفث ن، ح
ح  ثثىحح عحيثث ل، إنحكثثانويحأ  ثث ح ثثنحبأهثثلحيحكثثالم حابألسثثاني عحف ثثيسح ،ثثةحدحيثثلحقطعثثي،

                                                           
ح.21-1/20 حجمموعحيحفتادىاح1ب
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حكون حأ   ح  ه حابحثمتون.ح
دأبرنحيحرديايتحيحكحيخت فويعحفثيحن حتهاحإىلحبيإلسريئي ي،ات عح ثثم،احدمدحفثثيحح

نيثثثحيح  عحأدح حأحثثث مهاعحهثثثيحت ثثثكحيحثثثكحيكثثثونح حإسثثث ادهاحبأبثثثوحهريثثثرة عحبيح
ثرينعحيحثذينحصكثثرحبعثضحيحثثمؤح،ف عحكثث ثدهوحديحث ح ثنحيحنيثحابةعحيحثثمشهومينعحيحثم ح
حأن، حكثانح ثم،نحأخذح نحبكعبحيألححام .

احح د ثثثثنحهثثثثذيحيح ثثثثوععحدهثثثثوحمدييثثثثةحيألكثثثثابرح ثثثثنح»قثثثثالحنيثثثثنحيحثثثث ينحيحعريقثثثثي،
نيثثثثحابةح ثثثثنحيحتثثثثابع عحكردييثثثثةحيحعحادحثثثثةحيألمبعثثثثةعحدأيبحهريثثثثرةعحيألخثثثثاغرعحمدييثثثثةحيح

ح.ح 1ب«دأنسحبنح احكعح نحكعبحيألححامحعد عاديةحبنحأيبحسفيان
اح يح حكثثانحكثثثريًحن،ثث اهح ثثنحكعثثبعحفت ق،ثثحعأابحهريثثرةحدحعثثل،ح»دقثثالح قحثثلحيحثثويد ي،

 حن،ثثثأحع حبعثثثضحيحثثثرديةح  ثثث فتثثوه،ححعثحبثثث حأبثثثوحهريثثثرة ثثث عحفحثث ،حدد ،ححعكثثثانحلجاح ثثث ح ثثا
ح.ح 2ب«فرفع حعرفوع 

 عحاتدبكعثثبحيألححثثام حديحثث ح ثثنحأبثثرنحيحثثذينحأخثثذتح ثث ه حبيإلسثثريئي ي،ح
حدهوح ع ددح نحمج ةحيحتابع .

 ةحيّ عحيحثذ(حكثانحيحعال،ححعيحيما ،ححكعبحبنح ات حيّمري(،ح»قالحيحذه ،اح
عححمح مثثر حأاي،ححعدقثث محيمل ي ثثةح ثثنحيحثثيمنعححعحفأسثث  حبعثث حدفثثاةحيح ثث ،حيهثثوداي ح

ثثثثحفجثثثاحس ةعحددفثثثث ح ه ح ثثثثنحيحكتثثثبحيإلسثثثثريئي ي،حفكثثثانحدثثثث ،حعحح أخثثثثحااححمم،
ةعحثانثثثنحيح يث تيثثحالمعثانحح ثثنحيإلسثثث جائثثبعحديتخثثذحيح ثث نح ثثنحيحنيثثحابة.حدكثث

ثح  ثثث اححثثث ،ححرعحدخثثثهيبعحدغثثثريحديحثثث .ثثثثثنح مثثح ثثث ،حثحثثثحاء.ثالءحيحع مثثثثنحنحثثثث ثثث
عححتثثابعي،ح ثثنحيحا عحدصحثثكح ثثنحقحيثثلحمدييثثةحيحنيثثحايب،حهريثثرةعحد عاديثثةعحديبثثنح ح،ثثحأبثثو

                                                           
ح.2/192 حشر حيحتحنيرةاح1ب
ح.129 حأحاديصح ع ،ةحظاهرهاحيحنيح،ةاح2ب
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ح. 1ب«دهوحاندمح زيز
ثث»دقثثالحيبثثنحكثثثرياح اةح ثثنحأهثثلحاح ت ق،ثثديألقثثراح ح ثثثلحهثثذهحيح ثثياقاتحأن،

ح-حسثاحمهماحهحتعثاىلح-كرديايتحكعبحددهبحححعوج ح حخحفه ياحم،ححعيحكتاا
حعديحغريئثثثثبحع ثثثنحيألديبثثثث حع ثثثثنحأخحثثثامحبثثثثينحإسثثثثريئيلحعةقثثثثالهحإىلحهثثثذهحيأل ،ثثثثنفيمثثثاح
ثلحدن ح ، حثفحدب ثر، حثاحح ثم،حثد ثحع حيكثنث اححدححعانثاحكم،حث حعائبثديحعج هححثى حأغ ثثدقثح.خث  

ح.ح 2ب«   حدأنف حدأدع حدأب  ح نحصحكح احهوحأخ ،ححعسححان 
دحثثثثثذحكحيفثثثثثرتضحبعثثثثثضحيملثثثثثؤح،ف حأن،حمديايتحأيبحهريثثثثثرةعح موً ثثثثثاعحيحثثثثثكح ح

ثث رًةعحتضثثاهيحبيحنيثثحيح  عحديحثثكح حغريمهثثاعحإصيحكانثثمحتتضثثم،نح تثثواًنحغريحثثًةح  ك 
اح أخوصةح نحبكعبحيألححام عحداحسي،ماح  حيحع ع ة.بي حملتونحيإلسريئي ي،ة ؛حف ن،

دق حه يانحهح نحقحلحإىلحالحبعضح شثكالتح»قالححمم، حمشي حمعااح
يحثثذ(حأدخثثلح  ثثىححع  ثثىحيحردييثثةح ثثنحكعثثبحيألححثثامحعأحاديثثصحأيبحهريثثرةحيملع ع ثثة

ح   حكذب ثثرح ثثنحي ثث ، حثيح  ثثىحكثيثثدخفثثحعاتريئي ي،حثنحيإلسثثث ثثحعيرًحثاحكثيثثي ًحثنحشثثثم  ميثثثيح
ّ ح هعحدقثث حقويثثمححج،ححتعح،ثثح؛ ددج  ثث ا ح ححثث يصحف،ثثت ثثاح  ثثىحصحثثكحبطعثثنحأكثث حي

ح. 3ب«إحي حفي حيحتنيري حابح ماعح(زح رفوعح  ح
ثثث حمشثثثي حمعثثثاعحأيًضثثثااح د(ح حهثثثذيحاحم حم،ثثثحعداح قثثثةحح ثثثاحبشثثثيء»دقثثثالححمم،

ةعحكماحقاح حاتحيحوععي،حسريئي ي،ح ح نحيإلةعحفك ،حداح ربي،ححعة نحأحفا ح  يني،ححعيحتح يل
ححعاد رفوً ثحعا وقوفًثحعجحبعضث ح حيحنيثحي حديح ث نر، حيألستاصحيإل امحه احك.حدإنحخ ح

"قيثثثثثثلحححثثثثثثينحإسثثثثثثريئيلاححادغريمهثثثثثثاحعكحثثثثثث يصحأيبحهريثثثثثثرةحيملرفثثثثثثوعح حيحنيثثثثثثحيح 

                                                           
ح.190-3/149 حسريحأ المحيح حالءاح1ب
ح.113/ح10 حتف ريحيحقرآنحيحعظي اح2ب
 .4/119 حتف ريحيحقرآنحيّكي اح3ب
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ط ثثثثة   حس ثثثثج ً يحد ق وح ثثثثويحح  ﴿يدحخ   ثثثثويحيححح ثثثثاا 
حع  ثثثثىحأسثثثثتاهه حفثثثث خ ويحيزحفثثثثونحع 1ب

 حتف ثثثثريححمديهحيححيثثثثام(،حح."شثثثثعرية"حاد حمدييثثثثةحعةح حشثثثثعرة"ةعححح،ثثثثاححط،ثثثثدقثثثثاحوي
أخثثثثثيحدهثثثثثبعحدمهثثثثثاحخثثثثثاححاحيحغريئثثثثثبح ححع امحبثثثثثنح  ح،ثثثثثيح ثثثثثومت ح ثثثثثنحطريثثثثث حمه،ثثثثث

حع حمسعث فيحتمثلحأن،ثحعحهريرةحب ماعحهذيح ثنحيح ث ،حح حأبوات.حدملحينير،حيإلسريئي ي،ح
ادحث محي تمثثثثثثثمكح ثثثثثث ثذيح ثثثثثثث عحدهثثثثثثث  ثثثثثثحى حمدحمحأن،ثثثثثثثإصح حثثثثثثح؛امثبحيألححثثثثثثث ثثثثثثنحكعثثثثثث

حح. 2ب«س  هحاتعحدإنحخ ،ح  ىح ثلحهذيح نحيإلسريئي ي،ححعاىلعَتَحاصثثيألست
بلححق حطعنحكثريح نحيملؤح،ف عحيحق ي ىحدي    عحبثمتثنح نحهذهحيملتثونعح

ح.حًداحب ماعحأيبحهريرةعح نحيح  ،ح  حأن،ح حيإلس ادحتنيرح
دهثامدنحبثنح حث حهعحي حبثنحيثونسعحر ح ينحس حح ،ح»قالح    ح حخحيح اح

ةعحي عحأخث  حإمسا يثلحبثنحأ ي،ثر ح عحقثالاحقثالحيبثنحج ثاجحبثنححمم،ث  اححج،ثقاااحح ،ح
س مةعح ثنحأيبحهريثرةعحقثالاححواحبنحخاح عح نح ح حهحبنحميف عح وىلحأم،ح نحأي،ح

فيهثاحح  ح  ثيح ثحمعحدخ ححيثوم ححبثة حيحرت حححه حح  ح  ثخ ححفقثالاحعبيث (حعحأخذحمسولحه
ح  ح  ثيحثثالاثءعحدخ ححيثوم ححيملكثرده حح  ح  ثيا   عحدخ ححيوم ححيحشجر حح  ح  حيألح عحدخ ححوم حيحيهحال ح
بعثثثث حعححآدم حح  ح  ثثثثيخلمثثثثيسعحدخ ححيثثثثوم ححفيهثثثثاحيحثثثث ديا ححص حيألمبعثثثثاءعحدب ثثثثحيثثثثوم ححيح ثثثثوم ح
 ثثنحيثثومحيهمعثثةعح حآخثثرحيخل ثث عح حآخثثرحسثثا ةح ثثنحسثثا اتحيهمعثثةعححعيحعنيثثر

ح.ح 3ب«فيماحب حيحعنيرحإىلحيح يل
دحثثثثثياًلح  ثثثثثىحح- حخثثثثثحيح حح-حكانثثثثثمحمدييثثثثثةح  ثثثثث  حهلثثثثثذيحيّثثثثث يصححفثثثثث صي

تنيثثثحيح ححثثث ؛حفثثث ن،حكثثثثريًيعح ثثثنحيملثثثؤح،ف عحقثثث جلًاحدحثثث يثًاعحمفضثثثويحهثثثذيحيحتنيثثثحي عح

                                                           
ح.54 حيححقرةاح1ب
ح.9/393 حتف ريحيحقرآنحيّكي اح2ب
ح .2949/29عحمق حب2150-1/2119 حخحي ح    اح3ب
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حرحإىلحبكعبحيألححام .دعع،فويحيّ يصعحدن حويحهذيحيملنتحيحغريبحيمل ك ح
ومحقثثثالاح"خ ثثث حهحيحرتبثثثةحيثثثحح ثثثنحأيبحهريثثثرةح ثثثنحيح ثثث ،ح»قثثثالحيححيثثثام(،اح

ح. 1ب«يح حم"عحدقالحبعضه اح نحأيبحهريرةح نحكعبعحدهوحأخ ،ح
احدح ي حبثنحر ح نحس ثحع حكتاب حعق حأخرج ح    حعهذيحح يص»قالحيححيهقي،
ثثحعيثثونس ثثاجحبثثنححمم،  .حدن ثث حبعثثضحأهثثلحيحع ثث حابّثث يصحأن،ثث حغثثريحدغثثريهعح ثثنححج،

بعضثثه حأن،ح حثخ.حدن ثثثلحيحتويميثثثدأهثثحعرثيثثثلحيحتف ثاحفت ح ثثاح  يثث حأهثثثميثثثحح؛حفو ث ثث
ثثثاحأخثثثذهح ثثثنحإبثثثريهي حبثثثنحأيبحدثثثىيحعبثثثنحأ ي،ثثثةحإمسا يثثثل  ثثثنحأي،ثثثواحبثثثنحخاحثثث عححعإّن،

ح. 2ب«دإبريهي حغريححمت ،حب 
 اح"خ ث حهحثيحقوحثثفثحع يصحيحثذ(حمديهح  ث  ثحثثاحيحثدأ ،ث»قالحيبنحتيمي،ثةاحدح

ثثةحيّثث يصحعفهثثوححثث يصح ع ثثولحعيحرتبثثةحيثثومحيح ثثحم" حعكاححيثثام(،حححعقثث  حفيثث حأئم،
حدغريه.حقا لحيححيام(،احيحنيحي حأن، ح وقوفح  ىحكعبعحدق حصكرحتع ي  حيححيهقثي،

دهثثثوحم،ثثثاحأنكثثثرححعح ثثثنحيح ثثث ،ححعحثثثيسحم،ثثثاحمديهحأبثثثوحهريثثثرةحعأيًضثثثاعحدبي، ثثثويحأن،ثثث حغ ثثثه
ّ ح هعحكماحأنكرديح  ي حإخريجحأشياءحي ريةي ح.ح 3ب«ذ،يوح  ىح    حإخريج حإاي،

 حخثحيح اححعمديهح  ث  دأ ،اححث يصحأيبحهريثرةحيحثذ(ح»قالحيبنحيحقي، احدح
"خ  حهحيحرتبةحيومحيح حم"؛حفق حصكرحيححيثام(،ح حيفمخيث احأن،ث ححث يصح ع ثولعح

محيحتي يثثث حر؛حألن،ثثث حيتضثثثم،نحأن،حأاي،حثوحكمثثثاحصكثثثثبعحدهثثثثولحكعثثثثدأن،حيحنيثثثحي حأن،ثثث حقثثث
ح.ح 1ب«سحعةعحديحقرآنحيرد،ه

                                                           
 .111-1/113 حيحتاميخحيحكحرياح1ب
 .2/251 حيألمساءحديحنيفاتاح2ب
 .19/131 حجمموعحيحفتادىاح3ب
 .1/119 حب يئ حيحفويئ اح1ب
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 يصحيححثثثثفثثثحع حفيثثث حيحغ ثثثهثاحدقثثثثح حهثثثذيح ثثثثديشثثثاح»عحأيًضثثثاقثثثالحيبثثثنحيحقثثثي، دح
هريثثرةاح"خ ثثث حهحيحرتبثثثةحيثثومحيح ثثثحم..."حيّثثث يص.حدهثثوح حخثثثحي ح  ثثث  عححأيب

احهوح نحقولحكعبحيألححامعحكذحكحقالحإ امح دحكنحدق حفي حيحغ هح حمفع عحدإّن،
ثث حعأهثثلحيّثث يص  حيفمخيثث حيحكحثثري.حدقاحثث حغثثريهح ثثنححعيححيثثام(،ححعبثثنحإمسا يثثلححمم،

حعن،حهحأخثثث حأن،ثثث حخ ثثث حيح ثثثماديتأيًضثثثاعحدهثثثوحكمثثثاحقثثثاحويعحألحع  مثثثاءحيمل ثثث م 
 ،ةحيحتي يثث حثثثث يصحيقتضثثيحأن،ح ثحثثثم.حدهثثذيحيحت،ةحأاي،حثيحسثثثفثثحعبي همثثاحد ثثاحعديألمض

ح. 1ب«امثحعةحأي،حثس
دهثثذيحيّثث يصح ثثنحغريئثثبحخثثحي ح  ثث  عحدقثث حتك ،ثث ح»قثثالحيبثثنحكثثثرياحدح

حبثثثنحيملثثث يين،ح دجع ثثثوهح ثثثنحكثثثالمحححعدغثثثريحديحثثث ح ثثثنحيّف،ثثا حعديححيثثام(،ححع  يثث ح  ثثثي،
ثاحيشثتح ح  ثىحبعثضحك ثاحمسعث ح ثنحكثالمحكعثبحيألححثامعحدإّن، عبعحدأن،حأابحهريرةحإّن،

ح. 2ب«يحرديةعحفجع وهح رفوً اعحدق ححر،محصحكحيححيهقي،ح
ثثاحأ حدم،ثث»دقثثالحيبثثنحابناح حهريثثرةاحأن،ححمدييثثةححثث يصحأيبحذح  ثثىح  ثث  حخ 

ثثثبعثثثضحمديتثثث حد ححهحخ ثثث حيحرتبثثثةحيثثثومحيح ثثثحم...حيّثثث يص.حديحنيثثثوياحأن،ح عثثث حبرفح  حه 
دبثذحكح  ث ح...ح ثنحكعثبحيألححثامحعحاحهثوح ثنحمدييثةحأيبحهريثرةدإّن،ححعحح   ،ح

هححهحخ ثث حيحرتبثثةحيثثومحيح ثثحمعحدغ ،ثثحأن،ححعحأهثثلحيحع ثث حغ ثثهح ثثنحمدىح ثثنحيح ثث ،ح
ثثثثثثحعكعثثثثثثبحيألححثثثثثثام اتحاحصحثثثثثثكح ثثثثثثنحيإلسثثثثثثريئي ي،حد ثثثثثثنحقثثثثثثالحبقوحثثثثثث ح حصحثثثثثثكعحدإّن،

ح. 3ب«يححاط ة
اح"خ ثث حهحيحرتبثثةحيثثومحيح ثثحم"عحأ ،ثثاحيّثث يصحيحثاحثثص»قثثالحيبثثنح ثيمثث احدح

                                                           
 .62 حيمل امحيمل ي اح1ب
 .1/336 حتف ريحيحقرآنحيحعظي اح2ب
ح.ح25/90 حجمموعحفتادىحد قااتح ت و، ةاح3ب
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دقثثث حأنكثثثرهحيحع مثثثاءححعحإىلحآخثثثرحيّثثث يص.حفهثثثذيحيّثثث يصحمديهحيإل ثثثامح  ثثث  
ألن،ثث حخيثثاح حيحقثثرآنح؛ححداحينيثث ،ح ثثنحيح ثث ،ححعفهثثوححثث يصححثثيسحبنيثثحي حع  يثث 

فهثثوحابطثثلعحألن،حيحثثذينحمددياحنق ثثةحبشثثرححعيحكثثر عحدكثثل،ح ثثاحخثثاح حيحقثثرآنحيحكثثر 
رآنححثثثيسحفيثثث حخطثثثأعحك ،ثثث حخثثثوياح  قثثثولحابحتثثثويترعحفمثثثاحخيط ثثثونحدينيثثثيحونعحديحقثثث

خاحفثث ح ثثنحأ(،ححثث يصحكثثانعحف ن،ثثث حدكثث ح ن،ثث حغثثريحخثثحي عحدإنحمديهح ثثثنحمديه؛ح
حيحرديةحهؤاءحاحيت ق،ونح نحمسولحه عححكنحبويسطةحيإلسث اد...ح حاشرةًححعحألن،

حداحغريبثةحعحعح  ثىحيإل ثامح  ث  حفهذيحيّ يصعحم،احأنكرهحأهلحيحع  
خيط ثثثثثثونححع"  ثثثثثث  حدغثثثثثثريح  ثثثثثث  "حك ،هثثثثثث حبشثثثثثثرحعيإلن ثثثثثثانحبشثثثثثثرح حصحثثثثثثكعحألن،ح

هعححعدينيثثيحونعحفع ثثىحهثثذيحاححاجثثةحأنحنثثتك ، ح  يثث ح ثثاحديمحعثثعيًفا فقثث حكفي ثثاحإاي،
ح. 1ب« دهحيملوف،ح

دهثثثثذهحبعثثثثضحبأحاديثثثثصحيحنيثثثثحيح  عحيحثثثثكحن ثثثثحهاحبعثثثثضحيملثثثثؤح،ف عح ثثثثنح
حيإلسريئي ي،ات ا  عحإىلحبيحق ي ىعحد نحيحثمح  ح

حالث حثح ثثإا،ححعح  حثريهيثثثإبحاححذ حثكثثث ح حيثحثث»مدىحيحشثثثييانعحديح فثثث حح حيثثثام(،اح -0
ثثق ي   حا.حقوحثث ح حصيتحهحع ثث هن،حح  تثث حعكثثذابت حس  ﴿ب ثثلحححا.حدقوحثث  2ب﴿إ  ، 

فث ع     حك ح ري ه  ححه ذ ي 
 ثنححعامإصحأتثىح  ثىحجح،ثحعاحهوحصيتحيثومحدسثامة  حيثححبث ححا.حدقال 3ب

عحفأمسثثلحإحيثث حع ثثنحأح ثثنحيح ثثا حعح عثث حي ثثرأةهاه ثثاحمجثثاًلححإن،ححافقيثثلححثث حعيهحثثابرة
حثثيسححعسثثامةحايحافقثثالحعفثثأتىحسثثامةحعأخثثكحا ثثنحهثثذه حقثثالحافقثثالحع ثثأح ح  هثثاف

حعكحأخثثثكفأخ تثثث حأن،ثثثحعهثثثذيحسثثثأحينحدإن،ححع  ثثثىحدجثثث حيألمضح ثثثؤ نحغثثثري(حدغثثثريك

                                                           
 .695-6/691 حشر حمايضحيحنياّ اح1ب
ح.49 حيحنياف،اتاح2ب
 .63 حيألنحياءاح3ب
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ثثثحعفأمسثثثلحإحيهثثثاحعبيينكثثثذ، حت ححفثثثال ثثثفأ ححعصهثثثبحيت ادهلثثثاحبيثثث هحعاحدخ ثثثمح  يثثث ف م، حعذخ 
ثثثثفأ ححعت ادهلثثثثاحيحثانيثثثثةح ،حث .ح ثثثثط  حفثثثثأ ححعفثثثث  محهحعكأعثثثثر ححداحعيد ثثثثيحهحافقثثثثال ذحخ 
فثث  احبعثثضححع ط  حفثثأ ححعفثث  محعكداحأعثثر ححعيد ثثيحهح حافقثثالحعأشثث  ححأدحع ث هثثا

ثثثثحعانثيحإبن ثثثثث ح تونثثثثثكثثثث ححثثثثإن،ححافقثثثثالحعحجحتثثثث  فأخثثثث  هاححعيحبشثثثثيطانثاحأتيتمونثثثثإّن،
أدححعيحكثثثافرحكيثثث  حححه ححد حم ححاقاحثثثمحعاي ثثثهحح  ححافأد ثثثأحبيثثث هحعينيثثث ،حدهثثثوحي ححع  حتحثثثفأتث ححعر حهثثثاج ح

«ر حهاج ححدأخ م ححع ححنرهحعيحفاجر
ح. 1ب

ثثثثحعرايانًحواحيغت ثثثثلح  ثثثثبي مثثثثاحأي،ثثثث»مدىحيححيثثثثام(،اح -1 ثثثث  يثثثث حم ححر حخ  ثثثثحل حجح  ثثثثنححريد حج 
ثثأحثحعواايحأي،ثحا ف ثاديهحمب ثحعفجعلحدثثيح ح وبث حعب حه حص ح حعاحتثرى م،ثحك حت ثنحأغ ي حأك 

ح. 2ب«دحكنحاحغىنح ح نحبركتكحعايحما، حب ىححاقال
ثثأ ح»احح حيثثام(،حديح فثث ححيحشثييانعمدىح -1 حعيملثثوتحإىلح وسثثىححك حلح   ثثمس 
ثث حد حفثثر ححعيريثث حيملثثوتحاحعأمسثث تينحإىلح حثث حافقثثالحع فرجثث حإىلحمب،ثثحع ك حاحجثثاءهحخ ثثف م،
 ثثثاححف ثثث حبكثثثل،ححعفقثثثلححثثث حيضثثث حيثثث هح  ثثثىح ثثثنتح ثثثومحعيمجثثث حادقثثثالحع   يثثث ح ي  ثثثحه ح
حايملوت.حقالح ،حث حا اصيح حقالح ،حث حعأ(حما،ححاشعرةحس ةح.حقالحب حي هحبكل،ححمغط،ح

قثثثثثثالححا جثثثثثثر.حقثثثثثثالحم يثثثثثثةًححعسثثثثثثة ح ثثثثثثنحيألمضحيملق  ح ني ثثثثثثف ثثثثثثألحهحأنحي ححعفثثثثثثاآلن
  ثثث حيحكثيثثثبححعهحإىلحجانثثثبحيحطريثثث ك حقثثث  حألميثثثت ححع  حث  ثثثحف ثثثوحك ثثثم ححاحهحمسثثثول
حح. 3ب«يألار

                                                           
-1/1410دينظثثثثثراحخثثثثثحي ح  ثثثثث  احح ع3199عحمقثثثثث حب3/1225 حخثثثثثحي حيححيثثثثثام(،اح1ب

ح .ح2391/151عحمق حب1411
ح .3211عحمق حب3/1210 حخحي حيححيام(،اح2ب
-1/1412 عحدينظثثثثثثراحخثثثثثثحي ح  ثثثثثث  اح1291عحمقثثثثثث حب1/119 حخثثثثثثحي حيححيثثثثثثام(،اح3ب

  .2392/159عحمقث حب1413
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حعكانثثثمحب ثثثوحإسثثثريئيلحيغت ثثث ونح ثثثريةًحاح»مدىحيحشثثثييانعحديح فثثث حح حيثثثام(،ح -1
 ثثثثاحجل ثثثث ححعدهحافقثثثثاحويحعدكثثثثانح وسثثثثىحيغت ثثثثلحدحثثثث هحعي ظثثثثرحبعضثثثثه حإىلحبعثثثثض
فوعثثثث ح وبثثثث ح  ثثثثىححعيغت ثثثثلحةًحفثثثثذهبح ثثثثر،ححعم ح حآد ححأن،ثثثثإا،ححع وسثثثثىحأنحيغت ثثثثلح ع ثثثثا

ححثت،ححعر حثحجثحايحعيث وبثحايقولحعرهثيحإ ثفحعىثرجح وسثفيحعبثوب حر حثيّجحففر،ححعحجر
حعدأخثذح وبث حع ثنح  حع ثاح وسثىحعدهحافقاحويحعإىلح وسىحعإسريئيلحوب حتححنظر ح
حعأدحسثثحعةحعةابّجثرحسثثت،ححا ح  ح حح  ثثإن،ثثحعدهحا.حفقثثالحأبثثوحهريثرة حابّجثثرحعثرابًحفطف ث
ح. 1ب«حابّجرعرابًح

حر ح  حفثثثأ ححعألنحيثثثاءياح ثثثنحنحي ثثثحم ة حثنثثثحمححقرخ ثثث»مدىحيحشثثثييانعحديح فثثث حح حيثثثام(،اح -1
 ثثثنححةًح ،ثثثأ حححرقثثثم حأ ححعم ة حثنثثثحك حتححقرخ ثثثحأنحححافثثثأدحىحهحإحيثثث حعمححق ثثثحر حفأ ححعبقريثثثةحيح مثثثل

ح. 2ب«  ح، حت ححعيأل  
حافقثثثثالححقو ثثثث حع ثثثثنحيألنحيثثثثاءحغثثثثزيحنثثثث ،ح»مدىحيحشثثثثييانعحديح فثثثث حح حيثثثثام(،اح -1
ثب ححك ح  ثيتحعينحمجثلح  ححا حداحأحث  ححعلثاحب حاحي ثم،حثدحثحعلثاحأنحيحثين ححريث  حدهثوحي ححعي ثرأةح  حضح

دهثثثوحي تظثثثرححعفثثثات ح  حأدحخ ححعاداحأحثثث حيشثثثرتىحغ ًمثثحعفثث حسثثثقوفها حيرحثدحثثثحعبثثىنحبيثثثويفًح
حافقثالحح شثمسحعاح ثنحصحثكأدحقريحًححعيحعنيرحخالة ححعف انح نحيحقريةحعفغزيحعادهاد ح
ثثثح حفح ححعيحح ثثثهاح  ي ثثثاحيح هثثث ،ححعدأانح ثثثأ ومحع ثثثأ ومةحك حإن،ثثث حعحفثثثت حهح  يثثث حثثثت،ححمحح  

فثيك ححإن،ححافقثالحععمهثاف ث حتطحعحتأك هثاح–يعينحيح ثامحح-فجاءتححعفجم حيحغ ائ 
حع ثولفثيك حيحغ ححافقثالحعبيث هحل حمج ححي  ححمححق حف ز ححعقحي ةحمجلحف يحايعينح نحكل،ححع وًاحغ ح

                                                           
عحمقثثثثثث ح1/269 عحدينظثثثثثثراحخثثثثثثحي ح  ثثثثثث  اح291عحمقثثثثثث حب1/109 حخثثثثثثحي حيححيثثثثثثام(،اح1ب
ح .339/95ب
عحمقثث ح1/1959 عحدينظثثراحخثثحي ح  ثث  اح2456عحمقثث حب3/1099ي حيححيثثام(،اح حخثثح2ب
ح .2211/114ب



11 

حع ثثثثولفثثثثيك حيحغ ححافقثثثثالحعبيثثثث هحعأدح ال ثثثثةحع ثثثث مج ححيثثثث  ححمححق ثثثثف ز ححعقحي تثثثثكحف تحثثثثايعين
حعفأك تهثثاحعفجثثاءتحيح ثثامحعفوعثثعوهاحع ثثثلحمأ حبقثثرةح ثثنحيحثثذهبحعفجثثااديحبثثرأ 

ح. 1ب«هاحح افأح ،ححعمأىحععف احد جزانحعحح احيحغ ائ هحأحل،حح ،حث 
حألطثوفن،حاححقثالحسث يمانحبثنحديدد»مدىحيحشييانعحديح ف حح حيام(،اح -7

حاكفقثثالححثثكحيمل  ثثحعيقاتثثلح حسثثحيلحهحعاي ثثرأةحغالً ثثحت ثث حكثثل،ححعيح ي ثثةح ائثثةحي ثثرأة
حننيث  حححي ثرأة حإا،حح حت  ح ث هن،حثدححعفأطافحلن،ححعدن يحعلف  حيق ححعإنحشاءحهحاقل

ح. 2ب«دكانحأمجىحّاجت حع حد صثححعإنحشاءحهحاحوحقالحاحقالحيح  ،حح.إن ان
حى م حي ثحاحع ثنحبثينحإسثريئيلحة ح ،ثأ ححتحح  حق ثف ح»حمدىحيحشييانعحديح فث حح حيثام(،ا -8

ثثثإصيحد ححعحيحفثثثأم حميهثثثاحإا،ححاحأ حدإ ،ححعمحح ثثثاحفع  ثثث دإصيححع حتشثثثراثيإلبثثثلححثثثحهلثثثاحأححثثثان حح  حع 
حح. 3ب«مححب حر حيحشاءحش ححاحأححان حهلح  حع حد ح

 ي ثثىحيبثثنححاح ال ثثة ح ح حيملهثث حإا،ح حيثثتك ،حثحثث»مدىحيحشثثييانعحديح فثث حمل ثث  اح -9
ثثح ابثث ًحي حمجثثاًلحر حي عحدكثثانحج ثثر ح ثثر عحدخثثاحبحج ثث عحفكثثانحفيهثثاعحذحخثثو عةًحيعحفا ،

حيحدخثثالذعحفأقحثثل ح ،ثثأ ححعفقثثالاحايحما، ححعي ر حيعحفقاحثثماحايحج ثثدهثثوحينيثث ،ححع   ثثفأتتثث حأ ح
حعي ر حيعحفقاحثماحايحج ثاحكانح نحيحغ حأتت حدهوحينيث ،حعحف م،حمحح ىحخالت عحفاننيرف ح 

احكثانح ثنحيحغث حعحف م،حمحح  ىحخالت عحفاننيرف ححيحدخالذعحفأقحل ح ،حأ ححعفقالاحايحما، ح
  ثىححيحدخثالذعحفأقحثل ح ،ثأ ححعفقالاحأ(حما، ححعي ر حفقاحماحايحج ححعيدهوحيني ،ححعأتت 

                                                           
-3/1366 عحدينظثثثثثراحخثثثثثحي ح  ثثثثث  اح2956عحمقثثثثث حب3/1136 حخثثثثثحي حيححيثثثثثام(،اح1ب

ح .1919/32عحمق حب1369
 عحدينظثثثثثثثثراحخثثثثثثثحي ح  ثثثثثثثث  اح1911عحمقثثثثثثثث حب2004-5/2009 حخثثثثثثثحي حيححيثثثثثثثام(،اح2ب
ح .1651/22عحمقث حب3/1295
عحمقثث ح1/2291 عحدينظثثراحخثثحي ح  ثث  اح3129عحمقثث حب3/1203يححيثثام(،احح حخثثحي 3ب
  .2999/61ب
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 اتعحفتثثثثذيكرحو  حم حثحي ظثثثثرحإىلحدجثثثثوهحيحثثثثحثثثثت،ححع تححم حث حاحتثثثثحعخثثثثالت عحفقاحثثثثماحيح هثثثث ،ح
 ح  هاعحفقاحماحإنحشث ت ح  ححل حث حم حت حيث ححعغي حب ححدكانمحي رأة حح. احد حادت حلجًحر حإسريئيلحج ححب و

احكثثانحيتد(حإىلحمي يًثثحمحححثث عحف ثث حي تفثثمحإحيهثثاعحفأت ثثحمححع ثث ححكثث عحقثثالاحفتعر حألفت  ،ثث
قاحثماحهثوححعتححاحدحث  حعحف م،ثمححفحم  ثحعنف ثهاعحفوقث ح  يهثاح ح ثنتححخو عت عحفأ ك ث ح

ثثثث فقثثثثالاح ثثثثاححعدجع ثثثثويحيضثثثثربون حعدهثثثث  ويحخثثثثو عت حعفاسثثثثت زحوهحعي عحفثثثثأتوهر ح ثثثثنحج 
 حفجثاءديحبث عح  ثكعحفقثالاحأيثنحيحنيث ،ححتححعحفوح  حلذهحيححغي،ححشأنك  حقاحوياحننيم ح
 حبط ثث عححفطعثثن ححعاحيننيثثرفحأتثثىحيحنيثث  حىعحف م،ثثيعحفنيثث  ححأخثث ،حفقثثالاحد ثثو ححثثت،ح

 ونث حقح، حي حي حر حيحري ثيعحقثالاحفثأقح ويح  ثىحج ثحفثالن حح ثنحأبثوك حقثالاحعدقثالاحايحغثالم
عحقثثالاحاعحأ يثث دهاح ثثنححونحبثث عحدقثثاحوياحنحثثينححثثكحخثثو عتكح ثثنحصهثثب حديتم  ثث
ةح  ثىحديب،ثحميكب ححمجل حح عحفمر ح ، ح نحأ ححيرع  ححاحخ  ح  حيثححكماحكانمعحففع وي.حدبث حححعط 

حعلحيبثثينح ثثثلحهثثذيعحفثثرتكحيحثثث ( حيجعثثحع احيح هثث ،ح  ثثفامهثثةعحدشثثامةحح ثث ةعحفقاحثثمحأ ح
فجعثلححعأقحثلح  ثىح  يث ح ،حثجتع ثينح ث ث عح ثحاحعدأقحلحإحي عحف ظرحإحي عحفقالاحيح ه ،ح

إبخثثثحع ححعدهثثثوحدكثثثيحيمتضثثثا  حعححأنظثثثرحإىلحمسثثثولحهيرتضثثث .حقثثثالاحفكثثثأ ،ح
ديقوحثثثوناححعدهثثث حيضثثثربوناحعديحجباميثثثةقثثثالاحد ثثثر،ححهاعابةح حفمثثث عحفجعثثثلحجلني،ثثثيح ثثثح،ح

ثثثثيثثثثم حن حن ح حع احيح هثثثث ،ح  ثثثثدنعثثثث حيحوكيثثثثلعحفقاحثثثثمحأ ححععحدهثثثثيحتقثثثثولاحح ثثثث حهقم حر حعحس 
يجع ثثثينح ث هثثثاعححعدنظثثثرحإحيهثثثاعحفقثثثالاحيح هثثث ،ححعجتعثثثلحيبثثثينح ث هثثثاعحفثثثرتكحيحرعثثثاع ححا

حعاحيح هثث ،حفق ثثم ححعيهلي ثثةحح ثثن ححمجثثل ححر ح  ثثحعىق ثث ححعحفقاحثثماحح حفه ثثاكحتريجعثثاحيّثث يص ح
حعدهث حيضثربوناحة  ثديحلثذهحيأل ح ث  عحد ر،حاحجتع ينححعاحيح ه ،حيجعلحيبينح ث  عحفق م ح

ثثثيثثثم حن حن ححاديقوحثثثون حعاحيح هثثث ،حفق ثثثم ححعاحجتعثثثلحيبثثثينح ث هثثثاحعاحيح هثثث ،حعحفق ثثثم حقم حر حعحس 
جتع ثثينح ث ثث عححاحعاحيح هثث ،حيعحفق ثثم حامًحصيكحيحرجثثلحكثثانحجح،ثثحقثثالاحإن،حح.يجع ثثينح ث هثثا
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ثثثزن ح حت ثثثثدحثثثحعيثثثم حن حن ححاهثثثذهحيقوحثثثونحهلثثثاحدإن،ح حاحيح هثثث ،حفق ثثثم ححع حت ثثثروثدحثثثحعقم حر حعحدس 
ح. 1ب«يجع ينح ث ها

حعأبثثثثر حا حبثثثينحإسثثثريئيلح ال ثثثثةًححإن،ح»مدىحيحشثثثييانعحديح فثثث حح حيثثثام(،اح -01
حأ(،ححافقثالحعفثأتىحيألبثر  ححعافحعصحإحيه ح  كًححعه ب يحهللحأنحيحت ي ححعدأ مىحعدأقرع

حاقثثثالحعقثثث حقثثثذم حيح ثثثا حعح ثثثن حح ثثث  حدج ححعح ثثثن حححثثثون ححاإحيثثثك حقثثثالحشثثثيءحأحثثثب،ح
حيملالحأحب،ححأ(،ححافقالحعايحح  ًح  ًحدج ححعاحح  ًح طيححوانًحفأ حعح  فذهبح حعفم ح 

ثثح-حيححقثثرحاأدحقثثالحعيإلبثثلحاإحيثثك حقثثال حعيألبثثر حديألقثثرعحأن،ححع حصحثثكحك حهثثوحش 
كححكححام حي ححافقالحعريءش ح  حح طيحانقةًحفأ حح-حيححقرحاخردقالحيآلحعيإلبلحاقالحأح مها

ثثحالإحيثثك حقثثاحأحثثب،ححشثثيءحأ(،ححافقثثالحعفيهثثا.حدأتثثىحيألقثثرع ح ديثثذهبححعح ثثن ححر حع حش 
حاقثالحعايحح ث ًحرًحع حش ثحي ح ط ثدأ ححعفثذهبحعفم ثح حاقثالحعق حقذم حيح ا حعحهذي ين،ح
كححثكححثام حي ححادقثالحعحا اًلححفأ طاهحبقرةًححاقالحعيححقرحاإحيك حقالحيملالحأحب،ححفأ(،ح

حعبنيثثر(حهحإ ،ححد حر حيث ثثحاإحيثثك حقثثالحشثثيءحأحثثب،ححأ(،ححافقثثالحعفيهثثا.حدأتثثىحيأل مثثى
حيملثثثالحأحثثثب،ححفثثثأ(،ححاقثثثالحعهإحيثثث حبنيثثثر ححه ححد حر حفث ثثثحعفم ثثثح حاقثثثالحعيح ثثثا بثثث ححبنيثثثر حفأ ح

حفكثانحهلثذيحديد حح؛هثذيح  حح ثدد ححعهثذينح  حنت حفثأ ححعيديحث ًححفأ طثاهحشثاةًححعيحغث  حاإحيك حقثال
ح حخثومت ح حأتثىحيألبثر  حإن،ثح ،حث ثحعغث  يح ثنححدهلثذيحديد ححع ثنحبقثرحدهلثذيحديد ححع نحإبثل
حفثالحبثاللحيحيثومحإا،ححععثمحيبحيّحثالح حسثفر(تقط،ححعمجلح  ثك حافقالحعدهي ت 
يحبعثريًححعديملثالحعديه ث حيّ ثنحعأسأحكحابحذ(حأ طاكحيح ونحيّ نحعبكح ،حث حعابهلل
 حثأحثثحعحأ رفثثككثثأ ،حححافقثثالححثث حعيّقثثووحكثثثريةحإن،ححا ح  يثث ح حسثثفر(.حفقثثالححثث أتح ،ثث
حكثثابرح ثثنححححقثث حدم ثثم ححافأ طثثاكحه حفقثثالحعيفقثثريًححعيقثثذمكحيح ثثا  ححعنحأبثثر  حتك ثث

                                                           
 عحدينظثثثثثراحخثثثثثحي حيححيثثثثثثام(،اح2550/4عحمقثثثثثث حب1994-1/1996 حخثثثثثحي ح  ثثثثث  اح1ب
ح .1114عحمق حب1/101
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 حخثثومت حح.حدأتثثىحيألقثثرع حكحهحإىلح ثثاحك ثثم حفنيثثري،حعحكثثاصابًحححإنحك ثثم ححافقثثالحعكثثابر
إنحححافقثثالحع  يثث حهثثذيحد ح  يثث ح ثثثلح ثثاحم ححد حر حفث ثثحعفقثثالححثث ح ثثثلح ثثاحقثثالحهلثثذيحعدهي تثث 
مجثثثلححافقثثثالحع.حدأتثثثىحيأل مثثثىح حخثثثومت كحهحإىلح ثثثاحك ثثثم حنيثثثري،حفحعكثثثاصابًحححك ثثثم ح

حعحابهللفثثالحبثثاللحيحيثثومحإا،حعحمحيبحيّحثثالح حسثثفر(عثثدتقط،ححعديبثثنحسثثحيلحع  ثثك 
قثث حححافقثثالحعلثثاح حسثثفر(ح  حأتح  ثثحع  يثثكحبنيثثركحشثثاةًححأسثثأحكحابحثثذ(حمد،ححعبثثكح ،حث ثث

ثثثثحعفقثثثث حأغ ثثثثا حعيدفقثثثثريًححعهحبنيثثثثر(حد حفثثثثر ححعأ مثثثثىحك ثثثثم ح حعفثثثثوهحعذح ثثثثاحشثثثث م حفي 
فق حمعيححع  يت حيبت حاحف ّن،ححعك ح اح ححكححأ   ححافقالحع حهللبشيءحأخ ت ححيحيوم ححك ح  حأجه ححا

ح. 1ب«يك حح ح  ىحخاح ححه حي حدس ححعهح  ك
حعإصحمكحهثثثاحعبقثثثرةًححي ثثثوو ححاحمجثثثل ح  ثثثيثححبث ح»مدىحيحشثثثييانعحديح فثثث حح حيثثثام(،اح -00

حعسححانحهحا.حفقالحيح ا ح حرث احقحح  حاحخ حإّن،ححع حهلذي  ح حن حثححإان،ححافقاحمحعفضرلا
ثثيحأ حثف ن،ثثحافقثثالحع  حك  ثثت ححبقثثرة ح ثثحد ثثاحعرثحدأبثثوحبكثثرحد مثثأانحعلثثذيحن حثد   دبي مثثاحح.  حثاح  ثثمه 
 حيسثت قذهاححكأن،ثحثت،ححب ح  ثفط ححعفثذهبح  هثاحبشثاةحع  يحيحذئب ححإصحع حغ م حمجل ح
يثومحاحمي ثيحهلثاححع  حح حيح  ثحنحهلاحيثوم حفم ححعهاح ين،حثت حيست قذحححاهذيحفقالحح حيحذئب ححع   

ثثثثأ ححيثف ن،ثثثثحاقثثثثالحع  حيثثثثتك  ححصئثثثثب ححعسثثثثححانحهحاغثثثثري(.حفقثثثثالحيح ثثثثا  أانححعلثثثثذيحن حد  
ح. 2ب«  حثاح  حبكرحد مر.حد احمه ححدأبو

دصهثثثثبحبأهثثثثلحيّثثثث يص حقثثثث جلًاحدحثثثث يثًاعحإىلحتنيثثثثحي حهثثثثذهحيألحاديثثثثصعح
دصكثثثثرديحيحكثثثثثريح ثثثثنحيحتثثثثأديالتحيمليت فثثثثةحهلثثثثا؛حددخثثثثفويح ثثثثنحأنكردهثثثثاحابابتثثثث يععح

                                                           
 عحدينظثثثثثثثثراحخثثثثثثثثحي ح  ثثثثثثثث  اح3299عحمقثثثثثثثث حب1299-3/1296 حخثثثثثثثثحي حيححيثثثثثثثثام(،اح1ب
ح .حح2961/10عحمق حب1/2295-2299
-1/1459 عحدينظثثثثثراحخثثثثثحي ح  ثثثثث  اح3241عحمقثثثثث حب3/1240يححيثثثثثام(،اح حخثثثثثحي ح2ب

ح .2344/13مق حبحع1454
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موه حبرد،حيح  ،ة. ،ّ حديحضاللعحدي
ح طمة احد نحأ ث ةحصحكحمددده ح  ىح نحأنكرحح يصحبيح

  ثثثكحححبثثث حيح ظثثثراححطثثث ح وسثثثىقثثثاحوياححثثث يصحيكذ، ح»قثثثالحيبثثثنحقتيحثثثةاح
هريرةعححيملوت.حقاحوياحمديت ح نحا،ادحبنحس مةعح نح م،امحبنحأيبح م،امعح نحأيب

حط ح  ح  ثكحيملثوتعحفثأ ومه"عحفث نحكثانحلجثونحححاح"أن،ح وسىح نحيح  ،ح
قثث ححطثث حححبثنح ريثث   ىح  كحيملوتحيحعومعحجانح  ي حيحعمى.حدحعثل،ح ي ثىح

حعحكانحأش ،حح موتحكريهيثًةح ثنح وسثىحححيألخثرىعحفأ مثاه؛حألن،ح ي ى
 ثنحأحث ح ثنحيح ثا عحفاخثرفهاححعدكانحيقولاح"يح ه ،حإنحك محخامفًاحهذهحيحكثأ 

ثثثثحقثثثثالحأبثثثثوح". ثثثثين،ح   ثثثث ححعهثثثثذيحيّثثثث يصحح ثثثثنحيحطريثثثث ححنثثثثنحنقثثثثولاحإن،حدحح احمم،
حعيحق جلثثةعحدحثث ح ديثثلحخثثحي حح حيألخحثثامأخثثحااحيّثث يصعحدأح ثثبححثث حأخثثاًلح

ح.ح 1ب«...ي فع حيح ظرحا
حعهثثثذيححثثث يصحيطعثثثنحفيثثث حيمل حثثث دنحدأهثثثلحيحزيثثث حديححثثث ع»دقثثثالحيخلط،ثثثايب،اح

حع وسثثىعحهحي،حثديقوحثثوناحكيثث حلجثثونحأنحيفعثثلحنحثثحعديغمثثزدنحبثث ح حمديتثث حدنق تثث 
حعفي تعنيثثثيح  يثثث حع ثثثنحأ ثثثرهحعجثثثاءهح  ثثثرحعهثثثذيحيحنيثثث ي ح  ثثثكح ثثثنح الئكثثثةحه

دخي ثثث حإحيثثث حخثثثك، حدحطمثثث  حدكيثثث ححعدكيثثث حتنيثثثلحيثثث هحإىلحيمل ثثثكحمتثثثرححثثث  يتحدا
هذهحأ ومحخامجثةح ثنححفالحجلضيحأ رحهحفي  حعي ه ه حيمل كحيملأ ومحبقحضحمدح 

حح. 2ب«دج حيملعقولعحساحكةحطري حياستحاحةح نحكل،ح
حقثثثثالحدح احثمق سثثثثثيح حثثثث حيحغ ثثثثثي، ىحثلحإحثثثثثث ثثثثمسأ ححعوتثمثثثثثنح ن،ح  ثثثثكحيحثدنؤ ثثثث»ي،

حي كثرهححعحاحولحهثثثثنحمسثثث ،ح ثثثاحخثث عحكمثأح ي ثثث عحففقثعحفنيك،ححىثوسث  إا،

                                                           
ح.100 ح ديلحخمت  حيّ يصاح1ب
ح.699-1/696 حأ المحيّ يصاح2ب
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عح حت ععحميد،عح  ىحهحدمسوح  حح. 1ب«عال،
قثثالحيبثثنحخزجلثثةاحأنكثثرحبعثثضحيملحت  ثثةحهثثذيح»دقثثالحيبثثنححجثثرحيحع ثثقال ،اح

حبثث عحدإنحكثثانححثثث حيعرفثث عح يّثث يصعحدقثثاحوياحإنحكثثانح وسثثىح رفثث عحفقثث حيسثثتي ،
حح ح نحف ءح ي  فكي ححث ح. 2ب«... حيقت ،
حيسحبعيً يعحأنحيكونحيح ي يحيحذ(حد احبعضحيمل كرينعحإىلحإنكثامحهثذهحدح

ح عحإىلحتنيثحي حهثذهحيألحاديصعحهوحيح ي يحنف ث عحيحثذ(حد ثاحبعثضحيملنيثح، ح
حيألحاديص.

فقثثث حيكثثثونحسثثثحبحيإلنكثثثامعح  ثثث حبعثثثضحيمل كثثثرينعحهثثثوحيحرغحثثثةح حخ  ثثثةح
يقطعثثثونعحأدحيرج،حثثثونعحأن،ثثث حدخيثثثلح  يهثثثا؛حديكثثثونحبيح ثثث ،ةحيح حوي،ثثثة عحبثثثرفضح ثثثاح

سثثثحبحيحتنيثثثحي ح  ثثث حبعثثثضحيملنيثثثح،ح حهثثثوحيحرغحثثثةح حخ  ثثثةحبيح ثثث ،ةحيح حوي،ثثثة عح
ححونعحأن، حجزءح  ها.بقحولح احيقطعونعحأدحيرج، ح

فاحرغحةحيحنيادقةعح حيح فاعح نحبيح  ،ةحيح حوي،ة عحهيحيح ي يحيحذ(حيشرتكح
ح ؛حدحك ،ه حيخت فويح حيمل ه .ححفي حبعضحيمل كرينعحدبعضحيملنيح، ح

حأنحتكثونحت ثكحيألحاديثصحدخي ثةًحح-إنحقح  وهثاحح-حنحخيشونييمل كرححعضحف
 ثنحيقطثث عحأدححدخثثول ححعحكمثاحيثثرفضحيّثام  ححثثذحكح  ثىحيح ث ،ةحيح حوي،ثثة؛حفريفضثونا

ح حكون حغريًحاح نحأهلحيح يمعحفيجال حابحطردحديمل  حديإلقنياء.يرج، ح
أنحتكثثثثونحت ثثثثكحيألحاديثثثثصحح-إنحمد دهثثثثاحح-ححخيشثثثثون حيملنيثثثثح، حبعثثثثضحدح

 ثنحيقطث عحأدححدخثول ححعحكماحيقحلحيّام  ححذحكحجزًءيح نحيح  ،ةحيح حوي،ةعحفيقح ونا
ح حكون حديحً يح نحأهلحيح يمعحفي تقح  حابحرتحيبحديّفادة.يرج، ح

                                                           
ح.191-193 حياقتنيادح حيا تقاداح1ب
ح.6/112 حفت حيححام(اح2ب
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فثًةحقطعي،ثثًةعحفثثًةعحح دح،ثةحيحقطعي،ثةعحخماح حهثثذهحبيألحثثاديص عحإنححثث حتكثثنحخماح حدح
فًةحهلاعح نحكوناحخماح حح هاحيملؤح،فونح حشعحةحبيّ يصحيملرددد ؛حفالحأقل ح خ ح يصحي ح

حفًةحظ ث،ي،ًةعحدحوح   حبعضه .حخماح ح
 عحدينتفثاءحيحظثن،ح ثحي،ةعحكفي ثةحابنتفثاءحيحقطث حيملط  ثدهذهحيملياحفةحيحظ ث،ي،ثةحيح ، ح

هثاعح ح حفي ويحهذهحيألحاديثصحيمليت  ث خ ححونعحأنحي ح عحفالحي تطي حيملنيح، حيملط  ح
ثثاح عحأدحبطريقثثةحيحظثثن،حيملط  ثثشثثعحةحبيّثث يصحيملقحثثول عحبطريقثثةحيحقطثث حيملط  ثث  ؛حدإّن،

ح  ،؛حب حبحياختالف.  ،عحأدحبطريقةحيحظن،حيح ، حيفع ونحصحكحبطريقةحيحقط حيح ، ح
دحثذحكح مث حبعثضحيملثؤح،ف عحإىلحإخثريجحهثذهحيألحاديثصحياختالفي،ثةعح ثنح

ثثحشثثعحةحبيّثث يصحيملقحثثول عحدأدخ وهثثا ل عحدهثثوحيّثث يصح حشثثعحةحبيّثث يصحيملؤج 
 عحإ حثثثايًفعحأدحإنكثثثامًي؛حيحظثثثن،حيملط  ثثثفيثثث ح عحديتعثثثذ،محيحثثثذ(حيتعثثثذ،محفيثثث حيحقطثثث حيملط  ثثث

 ديحتأجيلحفي .ححع فاختامديحيحتوق ح
احدجبحيحعملحابملقحولح  ها»قالحيبنححجرحيحع قال ،اح ثاحإ ،ثاحأنحح؛إّن، ألن،

ثثي ح حثثوتحخثث وحيح اقثثلعحأدحأخثثلحخثثفةحيحثثرد،عح حفيهثثاحأخثثلحخثثفةحيحقحثثولعحدهثثوح وج 
دهوح حوتحكذاحيح اقلعحأدحا.حفاألد،لاحيغ ثبح  ثىحيحظثن،حخث وحيخلث ؛ححثحثوتح

ثثخثث وحانق ثث ؛حفي ح ذحبثث .حديحثثثا احيغ ثثبح  ثثىحيحظثثن،حكثثذاحيخلثث ؛ححثحثثوتحكثثذاحؤخ 
ح انق ثث ؛حفيطثثر .حديحثاحثثصاحإنحدجثث تحقري ثثةحت حقثث ح حثث حيحق ثثم عحيحتحثث عحدإا،

صيحتوق،ث ح ثنحيحعمثلحبث حخثامحكثاملردددعحاححثحثوتحخثفةحيحثرد،عحبثلحفيتوق، حفيث عحفث 
ح. 1ب«حكون ححث حتوج حفي حخفةحتوجبحيحقحول

ح
ح

                                                           
ح.201 حنزهةحيح ظراح1ب
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ّلخاتمةا

ح
حفيهثاعحفمثاحقيمثةح حيسحيحغرضح نحسردحهذهحيألحاديصعحبيانحمأيثيحيخلثا ،

حمأييعحدق حيخت  حفيهاعحد حأ ثاهلاعحيحق ي ىحدي   ون  ح
ثثاحيحغثثرضح ثثثنحصحثثكحيحثثثرد،ح  ثثىحيحشثثثحهةحي حرئي ثثة.حفهثثثذهحيحشثثحهةحابط ثثثة؛حدإّن،

احقائمةح  ىح ق ، ت ا حألن،
عحيملذكومةحآنًفا.حابط ةعحبالحميبعحابا تمادحح-يألدىل ح  ىحيحثحقائ حيح ثم،
 عحألن،حيحقطثث ح حفيثث حاحجلكثثنحفيثث حيحقطثث حيملط  ثث  ثث حفيهثثاعحد ثثاحيخت حخمت  ثثح-ديحثانيثثة
ثثثاحيقطثثث حيحقثثثاط  حيملط  ثثث   ثثث حياخثثثتالفعحح حاحيكثثثونح ح ثثثويطنحياخثثثتالفعحدإّن،

ح  ،؛حا تمادهح  ىحأدح،ةحيريهاحكافيًةحح قط عحدخياحف حفيهاحآخردن.ابحقط حيح ، ح
دسثويءحأخح،ثمحيملق ، ةحيحثانيةعحأمححث حتني ،؛حفث ن،حبطثالنحيملق ، ثةحيألدحثثىعححح

حكفيلحإببطالحيح تيجةحيملز و ة.ح
حبوعثثثثو حأن،حك تثثثث احيملقثثثثث ، ت حداباسثثثثت ادحإىلح حثثثث أحبقطعي،ثثثثةحيألدح،ثثثثة حيتحثثثث ،

حتني  حأنحتكونحدحياًلحقطعي اح  ىحخح،ةحيح تيجةحيملز و ة.حا
ح

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّلـمصادّروالـمراجعا

ّ

م عحديمحيآلاثمعح2001 قحثثلحيحثثثويد ي،حبتح ع ،ثثةحظاهرهثثاحيحنيثثح،ةعأحاديثثصح .1
 م.2000/ه1121خ عاءعحيحطحعةحيحثانيةعح

ه عحديمحيآلفثثاوح156يإلحكثثامح حأخثثولحيألحكثثامعحيبثثنححثثزمحيألن ح ثثي،حبت .2
 حم.1943ه/1103ه ي ةعحبريدتعحي

ه عحديمحإحيثثثاءحيحثثثرتيثحيحعثثثريب،عحبثثثريدتعح390يهني،ثثثا حبتحأحكثثثامحيحقثثثرآنع .3
 ححم.1992ه/1112

ضعحيحطحعثةحه عحديمحيمليمانعحيحثراي991يختنيامح  ومحيّ يصعحيبنحكثريحبت .1
 م.ح2013ه/1131يألدىلعح

حب .5 ه عح كتحثثثثثةحيحرشثثثثث عح116تيإلمشثثثثادح ح عرفثثثثثةح  مثثثثثاءحيّثثثث يصعحيخل ي ثثثثثي،
 حم.1949ه/1109يحرايضعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحيحثثث يمح1142أل ثثثريحيحنيثثث عا ،حبتعحيإمشثثثثثثادحيح ق،ثثثثثادحإىلحتي ثثثريحياجتهثثثاد .6
 حم.1945ه/1105يح  في،ةعحيحكويمعحيحطحعةحيألدىلعح

جثثث ،ةعحيحطحعثثثةححه عح كتحثثثةحيح ثثثودي(،ع154يألمسثثثاءحديحنيثثثفاتعحيححيهقثثثي،حبت .9
 م.1993ه/1113يألدىلعح

ثثثثةحيملكر، ثثثثةعححه عحجا عثثثثةحأم،ح344عحيخلط،ثثثثايب،حبتأ ثثثثالمحيّثثثث يص .4 يحقثثثثرىعح ك،
حم.ح1944ه/1109يحطحعةحيألدىلعح

ه عح كتحثثثثثةحيحع ثثثثثومح600 حثثثثث حيحغثثثثثين،حيملق سثثثثثي،حبتحياقتنيثثثثادح حيا تقثثثثثادع .9
 م.ح2001ه/1122ديّك عحيمل ي ةحيمل و،مةعحيحطحعةحيحثانيةعح
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بثثثريدتعحه عحديمحيحكتثثثبحيحع مي،ثثثةعح345يحثثث يمقطين،حبتحيإلحزي ثثثاتحديحتتح،ثثث ع .10
 م.1945ه/1105يحطحعةحيحثانيةعح

ه عحدنيمةحيألدقثثثثثثافح991يحححثثثثثثرحي ثثثثثثيهح حأخثثثثثثولحيحفقثثثثثث عحيحزمكشثثثثثثي،حبت .11
حم.1992ه/1113ديحشؤدنحيإلسال ي،ةعحيحكويمعحيحطحعةحيحثانيةعح

 ه عحديمح احث حيحفويئ عح ك،ةحيملكر، ة.951ب يئ حيحفويئ عحيبنحيحقي، حبت .12

ديمحيحغثثثثراحيإلسثثثثثال ي،عححه ع163يفميثثثثخحبغثثثث يدعحيخلطيثثثثبحيححغثثثث يد(،حبت .13
حم.2001ه/1122بريدتعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحديئثثثثثثثثثثرةحيملعثثثثثثثثثثامفحيحعثماني،ثثثثثثثثثثةعح256بتحيحتثثثثثثثثثثاميخحيحكحثثثثثثثثثثريعحيححيثثثثثثثثثثام(،ح .11
 آابدعحيح كنعحيهل  .حححي م

ه عحيملكتثثثثثثبحيإلسثثثثثثال ي،عح296يبثثثثثثنحقتيحثثثثثثةحبتح ديثثثثثثلحخمت ثثثثثث حيّثثثثثث يصع .15
 حم.1999ه/1119بريدتعح ؤس، ةحيإلشريوعحيح دحةعحيحطحعةحيحثانيةعح

ه عحديمحيحكتثثثثثبحيحع مي،ثثثثثةعحبثثثثثريدتعح911يح ثثثثثيوطي،حبتحتثثثثث ميبحيحثثثثثريد(ع .16
 حم.1996ه/1119يحطحعةحيألدىلعح

م عحديمحيمل ثامعحيحقثاهرةعح1935تف ريحيحقرآنحيّكي عححمم، حمشي حمعاحبت .19
 يحطحعةحيحثانية.

ح-ه عح ؤس، ثثثةحقرطحثثثةعحيهيثثثزةح991تف ثثثريحيحقثثثرآنحيحعظثثثي عحيبثثثنحكثثثثريحبت .14
حم.2000ه/1121 نيرعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحديمحيحكتثثثثثااحيحعثثثثثريب،عحبثثثثثريدتعح696يح ثثثثثود(،حبتحيحتقريثثثثثبحديحتي ثثثثثريع .19
 حم.1945ه/1105يحطحعةحيألدىلعح
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ه عح1142يأل ثثثريحيحنيثثث عا ،حبتنظثثثامعحتوعثثثي حيألفكثثثامحملعثثثا حت قثثثي حيأل .20
 حيملكتحةحيح  في،ةعحيمل ي ةحيمل وم،ة.

ه عح طحثوعحعثمنح1142يأل ثريحيحنيث عا ،حبتحع ح  ث حيأل ثرح ريتحيح ظثر .21
جممو ةحبنحةحيحفكر عحابنححجرحيحع قال ،عحديمحيبنححثزمعحبثريدتعحيحطحعثةح

ح.م2006ه/1129يألدىلعح

ه عح ؤس، ثثةحيحرسثثاحةعحبثثثريدتعح691ألحكثثامحيحقثثرآنعحيحقثثثرط ،حبتحيهثثا   .22
 م.2006ه/1129يحطحعةحيألدىلعح

ثثةحيملكر، ثثثةعحه عح951جثثالءحيألفهثثامعحيبثثثنحيحقثثي، حبت .23 ديمح احثثث حيحفويئثثث عح ك،
حه.1125يحطحعةحيألدىلعح

ثثةحيملكر، ثثةعح951حثثاد(حيألمدي عحيبثثنحيحقثثي، حبت .21 ه عحديمح احثثث حيحفويئثث عح ك،
 حه.ح1124عحيحطحعةحيألدىل

ه عح ؤس، ثثثثثةحيحرسثثثثثثاحةعحبثثثثثريدتعحيحطحعثثثثثثةح951نيدحيملعثثثثثادعحيبثثثثثنحيحقثثثثثثي، حبت .25
 حم.1991ه/1115يح ابعةحديحعشردنعح

م عح كتحثثثثةحيملعثثثثامفعح1999يألححثثثثا ،حبتحس  ثثثث ةحيألحاديثثثثصحيحنيثثثثحيحةع .26
 م.1996/ه1116يحرايضعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عح ؤس، ثةحيحرسثاحةعحبثريدتعحيحطحعثةح914سريحأ المحيح حالءعحيحثذه ،حبت .29
 حيألدىل.

ه عحديمحيحكتثثثثثبح406نيثثثثثنحيحثثثثث ينحيحعريقثثثثثي،حبتشثثثثثر حيحتحنيثثثثثرةحديحتثثثثثذكرةعح .24
ححم.2002ه/1123عةحيألدىلعحيحع مي،ةعحبريدتعحيحطح
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م عحديمحيحثثثوطنعحيحثثثرايضعح2001شثثثر حمايضحيحنيثثثاّ عحيبثثثنح ثيمثثث حبت .29
 حه.1129ح-هح1126يحطحعةحيألدىلعح

ثثةحيملكر، ثثةعح كتحثثةحيححثثانعحه عح962تر حسثث نحيبثثنح اجثث عح غ طثثا(حبشثث .30  ك،
حم.1999ه/1119يحطحعةحيألدىلعح

عحيحثثثرايضعح2001شثثثر حيمل ظو ثثثةحيححيقوني،ثثثةعحيبثثثنح ثيمثثث حبت .31 م عحديمحيحثثثثراي،
 حم.2003ه/1123يحطحعةحيحثانيةعح

ه عحيملطحعثثةحيملنيثثري،ةحابألنهثثرعح696يح ثثود(،حبتحشثثر حيح ثثود(،ح  ثثىح  ثث  ع .32
 حم.1929ه/1319يحطحعةحيألدىلعح

ديمحيبثنحكثثريعححتقي ح نيطفىحديثبحيححغثاعححه ع256خحي حيححيام(،حبت .33
 حم.1993ه/1111بريدتعحيحطحعةحيخلا  ةعحح-د ش ح

ثثه 261بتحخثثحي ح  ثث   .31 ديمحيّثث يصعح حفثثؤيدح حثث حيححثثاقيعحعححتقيثث ححمم،
 حم.1991ه/1112يحقاهرةعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحبثثثثثثريدتعحديمحيحكتثثثثثثبح455 مثثثثثث ةحيحقثثثثثثام(عحبثثثثثث محيحثثثثثث ينحيحعيثثثثثثين،حبت .35
 حم.2001ه/1121يحع مي،ةعحيحطحعةحيألدىلعح

عحيحطحعثثثثةحعحم 1999بتحفتثثثثادىحيحشثثثثيخحيألححثثثثا ،ح .36  كتحثثثثةحيحثثثثرتيثحيإلسثثثثال ي،
 حم.1991ه/1111يألدىلعح

حه عحديمحيملعرفةعحبريدت.452يبنححجرحيحع قال ،حبتحفت حيححام(ع .39

ثثةحيملكر، ثثةعحيحطحعثثةح951يبثثنحيحقثثي، حبتيحفويئثث عح .34 ه عحديمح احثثث حيحفويئثث عح ك،
 حه.1129يألدىلح
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حب .39 م عح ؤس، ثثثثةحيحرسثثثثاحةح1911تقوي ثثثث حيحتحثثثث يصعحمجثثثثالحيحثثثث ينحيحقثثثثامسي،
 م.ح2001/ه1125انشردنعحبريدتعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحديمح599ن(،حبتيبثثنحيهثثوححكشثث حيملشثثكلح ثثنححثث يصحيحنيثثحيح ع .10
 حيحوطنعحيحرايض.

ه عحديئثثثرةحيملعثثثامفح163يحكفايثثثةح ح  ثثث حيحردييثثثةعحيخلطيثثثبحيححغثثث يد(،حبت .11
 حه.1359ةعحيحعثماني،ح

ه عح كتثثثثبحيملطحو ثثثثثاتح452يبثثثثنححجثثثثثرحيحع ثثثثقال ،حبتحح ثثثثانحيمليثثثثزينع .12
 يإلسال ي،ة.حح

 ،ث حم عحدآخثردنعحيجمل ،ث حيألد،لعحديجمل1935جم ،ةحيمل امعححمم، حمشي حمعاحبت .13
حيحتاس حديحعشردن.ح

ه عحديمحيحوفثثثثاءعحيمل نيثثثثومةعحيحطحعثثثثةح924جممثثثثوعحيحفتثثثثادىعحيبثثثثنحتيمي،ثثثثةحبت .11
حم.2005ه/1126حيحثاحثةع

ثثثثثثثث حبثثثثثثثثنحخثثثثثثثثاحلحيحعثيمثثثثثثثث ح .15 جممثثثثثثثثوعحفتثثثثثثثثادىحدمسثثثثثثثثائلحفضثثثثثثثثي ةحيحشثثثثثثثثيخححمم،
 حه.1113م عحديمحيحوطنعحيحرايضعحيحطحعةحيألخريةعح2001بت

م عحديمحيحقاسثثثثث عح1999جممثثثثثوعحفتثثثثثادىحد قثثثثثااتح ت و، ثثثثثةعحيبثثثثثنحابنحبت .16
حيحرايضعحيحطحعةحيألدىل.

ه عحديمحيحكتثثثثثبحيحع مي،ثثثثثةعح156يبثثثثثنححثثثثثزمحيألن ح ثثثثثي،حبتي  ،ثثثثثىحابآلاثمعح .19
 حم.2003ه/1121بريدتعحيحطحعةحيحثاحثةعح

م عح كتحثثةحيملعثثامفعح1999يألححثثا ،حبتح ثثامحيححيثثام(،عخمتنيثثرحخثثحي حيإل .14
 م.2002ه/1122يحرايضعحيحطحعةحيحشر ي،ةحيه ي ةحيألدىلعح



81 

ه عحديمحيحكتثثثثثثبح613يعح  ثثثثثثومحيّثثثثثث يصعحيبثثثثثثنحيحنيثثثثثثال حبت عرفثثثثثثةحأنثثثثثثوح .19
 م.2002ه/1123يحع مي،ةعحبريدتعحيحطحعةحيألدىلعح

عحديمحيحعاخثثثثثمةعحيحثثثثثرايضعحيحطحعثثثثثةحه 951بتيمل ثثثثثامحيمل يثثثثث عحيبثثثثثنحيحقثثثثثي، ح .50
حم.ح1996ه/1116يألدىلعح

ثثث حبثثثنحسثثثعودعحه 924بت  هثثثاجحيح ثثث ،ةحيح حوي،ثثثةعحيبثثثنحتيمي،ثثثةح .51 عحجا عثثثةححمم،
 م.حح1946ه/1106يحرايضعحيحطحعةحيألدىلعح

ه عحديمحيحفكرعحد ش عحيحطحعثةحيحثانيثةعح933يبنحمجا ةحبتيمل هلحيحرد(،عح .52
حم.1946ه/1106

ه عح كتحثثثةحأعثثثويءحيح ثثث  عحيحثثثرايضعح599يملوعثثثو اتعحيبثثثنحيهثثثون(،حبت .53
 م.1999ه/1114يحطحعةحيألدىلعح

ه عح طحعثثثةحسثثثفريعحيحثثثرايضعح452يبثثثنححجثثثرحيحع ثثثقال ،حبتحنزهثثثةحيح ظثثثرع .51
 حم.2001ه/1122يحطحعةحيألدىلعح

ه عح كتحثثةحأعثثويءح991يحزمكشثثي،حبتحيحنيثثثال عحيح كثثثمح  ثثىح ق ، ثثثةحيبثثن .55
 م.1994ه/1119يح   عحيحرايضعحيحطحعةحيألدىلعح

 عحيحطحعثثثثثثثةحيألدىلعحه452يبثثثثثثثنححجثثثثثثثرحيحع ثثثثثثثقال ،حبتحهثثثثثثث (حيح ثثثثثثثام(ع .56
 م.2001/ه1121يحرايضعح
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 الـمحتويات

 

 الصفحات الموضوعات

م 7ّّةالـمقد 

يّ ّالتصحيحّالتصنيفي ّ
 
9ّّالّيستلزمّالتصحيحّالكل

ّّالتصحيحّالسندي ّ 51ّّالّيستلزمّالتصحيحّالـمتنـي 

ّّالتصحيحّالـمعنوي ّ 51ّّالّيستلزمّالتصحيحّاللفظي 

22ّّقي ّالّيستلزمّالتصحيحّالـمطابّ ّالتصحيحّالصدوري ّ

فاقيّ ّالتصحيحّالاجتهادي ّ
 
81ّّالّيستلزمّالتصحيحّالات

04ّّالّيستلزمّالتصحيحّالقطعيّ ّالتصحيحّالـحديثيّ 

ات 10ّّاشتمالّالصحيحينّعلىّبعضّإلاسرائيلي 

78ّّالخاتمة

71ّّالـمصادّروالـمراجع
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