

ري وأ���ا ��
 ��� ا� �������� ا������ ا����آ�  �� 

ر(#" ا�)����ً' آ&��ًا ���$��#" �� *) �+� ��,(��، ، ا

"#.
���ا�8 /�7 و��#
 ��  �6ا.5 و�,�4دات �2�
ر  ا��ا��1
د/

/���8ف ��  . ؟ا

"��<1:  
  :A@� �4#�م <+�ي ا��ا�1

�����C   ) أ�D2ا �����>�ون /���ة، دون �1  G8و�A �)
"#D�H> *) IJ ���+,� �� {. ا�>
&� ا<��
م "أ<+� ا�Mا �����<1

*�8
�
8�*: ا�
" ا��ا�1 ا��,�ي /,� ا,�J�� 7�/ {    
� و  ) ب���� ���������ي�
 ��� ا������ ا� ا��Pيأ�* ا�)�� : ا

  آ�
ب)  هـ363: ت(V�" :*�)
�
5J ا,�"، 

ب ا2ه�اء: ����>� ا�2�
رو  ) ت�Dأ ، �� 
ًD�H��������4� ا�X ا

}
,�J�� 7�/ �+>رة: "أ�YZ2
� �8V���4� وا]$�#
د ا�X� ا��D2ا  :"
 �<��
ل ا( 13ا�����ى اMا *Z
�(�,+��ي ا�YZ2ري ا

��ي/( �<��
س وا����� : (15وا�<
ل <�a اbAإ

� ) وا]$�#
د<��
د  (16، وا#�$[
آ�  <�� ا>�ل �

4�X� ) �ي؟(* ا�aه5 ا<��� ( 19 وا$
/,f ز$


�� �g ا�2�
ر��  .)ا
   

�,�g ا�,#X* ا�� وهaا ��ات ا�" ��,�#" �g ذh �� 1)��� ا 
�.

j �� دون 8,�� *) 5�b  .�� ا

"#�</ *) ���6��6
ب /� هja ا��kة �� ا �Jو،  و��� /,�ه" ا
�واaآ
ء و، �,��م ا��>�6f'ب، و,Y4� ا�X(� "# 
(��، أن ��Y) �1ا���
 اً<� 


 ه�ا�2�
ر(* ,�� إ�<,� ���ااab  :�� �8ف وا](��اء باab �1ا�1 : ا



)��ا� و����Yا� واه���ا� و�
/��ا�و� ،... �$�� [ l�� إ] ���
�� G�) "#� ��4و�� و<5�H وو�(J ،A 
#>�A ن��� ا��4و��(<m���M  ا

������ا�  . (* ا
،h�ا��'ق  إ�
 ب وذ
Z�
)���ا (اًZرأ  jور�D ء
�� زورًا ، واد/


�kا��ة /�7 وإ�
، وه� �� /G1�# ��اء 7�D اG��/ o و�Z"، ا��Zل� 
 
#D�H> *) �����
ن واH<,
دة وا�k
� ،"�Zو G��/ o7 ا�D jر
أ��

� و��D2ا��'قاZ'Z  � �� وه����� 7�D اo ا��Zل���Hن �#" إ7 �� ا
"�Zو G��/،� �( ���&bha����Aة ا�� ا�.
��pا�#�ج و >,�ات ا

 �
Z��) ا���(و�����A /�7 ا��D2ا.  

 ������������:  
 *)  
��"و�J أ,��� ا�������$�g �� " ا���l ا����  : �� أ�&
لا


وي: m�A ا���  ) أ�(��� ا� م 1427/ هـ831 (���� �� /�� ا
�4� (�x : "(* آ�
�G)  م1497/ هـ902ــ ��ح أ� l�@�ا

l��� " ا
��آ
<* ا��,* و  ) با����x :  "(*)  هـ1250: ت(���� �� /�* ا


ء (* $ 

ل وا�)�x !!!!ا�#�ي (* �1ا�1 �$� "وا
��� �� أ�* ��b ا)��8*:$'ل ا���و  ) ت� 911: ت (ا��Hي  /�� ا


��ة ":اaي أ(�د G آ�
ب) هـb���GH (* آ�
ب" ا�4ا.� ا "�  :

��ة",��  ،"ا2زه
ر ا


<* و  ) ث�b/  هـ1345: ت (ا�@��*أ�� /�� اo ���� �� $��4 ا

��: "(*)  م1927,��  "(* ا���l ا���ا�1 <+" ا

 7� إ)
�M

ء �,&�Zء و�� دون ا[Vه �آ k��� 
����#" و��
����,�� �'ه�#"   و،ا�Z
�(�ودرا��#" ا#" ��Jو، ا�)�H ، �H/ �H�وا


ط وه" ر��زj، ه� <>�#"Y�>ا � �kا/" �Z
�Z ��8
Zت وأ
و��ا(

ت ا�2�
ر، }� ~<4
 و#
  x��D ا>��ن، ا���>~ �1 f<��دون ا

�+� /�� �,>��ن� 
,�(�1 

 ��<4)#" إ�#, 5
Y أو �p  ا
 f�<��� وا����وا���Yب (�#" أ<4)#" �� $#� ا>�رة /�7 ا


ءH<�Z[وا �����  !وا
   

Z ha
بHوه�� "#��J 

رئ �
aه�ل وا���ة، �
 ذه�~ أ<<  ا

ت و ����4� �,�4داتأ��
رًا ��Xه" ��ر$�ن J
�(:  (*ا���نا


ل �
 (��� �g ���" ا���ا�1"�:  
����jو�� G>
(  ����ا�)�" �� �Z" ا�)���ن �� 
  

 ،�<�
(� ا<��
 1���GX (* ا, f�Z يa7 �
 أ��,�
 أاHJ �b�
 �/ jور�D ه� G� مkX
����ا�D I<) .  



  
  

  :  ه�ا���ا�1 �� ا�2�
رو��
 أن ���1  
  

 G�<> 
�"X
ت (* آ� ���j إ7 أوG�&� �� G /�  ا@��4ا<�Y �� ،ا
"#,�� V8��6 �1ا.   

  

�Y<)، 7�/  ����
�f�Y,� [ f هaا ا(
دام ] �xH ا��� ا� ،��<�� ،

 f��8 �� ى�Z�) ص:� وهدراو
�  ! /�� اo �� /��و �� ا
  

 G ا��ا�1(* هaا ا���، وه" ����ون  ا��ا�1و] ��74 أن �
 اد/�ا 
� ا�او�� b�G&�ة �
�H� �Zى،��1د اJ
��
 ه� /,� ا�  G1ه�
� 7
 إ>�Aأ 
� 
7 ����4
ت J,�ات ا��'ق/�7 �1ا�1 اabا���  : �<4ً
، أي� إ�
�D وه���� " 


 � IJ ,>��ا�, ���1 

.*  �'ل ������G&� هaا ا�2�
ر، آ�H<�Z[ا 
,X���1 
����.  

  
 a#) ��(* ا��ا�1  " �)�" �,G أ�� ��� �8ح ��$�د ا�,#X* ا

� إ7 ا�2�
ر��(,�، �4#�م �#aا ا ا��ا���1,�
 ،  7�D اG��/ o و�Z"ا��Zل ا
�8'ق� 
" �J �b "ا��ا�1 "إ7 در$� أن، �,��م (�#I �� 
ً&��� ��l�
 "�/ 


ل �
 (�� ، و] �,�{&� h� ����l��� ،ا� *��@���ي ا�
<*ا�b:  (* آ�
�G  ا
"��
,��
ت وأوزاع اaي $�aA G�) gرات و<�   "(* ا���l ا���ا�1 <+" ا�Aوأ

f�<�1 دون �� j�<�Z �� 5آ� ��!  

ل J*>
�b  :1ا


>�ا.� ��� ا�ا��ا����4ا (* �  ���� ا!!!!اJ�H�G :   

$5  و��يPاوه� �
 /��G ؟  ���4 ا��" ه�ــ � (* ا)�b*و��6ه�
 وا��
رj ا�� ا

g�$ gا��X  ، ا

 �j��4 ] أوــ <�Y�   .ا2آ&�ون  وه� �
 /��Gو$�ت ا>�ا.�� و
  


ل Jو*b�(
ج ا�  . أ<G ا��Afح ا����H (* ا
  

 �j��4 أو ـــ<�Y� �� �Aط  ب/��~ ا>�ا.� و
م أ���و/kي إ7  ا��ا�Mا 
�b��Zوا!!!   


ذ �Z2ل ا
J�4ا�,*وZ[ق ا
�Zا�� (�رك  وأ�� إ:  

د اaي ه� �� ا�)���4�C�4 ــ �Pا ��� 

 /,�ه���/ 
��+>.  
  

                                                 
�� ا	������   1-) 21: 1(  
  



 *) 

هb� � !!!! ا���l!!!أ.�� ور$x ��6 وا�� �� $�g ا�Xا�g (#* أ�Jال أر��

>�ا.�أن �  ���
د ا�Pأي!!!!��� ا :  

   
*�
 ا#�
ل ��#
 ��>7 و] �b(1 ا,m4 إ���� ا��  ا��" ا,+�ي ��41 !!!ا

  

(�  و���� /��م ا���l (* أ�� /��و �� اH'ح�" ذه5 ا��<� �� �/
�$ *) G 
"#,� �  :ا2.�

�  ) ج��)
�
ق :�� ا�Z�4ا.,���  و،أ�� إZ[ا ��
�
�*، أ�� < أ�� وا
5�Y��� ،ا���ازي وا
ق ا�Zأ�� إ،   

�4�و�� ا�  ) ح,: *(��(
م ا�Mا  
�  ) خ�b
�
�* /�� ا�ه
ب :و�� ا<  ،ا
�   ) د��
,�
ب و،أ�� ���7و�� اY� إ7 ا�� ���1� و،ا�� ا�6kا<*و ،أ�� ا

  :أن
  

 

ن����
د ا��H� أ��ه�
 أو أ��$G اf41 /�7 إ��ا$G ا,ZM
� 7 ا,�* إ

 "�Zو G��/ o7 ا�D�1ا��" ���� ا 
��Hل ا��" (*   ا���l ا���ا�1 ك ��

Gو� G��H� gY<��  G��Z  أ��ه�
أو (*  (�#�
ن �� �)���Gوآا

*) oل ا�Zر"�Zو G��/ o7 ا�D ل  
 ��Zه�


و�#��#���1
 �4Aف و$' �� و�1>* ا�2��H��
 /�ا#/
  (* إ$�

�Y�
 ا�#��
�b
>��ل �
<��H1 '�/و و����� �1>* ا�2 �/ I�,�ا

   ��$5 ا��" ا,+�ي ر$� ا���ا�1 �
>��لد
  

 ������������:  

ت (#aا <�Y
@�
� x)
8 ،G.
� 7
g8ود��h �� أG4 إ< �Y'ن هaا اb'م /�7  ا

� �� ا�2�
ر ه� #1
(�Gو�(�
ه
 �� ا,X
/ *�
ري ا����7 اPن، و�,#
 x��D ا ، 
�


ا41>
 /�7 إ��ا$#ً��  
,
<�� ، و��~ <�� ا�
�g8  ،ي ] ��دaوه� �
 ���b 2ي ا


رئ ا��>G(4,� G,� f ���ا$�� ا���ث، J
 در$
ت  أد<7(*  �6ا.5و�,�4دات  أ<#
�<,� (* ا�J��� ا��Zل 7�D اo  (*أن �b1ن �D �Jرت �����,g (* ا�f�Y و، ا

"�Zو G��/ أو  �J ن�b�
#� �4�1IJ !.  
  


<*وا�Y�Zد �b  : �>�لا
���>>�� وا2آ&��� ��5ا�> (* ا,�ويو/kى  G)'� 
 وأن إ��ا$#�
 أو أ��ه�

����l ] ���4 إ]�+�G ل  ا>�ى ��,*  ا�A *) ل
Jو "�(�:  
  




ر b>إ ��Aا �Jن
��� ��,* ا�� ��ه
G اJ 

ل ��J �� 7�/ ح'H
لا�� اJ G+��@1 *) �
  و�
*8��(
ل إن حا�� اH' /�7 ا�� /�� ا)'م وآaا /
ب �Aح ا�>��5 (* اJل و�< هaا ا

� ��ون k���
ل وه� أن ا�2� إذا /��~ ����l ا7p�J ذh ا>C��gY اJ G��H�  5هa�
  . اjردئ

  

 G>ا.� وأ�<
�  ���
د ا�Pا ��� jي��� ذآ��+,
ر  ���4 ا��" ا���/�7 ا
GH> 
� h�� أ�7 ذ 
)'�:  

G$أ�� 
� 

>�ا.� أ<�اع �,#�  ���  : وا��� ا

ا) أ�#���D *) ن
���" ���� ا��ا�1  
�� 
�<G ا��  ��J Gا.� �,#) 


�#���ن و1>��#�
 (* k���1 اx��H /�7 ��6ه�
 و(* هaا $'�1>* ا


ء���
  ا�#��
�b أ�Jى (* إ(
دة ا��" ا��>* و��j وهaا �
>��لّّّ

�Dة /�< إ]  ا��ا�X� ���1د آ&�ة ا�Yق ا 
4
ظ أن هaا ���� ���" �,�>�j أ�� �� ا

 x�$�1 [ l�� ���
�b
 وgJ (* ا�� G��
ذب ��� ��X�" �>g ا 

��� و���b
 (* ا��
2��ه�
 /�7 ا��P و�
 /�ى  x�$�1 ��6 �� 
�#J�H� "��
ن اpJ
,��� أن ���4 ا
��Z[

 G� ����ن �J� إ<�
 ا41>�ا /�7 و$�ب ا) G��D "��(1 7�/ �D
�
ع �$M
) h] /�7 ذ
 "
 xD و� �b� ���
j وZ,� ا�,g أ<#" ��4>�ن /�7 و$�ب ا,�,� 
#� gY<G��D أي ا

 
��) ��k� 
�#
D� /�7 أن �
ع �$Mوا ��k� اaه *) �����H� f�� "�) ن
������$G ا
��H  .��$g إm4> 7 ا

  


ن ا��" ا,+�يو��� �Dح ���
دة �
 ��$G ا)�� :  


ذ   ) أ�Z24اZ[ق ا
�Zا�,*أ�� إ� l���  : و�� أ.�� ا

  ،أ�� /�� اo ا����ي   ) ب
  أ�� اp4� ا�� 8
ه�و  ) ت


  .و��6ه�

د�&#�
 أx�D ا���l و�,#
 أي أ<�اع �� ا�aآ�رة آ�ن أ�k�و����� أن �>
ل ا

 �� ��
Z �,�
G �8ق ��� ~>
�#�ر إذا آ�  .ا��� ا�واة و�� ا���  ا
  

  G1د
)�  :ا��" ا,+�يو��� �Dح �
  ،أ�� �,�Hر ا�@�ادي�
ذ اZ2  ) أ

ذ  ) ب�Z2رك وا�) �� �b� أ��  


  .و��6ه�

 �(�(�4
ظ ا��>,��و�,#
 ا�2.�� ا
� l�� 
 آ
���l اaي ] ��bن ��6�
 Gو�����,� �� ���
رآj��6 G�) G /� أ�
(�* و��
رآj��6 G�) G /� ا�
h �� أ<m و�� 

 �
]��Z]ل �� $#� G��
Z �,/ "���<G ���4 ا)'$G1روا �4
ت  Hوأن (�#" �� ا
G�'آ ��>��ل �
 �>�م �>
م ا��د اb&�� �� ��6ه" ا<+� �>� ��$��� ا<.'  .ا



  

 �H�>حو��� ا'H  .�Zاج ا��� ا��>�,* ]�� ا


ل J ��&ا�� آ:  g� 

ر إ�Gا�� اH'حأ<Aوأ G��/ ل�/ 
��) .  


لJ*8��(  أ/�>� �Zاjه� اaي ا��
رj و]  �Aح ا�>��5 (*  ا
  

ل Jوي
�(
 (�x ا�@�l (* ا,��A ذآ� (* 2 /�7 أن �J���,ا�'ف  أن x���1 ا

*+4 f�<��
ل(* اJ :  
  

 "��
 2ن �� $�ز إ8'ق ا��+> G>�b� j��J ل وه�[��Z[ا �/ �D
�  ،ا


���ا�1 ��  ا8M'قو�� أ�* � "���4 اj�,/ jا�/ 
G,b ] �,4* أن  8,* و� 
 ��
 ا�jا 
#,/ '� 
�� x$ا.� أر�<
� .  
  

 G���$أن أر G�)و"��  . (#aا ا��(�G�) f <+�ا+� ا>�ي وإ<�
 �1$5 ] �1$5 ا
  

��(�� �� ا������� (* هja ا/
�$ �H�>ا �Jوي  و�,� و�� وا(>G و�
@�ا (* رد 
 

�ا ا�� ��Xو]�� اH'ح �Jو 
  :و�� ذآ� ��#�

  
� �Aن 
ري أن $'��� �" �) وا�k�
ع /�7 ا�$Mل وا��<
� 
�#��
�b �و�1>* ا�2

"��   ] �)��kم ا>gY وا
  

 

د�&#��
 ��kم أن أ� ��
6xDأ x��H��وط ا
 /�7 ا#
��A[ 


ل ا�����ة /,� ا�X#�ر �b��>�� أي ا+� ا>�يوهaا ] ���4 إ] /�7 ا "�]  وا�kا

��<�
�ا وهaا ه� ا� . ���4 اJG��/ 5 أن ���لX� يa  .f ا
  

 ������������:  

ن /�7 هaا اb'م�+�'� 
,:  

  

#"  ) أ�J: xDأ x��H��Aاش (* ����1   �," /�ا�H، �4#�م ا
���
 وه*�
دام ا�# l
� [ ���
� إ�
 أن :، أي ��� ���ر$J x)�ًا ��� 


��bن ً���D ور، أي�H
�~ ا�،"�Zو G��/ o7 ا�D oل ا�Zأو  /� ر  [

                                                 

	 ا����� 2 ���  :���� �
 ��� �
� ا������ : أ��� �� �
  "�01/ ا�.-� �� �,+�* أه( ا)'�: :"ى�%�$)  هـ ـــ773(ا



� ��� ا�, ،��bنk,� [و ���k}
,�J�� 7�/ �+>أ" : *) x�YH�
]ت اbAإ

l���� ��)5  }/��م ا�H  ،ا]YD'ح (* ا
��لأ<#" �b'�#" هaا �����ن  ) ب X

ل و] ��bAMا >�G ، "#,� ��G>2 و] وا

 7
5  ا�2�
ر�,�
تG�,1 إ@
ت ، وه* (* ا�,�����اره
 واه�� و��#�.� ه ،
 7�/ 
�4� وا�Xأة و�g ذh ، �����4د أو � ه��p�4�7bإ�@ذه�~ �#" ا

 7�/ �Z
X�
ء إ7 ا���ا����
#p�� g� و ،C��  *) ا���8 
�8��ا ��
5�@
� 

 ر$�ً#<�. 

  
 
, ��,�1 

ر اأن <�� ��,����4�  در$� �b�116 �� إ(�از  ا&,�ي���� 
��1رج �,#

 �� ���� ا�f�Yا�,+ا�ا$x إ7 #* �و1,) �ر$� ا2و7 �� ا)�"ا((* ا,>�  ا��$�ح ا
 *,+  .) �� ا)�"16ا�ر$�  ( ا�>�,*ا�f�Yا

 jaا ه���� 

ط، /,�����، أG�A �)��ك ا�X� Z *)" اJر
4� �� 
#� hه�
 16و<
� (* آ� A*ء��

د وا/��
ره
 وآ�<#
 و��ة وا��ة ���#AMا *) �4����
ت ا�,�  �� ا

  

<*وا�Y�Zد ا�b  :�>�لاJ�Y* ا��ر��، واG��2، ��6 ��(�ع، ، وه� 

  

 �� �/
�$ "b� j��Vو� �b
د�&#�
 ���م  أه� ا�/�C�� 7 أ
 lع آ����J���� ا�fA 5 ا�Hر ا
D j�b>وأ �����H� ا�ZMاء ا�اgJ (* ا�� 

k���Mا 
4�� ورا$�A gوح آ��,
(� x���1 ا�� �X�  . 1)��4ا�� 

 ������������:  
b�
ر�~ (�<~ �1ى أن اJ  
 اaي ] ��اء (�G، ا,+�ي ا�>��" /�C�� 7 ا�2�
ر ��<#

2��ه"  IJ ت��� " G>ة، إ] أ�Y4
� jا و$�د�Z��
G�X ��ي وإن ��  */���� *��/ �#,�

ربوإ$�ا.*J 

ر   ������/* ا* ا��  . ذhا&,�يا

5X�> [ h، إن ه" ز>�ا و��YAا و�Y<1~ �#" اa��( *)  "#.
 /�7 ،���ا�1اد/
 ��واgJ ا,�Hص ���4���,
 ا,�� إ�<,�  .ا

  


#��5  ا��ا�1(�� ا�2�
ر ا�* اد/�ا  h�� [ 
 أو ��� أو1* ذرة �� (#"، �g أ<#
�</ �� �b(� "#�  :، أ��
ر ا>�"أن ��bن �� ا,�آ7 وا��(�ع /,#"، ا
  

���l ا](��
ح  )ا2ول:  
   

}�b 

ت وإ<��,
   }ى ا��ئ �
 <�إ<�
 ا2/�
ل �
  

Jل
 *>
�b  :ا���ف ا

 G��$"#p�� [
����ا��1&   jحورد'H� /��م ا���l (* ا�� ا��<�  G

ل<):  



 l���
ت ا2/�
ل و�,
����(�m �� ذh ا ،���Z ا�1  أي��� وأن <>�G /�د ا
 *) G��/ �8أ h
دjا���ا�1 وز�
دة 2ن ذ,Zإ IZو*) �$�� "7 �
 Z أوا.�G و�/  jذآ� f�

jا.  

 ������������:  

j (* هja ا���ث ,X
(* أر�g ���4د  5��6وه� ��� وه� ا��� ا2ول اaي /

7
ت �� 8�>
G1 ا2و<�8*
��b� ا  :، آ�
 ه� ���x (* ا

  
   

�وه� �,+��/* (* ��$�ح ا* ا�� /�7 ا<+� 1���GX{.  �� دون $�الا,>� ا

,�J��{.  

 ������������:   
  

 ���
<*ا&
<G �� ا�)���ن �Z" �� ا�)�"����      )ا( jو������  

<* jأورد�b
��" (* آ�
�G ا,����ي )10/ 41 : 1 (-" <+" ا���ل  <>ً' /� ا

 ���	

ل(" ا2زه
ر: "(* آ�
�Gا��� ا�<:  
  


#�) j8*: ��,* {أورد��(
��ة:  (*ا,�����l  }ا2زه
ر ا �� 
p1( أ�(  oا ��/


ص�
�� و) 3( }ا��A2ي7Z��4 }أ�* و) 2( {3%100{ �� /��و �� ا$

o4 (}%12.5{ �� /�� ا (وm>أ  )و) 5 ���/ �� �
p) }25 
�'ل �� و) 9(  /��و �� /�)�و) 8(  ��
ذو) 7( أ�* ه���ةو) 6(}%


رث��و) 11( ا�� /��و) 10(  ا�
 وا��� �� اg<Z2و) 12(  أ�* أ�

(4> ��  .ا�,* /

  
)~�J :*>
�b
�D ا"(* ) ا<��ا,(�5"GH> 
� :  

l��� :  
  

                                                 
  }ا����/ ا���
�/{���( ا���� آ�� ����� ذ�= �� ا��>ء ا���دس �� ه9ا ا�8�0 أدر5�� ه�� در5/ ا�4'234/ �� ا  3
4  ��$ ا����ة ا����4
/ إ�B ا�,��
� ا��E Bإ� �2F� دي���
���4ن ا� I20JKا�.  
   ����1وي 5



����oم ا�� 
� �Xه �� �$
#�
<G و��j وا(  ����ا�)�" �� �Z" ا�)���ن �� 
  

وا�� /�� : /���G��/ f4ـ /�)�� Gو� ،   
  ، أ�* ��G��/ f4�� (�/: 7Z(وــ 

 ������������:  

* آ�
 أ�* ��7Z ا��A2يإxH� [  7 وه��  :���x ا��ح ا
  

  
   

 hA *>��
�� [ l��G>آ� *):  


 إ�
  ) أ�� G�) I�6 oا ��/ �� ����،G�) �+
 ا,(�  ، إن <�� 

   أو  ) ب��fك ا���
b) [و GJ�) G1روا ��(�Z G(4> ه�!  
  


<*وا�Y�Zد �b  : �>�لا
  

�� /��)�" وـــ $،   

 ������������:  

ةو] ���1ى ,<� ا,>� (* هja ا�Jو�� �
$kدر$�  :�
ر  �� ا)�" ا���ا2و7 ا�ر$
 ���  . (* آ� 8�>
G1ا�4د ا@��5 ا���4دوه* در$� ا

<*وا�Y�Zد �b   �>�لا


ب /� �
دة  أ<m و(* ا�kس�
, /��و �� /�)� و�'ل  و/�وا���V �� أ�,G ا
� �� /��� و
p)ذو

ن �� ���� و����,  .<�#7 ا�����و أ�* ه���ةو ا

  :(kاد 
)13 (���
ن �� ���,
ل و(* ا��ا�)���� �� �Z" ا�)���ن أ(p� ���� آ,k ا

jو�� G>
( ������  jاk/ "����
ن و،2��اb���  (* اY��ا<* و،$
��  /�ا��ا.Y*و ،ا�� 

دة ا��&* )14( /� ا��ا.Y*و�J �� ���/.  


ءا<+� (* ���داب ا��2ة  (* اb'م /�7 �>�ق ا�)�" �� آ�
ب �A6ح ا2
 ���H  ).<�#7ا ((>� G�) "�b1 /�7 هaا ا���GJ�Y� lوا

 ������������:  

                                                 
�BJN ا�>
�2ي 6� O2F�� 4ه   




 �,AaG*ء �� ه����و�����و�����و�����و�����,<<�1 
� 7�/ 
#�
�D7 أ
دس (* j ا>,�ات إ( اkXء ا

l�� .�� هaا ا
  

g�,D �� ��[*>
�b  : ��4��ُ ا
  


.� أ<G آ  ) أ(������ وا+'ما���� ا�Y�، ] ��,f�<��� 7 ا�D2ل (*  
 �� f<��� [و 
#<<�� [ ���>

در �H� �� x��� 

دره
، �>�ر �H�

G(4,� 
>�ون، . د/
واه ��$ 7
ء 1,�>� �� $�� إY�2ا ��X� 
وه� �
����p� ha� [ً(�#"، �" أ<4)#" أو
� ا�)���� وآ�
/ �+��)�,#" ا 


aات� 

 ه,>��� �H� 

ل �� ،"#�)!  

 وه� ����f�<�1 7   ) بًD�H� ،G,/ ~�
5 �
b&�ة ا��د��، !!!! ا��ا6�1 

 
4� J,�ات �,#
، وآ�#����#1
ا
<�

 آ)ًpرج أ�
� .! �$�
) 5X/ [و
��ي� . k��� 
��يو��� �� أ��j ه� آ�<G دو�ً
 (* ا
X/! 

 ������������:  
 
#� ا�* اد/�ا �)
#��  :  و] �1ا�1 (�#
 ���،!!!�ا��ا1و�� ا�2�
ر ا��2ى ا

 ���
lا&
8�  ���4ىوه� " ا2.�� �� ���J ")ا� 
,<<�1 
� 7�/ 
 G,� ��>}�� 7�/ �+>أ
,�J :xH1 [ �Z
�(  ".ا2.�� �� ���J: "أ��
ر (* ا


ل J*>
�b
��: " (*ا,��  ):175/ 158: 1 ("<+" ا
*) jر أورد
���lا2زه �� :  

  
  أ�* ��زة) 1 (ـــ

 ������������:  
  . ر�* اG,/ oأ�* ��زة ا��Z2*إxH�  7 ]ا��� و
   *���) 
���,�J�� 7����/ *��H���4�
د����l (���*"  ������ا����gاk���Xء اا<+���� 1���G���X ا�� ] أZ
�(��� ا

xH1 :���J �� �  }ا2.�
   أ<m و) 2 (ــــ 

 ������������:  

hإxH�  7 ]ا��� و� �� m>أG,/ oر�* ا .  
   *���) 
���,�J�� 7����/ *��H���4�
<*ا<+���� 1���G���X ا���&� ]  "  �����اk���Xء اZ
�(���
د����l (���* ا�أ

xH1 :���J �� �  }ا2.�
� أ<m4/�*و) 3(ــــ �'� !!!!.  

 ������������:  
  . ر�* اG,/ oأ�* 8
5/�* ��  إxH� 7 ]ا��� و
   *���) 
���,�J�� 7����/ *��H���4�
ا<+���� 1���G���X ا&���lاk���Xء ا�����  " [ �Z
�(���
د����l (���* ا�أ

xH1 :���J �� �  }ا2.�
  
)~�J:*>
�b
 ):  اpأ� G$أ��������lأ �� :  



  
  أ�* ه���ة) 4(ـــ  

 ������������:  
  ����� "��*>
���b
م �  و�����H��J G ا����� ا���ارد /,��   ���2* ه�����ة،  إ��7 ا�$��G ا�,��)�ب   ا���Mا
���  :واaي $
ء (�G 8406:   �1~ رJ"أ
  

 
,َ�َ���
بَ��
<*ز�� �� اZا��وهو )  هـ203: ت (ا�b(*، أبو الحسين  ا��b* ا

�Y�
 ، }�D7وق آ&�� ا,َ�َ���َx
D �� �
و��� } �#) �� ��Z �� ���Z �� ���� ��
��Jأ�� /��و، و *��p����: ا�
�*   ا��H*أ�� /�� اJ وه� ) هـ172: ت( mا2<�

G�)  ���� 8)4 م ز ({،  *,ِ�َ���
َل َJَ"َ�َ�ْ�َ ��ُري  {َأ
H>2ا *��p�
����(ا�) آ�
ر ا

�وه�<� { gَ�ِZَ Gُ�>َأِ� َأ
��� �� : ا�وZ*، ا���  (* اG�Z واZ" أ���J ،G�{ ُهَ�ْ�َ�َة �/�� ا

��D��Jوه�)  هـ58: ت...(ا�� 6,"،: ، و*�
�D  )7 :َ�ُ>�ُل })ع��Dَ Gِ��
َل َر�Zُُل اJَ 

"َ��Zََو Gِ�ْ�َ/َ "#��  :ا
  

 hُ�ْ�ُ
ُءَو Jَُ�ْ�ٍ� ِ(*اْpَ<َ
ِرا2َ ِ(* اْHَ>ْ َ�َذاُنَو� ِ(* اِْ�َ�َ�َ�َو اْ/َ�ْ�(  .اَْ�َ�ِ� ِ(* ُا

  ������������:  
��������� ووا	��� �ا��  ��   ر�* اG,/ o ل��ةأ�* ه�  ��
ل إxH� 7 ] و ��ه� ا	


ب��
x(*  ا��'(#" واD �� �
و���.  
  

$��23�4 ��01 /�.أ�* ه���ةوه��ك أ*��ر أ*�ى )��'ن ����%� $�# إ	!  ،:  

��� �� ه��k رواية) 1 �  أ�* ه���ةعن  )األعرج( /�� ا
9 �)�"قال

:  

                                                 
ا�B�2K آ�K2	 أ
4 ا����2 �� أه( ا�-�4/ ��وى �� ز�� 
� ا���0ب ا�-�� ):  50: 8" (ا���Sت: " �3ل ا
� ��0ن ا�K�0� �� آ�Kب 7

0� ���S	 إذا روى K� X+1� ��� �2 وآ�نKY�4/ ]�/ '�ث و��-��
�اق ��ت ا�4Sري و��و�/ 
,��* روى ��	 أ��� 
� ��0( وأه( ا�
��2):  100: 2" (9ه0��2>ان ا^��Kال �� ��� ا���5ل ��: "و�5ء ��. �� ا���Fه2� وأ�� روا�K	 �� ا����ه2( �.2[� ا����آ2� �
: �3ل ا

/
�2 ��ة، وا
� ا�����B. أ��د�S	 �� ا�4Sري ���4� �
2� ا��c :،d+1وق،  و�3ل أ���: و�3ل أ
bN�� 4. و�3 و'�	 اSوق آ�c  
8 �� 	K�5�N �� �5ء " :I�9]Kا� I�9]N " -) 10 : 190 :(����3 وآ�ن g�� �� ج�i أ��� �� I��j 4
�  ��3�6ل أ. و�3ل 5

�2 ا�+2� �
�2 �����6� �� ا[ �
�2 آ�ن ��B2 ا� �
 و�3ل ا
� أ
� 8 /�7�3 و�3ل ا
� أ
� �S2i/ وا��وري �� �Nر�21[�� �� ا
�2� �
��c �2* و�3ل ا��وري �� ا� �
 ه-9ا ���	 ا
� أ
� ��bN �� ا��وري و�k2 ذ�= �� �Nر�1	 و�3ل 	�S2i :.3��( 90/ �� ا

� �
 B2�� �0ة �3ل� �
8 ��و�/ 
� ��c* ا��82 ا���
�2 و�3ل ز)�7�2 آ�ن ا
� �[�ي إذا ��Nث [ �
 B2�� ;/ا/? ه<7 ا8=�د 
 �2[ �
 B2�� �� ��ا���� �

� �[�ي�� آ�� �A >*B@و�3ل ���  ���� و�3ل أ
��c 4* ا�.�اء �� أ
�  /'�6@ �3ل ��� وآ�ن ��0 ا�

  .�� آ�ن )BهE ان /�وي �A@إ]��ق ا�.>اري 
 ����ة وا��ة �GH� �6ث و�3ل أ
4 زر�/  ��6وا����Y�و�3ل ا�� l� 8ا���� �2Sوآ�ن '�/ آ b]� �2E�3 k���^�
� آ�ن [ �
 و�3ل ا

�ب mا� Bر إ���� /Yو�� ���Fو� k�i /�[ g�� �� ج�i 	
�اق و�3ل ���� 
� �4ف �� �>�� 
� ��0 ر���2	 �� ��2	 �� أه( ا�
bءه�J3 ��4�. ��و�/ 
� ��c* ���5 ]�/ ار
p وIK-� �2��i �� اه( �,� وأه( ا�����/ ��� �3ل و]�o أ
� ��c* ��4ل �� ��


I�+N =ا� �ا����� �
 ��� o�3 	�4�
� ��c* ��آIK ��	 آ�Kب ��و�/ 
� ��c*  ا	��اIJو�� 
�-/ و�3ل ���2 ا
� ز� qت ��0 اd� 
8��� �KY�� 	�� �2.K�N.b]�و� 	02/ �3 ��( ا���س ��r �
�ى أ�	  و�3ل ��4ب � �� KLو #��  /4N%@و��[�( 8�� b	M04N  و	90 )�	

�اش i �
 و�3ل ا
� ���ر ز��4ا أ�	 �b �-� ��ري أي Xr �� ا����8 و�3ل ا
� ��ي �	 �����c 8* و�� أرى 
���S	 GPوقو�3ل ا
  . إ�1ادات إ^ أ�	 ��� p� ���S	GPوق
d]� وه4 ���ي 

  .3389: ، ا�01� رb3"ا��tرة: " b��� *2�c، آ�Kب9



�وهو )  هـ221: ت ( ا��Hيأبو عبد الرحمن الحارثي {ْ)َ�َ�َ� ْ�ِ� Jَْ�َ,5ٍَ/ْ�ُ� ا��Gِ ْ�ُ� َ�حدثَنَا <�{و ، �ٍ��ِZَ �ُ�ْ �ُ�َ�ْ�َJُ
 يعنيانِ الْحزامي اُْ�ِ@��َ�ةُ حدثَنَا : ، قَاال}�>�� ���~  وهو )  هـ240: ت (ا��H*بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء      {
�5 �6ا.�5    �>�� وهـو ) ؟: ت ( ا���<* بد اهللا بن خالد بن حـزم األسـدي  هو المغيرة بن عبد الرحمن بن ع{
�D! 

{،  
  ،)ح: (تحويل اإلسناد ورمزه

� ���~ وهو )  هـ234: ت(ا�@�ادي بن شداد النسائي، أو خيثمة      {ُزَهْ�ُ� ْ�ُ� َ�ْ�بٍ  وحدثَنَا  <�{و ،   �ُ�Jِ
�,هو {َ/ْ��ٌ�و ا

�5 أوه
م  �>�� وهو)  هـ232: ت (�اديا�@عمرو بن محمد بن بكير، أبو محمد الناقد  
D{ ثَنَا  : ، قَـاالـدح

 َ�4َْ�
ُن ْ�ُ� ُ/َ�ْ�َ,Zُ} ميمون، أبو محمد الهاللي: بن أبي عمران *b�
(�  وهـو  )  هـ198: ت( ا�� ��<� ،   G�+4� ���@1

j����   وقد ،m
دِ عن ) الْمغيرةُ بن عيينة و  يانسفْأي  (، كالهما   }���>َ�k10َأِ�* ا
11ا2ْ/�َ�جِ ، عنِ 

 نَأِ��*  ، ع
  : رِوايةًَ/ْ�ٌ�وو قَاَل ����ٍ يبلُغُ بِه النَّبِي ُزَهْ��، وفي حديث ����قَاَل رسوُل اللَّه :  قَاَلُهَ�ْ�َ�َة

����ملسم أْنذَا الشي هشٍ فيقُرل عبت اسالنمرِهكَافل مهركَافو هِمملسمل مه����  

 ������������:  


�J  وزه��ًاوتابع اإلمام أحمد ,4َْ�
ُن �� /��,�في /��و اZُ     فقال
12
:  

4َْ�
ُنحدثَنَا Zُ نِد، ع
>َ�k  ).الخبر: (���� يبلُغُ بِه النَّبِي َ�ْ�َ�َةَأِ�* ُه، عن ا2ْ/َ�ِج، عنِ َأِ�* ا

 ������������:  
فقالقتيبة بن سعيد  وعبد اهللا بن مسلمة في مسلماً البخاريوتابع 

13
:  

  : قَاَل����  َأن النَّبِيَأبِي هريرةَ، عن  األعرجِ، عنَِأبِي الزنَاد، عن الْمغيرةُ، حدثَنَا قُتَيبةُ بن سعيدحدثَنَا 

����مرِهكَافل عبت مهركَافو هِمملسمل عبت مهملسم أْنذَا الشي هشٍ فيقُرل عبت اسالن����  
  :وزاد البخاري

����            يخ نونَ مجِدوا تهالمِ إِذَا فَقي اإلسف مهاريخ ةيلاهي الْجف مهارينُ خادعم اسالنو    ـداسِ أَشرِ الن
يهف قَعى يتح أْنذَا الشهةً لياهاسِ كَر����14الن  

                                                 

� ذآ4ان ا���r�، أ
4 ��0 ا����� ا����� 10 qهـ130: ت( ��0 ا  ( ����2، وأ
� ��bN ا��ازي، وا�� �
�، وا[ �
و'�	 آ( �� ا

�ة: و�3ل ا��10ري. وا����Y�، وا���5����ة: أc* أ]���2 أ
� ه��و�3ل ا��tم ���= وه�o�3  : 4. أ
4 ا�>��د، �� ا)��ج، �� أ
� ه
v�c�� : b� 4 ا�>��د ���ً� �[%^ء
0[BK� .b ��ت) ��� ا)��2�4(�>ل أK� ل��� I��c �2!. وآ�ن� �
 B2�� آ�ن : �3ل ���=: و�3ل


�� أ�2/ - أ
4 ا�>��د آ�IN ه%^ء  ���  -=�9� ��� ،v�E���5/ ��.  وآ�ن ^ �N 	�" :I�9]Kا� I�9]N) "5 :178/352(2>ان "، و�
���N"، و)418/4301: 2" (ا^��Kال�"، و187/614. ، ص"'��ت ا
� �rه�2"، و254/800. ، ص"�ر�O ا���Sت ��[ �
" ��0jت ا

�وا�4 ا
�	 ��c*"، و)318: 7(
 ���( B�-وا� �ب ا)]���Kط128/398. ، ص"آ ،p���
� �4]$ ا� q�0 ا�  /���
 ، .B1406: أو� 
  . م، �-0K/ دار ا)B,3، ا�-1985o�4/هـ
11 ،<��
� ه ����
� : �3ل ا������).  هـ117: ت(أ
4 داود ا�����  ��0 ا��
�ة ��0أ ��
� ا������ �� أ��B أ��cب أ
� ه ��� )~[

/���5 ��. دون ه%^ء وه4 '�/: �3ل!. 23( �	 ��)��ج. ا���I2 وذآ[ �
2� ا���8: و�3ل اS4 زر�/ . آ�ن '�/ آ
���، وأوو'�	 ا�
�اشi �
��5/ ��. ا��ازي واN 	�" ::]Kا� I�9]NI�9) "6 :260/569(و ،"�[ �
" ا��Kر�O ا�-20� ���10ري"، و)��0j) "5 :283ت ا

��("، و)360: 5(Kح وا����وا�/ ا��وري"، و)297: 5" (ا�
 �2� �
���"، و)�N) "2 :361ر�O ا، 300/988. ص" '��ت ا�
�وا�4 ا
�	 ��c*"و
 ���( B�-وا� �ب ا)]���K57/127. ، ص"آ.  

��� �� ا�,��
/���� ا��" ا�����، 12S-"b3ر �  .7005: ، ا�01
  .3235: ، ا�01� رb3"ا����2�c " :I3* ا��10ري، آ�Kب13
14b3ر ��5	 ا��10ري �� ا�01iوأ �ًJة أ�����و�	 أ
4 ه� �i� 8��� �� ف�j �وه ،�
�3� �� رووا ا�01 ��� �54N ^ ا�>��دة v9ه :

�اِه:  03( ه9ا ���ل3234َ
�َة َ���َ'ِ�� ِإْ]َ��ُق ْ
ُ� ِإَْ�ْ�� َ�ْ� ُ�َ��َرَة َ�ْ� َأِ
� ُزْرَ�َ/ َ�ْ� َأِ
� ُهٌَ��ِ5َ ��َ�َ0َiَْأ bَ2� 	ِ�: �3ََل: �َ�ْ� َرُ]4ِل ا��
� ا����ِس ِ�� َه9َا ا{َ2ْiَ ُ�وَن�ِNََ��ِم ِإَذا َ�ِ�ُ[4ا َو[ْtا ��ِ bْ�2َُرُهiِ /ِ��ُ�وَن ا����َس َ�َ�ِدَن �2َiُِرُهbْ ِ�� اْ�َ��ِه2�ِِNَ ُ�وَن�ِNَاِه2ًَ/ َو��ُهbْ َ�ُ	 َآَ�rَِن َأdْ�F�

	ٍ5ْ4َ
� ا����ِس َذا ا5ْ4َ�َْ[2ِْ� ا��9ِي Nِdْ�َ� َهُ%َ��ِء ِ
5ْ4ٍَ	 َوNِdْ�َ� َهُ%َ��ِء ِ�rَ{ .�o�3  :9ا]
 ��Kiه9ا ا )  !.و�



 ������������:  

د  �41د �G وهذا الخبر   >k مـن  5���6 (��د  فهو !.  ا2/��ج أحد من أصحابفيه  ولم يتابعه  ا2/��ج   عن أ�� ا

  .هذه الحيثية

 ����������������:  
�، أو �*aAوذ دا� ستة، ما لم يعتريها أ�* ه���ة إلى القنواتوأوثق ��$ ��4� أو /��:  

-
ةا,<  :  الحملة التاليين ما يرويهاوعمدته): �� ��<يوه (7 ا2و
األعرج عبد الـرحمن بـن هرمـز        ، عن    المدني أبي الزناد عبد اهللا بن ذكوان     ، عن   المدني مالك بن أنس  اإلمام  

  ،  المدنيأبي هريرة، عن المدني
-
ةا,<�>
&  :وهي ما يرويه): �� ��<يوه (� ا

  ،أبي هريرة، عن المدني سعيد بن المسيب، عن المدني ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم
- 
ةا,<
&� ا&  :وهي ما يرويه الحملة التاليين): �� ��<يوه (

  ، أبي هريرة، عن المدني عبيدة بن سفيان بن حارث الحضرمي، عن المدني إسماعيل بن أبي حكيم القرشي
- 
ةا,<
���� يوه(�ا���  ا� -�>�� �  :وعمدتها ما يرويه الحملة التاليين): 

  ، أبي هريرة، عن المدني بن عبد الرحمن بن عوف) عبد اهللا (أبي سلمة، عن اليمامي يحيى بن أبي كثير الطائي
- 
ةا,<�  ا(�
  :وعمدتها ما يرويه الحملة التاليين): � ���Hيوه(�

  ،البصري حماد بن زيد) 1
  ، البصري،يل بن إبراهيم بن مقسمإسماع: ابن علية و) 2

البصري محمد بن سيرين، عن البصري أيوب بن أبي تميمة السختيانيعن 
15

  أبي هريرة،، عن 

ابن عليه وحماد  يختلف، ما لماوهذ
16
.  

- 
ةا,<�  اZد

<� يوه()���  :ويتكون حملتها من): 
  . أبي هريرة، عناني اليمهمام بن منبه بن كامل، عن اليمن نزيل البصري معمر بن راشد

 ������������:  
� أن التوقف في إعمال  بناء على هذه المعطيات العملية،      وال يخفى   �(�(جاء  التي ورد بها هذا الخبر، )ا2و�7 (ا


م �
h عدم رواية من�Mلها كما كان منتظراًا  .  


موقوف وال يفسر ذلك سوى �Mدأ�*  رحمه اهللا على الخلفية السياسية لا
>k������ا كأحد  ا �����، مما ال ��

ذًا في إيراده لمثل هذا الخبر بالذات  وازع ا#�ى يبرئ ساحته من    A  أ��*    وأصـحاب ا2/��ج  عن باقي أصـحاب به

  !. ه���ة

  أيب هريرة عن مهام بن منبهرواية ) 2
2U�*ّ�َ�ِ�ي�أ  :�6118ل" ا�H, "1.  /�� ا�زاق WA 17♀ ا

                                                 
2���(إ�	 �2> ��ّ� أن أ]�p ����� {:  آ�ن أ�4ب ��4ل15[ �
 (	�� 	4 �4]$، ��4ب 
� ].�2ن 
� .}���b� �ًS أ]�
 أوردv ا����� أ

��/ وا��Kر�O: "�� آ�Kب)  هـ277: ت(4ّ5ان ا�.�ر]� ا�.�4ي  م، 
���/ ا��آ4Kر 1947/ هـ1394: أو�B. ، ط)240، و237: 2" (ا��
�ي، �+0/ اtر�rد، 
�mاد�  .أآ�م �2Eء ا�

��( : "أ��� أ
� ا��2�4 ا�5�0� ��.  
� ز�� وأو3.	 ا
� ��2/ )ن ا��.�ظ و�5وا أ�[�� �3 ا�Ki.� �� ���8 وا�� ر�	 ���د16Kا�
*���K279: 1" (وا�.(  

�ي 17

� ��0د ا�ّ�َ  b2اه�
4 ��4ب، إ]��ق 
� إ
: �3ل ا��ار�+3�I��c ، .. ��0 ا��زاق وراوي ا��,�$ ��	) هـ 285: ت(  أ
( و�3ل ا�9ه0� �� �2>ان ا^��Kال . ^ 
dس 
	: �ل ����/ 
� b[�3و�c .3وق �� رأ�2� o	 ��iً�، إ��� b� )23 �-� �� ر�5ل ه9ا ا�dFن


	، ]�p �� ��0 ا��ّزاق N,��2.	، وه4 ا
� ]p0 ]��2 أو  ): 731 / 181: 1 B�Kوا� v4
�� آ�ن ا��I��c )5 ���8، وإ��� أ]�	 أ
�د�د �2[�، ه( ه� ��	 ���Kّا� p34� ،ة��د 
	 ��0 ا��زاق��4ه�، �-� روى �� ��0 ا��زاق أ��د�8 ُ��-َ.N ��� /و���د 
[�، أو ه� �. .

�ي� وcَّ�.[� �� ُ�َ,ّ�$ ��0 ا��زاق
�ج ا���0j� آ�Kب ا���وف ا�K� أd+i �2[� ا�ّ�َ.� �
 ���� �Eو���� .�
��اهb2 ا��
��ت : �3ل إ
�2�[ p0[ ي�
�وآ�2 . ��0 ا��زاق  و���Kء وا���.Jب ا��Kآ �4زي ���ي ]�p �� ��0 ا��زاق ]�/  أن ا105 : 2( و�3ل ا
� ا�
��

�ي �� آ���	 ) �� ��0 ا��زاق ( إّ��� ا���-َ�ة �� �N= ا)�0iر : و�3ل ا�9ه0�.  هـ210
�ي، ��ن ا
� ��ي ذآ� ا��
ا�-��( �� ( �� ا��
.�ء Jو�3ل)  ا� :�� " ���ن ا��2>ان"أ��� أ�Jً� . روى �� ��0 ا��زاق ���آ2�� �
.�ء ��9ه0�ا��m�� �� "، و )1 : 349( ^Jا� "

 )1 :69.(   
  . م، 
���/ ��0 ا����� ا)����، ا��-IK اt]���1983/ هـ1403: '��2/.، ط)55/19895: 11" (ا��,�$" 18



 ��1] ا	 {/�� ا�زاقأ*�� W( ه��م W( �]( '(أ ��0ي، �'8ه�H*>
�,H-126 (ا


(�،وه' ) هـ211� �<� j��� *) *�/ ع (���>� 1`�ر({،19 WA ،���� } �Aرا ��
E/d  ا��Hي، أ)' �Aوة )W أ). ��Aوا2زدي ا��ا<* ،����وه') هـ154:ت (ا<� {WA ، 
G�,� �� م

<* �� آ
�� {  ه��,H�وه�)  هـ32: ت(�� وهG�,� �� 5 أ�� /���، أا<� 20  )

  :�����gل رL'ل اf :  /6'لأ�
 ه���ةأ@ �L]  ،})ع

  ����الناس تبع لقريش يف هذا الشأن����
  )!  أراهم يعين اإلمارة: قال(

  .����مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم����

 ������������:  

فقال)!  اإلمارة ـيعنيـ أراهم (، دون زيادة /�� ا�زاق في ����ي متابعاً �)�"وأخرج 
21
:  

22ُ�َ���ُ� ْ�ُ� َراِ(gٍ  حدثَنَا  
َأُ���  هذَا مـا حـدثَنَا   : ، قَاَلَه��
ِم ْ��ِ� ُ�َ,���Gٍ  ، عن َ�ْ�َ�ٌ�،، حدثَنَا  /�� ا�زاق ، حدثَنَا   

  :����فَذَكَر َأحاديثَ منْها وقَاَل رسوُل اللَّه  ���� َر�Zُِل ا��Gِ عن ُهَ�ْ�َ�َة

  .����الناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم����

 ������������:  

                                                 
19 ���� ا�,�-
 4

	: �3ل أ
bN�� 4).  هـ 211 ~ 126(  ��0 ا��زاق 
� ه��م 
� ���p ا��2َ�ْ�ي، أ �lK��ُ ^و 	S��� IK-�ُ . ���و�3ل ا�
� ��� آIK : و�3ل ا����Y�p2ّFK� /�' .: ّ>اروا�0�� 	2�)	�� (��ة، آIK ��	 أ��د�8 ���آ2iَd
'�/ �-�	 B�� X+1�ُ : و�3ل ا��ار3+��. 

� �� أ��د�8�2� و�3 ر�( إ�2	 '��ت ا������2 وأb]K�Y وآ40Kا ��	 إ^ أ�[v40�� b : و�3ل ا
� ��ي. �Sف و���8 آ��cزاق أ�و��0 ا�

p ��2[�إ�B ا�p�2FَK و�K�ُ b� )Y�J.ا� ��3 روى أ��د�8 � .bه�2� I��S� �� vا)��د�8 وِ�َ�� روا v9]� 	Kروا� �� v4�ّذ �� bوأّ�� . �[9ا أ��


	 �[4 أc*: �3ل ا��10ري. �dر45ا أن ^ 
dس 
	" ا�,�ق" �� 
�ب �Kزاق �� آ��2. �� �ّ�ث ��	 ��0 ا�� �
�� آo0K ��	 �� : و�3ل ا

	 ]4ى ���Kآ ��. �8 وا���2�� �
2ّ� وآ�ن �p2FK: و�3ل اmَK� v��� �i� �� �َ�ِ�َ 4ر]F� $��,َ�ُ ���� /�' .o�3 : /�[ �4ا�� ���ِ�َ

200���K2� 	�4����َ�ُ 4ا��-� ��Kiا�,�ح، : و�3ل أ���.  هـ وا �
4 ���و 
2$ ا����ع و�3ل أE 4]� v�,

� ذه�ب  	�� p�[ ��
�o��d� ،�]N أ��ه� ��B ذ�=و�5ت أ��د�: ��I2 43ل أ��� ه9ا-�K[زاق ا�َ��ي، �� ��0 ا��و��o�3  : �0. 8 رواه� ا�+0�ا��، �� ا��


	: ا��زاق أ��د�8 ا�.�د 
[�، و�3 ُأ�ِ-�ت ��2	 BK� �ً���3 �3ل أ
bN�� 4 ا��ازي �2	 �lK��ُ ^و 	S��� IK-�ُ .!b2�: و�3ل ��0س 
� ��0 ا�
�oُ�Fّ إ�B ��0 ا��ّزاقN ��� q-9ّأبوا� 	!  وإّ�	ق ���cوا�4ا�3ي أ.  

�2،: و��� ]�p �� ��0 ا��زاق 03( ا^�Kiط� �
 B2و�� �ا����� �
��� ��� ..أ��� 
� ��0( وإ]��ق 
� راه�4/ و��� i� ��
�ج �[b ا��10ري و���b �� ��0 ا��زاقi. أ	ط راوي ا�ُ�َ,ّ�$ ���Ki^ا �
 	�� p�[ ي: و����
�اهb2 ا��
���و..إ]��ق 
� إi� .

�� 	K�5�N ���I ا�I�9]N )6 : 278 / 611(  I�9]K ا�I�9]K : أ���N1183 / 505 : 1( ، و.(  )��Kح وا���،  )38 : 6( ، وا�
�وآY����� �2�، صKء وا���.J164. وا� b3�5/ ر�N ، 400 4زي��وآ�2 ^
� ا�Kء وا���.Jو ) 1922 / 104 : 2(  ، ا� ،" ��mا��

.�ءJا� �" � �)3823 / 287 :  7" ( ���ن ا��2>ان"، و )3678 / 393 : 2( ��9ه0  ��2��� �.�ء ا�-20J1082 / 107: 3( ، وا�(  ،
ا�-4اآI " �� آ�Kب )  هـ 939: ت( وا��� اj�Ki	 ��� أ
� ا�0�آ�ت ���� 
� أ��� ا�-�2ل  ). 5044 / 609: 2( و�2>ان ا^��Kال 

Sواة ا����/ �� ا��Ki �� ا�2�وت، ط"��تا���2�ات �� �
 ،/2����5/ ر65b3.  م، ص1987/  هـ 1407أو�B . ، دار ا�-IK ا�N ،  :
34 .  ���
� ا� 2(،]�0�i �
 ���� �
 b2اه�
�ه�ن ا����، أ
4 إ]��ق، إ
 v���/ �� " �� )  هـ 841: ت( وذآ�
آ�Kب ا^��0Kط 


�، ط"ُرِ�ّ� 
�^�Kiط �� دار ا�-�Kب ا�F� ، . B76.  م، ص1988/  هـ 1408أو�b3�5/ ر�N ،  :68.   

� آ��( 
� O2r ا����2�، أ
4 ��0/ ا�,���� ا)
��وي 20 	0�� �
�ي : �3ل ا���4�2� �� أ���)  هـ131: ت( ه��م KFو و�<m� آ�ن

 /Y�2 و��
�ة ���p ��	 أ��د�8 وه� ��4 �� أر�����k أ
� ه� 	0�� �
 Iوه 	2i( IK-ا�)د وا��) 140��[�
� وأدرآ	. ���8 �� 
�أ ا�3�0��� ��� 9iإذا �ّ( أ BK� ه��م 	أ ��2��� 	2�2� B�� v�05�� ��[و ��ف �� 3�ئ ��2	 . 
� را�r و�3 آ0وآ�ن ��0 ا��زاق ^ �

3�أ ه9 ��� .!����2 وا�� �
��5/ ��. و'�	 اN 	�" :I�9]Kا� I�9]N) "11 :59/106"، و)�9ه0�� $r�-199/6090: 3" (ا�( ،
���"، و)391/1200: 1" (
�2 ���ار3+��ذآ� أ]��ء ا��K"و، 344/1471. ، ص"'��ت ا
� �rه�2"، و461/1751. ، ص"'��ت ا�
�"و[ �
  ).��0j) "5 :544ت ا

  .3390: ، ا�01� رb3"ا��tرة: " b��� *2�c، آ�Kب21

� أ
� ز��22 pرا� �
2�ي، أ
4 ��0 اq ا�>اه� ا����2
4ري :  ���� F4ر ا��
ا
� أ
� ��bN �� أ
� زر�/ �3ل ).  هـ245: ت(]�

1�ا]�ن �� ا�,�ق وا����/: و�3ل ا���آb ا����2
4ري. �c O2rوق �3م ��2�� وآ�ن �3 ر�( �p ا��tم أ���: ا��ازي
 v�,� O2r 4ه .
�Y���وا� b��� 4ن: �3ل�d� /�' .b��� ف�Eب: وأ�K-2* ا��c .�� /�5�N 	�" :I�9]Kا� I�9]N) "9 :141/236(أ]��ء "، و �ذآ

�Kا���2 ���ار3+�

�2 ر�5ل ا�,��2�2 ����2�ا��"، و)37/4918: 3" )ا�-�r$ ��9ه0�"، و1 :337/1021(" ( p��: 2" (ا�
4381677.(  



  :قناة اله على هذمالحظتانلنا 

7:  أنـه قـال  �2* ه���ةالمقولة  والزيادة .ا]��'ط، قبل  /�� ا�زاق  سمع من    ���� �� را(g   أن   :ا2و
أ��*   إلى /��� ا��زاق   من حملة في القناة ولم يثبتها غيره، خصوصاً وأن ال    ا���ي زيادة من ) أراهم يعني في اإلمارة   (

  .متطابقون ه���ة

، ثم هو تابع عليهاأخبار ال يوله فيها " الفضائل: "، فيعبد الرزاق أن هذا الخبر أورده :ةالثاني

يخطئ على معمر 
23

هنامعمر ال متابع له في ، و
24

 بروايتـه  معمرتفرد ، ما  عنهتفرد بروايته، حيث 

همامعن 
25
!.  

 ������������:  
الدارقطنيقال 

26
:  

  : ����أثبت أصحاب 
 (! Z�� �� م
�
<* ه�,H  ،) هـ197: ت(، أبو عبد الرمحن القاضي ا

رك و) 2��   ). هـ181: ت(افظ  احلا��وزي/�� اo �� ا
27إبراهيم الحربي في رواية اإلمام أحمدوقال 

:  


رك يف شيء فالقول قول ����إذا اختلف أصحاب ��  ا�� ا
�,��سمعت : ا�� /)�bوقال  �� ��� يقولأ

28
:  

  ،/�� ا�زاق فاحلديث  ����إذا اختلف أصحاب
يعقوب بن شيبةوقال 

29
:  

   جيد اإلتقان����، متثبت يف /�� ا�زاق

                                                 
� �� أ��د�N b� 8-� �� ا�-�Kب:  �3ل ا��ار3+��23�� �� X+1� زاق�
� أ��� 
� رI5 : أ���. ��0 ا� ����ز�� ا����، ��0 ا�

�ح ��: "��)  هـ795: ت(ا����0� r9ي��Kوت323. ، ص"( ا��2
 ،IK-ا� b��� ،�Yا�
���/ �0cُ� ا���� ،.  
� رواة �� ا�4زن ا�2�S( �� ا�o0SK وا��Ntن �� أ��Sل24��و
/، وا
� :  و��� �

� أ �22� و�3 روى ��	، و]Sآ �

� أ B2�� 	12r


� ا���0ر q22�/، و��0 ا� �

� ا����ج، و].�2ن ا�4Sري، و].�2ن  /0rو ،l��ك، و�>�� 
� زر�p، وا
� ��2/، وا�,���42ن ه�Fم 5
bه�2� و�2Sآ �
�ذ و���� � �
 q4ر، و��0 ا' �
�د ��� أ�� . 
� �4]$، و���� N ^و 	وا�/ ���
�د ��0 ا��زاق .K� أن )�� )]�

  .؟!�� ه%^ء
� هّ���ً� و�3 آ0� و�rخ وأ9i ��	 ا�,�2./ ا��F[4رة 
�]�	 ا�K� 4�Nي 25�و�3ل 92��N وI��c ا��tم أ��� . ���Sً� 138 أدرك �

I��
 �2]F، ا��3�
�4ل �� 2�c./ هّ��م{):  هـ274: ت(ا���4�2� : ا����� ��0 ا���= 
� ��0 ا����2 ا� )0�� �
أدرآ	 : ]�o أ��� 
� أ��م ا��4دان، ���أ ��2	 هّ��م �BK إذا َ�ّ(��أ ��2	 ا�3�0�!��� ��� 9iف. ، أ�� �-� b� زاق�3�ئ ��2	 ��� 3�أv ه4و��0 ا� �� ! ،

�ًS��� �2
�د �� ) 319 -  312: 2(و�3 أورده� 2�5[� ا��tم أ��� �� �����o�3  : v. }وه� ��Y�� 4/ وأر� b� ���2
�0 " ا��,�$"�
�]�� �ًS��� زاق ا��+40ع ]4ى إ��ى و'�'4ن�
� را��E" :�r آ�Kب. ا� ���� p�������	 ا��r" ا�� �� $�,���
� وا���دي ا����� 

�F� . ���وه9ا , )21033ا����8 : رb3/471: 11(إ�B ا����� ) 19419: رb3 ا����397/8: 10(وأ��د�8 ه9ا ا�����K0N pئ �� ا��
� هv9 ا�,�2./ و��� أ��د�S[� ا��آ4Kر ���� . ��� أن ا��,�$ ا��+40ع ��g3 و^ r= ��دام أ��� أورد أ�0iر ا�,�2./ آ�[�F� �3و

 o�N qم: "��4ان���2و ا�[tا �و�� ��N : أ�3م	0�� �

��2�c " /�[ �F./ ه��م  �
��ه� ا����p ا���� ا�Fم 1953/ هـ1372و� 
�ً��^ /2�����5[� ���2و اq إ�B ا�.Nو . �� ��د 
��� وا�� آ�� ��� ا��tم أ��� �82 �3ل ا��+2N �312: 2" (ا�����"وه :(} ��'��

0� ��'�� ،�
�، �� ه��م 
� ��0	، �3ل��0 اq، ��'�� أ��ة �� ر]4ل اq : � ا��زاق 
� ه��م، ��'�� ���'b } :�ه9ا �� ��'�� أ
4 ه
��� 	�4�
 �i4 ا��N ع �4رد ا)��د�8 ا�4ا���r : qار ا�����و�3ل ر]4ل ا�-N دون إ��دة  .�o�3  : أ�� ��ة ���و
�� أن أ
� ه

� ا�,��
/ روا�Sأآ 	�
��� �� ا��وا�/، S-ا)3( ا�� B�� د�0� ورد �� هv9 ا�,�2./ إ^ أن �i يd
 �K/ ��B ا�jtق، �� ��I أن �
�ة���ة 
��d ا)]���2 ا���1/ ا)و'� �� أ
� ه��  .�� أ�� ا��واة ا)'�0ت �� أ
� ه

26���9ي: "ا
� رI5 ��:  أ��Kح ��( ا��r"288. ، ص.  
  . ا���p5 ا���
� �.k ا�,.�/27
  ./ ا���p5 ا���
� �.k ا�,.�28
  . ا���p5 ا���
� �.k ا�,.�/29



 ������������:  
ن مخارج هذه األخبار عـن أصـحابها المـشاهير    م���f  � ا في كل هذه األقوال من بابا��k�kفالحفاظ اعتبروا  

  . بالرواية
  :لذلك


<*، /�� ا�زاق  حتماً للقبول بمثل هذه األخبار، أن يوجد متابع للزم ــ�,H
م ، ك���� في ا�ه
  Z�� ��*>
�,H
رك وهو بلديه مثالً، أو ا��
ت ا�2�
ت أو غيرهما من ا�� ا<&  ، ا

�  ، ويرد قسراً ضمن إحـدى  أ��* ه����ة   في ����� ولزم أيضاً أن يوجد متابع ل   ــ  (��� ا2و��f  ا�)'Z� ا

G�)     وإال فهي أخبار ،x�� ه��
م حيث لم يتميز ما قـرأ  من خوارم،  ه�
م عن ����قي ، لما شاب طريقة تلG�A ا

  . في بعض ما يرويه عنه����على ، /�� ا�زاق خطأباإلضافة إلى ، ! ه�مما قرأ

  أيب هريرة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عوف رواية) 3

م أ���  اأخرجه�Mفقالا

30
:  

 ��َ�َjG=َ7�َ�ْ�َ} �A W( دي�/kا ML'/ '(1$.، أ��l	أ��0 ا W( G0*)�b)  هـ209: ت (ا
� وه' )  هـ206: ت (ا�اW(*YZ ه�رون )W زاذان ا	$��.، أ)' *�	G  {�kِ�َُ�، َو}�>�وه' <�
�<��{8�gَ ، : �
ص ا�Vذن { ُ�َ���ٌ�َأ*��َJو �� �وه� )  هـ145: ت (ا��<*�� /��و �� /�>�

�/� ���I  و31)ع ( أوه
م �DGوق��Z *32أ�{ WْAَ ،�َ�َ�َZَ *�َِأ}  fا G�A) E0gو
E0A��Lإ (���L '(ه�ي، أd	ف ا'A W( W�=�	ا G�A W(*>���وه' )  هـ94: ت ( ا<�{ WْAَ ،

 @ِj�	ُل ا'Lَُل َر�gَ َل�gَ َأِ). ُهَ�ْ/َ�َة����:  

����ارِهيخل عبت مهاريرِ خذَا األمي هشٍ فيقُرل عبت اسالنمارِهرشل عبت مهاررشو م����  

 ������������:  

� في حديثه عن  ���Iالذي ���� �� /��و: ه القناةآفة هذ��Z *بالذاتأ� .!  
  لم في هذا الخبر بالذات؟: سأللسائل فطن لقن أن يو

  : الجواب

                                                 
��� �� ا�,��
/" ا�����، 30S-ا�� ����"b3ر �  .7241: ، ا�01

� أ
� I�9]N  -) 26 :216 .(/�S2i ا�-��ل 31 �-
 4
�و، ���ل: �3ل أ�� �
 ���� �� �2� �
 B2�� )~[ : س /�6'ن��	زال ا ��

@�/G=.  
�ةآ�ن ���ث ��ة �� أ
� ]��: 23( �	، و�� ��/ ذ�= ؟ �3ل���ى �� أ
� ]��/ �� أ
� هiة أ�� 	

��XF �� رأ�	 'b ���ث  /.  

�4ب ا���ي ا��4ز��5� � �
 b2اه�

�4ي): 5(و�3ل إ k2� . ��ا���� �
.�ء ا���2� {�3ل ��� E -) 4 : 109({:  
�و 
� ����/ آ2$ ه4 ؟ �3ل�� �
 ���� �� �2� �
 B2�� o�d[ :د �3ل�FNأ )
 o�3 د�FN 4 أو.��� ا�N :W�� '90�1 ه  

G/�sIj�� �
 ����
� ��0 ا� B24 ]��/ و��
 . آ�ن ��4ل 2r~� ��'�� أ

� و�3ص ا��S2�، أ
4 ��0 اq ا����� 32 /���� �
�و �� �
�).  هـ145: ت( ���� [ �
$: �3ل اJK�� 8ا���� �2S. آ�ن آ �و�3ل ��

�2 ا��+�ن: 
� ا������[ �
 B2�2� o�3 :و آ2$ ه4؟��� �
��� ا�.4 أو �FNد: �3ل. ���� N .د: �3ل�rأ )
�k2 ه4 ��� : �3ل. ^، 
���N .=��� �� ورد 	�Sا��+�ن. و� B2�� ا���س �����8: و�3ل �.�d
 k2� *��c )5و ر��� �
�2 ���ل. ���� � �
 B2�� 	�� )~[و :

	S��� 4ن�K� . �� زال ا���س	�3ل. و�� ��/ ذ�=؟: 23( � :�
 /��[ �
�ى �� آ�ن ���ث ��ة �� أiة أ�� 	
�F�ء �� روا�K	 b' ���ث 
�ة���2 ]~( ��	 ���ل!.أ
� ]��/ �� أ
� ه� �
�ز أن ا�� �
 b[ا��� �
 ���� �
و�3ل . '�/:  و�5ء �� روا�/ أ
� ا��0س، أ��� 


�4ي ا����8: ا��4ز��5� k2� .bN�� 4
]02r  : �ً2�� o�d/و�3ل ���� 
�  ���Sن 
� أ
�. ��c* ا����S��� IK-� 8	 وهO2r 4: و�3ل أ

� ا������ ��	 ���ل :$Jا� �
 	.J� �2 ا��+�ن[ �
 B2�� . آ�ن '�/، وآ�ن���5���	 �����c 8* : و�3ل أ
4 أ��� 
� ��ي ا�

�
 B�� b]J
�ب m1/ و���
�د ��	 .K� ت آ( وا����S���5/ �� ا� 	02/!. و�3 ��ث ��r �
$ : و�3ل ��4ب Jا� Bه4 و]� وإ�

�ت: o�3 �!. �� ه4�Kا�� �� bو��� ،v�2m
��5/ ��. هk2� 4 �� ر�5^ت ا�,�2* و^ ��وي �	 ا��10ري ]4ى ���و�ً� N 	� :

"I�9]Kا� I�9]N) "9 :333/619(و ،")��Kح وا���
� ا������ �� ا� ��� /02r �
، 94/94. ، ص"]%ا^ت ���� 
� ���Sن 
� أ
�وا�/ ا��وري"و
 �2� �
��)"، و�N) "2 :533/1059(ر�O اKح وا����وآ�2 ^
� ا��4زي"، و)30: 3" (ا�Kء وا���.J3" (ا� :

�2"، و)88/3143� �
��/ ا���5ل ^�"ن و)116/562، و1 :107/495" (�[ �
  )��0j) "5 :363ت ا



  
  .!غير ال السياسة ومهالك مقاتل

  أيب هريرة عن خالس بن عمرو اهلجريرواية ) 4
 فقال�
م ا���اM اأخرجه

33
:  

}��� وهو  {َهْ�َذُةحدثَنَا  
34

 146: ت(بن أبي جميلة العبدي الهجري، أبو سهل األعرابـي   {َ/ْ�ٌف، حدثَنَا 

�وهو  ) هـ<�{   ن35 ِ�'ٍس، ع
: َأُ��� ُهَ�ْ��َ�ةَ  قَاَل  /�: قَاَل، }أ�* ه���ة من و" �)�G�) "�b�� g وهو  { 

 وُل اللَّهسقَاَل ر����:  

����النيهِمملسمل اعبأَت موهملسمو مكُفَّارِهل اعبأَت مهكُفَّار أْنذَا الشي هشٍ فيقُرل اعبأَت اس����  

 ������������:  

  .�'س و ه�ذة: صحفيانهذه القناةآفة 

  أيب هريرة عن نافع بن جبري بن مطعم رواية) 5
  :36قال اإلمام أحمد

اْ��ُ� َأِ��*   حـدثَنَا  : ، قَاَل}�>�� ���~  وهو )  هـ198: ت (ا��Hييد القطان، أبو سعيد   بن سع  {7�َ�ْ�َحدثَنَا  
ـ 158: ت (ا��<*محمد بن عبد الرحمن      {ِذْ.5ٍ 
�Z" حدثَنَا  : ، قَالَ } �>� وهو)  ه<بن عباس بن محمد، أبو   { ا

ـ 130: ت (ا���<* العباس   
�37 1 j����  (��G   وهو  )  ه�A

ري  ���� فـي   ���� ���و ��� ��	��ً        ا

                                                 
��� �� ا�,��
/"، "ا����� "33S-ا�� ����"b3ر �  .8769: ، ا�01

� ��0 اq ا��S.� ا�0-�اوي، 34 /.2�i �
�).  هـ216 - هـ 125(أ
4 ا)I]r ا)bc ا�0,�ي �>�( 
�mاد  ه4ذة [ �
I�j : �3ل ا

l��5 �

� �4ن وا^ �و�3ل أ��� 
� أ
� �S2i/ �� . ا����8 وآIK �9هo0 آ0K	 و�v��� �0� b إ^ آ�Kب �4ف ا)��ا
� وr�ء ��2
�2� �
2$: اE .�2 ��4ل� �
�ز أ�	 ]�p ا�� �

�����: و�� روا�/ ا �-� b؟. 4د�b� 	� )23 .ا)��د�8 آ�� : �3ل v9]
�d� bت أ�� 

�ًJأ� �ًrو�jوآ�ن أ �]
�� /�5��c .!وق: و�3ل أ
bN�� 4. أر45 أن �-4ن �cو3ً�: و�3ل أ���. �5ء N 	�" :I�9]Kا� I�9]N) "11 :
�"، و)65/116[ �
�ز"، و)��0j) "7 :339ت ا�� �
�وا�/ ا
 �2� �
��/ ا���5ل ^: 4" 2�)>ان ا^��Kال" و،1 :73/187(" (�

311/9257(  
�ي ا�0,�ي 35��و ا�َ[َ�� �
���)  هـ03100( : ت( �iس 
� . و'�	 ا���، وا� �ّ�� �� 	S��� B34K� �2 ا��+�ن[ �
 B2�� وآ�ن

/c�i I��j �

�4ي: و�3ل أ
bN�� 4. أ k2و� ،��� �� $�c v��� o.�i ،�ً2س N-��4ا �2	 ���ل آ�ن �c: ز�3ل ا)زدي. ���ل و3
$�c �� وي�� �� :و�3ل أ��� �� .(�ًJ�)آ��4ا �4F1ن أن �-4ن �iس ���ث �� 2�c./ ا���رث ا4�(ر : و�3ل ا��tم أ���. �

�ً~2r ة����ة و��� رE� ا2�c ��]�� q./: و�3ل ا��10ري. ��i p��� bس �� أ
� ه��ه4 '�/ ��]( :  �o�3. روى �� أ
� ه
v�2m
��5/ ��. وروى �	 ا��10ري ���و�ً� N 	�" :I�9]Kا� I�9]N) "3 :152/335و"�[ �
ا����p �� ا��) "، و��0j) "7 :149(ت ا

��/ ا���5ل )���أ�4ال ا���5ل "، و)658/2532: 2" 2�)>ان ا^��Kال"، و111/942(: 2 و319/2432 و 195/1167: 1" (و�
��("، و)116/188. ، ص"���4ز��5�Kح وا�����2�ا�"، و)402/1844: 3" (ا��� �.�ء ا�-20J) "2 :28/449(ء "، و�.Jا�

�وآ�2 ^
� ا��4زيKوا�/ ا��وري"، و)254/1114: 1" (وا���
 �2� �
���"، و)�N) "2 :149/4255ر�O ا. ، ص"'��ت ا�
  .51/76. ، ص"ا���ا]2( ^
� أ
� ��bN"، و145/389

��� �� ا�,��
/"، "ا����� "36S-ا�� ����"b3ر �  .9221: ، ا�01

� أ
� �[I، أ
4 ا��0س ا�[��r� ا�����  ا37 IK� �
 ���� �

� ��0س  bُ[ِ��َ�ْ)�2).  هـ130: ت� �
�وا�/ ا��وري:�3ل ا
 :/�' .

bN�� 4

dس 
	: و�3ل أ ^ . �

� ��0س، �� ا
� ا)lr، �� ا
� ا��-�ز، �� أ b[ا��� �� IYذ �
و�3ل ��� 
� ا������ �� ���8 ا
� أ
�ة��5( ���ه� وهI�� 4 أن ����: "ل ا23q( �� ر]4: ه��و ": ا�� b� 4ل]��ز �-� �
�[4ل وا� b[وا��� IYذ �
2� ا
� أ� vو�� b�

lr(ا �

� ا��0س؟ ���ل) 
� ا������(]o�d ��2ً� : إ^ أن ���� 
� ���Sن 
� أ
� 02r/ �3ل. ��	 �2� ا b[آ�ن '�/: �� ا��� .!�o�3  :
��	�[( آ�ن ��� 
� !. و�� ه9ا إr-�ل� b' �0س
� ا� b[( ��ل ا���]��!ا������ �i� b[�3 4!. ؟ أو ه �� �2>ان "و�3ل ا�9ه0�


( ه�c 4وق : ورد ا�9ه0� ه9ا و�3ل!. ��[4ل: �2�	 ���� 
� ا�0�3� ا�����، و�3ل ��� 
� ا������): 371/6810: 3" (ا^��Kال
bN�� 4
�2 و�3ل أ� �

dس 
	: �F[4ر و'�	 ا ^ .�o�3  :4ه k2�b��� ا�,�2*، وإ��� �.  �� ر�5^ت ا��10ري ���5/ ��N 	� :

"I�9]Kا� I�9]N) "8 :287/578(وا�/ ا��وري"، و�
 �2� �
، )371/6810: 3" 2�)>ان ا^��Kال"، و�N) "2 :481/813(ر�O ا

� ا������"و ��� /02r �
��("، و.92/89. ، ص"]%ا^ت ���� 
� ���Sن 
� أKح وا���ا��Kر�O ا�-20� "، و)114/658: 7" (ا�



x��Hـ 99: ت (ا���<* بن مطعم بن عدي النوفلي، أبو محمد    {َ<
ِgِ) ْ�ِ� ُ$َ�ْ��ٍ  ، عن({   م د ت س ق    ( ا )  هـ
�وهو <�{ نقَاَلَأِ�* ُهَ�ْ�َ�َة، ع : وُل اللَّهسقَاَل ر :����  
  

  ����في هذَا الشأْن خيارهم أَتباع لخيارِهم وشرارهم أَتباع لشرارِهمالناس تبع لقُريشٍ ����

 ������������:  

 ولـم يـروه عـن       ،!القاسـم  سوى   نافع بن جبير  لم يروه عن    ، حيث   األفراد الغرائب من  هذا الخبر   

  !. يحيى بن سعيد سوى األخير، ولم يروه عن !سوى ابن أبي ذئب القاسم


Z"اآلفة من و<
(g �� $��� : عنالمتفرد بها>.  

  .ا2(�اد ا@�ا.5ال تقوم حجة بمثل هذه و

 ������������:  
�من بين كل هذه    ن  الحظ أ �(، لم يتأت لهذه الوجـه أن يـرد   أ�* ه����ة  إلى >,�اتآ�و�f ا المعتبرة ا)'Z� ا

� وا2و7:  فقط�Z)����سوى من طريق Zد
(1)��
 و، ا "  .aAوذ و�/�مع ذلك من 

7 >,�
ة (��  ( ا2و��>��
م  اMمعلولة ومعطل العمل بإجرائيتها آلياً، ألن راويها األسفل، وهـو  : )ا�� h�
 !�4>��د ، �

� وهو ما �(�(� ا��/
) �Yأ� .  
  


د ال يروي هذا الخبر عن �
hإذ >k  !.  كما كان منتظراً ا2/�ج عنأ�* ا


موقد بين   �Mرحمه اهللا    ا  ���4�� ا���  لما خبر مـن  لهذا الخبر  الكامنة وراء عزوفه عن روايته  ا�
أ��*  /�

د>k� ا�/�ىفي مثل هذه ، وهم أصحاب غرض ال يخفى ������ ا�A�<   !.ا


د لدى ا@�ض ا��k*بل إن وقوفنا على هذا >k دون ا2/�ج،عن "  ���رع /� ا��4د ��وا�� ا��� ، الذي أ�* ا
  : في<��J  ، يجعلنا!أن يكترث كثيراً لعواقب الشذوذ في مخالفة كل أصحاب األعرج فيه، وعلى كثرتهم

  

� هذه ��
دإ/ �(�( خبر كل في اG f��1 �Z
�(
  ، الطريق هذا غير آخر طريق من بوروده يعتضد لم ما �

*)

م أ�
ن إ��Hآ.  


ةا,<   �Zد
(�( ا�,��
<*  ،/�� ا��زاق  يعتبر  : )ا�,H��،      ا�(��(
،   أ���  راوي ه�ja ا�#�) ��<�� 
  ���J ظ
��4������l، وروا����    ������ j���Y����/7 ، ا��'G��8 ������ة ، ز���
دة /���7  أ���aوا /����G 2ن ا 
��� ����6 *��) 


آ��,�
.�" (*   اp4�G (�*           /�� ا�زاق ل  (��$5 أن ��bن    ". ا 
ً���

ب     �����   ����Dأ ���

ة ����,J *#) [وإ ،�&b  .G�A ا��x ا

 ������������:  
ـ       أ��* ه����ة    هذا الوجه من طريق      قنواتويشوب كل    رى نجملهـا فـي   ، زيادة على ما ذكر، نقائض أخ

  :اآلتي

                                                                                                                                            

�2 ر�5ل ا�,��2�2 "، و)3364583: 2" (ا�-�r$ ��9ه0�"، و)335: 7"('��ت ا
� ��0ن"، و)168/748: 7" (���10ري p��ا�

�2 ���ار3+��"، و)421/1615: 2" (����2�ا���Kأ]��ء ا� �  .139/1100. ، ص"��Fه2� ����ء ا)�,�ر"، و)205/1010: 2" (ذآ



ن ت، وخـصوصاً السلـست  أ��* ه����ة   المعتبرة األخرى عـن     ا)'Z� ا2ر����   إحدى عدم ورودها ب   :أوً]

�: نيالمدينيت�>
&�و، }���Z �� ا�)�5: أ�* ه���ةوبها صهر { ا&
&  !. ا

  !.  وفي عقر دارهأ�* ه���ة  بالنسبة لراوية مكثر، وبأصحاب مكثرين ك5��6 $�ًاوهذا 

 ً
��>
، لم يتوفر قط في إحـداها أو        �6ا.�5 و أ(��اد  هذا الخبر عبارة عن      قنوات كون كل    :�
� ا�pوريفيها مجتمعة �
4b  .ا](��اءوا��g  وهي عالمات على .ا��k�k ، المفضي للعلم ب�Aط ا

 
�&
 بالحكم دون سـائر    ����J  من معنى استحواذ أو استئثار       امنكر فيما أريد تحميله إياه     فحوى الرسالة ذاتها  : ً�


ً ، ألن  الناس����J  لم تحكم العرب قط في الجاهلية، وال قدر لها أن تستأثر بحكم المسلمين كافة في اإلسـالم 
سوى خالل فترة األمويين أنفسهم، لظروف تاريخية معروفة وموازين قوى معروفة كـذلك، بعـد االنقـالب علـى                   

���Aا�� ا(ZV�  !. وإلى يوم الناس هذا، وال زالت بعد ذلكتعطلت لقرون ، والتي ا

����Z  عهد    بداية وقد انفرط عقد هذه الفرية مع     ��
ر ا]���'ق   الذين ركبوا بدورهم     ا�YJ   واخترقوا عـدة أخبـار 


س جدهم   1����� يقولون فيها الرسول صلى اهللا عليه وسلم        ���، بأحقيـه   صلى اهللا عليـه وسـلم      عم الرسول : ا

  !ون سواهم، دذريته في حكم المسلمين
  .ي أخبار مفتريات ال يشك لبيب في اختراعها ووضعهاوه
تفنيد صريح من التاريخ يمرغ مثل هذه الدعوى في وحل االفتراء ويعريها            لوحدها   ه الظاهرة التاريخية  هذفي  و 

  .من أية مصداقية

�: " المصادمة المباشرة لدعوتي:را��ً��
���1�"و" ا
�  .ديةالمميزتين للرسالة المحم" ا


ً(�
ـ قد أ�* ه���ة  إلى � اaه�Z�5) طرف من ا الشيخان، وفيها أوردهقناة التي  ال حظ أن ال    :� لقـارئ  ا هموت
f���8 (��د   ، إال أنه قد تبين لنا بعد التمحيص، أنـه  !أ��* ه����ة   عن األخبارقناة ل  أZ,� أو   أو�fالعادي، بأنه بإزاء    


د:  وهوة رجل من رجال السلسل��
A* ه�ى مع ذلك، بل 5��6>k   . !أ�� ا
 ً
�Zد
Z:         ا المرء بسبب من التقليد، واالسترواح، أو الركون إلـى          م ولعل أكبر محذور أو مغالطة يمكن أن يقع فيه


ن: قول األقدمين، هو أن يقال في مثل هذا الخبر، على ما جرى به عرف المتأخرين      ��� ممـا  ،!اf41 /�7 إ��ا$G ا
�  �Aط �1(� أو من ا��k�kفي نفس األمر، بوجود نوع من غير الواقف على ما  خطأ  همقد يو ��
4b ��Aط  ��1(�  بعد ا


در لمثل هذا تماماً  ، إال أن الحقيقة الموضوعية العارية مخالفة        ا�pورة���� الخبـر  معـاً ذات ، ألنهما رويا !ا�ه" ا


د  ���4د،حملةبذات ال>k  !. 2/�ج متابعة له من أحد في ادون،  بهأ�* ا
  .ا على ما فصلنا من قبلم، وإن لم يسلم الصحيحان منه�Aط اx��Hليست من د ا@�ا.5 ا2(�او

 ������������:  
وهذه كلها محاذير تمنع من اإلعمال اآللي بالقواعد، دون التثبت مسبقاً، بما قد يكتنف تلكم القواعد، أو يعتريهـا              

  . من خصوصيات أو استثناءات أو حتى إبطال لمفاعيلها
متمرس، نظيـراً فـي تلـك       الغير  ذر في المطلق أن يجد له القارئ        ي كما ال يخفى، ويتع    وهذا عمل شاق ومضن   

 �
ت ا��دو�X
��
ري  المتسرعة للمتأخرين ما بعد ا���
<*  رحمه اهللا، في تـصحيحهم لألخبـار علـى    ا��� بـدل   ا


ت و!!!�Aاه�: زوراً وبهتانااألسانيد، بما يسمونه ��
   !.واه�
توهي ، !!!��


ه�ف�تلـك  ، ف�����   و$�G ����   وليس فـي  ا���ا�$m4> �� G لمعتبر عندنا ال يكون سوى في       ا ا
  . وفي ظروف وسياقات مختلفة سمعت من الرسول صلى اهللا عليه وسلم في مجلس آخرأخرىرسالة 

  



��Aط ا��pورة    ، وهو مـا يـوفر   ليةخوارم النق  ال وثوقية حملة الرسالة وسالمتهم من    ال بد من التثبت أوالً من       ف

 ���'YD[ا ��H�ا]/��
ري (* ا���<
ه�، قبل اعتماده ك اA أو g�
قنـاة  فالـشاهد ل !.  ا�m�b ، ولـيس ��

� من  درجة وثوقية النقل   وإخراج ،ا��k�k ا ب  بغرض تقويته  امثلهقناة سليمة    يمةلس�
���� ا]��$�� وهـي  ا
�كل ما قصرت درجته عن   ,�
&
ر ا�ر$� ا����   صلى اهللا عليه وسلم، صـعوداً إلـى   ��Zل �ا إلى /�7 ا)�" ا��,Yا


ر   ��� ��التي تبدأ من ا�ا$��Z
��  عند بلوغها �
�>�� ا,+�ي وتنتهي ا�ر$� اZد
(على السلم /���ة  ا�ر$� ا
  .المعيار

  

<*وا�Y�Zد�b  : �>�ل ا

  

إ] أن (����G  !!!!ا���x��Hور$
���G ر$���
ل �#���aا ا�����4 أ����* �����b ا���f��H  و) 5(ـــ���ـ ���/
Y<>ا 

  

 ������������:  
*>
�b��ي  كا�G�� �� ج��� 
  .  ] ���ف �

 ���
 دام ا�)
�Y<,�      j��4� 
�) G
� ر$J
  !!!و�

<*وأ�
ف�b  : ا

 ����45 ����� آ����و) 6 (أ<���mو أ����* �����زة ورد ����� ������l ا�����2اء ����� ������J و(���* 
  أ<���m ا������l و(���* أ�����ى /���� أ] إن ا�����2اء ����� ������J /����*و(���* روا����� /���� /����Xة 

  �����J *��) h����] ���kال ��(�/��
  ا���� /���� ) 7( ���� �����l   ا�������H ا�����l و(��* أن ا

 �>���* ����,#" ا�,���
ن       ���� ������J *���) �����2ا اaه���    *.
(���,����),�  وأ�����ج أ������ وا������aي وا

x��D!!!!!!  

ص  ) 8( /���� ����
  /�����و ����� ا���/�)�����J    أي �����
س (���* ا������ وا���,��� و]ة ا

  �����
�<
ه������ إ���7 �����م اX
ري /����  (���* ا���ZM'م وا�����
 أن ��
و�����) 9( وأ�����ج ا���/�)�� 
   �����J *��) ����2ا اaه��   ���/ �����
ص ) ����Z)10 ����  و أ���* ����b ا��f��H   وأ����ج أ��Jأ���* و 

 j

سر(�������,���4
$�ه" ������J و]ة ه���aا ا�����2 (����� ا g����1 "ه�$
�����ه" و(��� g����1 
pوورد أ���� 
 ������ l�������)11 (  "�����Y� ������ �������$ )12 (5   و.
(����/������ اo ������  و) 13(/������ اo ������ ا

 5���Y,�
ب و) 14(/����* وأ����* ه������ة و#���A ا����� 

ن �����  و) ���6'�)15������Z ����� ����b� *أ����
 �����&�
 و] 1>������ه
 �����Z'أ����* ������J ا������J  l������ ����� �����H���أ����*  ا�������l و(���* ا

��ن      ه�����ة��>����� (��* ه��aا ا g���1 س
��,2����  ا �و(��* ���)�"  (��* ه��aا ا����2   �  و(��* روا���
 l��� ��)16 (��
$ G�&�.  


ل ��J : ����X�
د����l ا�ا(����* (���* ا����� � وk���$ *���) G���J�8 ~�����$ ����Jء �����4د 1������� أ

 أر����/� <�� �� ��
�Djا .  
���Gا����2
*و(���*  : l������ 
������l  ا2.����� ����� ������J  أ���� ����� 
���, g���J�) *����/ 

 l������
j /���� /����د آ&����� ����� ا���    أ<���G���+4�� m وآ���aا ����� ���,�� 
���, g���Jق وو
���Z "���� ��
�H
     *��) G��,/ f���Zو j�+>

د�&#" (�����
ري أ���
 و  !!!!!! ا�����اx���)  ���� j���/ �1 اpأ���  j���Jأ

!!!!!  

وي�(���
(�  (����x ا�@����l (���* ا�������" أ$����a���) jه�ل ا�'.���* وj�����6 وأ����
 ����Jل ا 
���+/ �  .و�46

 ������������:  




<* (* و�����و�����و�����و�������� ا�+�7 أي ��� �#ja ا�[�
�* إ7 أي ا�Dء[Vه �� .  

 
,��/ �J5 و��p�� "#��/دي
�� /�7ر����  ��  7
رج هja ا>,�ات إ�� 
��
�H  . ا�k/ ��a~ زورًا #"ا

  
 ������� ا����
ت �YA ،G��
رئ ����ح و��<� ����� G,و�
 *) �����
��#" اY�
ري ر��G اo و��
 ��� ا� ،�������ا

  .ا�2�
ر

  
��
&  إ<�#7 و���G اkXء ا

  

 ا�,�4داتت ا�2�
ر آ�  ا���f ا2(
آ�ن �{


دي ا' ــ �,�+�ة(* #�
 ا��G ا# واد/7 
  !!!!ا�@��4ن ا��ا�1

  
 


