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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

وصذ اهلل ظذ حمّد وآفه افىٚهرين، وافًِن افدائم ظذ أظدائٓم أمجًغ..، 

 وبًد..

ّٔٚت من أهم  ّٜٔإصُٚف بًض أّن ذم ، افَْد ادىروحٜ ذم شجٚٓت ادذاهٛ افًِّ

مٚ يًٚرض أصول مذهبْٚ  ،ظِٔٓم افسالمأهل افبٔٝ روّيٜ ظن أخبٚر أحٚد اد

ّٜٔ آثْي ظؼّيٜ إٔٚر اهلل تًٚػ برهٕٚه ؾٔام تزظم تِك -..: ؾٍٔٓٚ ادرحوم: مذهٛ اإلمٚم

ّٔٚت  ..، ـذا ؿٚفواويتهٚدم مع مَرراته.. ،ْٚذم مًتَداتهمٚ ي -اإلصُٚف

َّٜٔ ببًض اف -ذم افْير افبدوي–حتيى ؿد ، ممّٚ ٜاإلصُٚفّٔ ربام يَٚل: إّن هذه و

ّٜٔ ًٜ  ،افًِّ ّٜٔ افَديّٜ: تُِم إخبٚر ادنُِٜ إذا ـٕٚٝ خّٚص مروّيٜ ذم أصوفْٚ احلديث

ًٚ، مروي من ضريق افثَٚت أو ادوثَغ..  !!وأـثر من ذفك مٚ فو ـٚن إشْٚدهٚ صحٔح

فَد إَدح ظْدٕٚ أن ُٕتٛ رشٚفٜ، تًْى بًّٚجلٜ ـّل تُِم إخبٚر ادنُِٜ 

حسٛ ؿواظد افْير، شٔام ادَرّرة ذم ظِوم هدور ٓ أؿل، مًٚجلٜ جذرّيٜ، من جٜٓ اف

ِّٜ  افَْد أو أـثرهم ٓ  متسٚمل ظِٔٓٚ بغ أصحٚبْٚ ،ظذ ؿواظد منٓورةوافدرايٜ، متٖص

ًٚ بّن جٚء بًدهم من ظٓد ادًهومأؿل: شٔام افَدمٚء   ..: فَرهبم ؿٔٚش

ٜ ظذ افنًّٔٔ ذم ظِوم افَْد ـز أصل أٍِٝ افْير إػ ٕدظى ـّل هذا أن 

دًٚجلٜ ـّل تُِم من ٕٚحٜٔ افهدور  ٕٚهض وحدهؾٔام شْرى ٓذا إصل ؾ: اإلضالق

مْذ زمن افًالمٜ حتى  إـثرثر افتسٚؤل ؾّ٘ن إخبٚر ادنُِٜ دؾًٜ واحدة، وممّٚ ي

 ..ذاهِون ظن هذا إصل إصٔل، ؽٚؾِون ظن مَٚمه ذم احلّجٜ وافدفٔل ،افٔوم

خز افواحد، حتى فو صّح إشْٚده ووثَْٚ برواته،  و: ظدم حّجٜٔهإصل و

، بل هو ـام هو ادٖٕوس ظْد اجلّل ذهوًٓ  أو ؽٍِٜ ،فٔس ذم افًَٚئد إشٚس وحسٛ

 ..فٔس بحّجٜ، ذم ـّل أبواب افؼع، افًبٚدات وادًٚمالت، ظالوة ظذ ادًتَدات

ؾخز افواحد حتّى فو صّح إشْٚده، فٔس بحّجٜ ظْد أصحٚبْٚ افَدمٚء أمجًغ، 
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ٌٛ دظٚوى ؽر واحد ممّن جٚء بًدهم أّن منٓور  وربام واؾَٓم أـثر ادتٖخرين..: وظجٔ

ّٕه إلؾٚدته افين ادًتز حّجٜ بٍْسه،  ّٜٔ خز افواحد، وأ ّٜٔ ظذ افَول بحج افنًٜٔ اإلمٚم

: أو دظوى خلالف ذم ذفك إّٓ من افسٔد ادرتٙوأظجٛ من ذفك دظوى ظدم ا

ّٜٔ...، ؾًِّر اهلل ٓ  أظرض ظن أخبٚر أهل افبٔٝ  أّن ابن إدريس احلّع  بٚفُِ

أدري من أين جٚؤوا هبذه افدظٚوى افتي جزم أصحٚبْٚ افَدمٚء أمجًغ، وأـثر 

ًٚ..؟!!ادتٖخرين   بًُسٓٚ متٚم

ًٚ، وٕنر إػ أّن احلٍْٜٔ من أهل افسْٜ  ّٜٔ أخبٚر أحٚد مىَِ واؾَوٕٚ ذم ظدم حج

إذا  ذفكإػ حتى فو صّح إشْٚدهٚ، إّٓ بؼوط ؿرروهٚ، واؾَْٚهم ذم بًوٓٚ، وشِّْح 

 .مٚ تسْٝ فْٚ ؾسحٜ 

أّول مًٔٚر  -من ٕٚحٜٔ افهدور ٓ أؿل -ؾُِٔن هذا إصل إصٔل :وإذن

 دًٚجلٜ أخبٚر أحٚد ادنُِٜ ادروّيٜ بٖشٕٚٔد صحٔحٜ، ٕٚهٔك ظن افؤًٍٜ.
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 وهو أّول من رّصح بوحلجّقيافعالمي تسومح 

ّٕه  إـثر من ظؾامئـو: شٖٔيت ؿول افٍَٚل افتوين  افبٚحثغ ذم إصول ظذ أ

، ـٚفسٔد ادرتٙ، وابن زهرة، وابن افزاج، وابن إدريس، وهو افيٚهر من فقس بحجي

 ،ًٚ بل ابن بٚبويه ذم ـتٚب افٌٔبٜ، وافيٚهر من ـالم ادحَق، بل افنٔخ افىود أيو

 اهـ....احلّع  ميبحجقي خز افواحد ممّن تؼدم ظذ افعالّ  كحن مل كجد ؿوئاًل رصحيوً 

 مل مْٓم إخبٚريغ إنّ ذم هذا:  هـ(726)رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه  وممّٚ ؿٚل افًالّمٜ

 جًٍر ـٖيب :مْٓم وإصوفٔغ أحٚد، أخبٚر ظذ إّٓ  وؾروظه افدين أصول ذم فوايًوّ 

 :وأتبٚظه ادرته شوى يـؽره ومل افواحد، خز ؿبول ظذ واؾَوا ،وؽره افىود

 .(1) هلم حهِٝ فنبٜٓ

ؿِٝ: شتٖيت تهٚريح افَدمٚء: ـٚفنٔخ ادٍٔد وافنٔخ افىود وافسٔد ادرتٙ 

ّٜٔ خز افواحد من دون ؿرائن  وؽرهم رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه، ؿٚضًٜ بًدم حج

افَبول، ٕٚهٔك ظن إمجٚظٚهتم ادَْوفٜ، ادًتودة بًدم اخلالف ، ذم حغ َٕل افًالمٜ 

ه  ٍّ ّٕه مل يُْره إّٓ ظدم خالف ؿدمٚء أخبٚرئْٚ وؿّدس  ّٔته بٍْسه، وأ أصوفْٔٔٚ ذم حج

ّٔد ادرتٙ   وأتبٚظه.. افس

ًٚ فُالم افًالمٜ أظاله، ضٚب ثراه، ـٍٔام ؿِبْٚه: إذ َمْن  وفًّر اهلل، مل ٕجد وجٓ

، ؿد ظّول ظذ أخبٚر أحٚد ادجّردة ظن افَرائن ِمَن ؿٚضبٜ افَدمٚء، بل ـّل افًِامء 

 ذم أصول افدين؟!. 

، هٚك فٌِٚيٜذم هذا تسٚمح فذفك جزم ؽر واحد من ـبٚر جٓٚبذتْٚ أّن افًالمٜ 

 بًض تهٚرحيٓم افؼيٍٜ ..

  

                                                           
 .296هنٚيٜ افوصول )خمىوط(:   (1)
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  ميفعالّ تسومح ايف بعض اجلفوبذة ـؾامت 

 ًٚ وجوب افًّل ذم افكيح  ،رَوان اهلل ظِٔهل افنٔخ افىود وؿشٖٔيت ٓحَ

 إمجوع:  ذفك ظذ يدل وافَّذي: بخهوص أخبٚر أحٚد ادروّيٜ ذم أصوفْٚ إربًامئٜ 

 تصوكقػفم يف رووهو افتي إخبور هبذه افعؿل ظذ جمؿعي وجدهتو ؾنّن  ..:ادحؼي افػرؿي

 .(1) أصوهلم يف ودوكوهو

 :مْٓم وإصوفٔغفَٔول :  افتي حدت بٚفًالمٜ هي هذه افًبٚرة : ؿِٝ 

 ادرتٙ شوى يُْره ومل ،افواحد خز ؿبول ظذ واؾؼوا ،وؽره افىود جًٍر ـٖيب

 اهـ.. هلم حهِٝ فنبٜٓ :وأتبٚظه

 -هـام هو سحي-خمهص  ؿِٝ : وفٔس بسديد ، ؾَول افنٔخ افىود 

 ؿدس ٍه افًالمٜمْه بٖخبٚرٕٚ ادروّيٜ ذم خهوص إصول إربًامئٜ ، ذم حغ ؾٓم 

 ًٚ ّٜٔ خز افواحد مىَِ  .حج

ق احلّع ) َّ  إػ ٍه ؿدس جًٍر أبو صٔخْٚ ذهٛهـ( ذم ادًٚرج : 676ؿٚل ادح

 ؾًْد مىًَِٚ  ـٚن وإن فٍيه فُن ، أصحٚبْٚ رواة من افًدل افواحد بخز افًّل

 إئّٜ ظن رويٝ افتي إخبٚر هبذه بل ، مىًَِٚ  بٚخلز يًّل ٓ هإّٔ :  يتبغ افتحَٔق

 ، به افًّل جيٛ إمٚمي ظدل يرويه خز ـل أنّ  ٓ ، إصحٚب ودوهنٚ افسالم ظِٔٓم

 ، إخبٚر هبذه افًّل ظذ إصحٚب إمجٚع ويدظي.  ـالمه من يل تبغ افذي هو هذا

 افُتٛ هذه ذم َِٕه واصتٓر ادًٚرض ظن شِٔامً  اخلز وـٚن اإلمٚمي ؽر رواهٚ فو حتى

 .(2)ـالم ادحَق ذم ادًٚرج  إتٓى ، به ظّل ، إصحٚب بغ افدائرة

 

                                                           
ي(  (1) ّّ  . شتٚرة، ؿم .126: 1ظّدة إصول )ت: حمّد افَ

 مىبًٜ شٔد افنٓداء ، ؿم. .147افرَوي( : مًٚرج إصول )إظداد: حمّد   (2)
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 هإّٔ :  واإلٕهٚف :(1111)حسن بن زين افدين افًٚمع  ادًٚمل ذمصٚحٛ  ؿٚلو

 ـٕٚٝ إذ ، ٍه ؿدس)=ادرتٙ(  فِسٔد خمٚفٍتٓم وأمثٚفه افنٔخ حٚل من يتوح مل

 واشتٍٚدة افسالم ِٔهظ ادًهوم فَٚء بزمٚن افًٓد ؿريبٜ يومئذ إصحٚب أخبٚر

 ومل ، ٍه ؿدس افسٔد إفٔه أصٚر ـام متٌٔة هلٚ ادًَٚدة افَرائن وـٕٚٝ ، مْه إحُٚم

 من ادحؼق ؾفؿه ومو،  ؾٔه فرأيه خمٚفٍتٓم فٔيٓر ادجرد اخلز ظذ اظتّدوا مأهّن  يًِم

 ـالم إتٓى ،(1) إفقه افعالمي كسبه مو ٓ ، ظؾقه يعتؿد أن يـبغي افذي هو افشقخ ـالم

 . ادًٚمل صٚحٛ

 افٍوائد حمُّي  ذم- آشسآبٚدي ادحدث وؿٚل: ؿٚل افنٔخ إٕهٚري

 ، ظْٓم بهدوره ادَىوع بٚخلز إّٓ  افًّل جئز ٓ ٍه ؿدس افنٔخ إنّ :  -اددٕٜٔ

 افًالمٜ تومهه ـام ٓ ، فٍئٜ ادْٚؿنٜ ؾهٚرت ، ٍه ؿدس ادرتٙ مراد هو وذفك

 .(3) ـالمه إتٓى ،(2) تبًه ومن

وؽره ، فُن ٓ بٖس بٚإلصٚرة هْٚ إػ ؿِٝ: شٖٔيت مزيد بٔٚن ذم بحٞ اإلمجٚع 

جزم ذم افًّدة ، بًد ظبٚرته افتي صدرٕٚ هبٚ افًْوان ، ببىالن  أّن افنٔخ افىود 

 مل يًرض هلٚ بٚفذـر!!. خز افواحد ادجرد ظن افَرائن : ؾًْجٛ أّن افًالّمٜ 

 صحٜ ظذ تدل افتي افَرائنؿٚل افنٔخ رَوان اهلل ظِٔه ذم ـتٚبه افًّدة: ؾَِد 

...، ٜ افًَل ومٚ اؿتوٚهمْٓٚ: أن تُون مواؾَٜ ٕدفّ . بىالهنٚ ظذ أو أحٚد أخبٚر

 يُون  ْأن: ومْٓٚ...، افتواتر جٜٓ من هبٚ ادَىوع فِسْٜ مواؾًَٚ  اخلز يُون أن: ومْٓٚ

 .(4) ظِٔه ادحَٜ افٍرؿٜ أمجًٝ دٚ مواؾًَٚ 

                                                           
 مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي ، ؿم . .197مًٚمل افدين :   (1)

(2)   : ّٜٔ  . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي ، ؿم . 135افٍوائد اددٕ

 .321: 1ؾرائد إصول   (3)

 ؿم. ،شتٚرة .146: 1ظّدة إصول )ت:حمّد إٕهٚري( ( 4)
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 مثٚل ثٚن!!!. ،تسٚمح ابن داود احلّع 

ؿّدس هـ( 717)ؿٚل افنٔخ تَي افدين، أبو حمّد، احلسن بن ظّع بن داود احلّع 

 اهلل روحه ذم ـتٚبه افرجٚل:

ًٚ  ، ـٚن صٔخ افٍَٓٚء بٚحلِٜحمّد بن إدريس افًجع احلّع   ـثرُ  ،ذم افًِوم متَْ

 .اهـ.(1) قيأظرض ظن أخبور أهل افبقً بوفؽؾّ ه فُّْ  ،افتهٕٚٔف

به وؿد  َّ  هـ(1216) افرجٚيّل افُبر، أبو ظع احلٚئري، حمّد بن إشامظٔل تً

وظدم شِوك شبٔل اإلٕهٚف، ؾّ٘ن  ،اجلزافوٓ خيٍى مٚ ؾٔه من َٚل: ؾذم مْتٓى ادَٚل 

ّٔام وآظتذار هبذا افتًِٔل افًِٔل :افىًن ذم هذا افٍَٚل اجلِٔل  ..ؾٔه مٚ ؾٔه ،ش

ّٔام مٚ  :ممّٚ ٓ يَبل آشتتٚر ،إخبٚر من ـثرٍ  ؾألّن ظِّه بٖـثرَ  :أّمٚ أّوًٓ  ش

 .اشتىرؾه ذم أواخر افٌائر من أصول افَدمٚء ريض اهلل ظْٓم

 ًٚ فٔس من متٍّرداته، بل ذهٛ إفٔه  ،ؾألّن ظدم افًّل بٖخبٚر أحٚد :وأّمٚ ثٕٚٔ

ِّٜ إصحٚب وؽرهم،  ،وابن ؿبٜ ،وابن زهرة )=افسٔد ادرتٙ(ـًِم اهلدى  :مجِٜ من ج

 .اهـ.(2) فوجٛ تؤًٍٓم أمجع، وؾٔه مٚ ؾٔه ،فِتؤًف ؾِو ـٚن ذفك موجبًٚ 

 ٕخبٚر ترـه من إفٔه ٕسبه مٚادٚمَٚين رَوان اهلل ظِٔه ذم ذفك: افنٔخ وؿٚل 

ِّ  افسالم ظِٔٓم افبٔٝ أهل  ـًِم أحٚد أخبٚر ترك امإّٕ  هؾّٕ٘  :رصف هبتون ٜٔ،بٚفُ

 أـثر ويومئذ افَىًٜٔ، بٚفَرائن وادحٍوف ادتواتر حتى ،إخبٚر مىِق ٓ اهلدى،

 خيٍى ٓ ـام بٚفَرائن، ادحٍوؾٜ من ظْدهم ـٚن ،افواحد من افٔوم هي افتي إخبٚر

 .اهـ.(3)اخلبر ظذ

 

                                                           
 .425افَسم افثٚين رؿم:  ،269رجٚل ابن داود:   (1)

 .إلحٔٚء افساث . حتَٔق: مٗشسٜ آل افبٔٝ 2479، رؿم: 346: 5مْتٓى ادَٚل   (2)

 .77: 3تَْٔح ادَٚل   (3)
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ِّ  إفٔه اإلظراض ٕسبٜوؿٚل افتسسي ذم افَٚموس:   وٍائره ـٔف ،ؽؾط ،ٜٔبٚفُ

 ِّ  ـودػقد هو اموإكّ ...، افسالم ظِٔٓم أخبٚرهم ظذ مبتن ديٚته إػ ضٓٚرته من هـ

 اهـ..(1) دأحو بلخبور يعؿل ٓ وادرته

ّٔدٕٚ افسٔد اخلوئي رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه وأخراً   هإّٔ  :داود ابن ؿول ٚأمّ  :ؿٚل ش

ِّ  افسالم ظِٔٓم افبٔٝ أهل أخبٚر ظن أظرض  ظذ اظتّد هؾّٕ٘  :جزموً  بوضل ؾفو، ٜٔبٚفُ

 يًّل يُن مل هإّٔ  إمر ؽٚيٜ ،إخبٚر من ممِوءة  وـتبه تهٍْٔٚته، ذم افروايٚت

 بٚخلز يًِّون يُوٕوا مل نممّ  ،وؽره ادرتٙ ـٚفسٔد حٚفه ؾُٔون أحٚد، بٕٚخبٚر

 .اهـ.(2)بٚفَرائن ادحٍوف ؽر افواحد

من اختالط احلٚبل بٚفْٚبل ظذ من جٚء  ؿِٝ: مٚ هيّْٚ من ـّل هذا، هو مٚ ؿِْٚه

: وٓ أدري هل يسوغ فْٚ افيّن أّن ابن داود ؿّدس اهلل ٍٕسٔٓام  بًد افًالمٜ وابن داود

، ؿٚئم ، ؿد ؽٚب ظْه أّن مْٟٓ افَدمٚء وابن إدريس احلّع ؿّدس اهلل روحه افىٚهرة

 ؽرهٚ؟!!  ظذ افتّٔٔز بغ مٚ احتف بَرائن افَبول من أخبٚر أحٚد، وبغ

ًٚ ـٚن، ؾّن هْٔٓٚ زّفٝ إؿالم وصّىٝ إؾٓٚم  !!.ؾٔام تذ ظٓد ادتٖخرين وأّي

ّٔد افسًٔد ابن ضٚوس ؿّدس اهلل تًٚػ  ّٔد منٚخيْٚ افس وإمر هو إمر مع ش

 ...، هٚك فسى.روحه افىٚهرة

 

  

                                                           
 .16: 1ؿٚموس افرجٚل   (1)

 ضبًٜ افْجف إذف. .71: 15مًجم رجٚل احلديٞ   (2)
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 .تسومح افسقد ابن ضووس ؿّدس رّسه

ّٔد ريض افدين ابن ضٚوس  رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه ذم رّد افسّٔد  هـ(664)ؿٚل افس

 أحٚد خبٚرٖب تًّل ٓ افنًٜٔ نّ أ ظِٔه اصتبه ـٔف يَْيض، تًجبي يُٚد وٓادرتٙ: 

، آظتبٚر ذوي ظّل وصٚهد خبٚر،وإ افتواريخ ظذ اضِع ومن ،افؼظٜٔ إمور ذم

 صبٜٓ بٌر ،أحٚد خبٚرٖب ظٚمِغ ،ادَٚغ افنًٜٔ وظِامء وادرتٙ ادسِّغ وجد

 .(1) افعدة ـتوب  يف افطود احلسن بن حمؿدافشقخ  ذـر ـام ،افًٚرؾغ ظْد

 ًٚ ؿِْٚ: ٓ واهلل: ؾَِد أهُِْٚ صٍٔحٚت ـتٚب افًّدة فِنٔخ افىود ؾحه

ًٚ افسٔد ابن ضٚوس  ًٚ، ؾِم ٕجد دٚ اّدظٚه تسٚحم من أثر، بل وجدٕٚ افًُس  وتَْٔب

ًٚ: ؾٚفنٔخ افىود  ّٕه ٓ يَبل خز أحٚد بٍْسه متٚم جمّردًا ظن  ،ذم افًّدة، ّسح أ

 ؿرائن افَبول..

 أخبور صحي ظذ تدل افتي افؼرائن :ؿٚل افنٔخ رَوان اهلل ظِٔه ذم ـتٚبه افًّدة

 .بطالهنو ظذ أو أحود

 فِسْٜ مواؾًَٚ  اخلز يُون وأن، ٜ افًَل ومٚ اؿتوٚهمْٓٚ:أن تُون مواؾَٜ ٕدفّ 

 .(2)ظِٔه ادحَٜ افٍرؿٜ أمجًٝ دٚ مواؾًَٚ  يُون  ْوأن، افتواتر جٜٓ من هبٚ ادَىوع

؟!! وتِزم اإلصٚرة إػ أّن ابن ضٚوس افسًٔد ؾٖين هذا من دظوى افسٔد 

ّٔد بن  ّٜٔ خز افواحد ممّن جٚء بًد افس هذه افدظوى، أَحٝ فُّل افَٚئِغ بحج

أؿوى دفٔل ذم رّد افَدمٚء..: بل ؿد زظم افنٔخ إٕهٚري وأخوٕد  ،ضٚوس

ّٜٔ خز افواحد: وفٔس بًده اخلراشٚين  ، أّن افنٔخ افىود ادظى اإلمجٚع ظذ حج

ظالوة ظذ تسٚمح افًالمٜ إٓف افذـر ، هلام من مستْد ؽر دظوى ابن ضٚووس أظاله، 

 !.!ؾالحظ اجلزاف

  

                                                           
 . مْنورات افريض، ؿم.42ؾرج ادّٓوم:   (1)

 ؿم. ،شتٚرة .146: 1)ت:حمّد إٕهٚري( ظّدة إصول ( 2)
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 !!تسومح افشقخ إكصوري 

بحجٜٔ خز  ؿٚئاًل سحيًٚ  مل كجد :ذم ـتٚبه افواؾٜٔ ؿٚل افٍَٚل افتوين 

مٜ، وافسٔد ادرتٙ يّدظي اإلمجٚع من افنًٜٔ ظذ إُٕٚره، افواحد ممّن تَدم ظذ افًالّ 

 .(1)ـٚفَٔٚس، من ؽر ؾرق بْٔٓام أصاًل 

ظن افسٔد، وافَٚيض، وابن زهرة،   ؾودحؽي: إٕهٚريصٔخْٚ  ؿٚل

 حُى حٔٞ ،ادػقد إػ كسى وربام .ادْع: أٍارهم اهلل ؿدس إدريس وابن ،وافىزد

 يٍيض دفٔل إفٔه يَسن افذي هو فًِذر افَٚضع افواحد خز إنّ : ؿٚل هإّٔ  ادًٚرج ذم ظْه

 افشقخ إػ يـسى وربام .ظَل من صٚهداً  أو إمجٚظًٚ  ذفك يُون وربام افًِم، إػ بٚفْير

 يف بل بٚبويه، ابن إػ بل ادحَق، إػ وـذا ـالمه، َٕل ظْد يءشٔج ـام ،افطود

 اهـ..(2) ظجقى وهو افعالمي، ظذ تؼدم نممّ  رصحيوً  بوحلجقي افؼول جيد مل هأكّ  :افواؾقي

. وؿوفه افثٚفٞ:  ربام كسى إػ ادػقد. وؿوفه أخر: ادحؽي: ؿِٝ: ؾَوفه 

 .اهـ. ربام يـسى إػ افشقخ افطود

ذم ظدم اإلدٚم افتٚم، وٓ آشتَهٚء افنٚمل افًٚم، ذم هذا افنٖن طٚهٌر جّدًا 

: ؾال يْبٌي اؽسار أهل افٍول بتًّجبه هْٔٓٚ ومٚ ؿدمٚئْٚ إظالم  تاهلٚم، فُِام

 .ذم هذا افنٖن اخلىرترّتٛ ظِٔه، من تْٚد أصول جٓٚبذتْٚ افَدمٚء 

  

                                                           
 اشامظِٔٔٚن، ؿم.  .158)ت: حمّد افُنّري(:  افواؾٜٔ ذم أصول افٍَه (1)

 مىبًٜ بٚؿري، ؿم.. 241: 1ؾرائد إصول  (2)
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 ظن دظوى اإلمجوع!! تراجع افشقخ إكصوري

فذفك إمر: هذا ٍوته يممّن وهو اجلٓبذ افٍحل ، فُن فٔس افنٔخ إٕهٚري 

 :رَوان اهلل ظِٔهؿٚل 

 ،ادَْوفٜ اإلمجٚظٚت من اإلمجٚع ؾٔٓٚ يدظى مسٖفٜ ذم حيهل مل هإّٔ  ،واإلٕهٚف

 ، ادسٖفٜ هذه ذم حهل مٚ ، (1)افًّل ظذ افدافٜ افُثرة وإمٚرات ،افًئّٜ وافنٓرة

 ادسٚئل من مسٖفٜ ذم اإلمجٚع فه حيهل أراه ٓ ادسٖفٜ هذه ذم اإلمجٚع حتَق ذم ؾٚفنٚك

 . ادذهٛ رضوريٚت ذم إٓ افِٓم ، افٍَٜٓٔ

 مطؾق ٓ ، فالضؿئـون ادػقد اخلز هـؾّ  هذا من ادتقؼن أنّ :  اإلٕهٚف فُن

 .(2)افظن

  

                                                           
أي افًّل بخز افواحد ادجّرد ظن افَرائن ، وذم ذيل ـالمه افؼيف تراجع ظن هذا بُل  (1)

 وَوح ، ؾالحظ واحٍظ!!.

 مىبًٜ بٚؿري، ؿم.. 341: 1ؾرائد إصول  (2)
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 !!تسومح أخوكد 

ه افؼيف ذم افٍُٚيٜ:  ٍّ  خز حجٜٔ إصحوب بغ ادشفورؿٚل ؿّدس 

ّٜٔ خز افواحد( آمجٚع ظن ٚوأمّ ...، افواحد  حٚصل، ؽر مْه لؾٚدحّه  )ظذ ظدم حج

 فِّتٖمل، وجٓه ييٓر ـام ادسٖفٜ، ذم خهوصًٚ  ؿٚبل، ؽر به فالشتدٓل مْه وادَْول

 .(1)  خالؾه إػ ادشفور بذهوب وموهون ،بؿثؾه معورض هأكّ  مع

: مًٚرض بّثِه. مٚ تَدم ؿبل ؿِٔل ظن افسّٔد ابن ؿِٝ: ؿوفه افؼيف 

ّٜٔ  ،ضٚوس ّٕه جزاف، وشتٖتٔك ـِامت افَدمٚء ذم اإلمجٚع ظذ ظدم حج وؿد ظرؾٝ أ

 .خز افواحد

 ....ادشفور بذهوب وموهون :وأّمٚ ؿوفه 

رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه ذم  هـ(676)ؾٍُٔي ذم رّده مٚ شٖٔيت من ؿول ادحَق احلّع 

 ؾ٘نّ  :ذفك كؿـع وٕكّ : ٜحجّ  وظِّٓٚ ،بٕٚخبٚر ظٚمِٜ اإلمٚمٜٔإّن : يَٚل وٓادًتز: 

 .(2) واحد هبلكّ  اخلز يرد أـثرهم

، فٔس ؾٔٓٚ من ؿٚل ؿِٝ: احلٚصل ؾٓذه ـتٛ افَدمٚء إػ زمٚن افًالمٜ 

ّٜٔ خز افواحد، ؾواًل ظن دظوى اإلمجٚع.  بحج

ِّٓم إػ زمن ، وفًّري ٓ أدري ظن أّي منٓور يتحّدث وافَدمٚء ـ

ّٜٔ خز افواحد؟!.  افًالمٜ، مل يٍه أحد مْٓم بحج

  

                                                           
 مىبًٜ بٚؿري، ؿم.. 241: 1ؾرائد إصول  (1)

 . مٗشسٜ شٔد افنٓداء، ؿم.31: 1ادًتز )إذاف: ٕٚسمُٚرم صرازي( ( 2)
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 مو افػرق بغ خز افواحد وأحود!!.

 .: هو افذي يرويه راو واحد ذم ـّل ضبَٜ حتى ادًهومخز افواحد

 .: هو اخلز افذي يرويه أـثر من راو واحد ذم ـّل ضبَٜ حتى ادًهومخز أحود

تَول هذا أحد افّْٚس أي واحد مْٓم:  :وهو بًّْى واحد وأحٚد مجع أحد،

 .أي رواه أـثر من راٍو واحد :خز آحٚد :ؾحْٔام َٕول

بحٔٞ يُون هذا إـثر ظؼة رواة ذم  ،وخز أحٚد، إذا رواه أـثر من واحد

ـّل ضبَٜ، أو ظؼين، أو ثالثغ: بحٔٞ يتحَق من جمّوع ذفك امتْٚع تواضٗهم ظذ 

 .اخلز حْٔئذ متواترًا ئٍد افًِم وافَٔغ بٚفهدور ظن ادًهوم افُذب، يُون

ًٚ ؾَد يروي اخلز أـثر من راو واحد ذم ـل ضبَٜ فُن ٓ  ،وؿد يُون إمر ٕسبٔ

يرويه ذم إحدى افىبَٚت إّٓ راو واحد: ؾٓذا يبَى خز واحد فٔس آحٚدًا: رضورة أّن 

 .افْتٔجٜ تتبع أخس ادَدمتغ

ز جٚء من ضريق واحد، ؿد يُون آحٚدًا إذا روي من ضريق آخر وّْٕبه أّن أّي خ

 .بٍِيه أو بًّْٚه: ؾ٘ذا مل يُن هذا يبَى ؾردًا واحداً 

ومثٚل ذفك: أـثر أحٚديٞ افُٚذم فُِِْٔي افواردة من ضريق واحد: هي 

ًٚ أو مًًْى.  بٚظتبٚر آخر آحٚد: ـوهنٚ ؿد رويٝ من ضرق أخرى ذم ٍٕس افبٚب فٍي
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 اجلؿقع يعؿل بلخبور أحود!!إصؽول: 

ٜ َّ ، ؿدمٚء ومتٖخرين وؿد يَٚل: ـٔف هذا، وجّل ؾتٚواى ظِامء افىٚئٍٜ احل

 ؟!. ادتْٚثرة ذم افُتٛ إربًٜ وؽرهٚ منٚدة ظذ أخبٚر أحٚد ،رَوان اهلل ظِٔٓم

ًٚ ذهول وؽٍِٜ    ، وشٖٔتٔك اجلواب بِسٚن أصحٚبْٚ افَدمٚء ؿِْٚ: وهذا أيو

ًٚ وادتٖخرين ر ّْٔوه َوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم..: إذ مل يدظوا صٔئ  ..ذم إصول إّٓ وب

 وموجز مو ؿول اجلؿقع: 

أّن أخبٚر أحٚد ادتْٚثرة ذم افُتٛ إربًٜ، بل ظّٚمٜ إصول إربًامئٜ، 

حمٍوؾٜ بَريْٜ ؿىع ظذ جواز افًّل هبٚ إمجًٚٓ: ؾَِد إًَد اإلمجٚع ادحَق ذم افىٚئٍٜ 

د أّن ذيً ّّ ذم ظك افٌٔبٜ ٓ أؿّل، ؽر خٚرجٜ ظاّم ذم هذه إصول: إذ  ،ٜ حم

افذّمٜ مْحكة هبذه إخبٚر، فُن  براءةأّن ، وافَىع مٚثل ، افًِم اإلمجٚيل حٚصل 

ّٕام  ،إمجًٚٓ ٓ تٍهٔاًل، ؾِٔس ادَهود هو أّن ـّل خز ؾٔٓٚ هو حّجٜ جيٛ افًّل به وإ

 .وشٖٔيت افبٔٚن ،افؼيًٜ ٓ خترج ظن هذه افدائرة
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 إصؽول: مل تبق ثؿرة فؾخالف يف خز افواحد

ّٜٔ خز افواحد، يًِّون بٖخبٚر آحٚد  إذا ـٚن افَدمٚء افَٚئِون بًدم حج

إصول إربًامئٜ، أو افُتٛ إربًٜ افتي هي زبدة هلٚ: ؾّٖي خالف شٔبَى؟!. 

ّٜٔ أخبٚر ؽرٕٚ، مل تبق ثّرة ؾبؤّّٜ إمجٚع  أصحٚبْٚ ادحَق ادًَْد ظذ ظدم حج

 .فِخالف إضالؿًٚ 

ّٔد فٌِٚيٜ.. :ؿِٝ  إصُٚل ج

 :وجوابه بنمجول

ّٜٔ من إشٚس  أهّم ثّرة هو أّن خز افواحد ظْد افتًٚرض شٚؿط ظن احلج

ّٔته بٍْسه، وهم افَدمٚء ذم ترك ، ؾال حمذور ظْدهم ومن تبًٓم  ظْد افَٚئِغ بًدم حج

اخلز واإلظراض ظْه، من دون أدٕى حٚجٜ مْٓم إػ أدٕى تٖويل أو إظامل ٕير، وإْن 

ّٕه  .ممّٚ جيٛ ظِٔٓم ذفك ؾٚض ظْٓم بًض افتٖويل ؾٓو ؾول مْٓم، ٓ أ

ّٕه  أّمٚ افَٚئِون ـٚفًالمٜ ومن جٚء بًده  حّجٜ  -من دون ؿرائن افَبول–بٖ

بٍْسه: ؾال يسًٓم ترـه دون تٖويل: إذ جيٛ ظِٔٓم إظامل افْير وإضٚفٜ افٍُر: فُوٕه 

 .حّجٜ بٍْسه ٓ يسوغ هلم رّده، وٓ اإلؽامض ظْه 
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 زواج أّم ـؾثوم مثول فثؿرة اخلالف!!.

 ظن ،ظّر أيب ابن ظن ،أبٔه ظن ،إبراهٔم بن ظعحدثْي  :روى افُِْٔي ؿٚل

 ـِثوم أم تزويٟ ذم افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب ظن ،زرارة ظن ،ومحٚد ،شٚمل بن هنٚم

 .(1)  شؽصبـوه ؾرٌج  ذفك إنّ » :ؾَٚل

 .ؿِٝ: إشْٚده حسن صحٔح

ًٚ، وـتبٓم خٚفٜٔ ظن  يٍُي أن ًِٕم أّن افَدمٚء مل يِتٍتوا هلذا احلديٞ إضالؿ

افتًِٔق ظِٔه بقء أبدًا، دٚذا؟!. فُوٕه خز واحد فٔس حّجٜ بٍْسه، ٓ ؿّٜٔ فه 

ظْدهم ذم افٍْي واإلثبٚت، ٓ حٚجٜ فتٖويِه أو ؽر ذفك من ؿواظد اجلّع افًرذم، 

وذم حدود ظِّي افَٚس ؾّ٘ن منٓور افَدمٚء ؾٓو ؾول ٓ ؽر، وإن حهل مْٓم 

 .ج ادختِق أواخر ظٓد بْي أمّٜٔظذ ٍٕي مثل هذا افزوا

 :ؿٚل افسالم ظِٔه أبٔه ظن جًٍر ظن افَداحوٓ يرد أّن افىود روى ظن 

 ٓ ،واحدة شٚظٜ ذم اخلىٚب بن ظّر بن زيد وابْٓٚ  ظعّ  بْٝ ـِثوم أم مٚتٝ»

 .(2) شمجًًٔٚ  ظِٔٓام وصّذ  أخر من أحدمهٚ يورث ؾِم، ؿبل هِك امأهّي  درىيُ 

ًٚ، ؽٚيته  ؾٓذا وأمثٚفه إن وجد، ؾٓو ممّٚ أورده افنٔخ  إيرادًا ٓ احتجٚج

آشتنٓٚد واإلفزام ٓ أـثر: أي إفزام اخلهم ذم ظدم توريٞ متوارثغ ٓ يًِم أهّيام 

 .مٚت ؿبل صٚحبه، ٓ أـثر وٓ أؿل

ّٜٔ، ؾٓم ذم حٔص بٔص من اخلز أظاله، بل ؿد َٚؿٝ هبم  أّمٚ افَٚئِون بٚحلج

ِّه مْتف بجّرة ؿِم واحدة: إذ ٓ خالف  افدٕٔٚ ذم شجٚهلم مع اخلهوم، مع أّن إمر ـ

ّٜٔ خز بٍْسه..، وبال تىويل هٚك جزومٚهتم..  بغ افَدمٚء ذم ظدم حج

  

                                                           
 . بٚب: زواج أم ـِثوم.346: 5افُٚذم )ت: ؽٍٚري(   (1)

ّٜٔ، ضٓران.363: 9هتذيٛ إحُٚم )ت: حسن اخلرشٚن(    (2)  . افُتٛ اإلشالم
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 افػصل إّول 

 جزوموت افؼدموء 

 يف ظدم حجّقي خز أحود
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 افشقخ ادػقد 

ذم افتذـرة: أّمٚ خز افواحد  هـ(413)بن حمّد افًْامن  ؿٚل افنٔخ ادٍٔد، حمّد

افَٚضع فًِذر، ؾٓو افذي يَسن إفٔه دفٔل يٍيض بٚفْٚطر ؾٔه إػ افًِم بهحٜ خمزه، 

ًٚ بٌر وربام ـٚن افدفٔل حجّ  ٜ من ظَل، وربام ـٚن صٚهدًا من ظرف، وربام ـٚن إمجٚظ

ؾنّكه ـام ؿدمـوه خالف، ؾّتى خال خز افواحد من دٓفٜ يَىع هبٚ ظذ صحٜ خمزه، 

 .(1)ظذ ـل وجه  ، وٓ موجٛ ظِاًم وٓ ظّالً فقس بحجي

ٓ يوجٛ ظِاًم  ،أّن خز افواحد بٍْسهجدًا  سيٌح هذا، أؿول: ؿوفه افؼيف 

ّٜٔ ـٚإلمجٚع مثالً و ، ٓ ظّالً، فٔس بحّجٜ، افِّٓم إّٓ إذا احتّف بٕٚدّفٜ وافَرائن اخلٚرج

 . فه مَٚم آخر، وشٖٔيت افبٔٚن ،وهذا أمٌر ثٚن

 هـ(436)افسّقد ادرته 

 ظِامً  ،ًِٕم ّٕٚ إ ذم رشٚئِه: هـ(436)ؿٚل افسٔد ادرتٙ، ظع بن احلسغ ادوشوي 

 ًٚ  أنّ  إػ يذهبون اإلمومقي افشقعي ظؾامء أنّ ، صك وٓ ريٛ مثِه ذم يدخل ٓ ،رضوري

 فٔسٝ ٚوأهّن  ،ظِٔٓٚ افتًويل وٓ، افؼيعي يف هبو افعؿل جيوز ٓ ،أحود أخبور

 وافَْض ذفك، ظذ آحتجٚج ذم إشٚضر وشىروا افىوامر مِٗا وؿد...، بحجٜ

 . خمٚفٍٔٓم ظذ

 أن افًَول ضريق من مستحٔل هإّٔ  إػ ويذهٛ ،اجلِّٜ هذه ظذ يزيد من مْٓمو

 جمرى ،أحٚد أخبٚر ذم مذهبٓم طٓور وجيري، أحٚد بٖخبٚر بٚفًّل تًٚػ اهلل يتًبد

 وافًّل افَٔٚس حيير وأـثرهم وحتريّه، وخىره افؼيًٜ ذم افَٔٚس إبىٚل ذم طٓوره

 . (2) ظَالً  أحٚد بٖخبٚر

 ّٜٔ ّٜٔ خز افواحد.ؿِٝ: وهو ّٕص طٚهر ذم إمجٚع ظِامء اإلمٚم  ظذ ظدم حج

                                                           
 بروت. ،دار ادٍٔد. 44 :ه)ت: مٓدي ٕجف(افتذـرة ذم أصول افٍَ (1)

 ؿم. ،اخلٔٚم .24: 1رشٚئل ادرتٙ)ت: مٓدي رجٚئي( (2)
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. يًْي أّن ظؼالً  أحٚد بٖخبٚر وافًّل افَٔٚس حيظر وأـثرهم وؿوفه افؼيف:

ّٕه طّن،  وهو ٓ  -ؿبل افؼع–افًَل  ّٜٔ أخبٚر أحٚد: حلُم افًَل أ حُم بًدم حج

ًٚ: ؾال يورث افًِم، وٓ يوجٛ افًّل: ـوٕه ٓ يزىء افذّمٜ  .يٌْي من احلّق صٔئ

ّٕه ٓ جيوز أن يتًبد أصحٚبْٚ ذم رشٚئِه أيوًٚ  ؿٚلو أن  -واحلٚل هذه-: إظِم أ

يًِّوا ذم أحُٚم افؼيًٜ ظذ أخبٚر أحٚد، وٓ يتم ظذ موجبٚت أصوهلم أن يُون 

جٚز خلهومٓم ظذ مَتٙ  إخبٚر افتي يرووهنٚ ذم افؼيًٜ مًّوًٓ ظِٔٓٚ، وإنْ 

ٚوز ظن افُالم، وظذ أّن افًِم افرضوري أصوهلم ذفك. وٕحن ٕبغ هذه اجلِّٜ وٕتج

بخز ٓ يوجٛ  ٓ يعؿؾون يف افؼيعيخمٚفف فإلمٚمٜٔ أو مواؾق، بٖهّنم  حٚصل فُّل 

، ـام أّن ٍٕي افَٔٚس ذم افؼيًٜ من صور صعورًا هلم يعرؾون بهذفك  افًِم، وأنّ 

 .(1)خمٚفط هلم صًٚرهم افذي يًِّه مْٓم ـّل 

ِّه طٚهر ذم اإلمجٚع :ؿِٝ  ؾتّٖمل. ،ؿوفه افؼيف هذا، منًر بل فً

ِّ  هذا ظن ظدفْٚ وفوذم إٓتهٚر:  وؿٚل   ـّل  من إخبٚر هذه ّٝوشِّ  ،هـ

 توجٛ ٓ أحود أخبور أنّ  مذهبـو من أفقس ..:افين ؽٚفٛ أوجبٝ ،وجرح ؿدح

 ؟!!!.(2)افؼيًٜ ذم افًّل

 .ؿِٝ: وهو ٌٕص طٚهر ذم اإلمجٚع: ؾالحظ

 .هـ(449) افؽراجؽي 

 وافَرآن افًَل دفٔل ّٓ إ افًّوم خيص وفٔس: ؿٚل أبو افٍتح افُراجُي 

 وٓ ظؾامً  يوجى ٓ هٕكّ  :افواحد بخز افعوم ختصقص جيوز وٓ ...،افثٚبتٜ وافسْٜ

 وآفه ظِٔه اهلل صذ افْبي ظن فهحته افًذر إَىع مٚ ،خبٚرإ من هه  خُ ـيَ  اموإّٕ  ،ظؿالً 

 .(3) افسالم ظِٔٓم إئّٜ أحد وظن

                                                           
 ؿم. ،اخلٔٚم .319: 3رشٚئل ادرتٙ)ت: مٓدي رجٚئي( (1)

 مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي، ؿم. .418إٓتهٚر:  (2)

 مُتبٜ ادهىٍوي، ؿم. .191ـْز افٍوائد:  (3)
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ؿِٝ: وهو ٌٕص سيح أّن خز افواحد، ٓ يوجٛ افًِم وٓ افًّل: ؾال خيص  

 .افذّمٜ ء: فٔس بَٚضع فًِذر: أي ٓ يز :وؿوفه .افَرآن )=خيّههٌه(

ه  ٍّ ّٔد ادرتٙ ؿدس   ظروض ذم زـٚة ظىادّ  ؾّنذم هذا:  هـ(436)وؿٚل افس

 ٓ أحٚد أخبٚر من ذفك ذم ظِٔه يًتّد ٚوممّ : دفٔل بٌر فًيٜ خمهص ؾٓو :افتجٚرة

 .(1)افَرآن هبٚ ص  خَ ـُي ٓ أحٚد أخبٚر ٕنّ  يٌْي،

ّٕهذم ؽٚيٜ ادراد:  هـ(786)وؿٚل افنٓٔد إّول   ْسخـيُ  وٓ افواحد، خز وٕ

 .(2) افواحد بخز ّهصخَ ـيُ  وٓ افُتٚب

ّٜٔ خز افواحد وبغ ظدم  ّٜٔ، بغ افَول بًدم حج ٜ مالزمٜ ذات ّّ وإّٔبه إػ أّن ث

جواز ختهٔص افَرآن به: رضورة أّن خز افواحد ٓ ئٍد افَىع وافًِم بٚفهدور، 

ّٜٔ  .وافَرآن  ؿىًّي افهدور، ؾال يْٓض إّٓ ذم صورة احتٍٚؾه بَريْٜ ظِّ

وٓ يسُع خمتكٕٚ هذا ٍد أؿوال ـبٚر ظِامئْٚ، بخّٚصٜ افَدمٚء، ذم ظدم 

ّٕام  ّٜٔ خز افواحد ادجّرد فتخهٔص افَرآن، ومٚ تراه من إخبٚر ادخههٜ ؾ٘ صالح

ن، ؾٚحٍظ َّ ٜ بَرائن افًِم أو مٚ يتٚمخه، هذا هو ادتٔ ٍّ  .هي حمت

  

                                                           
 . مٗشسٜ اهلدى، ؿم.276افْٚسيٚت:  (1)

 . مُتٛ اإلظالم اإلشالمي، ؿم.111: 1ؽٚيٜ ادراد  (2)
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 .هـ(461)افشقخ افطود 

ٚ ؾٖمّ  :ذم ـتٚبه آؿتهٚد  هـ(461)بن احلسن  حمّد، افنٔخ افىودؿٚل 

، وؿد بْٔٚ ذفك ذم أصول ؾال جيوز أن يعؿل ظؾقفام ظـدكو ،وافَٔٚسحود أأخبٚر 

 .(1)افٍَه

 : أي ٕحن افنًٜٔ: وهو طٚهٌر ذم اإلمجٚع، ؾتّٖمل!!.ظـدكو: ؿوفه  :ؿِٝ

 هـ(481)افؼويض بن افّزاج 

إذاظِّْٚ هبذا اخلز بال ؿريْٜ، ؾَد  ادّٓذب:ذم  هـ(481)وؿٚل افَٚيض ابن افزاج 

 .(2) وهذا ٓ جيوز، ظّوفـو يف افعؿل به ظذ خز واحد ٓ يعضده ؿريـي

افربع  ،أؿول: مَهوده اخلز افذي حُم بّٖن فِزوجٜ إذا مٚت ظْٓٚ زوجٓٚ

 ورّد افبٚؿي ظِٔٓٚ مع ظدم افوارث: وهذا خالف مٚ ظِٔه منٓور اإلمٚمٜٔ ،بٚفتسّٜٔ

 .ظِٔه افسالمافبٚؿي فإلمٚم  إظيم من أنّ 

واه افنٔخ ذم افتٓذيٛ ظن أمحد بن حمّد بن ظٔسى، ظن حمّد بن رواخلز 

ظٔسى، ظن حمّد بن أيب ظّر، ظن ابن مسُٚن، ظن أيب بهر، ظن أيب ظبد اهلل ظِٔه 

ؿِٝ: امرأة مٚتٝ ش ادٚل هلٚ»رجل مٚت وترك امرأته ؿٚل: فه: ؿِٝ  افسالم ؿٚل:

 .(3)شادٚل فه»!. ؿٚل: ؟رـٝ زوجٓٚوت

وطٚهره افرّد ظذ افزوجٜ مع ظدم افوارث، دون ؿِٝ: إشْٚده موثق صحٔح، 

  ، وهو بٚضل.ظِٔه افسالماإلمٚم 

  

                                                           
 مىبًٜ اخلٔٚم، ؿم. .187آؿتهٚد:  (1)

 جٚمًٜ اددرشغ، ؿم.. 142: 2ادٓذب )ت: ( (2)

 .295: 9(هتذيٛ إحُٚم 3)
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 هـ(548) افطزد 

 دٓفٜ هذا وذم :ذم تٍسر آيٜ افْبٖ من ادجّع هـ(548) ؿٚل افنٔخ افىزد 

 تٖمْون ٓ من جٚءـم إنْ  :ادًْى نّ ٕ :افعؿل وٓ افعؾم، يوجى ٓ افواحد خز أنّ  ظذ

ًٚ  خزه يُون أن ًٚ  ـوٕه جيوز من خز ذم موجود افتًِٔل وهذا. ؾٔه ؾتوؿٍوا ،ـذب  ذم ـٚذب

 من :ظدًٓ  ـٚن إذا ،افواحد بخز افًّل وجوب ظذ بٚٔيٜ بًوٓم اشتدل وؿد ،خزه

 جيٛ ٓ افًدل خز أنّ  ظذ ؾدّل  افٍٚشق، خز ذم افتوؿف أوجٛ شبحٕٚه اهلل إنّ  حٔٞ

 أـثر وظْد ظْدٕٚ، ظِٔه يًول ٓ اخلىٚب دفٔل نّ ٕ :يصح ٓ وهذا. ؾٔه افتوؿف

 .(1) ادحََغ

ًٚ:  وؿٚل   بوفظن احلؽم أنّ  ظذ..: بٚفين حيُم أن جيوز ؾالذم ادجّع أيو

 مواَع ذم إّٓ  ،افؼع يف هبو يتعبد مل هأكّ  ـتبفم، يف أصحوبـو ّغَ ب ؿد وافؼقوس وآجتفود

 وجزاء اجلْٚيٚت، وأروش ادتٍِٚت، ؿٔم ٕحو ،ؾٔٓٚ ذفك بجواز افْص ورد خمهوصٜ،

 .(2) ادجرى هذا جرى ومٚ وافَبِٜ، افهٔد،

إّٓ ذم  ،ؿِٝ: وهو ّٕص سيح ذم ظدم جواز افتًبّد بٚفين، من أّي ضريق ـٚن

 أصحٚبْٚ، منًر بٚإلمجٚع، ؾتّٖمل. :مواَع خمهوصٜ ّٕص ظِٔٓٚ افؼع، وؿوفه

 

 هـ(585)ابن زهرة احلؾبي 

ذم ـتٚب ؽْٜٔ افْزوع،  هـ(585) ابن زهرة احلِبي ؿدس ٍه ،وذـر محزة بن ظعّ 

ّٕه ٓ يًّل بخز افواحد ذم افؼظّٔٚت: ؾّن ذفك ؿوفه ذم حديٞ:  ٓ »أـثر من مّرة، أ

ّٕه ش وصّقي فوارث ّْٔٚ أ  .(3) افعؿل بذفك يف افؼظقّوتٓ جيوز خز واحد، وؿد ب

                                                           
 .مٗشسٜ إظّع، بروت .221 :9( جمّع افبٔٚن 1)

 .مٗشسٜ إظّع، بروت .113: 7( جمّع افبٔٚن 2)

 .ؿم ،اظتامد .317ؽْٜٔ افْزوع )ت: افبٓٚدري(: ( 3)
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 : خز افواحد هدم اإلشالم هـ(598) ابن إدريس احلّع 

ًٚ مْٓجه ذم ـتٚبه افٌائر  ، حمّد بن مْهور احلّع ابن إدريسوؿٚل  ّْٔ  :مب

 ؟!!.(1)إّٓ هيشالم وهل َهَدَم اإلوٓ أظّرج ظذ أخبٚر أحٚد، 

 بٖخبٚر افؼيًٜ ذم افًّل أبىِْٚ وـذفكذم موَع آخر من ادَّدمٜ: وؿٚل 

 خز ٕنّ  :فًِِم تٚبًًٚ  افًّل يُون أن وأوجبْٚ ،ظّالً  وٓ ظِامً  توجٛ ٓ ٕٚهّن  :أحٚد

 أن جيوز صدؿه طْْٝ ومن بهدؿه، افينّ  يَتؤه مٚ ؾٌٚيٜ: ظدًٓ  ـٚن إذا افواحد

ًٚ  يُون  ذم إمر ؾًٚد افتجويز، من يّْع ٓ افينّ  ؾ٘نّ  افهدق، به طْْٝ وإنْ  ـٚذب

 .(2) صالح وؽر ؾسٚداً  ـوٕه من ٕٖمن ٓ مٚ ظذ إؿدام هإّٔ  إػ أحٚد بٖخبٚر افًّل

ِتٍٝ إػ مٚ يوجد ذم شواد افُتٛ ٕوٓ  ؿٚل أظذ اهلل مَٚمه:ثٚفٞ وذم موَع 

 .(3)من خز واحد 

 

 .هـ(676) ادحؼق احلّع 

 وظِّٓٚ ،بٕٚخبٚر ظٚمِٜ اإلمٚمٜٔ :يَٚل وٓ :وؿٚل ادحَق احلع  ذم ادًتز

 اشتْٚدهم ؾِوٓ :صٚذ هوبّٖٕ  ،واحد هبلكّ  اخلز يرد أـثرهم ؾ٘نّ  :ذفك كؿـع وٕكّ : ٜحجّ 

 بٚفٍرؿٜ يين ٓ وهذا ،اؿساحًٚ  ظِّٓم فُٚن ،هبٚ افًّل يَتيض وجه إػ إخبٚر مع

 ....افْٚجٜٔ

 موّون صدق ظذ دافٜ ؾتُون ،بٍٕٚرادهٚ ٜحجّ  ٚؾألهّن  ،افَرائن مع ٚوأمّ 

                                                           
 .افًتبٜ افًِوّيٜ ادَّدشٜ .115: 1افٌائر )ت: مٓدي اخلرشٚن( ( 1)

 .افًتبٜ افًِوّيٜ ادَّدشٜ .45: 1افٌائر )ت: مٓدي اخلرشٚن( ( 2)

 .افًتبٜ افًِوّيٜ ادَّدشٜ .116: 1افٌائر )ت: مٓدي اخلرشٚن( ( 3)
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 .(1) افتٖـٔد به بٚٓحتجٚج ويراد ،احلديٞ

، ٌٕص سيٌح جّدًا ذم أّن واحد هبلكّ  اخلز يرد أـثرهمؿوفه افؼيف:  :ؿِٝ

ّٜٔ خز افواحد.  إـثر ظذ ظدم حج

 واؿٍي، )افبىٚئْي، رئٔس افوؿف( محزة بن ظعّ : يَٚل ٓ ذم ـتٚبه ادًتز: وؿٚل 

 افوجه: َٕول ّٕٕٚ  :بروايتٓام يًّل ؾال ؾىحي، ثَٜ()بن موشى، أبو افٍول افسٚبٚضي، وظامر

 ذفك، فوٓ هّٕٕ  :افَريْٜ وإوامم إصحٚب، ؿبول ،افثَٜ بروايٜ ظّل ٕجِه افذي

 ـتى ؾوظتز :هٗٓء بروايٜ ظِّوا إصحٚب ؾ٘نَّ  ...:افثؼي بخز افعؿل من افعؼل دـع

 .(2)روظاّم  ادذـور، ظعّ  روايٜ من ممِٗة تراهٚ كؾّٕ٘  :إصحوب

 مْع افًَل من خز افثَٜ، وٓ يسًْٚ افبسط. هو سيح، ومذهبه :ؿِٝ

 

 هـ(786)افشفقد إّول 

 افواحدذم افذـرى: خز  افًٚمع مُي افدين مجٚل بن حمّدؿٚل افنٓٔد افسًٔد 

 أو ادتواتر، أو افُتٚب، ـٍحوى :بَىًي اظتوٚده وذط ادنٓورة، بؼوضه مَبول

 من اهلل رمحه جًٍر أبو افنٔخ ظده حتى ،مَبوًٓ  ـٚن أو افًَل، دفٔل أو ظّومٓام،

 إصحٚب ؿبِٝ وهلذا. جمروح ظن افروايٜ ظن افتحرز مًِوم مرشِه ـٚن أو ،ادًِوم

 ٓ مٕهّن  :افبزٕىي ٕك أيب بن وأمحد حئى، ابن وصٍوان ،ظّر أيب ابن مراشٔل

 .إـثر ظّل أو ،ثَٜ ظن إّٓ  يرشِون

 ظذ جمّع أو ،متواتر بٖيدهيم مٚ أنّ  يرون مـٖهّن  :إصحوب جّل  وأكؽره

 .(3) أحٚد حٔز ذم ـٚن نْ إو ،موّوٕه

                                                           
 إلحٔٚء افساث.  مٗشسٜ آل افبٔٝ   .147مًٚرج إصول: ( 1)

 مٗشسٜ شٔد افنٓداء، ؿم. .94: 1ادًتز)إذاف: ٕٚس مُٚرم صرازي(  (2)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث.49: 1ذـرى افنًٜٔ  (3)
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ـلّن مو وشٖٔيت بٔٚن ؿوفه افؼيف:  ،سيح جّل إصحوب: ؿِٝ: ؿوفه 

 ....بليدهيم

 

 ظع بن حمّؿد افؼّؿي 

ي  ّّ د افَ ّّ ٓ وصّٜٔ » :ذم ادروي ظن افْبّي  هـ(7)افَرن  وؿٚل ظّع بن حم

 .(1)افؼظقوت يف به افعؿل جيوز ٓ هأكّ  ـوبقّ  وؿد ،واحد خز :شفوارث

 

 .افػوضل افتون 

 :ذم افواؾٜٔ   هـ(1171) وؿٚل افٍَٚل افتوين ظبد اهلل بن حمّداخلراشٚين

ؾوٕـثر من ظؾامئـو ٜ خز افواحد، افًٚري ظن ؿرائن افَىع، اختِف افًِامء ذم حجّٔ 

، ـٚفسٔد ادرتٙ، وابن زهرة، وابن افزاج، إصول ظذ أّكه فقس بحجيافبوحثغ يف 

وابن إدريس، وهو افيٚهر من ابن بٚبويه ذم ـتٚب افٌٔبٜ، وافيٚهر من ـالم ادحَق، 

 .بل افنٔخ افىود أيوًٚ 

مٜ، وافسٔد بل ٕحن مل ٕجد ؿٚئالً سحيٚ بحجٜٔ خز افواحد ممّن تَدم ظذ افًالّ 

 . (2)إلمجٚع من افنًٜٔ ظذ إُٕٚره، ـٚفَٔٚس، من ؽر ؾرق بْٔٓام أصالً ادرتٙ يّدظي ا

 

 .هـ(1131) افشقخ افبفوئي 

 أحٚد وذم، مَىوع ادتواترات ذم افهدقذم ـتٚبه حبل ادتغ: ؿٚل 

 ،افزاج وابن ،زهرة وابن ،ادرتٙ هٚوردّ  ،ادتٖخرون هبٚ ظّل وؿد ،ميْون افهحٚح

                                                           
 بٚشدار إشالم، ؿم. .383جٚمع افوؾٚق واخلالف: ( 1)

 اشامظِٔٔٚن، ؿم.  .158)ت: حمّد افُنّري(:  افواؾٜٔ ذم أصول افٍَه (2)
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 .(1) ؿدموئـو وأـثر ،إدريس وابن

 

  

                                                           
 مْنورات مُتبٜ بهريت، ؿم. .5احلبل ادتغ:  (1)
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 إمجوع افؼدموء ظذ ظدم حجّقته!!

 ٓ أحود أخبور أنّ  مذهبـو: مّر ظِٔك، ؿبل ؿِٔل، ّٕص افسٔد ادرتٙ 

ًٚ: افؼيعي يف افعؿل توجى  أخبور أنّ  إػ يذهبون اإلمومقي افشقعي ظؾامء. وؿٚل أيو

 .افؼيعي يف هبو افعؿل جيوز ٓ ،أحود

ِّه طٚهر ظـدكو: ـام ؿد مّر ظِٔك ؿول افنٔخ افىود  ، وهو منًر، بل فً

 ..ذم اإلمجٚع وظدم اخلالف

 ؿد وافؼقوس وآجتفود بوفظن احلؽم :هـ(548) وـذا ؿول افنٔخ افىزد 

 افْص ورد خمهوصٜ، مواَع ذم إّٓ  ،افؼع يف هبو يتعبد مل هـّأك ،ـتبفم يف أصحوبـو ّغَ ب

 ....اجلْٚيٚت وأروش ادتٍِٚت، ؿٔم ٕحو: ؾٔٓٚ ذفك بجواز

ّٕٚ ؿد : ذم ـتٚبه افٌائر هـ(598) هؿدس ٍ ؿٚل ابن ادريس ظدا ذفك، ؾَِد إ

ٕهّنٚ ٓ توجٛ ظِاًم وٓ  :بّْٔٚ، أّن أخبٚر أحٚد، ٓ يِتٍٝ إفٔٓٚ، وٓ يًرج ظِٔٓٚ

أصد افًٔٛ ظذ ، ويزرون وئًبون ٓ يعؿؾون هبو وأصحوبـو ؿدياًم وحديثوً ظّاًل، 

 .(1) افًٚمِغ هبٚ، من أهل اخلالف

 وظِّٓٚ ،بٕٚخبٚر ظٚمِٜ اإلمٚمٜٔ :يَٚل وٓ :وؿٚل ادحَق احلع  ذم ادًتز

 اشتْٚدهم ؾِوٓ :صٚذ هوبّٖٕ  ،واحد هبلكّ  اخلز يرد أـثرهم ؾ٘نّ  :ذفك كؿـع وٕكّ : ٜحجّ 

 بٚفٍرؿٜ يين ٓ وهذا ،اؿساحًٚ  ظِّٓم فُٚن ،هبٚ افًّل يَتيض وجه إػ إخبٚر مع

 ....افْٚجٜٔ

ق افؼيٍٜ، طٚهٌر ذم اإلمجٚع، وفو تَديراً  :ؿِٝ َّ  :خمٚض جمّوع ـِامت ادح

 . طٚهٌر ؾٔه..ذفك كؿـع وٕكّ : ؾَوفه 

 

                                                           
 .افًِوّيٜ ادَّدشٜ افًتبٜ .96: 2افٌائر )ت: مٓدي اخلرشٚن( ( 1)
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 اإلمجوع افتؼديري ظذ ظدم حجّقته

ظدم افًثور ظذ ادخٚفف: إذ فو ـٚن  :-ؾٔام يًْي–يًْي اإلمجٚع افتَديري 

ّٜٔ خز افواحد  فبٚن..: ؾٍي مٚ ٕحن ؾٔه، مل ًٕثر ظذ ؿٚئل من أصحٚبْٚ افَدمٚء بحج

 حتى زمن افًالّمٜ احلّع رَوان اهلل تًٚػ ظِٔه وظِٔٓم..

ؾَِد اشتَهْٔٚ ب٘مًٚن ـّل ـتٛ أصحٚبْٚ افواصِٜ إفْٔٚ إػ زمٚن افًالمٜ 

ّٜٔ خز افواحد، وٓ  رَوان اهلل ظِٔه، ؾِم ٕجد أحدًا مْٓم  ؿدس ٍهم، ؿد ؿٚل بحج

ّٔده ّٕه خيّص افَرآن أو يَ  من دون ؿريْٜ.. ،ؿٚل: إ

ادرتٙ وافىود، مل ذم ضبَٜ وربام ينُل ظِٔه: بٚحتامل أّن هْٚك ظِامء ؿدمٚء، 

ّٜٔ خز افواحد بٍْسه!!.  َٕف ظِٔٓم وٓ ظذ ـتبٓم، ؾِربام ـٕٚوا يَوفون بحج

وجودهم، فبٕٚٝ ـِامهتم ظذ فسٚن ادٍٔد وادرتٙ  ُؿّدربه ب٘جيٚز: فو وجوا

ّٜٔ افَدمٚء: ٓشتحٚفٜ   )آشتحٚفٜ افًٚدّيٜ ٓ افًَِٜٔ(وافىود وابن افزاج وافىزد وبَ

أن يتْٚشى افَدمٚء اإلصٚرة إػ اخلالف ويتسٚدوا ظذ َٕٔوه: وٓ أؿل من ـوٕه 

أظاله ؿريْٜ تٍٔد افًِم أو مٚ يتٚمخه أهّنم شَٔوفون  بًدم  مستبًدًا جّدًا: وإذن ؾٚفتسٚمل

ّٜٔ خز افواحد فو  ًٚ  ؿّدرَ حج ي إمجٚظ ّّ  .تؼديريوً وجودهم، ٓ افًُس، ؾّن هْٔٓٚ ُش

ًٚ أّن إصل ذم ضريَٜ ظِامء افىٚئٍٜ، متٚبًٜ اجلّل وإـثر ؾٔام  ينٓد هلذا ؿىً

ّٜٔ ظذ هذا بام يْٚشٛ خمتكٕٚ.. أؾٚد افًِم أو مٚ يتٚمخه..، وشتٖيت إمثِٜ افَ  ىً

ًٚ، أّن جّل أصحٚبْٚ افَدمٚء :حتّصل من جمؿوع مو تؼّدم ِّٓم تَديراً  سحي : أو ـ

فًدم افًثور ظذ ادخٚفف ؾٔام بغ أيديْٚ من ادهٚدر افواصِٜ إفْٔٚ ظْٓم، ٓ يًِّون 

مٚ يِوح من ..، بل حتّى مع اإلؽامض ظن ـالم افَدمٚء ذم اإلمجٚع، ؾٓذا بخز افواحد

أّن خز بٖوَح ظبٚرة جٓٚبذهتم ؾَِد ّسح : ٜ ظِّٓم بٕٚخبٚرجمّوع ـِامهتم وضريَ

 .ٓ يوجٛ افًِم وٓ افًّل.، افواحد بٍْسه إذا دمّرد ظن ؿرائن افَبول

 !!خز افواحد مردود إذا ظّؿً بؾواه
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ّٜٔ .يِزم افتْبٔه ظِٔههذا اشتىراد،  أم مل َٕل،  ،دخز افواح.، ؾسواء ؿِْٚ بحج

ٝ بِواه، مردود إذا جٚء من ضريق أحٚد: ؾال يَبل إّٓ إذا اصتٓر  ّّ ؾّ٘ن اخلز إذا ظ

ًٚ فًِذر..:   ،من أهل افسّْٜفذفك مْع ظِامء افنًٜٔ ومثِٓم احلٍّْٜٔ بحٔٞ يُون ؿٚضً

 ..حّتى فو صّح شْده ،ظدم اصتٓٚرهافًّل هبذا افهْف من خز افواحد مع 

 

 مثول ظن إحـوف!!

ّٜٔ افٌخز افْبي صذ اهلل  وافذي روي أنّ ذم مبسوضه:  هـ(483) ؿٚل إمٚم احلٍْ

ش هنى أن يتوضل افرجل بػضل وضوء ادرأة، وادرأة بػضل وضوء افرجل»ظِٔه وشِم 

 .اهـ.(1) ؾال يُون حجٜ :صوذ ؾقام تعم به افبؾوى

حمّد بن بنٚر، وحمّود بن  حدثْٚؿٚل:  هـ(279)احلديٞ رواه افسمذي  :ؿِٝ

ؽٔالن، ؿٚٓ: حدثْٚ أبو داود، ظن صًبٜ، ظن ظٚصم، ؿٚل: شًّٝ أبٚ حٚجٛ حيدث، 

 .ى أن يتوَٖ افرجل بٍول ضٓور ادرأةهنافْبي  ظن احلُم بن ظّرو افٌٍٚري: أنّ 

 .(2 ) هذا حديٞ حسنؿٚل افسمذي: 

 !!مثول ظـدكو

من ضريق واحد ومن هذا افَبٔل مّس افرجل ذـره: ؾَد وردت ؾٔه روايٜ 

شواء: ٓبتالء  هجرهٚ افنًٜٔ واحلٍّْٜٔفُن أّن ادّس ٕٚؿض فِوَوء، صحٔح اإلشْٚد 

صدور وٓ يبًد أّن ، اصتٓٚرهٚٚدْٚشٛ ذم مثِه تُثر افىرق وؾ ظّٚمٜ ادسِّغ بذفك:

ِّط، افراوي: إّمٚ ٕ ضًن ذم ًدّ يُ  هذا افرضب من إخبٚر، مثل ّٕه شٚه أو ـٚذب أو خم

 أو أّن اخلز مْسوخ أو ؽر ذفك..

                                                           
 .  دار ادًرؾٜ، بروت.62: 1ادبسوط  (1)

 . افٌرب اإلشالمي، بروت.64، رؿم: 121: 1شْن افسمذي )ت: بنٚر ظواد(  (2)
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ومن هذا افَبٔل افروايٜ افتي رواهٚ أهل افسّْٜ ظن أيب هريرة افيٚهرة ذم 

ًٚ  -ـنواء اإلبل مثالً -وأّن من أـل مْٓٚ  :افوَوء ممّٚ مسته افّْٚروجوب  ، إتَض صٔئ

ٝ بِواه ـّل  ّٕن مثل افنواء أمرٌ  :ٕحْٚفوَوءه..: ؾٓذا احلديٞ مل يًّل به ا ّّ ظ

  ....أو هتّٜ راويه أو إّمٜ، وظدم اصتٓٚر احلديٞ ؾٔه ظن افْبي يًْي وهْه

ويتُرر حدوثه، ٓ  تعم به افبؾوىؿٚل افسٔد ادرتٙ ^:وبًد ؾَد بّْٔٚ أّن مٚ 

فْٚ ذم أّن مس بّد من إيراد بٔٚن حُّه موردًا يَىع افًذر، ويثِٟ افهدر، وظذ هذا ظوّ 

 .(1)افذـر ٓ يَْض افوَوء

ّٕه خز واحد ذم  وؿٚل ادحَق احلع رَوان اهلل ظِٔه ذم افرشٚئل افتسع: افرابع أ

، ومن صٖٕه افيٓور فو وؿع، ؾٚختهٚص واحد من افهحٚبٜ تعّم به افبؾوىأمر 

 .(2)  بروايته تىرق إفٔه افتّٜٓ

ه ذم ادختِف: ٍّ اتٍق أـثر ظِامئْٚ ظذ أّن ادذي ٓ مسٖفٜ:  وؿٚل افًالمٜ ؿدس 

ًٚ مّْٚ إّٓ ابن اجلْٔد ّٕه ؿٚل: إن خرج ظَٔٛ صٓوة  :يَْض افوَوء، وٓ أظِم ؾٔه خمٚفٍ ؾ٘

ّٕه ممّٚ  :ؾٍٔه افوَوء. فْٚ وجوه ٚس ذم أـثر وحيهل ٕـثر افّْ  تعم به افبؾوىإول: إ

ًٚ فوجٛ أن يًِم من افدين ـام ظِم َٕ  ،ض افبول وافٌٚئطإوؿٚت، ؾِو ـٚن ٕٚؿو

 .(3)ؾٚدَدم مثِه ،فًدم افَْل افيٚهر ؾٔه :وافتٚيل بٚضل

ّٔد افًٚمع ذم اددارك: احتٟ افنٔخ ذم افتٓذيٛ ظذ وجوب إذان ذم  وؿٚل افس

بام رواه ظن افَٚشم بن حمّد، ظن ظع بن أيب محزة، ظن أيب بهر، ظن أحدمهٚ  ،اجلامظٜ

إذا صِٔٝ مجٚظٜ مل جيز إّٓ »ؿٚل:  !.ظِٔٓام افسالم، ؿٚل: شٖفته أجيزي أذان واحد؟

إّٓ افٍجر  ،أذان وإؿٚمٜ، وإن ـْٝ وحدك تبٚدر أمرًا ختٚف أن يٍوتك جيزيك إؿٚمٜ

                                                           
 .137: افْٚسيٚت (1)

 .171 : افرشٚئل افتسع (2)

 .261:  1 ادختِف (3)
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ّٕه يْبٌي أن تٗذن ؾ :وادٌرب ّٕه ٓ يَك ؾٔٓام ـام يَك ذم ؾ٘ ٔٓام وتَٔم، من أجل أ

واجلواب أوٓ بٚفىًن ذم افسْد، ؾ٘ن...، ومٚ هذا صٖٕه ٓ يُّن ش. شٚئر افهِوات

به  ٚ تًمّ ه ممّ افتّسك به ذم إثبٚت حُم خمٚفف فألصل، خهوصٚ ؾٔام ٕحن ؾٔه، ؾّٕ٘ 

 . (1)افبِوى وتدظو احلٚجٜ إفٔه 

ٚ حٍْٜٔ ٓ يًّل بخز افواحد ؾٔام تًّم به افبِوى، افًجٛ أّن أب وؿٚل افًالمٜ:

 .(2)مُِف بخز افواحد  وأوجٛ افوتر ظذ ـّل 

ّٕه مل ًٕثر ؾٔام بٖيديْٚ من إخبٚر وأمّ  وؿٚل افْٚئْٔي ذم تؤَح ذفك: ٚ افثٚين: ؾأل

ظذ مٚ يدّل ظذ اظتبٚر رء من ذفك ذم افًبٚدة، مع أّن ادسٖفٜ ممّٚ تًم به افبِوى 

رر احلٚجٜ إفٔٓٚ فٔالً وهنٚرًا، وفٔسٝ من ادرتُزات ذم أذهٚن افًٚمٜ حتى يهح ويتُ

ًٚ، ومٚ هذا صٖٕه يِزم  ادسٚئل ادٌٍول فِنٚرع آتُٚل ظذ ذفك، بل هي من ظْٓٚ ؽٚفب

ظذ افنٚرع افتٖـٔد ذم بٕٔٚه، ؾًدم افدفٔل ذم مثل ذفك دفٔل افًدم. ويهح فْٚ دظوى 

 .(3)افَىع بًدم اظتبٚر هذه إمور ذم افًبٚدة 

  

                                                           
 .259:  3مدارك إحُٚم  (1)

ؾتح افَدير ٓبن اهلامم  . و271: 1وإٔير بدائع افهْٚئع فَِٚشٚين احلٍْي  .14 :4مْتٓى ادىِٛ (2)

 .372:  1احلٍْي 

 .268: ص 4حمّد حسغ افٌروي، ؾوائد إصول، ج ،( افْٚئْٔي3)
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 مثول  

 افـظر إػ وجه إجـبّقي ممّو تعّم به افبؾوى!!

ٝ بِواهؾٔام  ًهوم اخلز ظن ادورود وٓ بٖس بٚإلصٚرة إػ أّن ظدم  ّّ ، ظ

ذم افتؼيع، ومن ذفك جواز افْير إػ وجه  ؽر مستَلٍ مستَاًل أو ؿد يوحى دفٔاًل 

: ووجه اجلواز هو أّن افْير ، وهم اجلّل وـٍي إجْبّٜٔ ظْد من ؿٚل بذفك من افٍَٓٚء

ّْٔه وأخزفذفك  ًهوم فتًّرض اد ،ممّٚ تًّم به افبِوى، ؾِو ـٚن افْير حرامًٚ   به، وب

د ظِٔه، ومل يًٍلبل  ـّ  ، ؾِم يبق إّٓ اجلواز وهو ادواؾق فألصل.. أ

ًٚ ظذ  وذم هذا ؿٚل افنٓٔد ذم ادسٚفك ذم هذه ادسٖفٜ: أحدهٚ: اجلواز مىَِ

َّٓ َمو َطَفَر ـراهٜٔ، اختٚره افنٔخ افىود رمحه اهلل: فَوفه شبحٕٚه:  َٓ ُيْبِديَن ِزيـََتُفنَّ إِ َو

ٚس ذم ، وإلضبٚق افّْ تعّم به افبؾوىوهو مٌٍ بٚفوجه وافٍُغ: وّٕن ذفك ممّٚ  (1)ِمـَْفو

 .(2)من ؽر ُٕر  ،ذفك وظذ وجه حيهل مْه بد ،ظك ظذ خروج افْسٚء ـّل 

 أجْبٜٔ ـّل  ؾَْول ،ادرأة إػ افرجل ٕير :ذم اإليوٚح هـ(717)وؿٚل ابن افًالمٜ 

 ،مْٓٚ وافٍُغ افوجه ظدا مٚ إػ افْير حيرم ،إفٔٓٚ افْير إػ حٚجٜ وٓ ،ُٕٚحٓٚ يريد ٓ

 .(3)...آشالم ظِامء ب٘مجٚع

 .ؿِٝ: وظذ هذا منٓور أصحٚبْٚ إظيم رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم

  

                                                           
 .31شورة افْور: ( 1)

 .47: 7مسٚفك إؾٓٚم  (2)

 .6: 3إيوٚح افٍوائد  (3)
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 افػصل افثون 

 افـص ظذ وجوب

 ؿرائن ؿبول خز افواحد
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أٓف: تِك أهّم شٗال ذم افبغ: مٚ حُم أخبٚر أحٚد وهي بٚدئٚت وربام 

 ادْتؼة ادبثوثٜ ذم جمٚمٔع افٍَه واحلديٞ؟!!!.

ّٔد ادرتٙ ٍٕسه، وؿبِٓٚ ـتٛ افنٔخ ادٍٔد، ؾٚفىود ؾٚبن  ،ؾٓذه هي ـتٛ افس

منحوٕٜ بٖخبٚر أحٚد،  ،إدريس حتى ادحَق احلّع وؽرهم رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم

ِّٓٚ مروي ب٘شْٚد صحٔح، فُّْٓٚ تبَى أخبٚر آح ٚد ٓتوجٛ ظِاًم وٓ ظّاًل: إذ ٓ بذ ج

 تٍٔد إّٓ افين، ؾام ادخرج من هذا ظْدهم رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم..؟!

 :، هٚك بًض ظبٚئرهم افؼيٍٜ ذم هذاؿرائن افؼبولؿِْٚ: خمرجٓم هو 

  

 هـ(413)افشقخ ادػقد 

أّمٚ خز افواحد افَٚضع فًِذر، ؾٓو افذي يَسن : رَوان اهلل تًٚػ ظِٔهمّر ؿوفه 

، ي من ظؼلحّج إفٔه دفٔل يٍيض بٚفْٚطر ؾٔه إػ افًِم بهحٜ خمزه، وربام ـٚن افدفٔل 

، ؾّتى خال خز افواحد من إمجوظوً بغر خالف، وربام ـٚن صوهدًا من ظرفوربام ـٚن 

، وٓ موجٛ ظِاًم وٓ بحجيؾنّكه ـام ؿدمـوه فقس ٜ خمزه، دٓفٜ يَىع هبٚ ظذ صحّ 

 .(1)وجه  ظذ ـّل  ظّالً 

 

 هـ(436)افسّقد ادرته 

َٛ أئّتْٚ ؾٔه بٕٚخبٚر ادتواترة، ؾ٘ن  واظِم أّن مًيم افٍَه ًِٕم رضورًة مذاه

وؿع صّك ذم أّن إخبٚر توجٛ افًِم افرضوري، ؾٚفًِم افذي ٓ صبٜٓ ؾٔه وٓ ريٛ 

ِّٓٚ افتي يّدظي ؿوم أّن افًِم هبٚ رضوري :يًسيه حٚصل  :ـٚفًِم بٕٚمور افيٚهرة ـ

ِّٓٚ تًِم أّن مذهٛ أيب ظبد اهلل جًٍر بن حمّد افهٚدق وآبٚئه وأبْٚئه  ؾّ٘ن اإلمٚمٜٔ ـ

                                                           
 بروت. ،دار ادٍٔد. 44 :ه)ت: مٓدي ٕجف(افتذـرة ذم أصول افٍَ (1)
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من إئّٜ ظِٔٓم افسالم إُٕٚر ؽسل افرجِغ، وإجيٚب مسحٓام، وإُٕٚر ادسح ظذ 

وأّن ـّل مسُر حرام، ومٚ جرى جمرى ذفك من  اخلٍغ، وأّن افىالق افثالث ٓ يَع،

ّٕه مذاهبٓم. ومٚ شوى ذفك فَِته بل إؿل،  كعول ؾقه إمور افتي ٓ خيتِٟ بنك بٖ

ّٕٚ ًِٕم أّن ؿول إمٚم افزمٚن ادًهوم ظِٔه افسالم ذم مجِٜ ظذ إمجوع اإلمومقي ٕ ،

 أؿواهلم، وـل مٚ أمجًوا ظِٔه مَىوع ظذ صحته.

اإلمٚمٜٔ ؾٔه، ؾٓو ظذ رضبغ: رضب يُون اخلالف ؾٔه من  ٚ مٚ اختٍِٝؾٖمّ 

افواحد وآثْغ، ظرؾْٚمهٚ بٖظٔٚهنام وإٔسٚهبام، وؿىًْٚ ظذ أّن إمٚم افزمٚن فٔس بواحد 

بوؿي افشقعي افذين هم اجلّل مْٓام، ؾٓذا افرضب يُون ادًول ؾٔه ظذ أؿوال 

ّٕٚ َٕىع ظذ أّن ؿول اإلمٚم ذم تِك واجلؿفور  اجلٜٓ دون ؿول افواحد وآثْغ.، وٕ

أن تَول ضٚئٍٜ ـثرة ٓ تتّٔز بًدد وٓ مًرؾٜ إٓ  وافرضب أخر من اخلالف:

إظٔٚن إصخٚص بّذهٛ وافبٚؿون بخالؾه، ؾحْٔئذ ٓ يُّن افرجوع إػ اإلمجٚع 

أو اظتامد ظذ ضريَٜ تٍيض إػ  كص ـتوبوآظتامد ظِٔه، ويرجع ذم احلق من ذفك إػ 

وٍٕي مٚ يَْل ظْه، ومٚ أصبه ذفك من افىرق، ؾ٘ن  بلصل مو يف افعؼلًِم، ـٚفتّسك اف

ؾٔام اختٍِوا ؾٔه، ؾًْد ذفك ـْٚ خمرين ذم  - ظذ احلق -ؿدرٕٚ إٔه ٓ ضريق إػ ؿىع 

تِك ادسٖفٜ بغ إؿوال ادختٍِٜ، فٍَد دفٔل افتخهٔص وافتًٔغ. وـذفك افَول ذم 

 . (1)  وٓ ؿول فإلمٚمٜٔ ظذ وؾٚق وٓ خالفأحُٚم احلوادث افتي حتدث 

 

 .هـ(786)افشفقد إّول 

حمّد بن مجٚل افدين مُي افًٚمع ذم افذـرى: وخز ، ؿٚل افنٓٔد إّول

افواحد مَبول بؼوضه ادنٓورة، وذط اظتوٚده بَىًي: ـٍحوى افُتٚب، أو 

ه افنٔخ أبو جًٍر من ظدّ  حتى، ، أو دفٔل افًَل، أو ـٚن مَبوًٓ امادتواتر، أو ظّومٓ

                                                           
 .312: ص 3( افؼيف ادرتٙ، رشٚئل ادرتو1ٟٔ)
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 . (1)ادًِوم 

 

 .افشقخ افطود 

 أخبٚر صحٜ ظذ تدل افتي افَرائن :ؿٚل افنٔخ رَوان اهلل ظِٔه ذم ـتٚبه افًّدة

 .بىالهنٚ ظذ أو أحٚد

 ....ٜ افًَل ومٚ اؿتوٚهمْٓٚ: أن تُون مواؾَٜ ٕدفّ 

 يتوّْه مٚ ؾ٘نّ  :افتواتر جٜٓ من هبٚ ادَىوع فِسْٜ مواؾًَٚ  اخلز يُون أن :ومْٓٚ

 ذفك يُن مل وإن به، افًّل وجواز  ًأيوٚ صحته ظذ مَىوع واؾَه، إذا فواحدا اخلز

ًٚ  اخلز يُون أن جلواز :اخلز ٍٕس صحٜ ظذ دفٔالً   .هبٚ ادَىوع افسْٜ واؾق وإنْ  ،ـذب

  ّدل ،ـذفك ـٚن متى ّٕهؾ٘ ظِٔه، ادحَٜ افٍرؿٜ أمجًٝ دٚ مواؾًَٚ  يُون  ْأن: ومْٓٚ

 ٍٕس صحٜ ظذ  ًدفٔال إمجٚظٓم ٕجًل أن أيوًٚ  يُّْْٚ وٓ ،متوّْه صحٜ ظذ  ًأيوٚ

 ....اخلز هذا ؽر دفٔل ظن ذفك ظذ أمجًوا يُوٕوا أن جيوز ٕهنم: اخلز

 أن ؾٓو افواحد، اخلز يتوّْه مٚ بخالف افًّل ظذ تدل افتي افَرائن ٚوأمّ 

 ادحَٜ افٍرؿٜ من إمجٚع أو هبٚ، مَىوع شْٜ أو ـتٚب، من به مَىوع دفٔل هْٚك يُون

 .(2) به افًّل ترك يوجٛ ذفك مجٔع ؾ٘نّ  :توّْه مٚ بخالف افًّل ظذ

 

 .هـ(676) ادحؼق احلّع 

...، افواحد بخز افًّل ذم احلنويٜ أؾرط: مسٖفٜذم ـتٚبه ادًتز:  ؿٚل 

 :وآفه ظِٔه اهلل صذ افْبي ؿول إخبٚر مجِٜ من ؾ٘نّ  :افتْٚؿض من حتته مٚ ؾىْوا ومٚ

                                                           
 .حتَٔق مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث. 49: 1افذـرى ( 1)

 ؿم. ،شتٚرة .146: 1ظّدة إصول )ت:حمّد إٕهٚري( ( 2)
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 افسْد شِٔم ـل: ؾَٚل اإلؾراط هذا ظن بًض واؿتكش ظعّ  افَٚفٜ بًدي شتُثر»

 ضًن ذفك أن يتْبه ومل يهدق، ؿد وافٍٚشق يِهق، ؿد افُٚذب أنّ  ظِم ومٚ به، يًّل

 ـام ادجروح بخز يًّل ؿد وهو إّٓ  مهْف ٓ إذ :ادذهٛ ذم وؿدح افنًٜٔ ظِامء ذم

 اشتًامفه أحٚل حتى ،اخلز رد ضرف ذم آخرون وأؾرط. ادًدل افواحد بخز يًّل

 .به افًّل ذم يٖذن مل افؼع فُن ،مًًٕٚٚ  افًَل يروا ؾِم آخرون واؿتك ،وَٕالً  ظَالً 

 إصحوب ؿبؾه ؾام :أصوب وافتوشط افسْن، ظن مْحرؾٜ إؿوال هذه وـّل 

 جيى صذ، أو ظـه إصحوب أظرض ومو به، ظؿل صحته ظذ افؼرائن ًدفّ  أو

 .(1)راحهاضّ 

  

                                                           
 . مٗشسٜ شٔد افنٓداء، ؿم.29: 1ادًتز )إذاف: مُٚرم صرازي( ( 1)
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 فدفقل افؼظي ظذ وجوب افؼرائن؟!!.اإصؽول: مو 

ّٔٚت ذم ادَٚم: ذهل ظْٓٚ وظن جواهبٚ جّل   ّٜٔ من أذف اإلصُٚف هذه اإلصُٚف

: حسبْٚ ـتبٓم افؼيٍٜ ذم ظِم افٍَه وإصول مْذ ظٓد من جٚء بًد افًالمٜ 

ِّٓم مل يًرض ّٜٔ ٕٚهٔك ظن جواهبٚ افًالمٜ إػ افٔوم: ج  ..هلذه اإلصُٚف

ِّٓم أو ـثٌر مْٓم  : إّن خز افواحد افثَٜ ممّـٚ تًّل به افًَالء: ؽٚيٜ مٚ ؿٚفه ج

مل يسددوا ذم ترتٔٛ أثٚر ظذ خز افواحد افثَٜ ذم مًٚمالهتم،  - أي افًَالء -وهم 

مٙ ذفك، وأمور مًٚصٓم، وإتيٚم أمورهم: ؾٓذا أصل، وادًهوم )=افنٚرع( أ

ّٕه  .شُٝ ومل يًسض  يدّل ظذ اإلموٚء أ

ؿِٝ: هذا موجز مٚ ؿٚفوه، وهو ذم ؽٚيٜ افوهن: إذ ؿد ثبٝ من وجه ئٍد افًِم 

، وشٖٔيت افّْص افكيح ذم هذا بٖـثر من ؿد اظسض أو مٚ يتٚمخه أّن ادًهوم 

 !!! ضريق صحٔح 

ـام شٖٔتٔك افّْص افيٚهر افهحٔح ظن ادًهوم ظِٔه افسالم ، بوجوب 

 :مٚ يسّح به خمتكٕٚافتوّؿف ذم ـّل خٍز ٓ ئٍد افًِم وافَٔغ أو مٚ يتٚمخٓام ، ظذ 

 ـٚٔيت..
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 افـّص ظذ وجوب افؼريـي

ذم ادَٚم جمّوظٜ من إخبٚر ادًتزة افداّفٜ ظذ وجوب افَريْٜ، بل هي ّٕص 

من دون صٚهد من ـتٚب اهلل، أو شْٜ رشول  ظذ أن ٓ يَبل أّي خز يروى ظْٓم 

 ..: هٚك مٚ تسّْى فْٚ مْٓٚ ـٚٔيت: اهلل، أو من أخبٚرهم 

 

 افـّص إّول: صحقح يوكس بن ظبد افرمحن

حدثْي حمّد بن ؿوفويه، واحلسغ بن احلسن بن بْدار  :ؿٚلافُّق  ىرو

افَّي، ؿٚٓ: حدثْٚ شًد بن ظبد اهلل، ؿٚل: حدثْي حمّد بن ظٔسى بن ظبٔد، ظن 

يوٕس بن ظبد افرمحن، أّن بًض أصحٚبْٚ شٖفه وإٔٚ حٚرض، ؾَٚل فه: يٚ أبٚ حمّد مٚ 

 حيِّك ظذ ردّ أصّدك ذم احلديٞ، وأـثر إُٚرك دٚ يرويه أصحٚبْٚ، ؾام افذي 

 إحٚديٞ؟!.

ّٕه شّع أبٚ ظبد اهلل ظِٔه  ؾَٚل يوٕس رَوان اهلل ظِٔه: حدثْي هنٚم بن احلُم أ

أو جتدون معه صوهدًا ، ٓ تؼبؾوا ظؾقـو حديثًو إّٓ مو واؾق افؼرآن وافسـّي»افسالم يَول: 

أيب أحٚديٞ : ؾّ٘ن ادٌرة بن شًٔد فًْه اهلل دّس ذم ـتٛ أصحٚب من أحوديثـو ادتؼدمي

مل حيدث هبٚ أيب، ؾٚتَوا اهلل وٓ تَبِوا ظِْٔٚ مٚ خٚفف ؿول ربْٚ تًٚػ وشْٜ ٕبْٔٚ صذ اهلل 

ّٕٚ إذا حدثْٚ، ؿِْٚ: ؿٚل اهلل ظزوجل، وؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه :ظِٔه وآفه  ش.ؾ٘

هبٚ ؿىًٜ من أصحٚب أيب  : واؾٔٝ افًراق ؾوجدترَوان اهلل ظِٔه ؿٚل يوٕس

افسالم، ووجدت أصحٚب أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم متواؾرين، ؾسًّٝ ه جًٍر ظِٔ

مْٓم وأخذت ـتبٓم، ؾًرَتٓٚ من بًُد ظذ أيب احلسن افرَٚ ظِٔه افسالم، ؾُٖٕر 

ه مْٓٚ أحٚديٞ ـثرة أن تُون من أحٚديٞ أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم، وؿٚل يل ظِٔ

فًن اهلل ابٚ اخلىٚب،  ،بٚ اخلىٚب ـذب ظذ أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالمإّن أ»افسالم: 

وـذفك أصحٚب أيب اخلىٚب يدّشون هذه إحٚديٞ إػ يومْٚ هذا ذم ـتٛ أصحٚب 
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ـو بؿواؾؼي ثْ حّد  ،ثـوحتّد  نْ إو كّ نؾال تؼبؾوا ظؾقـو خالف افؼرآن، ؾأيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم، 

ّٕٚ ظن افؼرآن ومواؾؼي افسـي  .(1)شث، وٓ َٕول ؿٚل ؾالن وؾالنحد  اهلل وظن رشوفه ُٕ ، إ

ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، رجٚفه ثَٚت. وهو فًّر اهلل سيح ؾهٔح، ومل يٍْرد 

 ..يوٕس هبذا: ؾِِحديٞ صواهد مًتزة

  

                                                           
 .489 : ص2رجٚل افُق، ج  (1)
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 صحقح ابن أيب بؽر :افـص افثون

ظن  ،ظن ظع بن احلُم ،ظن أمحد بن حمّد ،حمّد بن حئىروى افُِْٔي ظن 

يٚ  :دخِْٚ ظِٔه مجٚظٜ ؾَِْٚ :ظن رجل ظن أيب جًٍر ظِٔه افسالم ؿٚل ،ظبد اهلل بن بُر

 ؟!.ٚ ٕريد افًراق ؾٖوصْٚابن رشول اهلل إّٕ 

ُم ظذ وفًٔد ؽّْٔ  ،صديدـم ًٍَُٔم فَٔوّ »: ؾَٚل أبو جًٍر ظِٔه افسالم

ؾوجدتم ظؾقه  ،و حديٌوإذا جوءـم ظـّ  ،وٓ تذيًوا أمرٕٚ ،وٓ تبثوا ٍٕٚ ،ؾَرـم

وه إفقـو حتى ردّ  ثمّ  ،ؾؼػوا ظـده وإّٓ  ،ؾخذوا به ،أو صوهدين من ـتوب اهلل صوهداً 

ومن أدرك  ،ادْتير هلذا إمر فه مثل أجر افهٚئم افَٚئم واظِّوا أنّ  ،يستبغ فؽم

تل مع ؿٚئّْٚ ومن ؿُ  ،ٕٚ ـٚن فه مثل أجر ظؼين صٓٔداً ؾَتل ظدوّ  ،ؿٚئّْٚ ؾخرج مًه

 .(1)ل أجر مخسٜ و ظؼين صٓٔداً ـٚن فه مث

إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر، رجٚفه ثَٚت شوى ادبٓم، وٓ يرض فُوٕه  :ؿِٝ

تهحٔح مٚ يهّحح ظْه، وظذ أّي تَدير  ابن بُر افذي أمجًٝ افًهٚبٜ ظذمن روايٜ 

 .ؾ٘شْٚده ؿوّي مًتز بام مٙ ويٖيت

  

                                                           
 . بٚب افُتامن222: 2افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)
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 افـص افثوفٌ: مؼبوفي ظؿر بن حـظؾي

ظن حمّد بن حئى، ظن حمّد بن احلسغ، ظن حمّد بن  روى افُِْٔي 

ظن ظّر بن  )إشدي واؿٍي ثَٜ(ظٔسى، ظن صٍوان بن حئى، ظن داود بن احلهغ 

 ذم حديٞ ضويل:  ظبد اهلل ظِٔه افسالم وأبؿٚل  :حْيِٜ ؿٚل

مشؽل يرد  وأمرٌ  ،ه ؾقجتـى ؽقّ بّغ  وأمرٌ  ، رصده ؾقتبعام إمور ثالثي أمر بّغ إكّ »

 ،وحرام بغ ،حالل بّغ  :ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وآفه :ظؾؿه إػ اهلل وإػ رشوفه

ومن أخذ بٚفنبٓٚت  ،ؾّن ترك افنبٓٚت ٕجٚ من ادحرمٚت :وصبفوت بغ ذفك

 .(1)شوهِك من حٔٞ ٓ يًِم ،ارتُٛ ادحرمٚت

 .(2) بوفؼبول تؾؼوه إصحوب ،موثقذم ادرآة: إشْٚده  ؿٚل افنٔخ ادجِز 

 

 ، وهو من افشبفوت!!مشؽلخز افواحد 

  :ذم أّن إمور ثالثٜ يدّل ظِٔه احلك افؼظي ظن إمٚمْٚ افهٚدق 

 .افرصد، ؾّٔتبع بّغ : إمر إّول

 افٌّي، ؾٔجتْٛ. بّغ : إمر افثون

 : ادنُل.إمر افثوفٌ

أو  افبّغ هو مو أؾود افعؾم: إذ افبّغ فٔس من إمر  ،وٓ ارتٔٚب أّن خز افواحد

 :مٚ يتٚمخه من آضّئْٚن: ـام ٓ ارتٔٚب أّن خز افواحد ٓ ئٍد افًِم وٓ آضّئْٚن

ّٕه من افنبٓٚتمشؽلؾٓو إذن بَّتٙ احلك افؼظي   فْص افْبي  :، ـام أ

 يستبغحتى  وإّٓ ؾؼػوا ظـده »ينٓد فُّل هذا صحٔح ابن أيب بُر إٔف:  :أظاله

                                                           
 .122: 1مرآة افًَول   (1)

 .122: 1مرآة افًَول   (2)
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 .شفؽم

 

 بي داود.تمؽو :افـص افرابع

 ؾرؿد بن داود أؿرأين ؿٚل ظٔسى بن حمّد حدثْٚروى افهٍٚر ذم افبهٚئر ؿٚل: 

 ظن ٕسٖفك :ؾَٚل بخىه وجوابه افسالم ظِٔه افثٚفٞ احلسن أبى إػ ـتٚبٜ افٍٚرد

 اختالؾه ظذ افًّل ـٔف ؾٔه ظِْٔٚ اختٍِوا ؿد :وأجدادك بٚئكآ ظن إفْٔٚ ادَْول افًِم

 ؟!!.ؾٔه اختِف ؾَد :إفٔك ٕرد إذا

 ؾردوه تعؾؿوا مل ومو ؾوفزموه ؿوفـو هكّ أ ظؾؿتم مو»أبو احلسن ظِٔه افسالم:  ؾُتٛ

 .(1) شإفقـو

ؿِٝ: إشْٚده مًتز ؾٔام ٕحن ؾٔه، وهو ّٕص أّن مٚ جيٛ افتزامه من أحٚديثٓم 

 : فَوفهأو مٚ يتٚمخه، وأّمٚ اديْون ؾٔجٛ رّده إفٔٓم  ادعؾومظِٔٓم افسالم، هو 

 .شإفقـو وهؾردّ  تعؾؿوا مل ومو ؾوفزموه، ظؾؿتم مو» :صِوات اهلل ظِٔه

  .وٓ صبٜٓ أّن خز افواحد بٍْسه فٔس من ادًِوم

  

                                                           
 ضبًٜ إمحدي، ضٓران. .. بٚب ذم افتسِٔم ٔل حمّد 545بهٚئر افدرجٚت:   (1)
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 افـص اخلومس: صحقح ابن أيب يعػور

ظن ظع بن  ،ظن ظبد اهلل بن حمّد ،حمّد بن حئىروى افُِْٔي ذم ذفك ظن 

وحدثْي حسغ بن أيب  :ظن ظبد اهلل بن أيب يًٍور ؿٚل ،ظن أبٚن بن ظثامن ،احلُم

ه حرض ابن أيب يًٍور ذم هذا ادجِس ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔه افسالم ظن افًالء إّٔ 

 ؟!.ومْٓم من ٓ ٕثق به ،اختالف احلديٞ يرويه من ٕثق به

أو من ؿول  ،من ـتوب اهلل صوهداً إذا ورد ظؾقؽم حديٌ ؾوجدتم فه » :ؿٚل 

 .(1) شأوػ به ،ؾوفذي جوءـم به وإّٓ  ،رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه

 .ؿِٝ: إشْٚده موثق صحٔح

وهو ّٕص طٚهر أّن اإلمٚم افهٚدق ظِٔه افسالم بهدد تٖشٔس ؿٚظدة مىَِٜ 

ز ظّٚمٜ، حٚل افنّك بهدور اخلز، تًّم ؾريض افتًٚرض وؽره: إذ ٓ ريٛ أّن خ

 .افواحد ٓ ئٍد افًِم أو مٚ يتٚمخه، ذم ؾرض افتًٚرض أم ؽره، ؾٔبَى افنك

 

  

                                                           
 .ضٓران. افُتٛ اإلشالمٜٔ إخذ بٚفسْٜ وصواهد افُتٚب. بٚب 67: 1افُٚذم)ت: ؽٍٚري(    (1)
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 ظذ آشتدٓل أكف!!إصؽول أخوكد 

 ظن خول هبو آشتدٓل ؾبٖنّ  افروايٚت، ظن ٚوأمّ ذم افٍُٚيٜ:  ؿٚل أخوٕد 

 .(1) آحود أخبور وؾنهّن  افسداد،

ومٚ جرى جمراهٚ، أخبٚر  ، أّن افْهوص إٍٜٔؿِٝ: مَهوده افؼيف 

ّٕه ؽر ؿٚئل  آحٚد ٓ تٍٔد افًِم ؾٔام ٕحن ؾٔه، ؾُٔف أَحٝ حّجٜ ظْد ادستدل، مع أ

ّٔتٓٚ: هذا هتٚؾٝ، بل دور س  يح.بحج

واَحٜ، وافًجِٜ دون اشتَهٚء  واإلٕهٚف ؾّ٘ن ادجٚزؾٜ ؾٔام ؿٚل 

فُِامت افًِامء، شٔام افَدمٚء، ٓئحٜ: إذ فو شِّْٚ أّن جمّوظٓٚ بٍْسه ٓ ئٍد 

آضّئْٚن، وأؽّوْٚ ظن أّن بًوٓٚ ممّٚ تَِٚه إصحٚب بٚفَبول...: إّٓ أهّنٚ ؽر 

ّٕه ينٓد هلٚ إمجٚع افَدمٚء  د وفو ظذ ظدم افًّل بخز أحٚظٚريٜ ظن ؿرائن افًِم: ؾ٘

 وتسٚدٓم ظذ وجوب افَرائن.تَديرًا ، 

افزبدة: ؾّوّون افْهوص إٍٜٔ ممّٚ يْدرج ذم صْف ادًِوم ذم وجوب 

افًّل به ٓ اديْون: إذ صٓٚدة إمجٚع افَدمٚء، ٕٚهٔك ظن تسٚدٓم ظذ وجوب ؿرائن 

 تٌٍل.افَبول من دون خالف، ـّل هذا ئٍد افًِم أو مٚ يتٚمخه ذم ادَٚم، ؾٚحٍظ وٓ 

 :هـ(1171)افٍَٚل افتوين ظبد اهلل بن حمّداخلراشٚينول ؿـثرًا وؿد مّر ظؾقك 

 ؾوٕـثر من ظؾامئـو، افعوري ظن ؿرائن افؼطعاختِف افًِامء ذم حجٜٔ خز افواحد، 

 . (2)افبوحثغ يف إصول ظذ أّكه فقس بحجي

اشتيٓرٕٚه ٕٚهٔك ظن دظٚوى اإلمجٚع من افسٔد ادرتٙ وافنٔخ افىود ومٚ 

 ظن افىزد وؽرهم رَوان اهلل ظِٔٓم..

  

                                                           
 مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث. .295ـٍٚيٜ إصول:  (1)

 اشامظِٔٔٚن، ؿم.  .158)ت: حمّد افُنّري(:  افواؾٜٔ ذم أصول افٍَه (2)
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 .ؾنن ؿقل: ٓ ؿقؿي فدظوى ادرته أو افشقخ اإلمجوع؟!!

ًٚ ذم دظوى اإلمجٚع، ؾٔام هو مًروف ظْٓام..: ـذا ؿٔل!!!  ـوهنام جيٚزؾٚن أحٕٔٚ

ٓ حيُم افَول، وٓ يتَن افٍهل:  ؿِْٚ: هذا افُالم ظذ إضالؿه، ـالم مبتدىء

ق حمّهل وفو تَديراً  َّ ّْٔٚ  ؾام ٕحن ؾٔه إمجٚع منٍوع بًدم اخلالف، وهو حم  ..ـام ب

ؾَِد أـثرٕٚ افَول إْٔٚ اشتَهْٔٚ ـّل أو جّل ـِامت افَدمٚء افواصِٜ إفْٔٚ، ؾِم 

ّٔد ادرتٙ  ًٚ فِس ّٜٔ افَدمٚء  ٕجد خمٚفٍ مل ٕجد حتى زمن افًالمٜ: إذ  وٓ فبَ

ًٚ ذم ظدم افًّل بخز افواحد ادجّرد ظن افَريْٜ: ؾٓو إذن إمجٌٚع تَديري يورث  خمٚفٍ

 افًِم أو مٚ يتٚمخه، ؾٚحٍظ ومتّسك.

بذ فِنٔخ افىود وافسٔد ادرتٙ رَوان اهلل ظِٔٓام دظٚوى إمجٚع ٓ تٍٔد 

ًٚ مًتزًا، وهذا واَح ظْد ظِامئْٚ رَوان اهلل ظِٔٓم، فُن إضالق  افَول ـام صٔئ

شًّْٚه ظن بًض ادتٍَٔٓغ ادتحذفَغ، من افتَّول ادحّرم ـام ٓ خيٍى: ـٔف وضٚئٍٜ 

ظئّٜ من ؾتٚواى أصحٚبْٚ منٚدة ظذ مٚ ادظٔٚه أو أحدمهٚ من إمجٚع رَوان اهلل تًٚػ 

 .ظِٔٓام وظذ أصحٚبْٚ أمجًغ إػ يوم افدين
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 افؼريـي!!دوذا أوجى ادعصوم 

ٓ تؼبؾوا ظؾقـو حديثًو إّٓ مو واؾق افؼرآن وافسـّي، أو »ؿٚل افهٚدق ظِٔه افسالم: 

  شجتدون معه صوهدًا من أحوديثـو ادتؼدمي: ؾنّن ادغرة بن شعقد فعـه اهلل دّس 

ِّٜ افْٓي ؿّوة احتامل أّن  من إخبٚر ادروّيٜ ظن افهٚدق فٔس بٚفَِٔل ؿِٝ: ظ

وأبٔه افبٚؿر ظِٔٓام افسالم، هي ـذب خمتِق مدشوس، حتى فو وردت ب٘شْٚد صحٔح: 

، وهو ظٚمل ؾحل من خواّص أصحٚب ينٓد فه أهّنٚ ربام إىِٝ حّتى ظذ يوٕس 

 ..ؾام حٚل من دوٕه من أظوٚء مذهبْٚ ادرحوم ،إئّٜ 

واؾقً افعراق ؾوجدت هبو ؿطعي من أصحوب  :ؿول يوٕس  ،يدّل ظذ هذا

، ووجدت أصحوب أيب ظبد اهلل ظؾقه افسالم متواؾرين، ؾسؿعً ظؾقه فسالمأيب جعػر 

مـفم وأخذت ـتبفم، ؾعرضتفو من بعُد ظذ أيب احلسن افرضو ظؾقه افسالم، ؾلكؽر مـفو 

 .أن تؽون من أحوديٌ أيب ظبد اهلل ظؾقه افسالم أحوديٌ ـثرة

يح طٚهر ذم ـثرة إحٚديٞ افتي ربام إىِٝ ظذ يوٕس أو من وهو ٌٕص س

 .دوٕه، فوٓ إُٕٚر اإلمٚم افرَٚ صِوات اهلل ظِٔه

ِّٜ افداظٜٔ فذفك:  هي ـثرة إحٚديٞ ادُذوبٜ اددشوشٜ ذم أصول إذن ؾٚفً

وـذفك أصحوب أيب اخلطوب يدّشون »: أصحٚب افبٚؿر وافهٚدق: فَول افرَٚ

 .«يف ـتى أصحوب أيب ظبد اهلل ظؾقه افسالم يومـو هذاإػ هذه إحوديٌ 

وإخبٚر ذم هذا ادًْى: أي دس أصحٚب أيب اخلىٚب وأصبٚهٓم فًْٓم اهلل 

تًٚػ، ـثرة تورث افًِم، ٓ يسًٓٚ مَٚمْٚ، ؾال يَٚل: إهّنٚ أخبٚر آحٚد وأن آحتجٚج 

ف أظِّه، وإمر هو هبٚ دور!!. فُوهنٚ مَىوظٜ افهدور مًًْى أو إمجًٚٓ، دون خال

إمر ظْد أهل افَبِٜ: ينٓد فذفك آٓف افروايٚت ادُذوبٜ ظْد أهل افسّْٜ: إذ ـم 

ّٔد ثمّ   .ؿٚفوا هو مُذوب من حديٞ رووه ب٘شْٚد ج
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 افػصل افثوفٌ

 ؿرائن ؿبول خز افواحد

  



 

 

 

49 

 

 افؼريـي إوػ: افشفرة 

 افـّص ظذ ؿريـّقتفو!! 

ظن حمّد بن حئى، ظن حمّد بن احلسغ، ظن حمّد بن  روى افُِْٔي 

ظن ظّر بن  )إشدي واؿٍي ثَٜ(ظٔسى، ظن صٍوان بن حئى، ظن داود بن احلهغ 

ذم  ،بْٔٓام مْٚزظٜ ،حْيِٜ ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔه افسالم ظن رجِغ من أصحٚبْٚ

 ،إػ من ـٚن مُْميْيران » :؟!. ؾَٚل ظِٔه افسالمؾُٔف يهًْٚن...، أو مراث ،دين

 .ش...وظرف أحُٚمْٚ ؾِرَوا به ،وٕير ذم حالفْٚ وحرامْٚ ،ن ؿد روى حديثـوممّ 

ؾرَٔٚ أن يُوٕٚ افْٚطرين  ،من أصحٚبْٚ رجل اختٚر رجالً  ؾ٘ن ـٚن ـّل : ؿِٝ

 َّ  ؟!!.وـالمهو اختؾػو يف حديثؽم ،واختٍِٚ ؾٔام حُام ،ٓامذم ح

ادجّع  ،ٚ ذم ذفك افذي حُام بهظّْ يْير إػ مٚ ـٚن من روايتٓم ...»: ؿٚل 

افذي فقس بؿشفور ظـد  ،ويسك افشوذ ،ؾٔٗخذ به من حُّْٚ ،ظِٔه من أصحٚبك

  ...ش.أصحوبك

 ؟!.ؿد روامهٚ افثَٚت ظُْم ،ؾ٘ن ـٚن اخلزان ظُْام منٓورين :ؿِٝ

ؾٔٗخذ به  ،يْير ؾام واؾق حُّه حُم افُتٚب وافسْٜ وخٚفف افًٚمٜ» :ؿٚل

 .(1) ...شوواؾق افًٚمٜ ،ويسك مٚ خٚفف حُّه حُم افُتٚب وافسْٜ

تؾؼوه  ،موثقذم ـتٚبه اجلِٔل مرآة افًَول: إشْٚده  ؿٚل افنٔخ ادجِز 

 .(2) إصحوب بوفؼبول

فُن فسْٚ بحٚجٜ فإلشْٚد ؾٔام  .(3)إشْٚده صحٔح ظذ إطٓر إؿوى :ؿِٝ

                                                           
 .. افُتٛ اإلشالمٜٔ ضٓراناختالف احلديٞ. بٚب 67: 1افُٚذم)ت: ؽٍٚري(    (1)

 .122: 1مرآة افًَول   (2)

ب٘شْٚد رجٚفه ثَٚت، حتى ظّر بن حْيِٜ جمٓول احلٚل ؾٔام ؿٔل: فِّروي ظن افهٚدق  (3)
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ٚه إصحٚب بٚفَبول: فُوٕه  َّ ًٚ فًِذر ذم هذه احلٚل، جيٛ افًّل بّوّوٕه تِ ؿٚضً

ن بْٔٓم رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم، دون أدٕى مَٚل، ٓ خالف ذم ذفك َّ  .ادتٔ

ن من موّوٕه ذم خهوص مٚ ٕحن ؾٔه: أي حٚل افتًٚرض خّٚصٜ،  َّ وادتٔ

 جمّوع أمرين جمتًّغ:

 .إّول: أن يُون خز أحٚد ادًّول به، منٓورًا ظْد إصحٚب

ًٚ فُتٚب اهلل تًٚػ: وشٖٔيت مٚ يدّل ظذ افثٚين ذم افْهوص  افثٚين: أّٓ يُون خمٚفٍ

 . ظدا مَبوفٜ ظّر بن حْيِٜ 

وؿد يَٚل: ٓ يهّح آشتدٓل بٚدَبوفٜ: إذ ٓ ـالم ذم وجوب افَريْٜ حٚل 

ًٚ، ذم حٚل افتًٚرض وظدمه؟!.  افتًٚرض: ودظواـم وجوهبٚ مىَِ

دنٍوظٜ بًدم خالف افَدمٚء حتى زمن افًالمٜ، وجوابه: موٝ افْهوص ا

 ذم وجوب افَريْٜ، وهي حٚـّٜ ظذ ادَبوفٜ ـام ٓ يْبٌي أن خيٍى.

 

 مو معـى افشفرة؟!!. :بؼي شمال مفم

وهل هلٚ أؿسٚم؟! وظذ افثٚين، ؾّٖي ؿسم مْٓٚ، هو ادَهود ذم ـوٕه صٚهدًا 

ًٚ فًِذر، ذم ؿبول خز افواحد؟!. ًٚ، ؿٚضً  ظِّٔ

 ..هذا ادوجز واحٍيه: ؾَِد اختِط أمره ظذ افُثر هٚك

 

 أؿسوم صفرة احلديٌ؟!!

                                                                                                                                        
ّٔد ذم مدحه:  ِّٜ افُبٚر، بل إـثٚرهم  ظْه، . شٓ يؽذب ظؾقـو»ؿوّي ج وفُن ٕٚهٔك ظن روايٜ إج

ي إصحٚب، افَدمٚء وادتٖخرين، خلز ابن حْيِٜ  َّ هذا فسْٚ بحٚجٜ فهّحٜ اإلشْٚد، بًد تِ

ن بٚفَبول َّ ـّٛ ظذ افًّل بٚدتٔ ، وهذه مرتبٜ أظذ بُثر من جمّرد صّحٜ اإلشْٚد: فُوٕه ـٚإلمجٚع ادر

 من موّوٕه.
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 أربًٜ، خيّهْٚ مْٓٚ ثالثٜ: ـٚٔيت: - حسٛ اشتَهٚئي افَٚس –أؿسٚم افنٓرة 

بغ أهل  وهي اصتٓٚر افروايٜ ومًروؾٔتٓٚ :دعروؾقتفو: إول: افشفرة افروائّقي

 احلديٞ، حتى فو وردت من ضريق واحد: ؾٓي مًروؾٜ شواء ظّل هبٚ افٍَٓٚء أم ٓ.

: وهي اصتٓٚر افروايٜ: فتُّثر ضرؿٓٚ وتًدد ٓشتػوضتفو: افثون: افشفرة افروائّقي

 خمٚرجٓٚ، ـوهنٚ وردت بٖـثر من ضريق.

 ،ضريق واحدهبٚ، شواء وردت من  فعؿل أـثر افػؼفوء: افثوفٌ: افشفرة افروائّقي

 .أم من ضريَغ، أم أـثر

: وهي احلٚصِٜ ظن ؾتوى أـثر افٍَٓٚء..، ذم مسٖفٜ ٓ افرابع: افشفرة افػتوائّقي

ًٚ ظِٔٓٚ من افَرآن أو افسّْٜ: ؾًِّل ادستْد أصل ظَع أو ظَالئي.  دفٔل واَح

خز مٚ يٍْع أن يُوٕٚ ؿريْٜ فَبول  - ذم اجلِّٜ –وافَسامن افثٚين وافثٚفٞ، مهٚ 

 افواحد، ذط أن ئٍدا أو أحدمهٚ افًِم وآضّئْٚن، أو مٚ يتٚمخٓام..

وأّمٚ افَسم إّول: ؾٍٔه تٍهٔل ٓ يسًه مَٚمْٚ، ـام أّن ذم افَسم افرابع ٕير 

 .صديد ٓ يسّح به خمتك مٚ ٕحن ؾٔه

افنٓرة ادًتزة ؾٔام ٕحن ؾٔه: أي ادٗثرة ذم رّد خز افواحد افهحٔح أو  افزبدة:

ؿبوفه، هي: خهوص مٚ أؾٚدت آضّئْٚن أو مٚ يتٚمخه: ذاك افذي ٓ يدع ؾسحٜ 

فٍَِٔه اجلٚمع فِؼائط، افٌّض ظْه بسٓوفٜ: فإلمجٚع اإلمجٚيل ظذ وجوب متٚبًٜ مثل 

هذه افنٓرة ادًتزة ظْد أصحٚبْٚ: ٕٚهٔك ظن افّْص ادَبول، ادجّع ظذ موّوٕه 

 .شخذ بام اصتفر بغ أصحوبك»بْٔٓم: 

وْٕبه أّن اخلز افنٚذ منسك فٍيي فه مًْٔٚن: أحدمهٚ يَٚبل ادنٓور ذم افَسم 

 .وأخر يَٚبل ادنٓور من افَسم افثٚفٞ، ؾٚحٍظ ،افثٚين
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 ( فؾشفرة افعؿؾقي ادػقدة فالضؿئـون1مثول)

 !!!؟مسلفي: هل جيى تغسقل افسؼط إذا تّم فه أربعي أصفر

ظِٔٓم بٚفوجوب، وفٔس ظْدهم من مستْد أؾتى إصحٚب رَوان اهلل تًٚػ 

ذم إخبٚر ادسْدة ادتهِٜ إّٓ خز زرارة، وهو ظذ منٓورهم ًَٔف اإلشْٚد بسٓل 

 ..فُّْٓم ظِّوا به دون خالف أظِّه ،بن زيٚد

ظن أمحد بن  ،ظن شٓل بن زيٚد ،ظدة من أصحٚبْٚواخلز رواه افُِْٔي ظن 

افسؼط إذا »: أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم ؿٚل ظن زرارة ظن ،ظن احلسغ بن موشى ،حمّد

 .(1)شلّس فه أربعي أصفر ؽُ  تمّ 

 ،افسَط تٌسٔل وجوب إػ افعؾم أهل أـثر ذهى وؿدؿٚل افًالمٜ ذم ادْتٓى: 

 .(2)أصٓر أربًٜ فه تمَّ  إذا

 :أصٓر أربًٜ فه شَىًٚ  ـٚن وإنْ ذم جٚمًه:  هـ(941) وؿٚل ادحَق افُرـي 

 ظذ وإضبٚؿٓم ،إصحوب بؼول مـجز افسْد وًَف بٌسِه، بٕٚمر إخبٚر فورود

 .(3)احلُم

ّٜٔ ؾٔام ٕحن ؾٔه، جٚبرة فوًف اإلشْٚد  ،ؿِٝ: وادثٚل واَح: ؾٚفنٓرة افًِّ

 ورّبام افًِم، ؾٚؾٓم. ،اإلضّئْٚن ادتٚخم فًِِمإؾٚدهتٚ إػ حّد 

  

                                                           
 .. بٚب ؽسل إضٍٚل وافهبٔٚن216: 3افُٚذم فُِِْٔي )ظع ؽٍٚري(   (1)

ّٜٔ، منٓد. .176: 7مْتٓى ادىِٛ فًِالمٜ   (2)  جمّع افبحوث اإلشالم

  مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث، ؿم. .356: 1جٚمع ادَٚصد   (3)
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 ( فؾشفرة افعؿؾّقي ادػقدة فإلضؿئـون2مثول)

ّٜٔ؟!! منٓور أصحٚبْٚ إظيم ظذ مسٖفٜ: هل جيوز  ادسح ظذ اخلٍغ فِتَ

اجلواز، وفٔس هلم من مستْد ذم هذا إّٓ روايٜ أيب افورد، وذم إشْٚدهٚ ًَف، بل 

ًٚ ـٚن  مْٓم من جزم بوًٍٓٚ: جلٓٚفٜ أيب افورد، وؾٔه ٕير ؾٖبو افورد ممدوح، وأي

 بّغ: وافروايٜ.. ؾّنٓور أصحٚبْٚ أؾتى بّوّوهنٚ..، وهْٚك من صّذ دون دفٔل

 أيب ظن ،افًْامن بن حمّد ظن ،ظثامن بن محٚد ظنرواهٚ افنٔخ افىود ب٘شْٚده 

 ظِٔه ظًِٔٚ  رأى هّٕ أ حدثْي طبٔٚن أبٚ إنّ  افسالم ظِٔه جًٍر ٕيب ؿِٝ: ؿٚل افورد

 بٌِك أمٚ طبٔٚن أبو ـذب: ظِٔه افسالم ؾَٚل اخلٍغ ظذ مسح ثمّ  ادٚء أراق افسالم

 !.رخهٜ؟ ؾٔٓام ؾٓل :ؾَِٝ !.اخلٍغ؟ افُتٚب شبق :ؾُٔم افسالم ظِٔه ظع ؿول

 .(1)شرجِٔك ظذ ختٚف ثِٟ أو ،تتؼقه ظدوّ  من إّٓ  ٓ» :ظِٔه افسالم ؾَٚل

 بٚصىالح ،افسْد ًٍَٜٔ ـٕٚٝ وإنْ  وافروايٜ: ؿٚل صٚحٛ احلدائق 

 .(2)ادذـور احلُم ظذ واتٍٚؿٓم إصحٚب بًّل جمبورة ٚأهّن  إّٓ  ،أصحٚبْٚ متٖخري

ِّ  فو افورد بٖيب وًٍَه: وؿٚل افسٔد حمسن احلُٔم   .(3) بٚفًّل جمبور ،مش

 ظن ،محٚد ظن ،شًٔد بن احلسغافنٔخ ب٘شْٚده افهحٔح ظن  رواه مٚ ٚؾٖمّ 

 ؾقفن تؼيأ ٓ ثالثي» :ؾَٚل !.تَٜٔ؟ اخلٍغ مسح ذم هل: فه ؿِٝ ؿٚل زرارة ظن ،حريز

 .(4)شاحلٍ ومتعي ،اخلػغ ومسح ،ادسؽر ذب: أحداً 

ِّه ـام ؿٚل مجٓور أصحٚبْٚ إّمٚ حُم خٚص به  ًٚ ذم رء: ؾًِ  ،ؾِٔس سحي

 أو: ذم ؾرض ظدم افرضر ادًتد به.

 ( فؾشفرة افعؿؾقي افتي ٓ تػقد آضؿئـون.3مثول)

                                                           
 . بٚب صٍٜ افوَوء وافٍرض مْه.362: 1افتٓذيٛ )ت: حسن اخلرشٚن(  (1)

 . افْؼ اإلشالمي، ؿم ادَدشٜ.311: 2احلدائق )ت: تَي إيرواين(   (2)

 . بٚب افَوٚء ذم اختالف إوفٔٚء.178: 11افتٓذيٛ )ت: حسن اخلرشٚن(   (3)

 . بٚب صٍٜ افوَوء وافٍرض مْه.362: 1حسن اخلرشٚن(افتٓذيٛ )ت:   (4)
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، فرجل حمرم ظذ امرأة حمرمٜ: ثّم دخل هبٚ افرجل حٚل  مسٖفٜ: فو ظَد ادـُِحل 

ٚرة أم ٓ؟!!.اإلحرام،  ٍّ ّٕه ٓ حيّل فه، ـ ًٚ بٖ  ؾٓل ظذ هذا افًٚؿد ادحّل إذا ـٚن ظٚد

ذم هذه ادسٖفٜ ٓ يوجد ذم ـّل أخبٚر افنًٜٔ إٔٚر اهلل برهٚهنم، شوى خز واحد 

ظن  ،ظن أمحد بن حمّد وشٓل بن زيٚد ،ظدة من أصحٚبْٚؾرد، أخرجه افُِْٔي ظن 

ٓ يـبغي فؾرجل » :يب ظبد اهلل ظِٔه افسالم ؿٚلظن أ ،ظن شامظٜ بن مٓران ،ابن حمبوب

 .شفه ه ٓ حيّل وهو يعؾم أكّ  حمرموً  َج وّ زَ احلالل أن يُ 

 ؟!.ؾدخل هبٚ ادحرم )افًٚؿد ادحل، وظَد هلام( ؾ٘ن ؾًل :ؿِٝ

 ؾننّ  )افًٚؿد ادحل وافزوج ادحرم، أّن هذا ٓ حيّل حٚل اإلحرام( ـوكو ظودغ إنْ »: ؿٚل 

 .(1)...مـفام بدكي واحدٍ  ظذ ـّل 

أصحٚبْٚ رَوان اهلل ظِٔٓم بوجوب  أـثرؿِٝ: إشْٚده موثق، وفَد أؾتى 

افٍُٚرة ظذ افًٚؿد، فُن ظّل إـثر هْٔٓٚ، ٓ يورث آضّئْٚن ؾواًل ظن إؾٚدة 

من افٍحول اػ ظدم افًّل بٚخلز أظاله ذم خهوص  بؽثرافًِم: إلصُٚل ؿوّي حدا 

 .ادسٖفٜ: ـٚفسٔد افًٚمع ذم اددارك وؾخر ادحََغ وحتى افًالمٜ وؽرهم 

ٚرات اإلحرام حوصل اإلصؽول ٍّ : افّْص أظاله، يْٚذم إصل افَٚئم أّن ـ

َِّٜ بٚدـُْحِرم ٓ ادـُحّل، بذ افًٚؿد آثم ٓ ـالم ذم ذفك، فُن ٓ ـ  ٍٚرة ظِٔه.متً

 ظذ وجبٝ ادُْحرم، ودخل امرأة، ظذ دثِه مْحرِ ـُ اد ظَد فو: ؿٚل افًالمٜ 

ٚرة، افًٚؿد ٍّ الا  افعوؿد ـون فو وـذا ،افواضئ ظذ دمٛ ـام ـ  .(2)إصؽول ظذ ،حُمِ

ّٔدًا.ؿِٝ: وٓ خيٍى أّن مثل هذا اإلصُٚل يزظزع بْٚء آضّئْٚن، ؾ  تدّبر ج

 

 افعؿؾّقي ادشؽؾي جّدًا!!( فؾشفرة 4مثول)

                                                           
 .افُٚذم فُِِْٔي )ظع ؽٍٚري(. بٚب ادحرم يتزوج أو يزوج اجلواري  (1)

 اظتامد، ؿم. .61: 2حترير إحُٚم فًِالمٜ)ت: إبراهٔم افبٓٚدري(   (2)
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ّٕه وارث من ٓ  ظِم رضورًة أّن اإلمٚم ظِٔه افسالم ويّل من ٓ ويّل فه، ـام أ

ًٚ، وهذا أصل رضوري ذم افؼيًٜ.  وراث فه، مىَِ

ٜ مسٖفٜ: ؾِو ـٚن  ّّ ٜ وث ّّ ؾِإلمٚم ظِٔه افسالم أْن يَتل افَٚتل  :ٓ ويّل فه مَتوٌل ث

ًٚ، أو أْن يٖخذ افدّيٜ، وهذا جمٌّع ظِٔه، فُن هل فًِّهوم ظِٔه افسالم أن يًٍو  ؿهٚص

 ظن افَٚتل؟!!. ورد خز ؾرد واحد صحٔح، مل ُيْرَو ؽره، يَول: ٓ. 

 ظن ،حمبوب بن احلسنروى افنٔخ افىود ذم افتٓذيٛ ب٘شْٚده افهحٔح ظن 

: مٚماإل آّ  ويلّ  فه وفٔس يَتل افرجل ذم افسالم ظِٔه اهلل ظبد أبو ؿٚل :ٚلؿ وٓد أيب

 :ادسِّغ مٚل بٔٝ ذم ؾٔجًِٓٚ افديٜ يٖخذ أو ،يَتل نأ وفه، يعػو ان فالموم فقس هكّ إ»

 .(1)شادسِّغ إلمٚم ديته تُون وـذفك مٚماإل ظذ ـٕٚٝ ادَتول جْٚيٜ نّ ٕ

إشْٚده صحٔح دون ـالم، وحسٛ تتبًي افَٚس، ؾّ٘ن ـّل ؾَٓٚء  :ؿِٝ

 .إّٓ ابن إدريس  ،افىٚئٍٜ ادرحومٜ رَوان اهلل ظِٔٓم، ظِّوا بٚحلديٞ

 إفٔه وذهٛ إصحٚب، بغ ادنٓور هو هذاذم ادسٚفك:  ؿٚل افنٓٔد افثٚين 

 افهٚدق ظن وٓد أيب صحٔحٜ وادستْد ،ادتٖخرين وأـثر وادهْف وأتبٚظه افنٔخ

 من ـٌره وافديٜ افَهٚص ظن ظٍوه جواز إػ إدريس ابن وذهٛ . ...افسالم ظِٔه

 مًيم وذهٚب افروايٜ صحٜ أن إّٓ  ،وجقه وجه وفه .بوفعػو أوػ هو بل إوفٔٚء،

 .(2) هبٚ افًّل تًّغ  ادًٚرض ظدم مع بّوّوهنٚ افًّل إػ إصحٚب

 افًّل فُن ،به بلس ٓ إدريس ابن وؿولذم ادختِف:  وؿٚل افًالّمٜ 

 .(3) أوػ بٚفروايٜ

 وربام ييٓر من افنٓٔد إّول ذم ـتٚبه افًِّٜ ادٔل فَول ابن إدريس.. :ؿِٝ

 إػ إدريس ابن وذهٛؿٚل افنٓٔد افثٚين رَوان اهلل ظِٔه ذم ذح افًِّٜ: 

                                                           
 . بٚب افَوٚء ذم اختالف إوفٔٚء.178: 11افتٓذيٛ )ت: حسن اخلرشٚن(   (1)

ّٜٔ، ؿم.42: 13مسٚفك إؾٓٚم   (2)  .مٗشسٜ ادًٚرف اإلشالم

 . مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي، ؿم.299: 9ادختِف   (3)
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 من وييٓر بٚحلُم، أوػ هو بل إوفٔٚء، من ـٌره ،وافديٜ افَهٚص ظن ظٍوه جواز

 افروايٜ ـٕٚٝ وحٔٞ ،ؿوًٓ  ادْع جًل حٔٞ ،إفقه ادقل )افشفقد إول يف افؾؿعي( ادصـف

 .اهـ.(1) ظْٓٚ فًِدول وجه ؾال ،إـثر هبو ظؿل وؿد صحٔحٜ

بدوًا، فُّْٓٚ مع افْير  ؿِٝ: افنٓرة ؾٔام ٕحن ؾٔه ؿوّيٜ جّدًا ذم إؾٚدة اإلضّئْٚن

ق، بل افرضورة أّن اإلمٚم ادًهوم ظِٔه افسالم ويّل من ٓ ويّل فه  َّ خالف اإلمجٚع ادح

ّٕه ظِٔه افسالم أوػ بٚفْٚس من إٍٔسٓم  ووارث من ٓ وارث فه، بل خالف افرضورة أ

شٔام فو  ،وأمواهلم وأظرآَم: ومثل هذا آب ظن افتخهٔص ـام ٓ يْبٌي أن خيٍى

 ٚن افتخهٔص بخز واحد..ـ

مل جيرأ ظذ  ينٓد فُّل ذفك أّن جّل بل ـّل من أؾتى بّوّوهنٚ من ؾَٓٚتْٚ 

 ..ختىئٜ افسٔد ابن إدريس رَوان اهلل ظِٔه ؾٔام ؿٚل ومل يرّدوا ظِٔه إضالؿًٚ 

حّتى أّن افًالمٜ رَوان اهلل ظِٔه ٍٕى افبٖس ظن ـالمه، وافنٓٔد افثٚين ّٕص 

ًٚ وجٔٓ ّٔتٓم ّٕور  ًٚ، وافنٓٔد إّول أّن فه وجٓ مٚل إفٔه ؾٔام ييٓر..، وفٔس ظْد بَ

 اهلل ؿبورهم افؼيٍٜ رّدًا ظذ ابن إدريس بّٖي رء، شوى أهّنم تٚبًوا افنٓرة ٓ ؽر.

 

 احلوصل من هذا ادثول:

خمٚفٍٜ افنٓرة ذم مثل مٚ ٕحن ؾٔه ذم ؽٚيٜ اإلصُٚل: فَّوهتٚ، فُن متٚبًتٓٚ 

 أوفوّيٜ وٓيٜ ادًهوم ظذ وٓيٜ اخلِق، ـام هو مًِوم رضورة، أصُل.بٚإلؽٍٚل ظن 

بذ، مثل افنٓرة أظاله، فو خِٔٝ وٍٕسٓٚ، ؾ٘هّنٚ تٍٔد آضّئْٚن ادتٚخم فًِِم 

ٓ ريٛ، فُّْٓٚ بّالحيٜ ؿوة إحتامل مْٚؾٚهتٚ فألصول افثٚبتٜ، شٔام افرضورّيٜ، 

ّٔدًا وتّٖمل ضويالً   .ٓتٍٔده، ؾتدّبر ج

  

                                                           
ّٜٔ.288: 11افروَٜ افبٜٓٔ ذح افًِّٜ   (1)  . مْنورات جٚمًٜ افْجف افديْ
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 فؼريـي افثوكقي: مواؾؼي افؽتوبا

 افؼريـّقي:افـص ظذ 

 ،ظدة من أصحٚبْٚظن  افْهوص متواترة ذم هذا: مْٓٚ: مٚ رواه افُِْٔي 

ظن  ،ظن حئى احلِبي ،ظن افْرض بن شويد ،ظن أبٔه ،ظن أمحد بن حمّد بن خٚفد

رء مردود إػ  ـّل »: شًّٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔه افسالم يَول :ؿٚل ،أيوب بن احلر

 .(1) شحديٌ ٓ يواؾق ـتوب اهلل ؾفو زخرف وـّل  ،افؽتوب و افسـي

ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، ومًْٚه متواتر بل مًِوم رضورة، وافزخرف: افُذب 

 ادّّوه بٚحلسن، فُن مٚ مًْى مواؾَٜ افُتٚب، وأّن ـّل رء مردود إفٔه وإػ افسّْٜ؟!

 

 معـى مواؾؼي افؽتوب!!

ظن ظع بن  ،ظن ظبد اهلل بن حمّد ،حمّد بن حئىذم ذفك ظن  روى افُِْٔي

وحدثْي حسغ بن أيب  :ظن ظبد اهلل بن أيب يًٍور ؿٚل ،ظن أبٚن بن ظثامن ،احلُم

ه حرض ابن أيب يًٍور ذم هذا ادجِس ؿٚل شٖفٝ أبٚ ظبد اهلل ظِٔه افسالم ظن افًالء إّٔ 

 ؟!.ق بهومْٓم من ٓ ٕث ،اختالف احلديٞ يرويه من ٕثق به

أو من ؿول  ،من ـتوب اهلل إذا ورد ظؾقؽم حديٌ ؾوجدتم فه صوهداً » :ؿٚل 

 .(2) شأوػ به ،ؾوفذي جوءـم به وإّٓ  ،رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه

إذا ورد » :ؿِٝ: إشْٚده صحٔح. وذيل احلديٞ مبْي ظذ افتَدير: ؾَوفه 

 وإّٓ »: وؿوفه ظِٔه افسالم .بَبوفهؾٖٕتم أوػ ..« .ظؾقؽم حديٌ ؾوجدتم فه صوهداً 

 .بٖن ٓ يتجٚوزه إػ ؽره شأوػ به» من دون صٚهد، ؾٓو «..ؾوفذي جوءـم به

 

                                                           
 .. افُتٛ اإلشالمٜٔ ضٓرانإخذ بٚفسْٜ وصواهد افُتٚب. بٚب 67: 1افُٚذم)ت: ؽٍٚري(    (1)

 .. افُتٛ اإلشالمٜٔ ضٓرانإخذ بٚفسْٜ وصواهد افُتٚب. بٚب 67: 1افُٚذم)ت: ؽٍٚري(    (2)
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 معـى افشوهد، وـقػّقي آشتشفود، ومتى يؽون؟!!!

ًٚ خالل ادثٚل افذي شْورده ذم افًْوان أيت..، ويِزم أن ٕنر  شٔتّوح هذا متٚم

ن من مَهود اإلمٚم صِوات اهلل ظِٔه ذم صحٔح ابن أيب يًٍور، وبًّوٕٜ  َّ إػ أّن ادتٔ

مَبوفٜ ابن حْيِٜ إٍٜٔ، تٖصٔل َٚبىٜ ؾٔام إذا تًٚرض حديثٚن مًتزان روامهٚ 

ٓ ٕثق به مردودة من إشٚس..، وظِٔه ؾ٘ذا جٚء حديثٚن افثَٚت..: وإّٓ ؾروايٜ من 

، ؾٚدخرج هو صٓٚدة افُتٚب مرويٚن ظن أهل افًهّٜ ، مًتزا اإلشْٚد متْٚؾٔٚن 

 افُريم ٕحدمهٚ ؾَٔبل، وظذ أخر ؾٔٓجر، وإّٓ ؾنٓٚدٌة من أؿوال رشول اهلل 

 .شأصحوبكمو اصتفر بغ »: وأهل بٔته ادنتٓرة بغ إصحٚب: فَوفه 

ّٕام هي ظذ افبدل ٓ  ويِزم افتْبٔه أّن صٓٚدة ـالً من افُتٚب وافسّْٜ ادنتٓرة، إ

من ...» :إٔف فّْص افهٚدق :اجلّع: ؾتٍُي صٓٚدة أحدمهٚ فَبول خز افواحد

 .ؾٚحٍظ!! شمن ؿول رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وآفه أو ،ـتوب اهلل

وافسّْٜ فَبول خز افواحد، ظذ اإلَٚؾٜ ٓ ـام ّْٕبه صديدًا أّن صٓٚدة افُتٚب 

 .احلك: رضورة أّن افنٓٚدة ؽر مْحكة هبام ؾَط ؿّدشٓام اهلل تًٚػ

هبذا يْبِٟ اجلواب ظن أهّم إصُٚل ذم افبغ، ؽر مٚ ذـرٕٚه..: ؾّ٘ن أـثر أخبٚر 

 أحٚد ظن أهل افبٔٝ صِوات اهلل تًٚػ ظِٔٓم، فٔس هلٚ أو ظِٔٓٚ صٚهدًا من ـتٚب

رة ادنتٓرة بغ إصحٚب، ؾام حُم هذه إحٚديٞ؟!!!. ّٓ  اهلل تًٚػ، أوافسّْٜ ادى

ّٜٔ اإلمجٚع فَبول خز افواحد.. ًٚ ذم ؿريْ  شٖٔتٔك اجلواب ؿريب
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 !!مثول فشفودة افؽتوب وافشفرة حول تعورض اخلزين

 مسٖفٜ: هل جيوز فِرجل ُٕٚح أم افزوجٜ، إذا ؾٚرق بْتٓٚ ؿبل افدخول؟!!

ظن مجٔل بن  ،ظن ابن أيب ظّر ،ظن أبٔه ،ظع بن إبراهٔمافُِْٔي ظن  روى

إذا مل  ،بـي شواءإم واإل» :ظن أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم ؿٚل ،دراج ومحٚد بن ظثامن

 فوصوء تزوج أمّ  إنْ ه ؾّٕ٘  :ضَِٓٚ ؿبل أن يدخل هبٚ تزوج ادرأة ثمّ  يًْي إذا ..:يدخل هبٚ

 .(1)شصٚء تزوج ابْتٓٚ وإنْ 

ؿِٝ: إشْٚده حسن صحٔح: ّسح بذفك جّل ظِامئْٚ رَوان اهلل ظِٔٓم، بل 

ًٚ..، بٔد أّن ـاًل مْٓام يٍتَر  فه صٚهد صحٔح اإلشْٚد رواه إشحٚق بن ظاّمر أيو

..ًٚ  فِؼضغ متٚم

ًٚ ممّٚ اشتٍٚض ظْدهم  ،ؾّٖمٚ افنٓرة: ؾألّن منٓور أصحٚبْٚ إظيم إىالؿ

ممّٚ ٓ يسًْٚ ٍده أن، ظذ حرمٜ ُٕٚح إم بّجّرد افًَد ظذ  ظن أهل افبٔٝ

 .افبْٝ، وفو من ؽر دخول، وهذه افروايٜ، أو افروايتٚن، ظذ ظُس ذفك متٚمًٚ 

ْم وأّمٚ خمٚفٍٜ افُتٚب: ؾِيٚهر ؿوفه تًٚػ:  ُُ ْم َوَبَُْٚت ُُ ُٚت َٓ ْم ُأمَّ ُُ ْٔ َِ ْٝ َظ َم ُحر 

مْ  ُُ َْ ًْ ََ يِت َأْر ُم افالَّ ُُ ُٚت َٓ  َوُأمَّ
ِٝ ُْخ ْٕ َِخ َوَبَُْٚت ا ْٕ ْم َوَبَُْٚت ا ُُ ُت َٓ ْم َوَخٚ ُُ ُت ْم َوَظامَّ ُُ  َوَأَخَواُت

 ِٜ َٚظ ََ ْم ِمَن افرَّ ُُ َفوُت كَِسوئُِؽمْ َوَأَخَواُت  .(2) َوُأمَّ

جدًا ذم إحلٚق أمٓٚت افْسٚء، بٚدحرمٚت افتسع بّجرد افًَد: وهو ٌٕص طٚهر 

فهدق إىبٚق أمٓٚت افْسٚء بٚفًَد وفو من ؽر دخول: فإلضالق، وهو حّجٜ..: 

 .شٔام ؾٔام ٕحن ؾٔه: دُٚن افًىف افنديد ظذ حمرمٚت افتُوين افتسع

  

                                                           
 .بٚب ارجل يتزوج ادرأة ثّم يىَِٓٚ .افُٚذم)ت: ؽٍٚري( (1)

 .23 :افْسٚء (2)
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 أنّ  إّٓ  وبٚجلِّٜ ؾْحن ذم هذه ادسٖفٜ من ادتوؿٍغ، :هـ(726)ؿٚل افًالمٜ 

 .(1) وبػتوى إـثر من إصحوببٚٓحتٔٚط،  افسجٔح فِتحريم، ظّالً 

بٍتوى أـثر إصحٚب، مٚ اصتٓر بغ إصحٚب من  ؿِٝ: مَهوده 

ًٚ، ؿبل افدخول  افًّل بىٚئٍٜ افروايٚت افهحٔحٜ افتي ٓ حتِل أمٓٚت افْسٚء مىَِ

 .بٚفبْٝ وبًده وهي ـثرة ٓ يسًٓٚ مَٚمْٚ، وهجر افىٚئٍٜ ادبٚيْٜ هلٚ

( ذم افىود ؾٚفهحٔح ذم ادَٚم هو مٚ ذـره افنٔخ ) :وؿٚل افسٔد اخلوئي 

دخٚفٍتٓٚ  ٕيراً  :ظراض ظْٓٚافىٚئٍٜ افثٕٜٚٔ واإل )=َهْجر(راح ض  إٜ من ٓبديّ ، افتٓذيٛ

َفوُت كَِسوئُِؽمْ ضالق ؿوفه تًٚػ: إحٔٞ ظرؾٝ أن مَتٙ  ،فُِتٚب افًزيز هو  َوُأمَّ

 ومن دون أظتبٚر افدخول هبٚ.  ،حرمتٓٚ بّجرد افًَد ظذ افبْٝ

وضرح  ،دواؾَتٓٚ فُِتٚب :وػافىٚئٍٜ آُ إذن: ؾالبد من افًّل بَّتٙ 

 .اهـ.(2)وػ ظذ افثٕٜٚٔ هبذا آظتبٚر ؾتسجح آُ  ادخٚفٍٜ فه: افىٚئٍٜ افثٕٜٚٔ

ّٜٔ آشتنٓٚد بٚفُتٚب افُريم ظذ  ّٕه ؿد اّتوح بام تَّدم، ـٍٔ ؿِٝ: ٕحسٛ أ

وادثٚل أظاله افسجٔح بغ اخلزين افهحٔحغ ادتْٚؾٔغ حٚل افتًٚرض، وـذا افنٓرة، 

ًٚ، وهْٚك أمثِٜ ٓ حتل فنٓٚدة افُتٚب  مجع بغ صٓٚدة ـّل من افُتٚب وافنٓرة مً

ؾَط، وافنٓرة ؾَط، ٓ يسًٓٚ خمتك مَٚمْٚ هذا، وإّٓ ؾهِْٚ ؾٔٓٚ، وفَد ذـرٕٚ بًوٓٚ 

 ذم ـالمْٚ ظن افنٓرة.

  

                                                           
 . افْؼ اإلشالمي، ؿم.41: 7خمتِف افنًٜٔ  (1)

 .. مٗشسٜ إحٔٚء آثٚر اخلوئي269: 32( ذح افًروة افوثَى )تَرير: حمّد تَي اخلوئي (2)
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 افؼريـي افثوفثي: افسـّي ادطّفرة..

 .فسّْٜ هي ؿول ادًهوم وؾًِه وتَريرهمًِوم رضورة ٕهل افًِم أّن ا

 مثول دو خوفف افسـّي افثوبتي.

 هل جتوز صدؿي ؽر اهلوصؿي فؾفوصؿي؟!!. :مسلفي

فُن  :أصحٚبْٚ ظذ افٍْي، دٚ ؿىع بهدوره من افسْٜ افثٚبتٜ افتي ٓ دمٔز ذفك

وردت روايٜ ؾريدة، ؾّهِٝ بغ ادًهوم وبغ ؽره من اهلٚصّٔغ، ؾٖجٚزت 

 .فِٓٚصّٔغ دون ادًهوم

ظن  ،ظن مًذ بن حمّد وحمّد بن حئى ،احلسغ بن حمّدرواهٚ افُِْٔي ظن 

 ،ظن أيب خدجيٜ ،ظن أمحد بن ظٚئذ ،ظن احلسن بن ظع افوصٚء ،أمحد بن حمّد مجًًٔٚ 

 و حتّل ؾنهّن  :أظطوا افزـوة من أرادهو من بـي هوصم» :ٔه افسالم ؿٚلظن أيب ظبد اهلل ظِ

وإئؿي صؾوات  ،واإلموم افذي من بعده ،ام حترم ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وآفهوإكّ  ،هلم

 .(1) «اهلل ظؾقفم أمجعغ

ًٚ ـٚن ،ؿِٝ: إشْٚده صحٔح ظذ بًض ادبٚين ؤًَف ظذ أخرى ؾٚفسّْٜ  ،وأي

أي  :ترّده، مع افتْبٔه أّن افَريْٜ هْٚ ؿريْٜ ٍٕي ٓ ؿريْٜ إثبٚت ،افثٚبتٜ ادوجبٜ فًِِم

وٓ خالف بغ أصحٚبْٚ افَٚئِغ بحجٜٔ  ،فٔسٝ افسّْٜ تنٓد فِخز، بل تنٓد ظِٔه

ّٜٔ دون ؿرائن خز افواحد بٍْسه  ، ذم أّن افَريْٜ ظالوة ظذ ؽرهم ممن ٓ يَول بٚحلج

 .صٓدت ظذ اخلز يرد وٓ يَبلإذا 

  

                                                           
 . بٚب: افهدؿٜ فبْي هٚصم.59: 4 افُٚذم)ت: ؽٍٚري( (1)
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 مثول مقالد موٓكو ادفدي صؾوات اهلل ظؾقه.

أّن صٚحٛ إمر إمٚمْٚ ادٓدي صِوات اهلل ، بل ظِم رضورًة ؿِْٚ: ٓ ريٛ 

ظِٔه، ؿد وفد ذم افًٓد افًبّٚد أواخر ظٓد موٕٓٚ احلسن افًسُري صِوات اهلل 

ّٜٔ ذم هذا ظِٔه، وهذا مًِوم رضورة ـام هو جّع، ٕٚهٔك  .ظن تواتر ٕهوصْٚ افنًٔ

فُن ربام ينُل افسّْي بّٖن ٕهوصْٚ ٓ تِزمه، وهذا اإلصُٚل بدوًا صحٔح، 

فُّْه مع أدٕى تّٖمل فٔس بهحٔح: رضورة أّن أخبٚر أهل افسّْٜ افثٚبتٜ ؾٔام ٕحن ؾٔه، 

 .تِزمه بّوٚمغ أخبٚرٕٚ صٚء أم أبى

وافٍِظ ٕمحد بن حْبل ذم  بي ؾَِد ورد متواترًا مًًْى ذم ٕهوصٓم ظن افْ

 تورك ؾقؽم خؾقػتغ: ـتوب اهلل، حبل ممدود مو بغ إّن » :مسْده ظن زيد بن ثٚبٝ

 ش.افسامء وإرض، وظسيت أهل بقتي

 .(1)إشْٚده صحٔح :ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط وؽره من أهل افسّْٜ

ٓ واهلل، بل متواتر ٓ ريٛ، ـام هو سيح ؽر واحد من ـبٚر أهل  :ؿِٝ

ًٚ ؾٔام اشتَهْٔٚ بًجٚفٜ، بل أـثر،  افسّْٜ: وٓ ؽرو ؾَِد رواه أـثر من اثْي ظؼ صحٚبٔ

 ضرؿه جٔٚد.جّل و

د ذم ـّل  ّّ واحلديٞ ٕصٌّ طٚهر ذم وجود خٍِٜٔ حّي موفود من ظسة افْبي حم

ظِم رضورة ظْد افٍريَغ أّن ضريق افًسة مْحٌك  زمن حتى افبًٞ وافْنور، وؿد 

 .بّن ٕزل من صِٛ إمٚمْٚ ظّع وارتُض ذم رحم أّمْٚ ؾٚضّٜ صِوات اهلل ظِٔٓم

مع افتْبٔه أّن صٓٚدة افسّْٜ أظاله ٓ تثبٝ إّٓ مٔالده ادَدّس ووجوده ادبٚرك 

وادَٚم ٓ يسّح ،  : إذ افتًٔغ حيتٚج فدفٔل آخربغ طٓرإْٔٚ، فُن ٓ تًّغ من هو

 .بٚفبسط

 

                                                           
 . افرشٚفٜ، بروت.21578، رؿم: 456: 35مسْد أمحد )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (1)
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 افؼريـي افثوفثي اإلمجوع

 !!.؟مو حؽم إحوديٌ افؽثرة افتي ٓ صوهد هلو من ـتوب أو شـّي مطفّرة

 اإلمجٚع، هٚك فسى.. :ؿِْٚ

 ْٚ ّٕ ّٜٔ اإلمجٚع افذي يدور ظذ  - ٕحن افنًٜٔ -ّْٕوه ؿبل ذفك أ ؽر ؿٚئِغ بحج

 .دٕٚ بٚضل برّمتهاتٍٚق ظِامء أهل ظك ظذ رء، ؾٓذا ظْ

ؾٔام يزء افذّمٜ من اإلمجٚع افؼظي افهحٔح وفَد تًددت ظبٚئر أصحٚبْٚ 

ن من ـِامهتم افؼيٍٜ وافٍِظ يل  –ادٍٔد فًِِم، وإشٓل أن يَٚل ؾٔه  َّ   :-ظذ ادتٔ

 .ظؾقه افسالمهو اتػوق افعؾامء، افؽوصف ظن متوبعي ادعصوم 

ًٚ )ؾّٖي اتٍٚق ٓ يُنف ظن هذه  ًٚ حسٔ ًٚ ادتٚبًٜ ـنٍ ًٚ أو اضّئْٕٚٔ ( ؾال ظزة ؿىًٔ

دمّرد ظن : ـوٕه ؿد بل هو حْٔئذ ـٖي اتٍٚق بغ ؾئٜ من افبؼ، ؽر مًتز ذم افؼع ،به

ًٚ ..به اظتداد ؾال  ْبٍي أو ادًهوم صِوات اهلل ظِٔه:إموٚء اف  ذظ

 ،آخر ضريق وهٚهْٚؿٚل افسٔد ادرتٙ رَوان اهلل ظِٔه ذم رشٚئِه:  فذفك

 اإلمٚم ظغ متٔٔز ظدم ظْد يًِم أنْ  وهو وادنٚؾٜٓ، افتواتر جمرى افًِم وؿوع ذم جيري

ظؾقه  ؿوفه بلنّ  يوثق إؿوال، بًض ظذ مجٚظٜ إمجٚع صخهه، وإٍرادظِٔه افسالم 

 .(1)أؿواهلم مجؾي يف داخلافسالم 

 ادعصوم بوكضامم حجي هو ؾًْدٕٚ :اإلمجوع ٚوأمّ ذم ادًتز:  هـ(676)وؿٚل ادحَق 

 اثْغ ذم حهل وفو حجٜ، ـٚن دٚ ؿوفه ظن ؾَٓٚئْٚ من ادٚئٜ خال ؾِو ،ظؾقه افسالم

 نإذ تٌس ؾال..: افسالم ظِٔه ؿوفه بٚظتبٚر بل ،اتٍٚؿٓام بٚظتبٚر ٓ ،حجٜ ؿوهلام فُٚن

 ؿول جٓٚفٜ مع ،إصحٚب من وافًؼة اخلّسٜ بٚتٍٚق اإلمجٚع يظؾٔدّ  يتحُم بّن

                                                           
 .مىبًٜ شٔد افنٓداء، ؿم.11: 1رشٚئل ادرتٙ)ت: أمحد احلسْٔي(  (1)
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 .(1)اجلِّٜ ذمظِٔه افسالم  اإلمٚم بدخول افَىًي افًِم مع إّٓ  افبٚؿغ

 اّتٍَوا، ظِٔٓم اهلل رَوان إصحٚب أنّ  اظِموؿٚل افنٓٔد افثٚين ذم رشٚئِه: 

ّٕام ،اإلمجٚع حّجّٜٔ أنّ  ظذ  .(2)ؾٔٓم ادًهوم اإلمٚم دخول بسبٛ هي إ

 افَىًي افًِم مع حجٜ يُون امإّٕ  مجٚعاإلوؿٚل افسٔد افًٚمع ذم اددارك: 

 .(3)ادجًّغ أؿوال مجِٜ ذم ادًهوم ؿول بدخول

بذ اجتٓد بًض أصحٚبْٚ رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم، ؾٔام إذا ـنف ظن هذه 

ادتٚبًٜ، مىُِق افرجحٚن، دون افَىع وآضّئْٚن، ؾَِد أحلَه ؽر واحد بٚإلمجٚع 

فتوّّْه مْٚط آظتبٚر ادوجود ذم خز افواحد، وهو افين ادًتز ؾٔام ؿٚفوا..،  :إجتٓٚداً 

ًٚ، اإلمجٚع ادَْول  . .من أبرز مهٚديَه مٚ أضَِوا ظِٔه ٓحَ

ؿِٝ: وؾٔه ٕير صديد، ظْد افًِامء ظتٔد: ؾٓذا ؿد يُون ؿريْٜ مٚ، فُّْه، ـام هو 

 أوَح من أن خيٍى، فٔس اإلمجٚع ادهىِح.

  

                                                           
 د افنٓداء، ؿم.. مٗشسٜ ش31ٔ: 1ادًتز فِّحَق  (1)

 . مُتٛ اإلظالم اإلشالمي،ؿم.837: 3رشٚئل افنٓٔد افثٚين )ت: رَٚ خمتٚري(  (2)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث، ؿم.81: 4مدارك إحُٚم (3)
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 فشفودة اإلمجوع ظذ ؿبول خز افواحد!!.مثول 

ثَٜ  ،)افهٍٚر  ظن حمّد بن احلسن ،ثَٜ جِٔل( ،)افًىٚر حمّد بن حئىروى افُِْٔي 

رجل ـٚن فه ؿىٚع ذم ظِٔه افسالم  )إمٚمْٚ افًسُري(ه ـتٛ إػ أيب حمّد إّٔ  ،جِٔل(

ومل يٗت بحدود  ،و افَريٜ ظذ مراحل من مْزفه ،ؾحرضه اخلروج إػ مُٜ ،أرَغ

 ؿد بًٝ من ؾالن اصٓدوا أيّن  :ؾَٚل فِنٓود ،وظرف حدود افَريٜ إربًٜ ،أرَه

ام فه ذم هذه افَريٜ ؿىٚع وإّٕ  ،مجٔع افَريٜ افتي حد مْٓٚ ـذا وافثٚين وافثٚفٞ وافرابع

ِّ  وؿد أؿرّ  ،ام فه بًض هذه افَريٜوإّٕ  :ؾٓل يهِح فِّنسي ذفك ،أرَغ  ؟!!.ٓٚفه بُ

وؿد وجى افؼاء ظذ افبوئع  ،ٓ جيوز بٔع مٚ فٔس يِّك» :ٔه افسالمع ظِوؿّ ؾ

 .(1)ش ظذ مو يؿؾك

ٚر أظاله، هو ادستْد افوحٔد  ٍّ ؿِٝ: إشْٚده صحٔح. وذم افبٚل ؾّ٘ن صحٔح افه

بغ مٚ يُِّه افبٚئع ومٚ ٓ يُِّه، ؽٚيٜ إمر ، ذم إخبٚر، ظذ صّحٜ هذا افبٔع ادٍِق

 .متوؿف ظذ اإلجٚزة ذم رأي مجٚظٜأّن بٔع مٚ ٓ يِّك 

منُل  - فوٓ صٓٚدة اإلمجٚع –وٓ ريٛ أّن افًّل بخز أحٚد هذا هْٔٓٚ 

ًٚ مًٚرض بًّوم  َِّه بٕٚموال، وؿد ورد آحتٔٚط ؾٔٓٚ، هو أيو فٌِٚيٜ: ؾًالوة ظذ تً

 ادتواترات ادبىِٜ فبٔع اإلٕسٚن مٚ ٓ يِّك..

 ،ؽره وظبد ـًبده :يِّك ٓ ومٚ يِّك مٚ بٚع وفو: ؿٚل صٚحٛ افريٚض

 ًٜ  ،اإلجٚزة ظذ أخر ذم ووؿف، خٚصٜ ظبده ذم وفزم افبٔع صح ،واحد ظَد ذم صٍَ

 ذم به وسح ،ظؾقه اإلمجوع طوهرهم بل ،إول يف خالف وٓ .افثٚين ذم ادختٚر ظذ

 وشٚق صحٔح افهٍٚر أظاله. . (2)... فِهحٔحو :افٌْٜٔ

وٓ بٖس بٚإلصٚرة إػ أّن ؽر واحد من ظِامئْٚ، اشتنٓد هْٔٓٚ بَرئّْٜ افُتٚب 

                                                           
 .23 :افْسٚء (1)

 مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي. .127: 8ريٚض ادسٚئل  (2)
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ٚر..: بتَريٛ أّن ظّومٚت  ٍّ افُريم ظالوة ظذ اإلمجٚع، فألخذ بّوّون صحٔح افه

ّٜٔ طٚهراً  َأْوُؾوا بِوْفُعُؼودِ أو إضالؿٚت:  بهّحٜ بٔع مٚ يِّك حتى ذم ؾرض  ،ؿَٚ

إىبٚق افًَد طٚهرًا ظذ خهوص مٚ يِّك ذم هذا  افتٍِٔق مع مٚ ٓ يِّك: فهدق

 .افٍرض، واإلضالق حّجٜ

 

 إصؽول: مو حؽم إخبور افتي ٓ صوهد هلو!!!

رَوان اهلل ظِٔٓم، إّٓ إذا  افَدمٚءمٙ أّن خز افواحد بٍْسه فٔس بحّجٜ ظْد 

ادتْٚثرة ذم ر ٚصٓد فه افَرآن أو افسْٜ ادنتٓرة أو اإلمجٚع، فُن مٚ حُم بَّٜٔ إخب

إصول إربًامئٜ، شٔام افُتٛ إربًٜ افتي هي زبدة هلٚ، افتي ٓ صٚهد هلٚ من ؿرآن 

 أو شْٜ أو صٓرة مًتزة، وهي بٚدئٚت؟!!!.

ؾّاّم دمدر اإلصٚرة إفٔه، إمجٌٚع  :هذه إخبٚر فٔسٝ جمّردة ظن افنٚهد :اجلواب

ل بام توّْته إصول إربًامئٜ، ظذ افًّ - اإلمجٚيل - آخر..، هو إمجٚع أصحٚبْٚ 

شٔام افُتٛ إربًٜ افتي هي زبدهتٚ..: بًّْى ظدم برائٜ افذّمٜ إّٓ بٚفتًّبد بام توّْته 

من أخبٚر، فُن ظذ ٕحو اإلمجٚل، ٓ افتٍهٔل ـام مٙ ذم افَريْٜ تُِم إصول 

 . .افثٚفثٜ..، هٚك فسى افٍرق بغ صٓٚدة اإلمجٚع ذم ادَٚمغ
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 اإلمجوع ظذ حجّقي أخبور إصول إربعامئي 

ّٜٔ أخبٚر أحٚد أم مل َٕل: ؾّ٘ن اإلمجٚع ب٘جيٚز، شواء أ ق ؿِْٚ بحج َّ ادحّهل ادح

افتي  هم افًّل بٖخبٚروجوب مًَْد ظذ ، بغ أصحٚبْٚ افَدمٚء وادتٖخرين

افُتٛ ، شٔام فتحهٔل افىٚظٜ إصول إربًامئٜ:خهوص رواهٚ أصحٚهبم ذم 

 ! !اإلمجٚع إمجٚيل ٓ تٍهٔعهذا إربًٜ افتي هي خالصٜ هلٚ..: و

 

 ؟!!هقفـومعـى اإلمجوع اإلمجويل 

ًدو دائرة هذه ي، ٓ افثٚبٝ مًْٚه أّن مٚ يزء افذّمٜ من حديٞ أهل افبٔٝ

أّن افًّل صحٔح، أو  وأ ،هو حّجٜخزًا خزًا، ٓ أّن ـّل إخبٚر افتي ؾٔٓٚ  صول،إ

 : رضورة أّن ؾٔٓٚ افنٚذ وادُْر وادٓجور وافؤًف: ؾٕٚتبه فٍِرق.ٓزم..به 

د ، وإن صئٝ ؿِٝ: افًِم اإلمجٚيل حٚصل، وافَىع مٚثل  ّّ  أّن ذيًٜ حم

ؾوجٛ افًّل هبٚ دون  ،مْحكة هبٚ ،ؽر خٚرجٜ ظن دائرة تُِم إصول إربًامئٜ

ًٚ َ: حتََٔ ًٚ إمجٚفٔ ّٜٔؽرهٚ ممّٚ يرويه ؽرٕٚ، وجوب  .ًٚ فِّواؾَٜ افَىً

وٕٗـد مّرة أخرى أّن هذا ٓ يًْي أّن ـّل حديٞ ذم هذه إصول إربًامئٜ 

ّٜٔ ٓ تًدو دائرهتٚ، ؾال  ّٕام ادَهود أّن احلج ًٚ، هو حّجٜ جيٛ افًّل به، وإ ًٚ حديث حديث

ّٜٔ من رأس خالل ظِّٔٚت افًالج اإلشْٚدي  يْٚذم شَوط ـثر مْٓٚ ظن احلج

 ..وافدٓيل
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 ـؾامت أصحوبـو يف هذا اإلمجوع 

 : افؼيٍٜ ذم هذا هٚك بًض ظبٚئرهم

 أصحٚبْٚ ضريق من وارداً  ـٚن إذا افواحد خز أن: ذم افًّدة ؿٚل افنٔخ افىود 

ًٚ  ذفك وـٚن ، بٚإلمٚمٜ افَٚئِغ  واحد ظن أو وشِم وآفه ظِٔه اهلل صذ افْبي ظن مروي

 ومل ، َِٕه ذم شديداً  ويُون ، روايته ذم يىًن ٓ نممّ  وـٚن ، افسالم ظِٔٓم إئّٜ من

 ظذ تدل ؿريْٜ هْٚك ـٕٚٝ إن هّٕٕ ..: اخلز توّْه مٚ صحٜ ظذ تدل ؿريْٜ هْٚك تُن

 افَرائن ٕذـر وٕحن- فًِِم موجبٚ ذفك وـٚن بٚفَريْٜ، آظتبٚر ـٚن ، ذفك صحٜ

 . به افًّل جٚز -بًد ؾٔام

 افعؿل ظذ جمؿعي وجدهتو ؾنّن  ..:ادحؼي افػرؿي إمجوع:  ذفك ظذ يدل وافَّذي

 وٓ ذفك يتْٚـرون ٓ ، أصوهلم يف ودوكوهو تصوكقػفم يف رووهو افتي إخبور هبذه

 !؟ هذا ؿِٝ أين من شٖفوه يًرؾوٕه ٓ بقء أؾتى إذا مْٓم واحداً  أنّ  حتى ، يتداؾًوٕه

 ، حديثه يُْر ٓ ثَٜ راويه وـٚن ، منٓور أصل أو ، مًروف ـتٚب ظذ أحٚهلم ؾ٘ذا

 افْبي ظٓد من وشجٔتٓم ظٚدهتم وهذه ، ؿوفه وؿبِوا ذفك ذم إمر وشِّوا شُتوا

 افهٚدق زمن ومن ، افسالم ظِٔٓم إئّٜ من بًده ومن وشِم وآفه ظِٔه اهلل صذ

 ٓ ؾِو ، جٓته من افروايٜ وـثرت ظْه افًِم إتؼ افَّذي افسالم ظِٔه حمّد بن جًٍر

 ؾٔه إمجٚظٓم ٕنّ  ، وُٕٕروه ذفك ظذ أمجًوا دٚ جٚئزاً  ـٚن إخبٚر هبذه افًّل أنّ 

 .(1) وافسٓو افٌِط ظِٔه جيوز ٓ مًهوم

ّْٔٚ ذم مَّدمٜ هذا ادختك أّن إمجٚع افنٔخ افىود هذا ٕٚطر إػ  ؿِٝ : ؿد ب

خهوص أخبٚر إصول إربًامئٜ ٓ يتًّداهٚ إػ مٚ ظداهٚ ـام ؾٓم افًالمٜ احلّع 

ؾٓم رَوان اهلل ظِٔه من ـِّٜ افنٔخ افىود وٓ ٕدري ـٔف رَوان اهلل ظِٔه ، 

ًٚ ، إٍٜٔ، افَول بحجّٜٔ خز افواحد مى  فو مل يُن من إصول إربًامئٜ ..حتى َِ

                                                           
ي(  (1) ّّ  شتٚرة، ؿم .. 126: 1ظّدة إصول )ت: حمّد افَ
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ق احلّع )وؿد مٙ ؿول  َّ  جًٍر أبو صٔخْٚ ذهٛهـ( ذم ادًٚرج : 676ادح

 ـٚن وإن فٍيه فُن ، أصحٚبْٚ رواة من افًدل افواحد بخز افًّل إػ ٍه ؿدس

 رويٝ افتي إخبٚر هبذه بل ، مىًَِٚ  بٚخلز يًّل ٓ هإّٔ :  يتبغ افتحَٔق ؾًْد مىًَِٚ 

 جيٛ إمٚمي ظدل يرويه خز ـل أنّ  ٓ ، إصحٚب ودوهنٚ افسالم ظِٔٓم إئّٜ ظن

 ؾراجع فتحٍظ . .(1) ـالمه من يل تبغ افذي هو هذا ، به افًّل

( افُِْٔي وافهدوق) افنٔخغ أنّ  افيٚهر :ذم افروَٜ ؿٚل افتَّي ادجِز و

 ،ظؾقفو ادحؼي افطوئػي اظتامد ـون افتي ،إربعامئي إصول من افُتٚبغ ذم مٚ مجٔع َٕال

 . (2) أيوًٚ افُِْٔي  اإلشالم ثَٜ ـالم من ويٍٓم ،سحيًٚ  افهدوق ذـره ـام

 ًٚ  .(3)ظؾقفو إصحوب مدار ـٚن افتي إربًامئٜ إصول: وؿٚل أيو

 افًّل وجوب أصل أنّ  اظِم :ذم ؾرائد إصول وؿٚل افنٔخ إٕهٚري 

 ـوكه يبعد ٓ بل إظهٚر، هذه ذم ظؾقه أمجع ٚممّ  ،ادًروؾٜ افُتٛ ذم اددوٕٜ بٕٚخبٚر

 . (4) ادذهى رضوري

خذ بام » :ؿِٝ: ومن افْهوص ادبْٜٔ هلذا اإلمجٚع، مَبوفٜ ظّر بن حْيِٜ

 .دون خالف أظِّه ،وهو يتْٚول مٚ ٕحن ؾٔه شبغ أصحوبك اصتفر

ومل أؿهد ؿهد  مَّدمٜ افٍَٔه:ذم رَوان اهلل ظِٔه افنٔخ افهدوق وؿٚل 

ادهٍْغ ذم إيراد مجٔع مٚرووه، بل ؿهدت إػ إيراد مٚ أؾتي به وأحُم بهحته وأظتَد 

ّٕه حجٜ ؾٔام بْٔي وبغ ريب تَدس ذـره وتًٚفٝ ؿدرته، ومجٔع مٚ ؾٔه مستخرج  ؾٔه أ

، مثل ـتٚب حريز بن ظبد اهلل ظؾقفو ادعول وإفقفو ادرجع، مشفورةـتى من 

ستٚين، وـتٚب ظبٔد اهلل بن ظع احلِبي، وـتٛ ظذ بن مٓزيٚر إهوازي، وـتٛ افسج

                                                           
 مىبًٜ شٔد افنٓداء ، ؿم. .147مًٚرج إصول )إظداد: حمّد افرَوي( :   (1)

 . ؾرهْك إشالمي، إيران.28: 1روَٜ ادتَغ  (2)

 . ؾرهْك إشالمي، إيران.299: 1روَٜ ادتَغ  (3)

 . بٚؿري، ؿم.239: 1ؾرائد إصول  (4)
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احلسغ بن شًٔد، وٕوادر أمحد بن حمّد بن ظٔسى، وـتٚب ٕوادر احلُّٜ تهْٔف 

وـتٚب افرمحٜ فسًد بن ظبد اهلل، وجٚمع  ،حمّد بن أمحد بن حئى بن ظّران إصًري

ظْه، وٕوادر حمّد بن أيب ظّر، وـتٛ  صٔخْٚ حمّد بن احلسن بن افوفٔد ريض اهلل

ادحٚشن ٕمحد بن أيب ظبد اهلل افزؿي، ورشٚفٜ أيب ريض اهلل ظْه إيّل وؽرهٚ من 

إصول وادهٍْٚت افتي ضرؿي إفٔٓٚ مًروؾٜ ذم ؾٓرس افُتٛ افتي رويتٓٚ ظن 

 .(1) منٚخيي وأشالذم ريض اهلل ظْٓم وبٚفٌٝ ذم ذفك جٓدي

   .ل وإفقفو ادرجعمشفورة، ظؾقفو ادعوّ ـتى : افؼيف  َوفهؾ

جّدًا ؾٔام ؿِْٚه: من توّؿف حتهٔل برائٜ افذّمٜ ظذ مٚ ذم إصول طٚهر 

أثٚر  وإمر هو إمر ذم ؿول افُِْٔي ^ ذم مَدّمٜ ـتٚبه افُٚذم: إربًامئٜ.

 . (2) وافسـن افؼوئؿي افتي ظؾقفو افعؿلافهحٔحٜ ظن افهٚدؿغ 

أّن ظّل أؾذاذ افىٚئٍٜ ٓ ، طٚهٌر جّدًا، بل سيٌح ظؾقفو افعؿلافتي : ؾَوفه

 .: فتحهٔل برائٜ افذّمٜ، مْحٌك هبٚ خيرج ظن هذه افدائرة

افُالم ذم ظبٚئر جٓٚبذتْٚ افَدمٚء، ـٚفتي ذم ـٚمل ابن ؿوفويه، افُالم هو و

وأهّنٚ هي  بن إبراهٔم وؽر ذفك: إذ ادَهود هو تًويل ـّل افىٚئٍٜ ظِٔٓٚ وتٍسر ظعّ 

 ادرجع، فُن بٚفتَريٛ ادتَّدم.

ؾٚإلمجٚع حٚصل، وؿىع افًَل مٚثل، أّن برائٜ افذمٜ مْحكة بتُِم  افزبدة:

إخبٚر ٓ ؽر، ؾٓذا هو ادَهود ٓ أـثر، ظذ أّن هذا اإلمجٚع ٓ يْٚذم بّٖي وجه ظدم 

 .ؾال تٌٍلفٍَدإه ذوط آظتبٚر،  :افًّل بُثٍر مْٓٚ، بل هجرإه واّضراحه

 ؟!!إربعامئي إصولؿطعّقي صدور أخبور  معـى

                                                           
 .2 :1افٍَٜٔ ن ٓحيرضةفًذ م مَّدمٜ افهدوق  (1)

 .8 : 1فُٚذمظذ ا مَّدمٜ افُِْٔي (2)
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 ، صحتفو ظذ مؼطوع مًِومٜ ـتبْٚ ذم ادرويٜ أخبٚرٕٚ أـثرؿٚل افسّٔد ادرتٙ : 

 فًِِم موجبٜ ؾٓي ، رواهتٚ وصدق صحتٓٚ ظذ تدّل  ،وظالمي بلمورة أو ،بوفتواتر وإمّ 

 . (1)أحٚد ضريق من خمهوص بسْد مودظٜ افُتٛ ذم وجدٕٚهٚ وإن،  فَِىع مٍٔدة

بُون أـثر أخبٚر إصول إربًامئٜ مَىوع ظذ  أـز افيّن أّن ادَهودؿِٝ: 

، وافتواتر ئٍد افَىع بٚفهدور، وإّمٚ أهّنٚ مَىوظٜ  تواتر بًوٓٚصّحتٓٚ هو ، إّمٚ 

افهدور: فُوهنٚ حمٍوؾٜ بَرائن افَىع: ـٚإلمجٚع اإلمجٚيل ، أمٚرة أو ظالمٜ ـام يَول 

ّٔد ادرتٙ   ..افس

بّٖن ـثر من أخبٚرٕٚ مَىوظٜ افهدور  وربام يْٚؿش افسّٔد ادرتٙ 

 تَريٛ ادَّدم ، ٓ إـثر ـام ؿٚل هو ؟!!بٚف

ْٚ َٕىع بهدورهٚ ظن شٚداتْٚ أهل وفًّل مَهوده افؼيف مٚ ؿِْٚه ، وهو  ّٕ أ

ٍٞ ؾٔٓٚ هو متواتر أو صحٔح ،ذم اجلِّٜ افبٔٝ  إذ ادًْى هو مٚ  :ٓ أّن ـّل حدي

أّن شّْٜ ، إمٚ بٚفتواتر أو بٚإلمجٚع اإلمجٚيل، ؿِْٚه من أّن افَىع حٚصل ظْد أصحٚبْٚ 

، ٓ خيرج ظن دائرة إصول ٜظك افٌٔبزئٜ فِذّمٜ ذم ، ادافْبّي وأؿوال أهل بٔته 

ًٚ، هذا ـّل مٚ ذم إمر.  إربًامئٜ إضالؿ

 ،ًٚ هبذا يْبِٟ دؾع إصُٚل بٚرد، موجزه:  ـٔف يًّل افَدمٚء بخز افواحد أحٕٔٚ

 مع أهّنم مُْرون حلجّٔته؟!!

إلمجٚع اإلمجٚيل ذم خهوص مٚ حوته تواتر بًوٓٚ، ظالوة ظذ اوجوابه: ف

افٍرض مؼوط بخِو هذا إصول إربًامئٜ ٓ ؽر: مع افتْبٔه أّن ظِّٓم ذم 

 .ادًٚرض

  

                                                           
 .26: 1ادسٚئل افتبٕٚٔٚت )رشٚئل ادرتٙ(  (1)
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 د ادرته وافشقخ افطود دظوى تـويف افسق

ٓ يْبٌي افسديد أّن ـالً من افسّٔد ادرتٙ وافنٔخ افىود ؿّدس ٍمهٚ ، 

 بٖخبٚر أحٚد ..افًّل وظدم جواز ؿٚئالن ببىالن 

ؾال جيوز  ،حٚد وافَٔٚسٚ أخبٚر أؾٖمّ : مٙ ؿول افنٔخ افىود وفَد 

  .(1)، وؿد بْٔٚ ذفك ذم أصول افٍَهظـدكوأن يعؿل ظؾقفام 

ّٔد ادرتٙ ـام ؿد مٙ   توجى ٓ أحود أخبور أنّ  مذهبـو:  ؿول افس

 .(2)افؼيعي يف افعؿل

إخرى ، منًرتٚن، بل طٚهرتٚن ذم اإلمجٚع  وافًبٚرتٚن ظالوة ظذ ظبٚئرمهٚ

 .ظذ ظدم جواز افًل بخز افواحد

رَوان اهلل وتبًه ؽر واحد من افًِامء بًض إظالم زظم مع ـّل هذا ، 

ّٔد ادرتٙ ،  مظِٔٓ ّٜٔ خز افواحد بٍْسه أّن دظوى إمجٚع افس رَوان اهلل ممّن ؿٚل بحج

ّٜٔ خز افواحد ظٔه  ّٜٔ خز افواحد ، تْٚذم ظذ ظدم حج دظوى افنٔخ اإلمجٚع ظذ حج

 إخبور هبذه افعؿل ظذ جمؿعي وجدهتو ؾنّن  ..:ادحؼي افػرؿي إمجوعبٍْسه ذم ؿوفه : 

 . أصوهلم يف ودوكوهو تصوكقػفم يف رووهو افتي

، حتٝ ظْوان تسٚمح افًالمٜهلذا ذم مَدمٜ افُتٚب بًجٚفٜ ظرَْٚ ؿد ؿِٝ : 

ّٜٔ وهْٚك أّن ـِّٜ افنٔخ افىود أظاله وؿد بٚن هْٚ  ًٚ أجْب : أظاله ظن افزظم متٚم

ّٜٔ أخبٚرٕٚ افتي ذم إصول بداهٜ أّن ـِّٜ افنٔخ  خّٚصٜ بّوردهٚ، وهو حج

ّٕام هي : بًّْى توؿف حتهٔل برائٜ افذمٜ ظِٔٓٚ خٚرجٜٓ ؽر إربًامئٜ إمجًٚٓ  ، وإ

ّٜٔ دٚ ؿِْٚه ّٜٔ خز افواحد بٍْسه ،  حج من اإلمجٚع اإلمجٚيل ، وأين هذا من دظوى حج

  .بُِامت افنٔخ ظدم اإلدٚم وٓ ظهّٜ إّٓ ٕهِٓٚ : إذ افذي حدا هبم فذفك ، 

                                                           
 مىبًٜ اخلٔٚم، ؿم. .187آؿتهٚد:  (1)

 مٗشسٜ افْؼ اإلشالمي، ؿم. .418إٓتهٚر:  (2)
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رَوان افىود إذ أين هم ؿّدس اهلل تًٚػ أٍارهم افؼيٍٜ من ؿول افنٔخ 

 ، وؿد ٍده بًد ؿوفه إٔف بًدة صٍحٚت :  اهلل ظِٔه ذم ـتٚبه افًّدة

أن تؽون مْٓٚ: . بطالهنو ظذ أو أحود أخبور صحي ظذ تدل افتي افؼرائن

 من هبو ادؼطوع فؾسـي مواؾؼوً  اخلز يُون أن: ومْٓٚ...، ي افعؼل ومو اؿتضوهمواؾؼي ٕدفّ 

إتٓى ـالم  .(1) ظؾقه ادحؼي افػرؿي أمجعً دو مواؾؼوً  يُون أنْ : ومْٓٚ...، افتواتر جٜٓ

 افنٔخ ذم افًّدة .

 

  

                                                           
 ؿم. ،شتٚرة .146: 1ظّدة إصول )ت:حمّد إٕهٚري( ( 1)
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 مثول فتوضقح ادؼصود من اإلمجوع اإلمجويل!!!

 ظن شًٔد بن احلسغذم افتٓذيٛ ب٘شْٚده ظن  روى افنٔخ افىود 

 ادتبويعون» :ؿٚل افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب ظن مسِم بن حمّد ظن أيوب أيب ظن صٍوان

 .شيػسؿو حتى بقع من ذفك شوى وؾقام ،احلقوان يف أيوم ثالثي بوخلقور

ؿِٝ: إشْٚده صحٔح دون ـالم. وهو ّٕص طٚهر أّن اخلٔٚر ذم بٔع احلٔوان، 

فِبٚئع وادنسي شواء: ؾٔجوز فُّل من افبٚئع وادنسي ، ـبٔع بَرة مثاًل ثالثٜ أيٚم 

  ْٚ، وهو افسٔد ادرتٙبًض ؾَٓٚئؾسخ افبٔع ؿبل إتٓٚء هذه ادّدة، وؿد اشتْد 

 ظذ هذا افْص افهحٔح ؾٖؾتى بّوّوٕه.

 ظن ،ظّر أيب ابن ظنوذم ادَٚبل روى افنٔخ ب٘شْٚده ظن احلسغ بن شًٔد، 

 أيوم ثالثي ذط هـؾّ  احلقوان يف» :ؿٚل افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب ظن ،احلِبي ظن ،محٚد

 .(1) شيشسط مل أو اصسط نْ إ بوخلقور وهو ،فؾؿشسي

وهو ّٕص طٚهر ذم ثبوت اخلٔٚر فِّنسي خّٚصٜ، دون ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، 

ظز إزمٚن ظذ هذا افّْص ادستٍٔض: ؾٚؾتوا ْٚ وؿد اشتْد منٓور ؾَٓٚئ افبٚئع،

ًٚ فِسٔد ادرتٙ ؾٔام ظرؾٝ، رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم مجًًٔٚ   .بّوّوٕه خالؾ

ِامئْٚ ظز ؾٔام ٕحن ؾٔه يًْي: تسٚمل ظ - اإلمجٚيل -ؾٚإلمجٚع افَىًي :افزبدة

افتٚريخ، ظذ حِّٜٔ ظّل افٍَٔه اجلٚمع فِؼائط، بٍٖي من هذين اخلزين افهحٔحغ 

 : دٚذا؟!.ادتْٚؾٔغ وترك أخر، حسٛ مبٕٚٔه ذم افسجٔح وؿواظده ذم افْير..

ّٕن اإلمجٚع اإلمجٚيل افَىًي ، شّوغ فُل جٚمع فِؼائط ، آجتٓٚد ذم هذه 

ّٜٔ ادسٚحٜ   .افؼظ

 

                                                           
 مىبًٜ خورصٔد، ضٓران. 112، و: 99.رؿم: 24: 7هتذيٛ إحُٚم)ت: اخلرشٚن(  (1)
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ظز ىٓٚرته: ؾًِامئْٚ أو افٍتوى بْجٚشٜ افُتٚيب بٚب افٍتوى بهذا افومن 

افْهوص افهحٔحٜ افيٚهرة إزمٚن ظذ ؿوفغ، ؾّْٓم من ؿٚل بٚفْجٚشٜ ومستْده 

ومستْده افْهوص افهحٔحٜ شٗره ، ، ومْٓم من ؿٚل بىٓٚرة ذم ٕجٚشٜ شٗره 

 افيٚهرة ذم ضٓٚرته.

ّٜٔ ظذ حٚصل  - اإلمجٚيل –واإلمجٚع افَىًي  افٍتوى بٍٖي من افىٚئٍتغ مؼوظ

مًْى اإلمجٚع  - وفٔس ؽره –ظذ آشتْبٚط: ؾٓذا واؿتدر دن اشتجّع افؼائط، 

ًٚ ظذ اجلّع بغ  هْٔٓٚ، ٓ ؾتوى افُّل بّوّون افُّل، وإّٓ فزم أن يُون إمجٚظ

 افودين، افْجٚشٜ وافىٓٚرة ذم ادثٚل أظاله، وهو بٚضل، بل حمٚل، ؾٚحٍظ.

وٕنر فِرضورة أّن ذم هذه إصول افؼيٍٜ: أي إربًامئٜ، أخبٚر مُْرة، 

ّٜٔ وبْي  تْٚذم دين أهل افبٔٝ ظِٔٓم افسالم، صدرت ظْٓم ظِٔٓم افسالم أّيٚم بْي أم

 ًٜ ّٔ ًٚ فدمٚء افنًٜٔ، من ؿبٔل ؽسل افَدمغ ذم افووء وؽر ذفك :افًّبٚس تَ ّٕام  :حٍي وإ

من مذهٛ أهل افبٔٝ ذم ، بل ظِم رضورة ٚرة دٚ تواتر ٕحُم ظِٔٓٚ بٚفُْان فْٚ جٚز 

 ادسح، وؿس ظذ ذفك.

ًٚ أّن ؾٔٓٚ أخبٚرًا صّٚذة راوهيٚ إمٚمي ثَٜ ذم ٍٕسه، فُّْه   ،ـام تِزم اإلصٚرة أيو

ؽر َٚبط، ـام أّن ؾٔٓٚ افؤًف ادحتّل، بل من أمجع ظذ ًٍَه، ـام أـثرٕٚ افبٔٚن 

 .وأضْبْٚ افُالم
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 هل افسـّي فؾتوضقحمثول ظن أ

وإمر هو إمر ظْد أهل افسّْٜ، وٓ يسًْٚ ٍد إمثِٜ افتي تربو ظذ ادئٚت 

ّٜٔ مس افذـر فِوَوء:  :بل أـثر ؾًْدهم ظذ شبٔل ادثٚل روايتٚن صحٔحتٚن ذم ٕٚؿو

 .ش حتى يتوضل ذـره ؾال يصّل  من مّس  » :ؾٕٚوػ روايٜ بٌة بْٝ صٍوان ظن افْبي

 .(1)حسن صحٔح  :هـ(279)افسمذيؿٚل اإلمٚم 

حدثْٚ مسدد، حدثْٚ مالزم بن ـام ؿد رووا وافٍِظ ٕيب داود ذم شْْه ؿٚل: 

ظن أبٔه، ؿٚل: ؿدمْٚ ظذ ٕبي ، ظّرو احلٍْي، حدثْٚ ظبد اهلل بن بدر، ظن ؿٔس بن ضِق

ؾجٚء رجل ـٖٕه بدوي ؾَٚل: يٚ ٕبي اهلل، مٚ ترى ذم مس  ،اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم

 .(2) شمضغي مـه هل هو إّٓ »:  افرجل ذـره بًد مٚ يتوَٖ، ؾَٚل

 .ؿِٝ: وإشْٚده حسن صحٔح  بال خالف ظْدهم

وحسٛ مبٕٚٔٓم  ،وؾَٓٚء أهل افسّْٜ ظذ ؿوفغ: فِروايتغ افهحٔحتغ أظاله

ؽر خٚرجٜ ظن حريم إمجٚظٓم ظذ جواز افًّل ب٘حدى  افٍتويغؾّ٘ن ـاًل من 

 افروايتغ فَِٚدر ظذ آشتْبٚط ظْدهم.

ًٚ ذم ذفك :افزبدة ًٚ إمجٚفٔ ًٚ إمجٚظ  .ؾألهل افسّْٜ أيو

  

                                                           
 . افٌرب اإلشالمي، بروت.82، رؿم: 139: 1شْن افسمذي)ت: بنٚر ظواد(  (1)

 . دار افرشٚفٜ افًٚدٜٔ.182، رؿم: 131: 1شْن أيب داود )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (2)
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 إذن مو افػرق افؼظي بقــو وبغ افسـّي؟!!. :إصؽول

ًٚ مثِْٚ، يستْدون إػ اإلمجٚع اإلمجٚيل ذم افًّل بٖخبٚر   أحٚد؟!!.ؾٓم أيو

ؿِْٚ: ـالّ ورّب افراؿهٚت، وإفه افساموات، ٓ ؿٔٚس: إذ ؿد أمجع افّْٚس،  من 

ّٜٔ :شِف أهل افسّْٜ ظذ ترك شّْٜ افْبّي  ًٚ فًّع وإّمٚ تَ  ..إّمٚ بٌو

 

   افـّص ظذ ترك افسـّي بغضًو فعّع 

ْٚ خٚفد أخزٕٚ أمحد بن ظثامن بن حُٔم إودي، ؿٚل: حدثؿٚل اإلمٚم افْسٚئي: 

بن خمِد، ؿٚل: حدثْٚ ظع بن صٚفح، ظن مٌٔة بن حبٔٛ، ظن ادْٓٚل بن ظّرو، ظن 

مٚ يل ٓ أشّع افْٚس »شًٔد بن جبر، ؿٚل: ـْٝ مع ابن ظبٚس، بًرؾٚت، ؾَٚل: 

فبقك افؾفم »ؿِٝ: خيٚؾون من مًٚويٜ، ؾخرج ابن ظبٚس، من ؾسىٚضه، ؾَٚل: ش يِبون

 .ش ّافسـي من بغض ظعم ؿد ترـوا فبقك، فبقك ؾنهّن 

 .(1)  صحٔح اإلشْٚد :ؿٚل إفبٚين

 .(2)صحٔح ظذ ذط افنٔخغ :ـام ؿد أخرجه مثِه احلٚـم ذم ادستدرك وؿٚل

 وؾٔه بس افًِن..  :ؿِٝ

أخزٕٚ أبو احلسن حمّد بن  ؿٚل: هـ(458)ؾَد أخرجه اإلمٚم افبَٔٓي ذم شْْه 

ثْٚ ظع بن شًٔد  ،احلسن بن افؼؿيإٔبٖ ظبد اهلل بن حمّد بن ، احلسغ افًِوي

ظن  ،ظن مٌٔة بن حبٔٛ افْٓدي ،ثْٚ ظع بن صٚفح ،ثْٚ خٚفد بن خمِد ،افْسوي

ٚ ظْد ابن ظبٚس بًرؾٜ ؾَٚل: يٚ شًٔد مٚ ؿٚل: ـّْ ، ظن شًٔد بن جبر ،ادْٓٚل بن ظّرو

، ؾَِٝ: خيٚؾون مًٚويٜ ؾخرج ابن ظبٚس من ؾسىٚضه !يل ٓ أشّع افْٚس يِبون؟

ؾؼد ترـوا افسـي من  افؾفم افعـفم ،رؽم إٔف مًٚويٜ فبٔك وإنْ  فبٔك افِٓمّ »ٚل: ؾَ

                                                           
 . ادىبوظٚت اإلشالمٜٔ، حِٛ.3116، رؿم: 253: 6شْن افْسٚئي )بحٚصٜٔ إفبٚين(   (1)

 .بروت ،. اف1716ًِّٜٔ، رؿم: 636: 1ادستدرك)ت: مهىٍى ظبد افَٚدر ظىٚ(   (2)
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 .(1)ش ريض اهلل ظـه بغض ظعّ 

 ؿِٝ: إشْٚده صحٔح، رجٚفه ثَٚت بٚتٍٚق.

ّٚ رجع وافٍِظ فِْسٚئي ب٘شْٚده ظن زيد بن أرؿم  ذم حغ ؿٚل افْبي  ؿٚل: د

ـلن ؿد : »ؿٚل بدوحٚت ؾَّّن ثمّ رشول اهلل ظن حجٜ افوداع، وٕزل ؽدير خم أمر 

دظقً، ؾلجبً، إن ؿد ترـً ؾقؽم افثؼؾغ أحدمهو أـز من أخر: ـتوب اهلل وظسيت 

ثّم « أهل بقتي، ؾوكظروا ـقف ختؾػون ؾقفام، ؾنهّنام فن يتػرؿو حتى يردا ظّع احلوض

وفّقه، ؾفذا  من ــً»ثم أخذ بقد ظع ؾؼول: « إّن اهلل موٓي، وأكو ويل ـل مممن»ؿول: 

!. ؟ؾؼؾً فزيد: شؿعته من رشول اهلل« وفّقه، افؾفم وال من وآه، وظود من ظوداه

 .(2)«مو ـون يف افدوحوت أحد إٓ رآه بعقـقه، وشؿعه بلذكقه»ؾؼول: 

 ذم أحدٍ  ٓ ضًن ٕحدٍ  هذا احلديٞ صحٔح اإلشْٚد:هـ(321)ؿٚل اإلمٚم افىحٚوي 

 .(3)من رواته

 .(4)حديٞ صحٔح هذا: صٔخْٚ أبو ظبد اهلل افذهبيؿٚل  :وؿٚل ابن ـثر

 .(5)هذا حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ  وؿٚل احلٚـم ذم ادستدرك

 .(6)صحٔح ظذ ذط افبخٚري :وؿٚل اإلمٚم إفبٚين

أّي إمجٚع ًن ؿِٝ: بل متواتر ؾٔام ّسح ـبٚر أهل افسّْٜ وٓ يسًْٚ افبسط. ؾ

د ؿد وهم  ،يتحدثون  ّّ ًٚ  أظرَوا ظن آل حم ًٚ جٚزم ًٚ ئَْٔ ّٜٔ، هٚك دفٔاًل ؿىًٔ بٚفُِ

 . .شواء ظذ ترك افسّْٜ وهجر آل حمّد 

                                                           
 بروت. ،. افُتٛ اف9447ًِّٜٔ، رؿم: 183: 5حمّد ظبد افَٚدر(  شْن افبَٔٓي)ت:  (1)

 .حسن صِبي :. افرشٚفٜ، بروت.  ت8411 :، رؿم437 :7شْن افْسٚئي افُزى   (2)

 بروت. ،افرشٚفٜ .1765رؿم:  ،18: 5ذح منُل أثٚر)صًٔٛ إرٕٗوط(   (3)

 .بروت ،دار إحٔٚء افساث افًريب .228: 5افبدايٜ وافْٓٚيٜ )ت: ظع صري(   (4)

 .مهىٍى ظبد افَٚدر ظىٚ :. افًِّٜٔ، بروت. ت4576 :، رؿم115 :3مستدرك احلٚـم   (5)

 مُتبٜ ادًٚرف افريٚض. .1751، رؿم: 331: 4افسِسِٜ افهحٔحٜ   (6)
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 !.!ؿركوً  14 مثول ؿطعي دخوفػي افـبّي 

حدثْٚ ؿٔس بن أخرج اإلمٚم حمّد بن إشامظٔل افبخٚري ذم صحٔحه ؿٚل: 

ٚد، حدثْٚ أبو ؾروة مسِم حٍص، وموشى بن إشامظٔل، ؿٚٓ: حدثْٚ ظبد افواحد بن زي

بن شٚمل اهلّداين، ؿٚل: حدثْي ظبد اهلل بن ظٔسى، شّع ظبد افرمحن بن أيب فٔذ، ؿٚل: 

صذ اهلل ظؾقه فَْٔي ـًٛ بن ظجرة، ؾَٚل: أٓ أهدي فك هديٜ شًّتٓٚ من افْبي 

ؾَِْٚ: يٚ  صذ اهلل ظؾقه وشؾمَِٝ: بذ، ؾٖهدهٚ يل، ؾَٚل: شٖفْٚ رشول اهلل ؾ !.؟وشؾم

 !.رشول اهلل، ـٔف افهالة ظُِٔم أهل افبٔٝ، ؾ٘ن اهلل ؿد ظِّْٚ ـٔف ٕسِم ظُِٔم؟

 .(1) شافؾفم صل ظذ حمؿد وظذ آل حمؿد: ؿوفوا»ؿٚل:  

ؿِٝ: هذا افّْص ؾوق ادتواتر: ؾْٚهٔك ظن ـثرة ضرؿه ادٍٔدة فَِٔغ: هو مًِوم 

 . .رضورة فُّل من ٕىق افنٓٚدتغ

افَبٔحٜ هذه ذم  ٓن بًد هذا اخلذٓن، وهو خمٚفٍٜ افْبي فُن هل هْٚك خذ

 افًٔٚن، خالل شىر واحد؟!.

افزبدة: ؾحََٜٔ إمجٚظٓم ؾٔام ٕحن ؾٔه، ؿٚئّٜ، بَهد أو بٌر ؿهد، ظذ رضب 

متواترات افْبّوة ذم وجوب متٚبًٜ أهل افبٔٝ صِوات اهلل ظِٔٓم، ظرض اجلدار..، 

 واهلل ادستًٚن.ٕسٖل اهلل تًٚػ هلم اهلدايٜ، 

ترك افسّْٜ  :، ؾهلظّع ذم شّْٜ افرشول :ومن أراد افتٍهٔل ؾًِٔه بُتٚبْٚ

 .(2) بٌوٚ فًعّ 

  

                                                           
 .دار ضوق افْجٚة.3371، رؿم: 146: 4صحٔح افبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (1)

 . دار إثر، بروت، فبْٚن.ذم شّْٜ افرشول  ظع   (2)
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 إصؽول: ظؿل افطوئػي بلخبور ؽر اإلمومي!!

افىود ذم افًّدة: وافذي أذهٛ إفٔه أّن خز افواحد ٓ يوجٛ ؿٚل افنٔخ 

ّٕه جيوز أن ترد افًبٚدة بٚفًّل به  ، (1)ظَاًل، وؿد ورد جواز افًّل به ذم افؼعافًِم، وأ

إّٓ أّن ذفك موؿوف ظذ ضريق خمهوص وهو مٚ يرويه من ـٚن من افىٚئٍٜ ادحَٜ، 

 .(2)وخيتص بروايته، ويُون ظذ صٍٜ جيوز مًٓٚ ؿبول خزه، من افًدافٜ وؽرهٚ

ؿِٝ: ّْٕبه أّن هذه هي ذوط ؿبول افراوي ظْدٕٚ، وهي ؽر ذوط ؿبول 

 .افروايٜ أو ؿرائن افَبول مٚ صئٝ ؾًّز، ؾال خيتِىّن ظِٔك

أظاله ، ٓ ظالؿٜ فه من ؿريٛ بٚفْزاع :  وبًبٚرة أخرى ، ؾّ٘ن ؿول افنٔخ 

هو أّن خز افواحد افنٔخ ؿوفه  ـّل مٚ يريد .هل خز افواحد حّجٜ بٍْسه أم ٓ؟!

ّٕه  ٓ يَبل إّٓ إذا ـٚن  -صلذم إ–بٌض افْير ظن ـوٕه حجٜ بٍْسه أو بٚفَرائن : ؾ٘

 ٜ َّ ٜ إصُٚل ..هذا : إذا اتوح ، شٔام رواة إصول راويه ظدل من افىٚئٍٜ ادح ّّ  ؾث

 اإلصؽول !!!.تؼرير 

ّٜٔ - ذم اجلِّٜ -مٙ افبٔٚن أّن ضريق برائٜ افذّمٜ مْحك  ، بام تْٚؿِه اإلمٚم

ٜ افثَٚت، ذم أصوهلم إربًامئٜ ادًتزة، وهْٔٓٚ إصُٚل ـبر: ؾِىٚدٚ  ّّ أصحٚب إئ

ّٜٔ، ؾام ختريٟ ذفك؟!. ظّل افَدمٚء، أبرزهم افنٔخ افىود   بٖخبٚر ؽر اإلمٚم

ؿِٝ: ٓ ُيًّل بخز ؽر اإلمٚمي )=آثْي ظؼي( بٍْسه، حتى فو ـٚن ثَٜ: 

ٜ ؿريْٜ مًتزة أخرى فَبوفهإّٓ إذا ظّل منٓور إصحٚب بحدي ّّ : ـٚإلمجٚع  ثه، أو ث

 .مثاًل ، هٚك موجز افبٔٚن .

                                                           
(1 ) ، ًٚ ّٜٔ خز افواحد مىَِ ـام ذم موارد خّٚصٜ ّٕص ظِٔٓٚ ادًهوم ٓ جيوز تًّّٔٓٚ فَِول بحج

ّٕه يثبٝ بنٚهد  حمّد بن رواه ّٕص صحٔح وادستْد ؾٔه ويّغ ، ظدٍل افّدْين ، وحَوق افّْٚس : ؾ٘

 مسِم ظن اإلمٚم افبٚؿر ظِٔه افسالم .

 ؿم. ،شتٚرة .291: 1حمّد إٕهٚري(  ظّدة إصول )ت:( 2)
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 .بقون ادحؼق احلّع يف رّد اإلصؽول

)افبىٚئْي، رئٔس  محزة بن ظعّ : يَٚل ٓ ذم بٔٚن ذفك: ؿٚل ادحَق احلّع  

 ّٕٕٚ  :بروايتٓام يًّل ؾال ؾىحي، )بن موشى، أبو افٍول افسٚبٚضي، ثَٜ(وظامر ،واؿٍي افوؿف(

 هّٕٕ  :افؼريـي واكضامم ،إصحوب ؿبول ،افثَٜ بروايٜ ظّل ٕجِه افذي افوجه :َٕول

 :هٗٓء بروايٜ ظؿؾوا إصحوب ؾ٘نَّ  ...:افثَٜ بخز افًّل من افًَل دْع ذفك، فوٓ

 .(1)وظامر ادذـور، ظعّ  روايٜ من ممِٗة تراهٚ كؾّٕ٘  :إصحٚب ـتٛ ؾٚظتز

ّٜٔ ظن افبٔٚن ، ومن هذا افبٚب ظّل أصحٚبْٚ ظّل  ؿِٝ : وظبٚرته افؼيٍٜ ؽْ

ـبْي ؾوٚل ؽر افنًٜٔ افرواة بًض ٖخبٚر برَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم أصحٚبْٚ 

 .هٚك بٔٚن افنٔخ افىود ذم هذاؽرهم ، وافسُوين وحٍص بن ؽٔٚث وـثر 

  

                                                           
 مٗشسٜ شٔد افنٓداء، ؿم. .94: 1ادًتز)إذاف: ٕٚس مُٚرم صرازي(  (1)
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 بقون افشقخ افطود يف رّد اإلصؽول!!

 ، ادذهٛ ٕصل آظتَٚد ذم خمٚفًٍٚ  ـٚن إذا :افىود ذم بٔٚن ذفكؿٚل افنٔخ 

 ضرق من هْٚك ـٚن نْ ٘ؾ، يرويه ؾٔام ٕٕٚير ،افسالم ظِٔٓم إئّٜ ظن ذفك مع وروى

 راحاضَّ  يوجٛ مٚ هْٚك يُن مل نْ إو .خزه)هجر(  راحاض   وجٛ ،خيٚفٍه مٚ هبم ادوثوق

 خز ادحَٜ افٍرؿٜ من يُن مل نْ إو. به افًّل وجٛ يواؾَه مٚ هْٚك ويُون ،خزه

 ظني رو دٚ: به افًّل أيوًٚ  وجٛ ؾٔه، ؿول هلم يًرف وٓ خيٚفٍه، وٓ ذفك يواؾق

، وظـّ  روى ؾقام حؽؿفو جتدون ٓ حودثي بؽم أكزفً إذا»: ؿٚل هّٕ أ افسالم ظِٔه افهٚدق

 .شبه ؾوظؿؾوا افسالم ظؾقه ظعّ  ظن رووه مو إػ ؾوكظروا

 ـِوب بن وؽٔٚث ؽٔٚث، بن حٍص رواه بام افىٚئٍٜ ظِّٝ ؿِْٚه مٚ جلوٕ

 مل ؾٔام ،افسالم ظِٔٓم أئّتْٚ ظن افًٚمٜ من وؽرهم وافسُوين، دراج، بن وٕوح

 .خالؾه ظْدهم يُن ومل يُْروه

 وافْٚووشٜٔ وافواؿٍٜ، افٍىحٜٔ، مثل افنًٜٔ ؾرق من افراوي ـٚن إذا ٚوأمّ 

 ،هبم ادوثوق جٜٓ من آخر خز أو تًوده ْٜيؿر هْٚك ـٚن ؾٚن :يرويه ؾٔام ٕير وؽرهم

 مٚ راحاضّ  وجٛ ادوثوؿغ، ضريق من خيٚفٍه آخر خز هْٚك ـٚن نْ إو. به افًّل وجٛ

 وٓ خيٚفٍه مٚ هْٚك فٔس رووه مٚ ـٚن نْ إو .افثَٜ رواه بام وافًّل بروايته  اختهوا

 روايته ذم متحرجًٚ  ـٚن إذا، به افًّل أيوٚ وجٛ ،بخالؾه افًّل افىٚئٍٜ من يًرف

ًٚ  ـٚن وانْ  ،أمٕٚته ذم موثوؿًٚ   . آظتَٚد أصل ذم خمىئ

 ،وؽره بؽر بن اهلل ظبد :مثل افػطحقي بلخبور افطوئػي ظؿؾً ،ؿؾـوه مو جلوٕ

 بعد ومن ظقسى، بن وظثامن ،محزة أيب بن وظع ،مفران بن شامظي مثل افواؿػي وأخبور

 ؾقه ظـدهم يؽن مل ؾقام وؽرهم، ونوافطوضريّ  شامظي وبـو ،ؾضول بـو رواه بام همٓء

 افٌالة خيتص ؾام هٗٓء، وؽر وادوًٍون وادتّٓون افٌالة ترويه مٚ ٚوأمّ  .خالؾه

 حٚل ذم رووه بام ظّل ؽِو، وحٚل اشتَٚمٜ حٚل هلم ظرف نممّ  ـٕٚوا نْ ٘ؾ ،بروايته
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 ..خىٖهم ختِٔىٓم حٚل ذم رووه مٚ وترك آشتَٚمٜ،

 حٚل ذم زيْٛ أيب ابن حمّد اخلىٚب أبو رواه بام افطوئػي ظؿؾً ذفك جلوٕ

 ،افًزتٚئى هالل بن أمحد ذم افَول وـذفك، ختِٔىه حٚل ذم رواه مٚ وترـوا ،اشتَٚمته

 .هٗٓء وؽر اؿرزظ أيب وابن

 وـذفك .حٚل ـل ظذ به افًّل جيوز ؾال ،ختِٔىٓم حٚل ذم هٕووير مٚ ٚؾٖمّ 

 ظذ ويدل روايتٓم يًود مٚ هْٚك ـٚن نْ إو .وادوًٍون ادتّٓون رويهي ؾٔام افَول

 افتوؿف وجٛ بٚفهحٜ فروايتٓم ينٓد مٚ هْٚك يُن مل نْ إو. به افًّل وجٛ صحتٓٚ

 ،يرووهٚ ومل ،صورهتٚ هذه ـثرة أخبٚر ظن ادنٚيخ توؿف ذفك جلوٕ خبٚرهم،أ ذم

ًٚ  ـٚن من ٚؾٖمّ  ،افتهٍْٔٚت من يرووٕه مٚ مجِٜ من ؾٓٚرشٓم ذم واشتثْوهٚ  ذم خمىئ

 ٓ ذفك نّ ٘ؾ ،ؾٔٓٚ متحرزاً  ،روايته ذم ثَٜ وـٚن اجلوارح بٖؾًٚل ؾٚشًَٚ  أو ؾًٚلإ بًض

 امّٕ إو ؾٔه، حٚصِٜ افروايٜ ذم ادىِوبٜ افًدافٜ نّ ٕ :به افًّل وجيوز خزه، رد يوجٛ

 جلوٕ ،خزه ؿبول من بامٕع وفٔس ،صٓٚدته ؿبول من يّْع اجلوارح ؾًٚلٖب افٍسق

 اهـ..(1)صٍتٓم هذه مجٚظٜ أخبٚر افىٚئٍٜ ؿبِٝ ذفك

ّٔته، وؽرَْٚ جمّوع أمرين: أوهلام: ظّل افىٚئٍٜ بٖخبٚر  ؿِٝ: َِْٕٚه بىوفه ٕمه

 هٗٓء، وثٕٚٔٓام: توّؾر افَريْٜ ظذ افًّل هبٚ. 

وّْٕبه ـام ٕبْٓٚ مرارًا وتُرارًا أّن ادَهود بًّل افىٚئٍٜ هْٔٓٚ، هو تسٚدٓم ظذ 

 ِّٚٓ ّٔز إخبٚر ادزئٜ فِذّمٜ، فُْن ذم اجلِّٜ، ٓ أهّنٚ ـ أّن أخبٚر هٗٓء دخِٝ ذم ح

ٌٜ جيٛ افًّل هبٚ، ؾ ًٚ، حّج ًٚ حديث  .ٚحٍظ ٓ تٌٍل حديث

  

                                                           
 ؿم. ،شتٚرة .382: 1حمّد إٕهٚري(  ظّدة إصول )ت:( 1)
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 ريـي.مثول ظذ ؿبول مو تػّرد به افعوّمي: فؾؼ

 وٓ ذفك يواؾق خز ادحَٜ افٍرؿٜ من يُن مل نْ إومّر ؿول افنٔخ افىود: 

 ظِٔه افهٚدق ظني رو دٚ: به افًّل أيوًٚ  وجٛ ؾٔه، ؿول هلم يًرف وٓ خيٚفٍه،

 مو إػ ؾوكظروا، وظـّ  روى ؾقام حؽؿفو جتدون ٓ حودثي بؽم أكزفً إذا»: ؿٚل هّٕ أ افسالم

 .شبه ؾوظؿؾوا افسالم ظؾقه ظعّ  ظن رووه

 أئّتْٚ ظن افًٚمٜ من وؽرهم افسُوين، رواه بام افىٚئٍٜ ظِّٝ ؿِْٚه مٚ جلوٕ

 .اهـ.خالف ظْدهم يُن ومل يُْروه مل ؾٔام ،افسالم ظِٔٓم

ّٜٔ ظذ هذا مٚ رواه افُِْٔي  ظن حمّد  ،حمّد بن حئىظن  ومن إمثِٜ اجلِ

ظن حمّد بن  ،ظن موشى بن ظٔسى ،ظن افًَٔويب ،ظن افًبٚس بن مًروف ،بن أمحد

ؿٚل  :ِٔه افسالم ؿٚلظظن أيب ظبد اهلل  ،افسؽونظن هٚرون بن اجلٓم ظن  ،مٌٔ

 .(1 ) شٓ تؼروا ادصؾوب بعد ثالثي حتى يـزل و يدؾن» : ذ اهلل ظِٔه وآفهصرشول اهلل 

ًٚ ظن  ظن  ،ظن افسُوين ،ظن افْوؾع ،ظن أبٔه ،ظع بن إبراهٔمومٚ رواه أيو

بوحلرة ثالثي  أمر ادممـغ ظؾقه افسالم صؾى رجالً  نّ إ»ؿٚل: أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم 

 . (2 )شأكزفه يوم افرابع ؾصذ ظؾقه و دؾـه ثمّ  ،أيوم

ؿِٝ: مع ـون إشْٚد اخلزين ًَٔف ظْد منٓور أصحٚبْٚ: إّٓ أهّنام ادستْد 

ترك ادهِوب أـثر من ثالثٜ أّيٚم: ذم حرمٜ  - ادجّع ظِٔٓٚ -افوحٔد فٍتوى أصحٚبْٚ 

: فُن فورود خزه ظْد منٓور أصحٚبْٚ إذ ٓ مستْد إّٓ مٚ رواه افسُوين وهو ظٚمي

ًٚ  ،ذم إصول إربًامئٜ أوًٓ   .ُؿبل، ؾٚحٍظ ومتّسك ،وفًّل إصحٚب به ثٕٚٔ

 من أزيد ترـه ظن افْٓي أنّ  إصحوب طوهرؿٚل افنٓٔد افثٚين ذم ادسٚفك: 

                                                           
 .بٚب افهالة ظذ ادهِوب. مرـز اإلصًٚع اإلشالمي.216: 3افُٚذم  (1)

 .بٚب حد ادحٚرب. مرـز اإلصًٚع اإلشالمي.246: 7افُٚذم  (2)
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 افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب ظن افسُوين روايٜ وادستـد..، افتحريم وجه ظذ أّيٚم ثالثٜ

 .(1) شؿٚل رشول اهلل: ٓ تَّروا... » :ؿٚل

 ثالثٜ من أـثر خنبته ظذ يسك ٓ وادهِوبذم ادًتز:  ؿٚل ادحَق احلّع 

 .(2) ...افسُوين ورواه ،إصحوب مذهى هذا أيٚم،

 

 !!.وؿد يؼول: بـؼص افدين ظـد صقعي ادطّفرين 

ؿِْٚ: أخىٖ هذا افَٚئل احلٍرة: ؾٚدستْد ـّل ادستْد، ظدا ورود اخلز ذم إصول 

إربًامئٜ ادتسٚمل ظِٔٓٚ إمجًٚٓ، هو ظّل إصحٚب وإمجٚظٓم افُٚصف ظن رَٚ 

 ٚ ٍدٕٚه.وؽره ممّ  شخذ بام اصتفر بغ أصحوبك»: : فَول افهٚدق ادًهوم 

: خز افواحد ظْٓم وؿد مٙ افبحٞ أّن صٓٚدة اإلمجٚع ؿريْٜ تّٚمٜ فَبول 

ّٜٔ فإلمجٚع ٓ فٍْس خز افواحد ،  ر.وأّن احلج ـّ  ؾتذ

 

 مو حؼقؼي هذه اإلمجوع افذي هو ـوإلـسر؟!!!. وؿد تؼول: 

جواب هذا ذم ادًٚرج ؿٚل:  مٙ بٔٚن هذا، وفَد  أوجز ادحَق احلع  :ؿِْٚ

ظِٔه  دخوفه من ؾالبد ،ـذفك ـٚن ومتى مًهوم، مٚمإ من خيِو ٓ افتُِٔف زمٚن

 .(3)  ٜحجّ  مجٚعاإل يُون دخوفه ومع ادجًّغ، ذمافسالم 

ًٚ رضورة، فُن ٕوؿش ـثرًا ذم صٌريٚته وٓ  ،ؿِٝ: يْبٌي أن يُون هذا مًِوم

 يسًْٚ افبسط.

  

                                                           
ّٜٔ، ؿم.17: 15مسٚفك إؾٓٚم  (1)  . ادًٚرف اإلشالم

ّٔد افنٓداء، ؿم.263: 1ادًتز  (2)  . مٗشسٜ ش

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ فِىبٚظٜ وافْؼ. 131مًٚرج آصول:  (3)
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 أحوديٌ بـي ؾّضول، مثول فعؿل إصحوب!!

 خٚدم افُوذم اهلل ظبد حدثْي :متٚم بن احلسغ أبو وؿٚلؿٚل افنٔخ افىود: 

 ابن أيب افًزاؿر؟!!. ـتٛ ظن أصحٚبه شٖفه حٔٞ ،روح بن احلسغ افَٚشم أيب افنٔخ

 حٔٞ ؾوٚل، بْي ـتٛ ذم افسالم ظِٔه افًسُري ؿٚفه مٚ ؾٔٓٚ أؿول: افنٔخ ؾَٚل

 .(1)شرأوا مو وذروا رووا مو خذوا» :ؿٚل !.مالء؟ مْٓٚ وبٔوتْٚ بُتبٓم ٕهْع مٚ :ؿٚفوا

 .(2)ذم افٍرائد: إشْٚده صحٔح  ؿٚل افنٔخ إٕهٚري 

جلٓٚفٜ أيب احلسغ  :افروايٜ ًٍَٜٔذم ادًجم رّدًا ظِٔه:  وؿٚل افسٔد اخلوئي 

مٚ صدر من صٔخْٚ إٓهٚري ؿدس ٍه ذم أول  ؾؿن افغريى ..:وظبداهلل افُوذم

 .(3)  احلديٞ إرشٚل ادسِامت إرشٚفهـتٚب افهالة من 

فإلشْٚد، ٓ يستَٔم ظذ افيٚهر: جلٓٚفٜ  ؿِٝ: تهحٔح افنٔخ إٕهٚري 

 :ذم رّده افراوي ؾٔام هو واَح، فُن ذات افوؿٝ، ٓ يستَٔم ؿول افسٔد اخلوئي 

 افروايٜ ًٍَٜٔ..

ؿد ظّل رضورة أّن هذه افروايٜ بخّٚصٜ، ؿد اصتٓرت بغ ظِامئْٚ ظز افَرون، 

 ..هبٚ منٓورهم إظيم، ومل هيجروهٚ: ؾٓي هلذه افَريْٜ مًتزة

ّٔد اخلوئي ؿدس ٍه: ًٍَٜٔ اإلشْٚد فُٚن فه وجه، أّمٚ ؿوفه  وفو ؿٚل افس

ّْٔٚه من : اصُٚلؾال خيِو من  :افؼيف ب٘ضالق: افروايٜ ًٍَٜٔ أّن منٓور دٚ ب

دسِامت، ومل يٍْرد افنٔخ ؿد أرشِٓٚ إرشٚل ارَوان اهلل ظِٔٓم أصحٚبْٚ إظيم 

 بذفك.. إٕهٚري 

  

                                                           
 . ادًٚرف اإلشالمٜٔ، ؿم.389افٌٔبٜ فِنٔخ افىود )ت: افىٓراين(:  (1)

 . بٚؿري، ؿم.316: 1ؾرائد إصول  (2)

 .361: 12مًجم رجٚل احلديٞ  (3)
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 !.!أصحوب اإلمجوع :مثول آخر

 من إوفغ هٗٓء تهديق ظذ افًهٚبٜ أمجًٝ :هـ(461) ؿٚل افُّق 

 :ؾَٚفوا ،بٚفٍَه هلم وإَٚدوا افسالم ظِٔه اهلل ظبد وأيب افسالم ظِٔه جًٍر أيب أصحٚب

 وافٍؤل ،إشدي بهر وأبو ،وبريد ،خربوذ بن ومًروف ،زرارة :شتٜ إوفغ أؾَه

 أيب مُٚن بًوٓم وؿٚل ،زرارة افستٜ وأؾَه :ؿٚفوا افىٚئٍي، مسِم بن وحمّد ،يسٚر بن

 .(1)افبخسي بن فٔٞ وهو ادرادي بهر أبو إشدي بهر

 :ًٚ  دٚ وتهديَٓم هٗٓء من يهح مٚ تهحٔح ظذ افًهٚبٜ أمجًٝوؿٚل أيو

 :ٍٕر شتٜ ،وشّْٔٚهم ظددٕٚهم افذين افستٜ أوفئك دون من ،بٚفٍَه هلم وأؿروا يَوفون

 ابن ومحٚد ،ظٔسى بن ومحٚد ،بُر بن اهلل وظبد ،مسُٚن بن اهلل وظبد .دراج بن مجٔل

 أؾَه أن :مّٔون بن ثًِبٜ يًْى افٍَٔه إشحٚق أبو وزظم :ؿٚفوا .ظثامن بن وأبٚن ،ظثامن

 .(2)افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب أصحٚب أحداث وهم دراج ابن مجٔل هٗٓء

 هٗٓء ظن يهح مٚ تهحٔح ظذ أصحٚبْٚ أمجع: وؿٚل ذم موَع ثٚفٞ 

 افذين ٍٕر افستٜ دون آخر ٍٕر شتٜ وهم :وافًِم بٚفٍَه هلم وأؿروا وتهديَٓم

 وصٍوان ،افرمحن ظبد بن يوٕس مْٓم ،افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب أصحٚب ذم ذـرٕٚهم

 ،حمبوب بن واحلسن ،ادٌرة بن اهلل وظبد ،ظّر أيب بن وحمّد ،افسٚبري بٔٚع حئى بن

  .ٕك أيب بن حمّد بن وأمحد

 بن وؾوٚفٜ ؾوٚل بن ظع بن احلسن حمبوب بن احلسن مُٚن :بًوٓم وؿٚل

 ظبد بن يوٕس هٗٓء وأؾَه .ظٔسى بن ظثامن ؾوٚل ابن مُٚن بًوٓم، وؿٚل أيوب،

 .(3) حئى بن وصٍوان ،افرمحن

                                                           
 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث.517: 2رجٚل افُق  (1)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث.673: 2رجٚل افُق  (2)

 . مٗشسٜ آل افبٔٝ إلحٔٚء افساث.831: 2رجٚل افُق  (3)
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ظذ ثالثٜ أؿوال، أو أربًٜ،  ؿِٝ: اختِف أصحٚبْٚ ذم تٍسر ظبٚرة افُق 

إذا رووا روايٜ مسْدة ظن مًهوم،  رَوان اهلل ظِٔٓمفًّل ادنٓور مْٓٚ هو: أهّنم 

حتى فو ـٚن  ،وصّح اإلشْٚد إفٔٓم، ؾ٘شْٚدهٚ بَّتٙ اإلمجٚع صحٔح إػ ادًهوم

 .وبغ ادًهوم جمٓول احلٚل بْٔٓم ؾٔام افراوي 

ًٚ ـٚن مًْى افًبٚرة، ؾٓي  ّٕص ذم ؿبول أخبٚرهم  -بَّتٙ اإلمجٚع–وأي

 ووجوب تهديَٓم وإخذ ظْٓم حتى فو ـٕٚٝ أخبٚرهم من جْس خز افواحد.

 

  :إصؽول

ّٜٔ افثَٚت افذين مل جُيّع ظِٔٓم ـٓٗٓء  ّٜٔ اإلمٚم  ؟!!.فُن مٚ حٚل بَ

مّر أّن أوفئك ؿد تْٚوهلم تسٚمل افىٚئٍٜ ظذ افًّل اإلمجٚيل بٖخبٚرهم  :ؿِْٚ

ادبثوثٜ ذم خهوص إصول إربًامئٜ، وٓ يرّض أّن ؾٔٓم افؤًف وؾٔٓم افثَٜ: إذ 

مًْى افتسٚمل ـام أـثرٕٚ افبٔٚن، هو أّن ضريق برائٜ افذّمٜ مْحك هبم وبام رووا ؾَط ٓ 

ِّٓم ث ر. ؽر، وفٔس مًْٚه أّن ـ ـّ  َٚت أو أّن ـّل أخبٚرهم حّجٜ، ؾتذ

ؾٕٚمر خمتِف: ؾٚإلمجٚع ّٕص ظذ وثٚؿتٓم  أّمٚ أصحٚب اإلمجٚع هٗٓء 

 وجالفتٓم وتهديَٓم، دون خالف مًتد به.

ّٜٔ ثَِٜٔ، ضٍحٝ ظن ضّٔٚت هذا افُالم  ..ويِزم افتْبٔه ظذ إصُٚف

 

 

 

  



 

 

 

89 

 

 !!.!إصؽوفّقي هتوؾً ظؾامئـو يف افـؼد

ّٜٔ، دظوى: هتٚؾٝ  من أؿوى اإلصُٚفٔٚت افتي ابتِٔٝ هبٚ ظِوم افَْد افنًٔ

ذم افتهحٔح وافتؤًف، وافتوثٔق وافتؤًف: ؾسى افنٔخ  -ظِامء افَْد-أصحٚبْٚ 

ًٚ ذم مُٚن ويّوًٍه ذم آخر، وـذا افًالّمٜ احلّع، وؿبِٓام ادٍٔد  افىود مثاًل، يوّثق راوي

ِٔٓم، وأـثر مٚ ٕراه هو أهّنم ٕور اهلل موٚجًٓم، وادرتٙ رَوان اهلل تًٚػ ظ

يّكحون بوًف روايٜ مٚ فوًف راوهيٚ: ـٚفسُوين مثاًل، فُّْٓم ذم موَع آخر 

 حيتّجون بروايته: فُوٕه ثَٜ، ؾُٔف هذا، ومٚ خترجيه افًِّي؟!!.

ومن جٚء بًدهم، هو احتامل أحسن مٚ أجٚب به ـثر من ظِامئْٚ ادتٖخرين 

 رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم ، ـام هو صٖن افًِامء ظز افَرون.  تراجع آرائٓم

ًٚ: بٚظتبٚر أّن افساجع ظْد افًِامء أمر وارد  ؿِٝ: هذا اجلواب وإْن ـٚن مِٔح

دون خالف: بنٓٚدة افًَالء وافًرف اإلٕسٚين افًٚم، فُّْه ٓ يٍي بٚفٌرض: إذ ٓ 

من أصُل ظذ جٓٚبذة افَدمٚء : ؾْٓٚك من ادتٖخرين،  يْحك افسبٛ هْٔٓٚ بٚفساجع

ًٚ، بٚفتٓٚؾٝ، بال ؾحص  ـٚدٍٔد، وادتٖخرين ـٚفًالمٜ احلّع رَوان اهلل ظِٔٓم مجًٔ

 مرض وٓ اشتَهٚء تٚم..

ّٜٔ تْٚذم ظِامئْٚ ذم افَْد، تدّل ظذ ؽٍِٜ صٚحبٓٚ افتٚم ظن  واإلٕهٚف ؾّ٘ن إصُٚف

ّٕام هو  ،ٔس هو بتْٚف أبداً ف - مع اإلؽامض ظن مسٖفٜ افساجع –مْٚهٟ إظالم: إذ  وإ

ؾّْٓم  :مع افَريْٜ، ٓ أـثر وٓ أؿّل..: رضورة أّن ثَٚت افرواة ظذ ؿسّغ افدوران

ًٚ ـّحّد بن مسِم وصٍوان وافبزٕىي  ، ومْٓم: ثَٚت فُن ؾٔٓم رء افثَٜ مىَِ

 ًٚ ًٚ فٔس إمٚمٔ أو ؽر ذفك، وهٗٓء  من ضًن: ـٚٓبتالء ببًض افتخِٔط، أو ـٚن ظٚمٔ

ؾال يَبل اخلز مْٓم إذا  ..:مع ـوهنم ثَٚت، فُن فٔس حٚهلم ـحٚل افثَٚت مىًَِٚ 

 وّْٕبه أّن افنٚهد هْٚ فِراوي ٓ ادروي. :إٍردوا دون صٚهد مٚ: ـًدم اخلالف مثالً 
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 !!يف حمؿد بن شـون تـوؾقفم  :مثول

 .ادػقد 

 اهلل ظبد أيب ظن ،مْهور بن حذيٍٜ ظن ،شْٚن بن حمّدؿٚل افنٔخ ادٍٔد: روى 

 ،صٚذ احلديٞ وهذا .ش اً أبد يـؼص ٓ يومل ثالثون رمضون صفر» :ؿٚل افسالم ظِٔه

 افًهٚبٜ ختتِف ٓ ؾٔه، مىًون وهو شْٚن، بن حمّد ضريَهذم  ،ظِٔه مًتّد ؽر ،ٕٚدر

 .(1)افدين ذم ظِٔه يًّل مل شبِٔه هذا ـٚن ومٚ ،وًٍَه هتّته ذم

 ظِٔٓام موشى بن ظع افرَٚ ظذ افْص روى ؾّّن :ذم اإلرصٚد فُن ؿٚل 

 بن داود :صًٔته من وافٍَه وافًِم افورع وأهل وثَٚته خٚصته من...، بٚإلمٚمٜ افسالم

 .(2)شْٚن بن وحمّد...، و ،افرؿي ـثر

ًٚ. ،ؿِٝ: وطٚهره افتْٚذم  وفٔس إمر ـذفك..، هٚك مثًٚٓ ثٕٚٔ

 

 .افعالّمي احلّع 

 ّٕٕٚ ...، ؿول وؾٔه ،شْٚن بن حمّد ضريَه ذم يَٚل ٓ :ذم ادختِفؿٚل 

ّٔ  ؿد :َٕول  .(3) افرجٚل ـتٚب ذم شْٚن بن حمّد بروايٜ افًّل رجحٚن ْٚب

 ،بًد ؿوفه إٔف بًدة أبواب، ذم ٍٕس ـتٚبه ادختِف ؿِٝ: فُّن افًالمٜ 

 .(4)شْٚن بن حمّد افثٕٜٚٔ وذم ،محزة أيب بنا إوػ وذم :َٚلؾضًن ذم حمّد بن شْٚن 

 ، وفٔس إمر ـذفك.ؿِٝ: وطٚهره هتٚؾٝ افًالّمٜ 

  

                                                           
 . ضبع دار ادٍٔد.22جوابٚت أهل ادوصل:  (1)

 . ضبع دار ادٍٔد.248: 2اإلرصٚد  (2)

 . إؼ اإلشالمي، ؿم.8: 7ادختِف  (3)

 . إؼ اإلشالمي، ؿم.281: 9ادختِف  (4)
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 دؾع دظوى افتـويف!!

 مل اخلز نّ إ :وافهحٔح ذم هذا، مٚ أوجزه افنٔخ افىود رَوان اهلل ظِٔه ؿٚل

 ًَٔف ظِٔه، مىًون شْٚن بن وحمّد .ظّر بن افٍول ظن شْٚن، بن حمّد ؽر يروه

 .(1)ظِٔه يًّل ٓ ،ؽره ؾٔه يؼـه وٓ ،بروايته يستبد ومٚ ،جداً 

وٓ يؼـه ؾٔه  ،ومٚ يستبد ذم روايته :ؿِٝ: ؾالحظ ؿوفه رَوان اهلل ظِٔه

 اهـ.   ٓ يًّل ظِٔه. ،ؽره

.: شٔام إذا .ؾٓو سيح أّن حمّد بن شْٚن، ٓ يَبل ذم صورة افتٍّرد وادخٚفٍٜ

 .، هٚك فسى.. .ـٕٚٝ ادخٚفٍٜ ـبرة ـام ذم ادورد أظاله

 بن مٍول ظن ،شْٚن بن حمّد ظن...، أمحد بن حمّد رواه مٚ ٚمّ أوؿٚل افنٔخ: 

 ٓ افذي ادرأة مٓر ظن اخزين :فه ؾَِٝ افسالم ظِٔه اهلل ظبد أيب ظذ دخِٝ :ؿٚل ظّر

 زاد ؾّن ،درهم مخسامئٜ ادحّديٜ افسْٜ»:  ؾَٚل ؟!!.جيوزوه أن فؾؿممـغ جيوز

 .ش...درهم اخلّسامئٜ من أـثر ظِٔه ءر وٓ ،افسْٜ إػ ردّ  ذفك ظذ

ـام أّن ؿول افبًض أّن ظِامئْٚ  ،حك افسبٛ ذم تراجع افًِامء، خىٖ :افزبدة

ّٕام أـز إشبٚب هو مٚ ؿِْٚه  من أّن افثَٜ ظْدهم ظذ ؿسّغ.. ،هتٚؾتوا، جٓل ـبر: وإ

ًٚ: أي من يَبل خزه دون حٚجٜ فنٚهد: من ؿبٔل: أصحٚب   إول: افثَٜ مىَِ

 .اإلمجٚع

ًٚ ـٚن افنٚهد :افثٚين  .افثَٜ بؼط رء: أي بؼط أن ينٓد فه صٚهد: أي

ّٕبْٓٚ وْٕبه مّرة أخرى أّن افُالم ؾٔام ٕحن ؾٔه ، ظن ؿرائن ؿبول افراوي ٓ 

 .ادروي ، ؾال تذهل

ًٚ أّن خز ـل من افَسّغ  بٖن ٓ  -ظدا ذفك –مؼوط أظاله مع افتْبٔه أيو

 .وٓ يسًْٚ افبسط ،وؿرائن ٍٕي ،ؿرائن إثبٚت :إذ افَرائن ظذ ؿسّغ :خيٚفف

  

                                                           
 .361: 7هتذيٛ إحُٚم  (1)
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 افعؼل  :افؼريـي افرابعي

ًٚ، وإشٓل أن يَٚل ؾٔه  ًٜ ؤََ اختِف افًِامء ذم حّد افًَل ومًْٚه، شً

  :ادستَل من ـِامت ؾحول ادًَول، شٔام ادّٗيدة بهحٔح ادَْول، ظذ مّْي تبسٔىًٚ 

ّٕه ٌّ ظذ اخلر وافؽامل :إ  .ؿّوة كوراكّقي مدِرـي، خاّلؿي، حت

ّٔٚت، وـذا اجلزيئٚت بًّوٕٜ احلس. ّٕه يدرك ادٚهٔٚت وافُِ ًٚ: ؾأل  ؾُوٕه مدرـ

ّٕه  ًٚ ؾأل اإلجيٚد،  ؿٚدر ظذ -وفو بْحو افوجود افذهْي ٓ أؿل -وـوٕه خالؿ

وظذ شبٔل افتبسٔط، ؾُّل ظٚؿل هو ؿٚدر ظذ إجيٚد ظوامل ـٚمِٜ ذم ذهْه، وافٍْٚن ؿٚدر 

 .ظذ خِق مٚ ٓ يتْٚهى من إصٔٚء افيريٍٜ ذم فوحٚته وهُذا

ّٞ ظذ اخلر وافُامل: ؾألّن مْنٗه اخلر وافُامل من شْخٓام.  وـوٕه حي

وآخر ظّع، أو أّن فًَِل ظدة  وّْٕبه إػ أّن تَسٔم افبًض افًَل إػ ٕيري

 !.!وإّٓ ؾٚفًَل أمر ٕوراين واحد ،مًٚين: ؾٚدَهود جٓٚته وحٔثٔٚته

ّٔٚت  وفُن ـٔف يُون افًَل حّجٜ ودفٔالً ـٚفَرآن وافسّْٜ واإلمجٚع ذم ظِّ

 .آشتْبٚط، ؿسٔاًم هلٚ ـام هو ادٖٕوس؟!

إجيٚز افُالم ؾٔه ؿِْٚ: ربام اشتًل هذا ظذ ـثر من ادبتدئغ: فذفك فزم 

ب٘حٚضٜ وإدٚم، فُن بٚؿتوٚب وإمجٚل، مبتًدين ظن دؿٜ افًِامء افٍحول ذم تَْٔح 

 ـٚٔيت.. :إذ افٌرض هْٔٓٚ هو افتبسٔط وافتٍٔٓم :ادًَول

ّٟ ظِٔٓم بام جٚء به إٕبٔٚء ؾَط،  ِّف اخلِق بٚفؼائع مل حيت ؾَْول: اهلل تًٚػ دٚ ـ

ُِونَ  :ؾَِد ؿٚل اهلل تًٚػ َِ ًْ ْم َت ُُ َِّ ًَ ْم آَيٚتِِه َف ُُ ُ اهللَُّ َف َذفَِك ُيَبغ   . (1) ـَ

وبجِّٜ موجزة: يستحٔل مًرؾٜ مٚ يريد اهلل شبحٕٚه وتًٚػ ـٚمالً، من دون 

 توشٔط افًَل ذم افزهٚن وآشتدٓل، هٚك موجز افُالم ذم هذا..
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 :وطقػي افعؼل ظذ ثالثي أؿسوم يف افتؼيع

ؽر واحد من ؾىٚحِْٚ، ومريض ظْد  دهذا افتَسٔم ؽر مريض ظْإّٔبه أّن 

ّٕام ارتُبْٚه بَهد افتؤَح، فُٔون أشٓل تْٚوًٓ دن اشتًل ظِٔٓم مٚ  آخرين، وإ

ّٜٔ  ..ٕحن ؾٔه، ظذ أّن اخلالف ذم هذا من افْير ادجّرد افذي ٓ تستٛ ظِٔه ثّرة ظِّ

ر إتٚج احلُم افؼظي ذم ـّل وأهّم مٚ يِزم افتْبٔه ظِٔه هْٔٓٚ هو أّن مدا

إؿسٚم افثالثٜ ظذ مٚ أضِق ظِٔه احلُامء: افًَل افْيري..: ؾحتى مسٖفٜ افتَبٔح 

ؾّرّدهٚ ذم مرحِٜ افْتٔجٜ واشتْبٚط  ،افدائرة مدار افًَل افًّعّ  ،وافتحسغ افًَِٔغ

 احلُم، إػ افًَل افْيري ظذ مٚ شٔتبغ بوَوح..

افًَل افًّع، وٓ يْبٌي احلرة ذم ذفك: إذ افًَل وفَد حٚر افُثر ذم مًْى 

افًّع بٖبسط ظبٚرة: هو ظغ شرة افًَالء ذم ذّمٓم درتُٛ افَبٔح: ـٚإلٕسٚن 

 . .ادتٓتك مثالً، ومدحٓم فٍٚظل احلسن، ـٚإلٕسٚن ادٗدب ادْوبط، ٓ أـثر وٓ أؿل

َالء ذم مدح وبًبٚرى أخرى: ؾحََٜٔ افًَل افًّع: هو رء تبٕٚى ظِٔه افً

ؾٚظل احلسن، وذم ؾٚظل افَبٔح: وفوٓ تبٕٚٔٓم وتىٚبَٓم وتواؾَٓم، دٚ ـٚن هْٚك رء 

..ًٚ  اشّه ظَل ظّع بًّْى اشتحَٚق اددح وافذم، إضالؿ

ّٜٔ هلٚ واؿع ّٜٔ: إذ إمور افواؿً  ،بخالف افًَل افْيري اددرك فألمور افواؿً

ؾّثل: اشتحٚفٜ اجتامع افَْٔوغ وافودين، شواء تبٕٚى ظِٔٓٚ افًَالء أم مل يتبٕٚوا: 

ِّٜ إجيٚد، وافُّل أـز من اجلزء...، وأمثٚل ذفك من  واحتٔٚج ادًِول احلٚدث إػ ظ

ّٜٔ، حتى ؿبل خِق اإلٕسٚن بدهئٚت  .افًَل، هي ؿوٚيٚ واؿً

 ...هٚك إؿسٚم
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 افؼسم إّول: مو توّؿف ؾفم افؼرآن وافسـّي ظؾقه.

ّٜٔ وافْبوّيٜ.. ؾِوٓ افًَل ٓشتحٚل  ؾٓم ادراد من ـثر من اخلىٚبٚت افَرإٓ

ًٕٚ :ؾَوفه تًٚػ ُٚه َوبِْٚفَوافَِدْيِن إِْحَسٚ َّٓ إِيَّ ُبُدوا إِ ًْ َّٓ َت َك َأ َٙ َرب  اَم ..، .َوَؿ َؾاَل َتُؼْل هَلُ

ِرياًم  ُأف   ـَ  ًٓ ٚ َوُؿْل هَلاَُم َؿْو ْرمُهَ َٓ َٓ َتْْ َو
ٌٕص ؿىًّي ذم حرمٜ رضب إبوين بٕٚوػ  (1)

ّٜٔ وافًَل هو من ؿىع  :مٌْٓي ظْٓٚ، ؾٚفرضب أوػ ؿىًًٚ  أفؾُون افــ: :افًَِ

 .ٓ ريٛ  بذفك

ـَّو ؾِقَفو َواْفِعَر افَّتِيوـذا مٚ ـٚن من ؿبٔل:  ـُ . إذ افَريٜ (2)...َواْشَلِل اْفَؼْرَيَي افَّتِي 

هو افذي يَىع بٚؿتوٚء هذا آشتًامل افؼيف إػ  وافًر ٓ ُيسٖٓن؟!! وافًَل

 ..تَدير: ـوٕه يَىع أّن ادسٗول هو اإلٕسٚن صٚحٛ افَريٜ وافًر وفٔس مهٚ

ْم  :ومن هذا افبٚب ؿول اهلل تًٚػ ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْوا َف ََ ُْوا َواتَّ َرى آَم َُ َوَفْو َأنَّ َأْهَل اْف

َْرضِ  ْٕ  َوا
ِ
اَمء ٍٚت ِمَن افسَّ ـَ ِسُبونَ  َبَر ُْ ُٕوا َي ٚ ـَ ُٚهْم باَِم  َٕ ََٖخْذ ُبوا َؾ ذَّ ـَ  .(3) َوَفُِْن 

ّٜٔ خّٚصٜ بّوردهٚ: فُن ظذ  ّٜٔ خٚرج ؾٚٔيٜ ظذ ادحتّل ربام تتحّدث ظن ؿو

ِّٜ ـّل بالء وظَٚب ٕزل أو شْٔزل  ّٜٔ أّن ظ ّٜٔ احلََٔ أّي تَدير: ؾٚفًَل ؿىع بْحو افَو

وافتَوى، أو إػ ظدم ادرتبٜ ادًٕٜٚ من ٕزول افبالء، ظدم اإليامن  إػظذ افبؼ، إّمٚ 

ى ظْد افٍَٓٚء حتَٔق ادْٚط أو تَْٔحه ّّ  .وهذا هو ادس

 

 !!!.؟فؽن أين كجد هذا يف مبوحٌ افػؼه وأصوفه

افْٓي ظن ادًٚمِٜ افٍسٚد، واؿتوٚء  ءاؿتوٚؿِْٚ: ذم مبٚحٞ ادٍٚهٔم، ومسٖفٜ 

إمر بٚفقء افْٓي ظن َده وؽر ذفك من افبحوث ادرتبىٜ بٚفٍِظ: دٚ بّْٔٚه من أّن 

ًٚ من دون ؿىع افًَل بٚدراد -ؾٔام ٕحن ؾٔه-أفٍٚظ افَرآن وافسّْٜ   .ٓ تثّر حُاًم ذظٔ
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هو مٚ ئٍده  ،ٚظمع افتْبٔه افنديد أّن افًزة ذم وطٍٜٔ افًَل ذم مبٚحٞ إفٍ

من افَىع بٚدراد وافَٔغ بٚدستٍٚد، ويِحق به مٚ فو أؾٚد افًَل آضّئْٚن ادتٚخم 

ًٚ: ؾّٖمٚ ظَالً  ًٚ..: ظَاًل أو ظَالئٔ ؾألّن افًَل ٓ يًتْي  :فًِِم، ؾٓذا ٓ مٕٚع مْه أيو

ئْٚن ؾألّن افًَالء يًتزون آضّ :بٚحتامل ادخٚفٍٜ افؤًف جّدًا، وإّمٚ ظَالئًٔٚ 

 ادتٚخم فًِِم، ـٚفًِم ذم افتحريك وترتٔٛ أثٚر.

هذا، فُن ادنُِٜ ـّل ادنُِٜ ؾٔام فو مل يٍد افًَل أـثر من افين: ؾْٓٔٓٚ تبىل 

ّٜٔ افًَل مجِٜ وتٍهٔاًل، وؿد يَع بغ افٍَٓٚء خالف حتى افْخٚع ذم هذا ّٕام  ،حج وإ

هل ئٍد افًَل ؾٔام اختٍِوا ؾٔه،  حََٜٔ اختالؾٓم ؾٔام ٓ خيٍى ظذ افبٚرع اخلبر، هو

ٌّ ذم اختالؾٓم..  افَىع وآضّئْٚن أم جمّرد افين؟! ؾٓذا هو اف

ومسٚئل افًَل ذم هذا افَسم وؽره، تْدرج ؾٔام اصُىِح ظِٔه: ؽر ادستَالت 

ّٜٔ: ؾٖحُٚم افًَل هْٔٓٚ مثاًل مْتزظٜ ظن أفٍٚظ افؼع: ؾال اشتَالل فًَِل ظْٓٚ  افًَِ

 ُم افؼع، شوى مسٖفٜ افتحسغ وافتَبٔح: إذ افًَل ؾٔٓٚ مستَل..ذم إتٚج ح

ذم مبٚحٞ  - أو بًض مسٚئِه -وأصُل افبًض أّن ادْٚشٛ جًل هذا افَسم 

 .إفٍٚظ وفٔس هْٚ

ًٚ: ؾٚؾٓم: إذ مٚ ٕبحٞ ظْه  :ؿِٝ فه وجه، فُن ٓ تستٛ ثّرة ظذ هذا إضالؿ

 .ادطوي يف افؼرآن وافسـيحؽم افعؼل افؼطعي، بودراد افؼظي هْٔٓٚ هو: 

ّٜٔ :وٓ هيم أين يْدرج أو حتٝ أّي ظْوان يُون ظذ أّن  ،فًدم افثّرة افًِّ

 .ؽرَْٚ هْٔٓٚ افتبسٔط ٓ اـثر
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 .ادالزموت افعؼؾّقي :افؼسم افثون

افٍرق بغ هذا افَسم وشٚبَه أّن افْص ذم افَسم إّول  موجود، فُن ٓ َٕتدر 

 .وٓ احلُم ادستٍٚد، من دون ؿىع افًَل، ـام ذم حتَٔق ادْٚطظذ مًرؾٜ ادراد مْه 

ّٕه  ،وؾٔام ٕحن ؾٔه من ادالزمٚت هو درك افًَل حلُم ؽر مذـور ذم افؼع، أ

ّٜٔ افثٚبتٜ ادًِومٜ  ..من افؼع، خالل ؿىًه بٚدالزمٜ بْٔه وبغ إحُٚم افؼظ

فٍراغ ظن وجوب ومن أجذ مهٚديق هذا افَسم وجوب مَّدمٜ افواجٛ بًد ا

ّٟ ثٚبٝ مًِوم بّْص أيٜ، وأّمٚ  :ٍٕس افواجٛ ّٟ ومَدمٚته: ؾوجوب احل من ؿبٔل احل

ّٟ من دون حتَٔق مَدمٚته،  مَدمٚته، ؾٚفًَل يَىع بٚدالزمٜ، وهي: اشتحٚفٜ حتَق احل

ًٚ؟! اختِف أصحٚبْٚ  ظذ  وهْٚ هل حيُم افًَل بوجوب هذه ادَّدمٚت ذظ

 .أؿوال

ؾِو اَىّر اإلٕسٚن مثالً إػ افهالة  :ه ادسٖفٜ مسٖفٜ اإلجزاءومن مهٚديق هذ

متّٔاًم فٍَدان ادٚء وصّذ: ؾٓو هْٚ امتثل أمر اهلل تًٚػ ب٘ؿٚمٜ افهالة متّٔاًم، وهذا 

حُم ذظي ثٚبٝ، ثّم وجد ادٚء بًد ذفك: ؾٓل حيُم افًَل بٚإلجزاء أم دمٛ 

 ..وؿٝ أو داخِه؟!!!. ؾٔه ٕير صديداإلظٚدة؟! وهل هْٚك ؾرق ؾٔام فو ـٚن خٚرج اف

من ؿبٔل تزاحم  ،ومن مهٚديق هذه ادسٖفٜ، افتزاحم، وهو ؿىع افًَل بٕٚهم

ِّف، أحدمهٚ افهالة ذم آخر أوؿٚهتٚ، وأخر إَٕٚذ ؽريق من أهل  وجوبغ ظذ ادُ

ًٚ، ـام يَىع ذات  اإليامن صٚرف ظذ اهلالك، وهْٚ يَىع افًَل بٚشتحٚفٜ امتثٚهلام مً

فِّخٚفٍٜ افَىًّٜٔ: ؾبًد ؿىًه بٕٚهم، هل يدرك افًَل أّن  :افوؿٝ بحرمٜ ترـٓام مًًٚ 

 ًٚ  ؿٚل ادنٓور : ًٕم . .؟!!هذا هو مراد اهلل تًٚػ وجوب

ومن ذفك حُم افًَل بٚفزائٜ افؼظّٜٔ: ؾٔام ـٚن ظذ افنٚرع بٕٔٚه فو ـٚن 

 :ًٚ ًٚ واجب ّٕه مبٚح ذظ ًٚ ويسُٝ ظْه افنٚرع ٓشتحٚفٜ: ؾْٔتٟ أ دون أّي  أن يُون واجب

 .: وهُذا...بٔٚن
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 .افؼسم افثوفٌ: افتحسغ وافتؼبقح افعؼؾقغ

ْٚ يًرف أّن افًَل ظذ ؿسّغ: ٕيري وظّع، واددار ـّل  ِّ ؿبل ـّل رء، ـ

اددار ذم إتٚج احلُم افؼظي ظذ افًَل افْيري، حتى ذم مسٖفٜ افتحسغ وافتَبٔح 

 فتي مدارهٚ ظذ افًَل افًّع ؾٔام هو مًروف: إذ احلُم افْٓٚئي فِْيري..افًَِٔغ ا

 ًٚ ؽٚيٜ مٚ ظْده من حُم  :بداهٜ أّن افًَل افًّع ٓ ؿدرة فه ظذ احلُم إضالؿ

ّٕه يدرك  ّٕه ؿبٔح: أّمٚ أ ّٕه حسن، وذاك ٓ يْبٌي ؾًِه ٕ هو أّن هذا يْبٌي ؾًِه: ٕ

ن من ذاك احلسن وأهّم، أو أّن هذا افَبٔح إحسن وإؿبح، وأّن هذا احلسن أحس

 ..وطٍٜٔ افًَل افْيري دون ـالم  - ؾٔام ٕحن ؾٔه –أؿبح من ذاك، ؾُاّل: ؾٓذه 

ؾٍي بٚب افتزاحم ظذ شبٔل ادثٚل، يدرك افًَل افًّع أّن إَٕٚذ افٌريق حسن 

 يْبٌي أن يًٍل، وذم ذات افوؿٝ يدرك أن إضًٚم اجلٚئع ادحتٚج حسٌن يْبٌي أن

 يًٍل، فُن هل هو ؿٚدر ظذ احلُم بٕٚحسن بْٔٓام وإهم مْٓٚ؟!!! ـالّ وـاّل..

 

 افتحسغ وافتؼبقح، وفقس: احلسن وافؼبح؟!!. :دوذا كؼول

ّٜٔ، وحََٜٔ افْزاع ذم إوػ ٓ  ّٜٔ وافثٕٜٚٔ ظَِ ّٜٔ ظَالئ ؿِْٚ: ّٕن إوػ ؿو

ّٕه يَهد إوػ بٚ - ذم مٚ ٕحن ؾٔه –ومن ظّز من ظِامئْٚ  ،افثٕٜٚٔ ًٚ، ؾ٘ فثٕٜٚٔ تسٚحم

..ًٚ  ؿىً

ّٜٔ: من ؿسم ادنٓورات وأراء ادحّودة افتي تواؾق ظِٔٓٚ افًَالء: إذ  ؾٚفًَالئ

من  :هم من حّسْٓٚ: ؾِو مل يتواؾق افًَالء ظِٔٓٚ ومل حيسْوهٚ، دٚ ـٚن هلٚ وجود إضالؿًٚ 

..، وأهّنٚ يْبٌي أن .ؿبٔل حُّٓم بوجوب حٍظ افْيٚم، ووجوب رد افوديًٜ وإمٕٜٚ

ًٚ ذم افىرؿٚت، ومق ادرأة  تًٍل، وذم ادَٚبل ؿبح افزٕٚ وافِواط، وذب اخلّر تسًُ

 ...، وأهّنٚ ٓ يْبٌي أن تًٍل.بغ افْٚس دون احتنٚم، واؽتهٚب أموال افوًٍٚء

ّٜٔ ؾُاّل: إذ احلسن وافَبح بذاهتام، هلام واؿع وراء تىٚبق افًَالء  :أّمٚ افًَِ

ًٚ ظن  - ظذ شبٔل ادثٚل -ىٚبق افًَالء أم مل يتىٚبَوا: ؾٚهلل تًٚػ ؾسواء ت مْزه متٚم
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افيِم وافُذب وافَبٔح، ٓ يُّن أن يهدر ظْه ؽر افًدل وافهدق واحلسن: فَىع 

ّٜٔ: ـوٕه شبحٕٚه  ؾٔام ؿىع افًَل  -افًَل افْيري بٚشتحٚفٜ ذفك ظِٔه اشتحٚفٜ ذات

ًٚ وحس - افْيري أيوًٚ  ًٚ أبدًا، واؾساض افيِم مثالً ٌَٕص، وهو خِف ـامًٓ مىَِ ْ

 افَىع بٚفُامل، وهو حمٚل. 

ّٜٔ تىٚبق افًَالء وأرائٓم  ًٚ ظن ؿو وإٔٝ خبر بّٖن هذا افزهٚن مّْزه متٚم

ّٔٚن ّٕه يورث افَٔغ أّن احلسن وافَبح: بًّْى افُامل وافَْص واؿً  ،ادحّودة، ـام أ

 .ىٚبَواشواء تىٚبق افًَالء ظذ ذفك أم مل يت

افزبدة: افْزاع ؾٔام ٕحن ؾٔه، ؾٔام حسْه وؿبحه افًَالء، أّمٚ مٚ ؿىع افًَل 

بحسْه وؿبحه ؾال ـالم ؾٔه ظذ افيٚهر، ؾٚفتٍٝ ؾثّٜ من خِط بْٔٓام بام ٓ حتّد 

 ظَبٚه.

ٓ من حٔٞ  ،ٚ جيٛ ؿبوفهٚ ادنٓورات وٕحوهٚ ممّ ؾٖمّ : هـ(428)ؿٚل ابن شْٔٚ 

 ،أراء ادسامة بٚدحّودة ومْٓٚ ،بل من حٔٞ ظّوم آظساف هبٚ ،هي واجٛ ؿبوهلٚ

 آراء فو خّع  :وهي ،افنٓرة إذ ٓ ظّدة هلٚ إّٓ  :شم ادنٓورةٚوربام خههْٚهٚ ب

 .(1) مل يَض هبٚ اإلٕسٚن ضٚظٜ فًَِه...، اإلٕسٚن وظَِه ادجرد

 فًّوم :افًَالء آراء ظِٔه تىٚبَٝ ٚممّ  ادنٓورة افَوٚيٚ: ؿٚل إصٍٓٚين 

 وؿبح افًدل حسن ؿؤٜ ـون ظدم ٚوأمّ  به، افْوع وبَٚء افْيٚم وحٍظ مهٚحلٓٚ

 .افزهٕٜٚٔ افَوٚيٚ من ،افذم أو اددح ظؾقه يستحق بحقٌ ـوكه بؿعـى :افيِم

 أوفٔٚت ٚإمّ : افسٝ افرضوريٚت ذم مْحكة ،افزهٕٚٔٚت مواد أنّ  ؾٔه ؾٚفوجه

 ومن ،فَِٔغ موجبٜ حدشٔٚت أو متواترات أو دمربٔٚت أو ؾىريٚت أو ٚتحسّٔ  أو

 أن ؾثبٝٓٚ...، مْ فٔس وافيِم افًدل إػ بٚإلَٚؾٜ وافذم اددح اشتحَٚق أن افواَح

 .(2) ادنٓورة افَوٚيٚ من بل ،افزهٕٜٚٔ افَوٚيٚ ذم داخِٜ ؽر افَوٚيٚ هذه أمثٚل

 

                                                           
 .افَدس، ؿم .221: 1( آصٚرات )ذح اخلواجٜ افىود (1)

 مىبًٜ أمر، ؿم. .43: 2هنٚيٜ افدرايٜ  (2)
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 ظِٔه يستحق بحٔٞ ـوٕه بؿعـى :افًدل حسنؿِٝ: ؾتّْبه إػ ؿوفه افؼيف: 

. ؾٓو سيح أّن هْٚك مًْى أخر فِحسن وافَبح يهِح ذم افزهٕٚٔٚت، وهو مٚ اددح

ذـرٕٚه فك ب٘مجٚل ؿبل ؿِٔل: إذ ٓ خالف مًتدًا به، أّن افًَل افْيري يدرك حسن 

بل بًّْى ـوهنام ـامًٓ  ،افًدل وؿبح افيِم: فُن ٓ بًّْى اشتحَٚق اددح وافذم

ًٚ، ؾٚحٍظ.  وَٕه

افًبٚد هل يًِّون بًَوهلم  تْٚزظوا ذم مسٖفتغ: إحدامهٚ: أنّ ن تّٜٔٔ: ؿٚل اب

اهلل متهف بًٍِه، ويًِّون ؿبح بًض إؾًٚل،  حسن بًض إؾًٚل، ويًِّون أنّ 

 ظذ ؿوفغ مًروؾغ:  !ويًِّون أن اهلل مْزه ظْه؟

وهذا ؿول ...، ؾًل وٓ ؿبحه ًِم به حسنُ افًَل ٓ يُ  أنّ  :افؼول إّول

 ....إصًري وأتبٚظه

حق اهلل افًَل ؿد يًِم به حسن ـثر من إؾًٚل وؿبحٓٚ ذم  : أنّ وافؼول افثون

ؾٓو ؿول افُرامٜٔ وؽرهم من افىوائف، وهو  ،ه ؿول ادًتزفٜوهذا مع إّٔ  ،وحق ظبوده

وأيب اخلىٚب  ...،ؿول مجٓور احلٍْٜٔ، وـثر من أصحٚب مٚفك وافنٚؾًي وأمحد

وهو ؿول  ،ؿول أـثر أهل افعؾمهذا افَول  صحٚب أمحد، وذـر أنّ من أ افُِوذاين

 .اهـ.(1) افؼول إول من أؿوال أهل افبدعوظدوا  ضوائف من أئّٜ أهل احلديٞ.

ؾٖـثر أهل افًِم من أهل افسّْٜ ظذ خالف مع إصًري، بل ظّدوا ؿوفه  :ؿِٝ

  .من افبدع ـام هو سحيٓم

مٚ ٕريد ؿوفه من ـّل هذا: هو أّن افْزاع ذم مسٖفٜ افتحسغ وافتَبٔح، وؿع ذم 

خهوص مٚ أشامه ابن شْٔٚ أراء ادحّودة افتي اتٍق ظِٔٓٚ افًَالء، بًّْى اشتحَٚق 

ًٚ أم ٓ ،اددح وافذم ـام جزم إصٍٓٚين   !!.؟ؾَِد تْٚزظوا هل تْتٟ حُاًم ذظٔ

  

                                                           
ّٜٔ .448: 1مْٓٚج افسّْٜ)ت: حمّد رصٚد شٚمل(  (1)  .جٚمًٜ ابن شًود آشالم
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 إذا خوفف افعؼل افعؿع. مثول يف افعؼقدة: رّد اخلز

ٓ َٕهد هبذا ادثٚل إّٓ افتؤَح وتبسٔط ـٍّٜٔٔ إتٚج احلُم افؼظي ؾٔام ٕحن 

 ..ؾٔه من دفٔل افًَل )=افْيري + افًّع( وفْٖخذ أهل افٍسة مثًٚٓ، ـٚٔيت

مٚ حُم أهل افٍسة؟! وهم: ـّل من مٚت ذم افٍسة مٚ بغ ظٔسى وٕبْٔٚ حمّد، 

ٚر ظْد اهلل تًٚػ يوم احلسٚب أم ٓ؟!!. ؾٓل حُم هٗٓء، ٍّ  حُم افُ

أختِف أهل افسّْٜ ذم هذا، فُن ذذمٜ صٚذة مْٓم جزمٝ بجّرة ؿِم:  :ؿِٝ

أّن حُّٓم حُم افٍُٚر، ذم افّْٚر، دٚ رووه من هٚفك إخبٚر..، بل فَد تىٚوفٝ هذه 

ٚر  ٍّ وأهّنم ذم افّْٚر، ًٕوذ افؼذمٜ ؾحُّٝ ظذ أبوي افْبّي أرواحْٚ هلم افٍداء بٖهّنم ـ

ّٕه يرّد هٗٓء اخلوارج ؾهٔح افبٔٚن ،بٚهلل تًٚػ من اخلذٓن  وتّٚم افزهٚن: ـٚٔيت.. ،ؾ٘

جيزم افًَل افًّع أّن مٗاخذة من مل تهِه افؼيًٜ وٓ افبٔٚن وٓ افْبوات، من 

 دون أّي تَهر مْه، طِم ؿبٔح، وؾٚظِه مذموم، وهْٚ إتٓى دور افًَل افًّع..

صدور افيِم وافَبح من اهلل افُٚمل  بٚشتحٚفٜيٖيت افًَل افْيري فَٔىع: 

تًٚػ، ٕهّنام َٕص يْٚؿوٚن افُامل، واجتامظٓام حمٚل، وظِٔه ؾٚفًَل حيُم بًدم 

ٚر:  ٍّ ادٗاخذة، ثّم يسّتٛ ظذ هذا أّن حُم اهلل تًٚػ ؾٔٓم هو ظدم إحلٚؿٓم بٚفُ

 .ادورد حُم به افؼع فِّالزمٜ: ـِاّم ؿىع به افًَل ذم مثل

ٚرًا وٓ  ٍّ افْتٔجٜ: حُم افؼع ذم هٗٓء افَٚسين )ؽر ادَّكين( فٔسوا ـ

 .أهّنم ذم افّْٚر، دجّرد هذا افسبٛ

 

 !!.؟وهل يستطقع افعؼل أن خيزكو مو حوهلم ظدا ذفك

ـاّل، ؾٚفًَل بَسّٔه ظٚجز ظن هذا من دون ذيًٜ: ؾٚفًَل ظٚجز ظن مًرؾٜ 

ّٜٔ حسٚب اهلل تًٚػ هلم وؽر ذفك: ؾٖؿل مٚ ظْده هو أّن حُّٓم  افواؿًي ذم ـٍٔ

 افَٚس ؾٔٓم فٔس ـٚؾرًا، فُّْه مع ذفك حيُم بثبوت افتُِٔف ظِٔه..، ـٚٔيت..
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 حيؽم بثبوت تؽؾقف افؽوؾر!!. )افعؿع+افـظري(افعؼل 

ِّف به افُٚؾر افَٚس، مع اؾساض  ظدم ؿد يَٚل: أي تُِٔف هذا افذي ُيُ

 !!وصول ذيًٜ إفٔه: فَهوره؟!!!. وافُالم هو افُالم ذم افَٚس من أهل افٍسة

ِّف بام اشتَّل افًَل بحسْه  :- وهو مٚ ّسح به مجٚظٜ من افًِامء - ؿِْٚ هو مُ

وؿبحه، دون تُٚفٔف افؼيًٜ افتي مل تهل إفٔه ظن ضريق افْبي وافويص..: بٔٚن 

 ذفك..

إٕسٚن حتّى افُٚؾر، بَبح آظتداء ظذ أظراض حيُم افًَل افًّع ذم ـّل 

ّٕه مستحٌق فِذم: وذم ذات  أخرين، واؽتهٚب أمواهلم بٌر حّق، وؿتل افٍْس، وأ

 .افوؿٝ حيُم بحسن ؾًل افًٚدل  وافهٚدق وافنٓم وافُريم، وإٔه مستحٌق فِّدح

 ؾ٘ذا حُم افًَل افًّع هبذه إمور، جٚء افًَل افْيري فَٔىع أّن افُٚؾر

ّٕه إذا ارتُٛ  ّٕه ؿٚضع بَبح افَبٔح وحسن احلسن، وافَىع حّجٜ بذاته، ؾ٘ افَٚس، بام أ

افَبٔح وترك احلسن، اشتحّق افذّم وادالمٜ: وإّٓ فزم اجتامع افَْٔوغ: ؾٓو إذن 

ِّام ؿىع به افًَل حُم به افؼع.. ،مٗاخذ ذم ادخٚفٍٜ ذظًٚ   ومثٚب ذم ادواؾَٜ: إذ ـ

ًٚ بام افْتٔجٜ: افٍُٚر  ٍِّون ذظ افَٚسون ذم ـّل زمٚن، وـذا أهل افٍسة، مُ

 اشتَل افًَل بَبحه وحسْه وإن مل تهل إفٔٓم ذيًٜ..: ينٓد هلذا ذم اجلِّٜ..

 ،ظن افسُوين ،ظن افْوؾع ،ظن أبٔه ،ن إبراهٔمظن ظّع ب مٚ رواه افُِْٔي ؿٚل

إذا بؾغؽم ظن » : ظِٔه وآفهؿٚل رشول اهلل صذ اهلل :ظن أيب ظبد اهلل ظِٔه افسالم ؿٚل

 .(1)ش ام جيوزى بعؼؾهؾنكّ  :ؾوكظروا يف حسن ظؼؾه ،رجل حسن حول

 .ـزى شجيٚزى بًَِه » :إشْٚده مًتز. وؿوفه  :ؿِٝ

ظن  ،حدثْي ظدة من أصحٚبْٚ مْٓم حمّد بن حئى افًىٚروروى افُِْٔي ؿٚل 

، ظن ظن حمّد بن مسِم ،ظن افًالء بن رزين ،ظن احلسن بن حمبوب ،أمحد بن حمّد

ثم  ،أؿبل ؾلؿبل :ؿول فه ثمّ  ،دو خؾق اهلل افعؼل اشتـطؼه» :أيب جًٍر ظِٔه افسالم ؿٚل

                                                           
 . بٚل افًَل واجلٓل. افُتٛ آشالمٜٔ، ضٓران.11 :1افُٚذم )ظع ؽٍٚري(  (1)
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وٓ  ،إيل مـك وظزيت وجاليل مو خؾؼً خؾؼو هو أحّى  :ثم ؿول ،أدبر ؾلدبر :ؿول فه

 .(1)ش إيوك آمر وإيوك أهنى وإيوك أظوؿى وإيوك أثقىأمو إّن  ،ؾقؿن أحى أـؿؾتك إّٓ 

 .بٚظتبٚره احلّجٜ ظذ افًبٚد شإيوك أظوؿى»ؿِٝ: إشْٚده صحٔح. وؿوفه: 

حدثْٚ بؼ بن ورواه أهل افسْٜ وافٍِظ فإلمٚم افىزاين ذم جٚمًه افهٌر ؿٚل: 

، حدثْٚ موشى ، حدثْٚ مْهور بن صَرموشى بن صٔخ بن ظّرة إشدي أبو ظعّ 

بن أظغ، ظن ظبٔد اهلل بن ظّر، ظن ٕٚؾع، ظن ابن ظّر ؿٚل: ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل 

 زى يوم افؼقومي إّٓ جُي ومٚ ..، .افرجل فُٔون من أهل افهالة إنّ »ظِٔه وآفه وشِم: 

 .(2) شبؼدر ظؼؾه

رجٚفه ثَٚت شوى ابن صَر بن شّى افبٌدادي، وهو ممّن  ،ؿِٝ: إشْٚده ؿوّي 

حدثْٚ ؿٚل:  هـ(314)ٛ حديثه، وؿد توبع بام أخرجه ابن وردان افسّرؿْدي يُت

 .به مثِه، وإشْٚده صحٔح مْهور بن شٍٔٚن، ثْٚ موشى بن أظغ

حدثْٚ حمّد بن حئى، ٕٚ أبو مهٚم افوفٔد بن وأخرج افىزاين ذم إوشط ؿٚل 

، ظن أيب ؽٚفٛ، ظن صجٚع، ٕٚ شًٔد بن افٍول افَرر، ٕٚ ظّر بن أيب صٚفح افًتُي

دو خؾق اهلل افعؼل ؿول فه: أؿبل، »أيب أمٚمٜ ؿٚل: ؿٚل رشول اهلل صذ اهلل ظِٔه وشِم: 

ؿول فه: أدبر، ؾلدبر، ؾؼول: وظزيت مو خؾؼً خؾؼو أظجى إيل مـك، بك  ؾلؿبل، ثمّ 

 .(3)ش آخذ، وبك أظطي، وبك افثواب، وظؾقك افعؼوب

 سًٓٚ خمتكٕٚ.ؿِٝ: إشْٚده ًَٔف، فُن فه صواهد ٓ ي

 

  

                                                           
 . بٚل افًَل واجلٓل. افُتٛ آشالمٜٔ، ضٓران.11 :1افُٚذم )ظع ؽٍٚري(  (1)

 . دار ظامر بٔوت.299، رؿم: 189: 1مًجم افىزاين افهٌر)ت: إمرير(  (2)

 .. دار احلرمغ، افَٚهرة7241، رؿم: 191: 7مًجم افىزاين إوشط )ت: إمرير(  (3)
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 يف اشتبوط احلؽم افػرظي بوفعؼل افعؿع. :مثول يف افػؼه

إمثِٜ ـثرة جّدًا، مْٓٚ افٍتوى بحرمٜ جًل افَرآن افُريم خمّدة يتُٖ ظِٔٓٚ، 

ًٚ، وختريٟ افٍتوى هُذا ّٕه ٓ ّٕص طٚهرًا ذم افبغ إضالؿ  ..مع أ

ًٚ حلرمٜ ادَّدشٚت، افًَل افًّع يَىع بّٖن هذا افًٍل ؿبٔح: ـوٕه  إتٓٚـ

ًٚ متًّدًا، وافًَل افْيري يَىع بّٖن  وصٚحبه يستحّق افذم وافتَريع فو ـٚن مِتٍت

د ؿٚضع بٚفَبح، وافَىع حّجٜ بذاته، ؾٔحرم آتُٚء ظذ افَرآن افُريم  ّّ ادِتٍٝ ادتً

ِّام ؿىع به افًَل حُم به افؼع ًٚ: إذ ـ  .ذظ

ًٚ ؾتوى ؾَٓٚء افٍري َغ بٚشتحبٚب أو رجحٚن تًئم افًُبٜ ومن ذفك أيو

ادَّدشٜ، مع مٚ طٚهره إٍاف وتبذير: ؾحرير افًُبٜ إشود، ممّٚ يستبدل ـّل شْٜ، 

ّٜٔ ،ٕٚهٔك ظن ظىور بٔٝ اهلل احلرام  ..وؽر ذفك من مكؾٚته افتي تًّد خٔٚف

وختريٟ ذفك أّن افًَل افًّع يَىع بحسن تًئم بٔٝ اخلٚفق شبحٕٚه وتًٚػ: 

ًٚ بل تًئامً  ،وٕه بٔٝ افرّب جّل صٖٕهفُ ـون افدين  :وافًَل افًّع ٓ يراه إٍاؾ

 ..وؿّدشٝ، ومن ذفك ضبٚظٜ افَرآن افُريم بٖؽذ ورق ُظيّٝمستّر هبٚ مٚ 

ّٛ احلُٔم وبام أّن افًَل افًّع ؿىع هبذا يٖيت افْيري ؾَٔىع بّٖن اهلل  تًٚػ حي

 :ٕٚهٔك ظن اشتحٚفٜ اجلّع بغ افَْٔوغ  شٍه ، وهو حمٚلوظُسه : تًئم مَدشٚته

ًٚ : ؾِم يبق إّٓ   .إذ ـِام ؿىع به افًَل حُم به افؼعأّن افتًئم مىِوب ذظ
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 أدفي افؼوئؾغ بحجّقي خز افواحد

ذـر افَٚئِون بحجٜٔ خز افواحد من أصحٚبْٚ رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم ظّدة 

إّٓ بام ، أدّفٜ، وفٔس من ؽرض هذه افرشٚفٜ مْٚؿنتٓم ٕور اهلل تًٚػ موٚجًٓم 

 :هو -ؾٔام ٕحن ؾٔه-إذ افٌرض إشٚس ..: يتْٚشٛ مع َٔق مٚ ٕحن ؾٔه

بوجوب اإلدٚم افتٚم بٖؿوال  تْبٔه ادنتٌِغ بًِوم آل حمّد ظِٔٓم افسالم أوًٓ :

افَدمٚء ؿّدس اهلل أرواحٓم : ـوهنم أؿرب فًك افهدور من ادتٖخرين رَوان اهلل 

. ًٚ  ظِٔٓم مجًٔ

 ًٚ ًٚ : تْبٔٓٓم أيو ظن أدّفٜ فٔسوا ذم ؽٍِٜ افَدمٚء رَوان اهلل ظِٔٓم أّن وثٕٚٔ

وا هلذه إدفٜ ؾَِد تً: ..افَٚئِغ بحجّٜٔ خز افواحد بٍْسه : إي من دون ؿرائن  َّ ر

بٖوجز بٔٚن وأحُم تبٔٚن: وإدّفٜ ظْدهم بُثر ،  ؿبل ظٓد افًالمٜ ورّدوهٚ 

 أربًٜ ـٚٔيت..

ّٜٔ :إّول  .إدفٜ افَرإٓ

 .افسّْٜ :افثٚين

 .اإلمجٚع :افثٚفٞ

 شرة افًَالء. :افرابع

 ..هٚك موجز هذا
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 .آيي افـبل

ظِامئْٚ رَوان اهلل تًٚػ هْٚك جمّوظٜ من أيٚت اشتدل هبٚ بًض ـبٚر 

 :.: أمّهٓٚ آيٜ افْبٖ.ظِٔٓم، ظذ حجّٜٔ خز افواحد

ـُوا َأْن ُتِصقُبوا َؿْوًمو بَِجَفوَفٍي ؿٚل تًٚػ:  ْم َؾوِشٌق بِـََبنٍ َؾَتَبقَّ ـُ و افَِّذيَن آَمـُوا إِْن َجوَء َ َيوَأهيه

 . (1) َؾُتْصبُِحوا َظَذ َمو َؾَعْؾُتْم َكوِدِمغَ 

ّْٔوا، وٕتٔجته ؿبول خزهتَريٛ   .آشتدٓل: إْن جٚءـم ظٚدل ؾال تتب

 ؿِٝ: يرد ظذ هذا أمور: 

 

ّٜٔ ادٍٓوم، ومل  :أوًٓ  ًٚ: ؾٓو مبْي ظذ حج هذا تٍسر بٚفرأي، وهو بٚضل إمجٚظ

 ًٚ ًٚ: أي ٓزم ّْٔ ِّّه افَدمٚء: إذ ؿد ّسحوا ببىالن ادٍٓوم: إّٓ إذا ـٚن طٚهرًا طٓورًا ب يس

 ًٚ ّْٔ ًٚ.ب ًٚ ووجدإ  بٚدًْى إخص، ومٚ ٕحن ؾٔه فٔس ـذفك ؿىً

 

 ًٚ أّن مٚ يَٚبل افٍٚشق ذم أيٜ، هو افًٚدل  - فو شِّْٚ ادٍٓوم -مٚ افدفٔل  :وثٕٚٔ

ّٕه  :وفو ـٚن واحداً  رضورة أّن خز افًٚدل افواحد ٓ ئٍد ؽر افيّن، ؾال يهدق ظِٔه أ

 ..بٔٚن: إذ افبٔٚن هو افًِم أو مٚ يتٚمخه

وؿد ٍدٕٚ ؿوفه افؼيف ؾٔام مٙ، إػ  ،ذم تٍسره افىزد  فذفك ذهٛ

ّٜٔ خز افواحد: ّٕن مدارهٚ ظذ افبٔٚن: أي افًِم أو  أّن ذم آيٜ افْبٖ دٓفٜ ظذ ظدم حج

 مٚ يتٚمخه، وهو ؽر حٚصل بخز افواحد وفو ـٚن ظٚدًٓ. 

 

ًٚ: مْع اإلضالق: إذ مٚ افدفٔل ظذ أّن مٚ يَٚبل  افٍٚشق ذم أيٜ، هو افًٚدل ثٚفث

ِّه خهوص افًٚدل ادوايل ٕهل افبٔٝ ِّّْٚ ادٍٓوم: ؾًِ ًٚ ؾٔام فو ش ادتبع ٔثٚرهم   مىَِ

                                                           
 .6شورة احلجرات:  (1)
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ظِٔٓم افسالم: ينٓد فه أّن إصل ذم خز ؽر اإلمٚمي ظدم افَبول..، وؿبول أخبٚر 

ّٜٔ: ـٚإلمجٚع ذم افسُوين وبًض أصحٚب اإلمجٚع من ؽر  بًوٓم فَريْٜ خٚرج

ّٜٔ  .ٓ يدؾع هذا إصل ـام ٓ خيٍى ،اإلمٚم

 

: ؾَِد افَول بٚدٍٓوم تٍسر بٚفرأي ؿبٚل افْص ظن أهل افبٔٝ  :رابًًٚ 

أو صوهدين من  ؾوجدتم ظؾقه صوهداً  ،و حديٌوإذا جوءـم ظـّ »: مٙ ظن افبٚؿر 

 .ش يستبغ فؽموه إفقـو حتى ردّ  ثمّ  ،ؾؼػوا ظـده وإّٓ  ،ؾخذوا به ،ـتوب اهلل

 فٔس من افبٔٚن ذم رء. ،وهو ٕص طٚهر أّن خز افواحد من دون صٚهد

 

 .افدفقل افثون: افسـّي ادتواترة

 ّٜٔ ؿِْٚ: بل ٕريد خزًا واحدًا صحٔح اإلشْٚد ظن أهل افبٔٝ، يّْص ظذ حج

ًٚ، ودون هذا خرط افَتٚد، ؾام بٚفك بٚدتواتر  .خز افثَٜ مىَِ

ّٜٔ، بل افرجوع إفٔٓم،  بذ تواتر مًْى ؿبول خز خهوص أجالء اإلمٚم

وحمّد بن مسِم وبريد افًجع وأبٚن وأمثٚل هٗٓء إظٚطم، ذم ـّل زمن فو  ،ـزرارة

ًٚ؟!. ،وجد مثِٓم ّٔ ًٚ، وفو مل يُن إمٚم  فُن أين هذا من حجٜٔ خز افثَٜ بٍْسه، مىَِ

 

 .افسرة افعؼالئّقي :افدفقل افثوفٌ

ْٚ: مل يّوٓٚ ادًهوم، ـام مل يّض افَٔٚس، وإخبٚر ذم هذا ـثرة مّر بًوٓٚ ؿِ

 .ذم ادىٚوي إًٍٓٚ 

 

 .اإلمجوع :افدفقل افرابع

من ظِامئْٚ رَوان اهلل تًٚػ ظِٔٓم مّرت مْٚؿنٜ هذا ذم ادَّدمٜ، ؾَِد ادظٚه 
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 ًٚ ّٜٔ خز افواحد ، مْٓم جزاؾ ٍُٚيٜ ضٔٛ اهلل أخوٕد ذم افؽر واحد من افَٚئِغ بحج

 .مرؿده افؼيف

ـام ؿد اّدظٚه افنٔخ إٕهٚري ؿّدس ٍه ، فُّْه ٍظٚن مٚ تراجع بًد شىرين 

ًٚ ذم مَّدمٜ افُتٚب   .من دظواه ، وؿد أؾردٕٚ فساجًه افؼيف ظْوإ
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 !.!خالصي مو تؼّدم )افغرض من ـّل هذا(

خالف ذم ذفك بغ خز افواحد بٍْسه: جمّردًا ظن افَرائن، فٔس بحّجٜ: ٓ 

افَدمٚء، بل ٓ خالف ذم ذفك بغ أصحٚبْٚ حتى زمن افًالمٜ رَوان اهلل تًٚػ 

 ظِٔٓم.

احلٚصل: ؾّٖي خز، حتى فو ـٚن صحٔح اإلشْٚد، فٔس بحّجٜ إذا مل تنٓد فه 

 ..ؿريْٜ من افَرائن إربع: افَرآن، أو افسّْٜ ادنتٓرة، أو اإلمجٚع، أو افًَل

ًٚ، إذا ـام أّن أّي خز  مروي ذم إصول إربًامئٜ، ممّٚ يسوغ افًّل به إمجٚظ

صّح إشْٚده، حتى فو مل تنٓد فه ؿريْٜ من افَرائن إربع: افَرآن وافسْٜ واإلمجٚع 

ًٚ مْٓٚ  :وافًَل..  .فُن هذا مؼوط بٖن ٓ يْٚذم صٔئ

ٜ ٓ وادسّوغ هلذا، هو إمجٚع أصحٚبْٚ ادحَق، ٕٚهٔك ظن ؿىع افًَل، أّن افذمّ 

 تّزء من دون افًّل بٖخبٚر أهل افبٔٝ ادبثوثٜ ذم تُِم إصول بٚفؼوط أظاله.

 

 مو ثؿرة افؼول بحجقي خز افواحد وظدم حجقته؟!!.

ّٔته، يسوغ هلم  ّٜٔ خز افواحد وافَٚئِغ بحج ؾ٘ذا ـٚن ـّل من افَٚئِغ بًدم حج

 :ادبثوثٜ ذم إصول إربًامئٜ حتى فو ـٕٚٝ آحٚداً  اددوٕٜبٕٚخبٚر  -إمجًٚٓ -افًّل 

 !!.؟إذن مٚ افٍرق بْٔٓام :فإلمجٚع افَىًي ادحَق بغ أصحٚبْٚ ظذ هذا

ؿِْٚ ببسٚضٜ: بْٚء ظذ افَول بًدم احلجّٜٔ: ؾّ٘ن أّي خز منُل يسَط ظن 

ًٚ وهو  ًٚ وح–آظتبٚر بذاته من دون أدٕى مٗوٕٜ: ومًْى بذاته فُوٕه طْ ًٜ ذات ََٔ-  ٓ

ًٚ: وظِٔه ؾٚفَٚئل بًدم حجٜٔ  افواحد ؽر مِزم بتٖويِه وٓ أّي خز يٌْي من احلّق صٔئ

ر، وٕيرهٚ ـثر ـّ ّٜٔ زواج أم ـِثوم ذم ادَّدمٜ ؾتذ  .رء، وؿد مثِْٚ بَو

ّٜٔ حمرج  ّٜٔ: ؾٚخلز بذاته مًتز، ؽر شٚؿط، وافَٚئل بٚحلج وأّمٚ ظذ افَول بٚحلج

 .به بل مِزم ،بٚفتٖويل

 .واحلّد هلل رّب افًٚدغ
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