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	روا�� ) أ��   أ�� ه���ة�  ه��م �

��ا ا���� ��� � �	�
 �! EجFא�����و���   ��$�# ا��"��رא����
�א��

  

 ، ��
:  	� آ��ب����	 	� ا�
��ريأ���� و ه��م 
! �+�*ورد �) '��&� 

"���واة �97� إ�� 7��60 ا��واة 4�! ا�$�# ���ل، �2 ا1ر�0م أ��م ا، .269: ، ا���� ر��"ا�.$

  :ا��"��ر، آ�� �) ا�9;� ا�:��)
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)1( ����� ���  أ'.ه. إ-,�ق '& إ'�اه)� '& %$� ا�#"�ي،  {إ ��ق �

��: ، ��ل}ْ$#ْ� وه. ) هـ242: ت(إ'�اه)� ا����ري ���:  

وه. )  هـ211: ت('& ه9�م '& %�	: ا�,9)�ي أ'. '�8 ا�$�"�%�  {��B ا��زاق )15(

��C <��= �	 �9> �%إ? أ �ر  و �:.��@!��:D �%7(، أ���( ��"� }�Bزدي '& راEا 
 ���{ ه��م <& )��C{ ،)3وه. (  هـ154: ت)ا��$�ي، أ'. <�وة ا�9(H &'�� ،�%�"� '& آ�IH ا�$

 ���:H �! ا�G�ا����Fت  ) هـ132: ت)أ'. <J�K ا�9(D �+:�Cأ ����س ، آ����
 Jذ���0 !�1 ،
�$+Dإ�� و �� 57: ت(<�� ا���9& '& @�� ا��و-� ا�)9�� { أ
) ه�D�ة )1( <& }أ
) ه�D�ة


)) هـ��Lا�{ ���  : أ%� َ��َل ����،<& ا�
  

واللَِّه : يغتِسلُ وحده فَقَالُوا ����كَانت بنو ِإسراِئيلَ يغتِسلُونَ عراةً ينظُر بعضهم ِإلَى بعٍض وكَانَ موسى 
 !!َ�َ&�P اْ�َ�َ�ُ� فَذَهب مرةً يغتِسلُ فَوضع ثَوبه علَى حجٍر 2يمنع موسى أَنْ يغتِسلَ معنا ِإال أَنه آدرما 

َ�ُ�ِبثَوِبِه فَخرج موسى ِفي ِإثِْرِه يقُولُ َ �Dَ (
ِ�ْCََى فوساِئيلَ ِإلَى مرو ِإسنب تظَرى نتا : قَالُوا حاللَِّه مو

�وأَخذَ ثَوبه ! ِبموسى ِمن بأٍْسً�ْ4َ �ِ�َ�َ�ْ�
ِ Tَ&ِUَ�َ!!   
  !!!! ِبالْحجِر ِستةٌ أَو سبعةٌ ضربا ِبالْحجِر3واللَِّه ِإنه لَندب: فَقَالَ أَبو هريرةَ

  

  

 ���:  
  

                                                 


	�: " أ���  1��		روائز علم الدراية ترد خرب خـرت اللحـم   : ضعيف الصحيحني":  زآ� �� ")�OR>1 ا��راJOQ ا�NOPء    (: ًه� آ�ن �دم ������ : " ا��

  "واخليانةاملزعومة حلواء
  .يعاني من انتفاخ في الخصية أي 2

  !. أي ال زالت بالحجر آثار الجرح أو الضرب3
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، 513: ، ا���� ر��"ل �����ً� -� ا��,*ة+*از ا)'&%� ": 	� آ��با��Gم �$�#وأ��ج 
�� ، '���)� ا�"��H J(9��'"� 4372: ، ا���� ر��"ا�01�23 ":ا�Tي آ�ر> 	� آ��ب� 	� 4 ��ق �

  : 	K�ل�
5 ا��زاق

)2( �����:  
5 � را-6 ���}�Qا�,9$� : '& أ'� ز Uا � وه.)  هـ245: ا)-�'.ر ا��(VKي، أ'. <�

�ْ#${����� ،:   
  }ا����{........،�زاق�
5 ا� )15(
  

 ���:  
  

إ��;� : "، '�ب)211/621: 2 (�%&��+	 �,: ���9 �%,8	� أ
� ��ا��  �وأ���
  :	K�ل، "ا�&>�ي ��5 ا)'&%�ل

)3( �����:  
� اEزدي ا���RZ9، أ'. ا�,#& ا��)#�'.ري، ا�9"�وف & �'{ أ;�5 � �* = ا�%,����

�9R#ان ا���� } ;�-< +*ال $#ْ�وه.)  هـ264: ت (',9��
5 ا�>?�8 ا�>�
�ي، �� أ'.  {�
�س �
��وه* $#� ;�-<)  هـ246: ت(ا�[\I ا��$�ي ��� ، :  


	، <& �>�� %�أ%��، �
5 ا��زاق )15(��   : ��ل ه��م �

�Z� ��ل �������5  ، <& ه�ا �� CB+� أ
� ه�D�ةH �^Qد��آ� أT	 :  

  : ���� ر *ل اAو��ل 
 »   ' �OO`�Q اة�OO> ن.R#OO�aQ I(bا�OO-إ .OO�' cOO%�ن   آ�OOوآ ، dOO"' ءة.OO- eOOإ� �Z\OO"

9�:: I#�aQ e-.H و��> ، 	K��.ا Q �H Uإ? أ%� =دروا ��"H I#�aQ أن e-.H .   
�.' eOOOOOOOR> �OOOOOOO� �OOOOOOOP	OOOOOOO� :OOOOOOO�ل :OOOOOOOf.	 I#OOOOOOO�aQ ة�OOOOOOOH gهT ، �BBBBBBBCا�� �BBBBBBB3-

	�*D� ،  
�  .OO���OO`% eOOت '  $�BBC; ��*BB$   �BBC; ��*BB :  وOOKQ.ل ،	 hOO9P	�OO أ�OO� : <�OO�ل

�H� �BB#-م ا��OOH ،�BBC� jOO' &OOH eOO-.9'سواU : إ-�OOاI(b إ�OO- eOO.ءة  eOO-.H	OOK��.اOO"' 
  k]l	 �'.� T�j	 �(وا إ��`%�
�4 �����
 «   

  
  : أ�* ه���ة	K�ل 
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UواJ�- �P,��' �'�أ�� �fب  أو -�"J  إ%� %

e-.H  
  

 ���:  
  

 kQ�lا ا�Tه &Hزً? أ����و�% �#E�

�ى: " 	�أ�* ��F ا�Fا� ��ب ا�&>�ي ، )198: 1" (ا�%�
  :أ���%�: 	K�ل"  K5إن آ�ن و;

  

9� '& p9,H ا�QN�دي ا��)#�'.ري { أ�* �Lه� ا��#3	 )4(  ,H &' �9,H)317 – 
� %)#�'.ر و<��Z9�)  هـ410�#H(  


�: وأ�* �>,: )5(  ,Eا�� N�N<5 ا�
�  ) هـ406: ت( ا��)#�'.ري{ ;�Nة �
� %)#�'.ر�#H{،  
����� �F� *ا��: أ�  ا�#�Oن���5 ��% }{ ����� ، ��،�* =أ;�5 ���� :  

  }ا����{........،�
5 ا��زاق )15(
  
  

 ���:  
  

+��ع أ�*ب Sداب ا)'&%�ل : "، '�ب)355/628: 2" (اQو P"	� ا
! ا��+�ر وأ���� 
� ����Cل"ا��K	 ،:  

)6( ����� �,�   :، <&}ا��P�ر {���5 �
  }ا����{........،�
5 ا��زاق )15(
  

 ���:  
  

��ن �وأ��� !
ذآ� U>��� ��� إ �ا0�1 : "آ��ب، )463/6317: 25 (������ 	�ا

A6317: ، ا���� ر��"آ,�8 ا ،  

  :أ���%� )7(
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  ��3ن � ا�,�	s ا�P.ال )  هـ303: ا('& أ'� <��H، أ'. ا�"��س ا�V)��%� ا��#.ي {ا��%
�� } $#ْ�وه.��
5 ا�>?�8 ا�>�
�ي، �� ، وه* $#� ;�-<)  هـ246: ت(أ'. ا�[\I ا��$�ي  {�
�س �
����� :  

  }ا����{........،�
5 ا��زاق )15(
  
  

 ���:  
  

 �����	W��$ eزاق إ��ا� B�� دة�ZV' ��   .آI هt?ء ا��واة <
  
   .ه9�م@,)[J ه. راوي  ��B ا��زاق و
  

 X�#Yروا�D ) ب� A5 ا
  أ
) ه�D�ة�!  �
�Zم �$�# وأ�����Gبا�آ� �	ل4373: ، ا���� ر��"ا�01�23: " �K	 J(9��"ا� �(���' ،:  

)8(  ����
�Z ا���ر$��; �5وقوه. )  هـ248: ت('. زآ�Q� ا��$�ي أ، ���: �، 

H��Lا����ري �) ا� Y�Z��78,%� 	� وأ\�ج {����� ،:  

��ي   )19(BB
 زر�6BB ا�>�B[� ا�BB� 5B�N� }  JOQو�"H .OO'ـ182: ت(أOOه ( .OOوه  WBB
$ �B#${ &OO> ،

)9(  B[[��\�[[ي   {اءا���$OOان ا���OOZH &OO')ـ141: تOO0 ، ) هBB ��  8BB� BB�� 5ثBB6 ، و���%BB�

8E��،    K�\`� ��aUه.   و ��   $#B	 و  ��&,= -�	 �B<� B5 ، وا�B�;وا ، �B,C<ا� ،

�،: 4"&* و ،...ا��%��1و<Y و  ��,� �7#  ا� و ،  ا� (
 و)  �BD�5; ZB&F	    :	)� ا�E)�  و��ل . أ

 	� b&��ُ4{  ،!� )4(      "ا� T��[Z !
 ) هOـ  108: ت (���]) ا��]L�ي   ��B ا_ 

   ,u�   eOR> IOH	�O(  و،  ا���ى��'�) ، و ا��9�ب �	���): ، إ? أ%�  $#� -� ا��d�5  وه.  B� �B,�

    	E+و Aآ�م ا Z��L و،  أ�� B0H��Lا� (� *� ج��D #�� 7�+�* ا����ري{ ،  &O>)1(   �Bأ�
  ].ه���ة

                                                 
4 " �#$
  ).1593/ 352: 3" (ا�)�ح وا�%
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 ���:  

#������א���"��! �����אن�����א�א�����
�+�א�#�������*(�)،��&%�$�,-��./������
 .א0
  

  k�OO- wOO� &(OO��Q �OO�Hريو�BB�
اOO��E�ر وا��)OO�ر> �E.دهOO� OO-.ق  ر��OO9 اU إ�eOO ا�
�>،  ر��9 اU�%,8�ً?، واآ�[�ء   ر�O"' xQ�� 	O9'   Z(O& ، ا�Tي و�y -.ق ا�,Oري  �  زه�Oا���

   H& ا����?ت
  

،�R#H JK'�#' ،ا.>�ز 7���6 �) 7&:��  وآI"](- w�T آH I& ��ءوا '"�ه9�، �)

'bا ��Lوط ا��Z��dU،أ �H ر�أ�� J,@ ود<.اc%�وإن آ ،�Z��,@ �&�"4  ��> 

&(�(Vل �.ا�N�� آ��ب وا-�QN9 :"إشكاليات املصطلح يف علوم احلديث" ��"�.H &H:  
  

 .   
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روا�D ) ت���    أ
) ه�D�ة�!  ���5 �
 �Zريوأ�����

��ء: " 	� آ��با��Qا d�5;"ل3152: ، ا���� ر���K	 :  

)9(  ������ ا�,�`�R، أ'. K"Q.ب ا��9وزي { إ��اه�8إ ��ق �R�H &' ا�9"�وف ،
gKR': 	�*راه ��}$#� ;�-<، وه. ) هـ228: ت (ا���� ،:  

  

�دة   )19( � �5Bوق  وهO.    ) هOـ  205: ت)'& ا�"zء ا�(K#� ا��O$�ي      { روح �{    &O> ،)9( 

 �]! ، }ا�&B[�6  و ���#5Bر  ر�B#$    �OH  وهO.    ) هـ 146: ت('& أ'� �9)JR ا��PZي ا��$�ي      { �*ف

)4(     ���  ��ي���5 �
 ���hB       ا�B� iB�
WB   وهO.  ) هOـ 110: ت (، �*�: أ$ �B#${ ، ![� 

  .5أ�� ه���ة )1( 
  

 ���:  
  


�دة ، H��'"ً� ل3145: ، ا���� ر��"3U%�� ا�#�Sن: " 	� آ��با�:���يوأ��ج � روح �
  :	K�ل �*ف � أ�� +��,�	� 

  

)10(  �����5ُ
�;ُ 9� ا�5} 8ُْ�َ� �,H .'أ ،�$% &' �(9� &' �: ت(�V ه. <�� ا�,9)
��  }$#� ;�-<وه. )  هـ249��
�دة )19(، ��   }ا����{............، روح �

  

  

 ���:  
  


! أ
) ���Zوأ��ج  �;
 �

�دة ، ، H��'"ً� ل)456/14: 7" (ا����=: " 	�أ� روح �
  :K�ل	 �*ف � أ�� +��,�	� 

  

)11(  ������  }وه. � JK��	s)  هـ249: ت) { أ�* أ ��� 20((��� )9(، ��ل �

  }ا����{............، �*ف
                                                 

� و5
�93 ا���8ل: " ��ل ا�56م أ$�4 23  5:
5�$ ?�� �A	�#� �5� أ?�2 ه�#��ة ?���$#<�9      ): 240/314: 1" (آ%�ب ا� B�A.   $�C� و ���ل  Dا��56م أ��4$ 2�3    ا ��? " :  �:
: 1( و )351/664: 1" (� و5
�9�3 ا����8ل  آ%��ب ا�

562/1344( :  F%
�Aل) أ�4$(وGH# :  $4أ F	:� م$H# I 23 أ?2 ه�#�ة �#�	A �? $�5 .J:� :ان ؟Gذآ M��N G?O3 .2    : ��ل�>
# �#�	�A ��? $��5 : F��G3 .        F�	:� أ��$م I $��5 ،�ًP#$�4 ��Pأآ M���N G�?أ�4$ا أ . J�:� :   ��? $	
Q�3

#2
<(CQ4� ��S? : ��ل. ا��Q	R ؟ :R	Qوا?� ا�� M��N �?9). أ�:A 2?2 5� أC:� 23 �Pأآ $	
Aو.  
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��ي ����) ث
  أ
) ه�D�ة �! ا��% ا�

��ء: " 	� آ��با�
��ري وأ�����Qا d�5;"ل3152: ، ا���� ر���K	 :  

)12(  ����� ا�,�`�R، أ'. K"Q.ب ا {إ ��ق � إ��اه�8�R�H &' �9وزي، ا�9"�وف�
 w�KR'	�*راه ��}$#� ;�-<، وه. ) هـ228: ت (ا���� ،:  

  

�دة )19( �  �*ف )9(، <& }$#� وه. ) هـ205: ت)'& ا�"zء ا�(K#� ا��$�ي { روح �

  )4(، <& }ا�&[�6 و���#5ر ر�H $#� وه. ) هـ146: ت('& أ'� �9)JR ا��PZي ا��$�ي {

� آ	��ًاوه. �JK )  هـ110: ت('& أ'� ا�,#& ا��$�ي  {ا��%��D 

  .أ�� ه���ة )f�BD ،!�  )1و
  

 ���:  
  


�دة ، H��'"ً� ل3145: ، ا���� ر��"3U%�� ا�#�Sن: " 	� آ��با�:���يوأ��ج � روح �
  :	K�ل �*ف � أ�� +��,�	� 

  

)13(  �����5��; � 5
�}  �V8ا� �9,H .'أ ،�$% &' �(9� &' �: ت(ه. <�� ا�,9)
��  }��	sوه. �JK )  هـ249��
�دة )19(، ��   }ا����{............، روح �

  

 ���:  
  


! أ
) ���Zوأ��ج  �;
 �

�دة ، ، H��'"ً� ل)456/14: 7" (ا����=: " 	�أ� روح �
  :	K�ل �*ف � أ�� +��,�	� 

  

)14( ����� ا�H ،�B�K.?ه� {أ�* أ ��� )20( �Qز &' JH�-أ &' � 201: ت (�9


Wوه. ) هـ$ �#$� &8� ،�i�5�  <��|' ن�وآ ،K��' Z&آ  )9(   ;5$��، ��ل} ��5ث �
  }ا����{............، �*ف

JQا��وا <Tوه ����ن  �Eي��
  .أ�� ه���ة �� H :9#Q& ا��% ا�
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 ���:  
  

�Bوأ��ج ا{H�م ا��$! J أ��ى <& رواR-�H JQ 8729: ، ا���� ر��ا��%�5 	� ا

  :	K�ل ا��L�ي

)15(  �����5��� � �%;}  ��'& '�Zام ا��9)�9، أ'. ا�9� ا�t9دب ا��9وذي، 
�ادي aوه. )  هـ213: ت(ا���#$ { �(#]u �	ن�
�Y}  ،دب ا��$�يt9ا� JQو�"H .'9& أ�ا�� ��> &'

�ادي a، ا���	دة، <& }$#�وه. )  هـ164: ت(ا�8.�&l دة، {��� &' JH�>و-� '& د�أ'. ا��l�ب ا�#

�ث : ، ��ل}g�C ��Cوه. )  هـ117: ت(ا��$�ي � �!،  }ا��$�ي {ا��%

  }ا����{:..... أن ر-.ل اeR@ U اR> U)� و-�R ��لأ
) ه�D�ة 
  

 JQا��وا <Tوه����ن  �Eي��
  .أ�� ه���ة �� H :9#Q& ا��% ا�

 ���:  
  

�Bوأ��ج ا{H�م 
�نل  H��'"ً� 10493: ، ا���� ر��ا��%�5 	� ا�Y �	 دة�&l ل�K	����� :  


�دة )19( ) 61(� ، <& }$#� وه. ) هـ205: ت)'& ا�"zء ا�(K#� ا��$�ي { روح �
)  هـ156: ت('& أ'� <�و'�ZH Jان ا�)�8Vي ا�"�وي، أ'. ا��\� ا��$�ي  { >�5 )9(

  ، }ا\&,K�\`� Pو آ��D ا�&i��5 $#� ;�-<وه. 

�ادي '& {��B ا��ه�ب) 10 (و) 71(aف، أ'. %$� ا���ء ا��[�l> )وه. )  هـ204: ت

'& أ'� <�و'�ZH Jان ا�)�8Vي ا�"�وي، أ'. ا��\�  { >�5، <& } أ\hU ر'9��5وق

   ،}ا\&,K�\`� Pو آ��D ا�&i��5 $#� ;�-<وه. )  هـ156: ت(ا��$�ي 
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: ت('& د<�JH '& ���دة، أ'. ا��l�ب ا�#�و-� ا��$�ي { l&�دة ) 4 ( �!

أ
)   �!،  }ا��$�ي {ا��% <& ، }g�C ��Cوه. )  هـ117
  }ا����{:..... أن ر-.ل اeR@ U اR> U)� و-�R ��له�D�ة
  
  

 ���:  

 JQا��وا <Tوه����ن  �Eي��
، '�{f�	J إ�e أ�� ه���ة �� H :9#Q& ا��% ا�

�g�#' ،J ا����)�l&�دة و�و��  >�5 � أ�� ��� اb���Uع"�  ا�9$,.ب '��"
  ؟.�!

  أ
) ه�D�ة  �! \mس � ���و ����) ج
 �Zريوأ�����

��ء: " 	� آ��با��Qا d�5;"ل3152: ، ا���� ر���K	 :  

)18(  ����� ا�,�`�R، أ'. K"Q.ب ا��9وزي {إ ��ق � إ��اه�8�R�H &' ا�9"�وف ،
gKR': 	�*راه ��}$#� ;�-<، وه. ) هـ228: ت (ا���� ،:  


�دة )19( �  �*ف )9(، <& }$#� وه. ) هـ205: ت)ا�(K#� ا��$�ي '& ا�"zء { روح �
  )4(، <& }ا�&[�6 و���#5ر ر�H $#� وه. ) هـ146: ت('& أ'� �9)JR ا��PZي ا��$�ي {

� وه. �JK�� ( JK آ��ر ا���'")&('& <�9و ا��PZي ا��$�ي  {\dس��D 

  .أ�� ه���ة )1 ( �!، }
  

 ���:  
  


�دة ، H��'"ً� ل3145:  ا���� ر��،"3U%�� ا�#�Sن: " 	� آ��با�&��nيوأ��ج � روح �
  :	K�ل �*ف � أ�� +��,�	� 
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)19(  �����5��; � 5
�}  �V8ا� �9,H .'أ ،�$% &' �(9� &' �: ت(ه. <�� ا�,9)
��  }وه. � JK��	s)  هـ249��
�دة )19(، ��   .}ا����{............، روح �

  

 ���:  
  


! أ
) ���Zوأ��ج  �;
 �

�دة ، ، H��'"ً� ل)456/14: 7 ("ا����=: " 	�أ� روح �
  :	K�ل �*ف � أ�� +��,�	� 

  

)20(  �����9��u cH�� { أ�* أ ��� )20(�Ku{ل�، ���9(   ;5$( 
  }ا����{............، �*ف

  

 JQا��وا <Tوه����ن  �Eسm\ &H :9#Q �� أ�� ه���ة.  

 o�,�  : -� ا�,*ح ا�&���ا�U�ق ا��+�U"�تهKn آ0 و

  

 &H ��� .]$Qق ا�و�U �3دات�ه� ا���ه�j (:ل، ا���U(ا e1232 إ�� ��ق �zث �456

�K	����ح ا�.Rا� &(�Q �9آ ،:  
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s�?  د�تا�:&�DاB
 (� Iآ:'��H ? x(,' ،J�z^ق ا��lل ا� :  


5 ا��زاق، و? ل ه��م	� �>�� � را5Y   ) أ� �	 �<� �   X��O1(-� ا�( 

 r,
U يn0:* ا�+����ا��C0 ا�����ً� وF� ض�<U �&وه�م ا�Qء وا�O\Qا � 

 N+�; ��E3]6. 125: ا��واة -� ا��وا��ت ا�% ، Tا��-.ل  إ�

�#,�� وه� .���� �l�$لو �(%��ًا، ',)u x"�� <& ا��ر�J اEو�e ا�� J(%��H  ا #�$�

 ).z>أ%`� ا�9")�ر أ< (ا��"��ر ذي ا1ر
���l 6ت

 ���:  
  

�ا إ���ت �H �"f�رج هT> ا�9�[�دات H& ا��E�ر 	� %[� "��#H &8Q و��

�HEا .  

 �H .إ�وه ��R@.u �(ت�
$t� "4!D��\ m اورد J](,$ا� <Tه �	أ%`�{ " : =�<u

�����  ":ا�
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فـانظره   {18يف اللوح رقم     ، })1علم الدراية اجلزء    (هل كان آدم عمالقا؟      {- 1
  :وقد اقتطعنا منه أسفله حكمنا على هذا اخلرب، }مكرباً على املوقع

  

  

  
 
  

  ،}املزعومة حلواء روائز علم الدراية ترد خرب خرت اللحم واخليانة{و  - 2

��)I ا��� و��' ��� &(�uZ%ا :��K�9 و�nF�ن� eR> أ�� ه���ة�روائز علم ": �Kر 	�، �

  :القاعدة التالية "الدراية ترد خرب خرت اللحم واخليانةاملزعومة حلواء 

� ومبجرد وجود هذا    lا��� �ضمن صحيفة    ا���     	B
�� B� زاق  : ، وهي واردة بسند واحد ه��م�B5 ا�B
� 


	، عن �>�� � را5Y، عن الصنعاين��   أ�� ه���ةن ، عه��م �
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أ��B   إىل   �BLق ���Bح    خرباً اليت اشتملت عليها الصحيفة، اللهم إن أتى بعضها مـن             137جيعلنا نضعف باقي    


	 من غري طريق ه���ة��   , ه��م �

����	 يف �$�# خرباً أخرجها 82 و ����	 ذا السند يف ا����ريخرباً أخرجها  47وهذا حييلنا على  ،  

 من ه��م فيها U*�6، لنرى هل } خرباً عند مسلم82 خرباً عند البخاري و 47أي {ة النظر فيها وهو ما سيدفعنا إىل إعاد
    أم ال ؟أ�� ه���ة عن أ;5 ا��واة ا�D#�ة ا�>5ولطرف 

  

 ���:  
&(�(Vم ا�NRQ ن�وآe��"u Uا �9Z9�ر  g#,' ،#ا_ ا���آ B��  (
 ا��)#�'.ري، أ

أ@�ب هT> ا��9ة، إ��اج آI أ���ر ,)&، و)ا�Tي �9R� g($Q 	� ا-��راآ�eR> �u ا�$,

�Z�Qا�� وا��، KQ.ل ه9�م 	� '�  6!هnا �� ;5$�� أ�* ه���ة: ا�$,)[H ،J� دا�u cHد '#

�� أن     "Q �H .وهm�"n7   B[ OH& هTO> ا�OQ J](,$O\"�         \�� وا
 Iزب آ? J'�f47ري�ا��� ��� 82�R#H و ���ًا <�، H�  ���ًا <

�ا H� OH :'.u& أ��O�ر      >      &OH J](,$Oا�        �O(� ،&Q�O�= ف رواة�O�
�ة أ<z>ر��، <& أ'� ه��Qة، ',#H g� ه9�م>�Kا� �	 �%.  

  
 ���:  

  

، �����9 أ�� ه���ة ? <��ة '� '���#�J إ�e ه��مH�دام ��kQ و

(��Fا��Gا IZأ�� ه���ة، و� �Z' �RQ ن�ا��� آ ،JQد.Z(ا� J(�، ه��م '����ا

�KQ�� &> ذا�9	 :  


! ���D!  ) أ B��� e؟،أ�� ه���ة إ�    

   ؟أ�� ه���ة إ�e و��B ا_ 
! T�&Z ) ب
                                                 

6  23 Vآ�	�: وهG �5 أ �Xر إ�	F ا�	5�$ ?� �C$ اD ا���]�ر ،    -:�H3ل) 18/15: 1(ا��Q%$رك �:T ا�� Dا $C� G?أ ���C\أ��4$  �4$ أ �>]
 ، TAG5 �? Dا $	C� �>]$4 ، 2��SCN^ان ا�S5 �?9:	�8 2?ف ?� أG� �>]$4 �? رث� ، وأ\C� ���C$ اD ?� ا�Q	� ا��H�2 ?��و ، 4$[<� ا�

 ، 95�Aأ?2 ه�#�ة ، ��ل أ?2 أ �� ، $�5� أTc ��ا�3 أو آ�ه<� « : ���ل رGAل اD : 4$[<� روح ?� ��Cدة ، G� �>]$4ف ، �� \�س ، و5
      V:Aو F	:� Dا T:N $�5 T:� لdآ]� ?�� أ� $H3 ، لGH# ��	3 F�$�3 « . » ا هM	N f#$4!!! T:� �
	�8 ��Sh�X f#$4 �5  �#�	�A �?ا 

 ،i�8�j# Vدر ،  !و�� Fأ� TAG5 9�� أ?2 ه�#�ة �� ، $��ق ، �� روح ، �� �Gف ، �� \�س ، و5Aري ، �� إ�jCو4$ث ا�.  
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 &(KQ�lا� &QTأن ه �ً\Qأ s�z% ��  .ا�:&�د ا���9ج، '#�g 4"�&)ه

-	  z :'��Hأ�� +��,��*فل �   �	 ���  
,r  )2(-� ا�X��O ا�U يn0:* ا��Cو

   ، N+�; :5 .12%  ����إ�: ا�� *ل  ا�+����

 X�#Y	�   ا���اء\��Bل و?  -� A5 ا
 )3( -� ا�X��O و%� وH& د�

 r,
U يn0:* ا�+����ا��Cإ�: ا�� *ل  و����  N+�; :6 5 .3% o�� .  

 ���:  
  

u yb��% وه��	 �Z�(ا��$H �P �HE%[� ا �	ر ���E <Tوا�: ه .  

  

wذ�:  

، H�دام أ�� ه���ة H& 	� ا����، ? 89Q& أن 8Q.ن �� -9: هTا ��B ا_ 
! T�&Zأن   ) أ

 �(�Eا o0 *
 !�# B�Dث 

�ي أ���B ا_ 
!  <&ا�Tي أر-B��\ ، �R ا���اء ا��NRu J9Zمن و<

T�&Z،"9#Q و�� � �	 �� :'��H ? �%E ،��H X�#Y � A5 ا
� �� ، &9H .ه*
 p:�D b.  

  
�OO� ه(]8Qو  �OOا ا���TOOه h$OOQ ? أن ،�OO��OO� ا���OO�ري <
 Uا �OO9�رOO' ���V ي.OOKل، ا��OOا��� �OO	�#OO��OO9� آ(' 

  .�R#H ر��9 ا���B J%.(� g�#' ،U 	� ا����ل
  


! ���D! و? أن  ) ب B��� &H �ُ\Qأ�� ه���ة -9"� أ� J(���ت ا��(^(,R . 

��،ا4��م أ;��5�ل ' �H �H eR> ، J9��u �	 ���   ، إ9%�
L�يوه� اj'  ،�(�Eن ،ا�

 &H :9-أ�� ه���ة �	 ��ا���5.   
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 :9#Q أن IK"Q IZ	���    ا����TZ� eK�Qا، و?  ا���5�� 	� أ�� ه���ُة ���ا H& ا�

 �	 ���ة ا�9�jVأR'ل�^H)& '� أ	ر�ة ا�"�Qب أ'� ه��أ@, �Z'و : 

� '& ا�g(#9،   ) أ("- 

  وأ'� -J9R،  ) ب

  وأ'� @��h ا�#9�ن،  ) ت

 و�)�ه� ؟....  واE<�ج، ) ث

 ا�Tي روى ا���� <& �*ف � أ�� +��,� أن ++++#��#��#��#��و���  ، و? H��': �� ا�

kQ�lا ا�Tت ه�"�u I9,�Q &H .ه ،�(	.  

  

�دُا، وا-��$�ء PH رة <.ف��fإ h�	 دة�إ< ،gR$ا� yZ�وه. H� g#,' ،g�.�#Q ا�9

�ZPb��% لz� &H دُا�,H �(R> �8,وا� �u�Qو�H.  

  

 ���:  

 ا� �*ن، <& }P��u$#� وه. ) هـ 180: ت(ا��$�ي  { ,�8 � أ\�2 ��ل


W$#� وه. )  هـ150: ت(<�� اU '& <.ن '& أر���ن ا�N9%�، أ'. <.ن ا��$�ي {${ : 

آ�ن ���  � 5��� 6��D b xQ�� &H إ? أ�� ه���ة dأ;�د� �$m$: 

  ،7 أهI ا�)J98&9�  ) ج

 �uz@ 8 ا�"V�ء،����و@eR ا����   ) ح

                                                 

	$ ��ل ):226/4173: 9 (ا��
)V ا^و�Cm:� nAا�2  7A �? 2:� �>]$4  : 2 ��ل��$4 : 2>]$4[<C� 2$ ا�q]�ر ?� ا�VA�H ا^���ري أ?V#�5 G ��ل : 9C%� 2>]$4 ?� أ?p4 2	V ��ل : � ?H	9 ��ل �: �� #	��P� �? Tن ا�


J أ?� ه�#�ة: 5�$ ?� A	�#� ��ل �A  لGH# ، : V:Aو F	:� Dا T:N Dل اGAن ، « : ��ل ر��# FH[ة ، ا6#��ن #��ن ، وا�$r3أرق أ V، ه ��	ا� ��ب ا�V>q ، أI وا�9�p #���	9أ�cآV أهNر 23 أ��G9  وا�>	pQإن ا� Iأ ، 

 �?Gا� �� وا6?� ، وا�]$اد#� أه	jب ا��N23 أ �j[ء  وا��	jا�2. »وإن ا��Cm9  « :و��ل ا�	H? Iإ V	p4 2?9 ?� أC%� �� f#$  .»�V #�و ه ا ا�
 (490ص  / 9ج  h(,@- J�#% 1 -) ا'& ���ن ا��#��   8

2296 - R> &' ��� أ'. �)^J9 ، ��ل : � '& ا�9^�e ، ��ل وأ���%� أ�9���� ا'& <))�J ، <& أQ.ب ، <& ا'& -)�Q& ، ��ل : ���� :c"9- ل.KQ ة�Qه� �أ'  : »�R-و �(R> Uا eR@ Uر-.ل ا ��' eR@ »  
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  9!وا��� %#)��   ) خ

�� أن وهTا"Q  g��� ت�Qاروا���    .�"+"+��uju ، أ�� ه���ة �! �

                                                                                                                                                 
  

  ): 2297 و h(,@) 9 :490 - 491/2296 ا'& ���ن ا��#�� 

�: أ���%� أ�9� '& <�R '& ا�9^�e ، ��ل   - 2296��� ا'& <))�J ، <& أQ.ب ، <& ا'& -)�Q& ، ��ل : �� أ'. �)^J9 ، ��ل ���� :c"9- ل.KQ ة�Qه� �أ'  : »�R-و �(R> Uا eR@ Uر-.ل ا ��' eR@ »  

9� اEزدي ، ��ل  2297 - ,H &' Uا ��� إ-,�ق '& إ'�اه)� ، ��ل : وأ���%� <����� ا'& <.ن ، : أ���%� ا��\� '& I(9B ، ��ل : ����� ر-.ل اeR@ U اR> U)� : <& ا'& -)�Q& ، <& أ'� ه��Qة ، ��ل �' eR@

 �R-و�V"ا� �uz@ ى��> ا�)9�eR> e ا�)#�ى ، وw�B ')& أ@�'"� ، واj8u --9�ه� ��� أ'. ه��Qة ، 	�#)c أ%� :  ��ل ا'& -)�Q& - إ�Q :f.	 ، �P#9ا� �	 Jfو�"H J�V� eم إ��� �� ، �R- ���� رآ"�)& ' eR$	 

�� أواIb ا���س :  ��ل ا��\� -ا���س ) 1(و��ج -�<�ن : J�V� eR آj%� �\��ن ، ��ل <"Q- ا.��K	  : <�'�Z	 م أ'. '�8 ، و<�9 ؟.Kا� �	ة وz$ل �� ) 2(أ�$�ت ا��KQ ل.� <�Q �	 Iم ر�.Kا� �	> ، و�9R8Q ذو : أن

� . %"� : ���.ا » أآ9� KQ.ل ذو ا�)�Q& ؟ « : ، 	K�ل �KR.م » �� Ku$� ا�$zة ، و�� أ%� « : )� و-�R أ�$�ت ا�$zة أم %#)c ؟ 	K�ل ر-.ل اeR@ U اR> U: ا�)� ، &Q	K�ل P-آ�� و �� ، �R- ��	$H eR� آ�ن �uك ، 

� �R^H أو أ�.ل ، �� ر	: رأ-� �� آ�� ��ل P-آ�� و ��9�ا : P- I^H.د> أو أ�.ل ، �� ر	: رأ-� وآ�� ، ,H ا.�j- �9'�	 :K(	 ؟ �R- ���� -c��% : » �R <& <�9ان '& �$)& أ%� ��ل : .ل  « &' �\�R� ا���� s]� ،

  .I(9B ، <& ا'& <.ن

9  J(���ر ا����Eا �	ع �ورد ا�#9:  

 - 1  - �%�"�� ا��زاق ا�$�> ��$H) 2 :77/2572:( &> :ا��زاق �9� '& -)�Q&، <& هV�م '& �#�ن،<�,H &> ، ل�ة:  ��Qه� �أ' c"9- ل.KQ  :ل ر-.ل ا�� U���� : �uz@ h�]�#(R	 I(Rا� &H آ��إذا ��م أ�

  .'�آ"�)& �[)[�)&

� ��ل     ): 212/6134: 13 (ا��P"9 اEو-� ���lRا%�    - 2-���9� '& <�R اE��9 ا�,H ����9� '& -)���j- ، &Q ر�O> IO& ا�O.ه�    : أ���%� أ'� ، <& �J,R '& ا��\� ا�,�ا%� ��ل : %� %$� '& <�R ��ل :  �,H c"9-

�� أ'. ه��Qة: ، 	K�ل   �� ؟ و	�O ا�OK.م أ'Q     �O8' .O� ر-O.ل اU ، أ�O$�ت ا�z$Oة   : @H eR: ر-.ل اeR@ U اR> U)� و-z@ ، �Rة z@ &Hة ا��Z�ر ، وأ%� @eR رآ"�)& �� -�R ، 	��ج -�<�ن ا���س ، 	K��.ا : ، أ%�  �

      &(9R#9ا� &H Iل ر��K	 ، <�9R8Q أن  <�'�Z	 �9>أ�$�: ، و ، Uر-.ل ا �Q   ل�OK	 ؟ c(#O% ة أمz$ت ا� : »     �O%أ �Oو� ، �$OKu �O� «   IOل ر��OK	 ، :          Uا eRO@ Uل ا.O-ل ر�OK	 ، &(O�"رآ c(RO@ �O9%إ ، c(#O% �OHوأ �'jO'

   �R-و �(R> : »   ؟ &Q��O,% &(u.ا    : 	K��.ا » أ�H k� KQ.ل ذو ا�)PO- �PO- �� ، �R- ����OQ �Oو هTOا     « : �O�ل ا���lا%PO- &OH .  �O.د> 	�uzO@ �O ، أو أ�O.ل     @�ق Q� ر-.ل ا ، U	K�م 	�آ: رآ"�)& إ�e رآ"�)� اEو�))& ، 

 �%�H�8أ'� '8)� ا� &' e(,Qو ، �$% &' �R> ?ا%� إ� .»ا�,�J,R� &> xQ '& %\� ا�,

� ا��Rِ� ا�$��ِ�ِ,�� ، َأْ�َ�َ�َ%� َأُ'- ):�B) 7 :208ح ا�#�a�R� J.ي - 3 -ِ�ْ>َ &ُ'ْ �� َأْ�9ٍَُHِ��َ .'َُأ �َأْ�َ�َ�َ%  Jَ��اَد َ-ََaْ�َ'ِ ، ا9َ�ْْ�َوِزي� e(َ,ْQَ &ُ'ْ ��Q�َِزَآ e(َ,ْQَ .'َُأ ��َ�َ���َ ، ��@َEَِس ا�َأُ'. اْ�َ"�� ��َ�َ��. َ'8ٍْ� َأْ�9َُ� ْ'ُ& اْ�َ,َ#ِ& اْ�ِ,)ِ�ي� ، َ�

�Qَأ &ْ>َ ، Jَ��� ُ-ْ[َ)�ُن ْ'ُ& ُ<َ)ْ)ََ�َ���َ ، &ِ(ْ�َbَ�Hٍِن َوِ-��)َ& َو�9َ�َ ، &َQ�ِ(-ِ &ِ'ْ �ِ�9,َHُ &ْ>َ ، َ�َة.َبQْ�َُه �َأَ' cُ"ْ9ِ-َ ُل.KُQَ ،  : �َ�R-ََو �ِ(ْRَ>َ �ُ�Rا� e�R@َ �ِ-ِ�Kَ�َْل َأُ'. ا��َ��ِ(َ���.ا ِ'8ُْ�َ8ْuَ ?ْ-�9ِ َو��9.ا ِ'-َ ، ��,@ eR> k]�H xQ� هTا �

 ، ��Rا� ��ْ>َ &'ْ �ّRِ>َ &>َ ، ��9,َHُ �ُ�َ�َ�َْأJ� وأ���� �Rِ#ْHُ ، َ<& َأِ'� َ'�8ْ ْ'& َأِ'� J�(B ، و�)�> ، آ�ZR َ<& ُ-ْ[َ)�ن ْ'& <))

�َ���َ ، ��@َEَِس ا�َأُ'. اْ�َ"�� ��َ�َ��� ْ'ُ& e-َ.Hُ ا�$�ْ)َ�ِ	�� ، َ�ُ�9,َHُ �� ا��Rِ� ا�$��ِ�ِ,�� ، َأْ�َ�َ�َ%� َأُ'. َ-ِ")ٍِ�ْ>َ &ُ'ْ ��� Hَْ�َواُن ْ'ُ& Hَُ"�ِوJَQَ اْ�َ[Nَاِري� َأْ�َ�َ�َ%� َأْ�9ََُ�َ���َ ، &ِ(ْ�َbَ�Hَِوِ-��)َ& َو �c-ِ Jَ�� ْ'ُ& ِهVَ�ِم ْ'ِ& zHٍِس ا���9َْ)ِ�ي� ، َ-َُ�9,َHُ ��َ

� ، َ��َل ٌ(ْ9َ�ُ ��َ�َ���َ ، : wٍ�ِ�Hَ &ُ'ْ �ُ%ََل َأ��َ : :ِ(Kِ�َ�ْ�'ِ Iٌ�َُدى َر�%َ :�ِ-ِ�Kَ�ْا �َأَ' �Qَ َل�Kَ	َ ، �َ�R-ََو �ِ(ْRَ>َ �ُ�Rا� e�R@َ �ِ�Rِإَ�ْ)ِ� َرُ-.ُل ا� cَ]َ�َ�ْ�	َ ،  : �َ�R-ََو �ِ(ْRَ>َ �ُ�Rا� e�R@َ �ِ�Rَل َرُ-.ُل ا��Kَ	َ �%ًz	ُ cُ(ْ�: Qَ� َرُ-.َل ا��Rِ� َ�ُ� َأْ<ِ�wَ ، ِإ9َ�%� َ<َ

 ��ِ(َ��.ا ِ'8ُُْ�َ8ْuَ ?ْ-�9ِ َو��9.ا ِ'-َ".  

- 4 -  ��#H أ'� داود�#��(lا�) ل - ):117/2612: 7�أ'. داود � ������ ��ة ، ��ل :  ���9� '& -)�Q& ، ��ل : �,H ����� :����9Z� 	� « :  أ'. ه��Qة ، ��ل ��> Uا �fأ'. '�8 و<�9 ر �P- : و cKV%ء ا�إذا ا�#9

kR� يTا� w'-� ر�ا��أ ' �9Z�H �(� .ه &Hو ، «.  

- 5 - (lا� ��#H�#��) 7 :114/2609( - ل�� �%.Q ������ أ'. داود ��ل :  ���� ا���9& ، أ�. أ'� ��ة ��ل : ��> &' �("- ����9� '& -)�Q& ، ��ل : �,H ����� :����%�دى ر�I ا���� :  أ'. ه��Qة ، ��ل �

�.ب وا�� ؟ ، 	K�ل ر-.ل اQR@ U� ر-.ل اeR@ : ، U اR> U)� و- �R	K�ل  �	 �R$Q Iا��� �R-و �(R> Uا e : » ؟ &('.� �PQ �8Rأوآ«  
� ا�,9)�ي - 6 -�#H) 2 :359/1077 :( -َل��َ &َQ�ِ(-ِ &ِ'ْ �ِ�9,َHُ &ْ>َ ُب.�Qَأ ��َ�َ���� ُ-ْ[َ)�ُن َ��َل َ�َ�َ���� اْ�ُ,9َْ)ِ�ى� َ��َل َ�َ�َ���َ  cُ"ْ9ِ-َ �ِ-ِ�Kَ�َْل َأُ'. ا�ُل َ�.KُQَ َ�َةQْ�َُه �ا-  َأَ' eR@�R-و �(R> U-:  » .َZُ	َ اًة��$َHُ َ�ى�َBْا &ِHَ

 . »ِ'�ْ�ِ�َ)�ِر ، ِإْن Bَ�َء َأZَ8َ#َHْ� ، َوِإْن Bَ�َء َرد�َه� َوَ@�ً<� 9ْuَ &ْHٍِ� َ? َ-9َْ�اَء
- 7 -  I��� &' �� ا{H�م أ�9�#H) 19 :29/8986:( -ِإْ'َ�ا &ُ'ْ �ُQNِQَ ��َ�َ���� َ<[��ُن َ��َل َ�َ�َ���َ  ��ِ"ْQَ �ٌ�9,َHُ ��َ�َ����  َ��َلاْ'َ& ِ-)Q�َِ&ِه)َ� َ�ِ�َ���َ �ُ�Rا� e�R@َ ���ِ�� َأُ'. ُهQْ�ََ�َة َوَ<ْ�ُ� ا��Rِ� ْ'ُ& ُ<9ََ� َأ�H� َأَ�ُ�ُه9َ� َ	jَPَ�ْjَُ> ِإe�َ ا�

�: �َ<Rَْ)ِ� َوَ-�Rَ� َوَأ�H� اْ�|َ�ُ� َ	jَPَ�ْjَُ> ِإe�َ ُ<9ََ� َ��َل َأَ�ُ�ُه9ٌَ�9,َHُ �wBَ ِر�َأْو اْ�َ[�� ��Pَ�ِْء َوا��'��  .َ%eZَ َ<ْ& ا��Nَ��ِق َواNَ9ُ�ْ	�cِ َوَ<ْ& ا���'��ِء َواْ�َ,ْ�َ�ِ� َوَ��َل اْ�|َ�ُ� َ%eZَ َ<ْ& ا��Nَ��ِق َواNَ9ُ�ْ	�cِ َوَ<ْ& ا�

- 8 - I��� &' �� ا{H�م أ�9�#H) 17 :22/7980:( -gَُوْه ��َ�َ���َ  cُ"ْ9ِ-َ َل�َأِ'� َ� ��َ�َ���َ �ٍQ�ِ�َ &ُ'ْ &َQ�ِ(-ِ &َ'ْ �َ�9,َHَُل��َ  ����َ�  َأُ'. ُهQْ�ََ�َة َ��َلَ

�َ�R-ََو �ِ(ْRَ>َ �ُ�Rا� e�R@َ �ِ�Rَل َرُ-.ُل ا��ُ�.ا َو :َ��ِر َ�����Hِ �ِ(�Pْ& ا�َQُ ��ََو Jَ��Pَ�ْا �ُRُ9َ>َ �ُRُ�ِ�ْQُ ��8ُْ� َأَ�ٌْHِ �Hَ اTَ8ََه <ِ�ِ(َ'ِ �َ�R-ََو �ِ(ْRَ>َ �ُ�Rا� e�R@َ �ِ�Rَل َرُ-.ُل ا��َوَ� �ُ�ْHِ Jٍ9َ�ْ�َ'ِ ��'َر �%ِ�َ�9aَ�َQَ َأْن �ِإ�� �َأَ% �َل َوَ���َ �ِ�Rَرُ-.َل ا� �Qَ cَ%َْأ ��َ

�Zَlُ#ُ�ْQََو �Zَ\ُ�ِKْQَ gٌَر َوْه�Bََوَأ  

- 9 - 2��
	�wR أQ �8H� KQ  :.ل �)& ذآ� ��xQ -�رة وه��� ، ��ل -c"9 أ'� ه��Qة: أ���%� H"�9 <& أQ.ب <& ا'& -)�Q& ��ل : أ���%� <�� ا��زاق ��ل  - :)C� �>�5) 11 :57/19900$ ا��زاق ا��<

�� ا�"�ب -'�� H�ء ا�#9�ء "Q )2 (-ق�م إ-,? JHأ c%�آ . 
- 10 - ��lار���� َأُ'. َ'8ٍْ� - - )216/193: 1 (-�& ا�َ�َ���� َ�َ��َدُة َأن�  َ�َ�َ���� َأَ'�ُن َ�َ�َ���َ Iَ(>ِ�9َ-ِْإ &ُ'ْ e-َ.Hُ ��َ�َ���َ e(َ,ْQَ &ُ'ْ �ُ�9,َHُ ��َ�َ��� ْ'َ& ِ-)Q�َِ& ا���ْ)َ#�ُ'.ِرى� َ�َ�9,َHُ َ�َةQْ�َُه �َأن� َأَ' �ُ�َ���َ�ُ�َ���َ �ِ�Rا� �e�ِ%َ َأن�  - eR@

�R-و �(R> Uَل -ا�َ�اِبِإَذ«  َ�����'ِ Jُ"َ'ِ��#اٍت ا���Hَ :َ�ْ-َ <ُ.Rُ#ِ�ْ�	َ ِء�اِ{َ% e	ِ gُRْ8َ�ْا َوَ�َ� ا«  .hٌ(,ِ@َ اTََوَه.  

�& ا��#��b ا�$�aى  - 11 --- e��P931/4425: 14( ا� :(-jَ�َ%َْل َأ��َ �ٍ�9,َHُ &ُ'ْ ُج��P�َ ��َ�َ�� َ-cُ"ْ9َِ%� اْ'ُ& yٍQْ�َ�ُ َ��َل َأْ%jَ�ََ%� ِهVَ�ُم ْ'ُ& َ�#��َن اKُ�ْْ�ُدوِ-�� َأ%�ُ� َ-9َِ: اْ'َ& ِ-)KُQَ &َQ�ِ.ُل  َأْ�َ�َ�َ%� ِإْ'َ�اِه)ُ� ْ'ُ& اْ�َ,َ#ِ& َ��َل َ�

�ُ> ا�#�.َق َ	Zَُ. ِ'�ْ�ِ�َ)�ِرَ�� �KRَuَْ.ا اَ gَRْPَ�ْ	�KRَuَ &ْ9َ�َ <ُ	�Bَْ�َ�َ��َل َرُ-.ُل ا�e�R@َ �ِ�R ا�Rَ>َ �ُ�Rْ)ِ� َوَ-�Rَ� : َأَ'� ُهQْ�ََ�َة KُQَ.ُلُ�(-َ euَِ�َذا َأ	َ �ُ�ْHِ ى.  

� ْ'ِ& ِ-)Q�َِ& َ��َل-  ):371/2290: 8 (-�& ا���THي - 12 -ِ�9,َHُ &ْ>َ َب.�Qَأ &ْ>َ �ٍQُْد ْ'ُ& َز��9�َ ��َ�َ���َ Jُ�َ(ْ�َ�ُ ��َ�َ��� َأِ'� ُهQْ�ََ�َة:  َ�َ�ْ>ِ ����ْ.َ'�ِن ُآَ �ِ(ْRَ>َ��9َُ� َأُ'.  َو�َQَ �ٍ'َ �ٍ'َ َل��َ ���Kَ�V9َHُ�ِن Hِْ& َآ���ٍن َ	َ���9ََ� ِ	� َأَ�ِ�ِه9َ� ُ

 �ِ�Rَرُ-.ِل ا� �ِ�َ�ْHِ &َ(ْ'َ �9َ(	ِ ���ِjَ�َ ��%َوِإ ��ِ�ُQَْرَأ �ْKَ�َ ِن�ا8َ�ْ�� �	َ�َة ِQْ�َُه���� 	َ ��Rَ>َ ��(VِaْHَ ِع.Pُ�ْا &ْHِ JَVَbِ�>َ َ�ِةPْ�ُُعَو.Pُ�ْا �ُهَ. ِإ�� �Hٌَن َو.�ُ�ُ �'ِ �Hََن َو.�ُPُ�َْ�ى َأن� ِ'َ� اQَ �Kِ�ُ>ُ eRَ>َ �ُRَ�ِْر :ُ\َ(َ	َ �bِ�Pَ�ُْء ا�Pِ(َ 

  .َ��َل َأُ'. ِ<)َ#e َهTَا َ�ِ�َ xٌQ�Hِ gٌQ�ِ�َ hٌ(,ِ@َ &ٌ#َْ& َهTَا اْ�َ.ْ�ِ�

 cR�)�%إ): <�9ا I@.u �H ،�ZRآ c,@ ف، إن�"fأ J"'أر <TZ	&(> J	�� �	 -.ب�ا�, ���Q&. �)� ا'& <.ن 	� زH�%�، وأ@�Q h.	�ه� �H�PRة، و���P9Rة، و��RK9R� �ًK,-ًا و� !!أ? '"

__________ 
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 &Q�(- &'دام ا�H ،ل�$u?ا eR> وه�f�BD b.  

  ���:  
  

�� ا�K.ل 	)Z� أ<z>،�. وR$	 ��ت ا��(^(,R� ،ق�lا ا�Tه c	�Zu ��� c�^Q �� �%���>?  اTه

�Hزًا إN"H ا����:  
   

 و– ه��م[kQ�� &H   ) أ���    :، أو]ا�

 Y#� و– ه��م[ kQ�� &H  ) ب� A5 ا
�X[ أو ،: 

[kQ�� &H   ) ت���   X�#Y و– ا�� A5 ا
�[. 

  :، ا�Tي KQ.ل�����ن ا�:�ا���ت ا��7��4�D)آI هT> ا��.ا	K�ت �u\: در�q و��0�C و

وه� <�د ا��lق 	� (H& اBE)�ء ) ن( ا��� 89Q& ا�,$.ل <R)Z� H& �:�ا���تإن <�د ا

�� ا�,�����^H (' ة�H Iآ �	ذة .�jHN9�� &)' �H Jر(او�(H  ء�)BEا wRu اد�	(& أ Iأي ')& آ

NQN"�ا� Iأ� &H J�z^ق ا��lا� &H &(KQ�� (.ه:  

  

  )11   (  ]})1+ر-ن).....(2-ن)(1-ن)(ن({/}!ر{[ ] =}!ن{/})!ر-ن!(ر{] = [ن،ر[توافقات 

  

x(�:   

  ).1)(2)(3)... ..(3-ن)(2-ن)(1- ن(ن = !ن

  

 ،��   :	�نو	� ����� ه

  ،2) =ر(، و3)= ن(
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� أن )11(".ZQ dQ�u)& ا�K)9�)& 	� ا�9"�د�J ر�� و'���P% ، د�ا�:�ا���ت  <

�+;��  : ه.ا�

  

 3] = })1.2.3({/}1.2{] = [}!3{/})!2- 3!(2{] = [3،2[توافقات 

  10 فقط

 '$[�Z�  ���� إ�e ا��-.ل در�q و��0�C ا���� إ�e ا�U�ق ��:�"� آI هT> �$�ه��تو8u.ن 

  :ه� 9PH.ع، 
>m$w$� أ\
�ر �&�3دة �%&#,� � �>�E2 ا�

125 .6%  JQ5 ا��زاق ��وا
� + 050 .12%  JQأ�� +��,� ��وا  3. 256 + �*ف �

% JQوا�� Z�
; � :��� =  23% 11.  

 ���:  

 NQN"u يوه. %.عB7و J9(�� ����ه I8Vا� �	 �آ9 ،g��$9ا�.  

  

& H) ا��lق (ا1و�7د، c9R- e�H وr$�� !DB7 أ�R� &�H)�CdC &H J9 أ��Bةو? wB أن 

  .ا�;�ب واd:\bق <eR ا�:�اslأو ا��l�ء  ���وا�.ه�  ��س

�ا�.�اrF ا��+&�دات �TZ> ا�$�� ا���رزةوه� � h\uا �H eR> ،��� &H �" : !� اد�q

rذه" J](,@ &H �ً\Qا���9ج أ ،*�+� !
  :، آ9� 	� ا�I8V ا�����ه��م 

                                                 
لتوليد قـاموس  )  م786/ هـ170 - م 718/ هـ100 ( وهذا هو القانون الرياضياتي الذي كان قد لجأ إليه اللغوي العبقري أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي                 10

كيف نشأت جدلية النـصوص  : "أنظر كتابنا. في سابقة تاريخية لم يتقدمه بها أحد في لغة من لغات العالم، كما ألمحنا إلى ذلك من قبل" العين: "اللغة العربية رياضياتياً بالتوليد التبادلي والتوافقي وأودعه قاموسه     

  ".األولى؟

 11
 87 .22%   
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 d"' kR�Q �H .وه(q����Uي ا��t+ا� �j�+:ا� &(' N<&در+�ت ا�Nدة ا1و�7د و�B":�  .ا���# ا�


�� ا1\��ر�) �u (� ر��"�  ����� ا�

8%& �� ?�s أ%� �� .� e�� ،Iآ �("\u ��"l�-ا J�z^ق ا��lا�  &bا�K' JK'�#ة، ا��B��H

�%)J  �����در�q وeK�( ��0�C أن 	�H ود�� �	23% ،' ��� y9#u ?  eا ا���� إ�Tه I^H وN"

�����ا��-.ل �H JZ� &H ل، -.اء�,'  ،<��- JZ� &H ?ن، وzlرة وا���8��J وا��^aه� ا��ا�` � (�B:�

  . و�0�C:* ا�+����

 JZ� &H I�� &H �(إ� �%jHأو �H .ر �6 �� �) ا���رج وه��"�
T ا��U7 ومv� ورة�4

  .آ�Zs� و��Bد ��� �) �&f ا�1�

 ���:  
  

�ي <eR هT> ا���)zH JP�`��ن�  :و<

   WWWWא9و7

عالية جداً، وتساوي الوحدة، جلزمنا مع أ�� ه���ة  هذا اخلرب إىل أنه حىت لو كانت درجة وثوقية
ذلك قطعاً، بسبب من تفرد أيب هريرة برواية اخلرب دون سائر الصحابة، ومن خالل نكهته 

  .، بأنه من جراب تلك اإلسرائيلياتاإلسرائيلية
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 ���:  
 

 �	 JR$ا�� <Tه cHدا�Hا�و JQوا� J'.#�)� آ[� ،JQ	H  �]8("�و	J '9� 	�� ه���ةQا�9

 g�آ eا���.ع إ� ����  .<�I^H JR'�a� JH هT> ا��واQ�ت e�H @�د	Z�ا�:�ا��7 ا����د�D  وا�:�راةا�

�� RQ.ح 'zPءHأن، و JHر�ا�$ �l'ا.fو yZ�9��' �RQ &9H ،g� ذي I8و� :  

  

اإلسرائيليات، ليست بتلك اخلطورة اليت استهوهلا الكثري من التسطيحيني، ممن ال           
م باحلقل، وال أن هلم فيه قدم راسخة، فذهبوا يلوحون دون أثارة مـن علـم أو                 دراية هل 

من دون حتقيقن   ،  منطق أو سند تارخيي، بدعاوى عنكبوتية يف حبك املؤامرات والدسائس         
   .او أدلة ملموسة يقدموا بني يدي دعاواهم، كما فعلنا حنن هنا

، .إخل..، أو وهب بن منبه،     كعب األحبار  : أمثال وقد الحظنا أن هذا التحامل على     
فقط لسابقتهم اليهودية قبل إسالمهم، قدمي قدم املرجفني أنفسهم، كما وجدنا يف احلبكة             
القصصية املتعاملة، اليت فربكها الوضاع أبو عصمة، وطفق يكيل فيها كعباً مـن الـسب               

ل هذا  والشتم على لسان ابن عباس، ما  نعلم يقيناً، أن ابن عباس ككعب، بريئني من مث               
  .الزور وهذا اإلفك وهذا البهتان املبني

  

 ا�P�هj' Iدوا�u وH$�در>، ا���Bث �&$* 	� ا�,�xQ إذن،، JR8VH 	�  ا�G�ا����Fت	.�.د

 zً@أ c]�و�)#JR8VH c 	� آ.%Z� H& ا���)eR> I ا�H ،J("��9�داH cH$�دره� H"�و	J، و@

JR(��  !.آ


��
א����
א����
א����   WWWWא��
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جاءت من قصور شرط الصحة  البالغة النكارة،  ملثل هذه املتونشيخنيأن إخراج ال
االصطالحية يف األخذ باعتبار باألخطاء املنهجية اليت ال تسلم منها رواية شفهية قط قبل 

   .، على ما يبني اللوح التايلالتدوين

  

  :�m;?� ه���
��Z`Qh��� �Z ه�� 'zPء، u[.ق <J(%zK ا�,P�زQ)& ا�[JQ�l، وا{H�م (' &H ،U�9 ا�ر 

> ،J@��eR ��C<ت ���-� ا�>�اق ا�>��� وا��� H� ')& ا��Q�Z&، ا�I^9' e8RZ هT> ا�9.رو

JKl��V� J9Q".ب ا�9Kا� JQر�ات ا�,\��t9ا� &H �Z(رة إ��,�  . ا���ا	)J واl-E.رJQ ا�9

  

 <T�jQ �� يTا� ،N(99ا� :'�lا ا�Tه I^9' �Z�"و�� �Z�(���ات ه� ا��� cR8B ذهt9ا� <Tوه

 �	 I�� &H �  !.ا�,#��ن، ')�9� ه. ��غ ��ه� آ9� �uىأ�

  

�Z� -.ى '�8^)� H �@�> ? ،J\,H J(%�u����4وه� ذا��  . ا��واvF ا�

���"u &QTل ا��(�Eا I8� ?و ،�R(P� ?و ،U�9 ا�ري ر���R� ? ًا�	.�H &8Q �� �H .وه <�.ا '"

�Z�Rو� ،J(%ت ا{�8��و�ا�9.-.< �	.uو �<$�% �	-.ب �رة ا�,.� �IK,R رأ-ً� <I�� eR ��وء 

gK> .  
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  �+�D ��B+� ا�&�* ��� q �&Z�ف ه�ر
 ��`�? &H�� gQ.�u ا�$9�[)& آ���Z، '9� ا-���l.ا H& هTا ا���� ا����I آ[�K، آ9� <

�%&��+	 �,: 	� أ
) ��ا�� و ،",*ة�+*از ا)'&%�ل �����ً� -� ا�: " 	� آ��با��Gم �$�#
8,%� 9���� "ا�&>�ي ��5 ا)'&%�لإ��;� : "، 	� '�ب)2 :211/621 (�  ��F ا�
�E#�أ��، و<


�ى: "	�Fا�   .إ��...،"��ب ا�&>�ي إن آ�ن و;K5، )198: 1" (ا�%�
  

  . ا����j8uIة هTا ا����أو H: أن هT> ا?-������ت '�H J(ZQ& دون H"�اج 
  
  

  ا�&E: وU,�	 ا��,#� ا��ا�>� �[�ة
  

 AB3�C@�دא�=������<)�&=�א�>2;ن


