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ملخص البحث:

احلمد هلل وحده.
والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
لث و ثا
أما بعد :فإن هذا البحث ال دثد ق يةثنق ناثد ااثق واااثادنا وااعثادر الثي اثأه علندثا أهثل احلثدد
موضوعه دةاح وتبنني هنئق نظأ احمل ّدث احلدد سنداً ومتناً من خالل األسئلق التالنق:
 هل دنظأ احملدِّث احلدد متناً دون النظأ فنه سنداً؟ وهل دبدأ بالنظأ السند أم ااق؟ ما هي الكنفنق الي دتم هبا نظأ احملدِّث مق احلدد ؟ ما األصول الي دأاعندا أهل احلدد عند النظأ احلدد ؟ الةوابط الي كأت لناد ااق هل داصد هبا ناد ااق دون لتفات للسند؟ عالل احملدث للحدد من ادق التفأد هل هو علق يادحق مطلااً؟ويد خلص البح ىل نتائج أمهدا:
 أن اإلسناد للمحدث هو أساق نظأه احلثدد وحكمثه علنثه سثنداً ومتنثاً ودثه نظثأه ااثق تبعثاً لثذل مثنادتني كأمها الباح مع البنان.
 أن نظأ احملدِّث ااق دتم ادتني:ث اجلدق األوىل :مده موافاته وخمالفته لغثره مثن الثأواة سثواا ا امثهم معدثم وادثق أصثل ا ث أم
مل دشهم معدم .والنظأ ااق من هذه اجلدق من أال تصحنح النسبق.
 اجلدق الثاننق :مده ااوافاق وااخالفق لنصوص الشأع. أن احمل ثثديني دأاع ثثون ل ث التس ثثلنم واإلو ثثان للح ثثدد وت ثثأم ده ألدن خمالف ثثق .و ل ث ماتة ثثى أن الس ثثنق مث ثثلالاثأنن وأن السثثنق مبننثثق للاثثأنن وأن تثأد االخثثتال الظثثاهأ ال دث د احلثثدد  .ودأاعثون تطبنث ياعثثدة خمتلث احلثثدد
ومشكله.
 أن الةثوابط الثثي كأهثثا أهثثل العلثثم للحكثثم علثثى ااثثق ثثا م ثأادهم :أن كثثم هبثثا علثثى ااثثق انب ثاً ىل ان ث مثثعالسثثندأل أل ثثم أص ثالً ال دلتفتثثون ىل خ ث ال سثثند لثثه .فدثثي تعثثني احلكثثم بالوضثثع ولثثو كثثان السثثند ثثاهأه الصثثحق فننظثثأ
احملدث إلعالل السند ولو بعلق غر يادحق .بله أن كان فنه ضع دسر.
 أن احملثديني اهتمثوا بناثثد ااثثق اهتمامثاً ديناثاً اثثداً منةثثبطاً وثثدود الشثثأع والثثددن فدثثم ال دلتفتثثون ىل الناثثد ا ث ّثأدللمق دون اعتبا السند.
 أن احملديني يد دعلون احلدد بعلل غر يادحق مبجأدها ولكندم دلجهون ىل التعلنل هبا مع نكا ة ااثق والسثالمقالظاهأة للسند فدذا التعلنل واحلالق هذه يادح احلدد .
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نظر المحدِّث عند نقد الحديث

بقلم

محمد بن عمر بن سالم بازمول

1

إن احلمددهلل حن دمددهلل حن ت يندد ،و ن حن ت يندد،عوذ حن تي د ش وددأ حن ن د مددذت يون د أحن تن د
سوئأت عمأل أحن ن يههلل ا فال نضل لنحن تن يضلل فال هأدي لن.
ت مههلل ن ال إلن إال ا تحهلل ال مذيك لن.
ت مههلل ن حممهللاً عبهلل ت س لن . 
ِ
آمنُواْ اتّ ُقواْ اللّهَ َح ّق تُ َقاتِِه َولَ تَ ُموتُ ّن إِلّ َوأَنْ تُ ْم ّم ْسلِ ُمو َن
ين َ
يَا أَيُّ َها الّذ َ
ات اتس ُق ْوا َمس ُل ُم الس ِذ ُْ َ لَ َق ُل ْم ِم ْن نَ ْ َوا ِح َة َو َ لَ َق ِم ْن َه ا َهْو َو َه ا َوَ س
ث
يَ أَيُّ َه ا النس ُ
ِ
ِ
س سِ
ِ ِ
ام إِ سن اللسهَ َكا َن َعلَْي ُل ْم َمِِ ْيباً
س َءلُو َن ِه َواأل َْم َح َ
س ًء َواتس ُق ْوا اللهَ الذ ُْ تَ َ
م ْن ُه َما ِم َوالً َكث ْيراً َون َ
ِ
ص لِ ْْ لَ ُل ْم أَ ْع َم الَ ُل ْم َويَ ِْ ِ ْر لَ ُل ْم
آمنُواْ اتّ ُق واْ اللّ هَ َوُِولُواْ َِ ْولً َي ِةيةاً .يُ ْ
ين َ
يَا أَيُّ َها الّذ َ
اه فَ ْوهاً َع ِظيماً.
ذُنُوَ ُل ْم َوَمن يُ ِط ِع اللّهَ َوَم ُيولَهُ فَ َق ْة فَ َ
أما بعد :فثإن أصثدا الكثالم كثالم اهلل وخثر ادثدحم هثدحم رمثد وم ّثأ األمثو رثديا ا
وكل رديق بدعق وكل بدعق ضاللق وكل ضاللق النا .
ّأمثثا بعثد :فدثذه د اسثثق بعنثوان "نظ ر المح ةن عن ة نق ة الح ةيث" أبثني فندثا ادثثات
نظثثأ احملثثدِّث عنثثد ناثثده .ويثثد اهثثتم كثثثر مثثن البثثاحثني بااوضثثوع وكتب ثوا فنثثه كتابثثات انثثدة
نفنسثثق لكندثثا ايتصثثأت علثثى بنثثان مواضثثع ناثثد احملثثديني للمثثق دون دةثثاح وتبنثثني دنئثثق نظثثأ
احمل ّدث احلدد سنداً ومتناً .وهل داتصأ نظأه على السند دون ااق؟ وما الكنفنق الثي دثتم
هبثثا النظثثأ احلثثدد سثثنداً ومتن ثاً؟ وهثثل دبثثدأ بثثالنظأ السثثند أم ااثثق؟ مثثا األصثثول الثثي
دأاعندا أهل احلدد عند النظأ

احلدد ؟

هذا وتشتمل الد اسق على بنان النااط التالنق:
 اإلسناد من الددن. ماصود احملدث تصحنح نسبق احلدد ال تأد تصحنح معناه. التسلنم للحدد و ن مل دعأ تفسره ودبلغه العال. األصول الي اعوها عند ناد ااق. -تأد االستبعاد العالي أو ااخالفق الي وكن معدا اجلمع والتوفنث ال دث ان ادجثوم
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على د احلدد .
 معىن الةوابط الكلنق الي كأها أهل العلم للحكم على ااق. أسلوب احملديني التعبر عن ناد ااق. احلكم بنكا ة ااق ددخله االاتداد. ا الصق.و
س ثثائالً اهلل ب ثثهن ل ثثه احلم ثثد ال ل ثثه ال ه ثثو احلن ثثان اان ثثان ب ثثددع الس ثثموات واأل
اجلثثالل واإلكثأام أن دتابثثل لنثثع عملثثي خالصثاً لوادثثه الكثثأ وأن دثثأايق فنثثه الابثثول
الدننا واآلخأة و نه مسنع تن .
كتبه
محمة ن عمر ن يالم اهمول
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نظر المحةن عنة نقة الحةيث

ودشتمل على بنان النااط التالنق:
 اإلسناد من الددن. ماصود احملدث تصحنح نسبق احلدد ال تأد تصحنح معناه. التسلنم للحدد و ن مل دعأ تفسره ودبلغه العال. األصول الي اعوها عند ناد ااق. تأد االستبعاد العالي أو ااخالفق الي وكن معدا اجلمع والتوفنث ال دث ان ادجثومعلى د احلدد .
 معىن الةوابط الكلنق الي كأها أهل العلم للحكم على ااق. أسلوب احملديني التعبر عن ناد ااق. احلكم بنكا ة ااق ددخله االاتداد. ا الصق.وإليك البيان :
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دعتمد احملدِّث

حكمه على األحادد اعتماداً كلناً علثى

السثند()1

ودثه

ااثق()2

تبع ثاً ل ثثه( .)3والس ثثند للمح ثثدث ه ثثو حأد ث تص ثثحنح نسثثبق اا ثثق ىل مثثن وحم عن ثثه .ف ثثإ ا
صثثحن نسثثبق ااثثق نظثثأ فنثثه نظثثأة أخثثأه وسث ااعثثىن لتصثثحنح ااعثثىنأل الاثثأم كثثان
اإلسناد من الددن.
اإليناد من الةين:

يثثال أبثثو سثثعد السثثمعا (ت562هثث) ثثه اهلل :ماعلثثم وفاث اهللأل أن علثثم احلثثدد
أمث ثثأ العلث ثثوم بعث ثثد العلث ثثم بكتث ثثاب اهلل سث ثثبحانه وتع ث ثثاىلأل األحك ث ثثام مبنن ث ثثق علندم ث ثثا
ومسثثتنبطق مندمثثا واهلل سثثبحانه وتعثثاىل مث ّثأ نبننثثا صثثلى اهلل علنثثه وسثثلم حن ث يثثال:
﴿ومثا دنطث عثثن ادثثوه ن هثثو ال وحثي دثثوحى﴾ [الثثنجم ...]4-3:وألفثثار سثثول اهلل
صثثلى اهلل علنثثه وسثثلم البثثد دثثا مثثن الناثثل و ال تعثثأ صثثحتدا ال باإلسثثناد الصثثحنح
والصحق اإلسناد ال تعأ ال بأوادق الثاق عن الثاق والعدل عن العدلماهث(.)4
[ فاإلسث ثثناد مطلث ثثوب الث ثثددن يث ثثد غبث ثثن لنث ثثه أئمث ثثق الشث ثثأع ااتث ثثني واعلث ثثوه مث ثثن
خصائص أمق سند ااأسلني وحكموا علنه بكونه من سنق الددن](.)5
 ي ثثال رم ثثد ب ثثن سث ثردن (ت110هث ثث) ثثه اهلل  :مه ثثذا العل ثثم دد ثثن ف ثثانظأوا عم ثثنتهخذون ددنكمم(.)6
( )1دطل ث ث السث ثثند عنث ثثد احملث ثثديني ودأدث ثثدون بث ثثه :سلسث ثثلق واة ااث ثثق .أو حأد ث ث ااث ثثق .ومسث ثثي سث ثثنداً
العتمادهم علنه احلكم على احلدد بالصحق نو الةع .
( )2ااق :ما انتدى لنه السند .وخيصه بعةدم بث الكالم النبوحم .واألول هو الشائع.
( ) 3ال دعه على هذا بهنه كم من حدد صح سنده تأم العمل به! ألن صحق احلثدد ال دلث م
مندا العمل به فدذا ميا وهذا ميا أال تأه احلدد الصحنح اانسوخ فإن تثأم العمثل بثه
بسب نسخه مل ونع من احلكم بصحته فال تالام بني صحق سند احلدد وبني العمل به .
( )4أدب اإلمالا واالستمالا ص 4-3بتصأ .
( )5من كالم اللكنوحم كتابه األاوبق الفاضلق ص.21
( )6مادم ثثق ص ثثحنح مس ثثلم ص 14اجل ثثأح والتع ثثددل ( )15/2ا ثثأوحني الب ثثن حب ثثان ()21/1

=
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 -يال سفنان الثو حم (ت161هث)

ه اهلل  :ماإلسناد سالح ااؤمنم(.)1

 يال عبداهلل بن اابا م (ت181هث) ه اهلل  :ماإلسناد من الددنم(.)2يثثال الشثثاحيب (ت790هثث) ثثه اهلل تعثثاىل :ماعلثوا اإلسثثناد مثثن الثثددن و ال دعنثثون:
حديق فالن عن فالن تأداً .بل دأددون ل اا تةمنه مثن معأفثق الأاثال الثذدن ثدث
عندم حىت ال دسند عثن تدثول وال تثأوح و ال مثتدم ال عمثن لصثل الثاثق بأوادتثهأل
ألن وح ااسهلق أن دغل علثى الظثن مثن غثر دبثق :أن لث احلثدد يثد يالثه صثلى اهلل
علنه وسلم لنعتمد علنه الشأدعق وتسند لنه األحكامماهث(.)3
يال اللكنوحم (ت1304هث) ه اهلل بعد سويه للعبا ات السثاباق عثن ابثن سثردن و
الذدن معه يال :مفدذه العبثا ات بصثأاحتدا أو بإمثا ا تثدل علثى أنثه البثد مثن اإلسثناد
كثثل أمثثأ مثثن أمثثو الثثددن وعلنثثه االعتمثثاد أعث ّثم مثثن أن دكثثون ل ث األمثثأ مثثن يبنثثل
األخبا النبودق أو األحكام الشأعنق أو اانايث والفةثائل وااغثااحم والسثر والفواصثل
وغر ل من األمو الي دا تعل بالثددن ااتثني والشثأع اابثني .فشثيا مثن هثذه األمثو
ال دنبغث ثثي علنث ثثه االعتمث ثثاد مث ثثامل دتهكث ثثد باإلسث ثثناد ال سث ثثنما بعث ثثد الاث ثثأون ااشث ثثدود دث ثثم
با رم(.)4
وا ثثا ك ثثان األم ثثأ هب ثثذه ا ط ثثو ةأل احت ثثان ىل معأف ثثق ع ثثدول النال ثثق م ثثن غ ثثرهمأل لنؤخ ثثذ
ّ
حدد العدل الةابط ودهم حثدد الفاسث ودنظثأ حثدد خفنث الةثبط سثيا
________________________________________
=

ضعفاا العانلي (.)7/1
( )1سنن الدا مي ( )112/1ا أوحني البن حبان (.)23/1
( )2مادم ثثق ص ثثحنح مس ثثلم ص 15اجل ثثأح والتع ثثددل ( )16/2ا ثثأوحني الب ثثن حب ثثان ()26/1
الكفادق ص.392
( )3االعتصام (.)225/1
( )4األاوبق الفاضلق ص.27
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احلفظ فإن واف حددثه الثاات يُبِل واعت به و ال مل دابل.
مفلمثثا مل الثثد سثثبنال ىل معأفثثق مثثيا مثثن
يثثال ابثثن أمت حثثا (ت327ه ثث) ثثه اهللّ :
مع ثثا كت ثثاب اهلل وال م ثثن س ثثنق س ثثول اهلل ص ثثلى اهلل علن ثثه وس ثثلم ال م ثثن اد ثثق النا ثثل
والأوادقأل وا أن ن بني عثدول النايلثق والثأواة وياثا م وأهثل احلفثظ والتثبثن واإلتاثان
م ث ثثندم وب ث ثثني أه ث ثثل الغفل ث ثثق وال ث ثثوهم وس ث ثثؤ احلف ث ثثظ والك ث ثثذب واخ ث ث ثهاع األحادد ث ث ث
الكا بقماهث(.)1
مقصود المُحَدِّث تصحيح نسبة المتن ال مجرد تصحيح معناه:

ويثد دصثثح ااعثثىن عنثثد احملثثدِّث وال تصثح نسثثبته

ىل الأسثثول 

ألن الاةثثنق عنثثده

لنسثثن تثثأد تصثثحنح ااعثثىن بثثل األصثثل هثثو تصثثحنح النسثثبق( )2ف ثهاهم كمثثون علثثى
أحادد بالةع بل بالوضع مع صحق معناها فدي صحنحق ااعىن ضعنفق اابىن.
ويثثد تصثثح النسثثبق عنثثدهم و ال دوي ث علثثى تفسثثرها وال دبلثثل العاثثل د م معناهثثا
كالشهن األحاددث الثي تثدخل ااتشثابهأل ا يلنثا ااتشثابه هثو مثا دشثكل معنثاه و
ال دبني مغ اه بالنسبق ىل النص الذحم من هذا الابنل مبفأده دون ده ىل احملكم.
يثثال ابثثن عبثثاق (ت68ه ثث) ضثثي اهلل عندمثثا :م نثثا كنثثا ا مسعنثثا الأاثثل داثثول :يثثال
سثول اهلل صثثلى اهلل علنثثه وسثلم ابتد تثثه أبصثثا نا .وأصثغننا لنثثه بر اننثثاأل فلمثا كث النثثاق
الصع والذلول مل نهخذ من الناق ال ما نعأ م(.)3
يثثال رمثثد بثثن سثردن (ت110هثث) ثثه اهلل :ممل دكونثوا دسثثهلون عثثن اإلسثثنادأل فلمثثا
ويعثثن الفتنثثق يثثالوا :مساثوا لنثثا اثثالكم فننظثأ ىل أهثثل السثثنقأل فنؤخثثذ حثثددثدم ودنظثثأ ىل
( )1اجلأح والتعددل (.)5/1
( )2لثثذل ال دعت ث عنثثدهم تثثيا ندثثق مبعثثىن حثثدد مل دصثثح سثثنده مثثاهداً دأينثثه ىل مأتبثثق احلسثثن
لغره .تهمل!
( )3مادم ث ثثق ص ث ثثحنح مس ث ثثلم ( )13/1الكام ث ثثل الة ث ثثعفاا ( )62/1ا ث ثثأوحني الب ث ثثن حبث ث ثثان
(.)38/1
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أهل البدع فال دؤخذ حددثدمم(.)1
فالسند عند احملدث هو األصثل
تبعاً لذل .

نسثبق ااناثول ىل يائلثه يباتثا أو نفنثاً ودثه ااثق
اإلسنادماهث()2

يال معبق بن احلجان (ت160هث) :م ا دعلم صحق احلدد بصحق
يثثال ثثي بثثن سثثعند الاطثثان (ت198ه ثث) ثثه اهلل :مال تنظثثأوا ىل احلثثدد ولكثثن
انظ ث ث ثثأوا ىل اإلس ث ث ثثناد ف ث ث ثثإن ص ث ث ثثح اإلس ث ث ثثناد و ال ف ث ث ثثال تغ ث ث ثثهوا باحل ث ث ثثدد ا مل دص ث ث ثثح

اإلسنادماهث(.)3
يثثال ابثثن الاطثثان

ثثه اهلل :موظي ل المح ةن النظ ر ف األي انية م ن حي ث ال روا

والتصال والنقطاعأل فهمثا معا ضثق هثذا ااثق لث اآلخثأ وأمثباه هثذا فلثنا مثن نظثأه بثل
هو من نظأ الفانه و ا نظأ الفانه تبني له خال ما كأماهث(.)4

ااثثق ولكثثن أهثثل احلثثدد دنظثثأون

ولثثنا معثثىن هثثذا مهثثال النظثثأ
د استدم للحدد من ادتني:
اجلدق األوىل  :حال تصحنح النسبق بالنظأ

ااثثق أينثثاا

ااوافاق والتفأد.

( )1سنن الدا مي ( )112/1مادمق صحنح مسلم (.)15/1
( )2التمدند البن عبدال (.)57/1
( )3اجلامع ألخالا الأاوحم ( )102/2سر أعالم النبالا ( .)188/9وانظثأ :السلسثلق الصثحنحق
(.)40/6
( )4بنان الوهم واإلددام ( .)317/5واا كأ عبد احل اإلمبنلي حدد عن امأأة من بق النجا
يالن :مكان بني من أحول بنن ّ
حول ااسجد فكان بالل دؤ ن علنه ...م مث ّده عبد احل
ه اهلل باوله :مالصحنح الذحم ال اختال فنه أن بالالً دؤ ن بلنلمأل اا يال ل تعابه ابن
الاطان باوله ( بنان الوهم واإلددام 336/5ث :)337موجييا على ّأصله أن دكون هذا
صحنحاً من ادق اإلسناد فإن ابن سحاا عنده ياق ومل دعأ له اآلن ال من ادق معا ضق
غره وهذا لنا من نظر المحةن و ا نظأ به الفانه تبني له منه خال ما يال هو من أنه
ال بتاددأ أن دكون يوله :موأن بالالً دنادحم
و ل أنه ال دتحا بنندما التعا
معا
بلنلم سائأ العامماهث
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اجلدث ثثق الثاننث ثثق  :حث ثثال تصث ثثحنح ااعث ثثىن بث ثثالنظأ مث ثثده موافاتث ثثه
وخمالفته لنصوص الشأعأل سواا فنما الاأنن العظنم أو ما ااا به الثاات.
ففي اجلدق األوىلأل دنظأ احملدث هل خال الثأاوحم وادتثه سثنداً ومتنثاً وادثق غثره أو
ال؟
حالني :
ودتم ل
احلال األوىل :أن دشثأم الثأاوحم أهثل احلفثظ وادتثهأل فدنثا ا وافادثم
يبل حددثه و ال ُ َّد .
احلال الثاننثق :أن دنفثأد الثأاوحم باحلثدد أل فدنثا ّمثا أن دكثون الثأاوحم
حن الابول أو حن الأد.
فإن كان حن الأدأل ُ َّد حددثه.
يث ثثال ابث ثثن أمت حث ثثا (ت327ه ث ثث) ث ثثه اهلل  :متعث ثثأ اث ثثودة الث ثثددنا
بالاناق ىل غره فإن خالفه احلُمأة والصفااأل عُلِم أنه مغشوش .ودعلم انا اجلثوهأ
بالانثثاق ىل غثثره .فثثإن خالفثثه ااثثاا والصثثالبق عُلِثثم أنثثه ااثثان .وداثثاق صثثحق احلثثدد
بعدالثثق نايلنثثه وأن دكثثون كالمثاً دصثثلح أن دكثثون مثثن كثثالم النبثثوة ودعلثثم سثثامه و نكثثا ه
بتفأد من مل تصح عدالته بأوادته واهلل اعلمماهث(.)1
و ن كان حن الابولأل نظأ هل هو ممن تمل تفأده أو ال؟
فإن كان ممن تمل تفأده يُبِل حددثه.
و ن كثثان ممثثن ال تمثثل تفثثأده أل نظثثأ هثثل حثثدَّث عثثن النثثيب صثثلى اهلل
علنه وسلم مبا ثدِّث الثاثات خالفثه؟ فثإن واثد أنثه حثدَّث مبثا ثدث الثاثات خالفثه ُ َّد
خ ه هذا( .)2و ال يُبِل.
( )1تادمق اجلأح والتعددل ص.351
( ) 2ال ا وادت يأائن تدل على ضبطه اأوده هذا فدنا دصا ىل اجلمع والتوفنث ن أمكثن و ال

=
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يثال الشثثافعي (ت204هثث) ثه اهلل :مال تاثثوم احلجثثق ةث ا اصثق حثثىت جيمثثع أمثثو اً:
...م  .و كأهثا ثه اهلل و كثأ مندثا :موأن دكثثون  ...ا مثأم أهثل احلفثظ احلثثدد
واف حددثدم  ...بأدثاً مثن أن دكثون  ...ثدِّث عثن النثيب مثا ثدِّث الثاثات خالفثه عثن
النيب ...م(.)1

و اجلدق الثاننق :ن تفأد باحلدد

ا ٍو تمل تفأده وويعن خمالفق بني احلدد الذحم

دأودثثه وبثثني غثثره مثثن نصثثوص الشثثأع وأمكثثن اجلمثثع والتوفنث صثثر لنثثه( .)2وال جيثثوا أن
دصا ىل احلكم بالةع أو الهانح أو النسخ واحلال هذه.
فإن مل وكن اجلمع والتوفن وعُلِم التا دخ اعل ااتهخأ ناسخاً للمتادِّم.
فإن مل وكن الاول بالنسخأل صر ىل الهانح بثني النصثوصأل فنكثون الثأااح مابثوال
وااأاوح معلوالً.
يثثال الثثذهيب (ت748ه ثث) ثثه اهلل :مالثاثثق احلثثافظ ا انفثثأد بهحادد ث كثثان أ فثثع ل ثه
وأكمل لأتبته وأدل على اعتنائه بعلم األيأ وضبطه دون أيأانه ألمناا ما عأفوها .اللدم
ال أن دتبني غلطه وومهثه الشثياأل فنعثأ لث أل فثانظأ ىل أصثحاب سثول اهلل صثلى
اهلل علنه وسلم الكبا والصغا ما فندم أحد ال ويثد انفثأد بسثنق فناثال :هثذا احلثدد
ال دتثثابع علنثثه .وكثثذل التثثابعون كثثل واحثثد عنثثده مثثا لثثنا عنثثد اآلخثثأ مثثن العلثثم .ومثثا
الغأ هذاأل فإن هذا ماأ على ما دنبغي علم احلدد .
وأن تفأد الثاق ااتان دُعد صحنحاً غأدباً(.)3
وأن تفأد الصدوا ومن دونه دُعد منكأاً(.)1

________________________________________
=

صر ىل النسخ ن أمكن و ال صر ىل الهانح وأعلن الأوادق ااأاوحق.
( )1الأسالق ص 370ث.371
( )2فتح ااغن (.)299/1
( )3كذا أحل هنا وسنه  -ن ماا اهلل تعاىل  -بنان ما فنه.
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وأن كثثثا ال ثأاوحم مثثن األحادد ث الثثي ال دواف ث علندثثا لفظ ثاً أو سثثناداً دصثثره مثثهوم

احلدد ماهث(.)2
وهذه اجلدق الثاننق هي من نظأ احملدث الفانه و ثا تكثون بعثد يبثوت احلثدد بثالنظأ
ىل اإلسثثناد وبثثالنظأ ااثثق مثثن اجلدثثق األوىل .وتاأدثثأ هثثذا هثثو مثأاد األئمثثق ث واهلل اعلثثم ث
فنمثثا سثثب يبثثل يلنثثل مثثن يصثثأ نظثثأ احملثثدث علثثى اإلسثثناد وأن صثثحق احلثثدد تتوي ث
علنثثهأل فلثثنا م ثأادهم دثثم اهلل نفثثي نظثثأ احملثثدث ىل ااثثق مطلا ثاً و ثثا م ثأادهم بنثثان
اجلدق الي دتوي علندا احلكم بثبوت احلدد أو عدم يبوته وهي اإلسثناد ودكثون النظثأ
ااق تبعاً له باعتبا اجلدق األوىل!
التسليم للحديث وإن لم يعرف تفسيره ،ويبلغه العقل:

و ا يبن احلدد (سواا بتفأد من دابل تفأده أم مبوافاق اوده لغره من الثاثات) ال
جيوا ّده أد أن العال ال دبلغه أو ال دا على تفسره ومعناه.
يثثال أ ثثد بثثن حنبثثل (ت241ه ثث) ثثه اهلل :مومثثن السثثنق الالامثثق الثثي مثثن تثثأم مندثثا
خصلق مل دابلدا ودؤمن هبا مل دكن من أهلدا:
اإلوان بالاد خره ومثأه .والتصثدد باألحاددث فنثه واإلوثان هبثا ال داثال :مملم و
المكن م .ا هو التصدد واإلوان هبا.
ومن مل دعأ تفسر احلدد ودبلغه عالثه فاثد كفثي وأح ِكثم لثهأل فعلنثه اإلوثان بثه
والتسثثلنم لثثه .مثثثل حثثدد مالصثثادا

ااصثثدوام()3

ومثثثل مثثا كثثان مثلثثه

الاثثد  .ومثثثل

________________________________________
=

( )1كذا أحل ه اهلل وسنه  -ن ماا اهلل تعاىل  -بنان ما فنه.
( )2من ان االعتدال (140/3ث.)141
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
الصثثاد ُا
ثال :احث َّثديثاناا ا ُسث ُ
معبث ِثد اللَّث ِثه ياث ا
ص ثلى اللثثهُ اعلانثثه او اس ثل ام اوُهث اثو َّ
( )3لعلثثه دعثثق حثثدد  :ا
ثول اللثثه ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المص ُد ُ ِ
ِ
ِ
ني دثاوًما ُمثَّ دا ُكو ُن ال ا اعلااثقً مثث ال الث ا ُمثَّ
اح اد ُكم ُجي ام ُع اخل ُاهُ باط ِن أ ُِّمه أا باع ا
وا َّن أ ا
ا
د ُكو ُن ِ الِ مةغاقً ِمثثل الِث ُمثَّ دثأسثل الملاث فاثن ثنث ُفخ فِن ِثه الثاأوح ودثثؤمأ بِثها ب ِع اكلِم ٍ
ثات بِ اكتث ِ
ا ا ُ اُ ا ُ ا ُ
ا ُ
ا
ا ا ُ اُ ا ا
=
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أحادد الأؤدق كلدا .و ن نبن عن األمساع واستوحش مندا ااستمع .و ثا علنثه اإلوثان
هبا وأن ال دأد مندا حأفاً واحداً وغرها من األحادد ااهيو ات عن الثاات.
وأن ال خياصثثم أحثثداً .و ال دنثثا أه .و ال دثثتعلم اجلثثدالأل فثثإن الكثثالم الاثثد والأؤدثثق
والاثثأنن وغرهثثا مثثن السثثنن مكثثأوه ومندثثي عنثثهأل ال دكثثون صثثاحبه  -و ن أصثثاب بكالمثثه
السنق  -من أهل السنق حىت ددع اجلدال ودسلم ودؤمن باآليا م(.)1
وفائثثدة هثثذا الثثنص بنثثان أنثثه ال دشثثهط صثثحق احلثثدد معأفثثق تفسثثره وأن تبلغثثه
العا ثثول وأن اا ثثدا عل ثثى النظ ثثأ الس ثثند واا ثثق بالتفص ثثنل الس ثثاب م ثثن اد ثثق ااوافا ثثق
والتفأد .مث من ادق لان مده ااخالفق فلنا كل خمالفق ااق بعد تصحنح نسبته
تعت خمالفق مؤيأة .بل يد دتوهم احملدث خمالفق ولنا مثن ميا.

ويال ابن تنمنق (ت728هثث) ثه اهلل :م ن مثا أخث بثه الأسثول صثلى اهلل علنثه وسثلم عثن
به فإنه جي اإلوان به سواا عأفنا معناه أو مل نعأ أل ألنثه الصثادا ااصثدوا فمثا اثاا

الكتاب والسنق وا على كل مؤمن اإلوان به و ن مل دفدم معناهماهث(. )2
و كأ ابن حجأ العساال (ت852هث) ه اهلل أن عدم االحالع على ااأاد من ا ث ال
________________________________________
=

ِ
ِايِ ِه وأ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اح اد ُكم لاناثع ام ُثل بِ اع ام ِثل أاه ِثل اجلانَّ ِثق اح َّثىت
االه او اع امله او اما ٌّي أاو اسعند فاث اوالَّذحم اال لاها اغنثُأهُ َّن أ ا
ا ا
م ثثا د ُك ثثو ُن بثنثناثثه وبثنثناثد ثثا َِّال ِ اع فاثنس ثبِ علان ث ِثه ال ِ
ثاب فاثناثع ام ث ُثل بِ اع ام ث ِثل أاه ث ِثل النَّثثا ِ فاثنا ثثد ُخلُ ادا اوِ َّن
ث
ت
ك
ا
ا ا ُ ا
ا ُ اا ا
ُ
ا ا
أاح اد ُكم لانثعمل بِعم ِل أاه ِل النَّا ِ ح َّىت ما د ُكو ُن بثنثناه وبثنثناثدا َِّال ِ اع فاثنسثبِ علان ِثه ال ِ
ثاب فاثناثع ام ُثل
ت
ك
ا ا ُ ا
ا ا ا ا ُ اا ا
ا ُ
ا
ا ا ُ اا
بِ اع ام ِل أاه ِل اجلان َِّق فاثناد ُخلُ ادام
أخأاثثه البخثثا حم كتثثاب الاثثد بثثاب الاثثد حثثدد يثثم ( )6594و بثثدا ا ل ث بثثاب
كثثأ ااالئكثثق حثثدد يثثم ( )3208و مواضثثع أخثثأه وأخأاثثه مسثثلم كتثثاب الاثثد بثثاب
كنفنثثق ا ل ث اآلدمثثي بطثثن أمثثه حثثدد يثثم ( )2643واللفثثظ لثثه .انظثثأ :اثثامع األصثثول
(113/10ث ث )114وتعلن ث ااعل ث علثثى كتثثاب أصثثول السثثنق أل ثثد بثثن حنبثثل وادثثق عبثثدوق
ص.43
( )1أصول السنق أل د بن حنبل وادق عبدوق بن مال العطا ص42ث.49
( )2تموع الفتاوه (( )41/3التدمأدق).
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داتةي تغلنط احلفار( )1واهلل ااوف .
األصول التي راعوها عند النظر في المتن:

وهذا التسلنم مندم للحدد بعد صحق نسبته مبق على أصول ماأ ة وهي:
 1ث السنل مثل القرآن.
يال صلى اهلل علنه وسلم :مأال أوتنثن هثذا الكتثاب ومثلثه معثه .أال دومث اثل
مثثبعان علثثى أ دكتثثه داثثول :علثثنكم هبثثذا الاثأنن فمثثا واثثد فنثثه مثثن حثثالل فثثهحلوه ومثثا
واثثد فنثثه مثثن حثأام فحأمثثوه .أال ال ثثل لكثثم احلمثثا األهلثثي و ال كثثل حم نثثاب مثثن
السثثباع و ال لاطثثق معاهثثد أال أن دس ثثتغق عندثثا صثثاحبدا ومثثن ن ث ل باثثوم فعلثثندم أن
داأوه فإن مل داأوه فله أن دعابدم مبثل يأاهم .أخأاه أبوداود.
ولفثثظ الهمثثذحم :مأال هثثل عسثثى اثثل دبلغثثه احلثثدد عثثق وهثثو متكثثيا علثثى أ دكتثثهأل
فناول :بنننا وبننكم كتاب اهلل فمثا واثدنا فنثه حثالال اسثتحللناه ومثا واثدنا فنثه حأامثاً

حأم اهللم(.)2
حأم سول اهلل كما ّ
حأمناه .و ن ما ّ
فالسنق مثل الاأنن

واوب العمل هبا ول وم يبودا.

ومثله كو ا وحناً يثال اهلل تبثا م وتعثاىل﴿ :ومثا دنطث عثن ادثوه ن هثو ال وحثي
دوحى﴾ [النجم .]3 :يال حسان بثن عطنثق (أحثد التثابعني مثن ياثات الشثامنني تثو

( )1فتح البا حم (.)45/7
( )2حدد صحنح .عن ااادام بن معد دكأب ضي اهلل عنه.
أخأاه أبوداود كتاب السثنق بثاب لث وم السثنق وسثنده صثحنح وأخأاثه الهمثذحم كتثاب
العل ثثم ب ثثاب ي ثثم  60وحس ثثنه .واحل ثثدد أخأا ثثه أ ثثد مس ثثنده ( )130/4بنح ثثو لف ثثظ أمت
داود و ( )132/4بنحثثو لفثثظ الهمثذحم وأخأاثثه ابثثن مااثثق ااادمثثق بثثاب تعظثثنم حثثدد
سول اهلل صلى اهلل علنه وسلم حدد يم ( )12بنحو لفظ الهمذحم.
خمتص ثثأ س ثثنن اب ثثن ماا ثثق ( )7/1وك ثثذا را ث ث ا ثثامع األص ثثول
واحل ثثدد ص ثثححه األلب ثثا
(.)281/1
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حثثدود 130ه ثث)( :)1مكثثان ا دثثل علنثثه السثثالم دن ث ل علثثى سثثول اهلل صثثلى اهلل علنثثه
وسلم بالسنق كما دن ل علنه بالاأنن دعلمه داها كما دعلمه الاأننم(.)2
ومثثثل الاثثأنن العظثثنم ال داثثدح يبوتثثه واثثود احملكثثم وااتشثثابه فمحكمثثه دثثؤمن بثثه
ودص ثثدا ب ثثه ومتش ثثاهبه دس ثثلم ل ثثه و ك ثثم ب ثثاحملكم علن ثثه .والس ثثنق فند ثثا رك ثثم ومتش ثثابه
دصدا هبما و مل متشاهبدا على ركمدا.
2ث السنل مبينل للقرآن اللريم.

فالسنق تواف الاأنن العظنم وتبننه وتستال عنه بالتشأدع.
يال تبا م وتعاىل﴿ :وأن لنا لن الذكأ لتبني للناق ما نث ل لثندم ولعلدثم دتفكثأون﴾
[النحل.]44:
ويال تعاىل﴿ :وما أتاكم الأسول فخذوه وما اكم عنه فانتدوا﴾ [احلشأ.]7:
ويال تعاىل﴿ :ومن دطع الأسول فاد أحاع اهلل﴾ [النساا.]80:
يال أبوعبداهلل رمد بن نصأ ااأواحم (294هث) :م ِكأ ِ
السنق على كم تتصأ .
ُ
يثثال أبوعبثثداهلل :فالسثثنق تتصثثأ علثثى أواثثه :سثثنق ااتمثثع العلمثثاا علثثى أ ثثا واابثثق.
وسنق ااتمعوا على أ ا نافلق .وسنق اختلفوا علندا أواابق هي أم نافلق.
مث السنق الي ااتمعوا على أ ا واابق تتصأ على وادني:
أحدمها  :عمل.
واآلخأ  :وان.
( )1سر أعالم النبالا (.)466/5
( )2أيأ صحنح اإلسناد.
أخأاثثه الثثدا مي سثثننه ( )145/1ونعثثنم بثثن ثثاد اوائثثده علثثى كتثثاب ال هثثد البثثن اابثثا م
لن يم ( )90وابن نصأ ااأواحم كتاب السنق ص 32ث 33لثن يثم ( )102ص111
لن يم . 402
واأليثثأ صثثحح سثثناده احلثثافظ ابثثن حجثثأ فثثتح البثثا حم ( )291/13وبثثد البثثد لاناثثه
لكتاب السنوحي ممفتاح اجلنقم ص.38

15

فالذحم هو عمل دتصأ ىل أواه:
سثثنق ااتمع ثوا علثثى أ ثثا تفسثثر اثثا افهضثثه اهلل تم ثالً كتابثثه فلثثم دفسثثأه واعثثل
تفسثثره وبنان ثثه ىل س ثثول اهلل ص ثثلى اهلل علن ثثه وسثثلم ي ثثال اهلل ع وا ثثل﴿ :وأن لن ثثا لن ث
الذكأ لتبني للناق ما ن ل لندم ولعلدم دتفكأون﴾ [النحل.]44:
والثثثا  :سثثنق اختلف ثوا فندثثا فاثثال بعةثثدم :هثثي ناسثثخق لثثبعا أحكثثام الاثثأنن .ويثثال
بعة ثثدم :ال ب ثثل ه ثثي مبنن ثثق خ ثثاص الا ثثأنن وعام ثثه ولنس ثثن ناس ثثخقأل ألن الس ثثنق ال
تنسخ الاأنن ولكندا تبني عن خاصق وعامه وتفسأ تمله ومبدمق.
والواثثه الثالث  :سثنق ااتمع ثوا علثثى أ ثثا ادثثادة علثثى مثثا حكثثم اهلل بثثه كتابثثه وسثثنق
هثثي ادثثادة مثثن النثثيب صثثلى اهلل علنثثه وسثثلم لثثنا دثثا أصثثل الكتثثاب ال للثثق األم ثثأ
بطاعث ثثق النث ثثيب صث ثثلى اهلل علنث ثثه وسث ثثلم والتسث ثثلنم حلكمث ثثه ويةث ثثائه واالنتدث ثثاا عمث ثثا ث ثثى
عنهماهث(.)1
مد الحةيث.
3ث مجرد ال تالف الظاهر ل يبرم ّ
األصثثل عنثثد أهثثل احلثثدد  :أن واثثود االخثثتال الظثثاهأ بثثني احلثثدد وغثثره أو بثثني
احلدد و ندق ال د ّد احلدد أل ن أمكن اجلمثع والتوفنث بنندمثا بواثه مثن الواثوه.
فثثإن مل وكثثن اجلمثثع صثثر ىل الاثثول بالنسثثخ ن أمكثثن و ال صثثر ىل الهاثثنحأل فعمل ثوا
حنِّث ث الاب ثثول ف ثثال ت ثثال
ب ثثالأااح وتأك ث ثوا ااأا ثثوح .وم ثثأط ه ثثذا أن دك ثثون احل ثثدد
للمعا ضق بني ضعن ومابول.
وهذا دُسمى عندهم علم خمتل احلدد ومشكله.
رله.
وكالمدم فنه معأو
ي ث ثثال اإلم ث ثثام أ ث ثثد ب ث ثثن حنب ث ثثل (ت241ه ث ثث) ث ثثه اهلل :مم ث ثثيا أه ث ثثون م ث ثثن أن ت ث ثثأد
األحادد ! كنث جيثوا لثه أن دثأد األحاددث ويثد واهثا الثاثات؟ ودنبغثي لانسثان ا مل
( )1كتاب السنق البن نصأ ص.35
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دعأ الشيا أن ال دأد األحادد وهو ال سن داول :ال أحسنماهث(. )1
و هذا ااعىن يال ابن حجأ العساال (ت852هث) ه اهلل معأ تعانث لثه
على د ابن اجلواحم ه اهلل لبعا األحادد لتومهه ااعا ضق فندا يال :مأخطا (دعثق:
ل ث ث ّد األحادد ث ث
اب ث ثثن اجل ث ثثواحم ث ثثه اهلل) ل ث ث خط ث ثثه م ث ثثددداًأل فإن ث ثثه س ث ثثل
الصحنحق بتومهه ااعا ضق مع أن اجلمع ممكنماهث(.)2
ويال أدةا علنه من اهلل الأ ق والأضوان :مالطعن الأوادثات الصثحنحق بغثر مسثتند

ال دابل .بل الأوادات صحنحق والتهودل رتملماهث(.)3
مجرد االستبعاد العقلي أو المخالفة التي يمكن معها الجمع والتوفيق ال
يبرران الهجوم على رد الحديث:

فدثثذه األصثثول تاتةثثي التسثثلنم للحثثدد واإلوثثان بثثه وتثثأم ادجثثوم علثثى د احلثثدد
ألدن خمالفق فنه لنصوص الشأع.
لذل مل دعت لنعدم استد ام السندة عائشق ضي اهلل عندثا علثى بعثا الصثحابق
ثثأد خمالفتثثه الظثثاهأة للاثثأنن العظثثنم وس ث فدثثم السثثندة
بعثثا مثثا دأوونثثه مثثن حثثدد
عائشق ضي اهلل عندا( )4واا غل على ندا بسب ل من ويوع الوهم.
ثول اللَّث ِثه
ثال ا ُسث ُ
ثال :يا ا
ومثن لث مثا اثثاا اعثن ِه اشث ِثام بث ِن عُثثأاواة اعثن أابِنث ِثه اعثن ابث ِن عُ ام اثأ ياث ا
ِ
ب بِبُ اك ِاا أاهلِ ِه اعلان ِهم
صلَّى اللَّهُ اعلانه او اسلَّ ام :مِ َّن ال امنِّ ا
ا
ن لانُث اع َّذ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ اعلانه او اسلَّ ام
فا ُذكاأ ال ا ل اعائ اشقا فاثاالان :اوه ال (تاثع ِق :اب ان عُ اماأ) َّاا امَّأ النِ ا
َّيب ا
علاى ياث [دثد ِ
الَّ ِ :ن ِ
ب اوأاهلُهُ دثاب ُكو ان اعلان ِثهُ .مثَّ ياث اثأأات ﴿ :اواال
حم] فاثا ا
ود ٍّ
ا
ا
اُ
صاح ا اه اذا لانُث اع َّذ ُ
( )1مسائل اإلمام أ د بن حنبل وادق ابنه أمت الفةل صاحل ص.277
( )2فتح البا حم (.)15/7
( )3فتح البا حم (.)743/8
( )4ويد لعن استد اكات السندة عائشق ضي اهلل عندا علثى الصثحابق انظثأ ماإلاابثق إلدثأاد مثا
استدكته عائشق على الصحابقم لبد الددن ال كشي.
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تا ُِ اوا ِااة ِواا أُخاأه﴾ [ااائدة.]164:م(.)1
يال احلافظ مشا الددن ابثن الاثنم (ت751هثث) ه اهلل  :مهثذا أحثد األحاددث الثي
د ا عائشق واستدكتدا و َّ
ومهن فنه ابن عمأ .
والصواب مع ابن عمأ فإنه حفظه ومل ددم فنه .
ويد واه عن النيب صلى اهلل علنه وسلم أبوه عمأ بثن ا طثاب وهثو الصثحنحني
ويد وافاه من حةأه من لاعق الصحابق كما أخأاا الصثحنحني عثن ابثن عمثأ يثال
م اثثا حعثثن عمثثأ أغمثثي علنثثه فصثثنح علنثثه فلمثثا أفثثاا يثثال  :أمثثا علمثثتم أن سثثول اهلل
صلى اهلل علنه وسلم يال  :م ن اانن دعذب ببكاا احليم(.)2
وأخأا ثثا أدة ثثا عن ثثه ع ثثن الن ثثيب ص ثثلى اهلل علن ثثه وس ثثلم ي ثثال م اان ثثن دع ثثذب مب ثثا ن ثثنح
علنهم(.)3
وأخأاثثا الصثثحنحني أدةثثا عثثن أمت موسثثى يثثال م اثثا أصثثن عمثثأ اعثثل صثثدن
داثثول :وا أخثثاه فاثثال لثثه عمثثأ  :دثثا صثثدن ! أمثثا علمثثن أن سثثول اهلل صثثلى اهلل علنثثه
وسلم يال  :ن اانن لنعذب ببكاا احلي ؟ م(.)4
( )1حدد صحنح.
أخأاه أبوداود كتاب اجلنائ باب النوح حدد يم (.)3129
( )2أخأاه البخا حم كتاب اجلنائ باب يول النيب  دعثذب اانثن بثبعا بكثاا أهلثه حثدد
يثثم ( )1290ومسثثلم كتثثاب اجلنثثائ بثثاب ااسثثلم دعثثذب ببكثثاا أهلثثه علنثثه حثثدد يثثم
(.)927
( )3أخأاث ثثه البخث ثثا حم كتث ثثاب اجلنث ثثائ بث ثثاب مث ثثا دكث ثثأه مث ثثن النناحث ثثق علث ثثى اانث ثثن حث ثثدد يث ثثم
ِ ِ
صثلَّى اللَّثثهُ اعلانث ِثه او اسثلَّ ام
( )1292ولفظثثه :ا
معثثن ابث ِن ُع امث اثأ اعثثن أابِنثثه اضث اثي اللَّثثهُ اعنث ُد امثثا اعثثن النَّثِ ِّ
ثيب ا
ِ
ال :المنِّثن دثعث َّذ ِ ِ ِ ِ
ثنح اعلان ِثهم وأخأاثه مسثلم كتثاب اجلنثائ بثاب اانثن دعثذب
يا ا ا ُ ُ ا ُ
ب ياث ه مباثا ن ا
ببكاا أهله علنه.
( )4أخأاه البخا حم كتاب اجلنائ باب يول النيب  دعثذب اانثن بثبعا بكثاا أهلثه حثدد
يثثم ( )1290ومسثثلم كتثثاب اجلنثثائ بثثاب ااسثثلم دعثثذب ببكثثاا أهلثثه علنثثه حثثدد يثثم
(.)927
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و لفثثظ دمثثا  :يثثال عمثثأ :مواهلل لاثثد علمثثن أن س ثثول اهلل ص ثثلى اهلل علنثثه وسثثلم
يال :من دب علنه دعذب م(.)1
و الص ثثحنحني ع ثثن أن ثثا :م أن عم ثثأ ا ثثا حع ثثن أعول ثثن علن ثثه حفص ثثق فا ثثال  :د ثثا
ااعول علنه دعذبم(.)2
حفصق أما مسعن سول اهلل صلى اهلل علنه وسلم داول  :م َّ
و الصحنحني عن ااغرة بن معبق  :مسعن سثول اهلل صثلى اهلل علنثه وسثلم داثول:
ممن ننح علنه فإنه دعذب مبا ننح علنه م(.)3
فدثثؤالا عمثثأ بثثن ا طثثاب وابنثثه عبثثد اهلل وابنتثثه حفصثثق وصثثدن وااغثثرة بثثن
مثثعبق كلدثثم دثثأوحم ل ث عثثن النثثيب صثثلى اهلل علنثثه وسثثلم .ورثثال أن دكثثون هثثؤالا كلدثثم
ومهوا احلدد .
ِ
وااعا ضثثق الثثي نتدثثا أم ااثثؤمنني بثثني وادثثتدم وبثثني يولثثه تعثثاىل ﴿ :اواال تاث ُِ اواااة ِواا
( )1هثثذا لفثثظ مسثثلم أخأاثثه كتثثاب اجلنثثائ بثثاب اانثثن دعثثذب ببكثثاا أهلثثه علنثثه حثثدد يثثم
ثال :لا َّم ثثا أ ِ
ُص ثثن ا ُع ام ث ُثأ أايثباث اثل
وس ثثى ياث ا
( )927ولفظ ثثه :ا
وس ثثى اع ثثن أِامت ُم ا
مع ثثن أِامت بُثثأادةا ب ث ِن أِامت ُم ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ال ُع امُأ :اع اال ام تاثبكثي أ ااعلا َّثي تاثبكثي؟
ص ادن ِمن امن ِلِِه اح َّىت اد اخ ال اعلاى ُع اماأ فاثا اام ونااله دثابكي فاثا ا
ُ
ثال :واللَّث ِثه لااثثد علِ
ثول اللَّث ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
صثلَّى اللَّث ُثه
ثه
ث
س
ان
أ
ثن
ث
م
ث
ي
ني
ن
م
ثؤ
ث
م
ال
ثر
ث
ام
أ
ثا
ث
د
ثي
ث
ك
اب
أ
ث
ن
ل
ع
ل
ثه
ث
ل
ال
و
حم
:
ثال
ياث
ا
ا
ا
ا
ا
ا ا ا
ا
ا ا اُ
ا ا ُ اا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ثال :اكاناثن
وسثى بث ِن حال احثقا فاثا ا
بم يا ا
اعلانه او اسلَّ ام يا ا
ثال :فاث اذ اكأ ُ
ممن دثُب اكى اعلانثه دثُ اع َّثذ ُ
ت الث ا ل ُم ا
ال :ا
ِ
ثودم وهثو عنثد البخثا حم عثن أمت موسثى  بنحثوه كمثا سثب
اعائِ اشقُ تاث ُا ُ
ول َِّاا اكا ان أُولائ ا الناث ُد ا
يبل يلنل.
( )2هذا اللفظ اسلم كتاب اجلنائ باب اانن دعذب ببكثاا أهلثه علنثه حثدد يثم ()927
ِ
ِ
ولفظثثه :معثثن ياابِث ٍ
ِ
ثن اعثثن أاناث ٍ
ثا أ َّ
ثال داثثا
ص ثقُ فاثاث ا
ا
ان ُع امث اثأ بث اثن ا اطَّثثاب لا َّمثثا حُعث اثن اع َّولاثثن اعلانثثه احف ا
ثول المعث َّثو ُل علانث ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ب او اعث َّثو ال اعلانث ِثه
ذ
ث
ع
ث
د
ثه
ث
ا
ث
د
م
ل
ث
س
و
ثه
ث
ن
ل
ع
ثه
ث
ل
ال
ى
ل
ث
ص
ثه
ث
ل
ال
ثول
ث
س
ثن
ث
ع
مس
ُ
ا
ا
ُ ا ا ا ا اُ
ص ثقُ أ اامثثا ا
ا
احف ا
ُ ا ا ُا ُ
اُ
ِ
ِ
ثن أ َّ
بم .وأخثثأن البخثا حم ثثوه عثثن
ص اثدن فاثاث ا
ص اثدن ُ أ اامثثا اعلمث ا
ثال ُع ام ُثأ دثاثا ُ
ُ
ان ال ُم اع َّثو ال اعلانثثه دثُ اع َّثذ ُ
ابن عباق .
( )3أخأاثثه البخثثا حم كتثثاب اجلنثثائ بثثاب مثثا دكثثأه مثثن النناحثثق علثثى اانثثن ومسثثلم كتثثاب
اجلنثائ بثاب اانثن دعثذب ببكثاا أهلثه علنثه حثدد يثم ( .)933ولفثظ مسثلم :م عثن سثثعِ ِ
ند
ا ا
ِ
ب ِن ُعباثن ٍثد الطَّثائِ ِّي اوُرا َّم ِثد بث ِن ياثثن ٍ
ثنح اعلان ِثه بِال ُكوفا ِثق ياثاأ اثقُ ب ُثن
ا اعثن اعلِ ِّثي بث ِن ابِ انعثقا يا ا
ثال :أ َّاو ُل امثن ن ا
ِ
ثال المغِثثرةُ بثثن ُمثثعبقا :اِمسعثثن سث ا ِ
ثنح اعلانث ِثه
صثلَّى اللَّثثهُ اعلانث ِثه او اسثلَّ ام دثا ُاث ُ
ثول اللَّثثه ا
ثول :ا
ُ اُ
اكعث ٍ فاثاث ا ُ ا ُ ا
ممثثن نث ا
فاِإنَّه دثع َّذ ِ ِ
نح اعلان ِه دثاوام اال ِانا اام ِقم
ُ ُا ُ
ب مباا ن ا
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أُخاأه﴾ [ااائدة ]164:غر الامه أصال.
ولثو كانثن الامثق لث م وادتدثا أدةثثا  :أن الكثافأ د دثده اهلل ببكثاا أهلثه عثذابا فثثإن
اهلل س ثثبحانه ال دع ثثذب أح ثثدا ب ثثذن غ ثثره ال ثثذحم ال تس ثثب ل ثثه فن ثثه  .فم ثثا نث ث ب ثثه أم
ااؤمنني من يصق الكافأ جين به أبناؤها عن احلدد الذحم استدكته علندم.
مث سلكوا ل حأيا :
أح ةها  :أن ل ث خثثاص مبثثن أوصثثي أن دنثثاح علنثثه فنكثثون النثثوح بسثثب فعلثثه
ودكون هذا اا دا على ااتعا من عادة اجلاهلنق كما يال يائلدم :
إذا م ت ف انعين م ا أن ا أهل ه

وشق عل الجي ب ي ا ا ن ل معبة

وهو كثر معأهم .
وأما من مل دتسب ىل ل بوصنق وال غرها فال دتناوله احلدد .
وهثثذا ضثثعن مثثن وادثثني  :أحثثدمها  :أن اللفثثظ عثثام  .الثثثا  :أن عمثثأ والصثثحابق
فدم ثوا منثثه حصثثول ل ث و ن مل دوصثثي بثثه .ومثثن واثثه نخثثأ  :وهثثو أن الوصثثنق بثثذل
حأام دستح هبا التعذد ننح علنه أم ال .والنيب صلى اهلل علنه وسلم ا عل التعثذد
بالنناحق ال بالوصنق .
المسلك الثان  :أن ل خاص مبثن كثان النثوح مثن عادتثه وعثادة يومثه وأهلثه وهثو
دعلثثم أ ثثم دنوحثثون علنثثه ا مثثات .فثثإ ا مل دثثنددم كثثان ل ث ضثثى منثثه بفعلدثثم و ل ث
سب عذابه وهذا مسل البخا حم صحنحه فإنه تأام علنه ويال :م ا كان النوح
من سننه م وهو يأد من األول.
المس لك الثال ث  :أن البثثاا لنسثثن بثثاا السثثببنق و ثثا هثثي بثثاا ااصثثاحبق  .وااعثثىن :
دعذب مع بكاا أهله علنه أحم جيتمع بكاا أهله وعذابه كاوله  :خثأن ادثد بسثالحه .
يال تعاىل ﴿ :اوياد ّد اخلُوا بِال ُكف ِأ اوُهم ياد اخاأ ُاوا بِِه﴾ [ااائدة.]61:

وهذا ااسل باحل يطعا فإنثه لثنا كثل منثن دعثذب وألن هثذا اللفثظ ال دثدل ال
على السببنق كما فدمه أعظم الناق فدما ودذا دته عائشق اا فدمن منه السببنق ألن
اللفظ اآلخأ الصحنح الثذحم واه ااغثرة دبطثل هثذا التهودثل وألن اإلخبثا مباا نثق عثذاب
اانن ااستح للعذاب لبكاا أهله ال فائدة فنه.
المس لك الرا ع  :أن اا ثأاد باحلثثدد  :مثثا دتثثهمل بثثه اانثثن ودتعثثذب بثثه مثثن بكثثاا
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احلي علنه  .ولنا ااثأاد  :أن اهلل تعثاىل دعايبثه ببكثاا احلثي علنثه فثإن التعثذد هثو مثن
اثنا األمل الثثذحم دنالثه مبثثن جيثثاو ه ممثا دتثثه ه بثثه و ثوه .يثثال النثثيب صثلى اهلل علنثثه وسثثلم:
مالسفأ يطعق من العذاب م ولنا هذا عاابا على نث و ثا هثو تعثذد وتثهمل فثإ ا
وبثثخ اانثثن علثثى مثثا دنثثاح بثثه علنثثه حلاثثه مثثن لث تثثهمل وتعثثذد  .ودثثدل علثثى لث  :مثثا
وه البخا حم صحنحه عن النعمان بن بشر يال :مأغمثي علثى عبثد اهلل بثن واحثق
فجعلن أختثه عمثأة تبكثي  :وااثباله واكثذا واكثذا تعثدد علنثه فاثال حثني أفثاا :
مثثا يلثثن مثثنئا ال ينثثل لثثه  :أأنثثن كثثذل ؟ م  .ويثثد تاثثدم يثثول النثثيب صثثلى اهلل علنثثه
وسلم حدد عبد اهلل بن يابن :مفإ ا وا فثال تبكثني باكنثقم .وهثذا أصثح مثا ينثل
احلدد (.)1
وال د ث أن اانثثن دسثثمع بكثثاا احلثثي ودسثثمع يثثأع نعثثادم وتعثثأ علنثثه أعمثثال
أيا به األحناا فإ ا أه ما دسؤهم تهمل له وهذا و وه ممثا دتعثذب بثه اانثن ودتثهمل وال
تعثثا بثثني لث وبثثني يولثثه تعثثاىل ﴿ :اواال تاث ُِ اوا ِااة ِواا أُخث اثأه﴾ [ااائثثدة ]164 :بواثثه

ماماهث(.)2
ومل دكثثن عنثثد لثثنعدم مل م ثاً األخثثذ بثثأد عمثثأ بثثن ا طثثاب ضثثي اهلل عنثثه حلثثدد

فاحمق بنن ينا ضي اهلل عندا رتجاً مبا فدمه من الاأنن الكأ (.)3
ِ
ثن ام اثع األاسث اثوِد بث ِن داِد اثد ااالِ ًسثا ِ ال امس ِثج ِد األاعظاث ِم اوام اعناثثا
ثح ا يا ا
ثال :م ُكن ُ
اعثن أِامت س ا

ِ
ثرةُ بث ُثن ُمثثعباقا
( )1وهثثل دتنثثاا هثثذا التفسثثر مثثع يولثثه  حثثدد ااغثثرة عنثثد مسثثلم :عثثن ال ُمغث ا
ثول مثثن نثِثنح علانث ِثه فاِإنثَّثه دثعث َّثذ ِ ِ
ِ
اِمسعثثن سث ا ِ
ثنح اعلانث ِثه داثثوام
ا ا
ثول اللَّثثه ا
ُ ُا ُ
ص ثلَّى اللَّثثهُ اعلانثثه او اس ثلَّ ام دثا ُاث ُ ا
ُ اُ
ب مبثاثا نث ا
ال ِانا اام ِقم كمثا كثأه أحكثام اجلنثائ ص29؟ الثذحم عنثدحم أنثه ال دتنثااأل المثانع مثن واثود
أمل وعذاب اآلخأة دون أن دكون عااباً .و المانع من أن جيتمع هذا الا ودثوم الانامثق
كما ال خيفى واهلل اعلم.
( )2ذد ذد السنن (.)293-290/4
( )3انظثثأ ااطثثاعن الثثي حعثثن هبثثا علثثى حثثدد فاحمثثق بنثثن يثثنا يثثدواً وحثثددثاً واألاوبثثق عندثثا
ااد ااعاد (.)542-528/5
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ان س ا ِ
َّث الشَّعِ ِ ِ ِ ِ
احمقا بِن ِ
ن ياثن ٍ
صلَّى اللَّهُ اعلان ِثه او اسثلَّ ام امل
يب فا احد ا
ا
الشَّعِ ا
ول اللَّه ا
ا أ َّ ا ُ
يب وادد فا ا
ِ
ِّث
صباهُ بِِه فاثا ا
ثال :اودثلاث ا ُلاثد ُ
اجي اعل اداا ُسك اىن اواال نثا افاقً ُمثَّ أ ا
صى فا اح ا
اخ اذ األاس او ُد اكفًّا من اح ً
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ اعلان ِه او اسلَّ ام لِاثوِل ام اثأأاةٍ اال
مبِِث ِل اه اذا؟! يا ا
اب اللَّه او ُسنَّقا نابِنِّثناا ا
ال عُ ام ُأ :اال نثاتث ُأُم كتا ا
ثوه َّن
نثاثد ِحم لا اعلَّ ادثثا اح ِفظاثثن أاو نا ِسثثنان ادثاثا ال اسثثك اىن اوالنَّث افاثقُ ياث ا
ثال اللَّثثهُ اعثَّ او ااث َّثل ﴿ :اال ُُت ِأ ُاث ُ
ِمن بثنوِِ َّن واال اخيأان َِّال أان دهتِني بِاف ِ
اح اش ٍق ُمباثنِّثنا ٍق﴾ [الطالا]1:م(.)1
ا ا
ُُ ا ُ ا
فدثثذا احلثثدد صثثححه أهثثل احلثثدد ولع ثوا بثثني اآلدثثق الثثي اسثثتدل هبثثا عمثثأ ضثثي
اابتوتثثق بثثدلنل أن ثثام
اهلل واحلثثدد بثثهن يثثالوا :اآلدثثق ااطلاثثق الأاعنثثق واحلثثدد
اآلد ثثق﴿ :ال ت ثثد حم لع ثثل اهلل ثثدث بع ثثد لث ث أمث ثأا﴾ [الط ثثالا ]1:ف ثثهحم أم ثثأ ثثدث
للمبتوتثثق مثثع مطلادثثا يالي ثاً .وهثثذا هثثو نفثثا ا ثواب فاحمثثق ضثثي اهلل عندثثا علثثى مثثن ّد
ان أابثاثا اعم ث ِأو بث اثن احفث ِ
حم اعثثن عُباثنث ِثد اللَّث ِثه ب ث ِن اعبث ِثد اللَّث ِثه ب ث ِن عُتباثقا أ َّ
ثص ب ث ِن
خ هثثا  :اعثثن الاه ث ِأ ِّ
ِ
المغِث ِ
ِِ ِ
احم ثقا بِنث ِ
ِ
ٍِ ِ
ثن ياثثن ٍ
ا
ثرة :ا
مخث اثأ ان امث اثع اعلث ِّثي ب ث ِن أِامت حاال ث اىل الثثنا ام ِن فاها اسث اثل اىل اماأأاتثثه فا ا
ُ ا
بِتاطلِنا ٍق اكانان ب ِانن ِمن حاااليِدا وأامأ اداا احلا ِ ا ِ ٍ
اش ب ان أِامت ابِ انعقا بِناث افا ٍق.
ث ب ان ه اشام او اعنَّ ا
ا
اا
ا ا اا
فاثا ااال اداا :اواللَّ ِه اما لا ِ نثا افاق َِّال أان تا ُكوِ اح ِام ًال.
ال :اال نثا افاقا لا ِ .
صلَّى اللَّهُ اعلان ِه او اسلَّ ام فا اذ اكاأت لاهُ ياثوادُاما فاثا ا
فاهاتان النِ َّ
َّيب ا
ثال ِ اىل ابث ِن أ ُِّم مكتث ٍ
فااسثثتاه انثاته ِ ِاالنتِاث ِ
ثوم
ثول اللَّث ِثه فاثاث ا
ثال فاثها ِ ان ادثاثا فاثاالاثثن :أادث اثن دثاثا ا ُسث ا
ا ُ
ُ
ِ
ِ
واكا ان أاعمى تا ِ
صلَّى اللَّهُ اعلان ِثه
ة ُع يناابثا ادا عن ادهُ اواال دثااأ ااها فاثلا َّما ام ا
ا ا
ةن ع َّدتثُ ادا أان اك اح ادا النِ ا
َّيب ا
ا
وسلَّم أُسامقا بن اددٍ.
اا ا اا اا
ِ
ثال امثأاوا ُن :امل
نصقا ب ان ُ اؤد ٍ داسثها ُداا اعثن احلاثدد ِ فا اح َّديثاتثهُ بِ ِثه فاثا ا
فاها اس ال ِلانث ادا امأاوا ُن يابِ ا
ٍ
ِ َِّ ِ
ِ ِ ِ َّ
َّاق اعلانث ادا.
ناس امع اه اذا احلادد ا ال من اماأأاة اسناه ُخ ُذ بالعص امق ال ِي او اادناا الن ا
ِ ِ
ثال اللَّثهُ اعثَّ او اا َّثل﴿ :اال
ني بثالاغا ادا ياثو ُل امأاوا ان :فاثباثن ِق اوبثانثنا ُكم ال ُاثأن ُن يا ا
فاثاالان فااح امقُ ح ا
ِ
ِِ
ُُت ِأا ِ
حم أامث ٍأ
اا اعثق فاثها ا
ُ ُ
وه َّن من بثُنُو َّن﴾ اآلداقا [الطالا .]1:ياالان :اهث اذا ل امثن اكاناثن لاثهُ ُماأ ا
( )1أخأاه مسلم كتاب الطالا باب ااطلاق يالياً ال نفاق دا حدد

يم (.)1481
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ث بثع اد الث اَّال ِ
ث فا اكن ا تاث ُاولُو ان اال نثا افاقا اداا ِ اا امل تا ُكن اح ِام ًال فاث اع اال ام البِ ُسونثا ادام(.)1
ا ُد ُ ا
كما مل دسلم أهل احلدد ّد بعا الناق حلدد الشاة ااصأاةأل ألنه خمال لانثاق
األصول وس فدمدم.
ِ
ِ
صثاأوا ِ
اإلبِ اثل اوالغاثنا ام
عن أمت ُهاأدثاأاة اض اي اللَّهُ اعنهُ اعن النِ ِّ
صلَّى اللَّهُ اعلانثه او اسثلَّ ام :امال تُ ا
َّيب ا
ِ
ِ
ثاع
ص ا
فا امن ابثتا ا
اع ادا بثاع ُد فاِإنَّهُ ةا ِر النَّظااأد ِن بثاع اد أان ا تالباث ادا ِن امااا أام اس ا اوِن امثااا ا َّد اهثا او ا
ا ٍأم(.)2

يال أبثوااظفأ بثن السثمعا (ت489هثث) :ممثىت يبثن ا ث صثا أصثالً مثن األصثول
وال ت ثثان ىل عأض ثثه عل ثثى أص ثثل نخ ثثأأل ألن ثثه ن وافا ثثه ف ثثذام و ن خالف ثثه ف ثثال جي ثثوا ّد
أحدمهاأل ألنه ّد للخ بالاناق وهو مأدود باتفثاا .فثإن السثنق ما ّدمثق علثى الانثاق بثال

خال م(.)3

( )1أخأاه مسلم كتاب الطالا باب ااطلاق يالياً ال نفاق دا حدد يم (.)1480
( ) 2أخأاثثه البخثثا حم كتثثاب البنثثوع بثثاب الندثثي للبثثائع أن ال فثثل اإلبثثل والغثثنم وكثثل رفلثثق
حدد يم (.)2148
( )3نالثثه فثثتح البثثا حم ( .)366/4ويثثال يبلثثه حاكن ثاً ااولثثق مثثن ّد هثثذا احلثثدد ومتعاب ثاً دثثا:
مومندم من يال :هو خث واحثد ال دفنثد ال الظثن وهثو خمثال لانثاق األصثول اااطثوع بثه فثال
دل م العمل به!
خ ث الواحثثد ثثا هثثو خمالفثثق األصثثول ال خمالفثثق ينثثاق األصثثول.
وتعا ث  :بثثهن التوي ث
وهثثذا ا ث ثثا خثثال ينثثاق األصثثولأل بثثدلنل أن األصثثول الكتثثاب والسثثنق واإللثثاع والانثثاق
والكتثثاب والسثثنق احلاناثثق مهثثا األصثثل واآلخ ثأان مثثأدودان لندمثثا فالسثثنق أصثثل والانثثاق فثثأع
فكنث دثثأد األصثل بثثالفأع ؟ بثل احلثثدد الصثحنح أصثثل بنفسثه فكنث داثال ن األصثثل خيثثال
نفسه ؟
وعلثثى تاثثددأ التسثثلنم بكثثون ينثثاق األصثثول دفنثثد الاطثثع وخث الواحثثد ال دفنثثد ال الظثثنأل فتنثثاول
األصل ال خيال هذا ا الواحد [ألنه] غر ماطوع به جلواا استثناا رله عن ل األصل.
يال ابن دين العند  :وهذا أيوه متمس به الأد على هذا اااام.
مث ساا كالم أمت ااظفأ السمعا ااذكو الصل ماهث.
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ويثد حثأ ابثن حجثأ (ت852هثث) ثه اهلل( )1موافاثق حثدد الشثاة ااص ّثأاة للانثاق
وأنه لنا خمالفاً له وبه دتاأ أن صحنح ااناول ال دعا صأدح ااعاول.
وا ثثا تكل ثثم دعا ثثوب ب ثثن س ثثفنان الفس ثثوحم (ت277هث ثث) ثثه اهلل اد ثثد ب ثثن وهث ث
التثثابعي اجللنثثل بسثثب وادتثثه عثثن عمثثأ ضثثي اهلل عنثثه أنثثه يثثال حلذدفثثق ضثثي اهلل عنثثه:
مأنثثا مثثن اانثثافاني؟م فاثثال الفس ثثوحم :موهثثذا احمل ثثال وأخثثا أن دك ثثون كثثذب! وكن ث
دكون هذا وهو (دعق عمأ بن ا طاب ضي اهلل عنه) ممن ضي اهلل عنه وهو مثن أهثل
بد وهو ممن داول له النيب  :ملو كان بعدحم نيب لكان

عمأم()2

و ميد كان دكون

األمثثم رثثديون و ن كثثان أمثثي فدثثو عمثثأم( )3مثثع مثثا ال صثثى مثثن هثثذا الةثثأب
فكنث ث جي ثثوا أن دا ثثول حلذدف ثثق :موأن ثثا م ثثن اان ثثافاني؟م؟! ولك ثثن ح ثثدد اد ثثد ب ثثه خل ثثل
كثرماهث(.)4
اثثا تكلثثم الفسثثوحم هبثثذا تعابثثه الثثذهيب (ت748ه ثث)
ّ

ثه اهلل باولثثه :مفدثثذا الثثذحم

( )1انظأ فتح البا حم (.)366/4
ِ
ِ
ِ
صثلَّى اللَّثثهُ اعلانثه او اسثلَّ ام :ملاثثو اكثثا ان
ثال ا ُسث ُ
ثال ياث ا
معثثن ُعاباثقا بث ِن اعثثام ٍأ يا ا
( )2دشثر ىل حثثدد  :ا
ثول اللَّثه ا
ِ
ِ
ثيب لا اك ثثا ان ُع ام ث اثأ ب ث اثن ا اطَّ ثثابم .وه ثثو ح ثثدد حس ثثن لغ ثثره أخأا ثثه أ ثثد ااس ثثند
بثاع ثثدحم نا ث ِ ٌّ
( )154/4والهمذحم كتاب ااناي بثاب منايث عمثأ بثن ا طثاب حثدد يثم ()3686
مه ث اذا احث ِثدد اح اسثثن
وأخأاثثه الأودثثا
مسثثنده ( .)95 97/1واحلثثدد ياث ا
ثال الهمثثذحم عنثثه :ا
ِ ِ ِ
ِ
سلس ثثلق
اع ثثا انم اه ث ث وحس ثثنه ك ثثذل األلبث ثا
اغ ِأدث ث اال نثاع ِأفُثثهُ َِّال م ثثن اح ثثدد مش ث اثأِح بث ث ِن اه ا
األحادد الصحنحق حدد يم ( )327وحسنه را اامع األصول ((.)609/8
( )3دشر ىل حدد أخأاثه مسثلم مثن حأدث عب ُثد اللَّ ِثه بثن وهث ٍ عثن ِبثثأ ِاهنم بث ِن سثع ٍد عثن أابِنثهِ
ا ا ا ا ا
ا
ُا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ثول ياثد
ثيب
َّ
ن
ال
صثلَّى اللَّثهُ اعلان ِثه او اسثلَّ ام :مأانَّثهُ اكثا ان دثا ُا ُ
نم اعن أِامت اسلا امقا اعن اعائ اشقا اعثن ِّ ا
اسعد ب ِن بثاأاه ا
اكا ان د ُكو ُن ِ األُم ِم ياثبثلا ُكم ُرا َّديُو ان فاِإن د ُكن ِ أ َُّم ِي ِمنثدم أاحد فاِإ َّن ُعمأ بن ا اطَّ ِ
اب ِمنث ُدمم
ُ ا
ا
ا
ا
اا ا
ثال ابثثن وهث ٍ  :تاثف ِ
ثر ُرا َّثديُو ان ُمل اد ُمثثو انم أخأاثه مسثثلم كتثاب فةثثائل الصثحابق مثثن فةثثائل
ث
س
يا ا ُ ا
ُ
عمثثأ بثثن ا طثثاب حثثدد يثثم ( .)2398وأخثثأن البخثثا حم ثثوه عثثن أمت هأدثثأة  كتثثاب
ااناي باب مناي عمأ بن ا طاب حدد يم (.)3689
( )4ااعأفثثق والتثثا دخ للفسثثوحم ( .)769/2وكثثذا يثثال أدة ثاً بةثثع هثثذا األيثثأ ابثثن ح ث م احمللثثى
(.)225/11
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اسثثتنكأه الفسثثوحم مثثن حددثثثه مثثا سثثب لنثثه! ولثثو فتحنثثا هثثذه الوسثثاوق علننثثا لأددنثثا كثثراً
من السنن الثابتق بالوهم الفاسثد والنفثتح علننثا ادثد بثن وهث خاصثق بثاب االعتث الأل
فأدوا حددثه الثابن عن ابن مسعود :حدد الصادا ااصدوا!
وادد سند النل الاد هااأ ىل النيب  فابا وادد الطأد ماهث(.)1
ومل دتف ث أهثثل احلثثدد علثثى تةثثعن حثثدد الهبثثق مثثع خمالفتثثه الظثثاهأ للاثثأنن
العظنم.
ِ
ثال :مأاخث اذ س ُ ِ
ِ ِ
صثلَّى اللَّثهُ
ثول اللَّثه ا
اعن اعبد اللَّه ب ِن ااف ٍع امثواىل أ ُِّم اسثلا امقا اعثن أِامت ُهاأدث اثأاة يا ا ا ا ُ
ال:
اعلان ِه او اسلَّ ام بِنا ِدحم فاثا ا
السب ِ
ثجاأ
اح ِثد .او اخلاث ا َّ
ن  .او اخلا ا فِ اندا اجلِبا ا
اخلا ا اللَّهُ اعَّ او اا َّل التثاأباقا دثاوام َّ
الش ا
ثال دثاثوام األ ا
ِ ِ
ِ
ِ
دثاثوام ِااليثنا ث ِ
اب
َّو َّ
ثني .او اخلاث ا ال امك ُثأ ا
وه داثثوام الث اااليثاثاا .او اخلاث ا الناثثوا داثثوام األا ب اعثاا .اوباث َّ ف اندثثا الثثد ا
نخث ِأ ا لث ِ ِ ِ
الس االم بثع اد العص ِأ ِمن دثثوِم اجلمع ِثق ِ ِ
ِ
دثاوام ا ا ِم ِ
نخث ِأ
ا
نا .او اخلا ا ا
ا ُُ ا
ند ام اعلانه َّ ا ا
ِِ
ساع ٍق ِمن س ِ
ني ال اعص ِأ ِ اىل اللَّن ِلم(.)2
ا ا
ا ا
نما بثا ا
اعات اجلُ ُم اعق ف ا
واحلدد اختل فنه أهل احلدد :
فذه لاعق من أهثل احلثدد ومثندم ثي بثن معثني (ت233هثث) علثي بثن ااثددق

( )1من ان االعتدال (.)107/2
( )2أخأاه أ د مسنده ( )327/2ومسثلم كتثاب صثفق الانامثق واجلنثق والنثا بثاب ابتثداا
ا لث وخلث ندم علنثثه السثالم حثدد يثثم ( )2789وأخأاثه النسثائي تفسثثره (201/1
لثثن يثثم  )30و ( 153/2لثثن يثثم  )412وأبثثودعلى مسثثنده ( 513/10لثثن يثثم
 )6132وابثثن معثثني كتثثاب التثثا دخ ( وادثثق الثثدو حم) ( 52/3لثثن يثثم  )210والطث حم
تفس ث ثثره (ا ث ثثامع البن ث ثثان) ( )95-94/24وت ث ثثا دخ الأس ث ثثل واال ث ثثوم ( )23/1وس ث ثثايه خمتصث ث ثأاً
( )56/1وابث ثثن أمت حث ثثا تفسث ثثره ( 74/1لث ثثن يث ثثم  )304وأبث ثثو الشث ثثنخ الصث ثثبدا
العظمثثق ( 1358/4لثثن يثثم  )875ابثثن منثثدة كتثثاب التوحنثثد ومعأفثثق امسثثاا اهلل ع واثثل
وص ثثفاته عل ثثى االتف ثثاا والتف ثثأد ( 183/1ل ثثن ي ثثم  )58واحل ثثاكم معأف ثثق عل ثثوم احل ثثدد
ص 34-33النوع العامأ والبنداي السنن الكبثر (الكث ه) ( )3/9واألمسثاا والصثفات
ص.486
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(ت234هث) والبخا حم (ت256هث) والبنداثي (ت458هثث) وابثن تنمنثق (ت728هثث)
وابن الانم (ت751هث)( )1وابن كثر (ت774هث)أل ىل تةعن هذا احلدد .
يثثال البنداثثي (ت458ه ثث) ثثه اهلل عثثن هثثذا احل ثدد  :مه ثثذا حثثدد يثثد أخأا ثثه
مسلم كتابه عن مأدح بن دونا وغره عن حجان بن رمد .واعم بعا أهل العلم
باحلدد أنه غثر رفثور اخالفتثه مثا علنثه أهثل التفسثر وأهثل التثوا دخ .مث كثأ تةثعن
من ضع وادق للحدد مبسلسل التشبن ماهث(.)2
يثثال ابثثن تنمنثثق (ت728ه ثث) ثثه اهلل :مف ثإن هثثذا (دعثثق :حثثدد مخل ث اهلل الهبثثقم
الذحم أخأاه مسلم صحنحه) حعن فنه من هو أعلم من مسلم :مثثل ثي بثن معثني
ومثل البخا حم .و كأ البخا حم( )3أن هذا من كالم كع األحبا .
وحائفق اعت ت صحته مثل أمت بكأ ابن األنبا حم وأمت الفأن ابن اجلواحم وغرمها.
والبنداثثي وغثثره وافاثوا الثثذدن ضثثعفوه  .وهثثذا هثثو الصثوابأل ألنثثه يثثد يبثثن بثثالتواتأ أن
اهلل خل ث السثثماوات واأل ومثثا بنندمثثا سثثتق أدثثام ويبثثن أن نخثثأ ا ل ث كثثان دثثوم
اجلمعثثقأل فنل ث م أن دكثثون أول ا ل ث دثثوم األحثثد .وهكثثذا هثثو عنثثد أهثثل الكتثثاب وعلثثى
ل تدل أمساا األدام وهذا هو الثابن أحادد ونيا أخأ ولو كان ّأول ا ل دوم
السثثبن ونخثثأه دثثوم اجلمعثثق لكثثان يثثد خل ث األدثثام السثثبعق وهثثو خثثال مثثا أخ ث بثثه
الاأننماهث(.)4
ويثثال موضثثع نخثثأ رتجثاً اثثن ضث ّثع هثثذا احلثثدد  :مواحلجثثق مثثع هثثؤالاأل فإنثثه يثثد
سثثتق أدثّثام.
يبثثن بالكتثثاب والسثثنق و اإللثثاع :أن اهلل تعثثاىل خل ث السثثماوات واأل
وأن نخأ ما خلاه هو ندم .وكثان خلاثه دثوم اجلمعثق .وهثذا احلثدد ااختلث فنثه (دعثق:
( )1اانا اانن ص.86-84
( )2األمساا والصفات ص.487
( )3التا دخ الكبر (.)414-413/1
( )4تموع الفتاوه (.)18/18
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حثثدد مخل ث اهلل الهبثثقم) داتةثثي أنثثه خل ث ل ث
أصح من هذا :أن أول ا ل كان دوم األحدماهث(.)1
ويثثال ابثثن كثثثر (ت774هثث) ثثه اهلل :مويثثد تكلثثم

األدثثام الس ثثبعق .ويثثد وحم س ثثناد
هثثذا احلثثدد علثثي بثثن ااثثددق

والبخا حم والبنداي وغرهم من احلفار .يال البخا حم التا دخ( :)2مويال بعةدم :عن
كع األحبا  .وهو أصحم دعق :أن هذا احلدد مما مسعثه أبثو هأدثأة وتلاثاه عثن كعث
األحبثثا فإ مثثا كانثثا دصثثطحبان ودتجالسثثان للحثثدد فدثثذا ديثثه عثثن صثثحفه وهثثذا
ديثثه مبثثا دصثثديه عثثن النثثيب أل فكثثان هثثذا احلثثدد ممثثا تلاثثاه أبثثوهأدأة عثثن كع ث عثثن
صثثحفه فثثوهم بعثثا الثثأواة فجعلثثه مأفوعثاً ىل النثثيب  وأ ّكثثد فعثثه باولثثه :مأخثثذ سثثول
اهلل  بندهم .مث متنه غأابق مدددة فمن ل  :أنه لنا فنه كثأ خلث السثماوات.
وفنه كأ خل األ وما فندا سبعق أدّام .وهذا خال الاثأننأل ألن األ خلاثن
دومني من دخان...ماهث(.)3

أ بعق أدّام مث خلان السماوات
وحاصل حجق الذدن ضعفوه :
 أنه مما تلااه أبوهأدأة عن كع األحبا .ستق أدّام.
 أنه اعل ا ل سبعق أدام وأنه اعل خل األ أنه يد وحم :أن أول ا ل كان دوم األحد. أنه لنا فنه كأ خل السماوات.سث ثثتق أدث ثثام أ بعث ثثق مندث ثثا ل ث ث
والاث ثثأنن بث ث َّثني أن خل ث ث السث ثثماوات واأل

ِ
األم َ
ودومثان لث السثماا .يثال اهلل تبثثا م وتعثاىلْ ُِ﴿ :ل أَإِنّ ُل ْم لَتَ ْل ُ ُرو َن ِالّذُ َ لَ َق ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام َ
فِ يَ ْوَم ْي ِن َوتَ ْج َعلُ و َن لَ هُ أَن َةاداً َذلِ َ
ينَ .و َو َع َل ف َ
ك َم ّ
يه ا َمَواي َ م ن فَ ْوِ َه ا َوَ َ
ا ال َْع الَم َ
( )1تموع الفتاوه ( .)257/1وانظأ (.)236-235/17
( )2التا دخ الكبر (.)414-413/1
( )3البدادق والندادق ( )17/1وانظأ تفسر الاأنن العظنم له (.)69/01

27

ِ ِ
فِيه ا وَِ ّةم فِيه أَِْواتَ ه ا فِ أَم ع ِل أَي ام ي وآء ل ِِ
ِ
ينّ َُ .م ْ
ّلس ل َ
اي تَ َوي إلَ ّ
َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ّ َ َ ً ّ
الس َم ء َوه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ّن َي ْب َع َي َم َاوا
ُد َ ا ٌن فَ َق َ
ين .فَ َق َ
َُ
ال لَ َها َول ْ
ألم ِ ا ْتيَا طَ ْوعاً أ َْو َك ْرهاً َِالَتَ أَتَ ْي نَا طَ ع َ
فِ يَ ْوَم ْي ِن وأ َْو َح فِ ُكل َيم ء أ َْمرَها وَهيّنّا السم ء ال ّةنْ يَا ِم َ ِ
ك تَ ْق ِة ُير
يْ َو ِح ْ ظ اً َذلِ َ
صا َ
َ
ّ َ َ َ
َ
َّ َ
ال َْع ِزي ِز ال َْعلِيم ِِ﴾ [سو ة فصلن ]12-9 :

ومثثندم مثثن صثثححه كاإلمثثام مسثثلم
وابثثن اجلثثواحم

(ت597هثث)()3

(ت261هثث)()1

وابثثن األنبثثا حم

وااعلمثثي (ت1386هثث)( )4والشثثوكا

(ت577هثث)()2

(ت1250هثث)()5

األلبا ( )6ونخأون.
والثثذدن صثثححوا احلثثدد مل دثثأوا أن هثثذه ااعا ضثثق بثثك اآلدثثق واحلثثدد كافنثثق ّده
م ثثع مك ثثان التوفن ث ث واجلم ثثع وي ثثد أد ثثن للعالم ثثق ااعلم ثثي ثثه اهلل كتاب ثثه ماألن ث ثوا
الكام ث ثثفقم( )7وث ث ثاً لان ث ث ص ث ثثحق احل ث ثثدد
األلبا ( )8حفظه اهلل ومن كالمدما أ ص الأد علثى تلث العلثل الثي أُعثل هبثا احلثدد
فنما دلي:
ّمثثا أن داثثال :ن األدثثام ااثثذكو ة احلثثدد غثثر األدثثام السثثتق الثثي خل ث اهلل تبثثا م
و أن اآلدات كأت حو اً خلث السثماوات واأل
وتعاىل فندا السماوات واأل

و اال ث ثثق اإلم ث ثثكال عن ث ثثه وك ث ثثذا للش ث ثثنخ

( )1صحنحه حن أخأن هذا احلدد كما سب .
( ) 2تادم يبل يلنل كالم ابن تنمنق أن ممن صحح هذا احلدد ابن األنبا حم وابن اجلواحم.
( )3ااد ااسر (.)243/7
( )4األنوا الكامفق ص.193-188
( )5فتح الاددأ ()62/1
( )6سلس ث ث ثثلق األحادد ث ث ث الص ث ث ثثحنحق ( 449/4ح ث ث ثثدد ي ث ث ثثم  )1833ولانا ث ث ثثه للمش ث ث ثثكاة
( )1598/3حدد يم ( )5734و لاناه اختصأ العلو ص.112-111
( )7ص.193-188
( )8لانا ث ث ث ثثه للمش ث ث ث ثثكاة ( )1598/3ح ث ث ث ثثدد ي ث ث ث ثثم ( )5734و لانا ث ث ث ثثه اختص ث ث ث ثثأ العل ث ث ث ثثو
ص111ث.112
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غر الطو الذحم كأ

احلدد أل فاحلدد دفصل خل األ

من صله .ودساعد هثذا التوانثه مثا اثاا

 .وهبثذا دث ول اإلمثكال

وادثق دثذا احلثدد عثن أمت هأدثأة  يثال:

م ن النثثيب  أخثثذ بنثثدحم فاثثال :دثثا أبثثا هأدثثأة ! ن اهلل خل ث السثثماوات واأل ضثثني ومثثا
بنندما سىت أدّام مث اسثتوه علثى العثأش دثوم السثابع وخلث الهبثق دثوم السثبن واجلبثال
دثثوم األحثثد والشثثجأ دثثوم اإلينثثني والثثتان دثثوم الثاليثثاا والنثثو دثثوم األ بعثثاا والثثدواب دثثوم
ا م ثثنا وندم د ثثوم اجلمع ثثق نخ ثثأ س ثثاعق م ثثن الند ثثا بع ثثد العص ثثأ وخلث ث أد األ
أ أه ثثا واس ثثودها وحنِّبد ثثا وخبنثد ثثا م ثثن أا ثثل لث ث اع ثثل اهلل ع وا ثثل م ثثن ندم الطنث ث
وا بن م(.)1
و ّما أن داال أن األدام هي هي وجياب عن العلل مبا دلي:
ّأمثثا تعلنثثل احلثثدد بثثهن أبثثا هأدثثأة أخثثذه عثثن كع ث األحبثثا فثثرده [أن احملفثثور عثثن

كع ث األحبثثا ( )2وعبثثداهلل بثثن سثثالم()3ووه ث بثثن منبثثه ومثثن دهخثثذ عثثندم  :أن ابتثثداا
ا ل ث كثثان دثثوم األحثثد وهثثو يثثول أهثثل الكتثثاب ااثثذكو كتثثبدم وعلنثثه بن ثوا يثثودم
السبن]( )4فكن دستانم أن هذا احلدد أخذه أبو هأدأة عن كع األحبا ؟

( )1سناده حسن.
أخأاثثه النسثثائي تفسثثره ( 155-153/2لثثن يثثم  .)412و البثثاب الأوادثثق الثثي أخأادثثا
مسلم وهي الساباق .ويد حسن وادق النسائي هذه رااا تفسر النسائي.
ويولثثه مالثثتانم :هثثو مثثا داثثوم بثثه ااعثثاش ودصثثلح بثثه التثثدبر كاحلددثثد وغثثره مثثن اثواهأ األ
وكل ميا داوم به صالح غره فدو تانه ومن اتاان الشيا وهو حكامه.
وويثثع وادثثق احلثثدد عنثثد مسثثلم :موخل ث ااكثثأوه دثثوم الثاليثثاام مكثثان مالثثتانم والمنافثثاة بثثني
الأوادتني فكالمها خل دوم الثالياا  .مأح مسلم للنووحم (.)139/17
( )2أسند ل عنه الط حم تا دخ الأسل واالوم (.)59/1
( )3أسند ل عن عبداهلل بن سالم :الط حم تا دخ الأسل واالوم ( )46 23/1و أبوالشنخ
العظم ث ثثق ( 1368 1366/4ل ث ثثن ي ث ثثم  )885 882واب ث ثثن من ث ثثدة كت ث ثثاب
الص ث ثثبدا
التوحند ( 183/1لن يم  )59والبنداي األمساا والصفات ص.486
( )4من كالم ااعلمي األنوا الكامفق ص.189
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ّأمثثا تعلنثثل احلثثدد بهنثثه اعثثل ا لث سثثبعق أدثّثام فنجثثاب عنثثه [بهنثثه لثثنا هثثذا
احلثثدد أنثثه خلث النثثوم السثثابع غثثر ندم .ولثثنا الاثثأنن مثثا دثثدل أن خلث ندم كثثان
األدثثام السثثتق و ال الاثثأنن و ال السثثنق و ال ااعاثثول أن خالانثثق اهلل ع واثثل ويفثثن
بعد األدام الستق بل هثذا معلثوم الثبطالن .و ندثات خلث ندم أوائثل الباثأة وبعثا اآليثا
عمثا يبثل ندم عامثوا فندثا دهثأاً فدثذا دسثاعد الاثول
ما دؤخذ منه أنه يد كثان األ
ّ
بهن خل ندم متهخأ مبدة عن خل السماوات واأل .
فت ثثدبأ األد ثثات واحل ثثدد عل ثثى ض ثثوا ه ثثذا البن ثثان دتة ثثح ل ث ن م ثثاا اهلل أن دع ثثوه
خمالفق هذا احلدد لظاهأ الاأنن يد اندفعن وهلل احلمد](.)1
و ّأمثثا تعلنثثل احلثثدد بثثهن ابتثثداا ا ل ث كثثان دثثوم األحثثد فجوابثثه[ :اآليثثا الاائلثثق ن
ابتداا ا لث دثوم األحثد مثا كثان مندثا مأفوعثاً فدثو أضثع مثن هثذا احلثدد بكثثر و ّأمثا
غثثر ااأفثثوع فعامتثثه مثثن يثثول عبثثداهلل بثثن سثثالم ووهث ومثثن دهخثثذ اإلسثأائنلنات .وتسثثمنق
األدام كانثن يبثل اإلسثالم تالنثداً ألهثل الكتثاب فجثاا اإلسثالم ويثد امثتدأت وانتشثأت
فلثثم دثثأ ضثثأو ة ىل تغنرهثثاأل ألن يثأا األمسثثاا الثثي يثثد عأفثثن وامثثتدأت وانتشثثأت ال دعثثد
اعهافاً مبناسبتدا اا أخذ منه أو بننن علنه يد اصبحن ال تدل على ل و ثا تثدل
على مسمنا ا فحس وألن الاةنق لنسثن ممثا جيث اعتاثاده أو دتعلث بثه نفسثه حكثم
مأعي فلم تستح أن تاط دا بتغنر ما امتدأ وانتشأ من تسمنق األدام]
ّأمثثا تعلنثثل احلثثدد بهنثثه لثثنا فنثثه كثثأ خل ث السثثماوات فثثاجلواب عنثثه :أن احلثثدد
أما ىل خل السماوات بذكأه دا ما ة بالل وم يوله :موخل النو دوم األ بعثاام
النثثو ثثا دكثثون مثثن الشثثما والامثثأ ومهثثا السثثماا فثثذكأ خلث النثثو دلث م منثثه خل ث
السموات .كما أن يوله :موب فندا الدواب دوم ا منام داتةي خل السماوات أل ا
رتااق للحأا ة والةواأل ومصد مها األاأام السماودق.
( )1من األنوا الكامفق ص.190
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وااستنبط من هذا لنعه ما دلي:
 أن النظأ احلدد من ادق ااق مل دكن عندهم تأداً عن النظأ السند. أن تث ّثأد االسثثتبعاد العالثثي أو ااخالفثثق ااظنونثثق مل تكثثن كافنثثق عنثثد اجلمنثثع للحكثثمبتةعن حدد ما.
 أن غالث ث ااخالف ثثق ااظنون ثثق ب ثثني احل ثثدد وغ ثثره مأاوح ثثق و لث ث بع ثثد س ثثالمقالسند.
 أن هنام من أواه اجلمع والتوفب مثا دث ول معدثا تثوهم الةثع أو ويثوع ا طثهالأوادق خاصق ا تذكأنا أن توهنم الثاق خال األصل.
فههل احلدد ال دأدون احلدد أد ااخالفق الظاهأة بننه وبني نصوص الشثأع .فثإن
دأ دم احلدد معا ضثق صثأ ق صثحنحق لنصثوص الشثأع علمثوا أن السثند علثق
خفنق مع أن اهأه الصحقأل فهعلوه بهدن علثق ونفثوا صثحق نسثبته و حكمثوا علنثه بهنثه
حدد مصنوع خمتل فدو حدد موضوع.
هذاأل و اجلدق الثاننق عندهم للنظأ ااق تأاثع ىل السثند كمثا تثأه وتثؤيأ فنثه.
ومثثن أاثثل هثثاتني اجلدتثثني (أعثثق :ادثثق تصثثحنح النس ثبق وادثثق تصثثحنح ااعثثىن) ت ثثأه
احملثثدث يثثد دصثثحح نسثثبق ااثثق ودستشثثعأ ااثثق نثثوع خمالفثثق ال دثثد حم مثثده تهيرهثثا
فننبث ثثه ىل ل ث ث باإلمث ثثا ة ىل تصث ثثحنح السث ثثند والسث ثثكوت عث ثثن ااث ثثق مث ثثا ة منث ثثه ىل
ل (.)1

( )1و هثثذا ااعثثىن يثثال ابثثن الصثثالح ثثه اهلل مادمتثثه ص :35ميثثودم :مهثثذا حثثدد صثثحنح
اإلسثثناد أو حسثثن اإلسثثنادم دون يثثودم :مهثثذا حثثدد صثثحنح أو حثثدد حسثثنمأل ألنثثه يثثد
دا ثثال :مه ثثذا ح ثثدد ص ثثحنح اإلس ثثنادم و ال دص ثثحأل لكون ثثه م ثثا اً أو معلث ثالً .غ ثثر أن ااص ثثن
ااعتمد مندم ا ايتصأ على يوله نه صحنح اإلسثناد ومل دثذكأ لثه علثق ومل داثدح فنثهأل فالظثاهأ
منه احلكم له بهنه صحنح نفسهأل ألن عدم العلق والاادح هو األصل والظاهأ واهلل اعلمم.
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معنى الضوابط الكلية التي ذكرها أهل العلم للحكم بها على المتن:

فإن ينل :ما معىن الةوابط الكلنق الي كأها أهل العلم للحكثم هبثا علثى ااثق دون
الويو على سنده؟
فثثاجلواب  :ن هثثذه الة ثوابط الثثي دثثذكأها أهثثل العلثثم ثثا هثثي مثثع السثثند انب ثاً ىل
انث ال بثثدون السثثندأل ألنثثه ا مل دكثثن هنثثام سثثند للخث ااثثأوحم عثثن سثثول اهلل صثثلى
اهلل علنثثه وسثثلم مل دسثثتجن وا نسثثبته أص ثالً ىل سثثول اهلل صثثلى اهلل علنثثه وسثثلم بلثثه أن
دكون ا دون سند و تان للحكم بوضعه ىل هثذه الةثوابط!! مثا ينمثق هثذا ااثق
دون سند؟!
يثثال الشثثافعي (ت204هثث) ثثه اهلل تعثثاىل :مو الدسثثتدل علثثى أكثثثأ صثثدا احلثثدد
وكذبثثه ال بصثثدا ااخث وكذبثثه ال ا ثثاص الالنثثل مثثن احلثثدد  .و لث أن دسثثتدل
على الصدا والكذب فنه بهن دث احملدث مثا الجيثوا أن دكثون مثلثه أو مثا خيالفثه مثا
هو أيبن وأكثأ دالالت بالصدا منهماهث(.)1
والةوابط الكلنق الي أو دها أهل العلم للحكم على مق احلدد نصوا على أ ا
معأفثق ااوضثثوع مثن احلثثدد  .ولثنا مثأادهم هبثثا مكثان احلكثثم علثثى احلثدد بثثااق فاثثط
دون الأاوع ىل السند!
كن ث دكثثون هثثذا م ثأادهم وهثثم دنصثثون علثثى وضثثع أحادد ث ات معثثان صثثحنحق
وألفار فصنحق؟ بل وهم دنصون على وضع احلدد عن فالن وأن الصواب عن فالن؟
بل وهم دنصون على وضع احلدد هبذا السناا وصحته بسناا نخأ؟
و ا مأادهم  -واهلل اعلم  -أن هذه الةوابط ناد ااق تكون انبثاً ىل انث مثع
السثند وأنثه هبثا وكثن احلكثم بالوضثع علثى احلثدد و ن مل دكثن اودثه كثذاباً وأ ثا تثثدل
على واود علق السند الذحم اهأه الصحق.
( )1الأسالق ص.399
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مسثئلن :هثل وكثن معأفثق احلثدد
و اّا يال ابثن يثنم اجلوادثق (ت751هثث) ثه اهللُ :
ااوضثوع بةثابط مثن غثر أن دنظثأ سثنده؟ فدثثذا سثؤال عظثنم الاثد  .و ثا دعلثم لث
مثثن تةثثلع معأفثثق السثثنن الصثثحنحق واختلطثثن بلحمثثه ودمثثه وصثثا لثثه فندثثا ملكثثق
وصا لثه اختصثاص مثددد مبعأفثق السثنن واآليثا ومعأفثق سثرة سثول اهلل صثلى اهلل علنثه
وسثثلم وهددثثه فنمثثا دثثهمأ ودندثثى عنثثه وخيث عنثثه ودثثدعو لنثثه و بثثه ودكأهثثه ودشثثأعه
ل مق ون كهنه خمالط للأسول صلى اهلل علنه وسلم كواحد من أصحابه.
فمثل هذا دعأ من أحوال الأسول صلى اهلل علنه وسلم وهدده وكالمثه ومثا جيثوا أن
خي به وما ال جيواأل ما ال دعأفه غره.
وهثثذا مثثهن كثل متبثثع مثثع متبوعثثه فثثإن ل خثثص بثثه احلثأدص علثثى تتبثثع أيوالثثه وأفعالثثه
مثثن العلثثم هبثثا والتمننث بثثني مثثا دصثثح أن دنسث لنثثه ومثثا ال دصثثحأل مثثا لثثنا اثثن ال دكثثون
كثثذل وهثثذا مثثهن ااالثثددن مثثع أئمثثتدم :دعأفثثون أي ثوادم ونصوصثثدم ومثثذاهبدم واهلل
اعلمم(.)1

اثثا يثثال ابثثن الاثثنم ثثه اهلل هثثذاأل تعابثثه صثثاح مأسثثىن ااطال ث م باولثثه :موهثثذا اجل ثواب
ّ
صحنح بالنظأ للموضوع واانكأ (دعق :احلدد ااوضوع واحلدد اانكأ) ااخثال للشثأدعق
ااطدثثأة .و ّأمثثا احلثثدد ااوضثثوع مثثن حن ث هثثوأل فمنثثه مثثا خيثثال الش ثأدعق ومنثثه الثثذحم معنثثاه
صثثحنح وهثثذا ال دعثثأ ال مبعأفثثق اإلسثثناد فثثال بثثد مثثن الناثثل ويثثد نُاثثل كثثل مثثا وضثثع
الساب فلهااع كت الاومماهث(.)2
يلثثن :هثثذا مثثع أن كثثالم ابثثن الاثثنم ثثه اهلل ثثاهأ تاننثثد ل ث وأنثثه ال دسثثتطنعه كثثل
أحثثد بثثل يثثد لثثأا ثثه اهلل الةثوابط الكلنثثق الثثي كأهثثا لنعثثأ هبثثا وضثثع احلثثدد لثثأااً
دينااً ددل على فةل علمه ه اهلل وديق فدمه ا اه اهلل خراً عن اإلسالم وااسلمني.
وهذه الةوابط الكلنق هثي الثي كأهثا يولثه ثه اهلل :م ثن ننبثه علثى أمثو كلنثق دعثأ
( )1اانا اانن ص43ث.44
( )2أسىن ااطال .271
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هبا كون احلدد موضوعاً:
فمندثثا  :امثثتماله علثثى أمثثثال هثثذه ا اافثثات الثثي ال داثثول مثلدثثا سثثول اهلل صثثلى اهلل علنثثه
وسلم .وهي كثرة اداً كاولثه احلثدد ااكثذوب :ممثن يثال ال لثه ال اهلل :خلث اهلل مثن
تل الكلمق حائأاً له سبعون أل لسان لكل لسان سبعون أل لغق دستغفأون اهلل لثه .ومثن
فعثثل كثثذا وكثثذا أعطثثى اجلنثثق سثثبعني ألث مددنثثق كثثل مددنثثق سثثبعون ألث يصثثأ كثثل
يصأ سبعون أل حو اام .
ومندا  :تكذد احلا له كحدد  :مالبا الان اا أكل لهم(. )1
ومندثثا  :مساا ثثق احلثثدد وكون ثثه ممثثا دس ثثخأ منثثه كح ثثدد  :ملثثو ك ثثان الثثأا ا ثالً لك ثثان
حلنماً ما أكله اائع ال أمبعهم(. )2
ومندا  :منايةق احلدد اا ااات بثه السثنق الصثأ ق منايةثق بننثق فكثل حثدد دشثتمل
علثثى فسثثاد أو لثثم أو عب ث أو مثثدح باحثثل أو م ح ث أو ثثو ل ث أل فأسثثول اهلل منثثه
بأحما.
كل من دسمى هبذه األمسثاا
ومن هذا الباب  :أحادد مدح من امسه رمد أو أ د وأن ّ
ال ددخل النا .
وهثذا منثايا اثثا هثو معلثثوم مثن ددنثثه  :أن النثا ال جيثثا مندثا باألمسثثاا واأللاثاب و ثثا
النجاة مندا باإلوان واألعمال الصاحلق.
ومند ثثا  :أن د ثثدعي عل ثثى الن ثثيب ص ثثلى اهلل علن ثثه وس ثثلم أن ثثه فع ثثل أمث ثأاً ثثاهأاً مبحة ثثأ م ثثن

الصثثحابق كلدثثم وا ثثم اتفا ثوا علثثى كتمانثثه ومل دنالثثوه كمثثا د ث عم أكثثذب الطوائ ث  :أنثثه 
أخذ بند علي بن أمت حال  مبحةأ من الصحابق كلدم وهم ااعون من حجق الوداع

فهيامه بنندم حثىت عأفثه اجلمنثع مث يثال :مهثذا وصثني وأخثي وا لنفثق مثن بعثدحم فثامسعوا لثه
األخب ثا ااوض ثثوعق ص :86مي ثثال بع ثثا احلف ثثار  :ن ثثه م ثثن وض ثثع

( )1ي ثثال األس ثأا ااأفوع ثثق
ال ناديقماهث
( )2ونال األسأا ااأفوعق ص193ث 194عن ابن الانم وابن حجأ احلكم بوضعه.
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وأحنعوام مث اتف الكل على كتمان ل وتغنره وخمالفته فلعنق اهلل على الكا بني.
ومندا  :أن دكون احلدد باحال نفسه فندل بطالنه على أنه لنا من كالمه صلى اهلل
علنه وسلم .كحدد  :ما أة الي السماا من عأا األفعى الي لن العأشم(. )1
ومندثثا  :أن دكثثون كالمثثه ال دشثثبه كثثالم األنبنثثاا فةثثال عثثن كثثالم الأسثثول صثثلى اهلل علنثثه
وسثثلم الثثذحم هثثو وحثثي دثثوحى كمثثا يثثال اهلل تعثثاىل﴿ :ومثثا دنطث عثثن ادثثوه ن هثثو ال وحثثي
دوحى﴾ [النجم ]4:أحم :وما نطاه ال وحي دُثوحى .فنكثون احلثدد ممثا ال دشثبه الثوحي بثل
و ال دشثثبه كثثالم الصثثحابق .كحثثدد  :مياليثثق ت دثثد البصثثأ :النظثثأة ىل ا ةثثأة وااثثاا اجلثثا حم
والواه احلسنم(. )2
ومندثثا  :أن دكثثون احلثثدد تثثا دخ كثثذا و كثثذا .مثثثل يولثثه :ا كثثان سثثنق كثثذا وكثثذا ويثثع
كنن وكنن .و ا كان مدأ كذا وكذا ويع كنن وكنن.
ومندا  :أن دكون احلدد بوص األحبثاا والطأينثق أمثبه وألنث  .كحثدد  :مادأدسثق تشثد
الظدأم.
ومندثثا  :أن دكثثون احلثثدد ممثثا تاثثوم الش ثواهد الصثثحنحق علثثى بطالنثثه .كحثثدد  :م ن
فتحأكثن
لأكثن الصثخأة ّ
األ على صخأة والصخأة على يأن يثو فثإ ا ح ّثأم الثثو يأنثه ّ
وهي ال ل لقم.
األ
ومندثثا  :خمالفثثق احلثثدد صثأدح الاثثأنن .كحثثدد ماثثدا الثثدننا :موأ ثثا سثثبعق نال سثثنق
و ن األل السابعقم( )3وهذا مثن أبثني الكثذبأل ألنثه لثو كثان صثحنحاً لكثان كثل أحثد
عااث ثاً أن ثثه ي ثثد با ثثي للانام ثثق م ثثن ويتن ثثا ه ثثذا مئت ثثان وأح ثثد و س ثثون س ثثنق .واهلل تع ثثاىل دا ثثول:
( )1انظ ثثأ تأتنث ث ااوض ثثوعات الب ثثن اجل ثثواحم تص ثثنن ال ثثذهيب ص 27تن د ثثه الش ث ثأدعق ()190/1
سلسلق األحادد الةعنفق احلدد يم (.)284
( )2انظثثأ تأتن ث ااوضثثوعات البثثن اجلثثواحم تصثثنن الثثذهيب ص 35وسلسثثلق األحادد ث الةثثعنفق
ل لبا احلدد يم (.)134
( )3كثثأ ابثثن حبثثان (ا ثثأوحني  )329/1تألثثق سثثلنمان ابثثن عطثثاا أنثثه دثثأوحم أمثثناا موضثثوعق
وساا له حددثاً فنه هذا ااعىن .وانظأ من ان االعتدال (.)215/2
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﴿دسثهالُونا ا عث ِن السث ِ
ثاها يُثثل ِّاثا ِعل ُم ادثثا ِعن اثد ا ّمت الا ُجيالّ اندثا لِاويتِ ادثثر ِالّ ُه اثو يثا ُالاثثن
ا ّ ا
ثاعق أادّثا ان ُمأ اس ا
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثموات اواأل ِ الا تاثثهتن ُكم الَّ باثغتا ثقً داس ثهالُونا ا اكهانّث ا احفث ّثي اعنث ادثثا يُثثل ّ ثاثا عل ُم ادثثا عنث اثد
ِ َّ
السث ا
اللّ ِه﴾ [سو ة األعأا  ]187:ويال اهلل تعاىلّ ِ﴿ :ن اللّه ِع ا ِ
اع ِق﴾ [لامان.]34:
الس ا
ا
ندهُ عل ُم ّ
ومندثثا  :كاكثثق ألفثثار احلثثدد ومسااتدثثا ون ث وجدثثا السثثمع ودثثدفعدا الطبثثع ودسثثمج
معناها للفطن .كحدد  :مأ بع ال تشبع من أ بع :أنثى من كأ وأ من مطثأ وعثني مثن
نظأ وأ ن من خ م.ماهث(.)1
فهنن تأه لأا ابن الانم ه اهلل تعاىل عبا ته عن هذه الةوابط بهمو :
مثثن ل ث أن ثثه ب ثثني أن هثثذه الة ثوابط الكلن ثثق ثثا هثثي معأف ثثق احل ثثدد ااوض ثثوع .فد ثثي
ضوابط اعأفق مىت وكن وص احلدد بهنه موضوع ال اعأفق احلدد الةعن أو الصثحنح.
مثع مالحظثق أن احلثدد دعثأ أنثه موضثوع مثع أن لثه سثند سثواا كثان ثاهأه الصثثحق أو أن
اهأه الةع .

ومن ل أنه مل دطل يوله هذه الةوابط :منايةق احلدد لِ اما ااات به السنق.
بثثل ينثثد لث باولثثه :ماثثا اثثاات بثثه السثثنق الصثثأ ق منايةثثق بننثثهمأل فدثثو مل دطلث السثثنق
حثثىت ينثثدها بثثمالصأ قم ومل دطلث اانايةثثق حثثىت ينثثدها بثثمالبننقم .وفائثثدة هثثذا الانثثد -
واهلل اعلم  : -اإلما ة ىل أن تأد واود ااخالفق واانايةق مع مكان اجلمع والتوفنث ال
دكفي احلكم بالوضع.
ومثثن لث اثثا كثثأ خمالفثثق احلثثدد للاثثأنن ينثثده باولثثه :مصثأدح الاثثأننم .وفنثثه مثثا
ساباه من اإلما ة.
ومثثن ل ث يولثثه :مأن دكثثون احلثثدد ممثثا تا ثثوم الش ثواهد الصثثحنحق علثثى بطالنثثهم.
فانظأ ىل يوله :مالشواهد الصحنحقم .فدو مل دكت بالشواهد حىت يندها بالصثحنحق.
وفنه ما ساباه من اإلما ة.
ويثثد يثثال ا طن ث البغثثدادحم (ت463ه ثث) ثثه اهلل تعثثاىل :مو ا وه الثاثثق ااثثهمون

( )1هذه باختصا الةوابط الي كأها ابن الانم

ه اهلل كتابه اانا اانن ص 50ث.90
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خ اً متصل اإلسناد ُ َّد بهمو :
أحثثدها  :أن خيثثال موابثثات العاثثولأل فثثنعلم بطالنثثهأل ألن الشثثا ع ثثا دثثأد مبجثثواات
العاول و ّأما ةال العاول فال.
والثث ثثا  :أن خيث ثثال نث ثثص الكتث ثثاب أو السث ثثنق اات ث ثواتأة فث ثثنعلم أنث ثثه ال أصث ثثل لث ثثه أو
منسوخ.
والثالث  :أن خيثثال اإللثثاع فنسثثتدل علثثى أنثه منسثثوخ أو ال أصثثل لثثهأل ألنثثه ال جيثثوا
أن دكون صحنحاً غر منسوخ و تمع األمق على خالفه.
والأابع  :أن دتفأد الواحد بأوادق ما جي على كافق ا ل علمثه فنثدل لث علثى أنثه
ال أصل لهأل ألنه ال جيوا أن دكون له أصل ودنفأد هو بعلمه من بني ا ل العظنم(.)1
( )1هذا ااوضع وااق ىل بنان و ل كما دلي:
أعلثثم أن احلثثدد ا صثثح وكثثان دتةثثمن حكمثاً عامثاً علثثى كافثثق ا لث فثثال خيلثثو عثثن األحثوال
التالنق:
األوىل :أن دنا ثثل ع ثثن الس ثثل العم ثثل ب ثثه ب ثثال خث ثال بن ثثندم فدن ثثا جي ث علنث ث العم ثثل
باحلدد بال خال ً بني العلماا.
الثاننثثق :أن دناثثل عثثن السثثل اخثثتالفدم ااسثثهلق الثثي و د فندثثا احلثثدد فدنثثا احلثثدد
داوحم يول من ه ىل ماتةاه من السل .
الثال  :أن دناثل عثندم اإللثاع علثى العمثل ةثال هثذا احلثدد الفثأد فدنثا ال مث
تثأم العمثثل باحلثثدد ودكثثون اإللثثاع (ااتثثنان) دلثثنال علثثى النسثثخ أو التعلنثثل وهثثذا هثثو األمثثأ
الثال الذحم دأد به حدد الثاق ااهمون عند ا طن كما تأاه أعاله.
الأابثثع  :أن دثثأد احلثثدد وال تا ث عثثن السثثل ال علثثى مثثا دفنثثد تثثأم العمثثل بثثه و ال مثثا
دفنثثد العمثثل بثثهأل فدنثثا ر ث ل البحث والثثذحم دظدثثأ واهلل اعلثثم أن دعمثثل باحلثثدد و ال ددجثثأ
حثثىت دوي ث علثثى مثثانع صثثحنح ونثثع مثثن العمثثل بثثه .واالحثثور الثثذحم كثثأه ا طن ث وهثثو يولثثه:
مألنه ال جيوا أن دكون له أصل ودنفأد هو بعلمه من بثني ا لث م ثا دصثح ا علثم داننثاً أنثه مل
دعمل به أحد من السل مع احالعدم علنه فننثد ن احلثال الثالث بننمثا احلثال هنثا :أنثه ال
دعلم مندم تأم العمل هبذا احلدد بعننه و ال دعلم مندم العمل به بعننه واهلل ااوف  .انظ ثثأ :
س ثثالق :ملف ثثق األن ثثام العم ثثل و ثثدد الن ثثيب علن ثثه الس ثثالمم حملم ثثد حن ثثاة الس ثثندحم .و س ثثالق:
ماحلدد حجق بنفسهم حملمد ناصأ الددن األلبا .
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وا ثاما  :أن دنفثأد مبثا اثأت العثادة بثهن دنالثه أهثل التثواتأأل فثال دابثلأل ألنثه ال جيثثوا
أن دنفأد مثل هذا بالتواتأ.
و ّأما ا و د خمالفاً لاناق أو انفأد الواحد بأوادق ما تعم به البلوه مل دثُاأدماهث(.)1
من دونه؟
يلن :هذا خ الثاق ااهمون فما بال
عود على بدء:

والتاأدأ الساب دُظدأ أن نظأ احملدِّث ااق عند أهل احلدد ا دكون تبعاً للنظأ
السثثند ولثثذل مل داثثع كالمدثثم ث علثثندم مثثن اهلل الأ ثثق والأض ثوان ث عنثثد وصثثفدم
للحدد ااابول امهاط سالمق ااق بنحو هذه الةوابط و ا اكتفوا لث بثثامهاط
انتفاا الشذو والعلق لبنان ا تباط النظأ ااق بالنظأ السند ا تباحاً وينااً وسث
التفصثثنل السثثاب عنثثد امثهام الثأاوحم مثثع غثثره وادثثق ااثثق أو تفثثأده .مث مبثثده خمالفثثق
ااق لنصوص الشأع واهلل اعلم.
وهذا اهأ اداً كالم الشافعي ه اهلل الذحم نالتثه يبثل يلنثل حنث يثال :موال
دستدل على أكثأ صدا احلدد وكذبه ال بصدا ااخ وكذبه ال ا ثاص الالنثل
من احلدد  .و ل أن دستدل على الصدا والكذب فنه بهن دث احملدث ما ال جيثوا
أن دكون مثله أو ما خيالفه ما هو أيبن وأكثأ دالالت بالصدا منهماهث(.)2
وكثذا يثول ثثي بثن سثثعند الاطثان (ت198هثث) ثثه اهلل :مال تنظثأوا ىل احلثثدد
ولك ثثن انظ ثثأوا ىل اإلس ثثناد ف ثثإن ص ثثح اإلس ثثناد و ال ف ثثال تغ ثثهوا باحل ثثدد ا مل دص ثثح
اإلسنادماهث(.)3
وكثذا كثثالم ابثن أمت حثثا حنث يثال :موداثثاق صثثحق احلثدد بعدالثثق نايلنثثه وأن
( )1الفانه وااتفاه (132/1ث.)133
( )2الأسالق ص.399
( )3سر أعالم النبالا ( )188/9بواسطق السلسلق الصحنحق (.)40/6
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دكثون كالمثاً دصثثلح أن دكثثون مثثن كثثالم النبثثوة ودعلثثم سثثامه و نكثثا ه بتفثثأد مثثن مل تصثثح

عدالته بأوادته واهلل اعلمماهث(.)1
نعم بعد يبثوت السثند دنظثأ احلثدد ا واثد بننثه وبثني غثره اخثتال وسث مثا
تا ثثأ عل ثثم خمتل ث احل ثثدد وه ثثذا النظ ثثأ الث ثثا للمح ثثدث الفان ثثه وال دتوي ث علن ثثه
احلكم بثبوت احلدد أو عدمه!
أسلوب المحدثين في التعبير عن النظر في المتن:

وال ثثد كالمدثثم عنثثد حثثد الصثثحنح كثثأ هثثذه الةثوابط تنبندثاً مثثندم علثثى هثثذه
احلاناثثق وهثثي أن النظثثأ ااثثق تبثثع للنظثثأ السثثند .وأنثثه ال دسثثتا ِال مطلا ثاً غادتثثه أن
دثُ اعث ِّثني احلكثثم بالوضثثع ا واثثدت علثثق السثثند ال تصثثل بثثه ىل ل ث أو دثُ اعث ِّثني احلكثثم
بوضثثع احلثثدد و ن كثثان ثثاهأ سثثنده الصثثحق .وهثثم هثثذه احلثثال (أعثثق :واثثود علثثق
يادحق ااق) دعلون السند بهدن علق ولو بالتفأد.
والتفأد عندهم علقأل تا ة مؤيأة وتا ة غر مؤيأة.
فإ ا تفثأد عنثدهم مثن تمثل تفثأده يبلثوا حددثثه .ودكثون وصثفدم للسثند واحلالثق هثذه
من باب وص ادنئق ال أيل وال أكثأ .ال ا دأت دم نكثا ة ااثق ال لتمثل فثإن
عالدم حلددثه بالتفأد حننئذ دكون يادحاً.
و ا تفأد من ال تمل تفأده (وكان حن الابول) أعلوا حددثه بالتفأد لننظأ هثل
ماااا به خيال ما ااا عن الثاات أو ال؟
فإ ا مل خيالفدم يبلوه .ويبودم له ا هو من باب غلبق الظن.
ي ثثال اإلم ثثام الش ثثافعي (204ه ث ثث) ثثه اهلل :موُ ك ثثم بالس ثثنق ي ثثد ود ثثن م ثثن حأد ث ث
اإلنفأاد ال جيتمع الناق علندا فناثول :حكمنثا بثاحل الظثاهأ ألنثه يثد وكثن الغلثط

( )1تادمق اجلأح والتعددل ص.351
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فنمن وه احلدد ماهث(.)1
و ا خثثالفدمأل نظثثأوا مثثده هثثذه ااخالفثثق هثثل وكثثن اجلمثثع والتوفنث فندثثا أو ال؟
فثثإن مل وكثثن نظثثأوا التثثا دخ اعأفثثق الناسثثخ واانسثثوخ فثثإن مل وكثثن نظثثأوا الهاثثنح.
وأعلوه بالتفأد بل يد دنصون على التفأد وااخالفق فنتويفون تصحنح نسبته.
يثثال الثثذهيب (ت748ه ثث) ثثه اهلل :مالثاثثق احلثثافظ ا انفثثأد بهحادد ث كثثان أ فثثع لثثه
وأكمل لأتبته وأدل على اعتنائه بعلم األيأ وضبطه دون أيأانه ألمناا ما عأفوها .اللدم
ال أن دتبني غلطه وومهثه الشثياأل فنعثأ لث أل فثانظأ ىل أصثحاب سثول اهلل صثلى
اهلل علنه وسلم الكبا والصغا ما فندم أحد ال ويثد انفثأد بسثنق فناثال :هثذا احلثدد
ال دتثثابع علنثثه .وكثثذل التثثابعون كثثل واحثثد عنثثده مثثالنا عنثثد اآلخثثأ مثثن العلثثم .وم ثثا
الغأ هذاأل فإن هذا ماأ على ما دنبغي علم احلدد .
وأن تفأد الثاق ااتان دُعد صحنحاً غأدباً(.)2
وأن تفأد الصدوا ومن دونه دُعد منكأاً(.)3

( )1الأسالق ص.599
()3كثثذا أحل ث هنثثا ويثثال ااويظثثق ص :77مفدثثؤالا احلفثثار الثاثثات ا انفثثأد الأاثثل مثثندم مثثن
التثثابعنيأل فحددثثثه صثثحنح .و ن كثثان مثثن االتبثثاع ينثثل :صثثحنح غأد ث  .و ن كثثان مثثن أصثثحاب
األتباع ينل غأد فأد .ودند تفأدهم فتجد اإلمام مندم عنده مئتا أل حدد ال دكاد دنفثأد
وثثددثني ياليثثق .ومثثن كثثان بعثثدهم فثثهدن مثثا دنفثثأد بثثه مثثا علمتثثه .ويثثد دواثثد .ويثثال :الثثناظ الثاثثق
ااتوس ثثط ااعأف ثثق والطل ث ث فد ثثو ال ثثذحم دطل ث ث علن ثثه أن ثثه يا ثثق وه ثثم لد ثثو ا ثثال الص ثثحنحني
الصحاح .ويد دتويث كثثر مثن الناثاد حثالا
فتابعندم ا انفأد بااق خأن حددثه ل
الصحاح دون بعا.
الغأابق مع الصحق حدد أتباع الثاات .ويد دواد بعا ل
( )3كثثذا أحلث ثه اهلل ويثثال ااويظثثق ص :42ماانكثثأ وهثثو مثثا انفثثأد الثأاوحم الةثثعن بثثه .ويثثد
دعد مفأد الصدوا منكأاًم.
ويثثال ااويظثثق ص :78-77مويثثد دسثثمي لاعثثق مثثن احلفثثار احلثثدد الثثذحم دنفثثأد بثثه مثثثل
هشنم وحفثص بثن غنثاث منكثأاً .فثإن كثان اانفثأد مثن حباثق مشثنخق األئمثق أحلاثوا النكثا ة علثى
مثثا انف ثثأد ب ثثه مث ثثل عثم ثثان ب ثثن أمت مثثنبق وأمت س ثثلمق التب ثثو كي وي ثثالوا :ه ثثذا منك ثثأ .ف ثثإن وه
أحادد من األفأاد اانكأة غمث وه ولننثوا حددثثه وتويفثوا تويناثه .فثإن اثع عندثا وامتنثع مثن

=
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وأن كثثثا ال ثأاوحم مثثن األحادد ث الثثي ال دواف ث علندثثا لفظ ثاً أو سثثناداً دصثثره مثثهوم

احلدد ماهث(.)1
ونُاثثل عثثن ابثثن اث يولثثه ثثه اهلل :مانفثأاد الثأاوحم باحلثثدد  -و ن كثثان ياثثق  -هثثو
علق احلدد أل دواث التويث فنثه وأن دكثون مثا اً ومنكثأاً ا مل دثأو معنثاه مثن واثه
دصح.
وهثثذه حأداثثق أئمثثق احلثثدد ااتاثثدمني كاإلمثثام أ ثثد و ثثي الاطثثان و ثثي بثثن معثثني
وعلي بن ااددق وغرهمماهث(.)2
فثثإن دثثأ دثثم مثثق احلثثدد خمالفثثق لنصثثوص الشثثأع ّدوه وأعلثثوه السثثند بثثهدن
علق.
يال ااعلمي (ت1386هث) ه اهلل :م ا استنكأ األئمثق احملااثون ااثق وكثان ثاهأ
السثثند الصثثحق فثثإ م دتطلبثثون لثثه علثثق فثثإ ا مل جيثثدوا علثثق يادحثثق مطلاثاً حنث ويعثثن
أعلوه بعلق لنسن باادحق مطلااً ولكندم دأو ا كافنق للادح ل اانكأ.
فمن ل  :عالله بهن اوده مل دصأح بالسماع هذا مع أن اوده غر مدلا.
أعل البخا حم بذل خ اً واه عمأو بن أمت عمأو موىل ااطل عن عكأمثق .تثأاه
________________________________________
=

واوا على نفسه الوهم فدو خر لثه وأ اثح لعدالتثه .ولثنا مثن حثد الثاثق :أنثه ال دغلثط
وادتدا ّ
و الخيطيا فمن الذحم دسلم من ل غر ااعصوم الذحم ال داأ على خطه؟م.
يلن :وكالمه ددل علثى أن األمثأ لث لثنا ياعثدة مطثأدة ثا مأاعثه ىل الاثأائن
كل وادق وسبدا فلنا كل ما دنفأد به الثاق صحنحاً ولنا كل ما دنفأد بثه الصثدوا منكثأاً
بل األمأ دتوي على الاأائن كل وادق وسثبدا .كمثا أن كالمثه واضثح الداللثق  -ن مثاا اهلل
تهمل.
تعاىل  -على أن التفأد والغأابق ال امع الةع دائماً ّ
( )1من ان االعتدال (140/3ث.)141
( ) 2نالثه عنثه لثال الثددن دوسث بثن عبثدادادحم كتابثه :مسثر احلثاث ىل علثم الطثالا الثثالثم
ص.28
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تألق عمثأو مثن التدثذد ( .)1و ثو لث  :كالمثه حثدد عمثأو بثن ددنثا الاةثاا
بالشاهد والنمني .و وه أدةاً :كالم منخه علثي بثن ااثددق حثدد  :مخلث اهلل الهبثق
دثثوم السثثبن ...اكم كمثثا ت ثأاه

األمسثثاا والصثثفات

للبنداثثي()2

وكثثذل أعث ّثل أبوحثثا

خ اً واه اللن بن سعد عن سعند ااا حم كما تأاه علل ابن أمت حا (.)3
ومن ل  :ما ة البخا حم ىل عالل حدد اجلمع بني الصالتني :بهن يتنبق اا كتبثه
عن اللن كان معه خالد اادائق وكان خالد ددخل على الشنوخ(.)4
وم ثثن ل ث  :اإلع ثثالل باحلم ثثل عل ثثى ا ط ثثه و ن مل دتب ثثني واد ثثه ك ثثإعالدم ح ثثدد
عبداال بن أمت سلنمان الشفعق.
ومن ل  :عالدم بظن أن احلدد أدخثل علثى الشثنخ كمثا تثأه لسثان اانث ان
تألق الفةل بن احلباب وغرها.
وحجتهم ف هذا :أن عثدم الاثدح بتلث العلثق مطلاثاً ثا بثق علثى أن دخثول ا لثل
مثثن ادتدثثا نثثاد فثثإ ا اتفث أن دكثثون ااثثق منكثأاً دغلث علثثى ثثن النايثثد بطالنثثه فاثثد
ا واود خلل و ا مل دواد سب له ال تل العلق فالظاهأ أ ا هي السثب وأن
هذا من ام الناد الذحم جييا ا لل فنه من ادتدا.
وهبذا دتبني :أن ما داثع ممثن دو ثم مثن التعاث بثهن تلث العلثق غثر يادحثق وأ ثم يثد
صثثححوا مثثا ال صثثى مثثن األحادد ث مثثع واودهثثا فندثثا ثثا هثثو غفلثثق عمثثا تاثثدم مثثن
الفأا اللدم ال أن دثبن ااتعا أن ا غر منكأماهث(.)5
يلن :وبه دتبني أدةاً :أن تعلنثل بعةثدم األحاددث بعلثق مثن هثذا الابنثل لثنا بثالام
(.)83/8( )1
( )2ص.488-487
( )353/2( )3ااعلمي.
( )4دأااع معأفق علوم احلدد للحاكم ص .120ااعلمي.
( )5مادمق لان ااعلمي للفوائد ا موعق ص8ث.9

42

أن دكثثون يادح ثاً ا مل دصثثاد نكثثا ة ااثثق .وأنثثن تالحثثظ :أن النظثثأ ااثثق عنثثد
أهل احلدد رل نظأهم اجلدتني لنعاً .أعثق :مثن ادثق تصثحنح النسثبق بثالنظأ ىل
ااوافاق والتفأد ومن ادق تصحنح ااعىن بالنظأ ىل مده موافاته لنصوص الشأع سواا
ماااا الاأنن العظنم أم ما ااا عن الثاات.
و [م ثثن تتب ثثع كتث ث ت ثوا دخ ا ثثال احل ثثدد وت ثأالدم وكت ث العل ثثلأل وا ثثد كث ثراً م ثثن
األحادد دطل األئمق علندا :محدد منكأ .باحل .مبه موضوع .موضوعم.
وكثثراً مثا داولثون الثأاوحم :م ثدث باانثاكر .صثاح منثاكر .عنثده منثاكر .منكثثأ
احلدد م .ومن أنعم النظأ واد أكثأ ل من ادق ااعىن.
وا ثا كثثان األئمثثق يثثد اع ثوا توين ث الثثأواة النظثثأ أحثثاددثدم والطعثثن فثثنمن اثثاا
ّ
مبنكثثأ صثثا الغالث أن ال دواثثد حثثدد منكثثأ ال و سثثنده تثثأوح أو خلثثلأل فلثثذل
صثثا وا ا اسثثتنكأوا احلثثدد نظثثأوا سثثنده فواثثدوا مثثا دبثثني وهنثثه فنذكأونثثه .وكث ثراً مثثا
دستغنون بذل عثن التصثأدح وثال ااثق .انظثأ موضثوعات ابثن اجلثواحم وتثدبأ ثده ثا
دعمثثد ىل ااتثثون الثثي دثثأه فندثثا مثثا دنكثثأه ولكنثثه يلمثثا دصثثأح بثثذل بثثل دكتفثثي غالب ثاً
الهاام د غال ما
بالطعن السند .وكذل كت العلل وما دعل من األحادد
دنكثأ متنثه ولكثن األئمثق دسثتغنون عثثن بنثان لث باثودم :ممنكثأم أو ثوه أو الكثثالم
الأاوحم أو التنبنه على خلل السند كاودم :فالن مل دلث فالنثاً .مل دسثمع منثه .مل
دثثذكأ مساعثاً .اضثثطأب فنثثه .مل دتثثابع علنثثه .خالفثثه غثثره .دثثأوحم هثثذا مويوفثاً وهثثو أصثثح.
و و ل ](.)1

( )1من كالم ااعلمي

ه اهلل

األنوا الكامفق ص.264
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الحكم بنكارة المتن يدخله االجتهاد:

واحلاصل  :أن أهل احلدد دنظأون ااق مثع السثند فثإن تعثني ناثد ااثق سثند
ثثاهأه الصثثحق أعلاثثوه بثثهدن علثثق ولثثو مل تكثثن يادحثثق مبجأدهثثا فإ ثثا حننئث ٍثذ (أعثثق :مثثع
نكا ة ااق) تكون يادحق.
ودالحثثظ هنثثا أن احلكثثم بنكثثا ة ااثثق رثثل ااتدثثاد فثثإن بعثثا أهثثل احلثثدد يثثد دُعثثل
احلثثدد مثثن ااثثل استشثثعا ه نكثثا ة متنثثه وال دُسثثلم لثثه لث  .كمثثا أدثثن حثثدد
الهبثق .فثثإن مثن أهثثل احلثدد مثثن ّده ومثثندم مثن يبلثثه ومل دثأ فنثثه خمالفثق للاثثأنن العظثثنم.
وه ثثذا ااع ثثىن ه ثثو ال ثثذحم أ اده العالم ثثق ااعلم ثثي ثثه اهلل يول ثثه :ماللد ثثم ال أن دثب ثثن
ااتعا أن ا غر منكأم واألمأ كما يال.
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الخالصة :

وتتلخص أهم نتائج البح فنما دلي:
 أن اإلسناد للمحدث هو أساق نظأه احلدد وحكمه علنه سنداً ومتنثاً ودثه نظثأهااق تبعاً لذل من ادتني.
 أن النظأ ااق عند احملديني دتم ادتني:ث اجلدق األوىل :مده موافاته وخمالفته لغره من الأواة سثواا ا امثهم معدثم
وادق أصل ا أم مل دشهم معدم .والنظأ ااق من هذه اجلدق من أال تصحنح النسبق.
 اجلدق الثاننق :مده ااوافاق وااخالفق لنصوص الشأع. أن احملث ثثديني دأاعث ثثون ل ث ث التسث ثثلنم واإلوث ثثان للحث ثثدد وتث ثثأم ده ألدن خمالفث ثثق .و ل ث ثماتة ثثى أ ن الس ثثنق مث ثثل الا ثثأنن وأن الس ثثنق مبنن ثثق للا ثثأنن وأن ت ثثأد االخ ثثتال الظ ثثاهأ الدث ث د
احلدد  .ودأاعون تطبن ياعدة خمتل احلدد ومشكله.
 أن الةثوابط الثثي كأهثثا أهثثل العلثثم للحكثثم علثثى ااثثق ثثا مثأادهم :أن كثثم هبثثا علثثى ااثثقانبثاً ىل انث مثثع السثثندأل أل ثثم أصثالً ال دلتفتثثون ىل خث ال سثثند لثثه .فدثثي تعثثني احلكثثم بالوضثثع
ولو كان السند ثاهأه الصثحق فننظثأ احملثدث إلعثالل السثند ولثو بعلثق غثر يادحثق .بلثه أن كثان فنثه
ضع دسر.
 أن احملثثديني اهتم ثوا بناثثد ااثثق اهتمام ثاً دينا ثاً اثثداً منةثثبطاً وثثدود الشثثأع والثثددن فدثثم الدلتفتون ىل الناد ا ّأد للمق دون اعتبا السند.
 أن احملديني يد دعلون احلدد بعلل غر يادحق مبجأدها ولكثندم دلجثهون ىل التعلنثل هبثا مثعنكا ة ااق والسالمق الظاهأة للسند فدذا التعلنل واحلالق هذه يادح احلدد .
 أن النظأ ااق عند ناد احلدد واحلكم علنه بااخالفق أو النكا ة أو الغأابق حكم ددخلهاالاتدثثاد ودنبغثثي التثثه فنثثه والنظثثأ ىل أواثثه اجلمثثع والتوفنث و ىل مثثا د دثثل النكثثا ة ااظنونثثق يبثثل
ادجوم على د احلدد مع يبوت سنده.
تعلثثنلدم ل حادد ث حثثىت ال داع ثوا خطثثه
 أن علثثى البثثاحثني مأاعثثاة مثثندج أهثثل احلثثددالفدم عندم.
هذا؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله
إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .وصل اللهم على محمد وعلى آل محمدد ،وبدارك اللهدم علدى
محمد وعلى آل محمد ،كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد&.
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فهرست املصادر واملراجع
 الاأنن الكأ بأوادق حفص عن عاصم.(أ)
 اإلاابق إلدثأاد مثا اسثتدكته عائشثق علثى الصثحابق  /لبثد الثددن ال كشثي (ت794هثث)/لان سعند األفغا  /ااكت اإلسالمي /الطبعق الثالثق 1400هث
 األاوب ثثق الفاض ثثلق ل س ثثئلق العش ثثأة الكامل ثثق /ألمت احلس ثثنات رم ثثد عب ثثداحلي اللكن ثثوحم(ت1304هث) /وعلنه التعلناات احلافلق على األاوبق الفاضلق بالم عبدالفتاح أبو غدة /توادثع
مكتبق الأمد /الأدا  /الطبعق الثاننق 1404هث.
 أحكثثام اجلنثثائ وبثثدعدا /حملمثثد ناصثثأ الثثددن اللبثثا  /ااكت ث اإلسثثالمي /الطبعثثق األوىل1388هث.
 أدب اإلم ث ثثالا واالس ث ثثتمالا  /ألمت س ث ثثعد عب ث ثثدالكأ ب ث ثثن رم ث ثثد ب ث ثثن منص ث ثثو التمنم ث ثثيالسمعا (ت562هث) /دا الكت العلمنق /بروت /الطبعق األوىل 1401هث.
ث األسأا ااأفوعق األخبا ااوضوعق  /لعلي الاا حم (ت1014هث) /لان رمد السثعند
بسنو اغلول /دا الكت العلمنق /الطبعق األوىل 1405هث.
 األمسثثاا والصثثفات  /أل ثثد بثثن احلسثثني البنداثثي (ت458ه ثث) /علندثثا تعلناثثات ل اهثثدالكويأحم /دا الكت العلمنق /الطبعق األوىل 1405هث
أحادد ث ث خمتلف ثثق ااأات ث ث  /ألمت عب ثثداهلل رم ثثد ب ثثن د وب ثثش احل ثثوت
 أس ثثىن ااطال ث ث(ت1276هثث) /تبثثه ويثثدم لثثه عبثثدالأ ن احلثثوت /اعتثثىن بثثه وعلث علنثثه رمثثود األ نثثؤوط /دا
الفكأ /الطبعق األوىل 1412هث.
 أصثثول السثثنق أل ثثد بثثن حنبثثل وادثثق عبثثدوق العطثثا  /حااثثه ولنثثد /و ااعثثه وعلث علنثثهرمد عند عباسي.
 االعتصام /ألمت سحاا الشاحيب (ت790هث) /صححه وعل علنه السثند رمثد مثندضا /دا ااعأفق /بروت.
 عثثالم ااثثويعني عثثن ب العثثااني /ألمت عبثثداهلل رمثثد بثثن أمت بكثثأ ال عثثي (ت752هثث)/ااعه وعل علنه :حه عبدالأؤو  /دا اجلنل.
 األن ث ثوا الكامث ثثفق اث ثثا كتث ثثاب أض ث ثواا علث ثثى السث ثثنق /مث ثثن ال لث ثثل والتةث ثثلنل وا اافث ثثق/لعبدالأ ن بن ي ااعلمي( /ت1386هث) /عامل الكت 1403هث.
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(ا)
 البداد ثثق والنداد ثثق  /لعم ثثاد الث ثثددن أمت الف ثثداا مساعن ثثل ب ثثن عمث ثثأ ب ثثن كث ثثر (اب ثثن كثث ثثر)الدمشاي (ت774هث) /مكتبق ااعا  /بروت /الطبعق الثاننق 1977هث
( )
 التا دخ ( وادق الدو حم)  /لنحي بن معني (ت233هث) /لان  :أ د رمد نو سثن /مطبوعثثات مأك ث البح ث العلمثثي /اامع ثثق اال ث عبثثدالع د (أم الاثثأه حالن ثاً) /الطبع ثثق األوىل
1399هث.
 تا دخ الط حم = تا دخ الأسل واالوم تثثا دخ الأسثثل واالثثوم  /حملمثثد بثثن اأدثثأ الطث حم (ت311هثث) /لانث رمثثد أبثثو الفةثثلبأاهنم /مطابع دا ااعا  /مصأ 1979م.
 التا دخ الكبر  /حملمد بن مساعنل البخا حم (ت256هث) /حبع ااكتبثق اإلسثالمنق /ددثابكأ  -تأكنا.
ث تأتنث ااوضثثوعات البثثن اجلثثواحم /حملمثثد بثثن أ ثثد الثثذهيب (ت748هثث) /اعتثثىن بثثه وعلث
علنه كمال بن بسنو اغلول /دا الكت العلمنق /الطبعق األوىل 1415هث.
 تفس ثثر اب ثثن أمت ح ثثا = تفس ثثر الا ثثأنن العظ ثثنم مس ثثنداً ع ثثن س ثثول اهلل  والص ثثحابقوالتابعني
 تفسر الط حم = اامع البنان تفسر الاأنن العظنم  /إلمساعنل بن كثر الاأمي الدمشاي (774هث) /دا الفكأ. تفسر ابن كثر = تفسر الاأنن العظنم تفسثثر الاثثأنن العظثثنم مسثثنداً عثثن سثثول اهلل  والصثثحابق والتثثابعني /البثثن أمت حثثاعبدالأ ن بن رمد بثن د دثا الثأااحم (ت327هثث) /لانث  :اسثعد رمثد الطنث  /مكتبثق نث ا
مصطفى الباا /الطبعق األوىل 1417هثث.
 تفسر ابن كثر = تفسر الاأنن العظنم تفس ثثر النس ثثائي  /أل ثثد ب ثثن م ثثعن النس ثثائي (ت303هث ثث) /لانث ث س ثثند اجللنم ثثي وص حم الشافعي /مكتبق السنق /الااهأة /الطبعق األوىل 1990م.
 تادمث ثثق اجلث ثثأح والتعث ثثددل /لعبث ثثدالأ ن بث ثثن رمث ثثد د دث ثثا ال ث ثأااحم (ت327ه ث ثث) /لان ث ثعبثثدالأ ن بثثن ثثي ااعلمثثي ( /أول كتثثاب اجلجثثأح والتعثثددل) /مطبعثثق تلثثا دائثثأة ااعثثا
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العثماننق /حند نباد الدكن /ادند 1271هث.
 التمدنثثد ا ثثا ااوحثثه م ثثن ااعثثا واألس ثثانند /لنوس ث ب ثثن عبثثداهلل ب ثثن عبثثدال النم ثثأحم(ت463هث) /لان سعند أ د اعأاب /توادع مكتبق األوق ااددنق اانو ة.
 ثثذد التدثثذد  /أل ثثد بثثن علثثي بثثن حجثثأ العسثثاال (ت852ه ثث) /حبثثع مطبعثثقتلا دائأة ااعا وند أباد  -الدكن /الطبعق األوىل  -نشأ دا صاد .
 ذد ذد سنن أمت داود  /لشما الددن أمت عبداهلل رمد بن أمت بكأ ال عثي (ابثن يثنماجلوادق) (ت751هث) /لان أ د ماكأ /ورمد حامد الفاي /نشأ دا ااعأفق 1400هث.
ث تن دثثه الش ثأدعق ااأفوعثثق عثثن األخبثثا الشثثننعق وااوضثثوعق /ألمت احلسثثن علثثي بثثن رمثثد بثثن ع ثأاا
الكنثثا (ت963هثث) /دا الكتث العلمنثثق /حااثثه و ااعثثه عبثثدالوهاب عبثثداللطن و عبثثداهلل رمثثد
الصدد  /الطبعق األوىل 1399هث.

(ج)

 / ثثد ال ثثددن أمت ال ك ثثات اب ثثن األي ثثر
 ا ثثامع األص ثثول أحادد ث ث الأس ثثول(ت606هث) /لان عبدالااد األ نؤوط /دا الفكأ /الطبعق الثاننق 1403هث.
 اث ث ث ثثامع البنث ث ث ثثان عث ث ث ثثن نحم الاث ث ث ثثأنن  /حملمث ث ث ثثد بث ث ث ثثن اأدث ث ث ثثأ الط ث ث ث ث حم (ت311ه ث ث ث ثث) /داالفكأ1405هث.
 اجلامع الصحنح /حملمد بن مساعنل البخا حم (ت256هث) لان رمد فثؤاد عبثدالبايي/مع مأحه فتح البا حم /ااطبعق السلفنق.
 اجل ثثامع الص ثثحنح /اس ثثلم بث ثثن احلج ثثان الننس ثثابو حم (ت261ه ث ثث) /لان ث ث رم ثثد ف ث ثؤادعبدالبايي /دا حناا الهاث.
 اجلامع ألخالا الأاوحم وأدب السامع /للخطن البغدادحم (ت463هث) /لان  :رمثودالطحان /مكتبق ااعا الأدا 1403 /هث.
 اجلأح والتعددل البن أمت حا = تادمق اجلأح والتعددل(م)
 الأسالق /حملمد بن د دا الشافعي (ت204هث) /لان أ د رمد ماكأ.(ه)
 ااد ااسر علم التفسر  /لعبدالأ ن بن علثي ابثن اجلثواحم (ت597هثث) /لانث اهثرالشاودش  -ااكت اإلسالمي  -بروت  -الطبعق الثالثق 1404هث.
 -ااد ااعاد

هدحم خر العباد /البن ينم اجلوادق (ت751هث) /لان معن األ نثؤوط/
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وعبدالااد األ نؤوط /مؤسسق الأسالق /مكتبق اانا  /الطبعق السابعق 1405هث.
 اوائثثد نعثثنم بثثن ثثاد علثثى كتثثاب ال هثثد /لعبثثداهلل بثثن اابثثا م (ت181ه ثث) /مثثع كتثثابال هد البن اابا م /حااه وعل علنه حبن الأ ن األعظمي /دا الكتث العلمنثق /توادثع دا
الباا للنشأ والتوادع /مكق.
(ت)
 السثنق /حملمثد بثن نصثأ ااثأواحم (ت294هثث) /خثأن أحاددثثه وعلث علنثه أبثو رمثد سثثاملبن أ د السلفي /مؤسسق الكت الثاافنق /الطبعق األوىل 1408هث.
 سلسثثلق األحادد ث الصثثحنحق ومثثيا م ثثن فاددثثا /حملمثثد ناصثثأ الثثددن األلب ثثا  /ن/4عمان /الدا السلفنق الكودن /ن6مكتبق ااعا الأدا .
ااكتبق اإلسالمنق ّ
ث ث سلسثثلق األحادد ث الةثثعنفق وااوضثثوعق وأيأهثثا السثثيا علثثى األمثثق /حملمثثد ناصثثأ الثثددن
األلبا (1420هث) /ااكت اإلسالمي 1392 /هث.
 سثثنن الهمثثذحم /حملمثثد بثثن عنسثثى الهمثثذحم (ت279ه ثث) /لان ث أ ثثد مثثاكأ ن/2/1ورمد فؤاد عبدالبايي ن/3و بأاهنم عطوة //5/4و نخثأه العلثل الصثغر للهمثذحم أدةثاً /دا
حناا الهاث العأمت /بروت.
 سنن الدا مي /لعبداهلل بن عبدالأ ن الدا مي (ت255هث) /بعنادق رمثد أ ثد حدمثان/دا حناا السنق النبودق.
 س ثثنن أمت داود /لس ثثلنمان ب ثثن األم ثثع السجس ثثتا  /أب ثثوداود( /ت275ه ث ثث) /ع ثثدادوتعلن ع ت عبند الدعاق /دا احلدد الطبعق األوىل 1388هث.
 السنن الكبر (الك ه)  /أل د بن احلسني البنداي (ت458هث) /ومطبعق تلا دائأة ااعا النظامنق /ادند 1344هث.

دلثه ماجلثوهأ الناثيم/

 سثثنن ابثثن مااثثق /حملمثثد بثثن د دثثد الاث ودق /ابثثن مااثثق( /ت273هثث) /لانث رمثثد ف ثؤادعبدالبايي /دا حناا الهاث العأمت 1395هث.
 س ث ثثر أع ث ثثالم الن ث ثثبالا /لش ث ثثما ال ث ثثددن أ ث ثثد ب ث ثثن رم ث ثثد ب ث ثثن عثم ث ثثان ينم ث ثثاا ال ث ثثذهيب/(ت748هث) /أمأ على لاناه معن األ نؤوط /مؤسسق الأسالق /الطبعق الثاننق 1402هث
 سثثر احلثثاث ىل علثثم الطثثالا الثثثالث /جلمثثال الثثددن دوسث بثثن حسثثن بثثن عبثثدادادحمااادسي (ت909هث) /لان وتعلن  :رمد بن ناصأ العجمي /دا البشائأ األسالمنق الطبعثق
األوىل 1418هث.

49

(ص)
 صحنح البخا حم = اجلامع الصحنح للبخا حم صحنح مسلم = اجلامع الصحنح اسلم( )
 الةثثعفاا /ألمت اعفثثأ رمثثد بثثن عمثثأو العانلثثي (322ه ثث) /لان ث د .عبثثدااطي أمثثنييلعجي /بروت /دا الكت العلمنق /الطبعق األوىل 1404هث.
(ع)
 العظمثثق  /ألمت الشثثنخ الصثثبدا عبثثداهلل بثثن رمثثد بثثن اعفثثأ بثثن حنثثان (ت369ه ثث)/لان ضاا اهلل بن رمد د دا ااباكفو حم /دا العاصمق الأدا  /النشأة األولق 1411هث.
 علثثوم احلثثدد  /ألمت عمثثأو عثمثثان ابثثن الصثثالح( /ت643هثث) /لانث نثثو الثثددن عثثه/ااكتبق العلمنق1401 /هث.
(ف)
 فتح البا حم بشأح صحنح البخا حم /أل د بن علي بن حجأ العسثاال (ت852هثث)/لان ث عبثثدالع د بثثن بثثاا ىل كتثثاب اجلنثثائ (ن /)3-1تأتن ث وتثثأينم رمثثد ف ثؤاد عبثثدالبايي/
ااكتبق السلفنق.
 الفانثثه وااتفاثثه /ألمت بكثثأ أ ثثد بثثن يابثثن ا طن ث البغثثدادحم (ت463ه ثث) /تصثثحنحوتعلن مساعنل األنصا حم /دا الكت العلمنق /بروت /الطبعق الثاننق 1400هث.
 فتح ااغنث بشثأح ألفنثق احلثدد  /حملمثد بثن عبثدالأ ن السثخاوحم (ت902هثث) /لانثعل ث ثثي حس ث ثثني عل ث ثثي /دا ة البح ث ثثوث اإلس ث ثثالمنق باجلامع ث ثثق الس ث ثثلفنق ببن ث ثثا ق /الطبع ث ثثق األوىل
1407هث.
 الفوائد ا موعق األحادد ااوضوعق /حملمثد بثن علثي الشثوكا (ت1250هثث) /يث ّدمله وحااه عبدالأ ن بن ىي ااعلمي (ت1386هث) /مطبعق السنق احملمددق 1398هث.
( )
ضثثعفاا الأاثثال /لعبثثداهلل بثثن عثثدحم (ت365هثث) /دا الفكثثأ /الطبعثثق األوىل

 الكامثثل1404هث.
 الكفادثثق علثثم الأوادثثق /أل ثثد بثثن علثثي بثثن يابثثن ا طن ث البغثثدادحم (ت463ه ثث)/لان ث عبثثدالأ ن بثثن ثثي ااعلمثثي /دائثثأة ااعثثا العثماننثثق /حنثثد نبثثاد الثثدكن /دطل ث مثثن
ااكتبق العلمنق.
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(م)
 ا أوحني = ا أوحني من احملديني والةعفاا وااهوكني ا ث ثثأوحني م ث ثثن احمل ث ثثديني والة ث ثثعفاا وااهوك ث ثثني /ألمت ح ث ثثا رم ث ثثد ب ث ثثن حب ث ثثان البس ث ثثي(ت354هث) /لان رمود بأاهنم اادد /توادع دا الباا /مكق.
 تموع الفتاوه  /أل د بن عبداحللنم ابن تنمنق احلأا  /لع عبدالأ ن بن رمد بن ياسم/مطبعق الأسالق /سو دا /الطبعق األوىل 1398هث.

 خمتصأ العلو للعلي (الغفا ) /لشما الددن الذهيب (ت748هث) /اختصثا رمثد ناصثأالددن األلبا  /ااكت اإلسالمي الطبعق األوىل 1401هث.
ث مسائل اإلمام أ د بن حنبل وادثق ابنثه أمت الفةثل صثاحل /بإمثأا حثا ا بثن عثو اهلل
بن رمد /دا الوحن  /الطبعق األوىل 1420هث.
 ااسند /أل د بن رمد بن حنبثل (ت241هثث) /الطبعثق اانمننثق /وهبامشثه اانتخث مثنكن العمال /ااكت اإلسالمي /بروت /الطبعق الثاننق 1398هث(.)1

 ااسثند  /ألمت دعلثى ااوصثلي (ت307هثث) /لانث حسثني أسثثد /دا ااثهمون للثهاث /الطبعثثقاألوىل 1404هث.

 مش ثثكاة ااص ثثابنح /للخطن ث الت دث ث حم (ت بع ثثد 737ه ثث) /لانث ث رم ثثد ناص ثثأ الث ثددناأللبا  /ااكت اإلسالمي /الطبعق الثاننق 1399هث.

 معأفثثق علثثوم احلثثدد  /ألمت عبثثداهلل رمثثد الننسثثابو حم (احلثثاكم) (ت405ه ثث) /اعتثثىن بنشثثأهوتصث ثثحنحه معظث ثثم حسث ثثني /ااكت ث ث التجث ثثا حم للطباعث ثثق والتوادث ثثع والنشث ثثأ /بث ثثروت /الطبعث ثثق الثاننث ثثق
1977م.

 ااعأفثثق والتثثا دخ /ألمت دوسث دعاثثوب بثثن سثثفنان البسثثوحم (ت277هثث) /لانث الكتثثوأكأم ضناا العمأحم /مؤسسق الأسالق /الطبعق الثاننق 1401هث.
 -مفتاح اجلنق االعتصام بالسنق /جلالل الثددن عبثدالأ ن السثنوحي (ت911هثث) /يث ّدم

( )1و ا اعن ىل الطبعق الثي حاادثا الشثنخ أ ثد مثاكأ حبثع دا ااعثا
فإ أنبه على ل .

مصثأ 1377ه ث
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لثثه وخث ّثأن أحاددثثثه /وعل ث علندثثا بثثد عبثثداهلل البثثد  /مؤسسثثق الأدثثان /بثثروت /دا النف ثائا/
الكودن1414 /هث.
 مادمق لان الفوائد ا موعق = الفوائد ا موعق مادمق صحنح مسلم = صحنح مسلم اانثثا اانن ث  /لشثثما الثثددن أمت عبثثداهلل رمثثد بثثن يثثنم اجلوادثثق (ت751ه ثث) /حااثثهوخثثأن نصوصثثه وعل ث علن ثثه عبثثدالفتاح أبوغثثدة /نشثثأ مكتب ثثق ااطبوعثثات اإلسثثالمنق /حل ث /
الطبعق الثاننق 1402هث.
 ااويظث ث ثثق م علث ث ثثم مصث ث ثثطلح احلث ث ثثدد م /لشث ث ثثما الث ث ثثددن رمث ث ثثد بث ث ثثن أ ث ث ثثد الث ث ثثذهيب(ت748هث) /اعتىن به عبدالفتاح أبوغدة /نشثأ مكتث ااطبوعثات اإلسثالمنق /ولث  /الطبعثق
األوىل 1405هث.
 من ث ان االعتثثدال ناثثد الأاثثال /أل ثثد بثثن رمثثد عثمثثان ياوثثاا الثثذهيب (ت748ه ثث)/لان علي رمد البجاوحم /دا ااعأفق /بروت /الطبعق األوىل 1382هث.

