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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  

 .تبع هداهااحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
 :أما بعد

مساعيدد  فأفيددد بددالق احلددال مددن بددالق العلددت بددأحل نددد ون دد     احلسددن مصدد  ى بددن  
املصدد ا املددأر  هددداه اهلل للحددال ولاللجددلام  ددصاحل السددلم الصدداه علددى  ددالم      دداه أهدد  
السددصم مددن السددابالح والالخالددح ا  ددح ا خددا  ي خيددع  ددالم فيدده مددا عليدده أهدد  احلددد ع 
ناببم ي وما عليه أه  السصم احملضم ب   الم مجاهري العلماء من السلم واخللم ويل عليه 

اا جمملم مث افصلاا مث أسوق ا  لم على ب الن ما ذهب  ليده هدو وسدل ه مدن مآ ذ سأسون
 .( )املعجللم واخلوارج وال وافض ومن أخندع  صاحل هذه ال وائم من ال الااء مع ا سم

 فمن املآ ذ اإلمجاليم عليه 
أنه ذ   احلجحل أو الشبه على ا صدح ملن  الول بدأن  دح الواخدد   يدد الندن مدن   :أواًل 

 وائددم املددذ ورة آن دداذ و   ددذ   خجددحل أهدد  احلددد ع ومددن وافالاددت الددذ ن  الولددون  ن  ددح ال
 .املجلالى بالالبول تصد الاذ به وعمالذ  وجبه   يد العلت و وجب العم   طالواخد العدل الضاب

لالد ونم على نول ابن خلم  ن  ح الواخد بش وبه السابالم   يد العلت و وجدب  :ثانياً 
 .لى أ لجه وخججه الكثرية والالو م العم  ي وابلع ع

 ن  ددح الواخددد  وجددب العمدد  وأبدد  نولدده بأندده   يددد : " مث نالدد  عددن ابددن خددلم أندده نددال 
العلددت  مددا أبدد  خججدده و  أسددجبعد أندده ابلددع نددول ابددن تيميددم بددأن  ددح ا خددا    يددد العلددت 

 .وخججه على ذلك 
لالددول البابدد  الددذا بددح وهددذا  دده مصدده وتلبدديب علددى بددالق العلددت فالددد  عجالدددون هددذا ا

ب النه باحلجحل الالو م    من ابن تيميم ا جممدوع ال جداو ي وابدن خدلم ا  خكدام ا خكدام 

                              
 .هذا الذا ذ  ه ابن خلم ا با ئ ا م  مث   ل  ال  ق اليت ذ  ها ابن الاليت فيما   ل  فيه املعجللم   ( )
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ي مث  نول ابن خلم  الل خد ثه عن ( )وابن الاليت ا الصواعال امل سلم وا لباحل ا رسالجح
 دح الواخدد فصدح ذدذا  مجداع ا مدم علدى نبدول : "  ح ا خا  وأنه   يدد العلدت خيدع ندال 

وأ ضاذ فإن مجيع أه  اإلسالم  انوا علدى نبدول  دح  -صلى اهلل عليه وسّلت-الثالم عن الصيب 
(  0 ا خكدددام  بدددن خدددلم    )  ( )" -صدددلى اهلل عليددده وسدددّلت-الواخدددد الثالدددم عدددن الصددديب 

بد   دانوا أعندت مبدا رة  و نبوتدا وتصدد الاا : " و ذلك نول ابن الاليت رمحه اهلل خيدع ندال 
فاددذا الددذا أعجمددده ن دداة العلددت عددن "  و أن نددال " جلددلم  الجضدداها وا بدداا الصدد اا ذددا وا

  نوا به  مجداع الصدحابم املعلدوم بالضد ورة و مجداع  -صلى اهلل عليه وسّلت-أ بار رسول اهلل 
 ( )" الجابعح و مجاع أئمم اإلسالم ي ووافالوا به املعجللم واجلاميم وال افضم واخلوارج

لاليت وابن خلم  ه  هدذا الالدول البابد  مدن اإلللامداا الالو دم وال عدن الشدد د ووجه ابن ا
 . ما  للم أبا احلسن و جوجه  ليه 

وجده أبدو احلسدن  و أهدد  السدصم  للامداا جصادا خججداذ  ام دم وجصادا نصد اذ لبابلده  :ثالثاً 
 . وباب  سل ه سوف   اها الالارئ ال  ن 

اخل ..جده  و أ  احلسدن  دان عدن املجدوات  وعدن  دد وبه د   الالدارئ أن السد ال املو  :رابعااً 
فكددان  صب دد  أن  كج دد  باإلجابددم عددن هددذا السدد ال ولكددن حلاجددم ا ن سدده ن ددل  و احلددد ع 
عن  ح ا خا  ليجحدث عصه على ب  الم أه  ا هواء زاعماذ أنه نصد  متدام ال ائددة للسدائ  

سدكوته هصدا السدالمم لص سده ول دريه ي  أنه أ   بالسائ  وب ريه فليجه سك  فإن ا اوما  در 
ونالول له  ذا  ص  أند  وسدل ك   تال عدون بصدحم نسدبم أخا  دع ا خدا  الصدحيحم الديت 

                              
 .توه  ء معنمات من ا  اع ة أه  الكالم وباليجات من املخدوعح ذ   ( )

ي تعد   "احلدد ع خجدم بص سده ا العاليددة:" ي والثانيدم "وجدوق ا  دذ يدد ع ا خدا  ا العاليددة:" ا وو    ( )
ا بعددددض فصددددوتما تددددذا املو ددددوعي وتعدددد   لدددده  ددددذلك  ثددددري مددددن العلمدددداء  ددددالبلالي  وابددددن خجدددد  والسددددخاوا 

 .احلد ع والسيوب  والشو احل و ريهت من العلماءي ون روه على ب  الم السلم وأه 
 نش  مكجبم ال  ا (  606) وانن    (   6 /  ) الصواعال امل سلم    ( )
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تلالجاا ا مم بالالبول تصد الاذ ذا وعمالذ  وجبااي فإن أه  احلد ع ناببدم ومجداهري املسدلمح 
 : م  ن ال عون وحيلمون بصحم نسبجاا  و رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلت  

ددد    :أنددده    ص دددال عدددن اتدددو  ندددال تعددداو : ا ول  دددَو      َوخق َدددَو    نق ه  َوَمدددا  َدصق  دددال  َعدددن  اتق
 .  وَخى

 " . نا حنن نللصا الذ   و نا له حلافنون " اسجصا   و نول اهلل تعاو : الثاحل 
 ام والجالد   و  سيما أخا  ع الصحيحح اليت تلالجاا ا مم بالالبول واحل اوة وا خت 

  :و و مصانشجه الج صيليم نصجال 
 ". حتاف الصبي  بأجوبم أسئلم املص لح واجل ح والجعد  "نال ا  جابه املسمى بد   

 :  سئل السؤال التالي ))  
كم عدد طرق الحديث المتواتر التي أتفق عليها علماء هذا الشأن ؟ وما هي _ س 

 .الضروري أو النظري ؟ شروط الحديث المتواتر وهل يفيد العلم 
فأجاااا السااااال بماااا م لعااف اكااار تعرياااا المتاااواتر لوااة وا ااا  حاً واكااار شاااروطف 
المتفااق عليهااا والم تلااا فيهاااق واكاار أتساااذ التااواترق واكاار اتفاااق العلماااء علاااى أن 

" السمنية" و" البراهمة "المتواتر يفيد العلم الضروريق وأنف تد خالا في الك طاافتا 
 . مث  م   جابجه على الس ال املذ ورق ((الكافرتان
وتتمة للفاادة ومن باا تول الرساول  الى اهلل علياف وسالم فاي الحاديث " : مث نال 

 أخرجف أبو داود" العحيح وتد سئل عن ماء البحر فقال هو ال هور ماؤه الحل ميتتف 
 .وغيرهما( 95)والنسااي ( 38)

 :أتكلم على خبر الواحد أو خبر اآلحاد 
حاد هو ماعدا التواتر أو هو مالم يدخل في حد التواترق ألن القسمة ثنااية ف بر اآل

خ فًا لمن جعل القسمة ث ثية فجعل المستفيض واسا ة باين المتاواتر     ق عند الجمهور
 ( .101ص )ها من المذكرة للشنقي ي 1واآلحاد 
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ق ( لاى تاالافوال نست يع أن نق ع بعحة نسابتف إ)وخبر الواحد إنما يفيد غلبة الظن 
بل نرجح الك وليس من باا العمل بالظن الماذموذ أو الشاك أو القاول علاى اهلل عا  

ي مث ساق عد اذ (( َوال تَاْقُا َما لَْيَس َلَك بِِف ِعْلم  : وجل بوير علم كما في تولف تعالى
 :من الشبه مصاا 

 : الشبهة األولى 
فيد اليقين ق حاديث أذ سالمة فاي ومن األدلة أن خبر الواحد ال ي"  :نال أبو احلسن 

إنكاام ت تعاامون إلاايا وإنمااا أنااا بشاار ولعاال أحاادكم ألحاان بالحجااة ماان : " العااحيحين 
أخيااف ق فأتضااي لااف ق فماان تضااي  لااف ماان حااق أخيااف شاايئاً ق فاا  يأخااذهق إنمااا أت ااع لااف 

اهلل يعلاام أن أحاادكما لكااااا فهاال فيكمااا ماان " وفااي خباار المت عنااين  "ت عااة ماان نااار
 . 11اإلتحاف ص(( ق عليفمتف" تااب 

لددديب ا احلدددد ثح مدددا  ددددل علدددى أن أ بدددار ال سدددول الصدددا ق املصددددوق املعصدددوم : أندددول 
حتجمددد  الكدددذق والدددوهت مدددن ن  دددب و  مدددن بعيدددد سدددواء مدددا مسدددع مصددده مبا ددد ة ومدددا نالددد  عصددده 
 با سانيد الصحيحم وتلالجه ا مم بالالبول تصد الاذ به وعمالذ  وجبه و منا  دل احلد ع ا ول
على أن أخد املجخاصمح ا أم  من ا مور ند  كون جاملاذ خلصمه في لبه بالدوة مص الده وأمدا 
املجالعصان فأم با وا ح و  تالاس أ بار ال سول املعصوم علدى هداتح احلدالجح ومدا  داذاما 

  .من أ بار البش  و عاواهت ا اخلصومم
لى  بام من  به مدن  الولدون  ن ومن العجب أن ابن خلم رمحه اهلل ر  ذذ ن احلد ثح ع

 .أ بار ا خا    ت يد العلت 
 ن اهلل أم ندددا بددداحلكت  دددا  ددداد بددده العددددول مدددع  دددح : فدددإن أندددجت تالولدددون : " خيدددع ندددال 

ال البي و ا  اد به العد ن فصاعداذ و ا خلم عليه املدعى عليه  ذا    الدت املددع  بيصدم 
مم ي  وا بشار احمل مم و   ذلك بإن ار ت ممكن أن  كون ا  باخم الدماء احمل مم وال  وج احمل  

ا بددابن ا مددد  اددالف مدددا  ددداد بدده الشددداهد ي ومدددا خلددم عليددده احلدددالم وهددذا هدددو احلكدددت 
 . بالنن الذا أنك مت عليصا ا نولصا ا  ح الواخد و  ف ق 
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 : نال ابن خلم رمحه اهلل 
 م  و وح الشمب بح ا م  ن ف وق وا ح: نلصا تت وباهلل الجوفيال 

أن اهلل تعدداو نددد تك دد  ي ددو الددد ن و  مالدده وتبيصدده مددن ال دد  وممددا لدديب : أخدددبا _   
فيهي و   جك   تعاو نط ي و  مائصا و  ي دو ف وجصدا و  ي دو أبشدارنا و  ي دو أموالصدا 

 .ا الدنيا 
ند نص على ذلدك و . ب  ندر اهلل تعاو بأن  ثرياذ من    ذلك    ذ ب ري خال ا الدنيا 

 نكدددت مجصدددمون  يّل و مندددا أندددا بشددد  مث سددداق : " رسدددول اهلل صدددلى اهلل عليددده وسدددلت  ذ  الدددول 
 احلد ثح 
وال دد ق الثدداحل أن خكمصددا بشدداا ة الشدداهد وبيمددح احلددالم لدديب خكمدداذ بددالنن  : مث نددال 

مدع  ما زعمواي ب  حنن نال ع ونثب  بأن اهلل عل وج  أفت  عليصدا احلكدت بيمدح ال الدب 
 دداا ة العدددلي وبيمددح املدددعى عليدده  ذا    الددت بيصددم ي وبشدداا ة العدددل والعدددلح والعدددول 
عصدنا و ن  انوا ا بابن أم هت  ذابح أو وابدح ي واحلكدت بكد  ذلدك خدال عصدد اهلل تعداو 
وعصدنا مال وع على  يبه ي ب هدان ذلدك أن خا مداذ لدو حتدا ت  ليده ا صدان و  بيصدم للمددع  ي 

للمدددع  عليدده بدداليمح أو  دداد عصددده عددد ن فلددت حيكددت بشدداا  ما فددإن ذلددك  فلددت حيكددت
احلددا ت فاسددال عددا  هلل عددل وجدد  جمدد  ح الشدداا ة ي جددا  سددواء  ددان املدددعى عليدده مددب ال ا 
 نكاره أو حمالاذ أو  ان الشاو   ذبم أو وابدح أو صدا نح ي  ذا    علدت بدابن أمد هت وحندن 

ل وج  لصا بأن نالج  هذا الحاء املشداو  عليده بالبابد  ي وأن نبديح مأمورون  اليصاذ بأم  اهلل ع
هدددذا ال ددد ج احلددد ام املشددداو  فيددده بالكدددذق وأن نبددديح هدددذه البشددد ة احمل مدددم ي وهدددذا املدددال احلددد ام 
املشاو  فيه بالباب  وخ م على املب   أن  أ ذ  يئاذ من ذلك ونضى ربصا بأنصا  ن   حنكت 

 .تعاو جلمم مجوعدون بالصار على ذلك بذلك ي فإنصا فساق عصاة هلل
: وما أم نا تعاو نط بأن حنكت ا الد ن اح و دعه فاسدال أو وهدت فيده واهدت وندال تعداو

 " من الد ن ما   أذن به اهلل ( َ َ ع وا َت تق م َن الدِّ ن  َما  َق  َأقَذنق ب ه  الل ه  )



 -7- 

وهدو أن نالدول ان اهلل : " ال د ق الثالدع  ي مث ندال رمحده اهلل ا" فاذا ف ق ا  ا دم البيدان 
وأم ندا اهلل تعداو  -صلى اهلل عليه وسدّلت-افت  عليصا أن نالول ا مجيع الش  عم نال رسول 

  ن  ق َأب يع وا الل دَه َوال  س دوَل فَدإ نق تَدَول دوقا فَدإ ن  الل دَه   حي  دبا القَكداف    نَ بكذا  نه تعاو  الول 

هناندا اهلل تعداو : ف د   عليصدا أن نالدول ال  س ول  َفخ ذ وه  َوَما نَدَاا  تق َعصقه  فَداندقجَدا وا  َوَما آتَا  ت  
: عددن  ددذا ي وأم نددا بكددذا ي و   أم نددا تعدداو نددط أن نالددول  -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-ورسددوله 

  اد هذا يال ي و  خلم هذا احلالم على خال ي و  أن هذا الذا نضيصا به تذا خال له
اخكمدددوا بشددداا ة :  اليصددداذ ي و  ندددال تعددداو مدددا ندددال هدددذا الشددداهد ي لكدددن اهلل تعددداو ندددال لصدددا 

فلددت حنكددت . العدددول ي وبيمددح املدددعى عليدده  ذا    الددت عليدده بيصددم ي وهددذا فدد ق     دداء بدده 
بالضدن ا  دد ء مدن  دد  ذلدك أصددالذ وهلل احلمدد ي بدد  علدت نددابع ي و الدح  ابدد  أن  د  مددا 

فحدال مدن عصدد اهلل  -صلى اهلل عليده وسدّلت-له العدل عن العدل  و رسول خكمصا به مما نال
حمكد  عصده أنده نالده  -صدلى اهلل عليده وسدّلت-تعاو أوخى به ربصا تعاو ي مضاف  و رسول 

و دد  مددا خكمصددا فيدده بشدداا ة العدددول عصدددنا فحددال مال ددوع بدده مددن عصددد اهلل تعدداو أندده أم نددا . 
ل فيمددا  ددادوا بدده ي ومددا خلددم بدده احلددالم أندده مددن عصددد اهلل بدداحلكت بدده ي و   أم نددا بددأن نالددو 

و   الد      ن  بَدعقدَض الن دنِّ   مثق    مندا ندال تعداو : تعداو ي و  أنده خدال مال دوع بده فدإن ندالوا 
ند بدح اهلل تعداو اإلمث مدن الدح وهدو أن الالدول عليده تعداو  دا   نعلدت : نلصا .    النن  مث 

 ( . 1  ي  1   خكام ا خكام د  . )الذا هو  مث بال  ك خ ام ي فاذا من النن 



 -8- 

 : الشبهة الثانية
أال ترى الناتد يعحح حاديثاً الياوذ ثام يظهار " :    نال أبو احلسن ا اإلحتداف   

لف بعد الك أن فيف علة فيتراجع عان الاك فهال يقاال إناف تاد تراجاع عان اليقاين الاذي 
 " أستمر عليف فترة من ال من 

جلواق  ن هذا ليب من موابن الصلاعي سواء ت اجع عصه من خكت له بالصحم أو ا: أنول 
ماا وهو  عجالد صحجه لكن أ جشدم العلدم  دريه فدإن هدذا فيده حتاليدال لوعدد اهلل احلدال الدذا 
وعد ي و   صه و مالهي فال  كدن أن  جعبدد اهلل عبدا ه بأخا  دع مو دوعم أو  دعي م أو ا 

لدد ي فددإن عدددم  شددم ذلددك  جصدداع مددع هددذا الوعددد ال بدداحل أسددانيدها الدديت جاه هددا الصددحم ع
 .الذا   خيلم

وتددددذا أ جشددددم أئمددددم الصالددددد  ثددددرياذ مددددن ا خا  ددددع الدددديت خصدددد  فياددددا تسدددداه  أو   لددددم 
فصددحح  فجدداء  ددريهت فجعالبددوهت وبيصددوا مددا فياددا مددن  ددعم أو  ددذوذ أو علدد ي وألددم ا 

 .هذا اللون و ريه  جب العل  واملو وعاا 
ع بح أه  احلد ع ومن  ال ات و  سيما املجأ   ن مصات الذ ن حيكمدون  ن مو ع الصلا 

على أخا  ع الصحيحح وا خا  ع املجلالاة بالالبول بأهنا   ت يد    النن و    يدد العلدت 
 .عصدهت    املجوات  فا  ء ند  كون بالؤهت أ د على اإلسالم من سابالات 

 :الشبهة الثالثة
    حتاف  نال أبو احلسن ا اإل 
وهااال يعاااح أن يتراجاااع الساااامع عااان أمااار أعتقاااده يقينااااً كوجاااود مكاااة والماااذاهب " 

األربعة وأن رسول اهلل  لى اهلل عليف وسلم يوجد في تبره الشريا بالمدينة وهل هاذه 
كا  إنماا التراجاع شاأن !! الق عيات وماا شااكلها تقبال التراجاع عنهاا يومااً مان الادهر ؟

وذ تول وأتراجع عنف بعد الك لدليل أرجح منف وتف  علياف الظنيات فيترجح عندي الي
 " .بعده 

 :أنول 
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  أ را هدددد  تصندددد   و أخا  ددددع الصددددحيحح الدددديت تلالجاددددا ا مددددم بددددالالبول وجلمدددد   -أ 
 .بصحم ما فياا وأهنا ت يد عصدهت العلت

مدالذ وه  تصن  ذذا املصنار  و ا خا  ع اليت تلالجاا ا مم بالالبول تصدد الاذ ذدا وع  -ق
  وجباا 
هددد  أنددد  تصنددد   و هدددذه ا خا  دددع الددديت هددد  بيدددان للالددد آن الكددد   تو دددح جمملدددهي  -ج

ومصدددددص عامددددده وتاليدددددد م لالددددده وتالدددددوم عليادددددا عبدددددا اا املسدددددلمح وعالائددددددهت وأ الناددددددت 
ومعامال تي و   جحالدال وعدد اهلل ي دو هدذا الدد ن    ملدلم املسدلمح بصدحجاا واعجالدا  أهندا 

 عم مصللم ذذا املصنار على رأس علوم الش  
ه  أن  مسدجعد للتاجدع عدن الالدول بصدحجاا بسدبب مدن ا سدباق الديت ت ت داا أو  - 

 .أهنا موجو ة لد ك 
ما هذه الشبه اليت حتش ها وت جم ذا على بدالق العلدت الدذ ن  ثالدون بدكي وندد  سدالط  

م بدالالبول واإلجدالل  ثري مصات ا  وامم النصون ا أخا  ع ال سدول الثابجدم الديت تلالجادا ا مد
 .    والجعنيت
ي  وعلدددى -صدددلى اهلل عليددده وسدددّلت-أ  تددد   أندددك ندددد جصيددد  علدددى سدددصم رسدددول اهلل  -هدددد

 .عاليدة أه  السصم ال اسخم ا سصم نبيات بأهنا ت يد العلت اليالي 
صددلى اهلل عليدده -أ  تدد   أنددك تصدداول وت دداول أهدد  السددصم باعجبددار سددصن رسددول اهلل  -و
 اجلبال ال واس  جصيااي وأن ك ت   احلد ع صحيحاذ اليوم و داذ تتاجع عن   الثابجم -وسّلت

صدددحجه ا هدددذا العصددد  املنلدددت الدددذا ا دددجدا فيددده احلمدددالا علدددى اإلسدددالمي وعلدددى السدددصم 
 .احملمد م بالذاا 

 .تتاجع  ا أبا احلسن عن ال اجح  و امل جوح واجلميع عصدك جصياا؟
 :الشبهة الرابعة

 ااحيح اإلسااناد وحااديث " والعلماااء يفرتااون بااين تااول أحاادهم "  :نددال أبددو احلسددن 
يدل على أنهام لام يج ماوا بعاحة الحاديثق فضاً  عان الق اع بعاحة نسابتف "  حيح
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بمجاارد أن السااند الااذي جاااء بااف الحااديث   - االى اهلل عليااف وساالام-إلااى رسااول اهلل 
 ..".ظاهره العحة

 :ت   خالجح هذه  بام سان م وخجم عليك من جام أ    فأن : أنول 
خالددم جددلم فددلم فياددا اإلمددام احملدددث بصددحم احلددد ع و ال ددع بصسددبم هددذا احلددد ع : ا وو

فدأا مجعلدال لدك ا مثد  هدذا  -صلى اهلل عليده وسدّلت-الذا نال  نه صحيح  و رسول اهلل 
 .الصوع من الجصحيح اجلازم 

: نصددددحاذ للمسددددلمحأن   فددددلم احملدددددث بصددددحم املدددد  فيالددددول م انبددددم هلل و : احلالددددم الثانيددددم
فكأنه  الول لك  ن  اإلسصا  صدحيح وأندا أتدورع أن أندول أن  مجصده صدحيح " صحيح اإلسصا "

 خجمددال أن  كددون  ص ددوا علددى  ددذوذ أو علددم واخجمددال سددالمجه مددن ذلددك فكيددم  عدد  
احلدددالجح سدددواء وبدددا م تنجدددان افتانددداذ وا دددحاذي و يدددم وعددد  لدددك مدددن احلدددالجح خجدددم واخددددة 

 .خال ح  ه  احلال والسصملصص ة امل
رمحدده –نشدد  مكجبددم ال  ددا ي خيددع نددال ابددن الالدديت ( 13 / )الصددواعال امل سددلم : وانندد 

وممددا  بددح أن   ددح الواخددد العدددل   يددد العلددت أ لددم  ثددرية مث سدداق )) حتدد  عصددوان فصدد : -اهلل
عدن رسدول اهلل صدح : الدلي  الثالعي أن  أه  العلت باحلد ع    لالوا  الولون:  ليلح مث نال

وذلك جلم مصات بأنه ناله و   كن م ا هت ما ناله بعض املجدأ   ن  -صلى اهلل عليه وسّلت-
صدلى - ن  امل ا  صحم السصد   صحم امل  ي ب  هذا م ا  من زعت أن  أخا  دع رسدول اهلل 

 مدا فلمدون   ت يد العلتي و منا  ان م ا هت صحم اإل افم  ليه وأنه نالهي   -اهلل عليه وسّلت
صلى اهلل عليه -ي وأم  وهنى وفع  رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسّلت-بالوتت نال رسول اهلل 

صدلى اهلل عليده -ي وخيع  ان  الع تت الدوهت ا ذلدك  الولدون  دذ   عدن رسدول اهلل -وسّلت
هدددذا " و ددد و  عصددده وحندددو ذلدددكي ومدددن لددده  دددحة باحلدددد ع   ددد ق بدددح ندددول أخددددهت  -وسدددّلت

ي فا ول جلم بصحم نسبجه  و رسول اهلل "هذا  سصا  صحيح"وبح نوتت " خد ع صحيح
والثداحل  داا ة بصدحم سدصده وندد  كدون فيده علدم أو  دذوذ فيكدون  -صلى اهلل عليه وسّلت-

 ((.سصده صحيحا ا ن سه
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صلى اهلل عليه -هذا هو العلت والعدل واإلنصاف ا نص ة سصم رسول اهلل : أنول 
 .والذق عصاا -وسّلت

 :الشبهة ال امسة
بااال اشاااترطوا جماااع طااارق الحاااديث لمعرفاااة هااال هاااو ساااالم مااان " : ندددال أبدددو احلسدددن 

 ".إلخ..الشذوا والعلة أذ ال
 :أنول
 -صدددلى اهلل عليددده وسدددّلت-ملددداذا ا دددتبوا هدددذا الشددد ة؟ي ألددديب  دمدددم لسدددصم رسدددول اهلل  

ه وأ  لدوه ولجمييل الصحيح من الساليتي فما تبح تت صحجه بعدد مجدع ال د ق جلمدوا بصدحج
ا صحاخاتي و ن تبح تت أن  فيه علم بيصوا علجه وأ  لوه ا  جب العل  وخ موا نسبجه  و 

-ي فأا خجم لك ا هذا علدى أن  أخا  دع رسدول اهلل -صلى اهلل عليه وسّلت-رسول اهلل 
 .الصحيحم املجلالاة بالالبول ت يد النن   العلت -صلى اهلل عليه وسّلت
 :الشبهة السادسة

وماان المعلااوذ أن الثقااة تااد يهاامق كمااا أن الكااذوا تااد يعاادق ))  :نددال أبددو احلسددن 
وهذا أمر نلمسف في أنفسنا وفي حياتنااق فا  التفاات إلاى ماا تالاف أباو محماد ابان حا ذ 

بااأن راوي الحااديث مععااوذ عاان ال  ااأ ق ألن اهلل تااد حفاا  لنااا هااذا : رحمااف اهلل تعااالى
ين فاارداً فاارداً وإنمااا هااو باعتبااار األمااة جميعاااًق الاادينق لكاان لاايس باعتبااار أفااراد المساالم

فاألمة جميعها ال يلتبس عليها باطل بحقق وال يويب عليهاا حاق ألنهاا ال تجتماع علاى 
ضاا لة كمااا فااي الحااديث العااحيحق إنمااا يقااع هااذا لاابعض أفرادهااا  فماان الممكاان أن 

الثقاة فيماا نقلافق يأتيني مثً  خبر الثقة ويكون عند بقية أفاراد األماة ماا يادل علاى خ اأ 
فالق ع في حقي بعدق ما تالف الثقاة وبلوناي عناف ال يتجاف لوجاود ماا يادل علاى خ ئاف 
عند غيريق وإن لم يبلونيق لكن األمة كلها لم يلتبس  عليها ال  أ بدليل وجوده عند 
غيريق ولذلك فابن ح ذ رحمف اهلل ال يقول بالشاذوا إاا خاالا الثقاة أو العادوق مان 
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(( ألنااف ياارى أن خباار العاادل يفيااد اليقااين فكيااا يتاارخ يقيناااً ليقااين  خاارهااو أوثااق منااف 
 (.18ص)اإلتحاف 
 :أنول
نعت  ن الصدوق ند  ات  ما أن الكذوق ند  صدقي و   صازع ا هذا عان  لكدن  - 

ا أ بددار الصدداس نددد تص لدد  ا وهددام ونددد  دد وج الكددذق ا أوسدداة الصدداس و صدددق الكددذوق 
 .ا زمانو كذق الصا ق  ما ا هذه 

الذا    ص ال عن اتدو  والدذا  دمن  -صلى اهلل عليه وسّلت-لكن خد ع رسول اهلل 
-اهلل خ نه خيجلدم متامداذ عدن أ بدار الصداس الديت    جعادد اهلل ي ناداي فحدد ع رسدول اهلل 

 بدددددد خجمددددداذ أن  بدددددح الكدددددذق عليددددده والدددددوهت و ن  ثددددد  الوابدددددون  -صدددددلى اهلل عليددددده وسدددددّلت
ة ال حدول الصالدا  مدن أئمدم احلدد ع  رمحادت اهلل ذذلك علدى أ ددا اجلاابد والكذابوني وند مت

وجلاهت أجلل ا جلاء وأسب ه؛ فالد ميل اهلل على أ د ات ا خا  ع الصحيحم من السداليمم 
على ا جالف أنواعااي و ونوا  ال مصاا ا  جب مع وفم مجداولم ا ا مم ي فال معىن لالذف 

 .هذه الشبام و   اع  تا
 .."هذا أم  نلمسه ا أن سصا وا خياتصا:" نولكو  - 

أن  الالسددمم ليسدد  حمصددورة ا الددوابح والكددذابح و  ا الددوهت والكددذقي فاصدداك : أنددول
الصا نون العددول الدذ ن لدو و دع  السديوف علدى م دارنات    كدذبون   علدى رسدول اهلل 

 .و  على  ريه -صلى اهلل عليه وسّلت-
ا ا ت مع عددالجات  احل دو والضدبط واإلتالدان   سديما فيمدا   وونده وال الب ا صي  ا رو 

ي فإذا ونع من أخد وهت هيأ اهلل له من فحول أهد   -صلى اهلل عليه وسّلت-عن رسول اهلل 
احلد ع ونالا هت من  بح وبه ي وهذا أم  وانع مدوني فدإهنت  الولدون بعدد  راسدجات الواعيدم 

ن  الدم لكصده  ادت علدى فدالني وندد وهدت علدى فدالن ا فالن وهت ا خد ع  ذا و ذاي وفدال
خددد ع  ددذا  أو وهددت علددى فددالن ا أخا  ددع  و آ دد  بيانددا ت الدديت هدد  نجيجددم و دد ة لعصا ددم 

َ  َو  ن ددا لَدده  حَلَدداف ن ونَ  :اهلل ذددذا الددد ن ومصددداناذ لالولدده تعدداو ي خددق نددال   ن ددا حَنقددن  نَدل لقصَددا الددذِّ ق
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ا  -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-لددو أ  ددأ أخددد علددى رسددول اهلل :"  اهلل احلددافو ابددن خبددان رمحدده
لبدح اهلل ذلدك أو  مدا ندال رمحده اهللي و المده هدذا خدال .. خ ف مثد  ألدم أو بداء أو واو أو

وخاليالدددم  ع فادددا أهددد  العلدددت باحلدددد ع والعصا دددم بددده و عمدددى و جعدددامى عصادددا  دددريهت مدددن أهددد  
 .الجاو ه والدعاو  البابلم 

ال الج دداا  و مددا نالدده أبددو حممددد ابددن خددلم رمحدده اهلل بددأن راوا احلددد ع فدد:" ونولددك - 
 ". هنا   وجمع على  اللم" و نولك " معصوم عن اخل أ  ن اهلل خ و لصا الد ن

 . ع عصك  عو  العصمم ل اوا احلد ع و ذ  ريها: فأنول
ظ املجالصددح   اء  ن اهلل  وفددال و سددد  ا ال الددب أفدد ا  رواة احلددد ع احل ددا: مثدد  أن  الددال
علددى وجااددا الصددحيح  ون وهددت أو   ددأي فددإذا  -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-سددصم رسددول اهلل 

هيدددأ اهلل مدددن فحدددول أئمددددم  -صدددلى اهلل عليددده وسدددّلت-أ  دددأ بعدددض ا فددد ا  علدددى رسدددول اهلل 
احلد ع الصالا  مدن  بدح هدذا اخل دأ والدوهتي وا مدم أو ال ائ دم املصصدورة تدابعون دمدوع أفد ا  

 .واة ا مصاء الصا نح املجالصح وللصالا  املجميل نال  
 .." منا  الع لبعض أف ا ها:" نولك -6

أنول هذه خجم عليك   لدك  ن الدبعض ا  د  حيالدال اهلل ذدت خ دو الدد ن الدذا بل ده 
 .ال سول ا مح

فمددن املمكدن أن  ددأً مدثالذ  ددح الثالدم و كددون عصدد باليددم أفد ا  ا مددم مدا  دددل :" نولدك -3
 ..".  أ الثالم فيما نالله على 

هددذا أ ضدداذ خجددم عليددك خيددع    ددتك اهلل   ددأ هددذا الثالددم  افيدداذ علددى  ددريه مددن : أنددول
الصداس بد  هيدأهت لبيدان   ئده ليبالدى هددذا الدد ن  الصداذ صدافياذ مدن أ  داء البشد  وأوهددامات 
 فيحكت على خد ع هذا الواهت بالشذوذ وعلى ما نابله من روا اا احل اظ بأهندا صدحيحم

 .وحم وجم
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فالال ع ا خال  بصدق ما ناله الثالم وبل   عصه    ججده لوجدو  مدا  ددل : " ونولك -6
عصد  ريا و ن    بل  ي لكدن ا مدم    لجدبب عليادا اخل دأ بددلي  وجدو ه عصدد  على   ئه

 ". ريا 
هدد  أهدد  احلددد ع  ال عددون بصدددق مددا أ  ددأ فيدده الثالددم أو   لبددون مددن  ددريهت أن : أنددول

 ه خق تالول مث  هذا الكالم ال   ب ؟ ال ع بصدن
 هنددت مدددن أ دددد الصددداس حتدددذ  اذ مدددن تصدددد ال أ  ددداء البشددد  وأ دددد الصددداس تبييصددداذ تدددذا اخل دددأ  

 . و نامم احلجحل على أنه   أ وتت ادلداا الكثرية ا بيانه فما الداع  تذا الكالم 
الصدوق من هو  ولذلك فأبن خلم    الول بالشذوذ  ذا  الم الثالم أو: " ونولك – 7

 " .أو ال مصه  نه     أن  ح العدل   يد اليالح فكيم  تك  اليصاذ ليالح آ   
   ذ من ابن خلم ما وافال فيه أه  السصم واحلد ع وهدو أن  دري العددل الضدابط : أنول 

 .  ذا تلالجه ا مم بالالبول تصد الاذ له وعمالذ  وجبه أفا  العلت اليالي 
العدل  ذا  الم من هو أو ال أو أ ث  مصهي صحيح   يد اليالدح  و     ذ نوله بأن  ح

و   لج جددوا  و مددا نالدده ي فددإن هددذا    الولدده أهدد  احلددد عي بدد  هددت أ ددد الصدداس تضددعي اذ لدده 
ا صوليون الذ ن    شتبون ا صحم احلدد ع ن د  الشدذوذ والعلدم و   و  دالم ابدن خدلم 

 .هذا
 :  الشبهة السابعة
وإاا كاان خبار اآلحااد يفيااد العلام اليقيناي ق فماا معناى التفرتاة بااين " :ندال أبدو احلسدن

التاواتر واآلحااد مان حياث الفاارق العملاي ومعناى كا ذ ابان حا ذ أن اآلحااد إاا عاار  
 ". التواتر ولم يمكن الجمع ف  ترجيح للمتواتر على اآلحاد وهذا م الا للعواا 

 : أنول 
 خددا    ا ا خججدداج و  ا العمدد  فالكدد  عصدددهت  ن السددلم      نددوا بددح املجددوات  وا
 .فب نبوله وا خججاج والعم  به 
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َوَلوق َ اَن م نق ع صقد  َ ريق   وأما الجعار  بح املجوات  وا خا  فال  الع فإن الك  من عصد اهلل
ج الفاذ َ ث رياذ   . الل ه  َلَوَجد وا ف يه  ا ق

مددددم بددددالالبول عار دددد  نصوصدددداذ مجددددوات ةي أو وهدددداا نصوصدددداذ آخا  ددددم صددددحيحم تلالجاددددا ا 
 . ال   العال  الص  ح و   فدع عصك الجاو   والجاو ه على السصم وأهلاا 

 : الشبهة الثامنة
أعني باف ماا دون  –وإاا كان خبر الثقة الواحد " :   نال أبو احلسن ا اإلحتداف  

لى األسانيد النازلة ؟ ومان يفيد اليقين فلمااا رجح العلماء األسانيد العالية ع –التواتر 
المعلااوذ أنهاام رجحااوا السااند العااالي لقلااة رجالااف ألنااف كلمااا تاال عاادد النقلااة كلمااا تاال 
احتماال الاوهم وال  ااأ وعكساف عكساف ق فلااو كاان كاال واحاد يفياد خبااره اليقاين ق فاا  
وجف لما تالوا وإن ن ل اإلسناد ق الشك أن في األسانيد العالية م ايا أخرى فإنهاا تادل 

ى الرحلاااة واالجتهااااد فاااي ال لاااب ق لكااان المقعاااود مااان الرحلاااة واالجتهااااد تقليااال علااا
 ." احتمال الوهم وال  أ

 :أنول 
ه  ا سانيد العاليم  لاا أرجح من ا خا  ع اليت نلل  أسانيدهاي فاصاك أسانيد  

 .عاليم لكن فياا  ع اء  الابلاا أسانيد نازلم ا  ا م من الالوة والصحم 
ليم ا مصصم عبد ال زاقي وا مصدصم ابدن أ   ديبمي وا املسدانيد مثد  هصاك أسانيد عا

فاد  هدذه " مسصد اإلمام أمحدي ومسصد  سحاق بن راهو دهي ومسدصد ابدن أ   ديبمي و دريهت 
ا سدانيد العاليدم ا هددذه املصدص اا واملسدانيد تكددون عصدد أهدد  احلدد ع أصدح ممددا أت دال عليدده 

اللددذ ن تلالجامددا ا مددم بددالالبول؟ي  و ملا ددا أ دد   الشدديخان البخددارا ومسددلت ا صددحيحاما 
 .تذ ن الصحيحح 

وه  خد ع عدال  ا أخدد الكجدب املدذ ورة  كدون أصدح مدن خدد ع أندلل مصده  سدصا اذ ا 
صحيح البخارا أو صحيح مسلت؟ي  ن نل  نعت فص ح بذلك واذ   من سبالك من أئمدم 

 .احلد ع  و هذا الالول 
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هلل ند نال  نه  لما ن  عد  اإلسصا  ن  اخجمال اخل أ فيدهي و ذا  ان ابن الصالح رمحه ا
فا   الصد بذلك بإبالقي وه  نلم اخجمال اخل أ من لوازم العلو و ث ة اخجمال اخل دأ مدن 
لددوازم الصددلول؟ي  ن لكددالم أهدد  العلددت احملالددال أزمددم نو ددم   الدددها  ددالم خددابيب الليدد    ددى اهلل 

 .املسلمح   هت
 " صو  من ال خلم وا ججاا  تاللي  اخجمال الوهت واخل أ لكن املال: " وه  نولك 

ه  نولك هذا صحيح  ن أهد  احلدد ع مدا   خلدون وفجاددون    تدذا ال د   فالدطي أو 
أن تددت مالاصددد أ دد    ددإرا ة وجدده اهلل وا سددجكثار مددن ا خا  ددع والج الدده فيادداي والونددوف 

تي  و مالاصدد أ د   مدن مالجضدياا على املجابعاا والشواهد ملا  انوا ندد خصدلوه ا بلدداهن
 .هذا العلت الش  م  ا  ذ عن  يوخ أعلت وأج ي وا سجكثار من الشيوخ 

 :الشبهة التاسعة 
بأن خبر الواحد يفيد اليقاين هال : فأنا أسأل من يقول  –وأيضا " : نال أبو احلسن  

 سماعك الحديث الذي  ح سنده المكون من خمسة رواة في سنن أباى داود ق ماث ً 
يستوي في اليقين مع سماع العحابي لهذا الحديث من في رسول اهلل  لى اهلل علياف 

ال فقاااد رجعااا  عااان تولاااك ق ألن : نعااام فقاااد كاااابرت وإن تلااا  : وسااالم ؟ إن تلااا  
 " .الترجيح في باا الظنيات ال الق عيات

 : أنول 
ملن سار علدى  ن هذا الجحدا ال   ب  منا هو موجه  و أه  احلد ع وأئمجه ناببم وحتد 

 هنجات من أئمم اإلسالم  ابن تيميم وابن الاليت
 : وأنا أسألك 

هدد  أندد  تعلددت وتال ددع بوجددو  اهلل وأمسائدده وصدد اته وتعلددت وتال ددع بددأن اهلل ابجعددع  و  دد  
أمم رسو ذ  ددعوهت  و الجوخيدد و بشد هت و صدذرهت وتعلدت وتال دع بدأن هلل عبدا ا مكد مح هدت 

ات رسددالذ وتعلددت وتال ددع بددأن اهلل  لددال جصددم ع  دداا السددمواا املالئكددم وأن اهلل اصدد  ى مددص
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وا ر  أعددددددا للمجالدددددح و لدددددال نددددداراذ    علدددددت سدددددعجاا وعمالادددددا    اهلل أعددددددها للكددددداف  ني 
 .وونو ها الصاس واحلجارة 

وتعلدت وتال دع بوجدو  . وتعلت وتال ع باليام الساعم وبعع املوتى ومجعات ا صعيد واخدد 
   ة من ا هوال؟ الص اة وامليلان وما ا ا 

هد    انددك وعلمدك ون عددك : وأندا أن دع بأنددك سدجالول نعددتي فأسدألك سدد ا ذ آ د  وهددو 
ومثدد    ددان  بدد اهيت وموسددى وعيسددى وسددائ   -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-مثدد    ددان رسددول اهلل 
 الصبيح وامل سلح ؟ 

  صددددن:   نلددد  لدددك :نعدددت فالدددد  ددداب ا ونلددد  بالدددول امل جئدددم و ن نلددد  : فدددإن نلددد  
 " .  ن التجيح ا باق النصياا   الال عياا : " ورجع  عن نولك 

ر د  اهلل -وأسألك ه  علمدك و اليصدك مثد  علدت و الدح أ  بكد  وعمد  وعثمدان وعلد  
 ن : " رجعدددد  عددددن نولددددك .   : و ن نلدددد  . فالددددد  دددداب ا . ؟ فددددإن نلدددد  نعددددت  -عددددصات 

 " . التجيح ا باق النصياا   الال عياا 
مثد  مسداع  -صدلى اهلل عليده وسدّلت-هد  مسداع الصدحابم مدن رسدول : آ   وأسألك س ا ذ 

رجع  عن نولك .   : و ن نل  . فالد  اب ا . حممد وموسى  الم اهلل ؟ فإن نل  نعت 
ي  ن الصدحابم ندد خي ئدون ا الجبليد  و  "  ن التجيح ا باق النصياا   الال عيداا : " 

ي ولضدمان اهلل خ دو   صده فالدد  -وان اهلل عدصاتر د–تصسى اسجدراك عائشم علدى الصدحابم 
 .بيص  أ  اؤهت ا ال وا م  ما بيص  أ  اء ال واة 

ومدددا عددددا أ  دددائات ممدددا رواه الصدددحابم ورواه  دددريهت وصدددح عصددددهت وتلالجددده ا مدددم بدددالالبول 
تصد الاذ به وعمالذ  وجبده ي و ن اعجحندا ف نداذ بدح مسداع الصدحابم ومسداع مدن رو  عدصات ومدن 

ن رو  عددصات  و الصددحيحح و و أ   او  فإندده فدد ق    الدددح ا علددت و الددح مددن رو  عمدد
ي فضددالذ عددن علمدداء ا مددت  -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-أفصددوا خيددا ت ا خ ددو سددصم رسددول اهلل 

هذا ال  ق    الدح ا علت و الح أه  احلد ع ومجاهري املسلمح بصحم خد ع . السابالم 
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ولددو بالدد  أسددانيدها ما امدد  نددد صددحح  وتلاليدد  هددذه  -صددلى اهلل عليدده وسددّلت-نبدديات 
 .        ( )ا خا  ع بالالبول من علماء ا مم اإلسالميم
 
 
 كتبف

 ربيع بن هادي عمير المدخلي
 ها1218/ربيع الثاني/1

                              
َ دال  لَدوق تَدعقَلم ددوَن ع لقدَت القَيال دح  لددتون ( :عصددد نولده تعداو" مددارج السدالكح"و   دد ذلددك مدا ذ د ه ابدن الالدديت ا    ( )

َ القَيال ح    ال  ق بح علت اليالح" :ينال ابن الاليت(اجلحيت مث   لَجَدَ و ند َاا َعحق

 .فوق هذا : وخال اليالح.  ال  ق بح اخلح الصا ق العيان: وعح اليالح  
مث . فدداز  ا  اليصدداذ . مث أراك   دداه. أن عصددده عسددالذي وأندد  تشددك ا صدددنه: ونددد مثلدد  امل اتددب الثال ددم  ددن أ ددحك

 .ذن  مصه
 .حفا ول علت اليالحي والثاحل عح اليالحي والثالع خال اليال
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 موقف أبي الحسن 
 من أخبار اآلحاد

 
 (احللالم الثانيم)

 
 

 كتبه
 املدخليعمري ربيع بن هادي  
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 ن ال خيتبست اهلل ال مح
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن و ه

 :          أما بعد
و احلسددن مصدد  ى بددن  مساعيدد  املصدد ا بددفاددذه احللالددم الثانيددم ا ر  الشددبه الدديت خشدددها أ

 .املأر  على أ بار ا خا  الصحيحم
 .أسأل اهلل أن   فع ذا احلال وأهله

 :الشبهة العاشرة
ومن المعلوذ أن التعحيح فارع التوثياق للارواة نقلاة هاذا الحاديثق ”:ل أبو احلسننا

 .ق كيا يوثق علماء هذا الفن رواة األحاديث؟:فأسأل وأتول
إماا أن يكاون المعادل معا اراً للمعاد ل أو متاأخراً عناف ولام ياره : والجاواا: ثم تال 

ر لاااف مجلسااااً ور ه بااال اطلاااع علاااى حديثااافق فاااإن كاااان معا اااراً فإماااا أن يكاااون تاااد حضااا
يحاادب بأحاديااث مسااتقيمة فوثقاافق وتااد يكااون األماار ب اا ف الااكق وإن كااان خاا ف 

 .الظاهر مرجوحاً 
 .ق فمر فيها فوثقف-تل  أو كثرت -وإما أن يكون تد اختبره في أحاديث 

وتد يكون حديث عهد بما سئل عنفق ولو سألف عن غيار هاذه األحادياث الشاتبه  
 .-مال مرجوحاً إن كان هذا االحت -عليف 

وإن كان المعدل متأخرًا فتوثيقف راجع إلى سبر روايات المحدب ومقارنتهاا بحاديث 
غيرهق وتد يتوسع الناتد فيسابر كال حاديث المحادب وتاد ال يفعال فاالتوثيق اجتهاادي 
ال ت عي  ونحن نرى كثيرًا من التراجم تد اختلا فيها األامة باين معادل ومجارثق ثام 

هااذه الروايااات ونساات ًر حكماااً نهااياااً فااي الرجاال بالتعااديل نجتهااد فااي الجمااع بااين 
بالتجريحق فحكمنا اجتهاد ظني مبني على اجتهاد ظنيق فكيا يعير بعد الاك يقينيااً 

 (.6  ) حتاف الصبي ". ت عيًا؟
 : أنول
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 ن  اهجمدددام احملدددد ح بالسدددماع املبا ددد  مدددن  ددديو ات ومالزمدددجات تدددت والددد خالا ال و لدددم 
أن ار العدا  اإلسدالم   و ا ن دار ا  د   للسدماع مدن العلمداء واحملدد ح  الشانم من سائ 

و ريهت  أمور مشاورة مع وفم مدونم ا  جب ال جدال وتد امجات بد   ن  ثدرياذ مدن ال جدال مدن 
  خدد   و الددبال  الصائيددم مددن أجدد  خددد ع واخددد ونددد  جددب اخل يددب الب دددا ا  جابدداذ  اصدداذ 

 .  من أج  خد ع واخدخ    أخدهتبال جال الذ ن  ان 
ومن أهداف ال خلم عصد احملد ح البحدع عدن أخدوال الد واة وأ بدارهت خدق  جميدل املالبدول 
مصات من امل  و  ولو  ما بذله ا ئمم الصالا  ا هذا الشأن من اجلاو  ا البحع عن عدالدم 

والدده هددذه الدد واة وا جبددار خ ناددت وتدديالنات مث  دداا  ت بالعدالددم والضددبط ملددن ع فددوا مددن أخ
امللا داي و دداا  ت علددى  الكددذابح والضددع اء واملخل دح والجحددذ   مددصاتي ول دد  ا ننددار  و 
املدلسح على ا جالف ببالا تي و داا  ت علديات  دا ع فدوه مدن أخدواتت لدو  هدذه اجلادو  

 .العنيمم بعد خ و اهلل لد صه ملا متيل احلال من الباب  واتد  من الضالل
  لاددا سددل   عصددد احلددد ع عددن رواة سددصم رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده ور    أفمثدد  هددذه ا مدد

 .وسلت
 ن  تعدددد لات وجددد خات  الدددوم علدددى مدددصاحل عنددديت و راسدددم واعيدددم  خدددوال الددد واة و  دددصات  

 . وأ النات    فيما ندر من احلا ا من بعض الصالا 
سددالم والددذابح و ن   ددالم أ  احلسددن هددذا فيدده تلبدديب و جحدداف يددال أئمددم الصالددد محلددم اإل

عصه رمحات اهلل ور د  عدصاتي فاد  هدذه خداتت مجيعداذ ا  د  ا خدوال فجكدون تل يداا مجيدع 
 خلي خا ددداهت وبددد أهت اهلل مدددن هدددذا ..أئمدددم الصالدددد مبصيدددم علدددى خضدددور أخددددهت جملسددداذ واخدددداذ 

 .الالول
 :مث  ن  هذا الكالم من أ  احلسن   خيلو من واخدة من  الث خا ا

 .عن أه  البدع ما أنه أ ذه  - 
 . تعه تأ يداذ لبابله وبابلاتاو ما أنه  - 

 .و ما أنه أ ذه من الشيخ عبد ال محن املعلم  بعد أن بته بتاذ  صيعاذ  - 
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حتددد  عصدددوان  يدددم البحدددع عدددن أخدددوال  -ندددال العالمدددم الصاندددد الشددديخ املعلمددد  رمحددده اهلل
 : -ال واة
 صب دد  أن  بحددع عددن مع فددم اجلددارح أو املعدددل  ددن ج خدده أو عدلدده فددإن أئمددم : الثددامن))

 .احلد ع    الجص ون على الكالم فيمن بال  جمالسجات له ومتكص  مع فجات به
بدد  نددد  ددجكلت أخدددهت فدديمن لاليدده مدد ة واخدددة ومسددع مصدده جملسدداذ واخددداذ أو خددد ثاذ واخددداذ 

 ء مددن خد ثدده وفدديمن  ددان نبلده  دددة نددد تبلدد  مئدداا وفديمن عاصدد ه و   لالددهي ولكصدده بل دده  د
السددصح  ذا بل دده  دد ء مددن خد ثدده ومددصات مددن فدداوز ذلددكي فددابن خبددان نددد  ددذ   ا الثالدداا 
مددن فددد البخددارا مسدداه ا تارخيدده مددن الالدددماء و ن    عدد ف مددا رو  وعمددن رو  ومددن رو  

اسدجصك ه و ن  دان ال جد  عصدهي ولكدن ابدن خبدان  شدد  ور دا تعصد  فديمن وجدد ا روا جده مدا 
مع وفاذ مكث اذ والعجل  ن  ب مصه ا تو يال اداهي  من الالدماء و ذلك ابن سعد وابن معدح 
وآ د ون  ريبدا  و الدون مدن  دان مددن الجدابعح أو أتبداعات  ذا وجددوا روا دم أخددهت مسددجاليمم 

ات عصددده    بدددأن  كدددون لددده فيمدددا  ددد وا مجدددابع أو  ددداهد و ن    ددد و عصددده    واخدددد و   دددبل 
 . ( )ي  مث ذ   من و الات ه  ء من اداولح ((...خد ع واخد

فااااإن أامااااة الحااااديث ال يقتعاااارون علااااى الكاااا ذ فاااايمن طالاااا  )): فددددانن   و نولدددده 
 .((مجالستهم لف وتمكن  معرفتهم بف

 .فاذه ه  الالاعدة ا ساس واملصاحل ا ساس ا ج خات وتعد لات
أحاادهم فاايمن لقياف ماارة واحاادة وسامع منااف مجلساااً  باال تااد ياتكلم)): وانند   و نولده 

ي وهددذه خددا ا اسددجثصاء وهددذه احلددا ا   ((…واحااداً إلااى  خاار الحاااالت التااي اكرهااا
 .ذذا البيان -بجوفيال اهلل- ت اا اهلل ب   ايئ من  بح خال ه  ء اداولح وند نام علماء 

                              
(
 
 (.66/ )الجصكي  للمعلم     (
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  ا عاليدة و  ا خالل و  خد ام  مث  ن ه  ء اداولح    عجمد العلماء على روا ا ت
لكددن نددد  سجشدداد ب وا ددا ت فيمددا لدده أصدد  واخلددالف  منددا هددو ا روا دداا مددن ع فددوا بالعدالددم 

 .ونوف ذلكي وتلال  ا مم روا ا ت بالالبول تصد الاذ ذا وعمالذ  وجباا
 د   واحلاص  هصا أنه   خيلدو  دالم أ  احلسدن مدن واخدد مدن احلدا ا الديت ذ   دا و لادا

 .نعوذ باهلل مصه
 :ونال الشيخ املعلم  رمحه اهلل ا ر ه على أ  ر م املص ا 

ي  بعدد  ب ائده لكجابده وذ د  علدو نددر "أ واء على السصم احملمد م"نال أبو ر م ا  جابه ))
 : احلد ع الصبوا مث نال

ولدوه مدا  سدجحال مدن وعلى أنه ذذه املكانم اجلليلم واملصدللم ال فيعم فإن العلماء وا  بداء    
العصا م والددرس وت  دوا أمد ه ملدن  سدمون رجدال احلدد ع  جداولونده فيمدا بيدصات و درسدونه علدى 

 .ب  الجات
وب  الم هذه ال ئم اليت امذ ا لص ساا نام  على نواعد جامددة   تج دري و  تجبددل فدت  

 فدم رواة احلدد ع املجالدمح مصات وهت الذ ن و دعوا هدذه الالواعدد ندد خصد وا عصدا جات ا مع
والبحددع علددى ندددر الوسددع ا تددارخياتي و  علدديات بعددد ذلددك  ن  ددان مددا  صدددر عددن هدد  ء 
الددد واة صدددحيحاذ ا ن سددده أو  دددري صدددحيح معالدددو ذ أو  دددري معالدددول  ذ ون دددوا بعلمادددت عصددددما 

 . جص  بالسصد فحسبي أما املعىن فال  عصيات من أم ه   ء
لعلمدداء املشددج لون بعلددت الكددالم وال لسدد مي و   كددن مدد ا ه بالولدده ا”:نددال العالمددم املعلمدد  

مصات أخد ا الصحابم واملاجد ن ذد ات من علماء الجدابعح وأتبداعات الدذ ن  لدوهنتي هد  ء  
 لاددت ممددن مسدداهت رجددال احلددد عي ومددصات عامددم املشدداور ن عصددد ا مددم بددالعلت واإلمامددم مددن 

ت    كوندددوا خيو دددون ا  دددوامض السدددلمي أولئدددك  لادددت ليسدددوا عصدددد أ  ر دددم علمددداءي  هنددد
املعالددول بدد    دد ون مصاددا و صاددون عصاددا و عدددوهنا ز  دداذ و ددال ذ و  وجدداذ عددن الصدد اة املسددجاليت 

 .ونصعوا بعال  العامم
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مامددددا تكددددن خدددداتتي ونددددد  ددددانوا عالددددالء العالدددد  الددددذا ارتضدددداه اهلل عددددل وجدددد   : وأنددددول  
ص ددددوَن )تددددت بددددأهنت   صددددحاق رسددددوله ور دددديات سددددبحانه ملع فجدددده ول اددددت  جابدددده  و دددداد القم  قم 

ددخ وَن ا  القع لقدت  )ي(َخاّلدا دَ  أ م ددم  أ  ق  َجدد ق ل لص داس  ) ي(ال  اس  يونددال تدت ا أوا دد  خيدداة (  صقددج تق َ يدق
َمق   َعلَديقك تق ن عقَمديت  )رسوله َملق   َلك تق    َصك تق َوأمتق فمدن زعدت أن عالدوتت   تكدن مدع ( القيَدوقَم َأ ق

ا  افيم وافيم  ع فم اهلل تعاو وفات  جابده ومع فدم مدا   دجت اإل دان و   كمد  تسد د الش ع ت
الد ن     ع فجهي فإمنا بعن ا الد ن ن سهي و دان الجدابعون املاجددون ذددا الصدحابم أند ق 

 .اخللال  ليات عالالذ وعلماذ وهد اذي وهكذا من اهجد  ذد ات من ال بالاا اليت بعدهت
أمددا ن دد  العلددت والعالدد  : ي نددد  الددال "رجددال احلددد ع “مسدداهت أبددو ر ددم وهدد  ء هددت الددذ ن 

 عصات فال الج اا  ليهي ولكن ه  راعوا العال  ا نبول احلد ع وتصحيحه؟ 
 : نعت راعوا ذلك ا أربعم موابن : أنول 

عصددد السددماعي وعصددد الجحددد عي وعصددد احلكددت علددى الدد واةي وعصددد احلكددت علددى ا خا  ددع 
عددوا  ددحاذ متجصدع صددحجه أو تبعددد    كجبددوهي و  حي ندوه فددإن خ نددوه   حيددد وا فداملجثبجون  ذا مس

 .( )"بهي فإن جا ا مصلحم لذ  ه ذ  وه مع الالدح فيه وا ال اوا الذا عليه تبعجه
مث نال  عن الشافع  واخل يب الب دا ا ما    د  المه مث واص  ا  

 .ى أ  ر م الضالالثصاء على الصحابم ومن اهجد  ذد ات وا ال   عل
ل عون  ( )نالل  هذا الكالم جلو ته وعنيت فائدته وملشاذم بعن أ  ر م ا أه  احلد ع
 .أه  البدع فيات من املجكلمح واملج لس ح والشاهد تذا البحع من  الم املعلم 

 أن  فيدده بياندداذ  ددافياذ  لجثبدد  احملددد ح واسددجخدام عالددوتت الصددرية عصددد مسدداع احلددد ع أا مددن
 يو ات مث عصد الجحد ع به فدال حيددث ا ئمدم مدصات     دا خ ندوه وأتالصدوه أو مدن  جدبات 

                              
(
 
 (.6-3 ) ا نوار الكا  م   (

أن أبا احلسن مث  أ  ر م بالصد ال عن ا أه  احلد ع ولكن أنول أن  لدوه ا بابلده : ولس  أنول  ( )
 .ج ه  و هضت أئمم احلد ع  و  م ات خالات وتصو  هت على  الف وانعات
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وعصدددد احلكدددت علدددى الددد واة فدددال حيكمدددون    بعلدددت و راسدددم الددد اوا احملكدددوم عليددده ومدددن اعدددت  
خكمدده  لدد  سددد هددذا اخللدد   ددريه مددن ا ئمددم حتاليالدداذ لوعددد اهلل ي ددو   صدده ومحا جدده لدده مددن 

 .اب الصالص واخل أ والب
 :نال احلافو ابن خج  رمحه اهلل 

ونددال الددذهيب وهددو مددن أهدد  ا سددجال اء الجددام ا نالددد ال جددال   فجمددع ا صددان مددن علمدداء ))
نلهدم الصند  مدع الصكد  لعلد  خسدن (( هذا الشأن على تو يال  عيم و  على تضعيم  الدم

 :من املوننم( 16 ) و المه ا (  1 -10  ) عبد احلميد 
لكددن هددذا الددد ن م  ددد حم ددوظ مددن اهلل   فجمددع علمدداؤه علددى  دداللم   و : ))نددال الددذهيب

 .((عمداذ و    أذ فال فجمع ا صان على تو يال  عيم و  على تضعيم  الم 
 ".أا    الع ا ت اق من علماء احلد ع على تو يال  عيم و  على تضعيم  الم  

ول الثالددم الضددابط ملددا   و دده هددو املالبدد: ))نددال احلددافو ابددن  ثددري رمحدده اهلل ا تع  ددم املالبددول
املسلت العان  البال ي ساملاذ من أسباق ال سدالي و دوارم املد وءةي وأن  كدون مدع ذلدك مجيالنداذ 
 ددري م  دد  خافندداذ  ن خدددث مددن خ ندده فابددا  ن خدددث علددى املعددىن فددإن ا جدد   دد ة ممددا 

 .ذ  نا ر ا روا جه
أو ا صدح مدصات لدهي أو واخدد علدى وتثب  عدالم الد اوا با دجااره بداخلري أو بجعدد   ا ئمدم 

 .((الصحيح ولو ب وا جه عصه ا نول
و عددد ف )) :وعلدددال الشددديخ أمحدددد  دددا   رمحددده اهلل علدددى هدددذا الجع  دددم تعليالددداذ جيدددداذ مث ندددال

 ب ه  وافالم الثالاا املجالصح الضاب حي  ذا اعجح خد ثده يدد ثاتي و  تضد  فال جده الصدا رة 
 .( )((درا املوافالم ا ج   ب هي و  حيجحل يد ثهتتي فإن  ث ا فال جه تت ون

 :أنول

                              
(
 
 ( 1 / ")عع احلثيعفجص  ابن  ثري مع البا"انن     (
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فجددوف   دد وة العدالددم أو ا جالتددا   حتصدد     بالدراسددم  خوالدده ومد لدده وف جدده وتددوف  
  وة الضبط ند حتص  لجالميذه وأن انه الذ ن عا شوه وع فوا خاله من حتد ثه و مالئه وندد 

الصالددا  بعددد عصدد ه بالدراسددم ومالارنددم م و اتدده حتصدد  ملددن عاصدد ه و   دد ه وحتصدد  ملددن  ددأً مددن 
  و اا  ريهي وذذا وذاك  ع ف خاله من عدالم و بط أو  دباي وتبدع العدالدم با دجااره 
بدداخلري والثصدداء اجلميدد  عليدده خددق  صدد  ا مدد   و أن  سددأل هددو عددن الصدداس و   سددألون عصدده  

بددن املبددارك وأمحددد ابددن خصبدد   أئمددم اتددد  الكبددار مثدد  مالددك والثددورا وا وزاعدد  و ددعبم وا
ونندد اء هدد  ء  –وحيدد  بددن معددح وعلدد  بددن املددد   والبخددارا ومسددلت وأ  خددامت وأ  زرعددم 

الباعدع احلثيدع )انن  تعليال أمحد  دا    يومن ج   جم اهت ا نباهم الذ   واسجالامم ا م 
( ) / 10.) 

 : ونال ابن الصالح رمحه اهلل ا نضيم اجل ح 
وحندو ذلدك فدإن “مدتوك “أو “فالن  دعيم ”ا  جب اجل ح والجعد  وأ ث  ما  وجد “

 .  نكجم به أنسد باق  بري ا ذلك
 .وأجاق بأن  ذا   نكجم به تون صا ا أم ه حلصول ال  بم عصد ذلك

نلدد  أمددا  ددالم هدد  ء ا ئمددم املصجصددبح تددذا الشددأن فيصب دد  أن : نددال ابددن  ثددري رمحدده اهلل 
أسدباق وذلدك للعلدت  عد فجاتي وابالعادت وا د العات ا هدذا     ذ مسدلماذ مدن  دري ذ د 

الشددأني واتصددافات باإلنصدداف والد انددم واخلددحةي والصصددح   سدديما  ذا أببالددوا علددى تضددعيم 
ال ج  أو  ونه متو اذ أو  ذابا أو حنو ذلك فاحملدث املاه     جخاجله ا مث  هدذا ون دم ا 

 .موافالجاتي لصدنات وأمانجات ونصحات
   ثبجده أهد  العلدت باحلدد ع “: ذا  الول الشافع  ا  ثري من  المه على ا خا  دع وت
 (.16 / )و   ه و  حيجحل به  ج   ذلك واهلل أعلت “

لعلمده لدراسدجات  خدوال  –رمحده اهلل  –فاذه الص اا اليت وص ات ذا احلافو ابن  ثري 
وا ددا ت  و آ دد  مددا تج لبدده ا  ددخا  مبا دد ة مددن  ددالل جمالسددجات ومشددافاجات وا جبددار ر 
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هددذه الصددصعم الشدد   م   ددد   لالدداء ومسدداع بعددض ا خا  ددع ا جلسددم فاددذه خددا ا نددا رة 
 .وليس  بالاعدة و  مصاحل

اجلددد ح “ونددال العالمددم احملدددث الشددديخ عبددد الدد محن بددن حيدددل املعلمدد  ا مالدمجدده لكجدداق 
 :ي ا أئمم الصالد("ق/ ) والجعد    بن أ  خامت 

 .والنقادالنقد  
لدديب نالددد الدد واة بددا م  اتددحي فددإن الصانددد   بددد أن  كددون واسددع اإلبددالع علددى ا  بددار 
امل و دددددمي عارفددددداذ بدددددأخوال الددددد واة السدددددابالح وبددددد ق ال وا دددددمي  بدددددرياذ بعوائدددددد الددددد واة ومالاصددددددهت 
وأ  ا اتيوبا سددباق الداعيددم  و الجسدداه  والكددذقي واملونعددم ا اخل ددأ وال لددطي مث حيجدداج 

أن  عددد ف أخدددوال الددد اوا مدددق ولدددد؟ وبدددأا بلدددد؟ و يدددم هدددو ا الدددد ن وا ماندددم والعالددد    و
واملدد وءة والددجح و؟ ومددق  دد ع ا ال لددب؟ ومددق مسددع؟ و يددم مسددع؟ ومددع مددن مسددع؟  و يددم  
 جابددده؟ مث  عددد ف أخدددوال الشددديوخ الدددذ ن حيددددث عدددصات وبلدددداهنت ووفيدددا ت وأونددداا حتدددد ثات 

و دداا الصدداس عددصات و عدد   علياددا م و دداا هددذا الدد اوا وعددا  ت ا الجحددد عي مث  عدد ف م  
و عجحها ذاي  و  ري ذلك مما   ول   خهي و كدون مدع ذلدك مجيالنداذي م هدم ال ادتي  نيدال 
ال  صددمي مالكدداذ لص سددهي    سددجميله اتددو  و   سددج له ال ضددبي و   سددجخ ه بددا ر جددن خددق 

وهددذه امل تبددم . فددال فدداوز و   الصدد  سددجوا الصندد  و بلدد  املالدد ي مث حيسددن الج بيددال ا خكمدده 
وندددد  ددان مدددن أ ددداب  احملددد ح وأجلدددجات مدددن . بعيدددة املددد ام عل ددلة املصدددال    بل ادددا    ا فددذاذ
ندال اإلمددام علد  ابدن املددد   وهدو مدن أئمددم .  دجكلت ا الد واة فددال  عدول عليده و   لج دد   ليده

ال جالي هد  ء    ددعون أخدداذ أبو نعيت وع ان صدونان   أنب   الماما ا “هذا الشأن 
وأبدو نعديت وع دان مدن ا جلدمي والكلمدم املدذ ورة تددل علدى  ثد ة  المامدا ا “   ونعوا فيه 

 . ال جال ومع ذلك   تكا  ود ا  جب ال ن نال    ء من  الماما
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 .أامة النقد
أ دددجا  باإلمامدددم ا ذلدددك مجاعدددم  مالدددك بدددن أندددب وسددد يان الثدددورا و دددعبم ابدددن احلجددداج 

تالدمدم املع فدم لكجدداق “ندد سداق ابددن أ  خدامت تد اجت  دالبات مسددجوفاة ا  جابده  ( )وآ د ون
وذلددك أندده رأ  أن مدددار ا خكددام ا  جدداق اجلدد ح والجعددد   علددى أولئددك “اجلدد ح والجعددد   

ا ئممي وأن الواجب أن    ص  الصاج     أخكامات ا ال واة خق  كون ند ع فات املع فم 
ن سه أهنت أه  أن  صيبوا ا نضائاتي و عدلوا ا أخكاماتي وأن  الب  مدصات اليت تثب  ا 

 ".و سجصد  ليات و عجمد عليات 
 :أنول

وأن الواجب أن    ص  الصاج     أخكامات ا ال واة خق  كون ندد :)..فانن   و نوله
أخكداماتي  ع فات املع فدم الديت تثبد  ا ن سده أهندت أهد  أن  صديبوا ا نضدائاتي و عددلوا ا

 .يملاذا؟؟(وأن  الب  مصات و سجصد  ليات و عجمد عليات
 ن  أخكددامات نامدد  علدددى  راسددم واعيددم وعلدددت بددأخوال الدد واة فجكدددون أخكددامات صدددائبم 

 تالت على النصون وا وهامي وند حيص  مدن بعضدات تل يدم لدبعض ا  دخا   وعا لم  هنا 
  وانده أعلدت يالده في  دد هدذه الجل يدم أو  بصاء على ما  نا  له مدن خالدهي و كدون الصاندد مدن

 . أً  ا  صالناا
 ":ا نوار الكا  م"ونال العالمم املعلم   ذلك ا 

وأما الجابعون فعامم من و اله ا ئمم مصات ممدن  ثد ا أخا  ثده هدت ممدن ز داه الصدحابم مث “
ا وندددداا  ز دددداه أن اندددده مددددن  يددددار الجددددابعحي مث أعجددددح ا ئمددددم أخا  ثدددده و يددددم خددددّدث ذددددا ا

املج اوتمي واعجحوا أخا  ثه بأخا  ع  ريه من الثالااي فاتضح تدت بدذلك  لده صددنه وأمانجده 
 .وهكذا من بعدهت. و ب ه

                              
(
 
 (.3 -6   )مصات س يان بن عييصم مساعه وجمالسجه لشيو ه ومساعه مصات ا تالدمم اجل ح والجعد     (
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أجصددده _ و دددان أهددد  العلدددت  شدددد ون ا ا جيدددار الددد واة أبلددد  الجشدددد دي جددداء عدددن بعضدددات 
  سدألصا عدن  صا  ذا أر نا أن نسمع احلدد ع مدن رجد: أنه نال _ احلسن بن صاه بن خّ  

أت  دون أن تلوجوه؟ وجاء مجاعم  و  يخ ليسمعوا مصه فد أوه  ارجداذ وندد : خاله خق  الال 
ان لجدد  ب لجدده وهددو حيدداول  مسددا اا وبيددده فددالة    اددا   اهدداي فالخنددوا أن املخددالة فار ددمي 

. ندددالوا هدددذا  كدددذق علدددى ب لدددم فدددال ندددأمن أن  كدددذق ا احلدددد ع. ف جعدددوا و   سدددمعوا مصددده
ا أن  عبم  دان  جمدىن لالداء رجد  مشداور ليسدمع مصدهي فلمدا جداءه وجدده  شدتا  ديئاذ وذ  و 

و سددتجح ا امليددلاني فددامجصع  ددعبم مددن السددماع مصددهي ووددد عدددة ننددائ  تددذا وحنددوه ا   ا ددم 
 (. 6  -0   )اخل يب 

و ان عامم علماء الال ون ا وو وه  ن ون احلد ع مالابعح للخل اء وا م اءي خق  ان 
 ثدد هت    البدد  ع دداء اخلل دداء وا مدد اء و     ددى بجددويل الالضدداءي ومددصات مددن  ددان اخلل دداء أ

و دان أئمدم .   لبوهنت ليكونوا يض  ت  صشد ون العلدتي فدال  سدججيبوني بد    د ون و سدجتون
ونددد ج خددوا بددذلك  ثددرياذ . الصالددد    كددا ون  و الددون حمددد اذ  دددا   ا مدد اء أو  جددوو تددت  دديئاذ 

ة و   و الوا ممن  ا   ا م اء    أف ا ا علت ا ئمم علما  اليصدا سدالمم   دصات وأنده   من ال وا
و ان حممد بش  اللنح  حمد اذ  سمع مصه الصاسي فات ال أن   ج أمري البلد . م مل فيات البجه

. لس   فخ ج اللنح   شيعهي فصالت أه  احلد ع عليه ذلك وأهانوه وملنوا ما  انوا  جبوا عصه
 . ثرياذ ما  انوا  كذبون ال ج  و ت ون خد ثه خلح واخد  جامونه فيهو 

و ذلك  ذا مسعوه خّدث يد ع مث خّدث به . وود من هذا  ثرياذ ا ميلان الذهيب و ريه
مسعد  مدن “عدن  دعبم ندال (     )بعد مدة على وجه  صاا الوجه ا ولي وا الك ا م 

أر ا أن أنندد   000( )مدا مدد را بدده سددألجه عصدده بلحدم بددن مصددّ ف خددد ثاذ واخددداذ و صدد   ل
و دددان أخددددهت  الضددد  الشدددا  والشدددا  ن  جصالددد  ا “ و خ ندددهي فدددإن  دددري فيددده  ددديئاذ ت  جددده 

                              
(
 
سأل  بلحم بن : "باإلسصا  الصحيح عن أ   او  نا  عبم نال( 66  )ا تالدمم اجل ح والجعد      (

 ".ال  ال ح م ةمص ف عن هذا احلد ع أ ث  من عش  ن م ةي ولو  ان  ريا ن
 .ي احلد ع...."من مصح مصحم ورق”:واحلد ع هو خد ع الحاء م فوعاذ  
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البلدان  ججبع روا م خد ع واخد  ما ونع لشعبم ا خد ع عبد اهلل بن ع اء عن عالبم بن 
بع  جب التاجتي و جب ومن تج. عام ي و ما ونع ل ريه ا احلد ع ال و   ا فضائ  السور

 .العل  بان له من جدهت واججاا هت ما حيري العالول
و ان  ثري من الصاس حيض ون أو  هت جمدالب السدماع ا صد  هت ليجعدو وا ذلدك مث  كدح 
أخدهت فيأ دذ ا السدماع ا بلددهي مث  سداف   و ا ن دار و جحمد  السد   ال و د  واملشداق 

 اق مددن  بددل  ددابب حيملدده علددى جادد هي  صددبح فيأ ددذ  الشددد دةي ونددد    كددون معدده   ّ جدد
 س ة و بلاا باملاء و أ لاا مث   دو للسدماعي وتدت ا هدذا نصدص  ثدريةي فدال  دلال أخددهت 
  لب و كجدب  و أن تبلد  سدصه الثال دح أو حنوهدا فجكدون أمصيجده مدن احليداة أن  البلده علمداء 

 ن ا مدوه ا خدد ع واخدد أسدال وا احلد ع و أذنوا للصاس أن  سمعوا مصهي وند ع ف أهندت 
وودد مجاعدم مدن ذر دم . خد ثه و اع جمادو ه بدول عمد ه وربدح سدوء السدمعم واخجالدار الصداس

أ دداب  الصددحابم نددد جددد خات ا ئمددمي وودددهت سددكجوا عدددن اخلل دداء العباسدديح وأعمدددامات   
ت    عجدب ومدن تجبدع أ بدارهت وأخدوات.   ووا عصات  يئاذ مع أهنت ند  دانوا  د وون أخا  دع

ومدن تجبدع . من  لبه الصدق على ال واة ا تلك الال وني ب   عجب من وجو   ذابح مصات
تشددد  ا ئمددم ا الصالددد    عجددب مددن  ثدد ة مدددن ج خددوه وأسددال وا خد ثددهي بدد   عجددب مدددن 

     .      سالمم  ثري من ال واة وتو يالات تت مع ذلك الجشد 
 :الشبام احلا  م عش ة
فالجو يال اججاا ا   ن عد  وحندن ند    ثدرياذ مدن الدتاجت ندد ا جلدم ”:تال أبو الحسن 

فياا ا ئمم بح معدل وجم ِّح مث  جاد ا اجلمع بح هذه ا نوال ونسجخ ج خكماذ هنائياذ ا 
ال جدد  بالجعددد   أو بددالجج  ح فحكمصددا اججاددا  جدد  مبدد  علددى اججاددا  جدد ي فكيددم  صددري 

 ".بعد ذلك  اليصياذ ن عياذ 
لديب  دد  تو يدال اججادا ا جدد  فاصداك مددن الد واة مدن نال ددع بعددالجات و   سدداورنا  :أندول 

 ددك ا ذلددك وهددت  ثددري و ثددري مددن الجددابعح  و تددابع الجددابعح فمددن بعدددهت مثدد  سددعيد بددن 
املسيب وع وة بدن الدلبري والالاسدت بدن حممدد وسدا  بدن عبدد اهلل بدن عمد  وسدليمان بدن  سدار 
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وعلالمدددم وعبيدددد اهلل بدددن عبدددد اهلل بدددن عجبدددم بدددن مسدددعو   و ارجدددم بدددن ز دددد والشدددعيب ومسددد وق
واللهددد ا واحلسدددن البصددد ا و ابدددن سدددري ن وأمثددداتت وا أتبددداع الجدددابعح مثددد  مالدددك وا وزاعددد  
والس يانان واحلما ان ومن تابع  الجدابعح ومدن بعددهت مثد  الشدافع  و ل دد بدن هدارون وممدن 

 .بعدهت مث  أمحد والبخارا ومسلت و ريهت  ثري
ملخجلم فيات ند  كون ممن و الم من  ال ع بعدالجه ومصات من    ال ع بذلك    على وا

خسب ابالعه وعلمه بذلك وند  كون عصد املو دال مدن املع فدم يدال الد اوا ومدن الالد ائن مدا 
لديب عصدد ادد ح     ذا أبد ز ادد ح الددلي  أو ا  لددم الديت تالددح ا هدذا الد اوا املخجلدم فيدده 

 . ح على الجعد  فيالدم خيصئذ اجل
مث ندددد  كدددون هدددذا الددد اوا الدددذا    ثبددد  فيددده اجلددد ح مدددن رجدددال الصدددحيحح رو  عصددده  

الشدديخان  الدددم بدده وبعدالجددده فيحصددد  تمددا الال دددع بعدالجدده و  مدددانع مدددن خصددول الال دددع بعدددد 
 .رجحان  بوا عدالجه عصدبا

 مددم لكجابيامددا مث  ندده بعددد ذلددك تشددمله امليددلة الدديت أن دد   ذددا الصددحيحان ا  وهدد  تلالدد  ا
 .بالالبول تصد الاذ وعمالذ 

وندد  مثدد  ذلددك ا أا خددد ع  ددارج الصددحيحح تلالجدده ا مددم بددالالبولي فددإن هددذه امليددلة  
تشم  امل  وتشم  رجال اإلسصا  وند  شك  نسان ا أم   الابله آ د    خياجلده  دك فيده 

 .ب   ال ع به
ج  فكيم  صري بعد ذلدك  فحكمصا اججاا ا ج  مب  على اججاا “ونوله ا الصاا م 

ليب  سلت له فا م   ما بيصجه و  سيما ا ا سانيد واملجون املجلالاة مدن ا مدم “ اليصاذ ن عياذ 
 .بالالبول

 :الشبهة الثانية عشرة
وكذلك استشهادنا باألحاديث الضعيفة ضاعفاً خفيفااً وحكمناا لهاا : "نال أبو احلسن 

الاك يعرفهاا أهاال الشاأن هاذا العانيع ماان  باالقوة إاا تعاددت طرتهاا علاى تفا اايل فاي
أهل العلم تديماً وحديثاً يدل على أن الحاديث إاا حكام علياف بالضاعا فمعناى الاك 
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أن الااااراجح ضااااعفف وإن كااااان هناااااخ احتمااااال بعااااحتفق فلمااااا تعااااددت ال اااارق كثاااارت 
احتماالت القوة فأشتد الحديث وارتقى إلى الثبوت  حة أو حسناً وهذا يدل على ما 

 ". الحديث الذي يترجح  حتفتلتف في 
 ن أه  السصم    ال عون    بصحم ا خا  ع اليت تلالجاا ا مم بالالبول تصد الاذ : أنول 
 .وعمالذ 

فاليددداس ا خا  دددع الصدددحيحم املجلالددداة بدددالالبول مدددن ا مدددم علدددى ا خا  دددع الضدددعي م الددديت 
 .وة الالياستالوا بال  ق خق صارا صحيحم أو خسصم نياس مع ال ارق   تجوف  فيه    

 .مث ه  النن ال اجح الذا تصص ه  ج اوا عصدك فيصبح م ة أ    راجحاذ وم جوخاذ 
 :الشبهة الثالثة عشرة 

ولذلك فابن ح ذ نظراً ألنف ال يقول بقول الجماهير في هذا األمر ”:نال أبو احلسدن 
 فاا  تااراه يقااول بالحااديث الحساان لويااره وال يعماال بالشااواهد والمتابعااات فيكاااد يكااون
الضااعيا عنااده مق وعاااً بعاادذ نساابتف إلااى النبااي  االى اهلل عليااف وساالم فيسااتوي عنااده 

 .الضعيا والموضوع والباطل وهذا خ ف  نيع علماء وفرسان هذا الفن
وال يلت ماون بافق  -رحماف اهلل-فالعجب من طلبة العلم الذين يرددون ك ذ ابن ح ذ 
 ". واأل ول والفقف عملياً  فهم ظاهريون نظرياًق وتاالون بقول جماهير الحديث

 . ن صح هذا الالول من ابن خلم فلسصا معه: أنول 
اججاددا اذ مدد   أندده  ن وجددد للحددد ع احلسددن مددا  شدداد لدده مددن الالدد آن وصددحيح : وأنددول 

السصم فالد   يد العلت و ذلك  ن خ جه ن ائن فالد   يد العلدتي فدإن صدح اججادا ا فمدن اهلل 
 . و   فم  ومن الشي ان

   احلسن  ذا  ان ابن خلم ند ونع ا  الف صصيع علماء وف سان هذا ال دن  مث نالول
ا العمددد  باحلدددد ع احلسدددن ل دددريه فأنددد  ندددد ونعددد  ا  دددالف صدددصيع علمددداء وف سدددان هدددذا 
ال ني و ال   اإلمجداع الالدد  الدذا عليده الصدحابم ومدن بعددهت خدق جداء املعجللدم فخدال وا 

سل اذ و ل داذ بعدد نشدوء  دالف املعجللدم ووافالد  املعجللدم هذا اإلمجاعي و ال   مجاهري ا مم 
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واخلوارج وال وافض ا نولك  ن  أ بار ا خا    ت يدد    الندن وز ا علديات بإ ثدار الشدبه 
 . اليت    أا ذا من سبالك
 :الشبهة الرابعة عشرة

 إن العماال بولباة الظاان لادلااة الساابقة لاايس عماا ً : وأكاارر فاأتول ”:ندال أبدو احلسددن 
بالشااكق فااإن الظاان الماااذموذ والشااك يسااتوي فيهمااا جاناااب القبااول والاارد أو يتااارجح 
 .جانب الرد وهذا ب  ف ترجيح جانب القبول والعمل بالق ع أو الظاهر عمل بالعلم
وماان تأماال فااي المساااال الفقهيااة الم تلااا فيهااا أو فااي األحاديااث الم تلااا فااي 

علام أن العمال باالراجح والظااهر   حتها وضعفها وإن ترجح للباحث وجف من الوجاوه
وبما ت مئن إليف النفس أو تميل إليف ليس مان بااا العمال بالشاك وال مان بااا القاول 

 .على اهلل بوير علم
 ". ألن العلم منف ت عي وظاهرق فالعمل بهما أو بأحدهما عمل بالعلم

 :أنول ا هذا نن  نوا 
  نق  َدج ب ع دوَن      الن دن  }:الولده تعداو فل و النن اسجعم  ا الال آن ا الندن املدذموم   - 

الِّ َ يقئاذ   {َو  ن  الن ن     د  ق   م َن احلَق
الِّ َ يقئاذ } : و الوله تعاو  ثَد  ه تق      جَّصاذ   ن  الن ن     د  ق   م َن احلَق  {َوَما  َدج ب ع  َأ ق

دددتق      خَيق  ص ددونَ   نق  َدج ب ع ددوَن      الن ددن  َو   } : و الولدده  وهددذا الندددن مددذموم وأصدد  مدددن { نق ه 
 .أصول الك  

دددَجع يص وا ب الص دددحق  َوالص دددالة  َو  ند َادددا َلَكب دددريَة       } “واسدددجعم  ا معدددىن اليالدددح  الولددده تعددداو  َواسق
ع َح ال ذ  َن َ ن صاوَن أَند ا تق م الن و َرذِّ تق َوأَند ا تق   لَ  َا   ع وَن َعَلى اخلق  .{يقه  رَاج 

 :و الوله تعاو فحاذ عن خال أه  اجلصم 
َسداب َيهق فدَ }  يص ه  فَديَدال ول  َهاؤ م  اندقَ أوا   َجاب َيه   حلِّ جَصَدصق   َأحلِّ م دالق  خ  َ   َجابَه  ب َيم  ا دَو فََأم ا َمنق أ وً 

ا  َجص م  َعال َيم   َيم    .ه  الح ن ع فاذا النن حممو   ن{ ا  ع يَشم  رَا  
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وهذا النن الذا تصا ا به ا الجعام  مع سصم رسول اهلل صلى اهلل عليده وسدلت وتسدجكث  
لدده الشددبه وسددبالك  ليدده  دد  أهدد  البدددع ومددن نلدددهت مددن املخدددوعح مددن ال الادداء هددو النددن 
ا ول أو ن  ددب مصدده وتددذا خاربددده أهدد  السددصم و ثدددري مددن  ددريهتي ولددو  دددان علمدداذ ملددا خددداربوه 

 . أهلهوبعصوا ا
أنول هذا  ن ك مسيجه علماذ ومن سبالك     لالدون العلدت    علدى املجدوات  ومدا  دان  ونده 

 . فال   لالون عليه    النن ولذلك    بصون عليه عاليدة
علددت أن العمدد  بددال اجح والندداه  و ددا ت مددئن  ليدده الددص ب أو متيدد  : ) وأسددأل عددن نولددك 

 (. اخل 000 ليه
واخد وهو النن الدذا تصدا ا بده أو بيصادا ت دا  ي وهد  مدا ت مدئن  ه  هذه ا ل اظ  عىن

 . ليه الص ب جم   مي  الص بي  ن ال مأنيصم  عىن اليالح
وأسدألك هدد  فددوز أن تسددم  الشددبه الدديت أسددل جاا أ لددم  دد عيم؟ي  ن  اندد  أ لددم  دد عيم  

  للحددال ا و ال اددا مجدداهري املسددلمح ومددصات أهدد  احلددد ع ناببددم لالددد  ددلوا وتدداهوا واهجددد
 .هذا الباق املعجللم واخلوارج وال وافض وبئب الالول هذا

 :الشبهة ال امسة عشرة
 وخبر اآلحاد الذي تحفف ترينة هل يفيد اليقين؟: بقي أن يقال “: نال أبو احلسن 

مثلااوا لااذلك ب حاااد العااحيحينق والتااي حفتهااا تااراان كثياارة مثاال علااو تاادر الشااي ين 
الخ ما اكره العلماء  000وتلقي األمة للكتابين بالقبولورسوخ تدمهما في هذا الفنق 

  (1)في الكق فمنهم من ج ذ بإفادتها العلم اليقيني النظري
وعنااادي أن فاااي األمااار تفعااايً  ب ااا ف األحااارف المنتقااادة . (1)ومااانهم مااان خاااالا

عليهما فمن أحاديث الشي ينق وإن كان  حادًا ما يق ع السامع لف بعحتف إلاى النباي 

                              
(
 
 ا أن ا مم تلال  الكجابح بالالبولي و ا أن ا مم   وجمع على باب   ذاذ : فالال “: علال هصا بالوله    (

 آله وسلتفالكجابان  ا فياما من مجوات  وآخا  ن عيا الثبوا للصيب صلى اهلل عليه وعلى 



 -35- 

 عليف وسلم ومنها ماال يبل  هذه المن لة والك راجع إلاى تاراان أخارى تحاا  لى اهلل
 .بعض  حاد العحيحينق خ ف ما سبق اكره من تراان

 .فإن ما اكروه من القراان المشار إليها  نفاً ال يل ذ منف الق ع ب بر اآلحاد
ا لذلك بما وليس هناخ ما يمنع من إفادة ال بر الواحد اليقين إاا حفتف تراان ومثلو 

 . لو أخبر رجل بموت رجل ثم رأينا ابنف يجري فيف
ال ريق على هيئة غير عادتف أشعث أغبارق وسامعنا  اياحاً مان “ثم تال في الحاشية 

بياا  الااذي اكاار لنااا أنااف تااد ماااتق ورأينااا بعااض الناااس يضااع خشاابة الاانع  أماااذ دارهق 
ور كااان فااي حالااة ماار  ورأينااا  خاارين ماان يحفاارون تبااراً مااع علمنااا السااابق بااأن المااذك

 (.6 -3  )اإلحتاف “   شديدةق ف  شك أن هذه القراان تفيد اليقين واهلل اعلم
 .لع  الالارئ  درك ا   اق ال ج  هصا ومده وجلره: أنول 
 .فال    ق بح العلت اليالي  والصن ا - 
علدت و   سلت  ا ند ره علمداء احلدد ع والسدصم و دريهت بدأن آخدا  الصدحيحح ت يدد ال - 
و   سددري علددى مصاجدده الددذا خشددد عددد اذ  ثددرياذ مددن الشددبه لصصدد ته    وهددو أن  ددح . الياليدد 

 . ا خا    يد النن   الال ع
فمدن أخا  دع الشديخح و ن  دان آخدا اذ مدا  000وعصدا  ن ا ا م  ت صديالذ : "فيالول

   بلدد  هددذه  ال ددع السددامع لدده بصددحجه  و الصدديب صددلى اهلل عليدده وعلددى آلدده وسددلت ومصاددا مددا 
 ".املصللم
فال ندرا ما هو الذا  بل  هذه املصللم وما هو الذا    بل ااي  مث  الول بعد مدا أ  د   

 :الالارئ ا هذه املجاهم واحلرية 

                                                                                           
 .و   سلت باملالدمجح أو بأخدبا وعلى أ   ذلك فلت  سلت بالصجيجم: وعلال هصا ا احلا يم بالوله    ( )
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 ي"وذلددك راجددع  و ندد ائن أ دد   حتددم بعددض آخددا  الصددحيحح  ددالف مددا سددبال ذ دد ه“
 د   فإنده ندد رفدض الالد ائن الديت وأ    الالارئ ا مجاهم أ    فال ندرا ما ه  الال ائن ا 

عجمدددددها أهدددد  احلددددد ع ناببددددم و ددددريهت وهدددد  أن احلددددد ع  ذا تلالجدددده ا مددددم بددددالالبول ان رهدددا و 
 .تصد الاذ به وعمالذ  وجبه أفا  العلت اليالي 

وأ دداف  ددريهت ندد ائن أ دد   للصددحيحح فددأل أبددو احلسددن  دد  ذلددك وأخالصددا علددى ندد ائن 
 .ذا ذ  ها فالد تكون   نيمم تا و  وزنجماولم    كن أن هنجدا  ليااي و 

 .فإن الال ائن املشار  لياا آن اذ   ت يد الال ع اح ا خا : وأ د هذا البالء بالوله 
 .ومصات من  الم : وأ د ذلك أ ضاذ بالوله 
و   سددددلت باملالدددددمجح أو بإخدددددابا وعلددددى أ دددد  ذلددددك فلددددت  سددددلت “: مث نددددال ا احلا دددديم 

 : الدمجح نول أه  السصم واحلد ع بالصجيجم وامل ا  بامل
 ن ا مددم تلالدد  الكجددابح بددالالبول و ن ا مددم   وجمددع علددى بابدد  و   - 

 جعالدب هدذا الالددول املعدار  و   سدت لصددا أهلدهي و  نعد ف    أهنددت املعجللدم واخلددوارج 
و ثري من ا  دع  م واملات  د دم املجكلمدح الدذ ن  صجسدبون  و مدذاهب ا ئمدم ا ربعدم 

 .ل  وع وخيال وهنت ا العالائد واملصاهحلا ا
وليب هصاك ما  صدع مدن  فدا ة اخلدح الواخدد اليالدح  ذا خ جده ند ائن ومثلدوا لدذلك : مث نال 

 .اخل..  ا لو أ ح رج   وا رج  مث رأ صا ابصه ف ا ا
فمثددد  هدددذا املثددد    يدددد عصدددده اليالدددح أمدددا أ لدددم أهددد  السدددصم واحلدددد ع الكثدددرية مدددن الكجددداق 

صم وات داق ا مدم وعلدى رأسدات أهد  احلدد ع فدال  لدلم مصادا الال دع ادح ا خدا  والعمددة والس
 .ه  الال ائن ا     اليت    ع فاا الصاس

ملا  ص  أ رس ا امل خلم املصاجيم ا  ليم الش  عم  كم املك مم نب   نشاء جامعم : أنول 
د بدددن حممدددد السدددماخ  أخدددد أم الالددد    دددان أخدددد مدرسددديصا ا الدراسددداا العليدددا الشددديخ حممددد

علمدداء ا زهدد  و دددان ا  روسدده  جعددد   لالضددا ا عالد دددم ومصاجيددم فكصددد  أنانشدده  شددديم أن 
 جددأ   زمالئدد  ا هددذه الدراسدداا بددآراء هددذا ال جدد  ومددن زمالئدد  مددن  صدد   رسددجه ا املعاددد 
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م الثددانوا باجلامعددم اإلسددالميم الشدديخ وصدد  اهلل عبدداس املدددرس ا ن بدداحل م املكدد  وملامعددم أ
 .الال  

و ان من  من الالضا ا اليت  ثريها السماخ  تلدك املالولدم البابلدم بدأن أ بدار ا خدا   مندا 
ت يددد الندددن   اليالدددح فكصددد    أسدددج يع السدددكوا عدددن معار دددجه نصددد اذ للحدددال ور اذ للبابددد  

 .ومحا م للمالئ 
 جددب وملدا ون دد  علدى  ددالم أ  احلسددن هدذا   دد  ببدايل أندده لعلدده تلالدم هددذه املالولدم مددن  

 .ا  اع ة و    ببايل السماخ  ومصانشاته
(  يددددع املسددددج يع ا علددددت مصدددد لح احلددددد ع) فدددددفع   و م اجعددددم  جابدددده املسددددمى بددددد 

فوجدا ال ج   الول ذا ا هذا الكجاق    أنه فيما  جعلال بأخا  دع الصدحيحح نالد  أو ذ 
د العلت الصن ا    فيه  الم احلافو ابن خج  ا نلهم الصن  ا أن أخا  ع الصحيحح ت ي

_   6ا خا  ع املجكلت فياا ومدا خصد  الججداذق بدح مدلوليده خيدع   تد جيح أنند   
أما الصحيحان فالدد أت دال “من هذا الكجاق ( 61 :) من الكجاق املذ ور مث نال ا  6

احملددد ون علددى أن مجيددع مددا فيامددا مددن املجصدد  امل فددوع صددحيح بددالال عي وأهنمددا مجددوات ان  و 
 "ا وأنه    من  اون أم با فاو مبجدع مجبع  ري سبي  امل مصح مصص يام

فأندد  تدد   أن  ددالم هددذا ال جدد   ددري واندد ق  و  ددالم أهدد  السددصم مددن  ددالم أ  احلسددن 
الذا  دع  السل يم ب   الم السماخ  ا  ري  وافال  الم أه  السصم فداعجحوا  دا أصدحاق 

 . ا لباق والصاى
 : وأ رياذ أنول 
املعجللددم واخلددوارج والدد وافض ومددن تددابعات مددن املجكلمددح ا  دداع ة و ددريهت أن    لالددد وافالدد 

 .أ بار ا خا    ت يد العلت و منا ت يد النن
وهت تت  ا م وه  تع يد  صد اا اهلل عصدد اجلميدع    مدن نددر وهددف املعجللدم واخلدوارج 

وامليدلان والصد اة و دري وال وافض عددم ا خججداج بأ بدار ا خدا  ا ال يبيداا  عدذاق الالدح 
 .ذلك
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 .فأن  أ دا مذهبات بك  نوة و جاعم  ا  ا م؟
 .و  نيو مأفإن العان     عم  وفد وفجاد    ل ا م   صيم 

فمددا هدد  ال ا ددم الدديت بددذل   جلاددا هددذه اجلاددو   لاددا وأتيدد   ددا    سددج عه ا وائدد  و  
 .نالوه ا خدو  علم 
 :ونولك ا ا  ري 

سج   ا ا اجلواق وتكلم  على مسائ    ت   ا الس ال وما ذلدك    و ن  ص  ا“ 
 ".ملسيب احلاجم  لياا ولكث ة ا  جالف بح بعض بلبم العلت 

 : أنول
واهلل لو  ان هذا ا سج  ا  من فضول الكالم تان ا م  ولكن ا م  عنيت ولديب هصداك 

لبابددد  و مندددا حلاجدددم ا ن سدددك أ ىن خاجدددم  و هدددذا البحدددع البابددد  املصاصددد  ملدددذهب أهددد  ا
نضدديجاا والندداه  أنددك أندد  السددبب ا  ثدد ة ا  ددجالف بددح بلبددم العلددت فدداهلل خسدديبك و  

 .خول و  نوة    باهلل
 .وسوف اتبع هذا البحع بكالم العلماء وأ لجات

أسأل اهلل أن  ص ع املسلمح والسل يح اخللص بص م أ ص  ن ر  
 . بيصا حممد وعلى آله وصحبه وسلتلسميع الدعاء وصلى اهلل على ن
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