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ٕإن إذلس هلل حنمسٍ ووس خـييَ ووس خلفٍص وهـوذ ابهلل من رشور أٔهفس يا ومن 

سيئات أٔؾٌلًيا من هيسٍ هللا فال مضي هل ومن يضَي فال ُادي هل وأٔصِس 

إ ؾحسٍ ورسوهل ، كال أٔن ال ٕإهل ٕإال هللا وحسٍ ال رشيم هل وأٔصِس أٔن َلس

َُِموَن  الذ َوأَهُُْتْ ُمْس
ّ
َِ َوال ثَُموحُنذ إ َ َحقذ ثُلَاثِ ذُلوإ إَّللذ يَن أَٓمٌُوإ إث ِ َا إَّلذ ثـاىل } ََي أَهيه

ي َذََلَُُكْ ِمْن هَْفٍس َوإِحَسٍة  ِ ذُُكُ إَّلذ ذُلوإ َرج َا إًيذاُس إث { ، وكال ثـاىل } ََي أَهيه

ي جََساَءًُوَن َوَذَََق ِمْْنَا زَ  ِ َ إَّلذ ذُلوإ إَّللذ ْوََجَا َوتَرذ ِمْْنَُما ِرَخاالً َنِثريإً َوِوَساًء َوإث

 َ ذُلوإ إَّللذ يَن أَٓمٌُوإ إث ِ َا إَّلذ َ ََكَن ؿَََْيُُكْ َرِكيحاً { ، وكال } ََي أَهيه نذ إَّللذ
ّ
َِ َوإْْلَْرَحاَم إ ِت

َِْح ًَُُكْ  ُوإ كَْواًل َسِسيسإً، يُْع َ  َوكًُو اًَُُكْ َويَْلِفْص ًَُُكْ ُذهُوجَُُكْ َوَمْن يُِعؽِ إَّللذ أَْْعَ

 َوَرُسوهَلُ فَلَْس فَاَز فَْوزإً َؾِؼاميً {                    أٔما تـس

يَحغ إملبٔمومني إدذالف أٔمئة إملساخس يف مسبةٔل إًسىوت من ؿسمَ أٔزياء 

إًسىوت تـس إًلصإءة ، ٕإما أٔن يىون إًسىوت تـس حىدرية إإلحصإم ، أٔو 

وذكل انجت ؾن كٌاؿة ، إًفاحتة ، أٔو إًسىوت تـس إًلصإءة وكدي إًصهوع 

ًوـًل أٔتني فامي يًل إإلمام حول حُك إًسىذات أٔو إًخلَيس ًحـغ إملضاخي ، 

 0حمكِا ورأٔي إًفلِاء فهيا وإًصإحج وهللا إؿمل وإحُك 
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 ال يوجد دكتة  القول األول : 
و إملضِور من مشُة إملاًىية مؽ ٔأن إإلمام ماكل َكن يلصٔأ دؿاء  ُو

ة ظَيت مؽ ماكل  ، ففي خمخرص إجن صـحان ؾن الاس خفذاح إجن ُو

يف تيذَ فاكن يلول ذكل ؾيس إفذخاح إًعالة ، وَجت وَجيي ٌذلي 

فعص إًسٌلوإت وإْٔلرض حٌيفا وما ٔأان من إملرشنني ، وكال ماكل : 

 0ٔأهٍص ٔأن ٔأمحي إًياس ؿىل ذكل فيلول خاُي ُشإ من فصض إًعالة 

 دكتة واحدة القول الثاني : 
و كول إْٔلحٌاف ويه إًيت تـس حىد  0رية إإلحصإم ُو



4 
 

 دكتتان القول الثالث : 
 : ًعيفذان سىذخان

 0 الاس خفذاح دؿاء كصإءة ْٔلخي ، وإًلصإءة إًخىدري تـس:  إْٔلوىل

 0  إًفاحتة ذَفَ من يلصأٔ  ًيك ، إًفاحتة تـس:  إًثاهية
 : وكيي

 0 الاس خفذاح دؿاء كصإءة ْٔلخي ، وإًلصإءة إًخىدري تـس:  إْٔلوىل

 0 فلط إًيفس ًرتإد ويه إًصهوع وكدي إًلصإءة:  إًثاهية

و  0 إًضافـي وكول إحلياتةل مشُة ُو

 ثالث دكتات  القول الرابع :
 0 الاس خفذاح دؿاء كصإءة ْٔلخي ، وإًلصإءة إًخىدري تـس:  إْٔلوىل

 0 إًفاحتة ذَفَ من يلصأٔ  ًيك ، إًفاحتة تـس:  إًثاهية

 0 إًيفس ًرتإد ويه إًصهوع وكدي إًلصإءة تـس:   إًثاًثة
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 دكتات أربع القول الخامس : 
و كول نثري من إًضافـية   0ُو

 0 إًلصإءة وكدي الاحصإم حىدرية تـس:  إْٔلوىل

 موإفلة ٌَمبٔموم ًيدس ىن(  وأٓمني إًضاًني وال)  تني سىذة:  إًثاهية

 0 إًخبٔمني يف الامام

 ؾيس ًإلمام مس خححة وىه وإًسورة إًفاحتة تني إًسىذة:  إًثاًثة

 ابَّلهص الامام ويض خلي - إًفاحتة فهيا إملبٔموم ًيلصأٔ  وإحلياتةل إًضافـية

 مرشوؾيهتا ؿىل يسل ما ًـسم وماكل إحليفيني ؾيس ومىصوُة وإدلؿاء

 ًفعي ًعيفة سىذة وىه إًصهوع وكدي إًلصإءة تـس إًسىذة:  إًصإتـة

 0 مس خححة وىه إًصهوع من إًلصإءة

 دكتات خمس:  الدادس القول
و كول نثري من   0إًضافـية ُو
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 سورة كصإءة تـس إإلمام سىوت مرشوؾية يف إًفلِاء إدذَف

 :  ٌُل كوًني ؿىل إًفاحتة

و ، إًفاحتة كصإءة تـس إًسىوت حوإز:  إْٔلول إًلول  ُو

 0 وإحلياتةل إًضافـية مشُة

و ، إًفاحتة كصإءة تـس إًسىوت هصإُة:  إًثاين إًلول  ُو

 0 وإملاًىية إحليفية مشُة

َمامِ  : زإد إملـادَ نخاتكال إجن إًلمي يف 
ّ
َوََكَن هَلُ َسْىذََخاِن  : َسَىذَاُت إاْل

َصْيَصَة  ُُ ََِف يِف  َسْىذٌَة تنَْيَ إًخّْىِدرِي َوإًِْلَصإَءِة َوَؾْْنَا َسبهََلُ َأتُو  َوإْدُذ

َس  ـْ َ ةِ إًثّاِهَيِة فَُصِوَي َأّّنَا ت َس إًِْلَصإَءِة َوكَْدَي إًّصُنوعِ  ، إًَْفاحِتَ ـْ َ  ، َوِكيَي ٕإّّنَا ت

ُص ٕإهَّما يِهَ إزًَْذَاِن  ُِ َوِكيَي يِهَ َسْىذََخاِن كرَْيُ إْْلُوىَل فَذَُىوُن زاََلًًث َوإًّؼا

ًِثَُة فَََِعيَفٌة ِخّسإ ِْلَْخِي حََصإّد إًيَّفِس َوًَْم يَُىْن يَعِ  ُي إًِْلَصإَءَة فََلطْ َوَأّما إًثّا

ِخْفذَاحِ َوإًثّاِهَيُة  ََُِا ِتَلْسِر إاِلس ْ ـَ َُ ََكَن ََيْ ّ ه
ّ
اَلِف إًّسْىذَِة إْْلُوىَل فَا اِبًّصُنوعِ ِِبِ
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َشإ َُ ىَل  ـَ : يًََْدِلي ثَْعِويََُِا ِتَلْسِر ِكَصإَءِة  كَْس ِكيَي ٕإّّنَا ِْلَْخِي ِكَصإَءِة إًَْمبُِموِم فَ

ِة َوَأّما إً  ََِّصإَحِة َوإًيَّفِس فََلطْ َويِهَ َسْىذٌَة ًَِعيَفٌة فََمْن ًَْم إًَْفاحِتَ ًِثَُة فَ ثّا

ًِثًَة فاََل إْدِذاَلَف تنَْيَ  َََِا َسْىذًَة ًَث ـَ ا َح َُ ا َوَمْن إْؾَخََبَ َُ َِِلرَصِ ا فَ َُ يَْشُنْص

َشإ إًَْحِسيِر  َُ َشإ َأْػَُِص َما يَُلاُل يِف  َُ َحِسيُر  َوكَْس َصّ  ، إًّصَوإيََخنْيِ َو

َصإَن ْجِن ُحَعنْيٍ َذَنَص َذكِلَ  ٍة َوِْعْ ـْ َصَة َوُأََبّ ْجِن َن إًّسْىذََخنْيِ ِمْن ِرَوإيَِة ََسُ

َو إْجُن ُحٌُْسٍب َوكَْس ثََحنّيَ ِتَشكِلَ َأّن َأَحَس  ُُ َصُة  َِ َوََسُ يِح َأتُو َحاِِتٍ يِف ََصِ

َصُة ْجُن حُ  ٌُْسٍب َوكَْس كَاَل َحِفْؼُت ِمْن َمْن َرَوى َحِسيَر إًّسْىذََخنْيِ ََسُ

 َسْىذََخنْيِ َسْىذًَة ٕإَذإ َنَّبَ َوَسْىَذًة ٕإَذإ فََصَغ ِمْن ِكَصإَءِة } َرُسوِل إَّلّلِ 

ْم َواَل إًّضاًنّيَ  َذإ فََصَغ  كرَْيِ إًَْمْلُضوِب ؿََهَْيِ
ّ
ِغ ُظُصِق إًَْحِسيِر فَا ـْ َ { َويِف ت

َشإ َكَ  َُ ًََِِشإ كَاَل ِمْن إًِْلَصإَءِة َسَىَت َو ٌ ُمَدنّيٌ َو ّّ َمِي َوإٌَّْفُغ إْْلَّوُل ُمَف ْْ ًُْم

ًِْىذَاِب ٕإَذإ إْفذََخَح  َأتُو َسَََمَة ْجُن َؾْحِس إًّصمْحَنِ  ِة إ َماِم إًِْلَصإَءَة ِتَفاحِتَ
ّ
ًِاْل  :

َذإ كَاَل: }
ّ
ِينَي َمَحّي إًّسْىذََخنْيِ ٕإهَّما  َواَل إًّضاًنّيَ  إًّعاَلَة َوإ ـْ { ؿىََل َأّن ثَ

َصَة كَاَل  َُ َرَوى إًَْحِسيَر َؾْن إًَْحَسِن َؾْن ََسُ ّ ه
ّ
َو ِمْن ثَْفِسرِي كَذَاَدَة فَا ُُ

َصإُن فََلاَل  َسْىذََخاِن َحِفْؼهتَما َؾْن َرُسوِل إَّلّلِ  فَبَْىَىَص َذكِلَ ِْعْ

ا َسْىَذًة فََىذَْحيَ  َُ ٍة اِبًَْمِسييَِة فََىذََة ُأََبّ َأْن كَْس َحِفْؼيَا ـْ ا ٕإىَل ُأََبّ ْجِن َن

اََتِن إًّسْىذََخاِن كَاَل ٕإَذإ َدَذَي  َُ ًَِلذَاَدَة َما  يٌس فَُلَْيَا  ـِ َصُة كَاَل َس َحِفغَ ََسُ
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َس َذكِلَ  ـْ َ َذإ فََصَغ ِمْن إًِْلَصإَءِة ُُثّ كَاَل ت
ّ
َذإ كَاَل َواَل يِف إًّعاَلِة َوإ

ّ
 إًّضاًنّيَ  َوإ

 ، َِ إّد ٕإًَْي َُ ٕإَذإ فََصَغ ِمْن إًِْلَصإَءِة َأْن يَْسُىَت َحّّت يرََتَ ُح ِْ ـْ ُ كَاَل َوََكَن ي

َخّج ِِبََشإ َصَة ََيْ َخّج اِبًَْحَسِن َؾْن ََسُ َُ َوَمْن ََيْ ِة  ، هََفُس َذإ فََصَغ ِمْن إًَْفاحِتَ
ّ
فَا

ا َوََكَن يُِعيََُِ َُ ٍِ َأَذَش يِف ُسوَرٍة كرَْيِ اِرٍض ِمْن َسَفٍص َأْو كرَْيِ ـَ ًِ فُّفَِا  ا ََتَرة َوُُيَ

ًًِحا  َوُسنذ  :إمليهتي   ؿىل رشحَ يف وكال إٍهبويت،  َويَُخَوّسطُ ِفهيَا كَا

ةَ  يَْلَصأَ  َأنْ  َأيًْضا ًَِمبُِمومٍ  وَرةُ  رُشَِؾْت  َحْيرُ  َوُسوَرةً  إًَْفاحِتَ َِ  يِف  إًسه  َسَىذَاِث

ِن  ـْ َ َُ  ي ذ َخْفِذحُ  َأه ذُ  يَس ْ وذ ـَ ْىذَةِ  يِف  َويََخ َِ  َؾِلةَ  إْْلُوىَل  إًسذ  َويَْلَصأُ  ، ٕإْحَصإِم

ةَ  َِ  َؾِلةَ  إًَْفاحِتَ وَرةَ  َويَْلَصأُ  ِمْْنَا فََصإِك ًِثَةِ  يِف  إًسه سَ  إًثذا ـْ َ َِ  ت  َويِهَ  ، ِمْْنَا فََصإِك

َمامِ  َسَىَذاُت :  َأيْ 
ّ
ةِ  يِف  إًَْفاحِتَةِ  كَْديَ  زاََلثٌ  إاْل ـَ ْن ا فََلطْ  إْْلُوىَل  إًصذ َُ َس ـْ َ  َوت

ةٍ  ُكِّ  يِف  إًَْفاحِتَةِ :  َأيْ  ـَ يَا َسْىذَةٌ  حَُىونَ  َأنْ  َوجَُسنه  َرْن سَ :  َأيْ  ُُ ـْ َ ةِ  ت  إًَْفاحِتَ

ا َُ ا ِتَلْسِر َُ ًِثَةُ  ِفهيَا إًَْمبُِمومُ  ًَِيْلَصَأ سَ  َوإًثذا ـْ َ  ِمنْ  ومُ إًَْمبِمُ  ًَِيَخَمىذنَ  إًِْلَصإَءةِ  فََصإغِ  ت

 0 ِفهيَا ُسوَرةٍ  ِكَصإَءةِ 

 ، تبٔس فال سىت ٕإن ، وإسؽ إْٔلمص ، تبٔس ال  : كال إًض يخ إجن ابز

 سىت ما ٔأو إإلمام سىت سوإء يلصُؤُا ، تبٔس فال يسىت مل وٕإن

 ؛ حصج فال يسىت مل وٕإن ، حفسن سىت ٕإن خمري وإإلمام ، إإلمام

 حسير ُياك ًويس ، وإحضة ًيست إًسىذة يف إًيت إْٔلحادير ْٔلن
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 ٔأما ، إًفاحتة تـس يـن ابًسىذة وإمللعود ، إًسىذة ؿىل يسل َصيح

 يبٔيت حّت يسىت ، س ية ُشإ إإلحصإم حىدرية تـس إًسىوت

 إْٔلوىل إًخىدرية ؛ إًخىدرية تـس ابالس خفذاح يبئت إًييب َكن ، ابالس خفذاح

 ويسمي إًصحمي إًض يعان من ابهلل يخـوذ ُشإ تـس ُث ، إإلحصإم حىدرية

ّية يف ورسإ َجصإ إجلِصية يف إًفاحتة يلصأٔ  ُث ، هفسَ وتني تيٌَ  ، إً

 ٕإمامَ يرشع ٔأن كدي إإلحصإم حىدرية تـس ٔأيضا يس خفذح نشكل وإملبٔموم

:  سىذخان إْٔلحادير يف إًثاتت : ابز إجن إًض يخ وكال،  إًلصإءة يف

شٍ ، إْٔلوىل إًخىدرية تـس:  ٕإحسإٌُل  ، الاس خفذاح سىذة جسم  ُو

 ًعيفة سىذة ويه إإلمام يصوؽ ٔأن كدي إًلصإءة أٓدص ؾيس:  وإًثاهية

 ، إًفاحتة كصإءة تـس ًثًثة سىذة وروي ، وإًصهوع إًلصإءة تني ثفعي

 ، حصوِا فأْلفضي وإحض دًيي ؿَهيا ًويس ، ضـيف فهيا إحلسير ًوىن

 ٔأُي تني مضِور فهيا إخلالف ْٔلن ، هل وخَ فال تسؿة جسميهتا ٔأما

 ٔأذًشإ فـَِا ومن فهيا إًدضسيس يًدلي فال ص هبة إس خحهبا وملن ، إًـمل

 ؿىل يسل مما إْٔلحادير تـغ يف ورد ملا إًـمل ٔأُي تـغ جالكم

 ثلسم نٌل ُشإ يف إًدضسيس يًدلي وال ، ذكل يف حصج فال ، إس خححاِبا

 كصأٔ  سىذة هل يىن مل فٕان ، ٕإمامَ سىذات يف إًفاحتة يلصأٔ  وإملبٔموم ،
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و إًفاحتة إملبٔموم  إًييب ًلول ًإلمام يُيعت ُث ، إإلمام كصإءة حاةل يف ًو

   :تفاحتة ٕإال ثفـَوإ ال:  كال.  هـم:  كَيا ٕإمامُك ذَف ثلصٔأون ًـَُك 

 وإًرتمشي ٔأمحس إإلمام روإٍ)   ِبا يلصأٔ  مل ملن ظالة ال فٕاهَ إًىذاب

شإ ،(  حسن إبس ياد ّية يف ٔأما ، إجلِصية يف ُو  إملبٔمومون فيلصأٔ  إً

 وإًـرص إًؼِص من وإًثاهية إْٔلوىل يف إًلصأٓن من مـِا ثيّ وما إًفاحتة

،  سىذخان  إًييب ؾن إًثاتت : إًفوزإن ظاحل إًض يخ وكال، 

 وإًخـوذ الاس خفذاح تسؿاء يبئت حّت ، إإلحصإم حىدرية تـس:  ٕإحسإٌُل

إ  0 إًفاحتة كصإءة كدي رسًّ

 هفسَ ٕإًيَ يصحؽ حّت ، إًصهوع وكدي ، إًلصإءة من فصإكَ تـس:  وإًثاهية

 كصإءة من إملبٔموم ًيمتىن إإلمام من إًفاحتة كصإءة تـس إًسىوت ٔأّما، 

 إس خحس يَ وٕإمنا ،  إًييب ؾن يشء فيَ يثخت مل فِشإ ؛ إًفاحتة

 إملبٔموم ْٔلن ؛ حصنَ من وال فـهل من ؿىل ييىص ال ًىن ، إًـٌَلء تـغ

 ٕإمامَ، ًلصإءة الاس امتع هل ومرشوع ، إًفاحتة كصإءة حلَ يف مرشوع

،  إًسىذة ُشٍ إًـٌَلء تـغ إس خحسن إملعَحخني؛ تني إدلؽ ٔأخي مفن

:  إًفذوى رمق - إملرصية إًفذاوى موسوؿة)  دإر إإلفذاء إملرصية وكاًت
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 إْٔلوىلإًعالة ٔأرتؽ سىذات  يفييسب ٌَمعىل ٔأن يسىت ( :  6532

تـس حىدرية الاحصإم وكدي إًلصإءة وىه مس خححة ًلك معي ؾيس من 

يلول تسؿاء الاس خفذاح وىه ًيست سىذة حليلية تي إملصإد ؿسم 

إجلِص ثيشء من إَّلهص الص خلاهل تسؿاء الاس خفذاح فلس روى ؾن ٔأىب 

إًعالة سىت تني  يفإذإ نَب  كال َكن رسول هللا  ُصيصة 

َب ٔأهت ؤأيم ٔأرٔأيت سىوثم تني إًخىدري إًخىدري وإًلصإءة فلَت هل تبٔ 

وإًلصإءة ٔأذَبين ما ثلول كال ) إٌَِم ابؿس تين وتني دعاَيي نٌل 

ابؿست تني إملرشق وإمللصب ، إٌَِم هلىن من دعاَيي َكًثوب إْٔلتيغ 

د ( ٔأدصخَ إًس حـة ٕإال من إدلوس ، إٌَِم إقسَن ابًثَج وإملاء وإًَب 

ًلك معي ٔأن يبئت تسؿاء  فيسن ؾيس مجِور إًـٌَلء، إًرتمشي 

الاس خفذاح رسإ تـس حىدرية الاحصإم تبٔي ظيلة من إًعيف إًوإردة يف 

ورشؾت ُشٍ إًسىذة ًيدس ىن ٌَمبٔمومني ، إمللىن الجن كسإمَ( ذكل )

 ثبٔدية إًيية وإًخىدري ويخفصقوإ ًسٌلع إًلصإءة . 

سىذة تني ) وال إًضاًني وأٓمني ( ًيدس ىن ٌَمبٔموم  إًسىذة إًثاهية

فلة الامام يف إًخبٔمني ًلول َسصة جن حٌسب حفؼت ؾن رسول موإ
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سىذخني سىذة إذإ نَب وسىذة إذإ فصغ من كصإءة } كري  هللا 

 0إمللضوب ؿَهيم وال إًضاًني { إدصخَ ٔأمحس ؤأتو دإود 

تني إًفاحتة وإًسورة وىه مس خححة ًإلمام ؾيس  إًسىذةإًثاًثة 

ويض خلي الامام ابَّلهص  ًفاحتةاتةل ًيلصٔأ إملبٔموم فهيا إإًضافـية وإحلي

 وإدلؿاء ومىصوُة ؾيس إحليفيني وماكل ًـسم ما يسل ؿىل مرشوؾيهتا . 

إًسىذة تـس إًلصإءة وكدي إًصهوع وىه سىذة ًعيفة ًفعي  إًصإتـة

إمللىن  إًلصإءة من إًصهوع وىه مس خححة ؾيس إًضافـي ؤأمحس وإحساق )

إدذَف إًفلِاء يف فلس  ويف موكؽ الاسالم وية :، الجن كسإمَ ( 

 :  مرشوؾية سىذة إإلمام ؾلة كصإءة إًفاحتة ؿىل كًوني

و مشُة إًضافـية  : مرشوؾية ُشٍ إًسىذة إًلول إْٔلول ، ُو

ٌل ؾن َسصة  : ٔأن  وإحلياتةل ودًيَِم ما روإٍ ٔأمحس ؤأتو دإود وكرُي

، وٕإذإ فصغ من  ، ٕإذإ دذي يف إًعالة َكن يسىت سىذني إًييب 

  0 وإٌَفغ ْٔلمحس ، إًلصإءة
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و مشُة إحليفية وإملاًىية  : هصإُة ُشٍ إًسىذة إًلول إًثاين ، ُو

شإ إًلول ُو إًصإحج ٕإذ ٔأن حسير  ومسدٌسمه ؿسم وحود إدلًيي ، ُو

 .  ضـيف إإلس ياد َسصة 

، فَيس فيَ دالةل ؿىل ٔأن ُشٍ إًسىذة  وؿىل فصض َصة إحلسير

: ًو  ية يف إًفذاوى إًىَبىكال إجن حي ،  مبلسإر ما يلصٔأ فاحتة إًىذاب

َكن يسىت سىذة ثدسؽ ًلصإءة إًفاحتة ًاكن ُشإ مما ثخوفص إهلمم 

وؿىل ،  مل ييلي ُشإ ٔأحس، ؿمل ٔأن مل يىن، فٌَل  وإدلوإؾي ؿىل هلهل

، فلس ذهص تـغ إًفلِاء ٔأهَ يس خحة ًإلمام يف ُشٍ  إًلول مبرشوؾيهتا

فسىوت إإلمام  :  وية الاسالم موكؽ ويف،  إحلاةل الاوضلال ابَّلهص

تـس كصإءة إًفاحتة إلؾعاء فصظة ٌَمبٔمومني ًلصإءهتا مسبةٔل ذالف تني 

، مىصوُة ؾيس  ٔأُي إًـمل فِيي مرشوؿة ؾيس إحلياتةل وإًضافـية

، وكس رحج ص يخ إإلسالم إجن حيية ؿسم مرشوؾية  إملاًىية وإحليفية

ما   ٔأوًىن ال يًدلي وظف إإلمام إملشهور تبٔهَ أُٓث، إًسىوت إملشهور 

،  ، ْٔلن ُياك من ٔأُي إًـمل من كال مبرشوؾية إًسىوت فـهل حصإم

ٌَعحاتة يف صبٔن مٌازؾخَ يف إًلصإءة كس ورد يف حسير  وما كاهل 
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و من روإية ٔأَب ُصيصة َصيح روإٍ ٔأَصاب إًسنن إْٔلرتـة وكريمه  ، ُو

: ُي  إهرصف من ظالة َجص فهيا ابًلصإءة فلال : ٔأن رسول هللا 

 : ٕإين ، كال : هـم َي رسول هللا ، فلال رخي ٔأحس مٌُك أٓهفاكصٔأ مـي 

: فاىهتي  إًياس ؾن إًلصإءة مؽ رسول  ، كال ٔأكول ما يل ٔأانزع إًلصأٓن

ًويس يف ُشإ  ، ابًلصإءة من إًعَوإت فامي َجص فيَ إًييب  هللا 

، وٕإمنا ُو دًيي ؿىل إْٔلمص  دًيي ؿىل ؿسم مرشوؾية إًسىوت

ؾحس  إًض يخوكال ،  ًلصإءة إإلمام ٕإذإ َكن يسمؽ كصإءثَإبهعات إملبٔموم 

، سىذة تني إًخىدري  : وَكن هل سىذخان كال إجن إًلمي:  إًىصمي إخلضري

: ٔأرٔأيت   ٔأتو ُصيصة ، يصيس ِبا إًسىذة إًيت سبهٔل ؾْنا  وإًلصإءة

سىوثم تني إًخىدري وإًلصإءة ما ثلول؟ ُشٍ إًسىذة إْٔلوىل ويه يف 

،  ، خاء ٕإحٌلاًل ٔأهَ َكهت هل سىذخان إدذَف إًثاهية،  إًعحيحني

َِف يف إًثاهية ،  ، وخاء ما يسل ؿىل ٔأّنا تـس إًفصإغ من إًفاحتة إدُذ

 ، مفن ٔأُي إًـمل من كال وخاء ما يسل ؿىل ٔأّنا تـس إًفصإغ من إًلصإءة

، ٕإذإ فصغ إإلمام من كصإءة إًفاحتة يسىت ًيلصٔأ  : إملصإد ابًسىذة إًثاهية

، ومْنم من  ، ُشإ كول ، ٍيىِّن إملبٔموم من كصإءة إًفاحتة وم إًفاحتةإملبٔم
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، ًيرتإد إًيذَفُس كدي  ، إًسىذة إًثاهية تـس إًفصإغ من إًلصإءة : ال يلول

 ، ال يعي تني إًلصإءثني : يه زالث سىذات ، ومْنم من يلول إًصهوع

من إًلصإءة ، وٕإذإ فصغ  ( إهخؼص كَياًل ويه سىذة أٓمني : ) ، فٕاذإ كال

،  ، والكم ٔأُي إًـمل يف ُشٍ إملسبةٔل مـصوف سىت ًيرتإد إًيذَفس

  0 فـىل إًالكم إْٔلذري حىون زالًثً 

، ؤأما إًثاًثة فسىذٌة  : وإًؼاُص ٔأمنا يه إزًذان فلط يلول إجن إًلمي

، ِبالف  ، فمل يىن يعي إًلصإءة ابًصهوع ًعيفٌة ْٔلخي حصإد إًيذَفس

: ٕإّنا  ، وإًثاهية كس كيي َيـَِا تـس الاس خفذاح ، فٕاهَ إًسىذة إْٔلوىل

،  ْٔلخي كصإءة إملبٔموم فـىل ُشإ يًدلي ثعويَِا تلسر كصإءة إًفاحتة

،  ، ؤأما إًثاًثة فََصإحة وإًيذَفس فلط ًيمتىن إملبٔموم من كصإءة إًفاحتة

ا فَلرصُا ويه سىذة نٌل كال إجن إًلمي ًعيفة ، ومن  ، مفن مل يشهُص

ا حـَِ روى إإلمام ،  ، فال إدذالف تني إًصوإيخني ا سىذة ًثًثةإؾخَُب

ٔأمحس ؤأتو دإود وإًرتمشي من حسير إحلسن إًحرصي ؾن َسصة ؾن 

، وٕإذإ فصغ من  : ٕإذإ إس خفذح ٔأهَ َكن يسىت سىذخني إًييب 

: سىذة ٕإذإ نَب، وسىذة ٕإذإ فصغ من كصإءة  ، ويف روإية إًلصإءة لكِا

ِّنَي{َواَل إ}كرَِي إملَلُضوِب ؿََهَِيْم  اً ٍلوع إًصوإَيت ثسل ؿىل ٔأن ،  ًضذ
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:  ، ًىن ُي يثخت مثي ُشإ إحلُك مبثي ُشإ إإلس ياد إًسىذات زالث

؟ إملسبةٔل  ؟ ُي َسؽ إحلسن من َسصة ٔأو مل يسمؽ إحلسن ؾن َسصة

، ٔأما سٌلع إحلسن من َسصة حسير إًـليلة  ذالفية تني ٔأُي إًـمل

: كال يل َلس جن  جن إًضِيس، ؾن حدية  فِشإ يف َصيح إًحزاري

،  : ؾن َسصة : سي إحلسن ْعن َسـت حسير إًـليلة؟ فلال سريين

، ًىن ُي  فِشإ هط ؿىل ٔأن إحلسن َسؽ من َسصة حسير إًـليلة

،  ، فيحل  ك ؿىل مشُحَ ؟ إملسبةٔل ذالف تني ٔأُي إًـمل َسؽ كرٍي

من ، و  : إحلسير َصيح من يثخت سٌلع إحلسن من َسصة معَلًا يلول

مـصوف  ، وإحلسن رمحَ هللا : إحلسير فيَ إهلعاع ال يثخذَ يلول

و موظوف ابًخسًيس ابإلرسال  0 ، ُو

، ًوو مل يىن تلسر  ؿىل ك حال تـس كصإءة إًفاحتة يسىت إإلمام

، وٕإذإ ٔأّني   ، إمللعود ٔأهَ يفعي تني إًلصإءثني كصإءة إًفاحتة ٌَمبٔموم

،  يىون مجؽ تني إًصوإَيت لكِا ، وِبشإ إًلصإءة يسىت ًيرتإد إًيذَفس

ؤأما  : كال إًض يخ ؾحس إًـزيز إًعصيفي يف نخاتَ ظفة ظالة إًييبو 

َذ يسىت ؾيس رٔأس ك أٓية يسريًإ ٌَيفس ، وِمْن  سىوت إإلمام ، فٕاه

ذكل تـس كوهل : ) أٓمني ( يسريًإ ْٔلذش إًيفس ، وإًسىذة تـس أٓمني ال 
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من حسير ٔأَب ُصيصة يف َصيح  ثعح ، وإًثاتت ؾن رسول هللا 

مسمل : ٔأهَ َكن يسىت تـس حىدرية إإلحصإم ُيهية ، ُث يلصٔأ إًفاحتة تـس 

م ثفعيهل  دؿاء الاس خفذاح والاس خـاذة وإًوإرد ، وإًخسمةل ؿىل ما ثلسذ

 سىذخان :

إْٔلوىل : سىذة تـس حىدرية إإلحصإم دلؿاء الاس خفذاح والاس خـاذة 

ًـٌَلء ذالفًا ملاكل ، فِو ال يصى دؿاء وإًخسمةل رسًإ ، ؾيس مجِور إ

إس خفذاح ، وال إس خـاذًة ، وال سىوًَت ًلصإءة إإلمام ، وكال ٔأتو حٌيفة 

 0ِبشٍ إًسىذة فلط 

إًثاهية : تـس إىهتائَ من كصإءة إًسورة وكدي حىدري إًصهوع ، ًالسرتإحة 

 0وإًفعي تيْنا وتني إًصهوع 

سىوت تـس كصإءة إًفاحتة فمل ؤأما إً ،  وكس هطذ ؿَهيٌل ٔأمحس جن حٌحي

يثخت ، وكس خاء فيَ حسير روإٍ ٔأتو دإود وإجن ماخَ ؾن إحلسن : 

ث ٔأهَ حفغ ؾن رسول هللا  َصَة حسذ سىذخني ، سىذًة ٕإذإ  ٔأن ََسُ

ْم َواَل إًضذ  ًِنَّي{ ، نَبذ ، وسىذًة ٕإذإ فصغ ِمْن كصإءة } كرَْيِ إًَْمْلُضوِب ؿََهَْيِ ا

وإًعحيح تَفغ : ) سىذًة ٕإذإ نَبذ إإلمام حّت ، وال يعح ِبشإ إٌَفغ 
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ُىشإ روإٍ ، إود يلصَأ ، وسىذًة ٕإذإ فصغ ِمَن إًلصإءة ( روإٍ ٔأمحس ؤأتو د

ٔأنرث ٔأَصاب إحلسن ، هيووس جن ُؾحيس ومُحيس ؤأصـَر وكذادَة ، 

د ؾن يزيس جن  وإدُذَف فيَ ؿىل كذادةَ  ، فصوإٍ ٔأتو دإود ؾن مسسذ

وروإٍ إجن ،  ؾصوتة، ؾن كذادة ابٌَفغ إْٔلولَب ، ؾن سـيس جن أٔ  ُزريؽ

، وإًحهيلي ؾن َلس جن  دزمية وإحلامك ؾن َلس جن ؾحس هللا جن جَزِيؽ

ه جن ،  ، الكٌُل ؾن يزيس ؾن سـيس تَ ابٌَفغ إًثاين إملْنال وروإٍ ميِكّ

شإ ،  ٕإجصإُمي وؾحس إْٔلؿىل ؾن سـيس تَ ابدلؽ تني إًثالث سىذات ُو

، ُو إًسىذة إٌَعيفة ْٔلذش إًيذَفس تـس  يف إخلَبيسل ؿىل ٔأن إملضلك 

ِشإ ُوِخست يف تـغ إًصوإَيت دون تـغ إًفاحتة ، وإْلٔنرث ؿىل  ، ًو

وذُة تـغ إًفلِاء ٕإىل ٔأهَ ،  ًسىذخني إْٔلوىل وإًيت تـس إًسورةذهص إ

، وال ٔأظي  يرُشع ًإلمام إًسىوت ًيك يمتىذن إملبٔموم من كصإءة إًفاحتة

، نٌلكل ؤأمحس  ، ومل يس خححَذ حٌلُري إًـٌَلء إًس يّةًِشإ إًلول ِمَن 

 0 ؤأَب حٌيفة
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، مفْنم من يصى ٔأن سىوت ًلس إدذَف إًفلِاء يف مسبةٔل إًسىوت 

 0صد يف إًس ية إإلمام تسؿة مل ي

 0القول األول : أنها بدعة 
 تـس إًسىذة ٔأؾن ٔأّنا إفرتإض ؿىلكال إًض يخ إْٔلًحاين رمحَ هللا : 

 كصإءة من إمللذسي يمتىن ما مبلسإر ظويةل ٔأّنا فيَ فَيس،  إًفاحتة

ِشإ!  إًفاحتة  تسؿة إًعويةل إًسىذة ُشٍ تبٔن إحملللني تـغ رصح ًو

 ٔأن ٔأمحس يس خحة ومل : إًفذاوى يف حيية إجن إإلسالم ص يخ فلال

،  ذكل إس خحة ٔأَصاتَ تـغ ًوىن،  إملبٔموم ًلصإءة إإلمام يسىت

 ًاكن إًفاحتة ًلصإءة ثدسؽ سىذة يسىت َكن ًو  إًييب ٔأن ومـَوم

 ؿمل،  ٔأحس ُشإ ييلي مل فٌَل،  هلهل ؿىل وإدلوإؾي إهلمم ثخوفص مما ُشإ

،   ذَفَ إًفاحتة يلصؤون لكِم إًعحاتة َكن فَو ؤأيضا،  يىن مل ٔأهَ

 إهلمم ثخوفص مما ُشإ ًاكن إًثاهية يف وٕإما إْٔلوىل إًسىذة يف ٕإما

 يف َكهوإ ٔأّنم إًعحاتة من ٔأحس ييلي ومل فىيف هلهل ؿىل وإدلوإؾي
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 ًاكن رشؿا َكن ًو ذكل ٔأن مؽ،  إًفاحتة يلصءون إًثاهية إًسىذة

 متام يف إْٔلًحاين وكال،  تسؿة ٔأهَ فـمل،  تـَمَ إًياس ٔأحق إًعحاتة

 س يس ؾن معَلا حصد مل ٕإذ إدلين يف تسؿة إملشهورة إًسىذة ٕإن :  إملية

 من الاحصإم حىدرية تـس ٕإحسإٌُل سىذخان ؾيَ ورد ٕإمنا ، إملصسَني

 ، ُصيصة ٔأَب ؾن إًىذاب يف حسيهثا مىض وكس ، الاس خفذاح دؿاء ٔأخي

 ثـييْنا يف إًصوإة وإدذَف حٌسب جن َسصة ؾن رويت إًثاهية وإًسىذة

 إًفصإغ ؾلة يه:  إْلٔنرثون وكال ، إًفاحتة ؾلة يه:  تـضِم فلال

و ، لكِا إًلصإءة من  وكال،  إجلياد إًخـَيلات يف تيًذَ نٌل إًعوإب ُو

 من نثري ؾيس تسؿة إهدرشت فلس : إًلحعاين ػافص جن ماُص إًض يخ

 س ية إًياس وإختشُا إًعلري ؿَهيا ورىب إًىدري ؿَهيا ُصم إملساخس ٔأمئة

 إًفاحتة كصإءة من فصغ ٕإذإ ٔأحسمه ٔأن ويه س ية كريت كيي حصهت ٕإذإ

 ٔأهخؼص هفسَ يف كائال سورة كصإءة كدي سىذة سىت أٓمني من وفصغ

 كصإءهتا مبلسإر فسىت إًىذاب فاحتة كصإءة من إملبٔمومون يمتىن حّت

شإ ظيـا إًـمي تشكل ٔأحسن كس ٔأهَ ػاان ذكل تـس ثسورة يلصأٔ  ُث  ُو

 0 حمسزة تسؿة إًـمي
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 0القول الثاني : ليدت ببدعة 
ٔأما جسميهتا تسؿة فال وخَ هل ، ْٔلن إخلالف فهيا  كال إًض يخ إجن ابز :

مضِور تني ٔأُي إًـمل ، وملن إس خحهبا ص هبة فال يًدلي إًدضسيس فهيا 

ومن فـَِا ٔأذًشإ جالكم تـغ ٔأُي إًـمل ملا ورد يف تـغ إْٔلحادير ، 

مما يسل ؿىل إس خححاِبا ، فال حصج يف ذكل ، وال يًدلي إًدضسيس يف 

 0ُشإ نٌل ثلسم 

 الرتجيح رابعا : 

واسع
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 يف سَسةل إْٔلحادير إًضـيفة كال إًض يخ َلس انرص إدلين إْٔلًحاين

 األول احلديث 
، فاقخمنوإ إًلصإءة فهيٌل  ًإلمام سىذخان ) : ( 342 رمق )إحلسير 

وٕإمنا روإٍ إًحزاري يف حزء إًلصإءة ،  ال ٔأظي هل مصفوؿاتفاحتة إًىذاب( 

جن ؾوف كال : فشهٍص ( ؾن ٔأَب سَمة جن ؾحس إًصمحن  55) ص 

ُث روإٍ ؾن ٔأَب سَمة ؾن  ، كَت : وٕإس يادٍ حسن، موكوفا ؿَيَ 

وإَّلي دؿاين ٕإىل ، ة موكوفا ؿَيَ ، وس يسٍ حسن ٔأيضا ٔأَب ُصيص 

لَ ؿىل كول م يف ثـَيإًخيخيَ ؿىل تعالن رفـَ ٔأهن رٔأيت ما هلهل تـضِ

ٕإهَ يس خحة ًإلمام يف إًعالة ( :  25ْٔلذَكر ) ص إإًيووي يف 

إًفاحتة إجلِصية ٔأن يسىت تـس إًخبٔمني سىذة ظويةل حبير يلصٔأ إملبٔموم 
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كال إحلافغ : ُو إًض يخ َلس حسني ٔأمحس : فلال إملـَق ؿَيَ وْ ، 

جن ؾحس  دًيي إس خححاب ثعويي ُشٍ إًسىذة حسير ٔأَب سَمة

إًلصإءة ذَف  ٔأدصخَ إًحزاري يف نخاب إًصمحن ٔأن ًإلمام سىذخني

وؾن ؾصوة  ،إإلمام ؤأدصخَ فيَ ٔأيضا ؾن ٔأَب سَمة ؾن ٔأَب ُصيصة 

جن إًزتري كال : َي تن إكصؤوإ ٕإذإ سىت إإلمام ، وإسىذوإ ٕإذإ َجص ، 

 فلوهل : حسير ٔأَب سَمة، فٕاهَ ال ظالة ملن مل يلصٔأ تفاحتة إًىذاب 

ؤأن ُشإ إٌَفغ  فيَ ٕإهيام هحري ٔأهَ حسير مصفوع ٕإىل إًييب  0000

ٔأخي ذكل نٌل ُو إملخحادر ؾيس إإلظالق ، ورإحـن من  من كوهل 

فديًت هل ٔأن إحلسير ًيس ُو من الكمَ تـغ إًضافـية حمخجا تَ 

 وؿا ، وٕإمنا ُو ملعوع موكوف ؿىل ٔأَب سَمة ، حّت ًوو َكن مصف

ملا َكن  ُث كَت : ًوو ص ؾيَ ، تـي ًاكن ضـيفا ْٔلهَ مصسي َت

كَت : ْٔلهَ يلول : فاقخمنوإ إًلصإءة ، كال هيف جحة ًُك تي ُو ؿَيُك 

ٌل سىذة الافذخاح وسىذة تـس إًلصإءة ، ؤأهُت ال ، يف إًسىذخني  ُو

هـم هلي إجن تعال  ،ثلًوون تلصإءة إًفاحتة ٔأو تـضِا يف إًسىذة إْٔلوىل 

مام إًسىذة إْٔلوىل ًيلصٔأ إملبٔموم فهيا ؾن إًضافـي ٔأن سخة سىوت إالٕ 
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شإ إًيلي ( تلوهل : 6/286يف إًفذح )ًىن إحلافغ ثـلدَ  ، إًفاحتة ُو

َصاتَ ، ٕإال ٔأن إًلزإيل من ٔأظهل كري مـصوف ؾن إًضافـي ، وال ؾن أٔ 

: ٕإن إملبٔموم يلصٔأ إًفاحتة ٕإذإ إص خلي إإلمام تسؿاء  إإلحياء كال يف

الافذخاح ودًوف يف ذكل ، تي ٔأظَق إملخويل وكرٍي هصإُية ثلسمي 

ونشكل كول ؾصوة إملخلسم جحة ؿىل ، إملبٔموم كصإءة إًفاحتة ؿىل إإلمام 

شإ ُو  ،إًضافـية ، ْٔلهَ يبٔمص إملؤِت ابًسىوت ٕإذإ َجص إإلمام  ُو

إًلصإءة ورإء إإلمام ، ٔأن يلصٔأ ٕإذإ ٔأرس إإلمام ،  ٔأؿسل إْٔلكوإل يف مسبةٔل

وكس فعَت إًلول يف ُشٍ إملسبةٔل ومجـت  ،وييعت ٕإذإ َجص 

 . ظفة ظالة إًييب ادير إْٔلحادير إًوإردة فهيا يف ختصجي ٔأح

 احلديث الثاني 
حني سىذخان ، سىذة  َكن ٌَييب  ) ( : 345إحلسير رمق ) 

ٔأدصخَ إًحزاري يف ،  ضـيف ( ، وسىذة حني يفصغ من كصإءثَ يىَب

ماخة وكريمه من  دإود وإًرتمشي وإجن ( ؤأتو 65) ص  حزء إًلصإءة

شإ س يس ضـيف ، ؾن َسصة جن حٌسب  حسير إحلسن إًحعػصي ُو

( ابالهلعاع فلال ؾلة إحلسير  258ٔأؿهل إدلإركعن يف سًٌَ ) ص 
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حسيثا وإحسإ ،  إحلسن خمخَف يف سٌلؿَ من َسصة ، وكس َسؽ مٌَ: 

و حسير إًـليلة  0 ُو

كَت : ُث ُو ؿىل خالةل كسٍر مسًس نٌل س حق إًخيخيَ ؿىل ذكل مصإرإ 

، ومل ٔأخس ثرصَيَ ثسٌلؿَ ًِشإ إحلسير تـس مزيس إًححر وإًخفذيش 

ؾن ظصكَ ٕإًيَ ، فَو سمل ٔأهَ زخت سٌلؿَ من َسصة ًلري حسير إًـليلة 

 إًس ية إملعِصة ، ملا زخت سٌلؿَ ًِشإ ، نٌل ال ُيف  ؿىل إملض خلَني تـمل

ففي ُشٍ  ،ُث ٕإن ٌَحسير ؿةل ٔأدصى ويه الاضعصإب يف مذيَ  ،

إًصوإية ٔأن إًسىذة إًثاهية حمَِا تـس إًفصإغ من إًلصإءة ، ويف روإية 

ًثهية : تـس إًفصإغ من كصإءة إًفاحتة ، ويف إْٔلدصى تـس إًفصإغ من 

وُشٍ إًصوإية إْٔلذرية يه إًعوإب يف  ،إًفاحتة وسورة ؾيس إًصهوع 

إحلسير ًو ص ، ْٔلهَ إثفق ؿَهيا ٔأَصاب إحلسن ، يووس ، ؤأصـر 

ضـيف سنن ٔأَب ، وكس سلت روإَيهتم يف ذكل يف  ، ومحيس إًعويي

َ ؾن ٔأَب جىص إجلعاص ٔأهَ كال ( وهلَت في 258و 253) رمق د دإو 

َخفت إمليعف فدـس مـصفة ؿةل إحلسير ال ي ، ُشإ حسير كري ًثتت : 

وٕإذإ ؾصفت ُشإ فال جحة ٌَضافـية يف ُشإ ، ٕإىل كول من حس يَ 
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إحلسير ؿىل إس خححاِبم إًسىوت ًإلمام تلسر ما يلصٔأ إملبٔموم إًفاحتة ، 

 وذكل ًوحوٍ :

 0إْٔلول : ضـف س يس إحلسير 

 0إًثاين : إضعصإب مذيَ 

إًفصإغ إًثاًر : ٔأن إًعوإب يف إًسىذة إًثاهية فيَ ٔأّنا كدي إًصهوع تـس 

 0من إًلصإءة لكِا ال تـس إًفصإغ من إًفاحتة 

إًصإتؽ : ؿىل إفرتإض ٔأّنا ٔأؾن إًسىذة تـس إًفاحتة ، فَيس فيَ ٔأّنا 

ًوِشإ رصح تـغ  ،ظويةل مبلسإر ما يمتىن إمللذسي من كصإءة إًفاحتة 

فلال ص يخ إإلسالم إجن حيية إحملللني تبٔن ُشٍ إًسىذة إًعويةل تسؿة 

ومل يس خحة ٔأمحس ٔأن يسىت ( : 245 – 242/  6يف إًفذاوى )

إإلمام ًلصإءة إملبٔموم ، ًوىن تـغ ٔأَصاتَ إس خحة ذكل ، ومـَوم ٔأن 

ًو َكن يسىت سىذة ثدسؽ ًلصإءة إًفاحتة ًاكن ُشإ مما  إًييب 

 ٔأهَ مل ثخوفص إهلمم وإدلوإؾي ؿىل هلهل ، فٌَل مل ييلي ُشإ ٔأحس ، ؿمل

، ٕإما  يىن ، ؤأيضا فَو َكن إًعحاتة لكِم يلصؤون إًفاحتة ذَفَ 

يف إًسىذة إْٔلوىل وٕإما يف إًثاهية ًاكن ُشإ مما ثخوفص إهلمم وإدلوإؾي 
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ؿىل هلهل فىيف ومل ييلي ٔأحس من إًعحاتة ٔأّنم َكهوإ يف إًسىذة إًثاهية 

ٔأحق إًياس يلصءون إًفاحتة ، مؽ ٔأن ذكل ًو َكن رشؿا ًاكن إًعحاتة 

 0 تـَمَ ، فـمل ٔأهَ تسؿة

ثكل إًسىذة إًعويةل كول ٔأَب ُصيصة  كَت : ومما يؤيس ؿسم سىوثَ 

  : َكن رسول هللا  ٕإذإ نَب ٌَعالة سىت ُيية ، فلَت : َي

رسول هللا ٔأرٔأيت سىوثم تني إًخىدري وإًلصإءة ماذإ ثلول ؟ كال ٔأكول 

إحلسير فَو َكن رسول هللا …. ” : إٌَِم ابؿس تين وتني دعاَيي 

  ٍا ًسبًٔوٍ ؾْنا نٌل سبًٔو يسىت ثكل إًسىذة تـس إًفاحتة مبلسإُر

 0ؾن ُشٍ 

 احلديث الثالث 
يُشهص ؾن ؾحس هللا جن ْعصو جن إًـاص ريض  : (996)إحلسير رمق 

ٕإذإ نيت مؽ إإلمام فاكصٔأ تبٔم إًلصأٓن كدهل  )كال  هللا ؾْنٌل ٔأن إًييب 

كال  : كال رمحَ هللا،  (996إًضـيفة جصمق ) - ضـيف ، (ٕإذإ سىت 

فَلصإءة إملبٔموم فاحتة إًىذاب يف  ( :34)صإًحهيلي يف حزء إًلصإءة 



28 
 

ؾن ْعصو جن صـية ؾن ٔأتيَ ؾن ،  َصيحةسىذة إإلمام صوإُس 

حنن و ، ؾن ٔأَب ُصيصة و كرٍي من فذوإمه و ، خسٍ ذَبإ ؾن فـَِم 

ا ٕإن صاء هللا ثـاىل يف ذهص ٔأكاويي إًعحاتة  ٔأما و  :كَت ، هشهُص

إًضوإُس إًيت ٔأصار ٕإٍهيا إًحهيلي فـىل فصض إًدسَمي تعحهتا ، فِيي 

الس امي و إْلًٓثر يف  صفوع موكوفة فال يعح الاسدضِاد ِبا ؿىل َصة إمل

فلس روى إًحهيلي يف سًٌَ ، ُشإ إًحاب ؾن إًعحاتة خمخَفة 

(6/225 ) : ثس يس َصيح ؾن ٔأَب إدلردإء ٔأهَ كالال ٔأرى إإلمام ٕإذإ 

ٍ ثس يس َصيح كري ( و 220/ 6روى ُو )و ،  ٔأم إًلوم ٕإال كس نفامه 

إًلصأٓن فمل يعي ٕإال من ظىل روـة مل يلصٔأ فهيا تبٔم  ٔأيضا ؾن خاجص كال :

ورإء إإلمام نفاٍ  من ظىل ؾن إجن ْعص ٔأهَ َكن يلول :و ، ورإء إإلمام 

ؾن إجن مسـود ٔأهَ س ئي ؾن و ، س يسٍ َصيح ٔأيضا كصإءة إإلمام و 

يىفيم ٔأهعت ، فٕان يف إًعالة صلال و  كال :،إًلصإءة ذَف إإلمام 

( و  220/  6( و إًحهيلي ) 269/  2 ) روإٍ إًعحاوي، إإلمام 

ٌل ثس يس َصيح  كَت : فِشٍ أًٓثر نثرية كوية ثـارض إْلًٓثر ، كرُي

فٕاذإ إسدضِس ِبا ، إخملاًفة ًِا مما ٔأصار ٕإًيَ إًحهيلي و ذهصان تـضِا أٓهفا 

، ًعحة ُشإ إحلسير ، فَمزافة ٔأن يسدضِس ِبشٍ إْلًٓثر ؿىل ضـفَ 
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مي إحلق ٔأهَ ال َيوز ثلوية إحلسير و ال ثضـيفَ تبًٓثر مذـارضة ، فذبٔ و 

إَّلي ىصإٍ ٔأكصب ٕإىل إًعوإب يف ُشٍ إملسبةٔل مرشوؾية إًلصإءة و ، 

ّية دون إجلِصية ، ، ٕإال ٕإن وخس سىذات إإلمام ورإء إإلمام يف إً

ًيس ُياك حسير رصحي مل يسذهل إًخرعيط يوحة إًلصإءة يف و 

 0ًيس ُشإ موضؽ ثفعيي إًلول يف ذكل فانخفييا ابإلصارة و ، إجلِصية 

 احلديث الرابع 
يُشهص ؾن خاجص جن ؾحس هللا ريض هللا ؾيَ  ( : 392إحلسير رمق )  

من ظىل روـة مل يلصٔأ فهيا تبٔم )  ٔأن إًييب ظىل هللا ؿَيَ وسمل كال :

 (392إًضـيفة جصمق )،  ضـيف لصأٓن فمل يعي ، ٕإال ورإء إإلمام  (إً

كَت : وإحلسير َصيح تسون كوهل :  ٕإال ورإء إإلمام  : كال رمحَ هللا 

روإٍ الة ملن مل يلصٔأ تفاحتة إًىذاب ، ال ظ:  يضِس هل كوهل ، 

تـس ٔأن ٌَميسء ظالثَ  كوهل ، و إًض يزان ؾن ؾحادة جن إًعامت 

ُث إظيؽ ذكل يف ظالثم لكِا ، ٔأمٍص تلصإءة إًفاحتة يف إًصوـة إْٔلوىل : 

، ًىن يف مـىن ُشٍ إًزَيدة : ٕإال ورإء إإلمام ، كرٍي روإٍ إًحزاري و 
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ير ُو حس، و من َكن هل ٕإمام فلصإءة إإلمام هل كصإءة :  كوهل 

( 22 - 2/  6س ساكِا إًزيَـي )و كَصيح ؾيسان هل ظصق نثرية خسإ 

ختَو من يه و ٕإن َكهت ال ، و(  495رمق ) هتا يف إإلروإء ُث دصح، 

يادٍ ؾن ؾحس هللا جن كس ص ٕإس  ، و ًىٌَ ضـف مٌجَب ضـف ، و 

جحة ؾيس إإلمام إًضافـي  ال فِوإملصسي ٕإذإ خاء مذعو ، صسإد مصسال 

ٔأرإدوإ ٔأن ال ٔأن يبٔذشوإ ِبشإ إحلسير ٕإذإ  فاًالئق تبٔثحاؿَ، و كرٍي 

ععات حلسير ؾحادة جن إًعامت ، ُو من إخملُياًفوٍ يف ٔأظوهل ، و 

ّية ًىٌَ ُيعو  ْٔلن كصإءة إإلمام فهيا ال ، عَ ابجلِصية فلط ، ال يف إً

، ـوّنا فال يًذفـون تلصإءثَ  يسمحىون كصإءة ملن ذَفَ ، ٕإذ ٔأّنم ال

ّية  حلسيثني و ال تشكل ىىون ؿامَني اب، و فالتس هلم من إًلصإءة إً

ٌل ٔأن إ، و ىصد ٔأحسٌُل ابْلٓدص  ًلصإءة ُو مشُة ماكل و ٔأمحس و كرُي

و ٔأؿسل إْٔلكوإل فهيا مرشوؿة دون إجلِصية  سالم نٌل كال ص يخ إالٕ ، ُو

 0إجن حيية يف إًفذاوى  
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 اخلامس  ديثاحل
ابظي  - من كصٔأ ذَف إإلمام فال ظالة هل ()  ( : 995حسير رمق ) 

) فاحلسير ضـيف (  :كال رمحَ هللا ،  ( 995إًضـيفة جصمق : )  -

، ٔأدصج إملوكوف ٔأص حَ وؿا وال موكوفا و فال يعح إحلسير ال مصف

تت ؾن ٔأهَ سبٔل زيس جن ًث: هيلي ثس يس َصيح ؾن ؾعاء جن يسار إًح

ٔأدصخَ ، وكال : لال : ال ٔأكصٔأ مؽ إإلمام يف يشء ف، إًلصإءة مؽ إإلمام 

كَت ، صإءة مؽ إإلمام ، وهللا ٔأؿمل مسمل ، و ُو َلول ؿىل إجلِص ابًل

 إًخوفيق تني إْٔلرص ٕإمنا َيمي ؿىل مثهل، و ُشإ محي تـيس خسإ  : 

حاظي إَّلي ٕإمنا يلول ٕإال فىيف يؤول مبثي ُشإ إًخبٔويي إً إملشُة ، و و 

ص إملؤِت ابًلصإءة ورإء ن ُياك من يصى مرشوؾية َجٕإذإ َكإًحـغ مثهل 

فِي من كائي تشكل حّت يضعص زيس ريض هللا ؾيَ ٕإىل ، إإلمام 

ٕإن مما ، و َ إًخـعة ٌَمشُة ؾفاان هللا مٌَ ًىٌ، و  إٌَِم ال ٕإتعاهل ؟

( من إًعصيق  269/  2يؤنس تعالهَ ٔأن إإلمام إًعحاوي روإٍ ) 

، ال ثلصٔأ ذَف إإلمام يف يشء من إًعَوإت تَفغ : إملشهور ؾن زيس 

 0هللا ٔأؿمل فٕاين مل ٔأخس ؾيسٍ ، ؤأما ؾزوٍ ملسمل ففيَ هؼص ، و 
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  السادس ديث احل
 - ذَف إإلمام ُمىلء فوٍ انرإ ( من كصأٔ )  : (329حسير رمق ) 

كس إكرت ابحلسير و  : كال رمحَ هللا،  ( 329) إًضـيفة  -موضوع 

صمي إًلصإءة ورإء إإلمام معَلا ، كال حت فاحذج تَ ؿىل، تـغ إحليفية 

(  99) ص  مجس ؿىل موظبٔ َلسإًخـَيق إملٔأتو إحلس يات إٌَىٌوي يف 

ال ٔأظي ) ففي فيَ مجصة ( وكرٍي مصفوؿا تَفغ ذهٍص ظاحة إٍْناية و : 

يي ؾن مل يصد يف حسير مصفوع َصيح إٍْن  كال كديي ذكل :و  ، هل 

، ٕإما ال ٔأظي هصوٍ مصفوؿا فيَ ك ما ذو ،  كصإءة إًفاحتة ذَف إإلمام 

كس ُشإ و ، ُث ذهص إحلسير تَفؼيَ مثاال ؿىل ذكل هل و ٕإما ال يعح ، 

 ورإء إإلمام ؿىل ٔأكوإل زالزة :  حسيثا يف إًلصإءةإدذَف إًـٌَلء كسميا و 

ّية وح - 2  0وب إًلصإءة يف إجلِصية و إً

 0وحوب إًسىوت فهيٌل  - 6

ّية دون إجلِصي - 5  0ة إًلصإءة يف إً
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تَ جتمتؽ مجيؽ ، و  ؿسل إْٔلكوإل و ٔأكصِبا ٕإىل إًعوإبو ُشإ إْٔلذري أٔ 

ُو ، و ُو مشُة ماكل و ٔأمحس ، و صد يشء مْنا إْٔلدةل حبير ال ي

 0إٌَىٌوي  إَّلي رحجَ تـغ إحليفية ، مْنم ٔأتو إحلس يات

ًـحس إٌَعيف جن َلس  - هؼم إًفصإئس مما يف سَسَيت إْٔلًحاين من فوإئس

 0 ( 594 - 2/585 ) جن ٔأَب رتيؽ
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