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الملخص :
اهشييٚعبد ييرباهييعلّبا وٌ يٛببًييّبدوٌ ي ١ب

ٗٓييي٘بًيييوبذهيييمبزم يييىبًيييّبُلي ي ٝبًيييثب

احلييرٙاباقنينيييلب ٗهييٕب ٔيي٘ ب ب رًييٞب احليييرٙابنعِٙي يٞقب باهت وٚيييى -بحتي يٟبٗهييي٘ب
كتييييييباحليييييرٙابًيييييّب يييي ه ٚبٗ نيٚيييي ب زلٛبذهمب و ٚقبك شي ب ق -كٌي بٙسيٌٕٚبب
ٗ و ٚي ب ٗهييٕبيفيي٘مب بدوييٍباه وييىبًٗييّب

ضُباقرالب ب

ذهييمبً ي ب و ي بًِييٕببٓييهاباه خييابٗٓيي٘:بأْب

ًٗ عفييٞبُنيييربا ييثبهيي ٚبهلييىِّبًييّب و ي ب

اهشيييٚعبا وٌّيييٛبِٙنييييربا يييثباحليييرٛ ٙب ذاب

شي١ٛبًيّبدويٍباحلييرٙابٗ ي بًيّب ييع ب

ي ه بً ِييٟبا ت ي قب باهنيييعمْباهلييعٍٙب ب فٚيييٕب بٗأ ي ي ذبهرٙيييٕبًويليييٞب باحليييرٙاب
ميلّبً يٕبامٌيوبٗ باهت ٗٙيىبب أٗب ي ه ب  ٙييعحبحييرٙاب ايي٘يبااب ييوٟباابدوٚييٕب
اهسيييِٞباهِ ٘ٙيييٞباهحيييخٚخ ٞأٗبأ ي ي بًيييّب ٗاوٍبًّبغرلٖب ل عٝبمم اٞبشلهاباه وٍ.ب
أ ٘يباهشعٞ ٙباه تٞب.ب

It is, however, makes it dubious
aboard modern presumption in
Altalileven
called
that
explanation revealing-as he calls
it, some modern,
And knowledge of cash for each
of the Metn not attached to
anything from modern science,
but from inexperience in it, and
has become the queen of talk in
the modern know the Messenger
of Allah bless him and a lot of
other exercise of this science.
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ills including the findings from
this research: that Sheikh
teachers criticize Metn newborn
if it goes against a fixed meaning
in the Koran can not Combining
with him or interpretation, or
violated outright mind, or fixed
assets originally from Sharia.
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المقذِّمت :
احلٌرُباب بِّباه لب بٗاهح ُٝبٗاهس َُبدويٟبايٚربا عايول بٗ ي باهِ يٚلبُ ِِّٚي ب
حمٌرب ّبد ربااباهح قباألًل;بٗأشٔرُبأْب ب هٕب باابٗحيرهٖب بشيبعٙمبهيٕ ببٗأشئرب
أْبحمٌرابد رُٖبٗ ا٘هُٕ.ب وٟباابدوٕٚبٗدوٟبمهٕباهطي ٓع ّٙبٗأ يخ ٕباهطٚي ل بًٗيّب
ٍٔب إحس ْب ىلبَ٘ٙباهرّٙب
أً ب ير:ب
فنيرب ِ٘دتْب ٔ٘ ُبا ُخرِّالب ب رًٞباحلرٙاباهِ ٜ٘باهشيع ٙب ٗاٙيٞقبٗ اٙيٞقب ب ٌُّي ب
ٗأ ا ً١بشييعحً بٗختعزمي قبٗ ًي  ١بٗكي ْبًييّبلي يبادتِي ٍٔ٢ب وييٍباحلييرٙاباهِ ييٜ٘بُنييرُب
احلرٙابايِراقبًٗتِي ق ب حيخٚخًب بٗ وي ٚق بٗبنيربايول٘اب بُنييرٍٓب تيْ٘باهسُيِٞبًسي هميب
ًت ر ٝب:ب
ًِٔ :ب دهيع باهعٗاٙي اباهي٘ا ٝب باحليرٙاباه٘احيرب لئ بدويٟب يض بٗٙسيٌٟبدِيرٍٓب
ا دت .ب
ًِٗٔ :باهِظعُب بكْ٘باحلرٙابً٘افنيق بهأل ٘يباهشعدٞٚبًّباهلت ببٗاهسُِٞبأٗبخم ه قب
شل .ب
ًِٗٔ ي :باهِظيعُب ىلبً ِييٟباحلييرٙابٓييىبً ِي ٖ:بًسييتخٚىيفب بُ سييٕبأَب بب ذب بميلييّبأْب
ٙحر هبًّبًشل ٝباهِ ٘ٝباهط ٓعٝببً بٙلْ٘بًستخٚىبا ِ.ٟب
ك بكي ْببذهيمب هي ٚب
ًِٗٔ :باهِظعُب ىلبه ظبا ثباحلر ٛ ٙبفإْبكي ْبه ظُيٕب نٚنيي باهي ٌْ ً
دوٟبدرَب ختٕ ب حتٟبأ ي ذب يثباحليرٙاباهِ يٜ٘بد ًي ايفب ع يوبه غتيٕبٗني٘ٝبً ِي ٖب
ًٗ ِ ٖ.ب
ًوبأْباأل ىهب باحللٍبدوٟباحلرٙابٓ٘باهِظعُب باإلاِ ب ٗا ثب وبهوسيِر ب ب
ْبهوٌخرالبُظعٝقب با ثبٙهنيٚسْ٘ب ٔ ب خٞيباحلرٙابًّبدرًٕ بف قراْ٘ب ٙلت ْ٘ب
هط ّبٗاهتل  ٚبهوخرٙاباهِ ٜ٘ب هِظعب باِرٖبفخسيب; ىبشلٍبُظعٝبدٌٚنيٞب بًيثب
احلرٙاباهِ ٘ ٜبأف ٍٓبذهمبط٘يبمم اتٍٔبشلهاباهش ْبح ظ بٗ ر ٙسي ق بٗ حيِ ٚق ب
ٗ و ٚقبحتٟباًتزجباحلرٙاب ٗاحٍٔبٗ ً ;ٍٔ٢بٗكي ْبمميّببهيٕب ي قبنيُّٜ٘ب بٓيهاباه ي بب
ًّبدوٌ ١باحلرٙابا ت عّٙباهشٚعباه ًَّيٞباقيرِّمباهِ نيربأ يٛبد يرباابد يرباهيعلّب
ّبسمٛبا ُ هوٌِّٛب لٕبااب ىلبا ٘ه٘ ب هٌّٚبآِ1312(ٞيي بٗا ُتي٘فّٟبةليٞبا لعًيٞب
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اِٞب(ٓ1386ي ;بفنيربك ُيبتبهيٕببُظيعاايفبا ن يٞب ًٗ حظي ايفب نٚنييٞب ٗ بنيٚنيي ايفبن٘ٙيٞب ب
(1

أح ييتُبأْبأُ يييع ب ييضهبب ٔييي٘ ٖب بُنييييربا يييثب

دوييَ٘باحليييرٙاببٗ

يييٞب ب يي بباه وييىب

احلرٛ ٙب ٗذهمبًّب

يبكُت ٕبا ط ٘دٞبا٘ا١بك ْبًِيّبكت يٕبا ّهّ يٞبأٗبًي بكي ْبًيّب

نيٚني ٕ ٗزلٚتبيف ٛبٓهاب ( ٔ٘ باهشٚعبا وٌٛب بُنيربا ثباحلر. ٛ ٙبب
أسباب اختَار البحث :
ب ٗ ي بهوٌ٘عيي٘قبًييّباألٌٓٚييٞب ٗفٚييٕبًييّباهرِّنَّ يِٞباه هوييٞب غ يتُب ب
اهني٘ادربًّب

ييوبٗ ااييٞب وييمب

يب ااٞبً بحع ٖبٗنع ٖباهشٚعبا وٌّٛب بٓهاباه ب.ب

ٗملبأن ب–بحسيباط دٛب–بدوٟبيفابدوٌٛبزمٌوبأطعاحبا ٘ع٘قب.ب
بٗ لٌّبأٌٓٚتٕبٗأا بب ِ ٗهٕب بأً٘ ب بًِٔ :ب
 1ااتك ١بًِٔجباهشٚعبا وٌٛب بُنيرٖبهوٌثباحلر.ٛ ٙب
 2أْب بذهمب سرلاقبدٌو ٚقبهِنيرباقرالبهوٌثباحلير ٛ ٙبٗاهيع بدويٟبا ستشيعنلب
اههّٙبْ٘ ٚ ٙبدوٟبأٓىباحلرٙابدرَبآتٌ ًٍٔب ٔهاباهِ٘قبًّباهِنيرب.ب
يعا ب ٔي٘ باقيرالبب بُنييربا يثب دت ي ٖب كٚيزٝبًيّبأٓيٍب كي ٢زٍٓب بُنييرب

3

اهعٗاٝبٗاحللٍبدؤٍٚب.ب
الدراسات السابقة :
اي نيتباإلشي ٝب ىلبأُييفبملبأني بدوييٟبيفياابزمٌييوبأطييعاحبا ٘عيي٘قب

حيي٘ ب ب

ف ً با ت وِّ ب ٘ع٘قبأٗبمم بٚ ٙرُٛب ب ضبام٘اُيب;فنيربٗن تُبدوٟبً بٙو:ٛب
بكت بب"ا وّ ٌٛبٗ ٔ٘ ٖب باهسُِّٞبٗ
يفاببدوٌٛبألطعٗحتيٕبهعاي هٞبا

شل ب"ب ِح٘ ب يّبد يرباه زٙيزباهسيٌ ٜببٗٓي٘ب

سيترلبًيّبام ً يٞباإلاي ًٞٚب ِ ٗيبفٚيٕب ٔي٘ ٖب ب

اهسِٞباهِ ٘ٞٙب ٗ رًتٔ بشل بهلِٕبملبٙت ع ب ت حٚىب ن ٚب ٘ع٘قبيف ِ بٓها.ب
ٗاهلت بباه ي ُٛب"ب و٘غباألً ُٛبًّبك َبا وٌيٛباهٌٚي ُٛب"ف٘ا٢يربٗن٘اديرب باميع ب
ٗاهت رٙىبٗدوَ٘باحلرٙا"ب ّه ٕب ا َب ّبحمٌ٘ ب
ٗهلِٕب

ه ٞبٗاهلتي ببهي ٚب اايٞقبدوٌٚيٞقب

وبه ٘ا٢رباهشٚعبا وٌٛبٗأك عٓ بًّبكت ٕب"اهتِلٚى".ب

ُ
( )1شهد املخدثىن املعاصسون للشيخ املعلمي بيبىغه في علم الخديث حتى أطلق عليه لقب "ذَبي العصرس" اهررس ضعرل جلرش الشرهاياث فري جسح خره مرً كخرا
ّ
ّ
"املدخل آلثاز الشريخ املعلمري" لع ري برً ع الع رسان ( )121-114ومنهرا ورىل العممرت املخ ِردّ ح ّ راي يهصراز زح ره حعرالى :إن الشريخ عبرد الرسح ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
املعلمي عىدٍ باع طىيل ،في علم السحال حسحا ،وحعديم ،وضبطا ،وعىدٍ مشازكت حيدة في املخىن جضعيفا ،وجصخيحا ،ك ا أهه ملم إملاما حيردا بالعقيردة
الظلفيت".
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أً باهر اا اباهي ب ِ ٗهيتباه خيابديّبًئِجباقيرالب بُنييربا يثباحلير;ٛ ٙبفٔيٛب
مم باات رابًِٔ ب بً عفٕبً ملبًِٔجباقرالب بُنيربا يثباحليرٙبٛبهليّبملب يعجب
ديييّباهلي ي َبديييّب ٔييي٘ باهشيييٚعبا وٌيييٛب

ي يٞقب أٗب يييهكعب ي يضهب ٔييي٘ ٖب بٓيييهاب

اه ب ًّٗبأٍٓب ومباهر اا اب ا هٞب" ً.س عبغعَبااباهرًٚفب -لٕبااب ىل -ب
ِ٘اْب"ًني  ٚٙبُنيربًتْ٘باهسِ" ٞبٗ

يتٔ ب:أُيٕبذكيعبن٘اديرباقيرالبًيّباهحيخ ٞب

ٗاهت لبًّٗب رٍٓب بُنيربًتْ٘باهسِٞب ًِٔ ب :ذاب ه تباهنيعمْباهليعٍٙب أٗب ه يتب
ً بٙلْ٘بدِرب

ٔي٘ ٍٓبًيّباحليرٙا بٗأْباقيرالبشليٍبُظيعب بًيثباحليرٙا بفيإذاب

ك ْبه ظٕبأٗبً ِ ٖب كٚل قب بٙني٘يبً وٕب ا٘يبااب يوٟباابدوٚيٕبٗايوٍبكي ْبذهيمب
ه ٚبدوٟبدرَب ختٕ بٗكههمب ذابك ْبخم ه بهأل ٘يبٗا ٍٓٚباهشيعدٞٚببا وً٘يٞب
دِرباهِ

بأٗبٙشٌىبدوٟبأًعبًِلعبأٗبًستخٚى بًوبذكعٖبهني٘ادرباه نئ ١بهع با ث.ب

ب ٗٓ٘بٗ ْبك ْبيف ٕببٙتلوٍب بُنييربا يثباحليرٛ ٙبهليّببهي ٚبًيّبً٘عي٘قبيف ِي ب
ٓهاب

ح٘ .ب

ٗ ا ي هٞب  ً.تييزبا طٚيييب" باحلييرٙابًييّب ٔييٞبا ييث"ب ااييٞب بًِ ي ٓجباقييرالبب
ٗاأل ٘هٚل"ًٌٔٞب ب ٔ بٗ

تٔ :بأْباقرالبآتٌي٘اب ِنييرباحليرٙابأل يىبا يثب ب

أُٔيييٍبآتٌييي٘اب ِنييييرباهسيييِربأك يييعبًيييّبا يييث ٗأْباحلليييٍبدويييٟباهيييعٗاٝبفيييعقبديييّبُنييييرب
ا تْ٘ ٗإُٔباقرالبنرب بٙلت ْ٘ب ظ ٓعباهسيِرب ب حيخٚذباحليرٙابٙظٔيعبذهيمبًيّب
يب شر ٍٓب باهعٗاٞٙب ٘ا ُ ٗ ٞبحٚي يباهت ي

ب يلباأل ي

ٗ ب وٚوئٍبب يضب

أح ٙاباه ني ابهلُ٘ٔ ب ش ٕبأح ٙاباجملعٗحل.ب
ٗأً بيفاب  .هرب ّبًِح٘ باهر  ٙباه ب ِ٘اْب"ب ُنيربا ثبٗد نتٕب حللٍبدوٟب
ٗاٝباحلرٙابدِربدوٌي ١باميع بٗاهت يرٙىبب"فخ

ُيتٕ:بباهيع بدويٟبًيّب ديٍبب ي ْبكتييهبب

اهع يبٗاه وىبنرب وتبًّبُنيربا ثب بغرلب خٚذبدوٌ ٚق ىبُنيربا يثبكي ْب كِي قبًيّب
أ ك ْباه ٌوٚيٞباهِنيرٙيٞبهير٠بدوٌي ١باميع بٗاهت يرٙىب بحلٌٔيٍبدويٟباهيعٗاٝب ٗ ْبًيّب
أٍٓب أاي ببُنييربا يثباحليرٛ ٙبدِيربأٌ٢يٞباميع بٗاهت يرٙىب ا خ ه يٞبأٜب :ي
احلرٛ ٙبًيوباي ٓعباهنييعمْب بب أٗب
هإل

با يثب

عيٕبًيوبًيثبحيرٛ ٙبم يعب يخٚذبب بأٗبً عيتٕب

قب بأٗبً عيتٕبهيعأٜباهيعاٜٗباألدويٟب.فٔي٘بيفيابًسي دربه خ ِي بٓيهابهليّبملب

ٙتطعقبمٔ٘ باهشٚعبا وٌٛب–ب لٕبااب ىل.ب
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أهداف البحث:بًّبأٍٓبأٓراحباه خاباألٓراحباآل :ٞٚب
 -1اهت ع ٙبةِٔجبٗ ٔ٘ باهشٚعبا وٌٛب بُنيرٖبهوٌثباحلر.ٛ ٙب
 -2اه٘ن٘حبدوٟباهني٘ادرباه با بدو ٔٚباهشٚعبا وٌٛب بُنيربا ثباحلر.ٛ ٙب
منوج البحث :ب تبا ِٔجباهتخوٚوٛبهل َباهشيٚعبا وٌيٛب بًيوبًئِجبا ني ُيٞب لي َب
أٌٞ٢باحلرٙاب.ب
خطةةة البحةةث :ب تلييٌّب طييٞبٓييهاباه خييابًُنيرًِّييٞبٗفحييولبٗ

ييٞب اييٍبذٙوتييٕب ييتب

ا ح بٗفٔع با ٘ع٘د ا.بب
ا نيرًِّيي:ٞبٗ تييٜ٘بدوييٟبأٓييرحباه خييابٗأا ي ببا ت ٚي ٖب بٗاهر اا ي اباهس ي نيٞبٗ طييٞب
اه خا بٗخمتحعبهو خاب هّووتلباه ع ٞٚبٗا دموٚز.ٞٙب
اه حىباأل ٗي:بحٝ ٚباهشٚعبا وٌٛباه وٌٞٚبٗسمتٜ٘بدوٟبا اٞبً حاب:ب
ا خاباألٗيبً٘:هرٖب بُٗس ٕ بُٗش ٕ ٗف ٕ.ب
ا طويباه ُٛب.:ب ًه ٕبٗشٕ ٘ٚبٗ ًه ٕ.ب
ا طويباه ها:بًّه ٕبٗاهلتيباه بحنينئ .ب
اه حىباه ُٛبٖ ٘ٔ :ب بُنيربًتْ٘باحلرٙاباهِ ٜ٘بٗفٕٚبًر ىبٗا اٞبً حا:ب
ب ا ر ىبٗفٕٚب:آتٌ َباهشٚعبا وٌٛب ٗغيرلٖبًيّبأٌ٢يٞباحليرٙابا تنييرًلب ِنييربًيثب
احلرٙا.ب
ا خاباألٗي:ب ٔ٘ ٖب بُنيرب ًتْ٘باألح ٙاب خ ه تٔ باهنيعمْباهلع.ٍٙببب
ا خاباه ُٛب:ب ٔ٘ ٖب بُنيرب ًتْ٘باألح ٙاب خ ه تٔ بهوسِٞباهِ ٘ٞٙباهحخٚخ.ٞب
ا خاباه هاب:ب ٔ٘ ٖب بُنيربًتْ٘باألح ٙاب خ ه تٔ باإل
ا

قب

ٞب ٗ شٌىبدوٟبأٍٓباهِت ٢جبٗاه ٌعاابًّبٓهاباه خا.ب

ٗاايبأا يُبأْب ِٙوهب ٔهاباه خيا بٗأْبٙلتييبهيٕباهني ي٘ي ببأُيٕبٗهيٛبذهيمبٗاهنييب بدوٚي بٕ ب
ٗ وٟباابٗاوٍبدوٟبُ  ِٚبحمٌربٗدوٟبمهٕبٗ خ ٕبأ
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الفصل األول :حياة الشيخ المعلمي العلميت
املبحث األًل : :نسبى ًمٌلدي ًنشأتىً ،رحالتىًً ،فاتى:

()2

نب يّبًُخٌيرب يّب
بٓ٘باهشٚعباه ًّٞبا ُخيرِّمبأ ٘بد رباابد رُباهعلّب ّبسمٛب ّبدويٛ
أ ٛب لعبا ُ وٌِّٛباه ُتٌْٛباه.ُٛ ٌٚب
ً٘هرٖ:ب ٗهرب بأٗا عباِٞبااِ بدشعٝبٗا مث ٢يٞبٗأهي ب زهيٞباهط ميّبًيّب ي بدتٌيٞبًيّب
باه.ٌّٚب
ُش ٕ:بُش ب ب ٞ٣ٚب

حلٞب ب ٚتب

ٍبٗدوٍب فنيربكي ْبأ يٖ٘بًيّبأٓيىباه ويٍب بف يرأب

حلكهعٙيٞب ا هي فع بًيّب
ح ظباهنييعمْبدويٟب يضبا ر ايلب ب ويرٖب ايٍباُتنييىب ىلب ي با ُ
ي باهيٌّٚب ّي بكي ْبأ يٖ٘باألكييدلبحمٌيربك يبقب باقلٌيٞباهشيعد ٞٚفر بب يضهب
ً ئباحلس ببٗاهنيعا ٝ١باٍب ٘ ٕب ىلبنعٞٙب" ٚتباهعهمي"ٛبًيوبٗاهيرٖب ٗ
ألرب ّبًحوذباهعميٛب اٍب وب ىلباهط مّبٗ

باهِخي٘بدويٟب

بدوٟباهشٚعبألرب ّبحمٌيربايوْ ٌٚب

ا وٌٛبفنيعأبدوٕٚباه نيٕبٗاه عا٢ض.ب
رحالتةى  :اييٍب حييىب ىلبحمٌييرب ييّبدوييٛباإل ٙسييٛبحٚييابكي ْبٗاهٚي بدوييٟب ي ب ب"ا خي حب
اهسو"ُٛ ٌٚبف٘ َّٖباهنيل ١بٗ  ٢اٞبكت ٞب ٘ٙإُب ٗك ْبًيّبا نييع لب هٚيٕب ٗببٗ ّٖب ُط يٞب
امٌ ٞبف اتٌعب ىلباِٞبٓ1341يبٗٓٛباِٞبٗف ٝبحمٌرب ّبدوٛباإل ٙس.ٛ
اييٍب حييىب ىلبًرِٙييٞبدييرْبف ني َبف ٔٚي باييِٞبٗأك ييعب:اشييتوىبف ٔٚي ب هتيير  ٙبٗاهيي٘دظب
ٗاإل ش
أٗبأ

باٍب حىب ىلب"اُرُٗٚس" ٚبفٌلابف ٔٚباِٞقب ٗ -اهشٚعبدوٟبد يٕبأٌِٙي بحيىب
ىب بِٙنيطوبدّباه وٍبٗا شتو يب ٕ-

باٍب ٘ ٕب ىلباشلِيربٗاايتنيعب ٔي ب ب"حٚير ب

أ ي باهييركّ" بٗ ييرأبدٌوييٕب ب" ا٢ييعٝبا ي حباه ٌ ُٚيي"ٞبًييّبد ي َب(بٓ -1345يييب ىلبد ي َب
ٓ1371ييي باييٍب حييىب ىلبًل يٞببٗااييتنيعبف ٔٚي بًييّبد ي َب(بٓ 1371يييبأً ًِٚي ب لت ييٞباحلييعَب
ا لٛباهشع ٙب ىلباِٞب.ب

( )2اهرررس جسح خرره فرري "هصَررت الىرررس" ملخ ررد ش ررازة ()353و ِ"ه َجررس العلررم ومعاولرره فرري الرري ً "لشرريعىا القا ر ي إط ر اعيل ي ررىع ( )1266/3ومقالررت لعبررد
املعلمي وشسث في مقدمت كخا "الخىكيل" ولل علمي جسح ت كخبها لىفظه لكنها هاوصت في أزبع وزواث طبعت ض ً كخا "املدخل إلرى ثثراز املعلمري (-35/1
)211للدكخىز ع ي الع سان.
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ًفاتةةى ُ :يي٘فّٛباهشييٚعبٙييَ٘با ٌيي ٚباهس ي

ُ ّ
| د .عبد الرحمن بن محمد العيزري

بًييّبشيئعب ي عبد ي َبأه ي بٗا مث ٢ييٞبٗاييتٞب

ٗمث ي ُلبةلييٞبا لعًييٞبُٗشيي ٚتب ِ ييٕبًييّباحلييعَبا لييٛبٗ فييّب ي

ٝب لييٕبااب

ىل.
املبحث الثانُ :شٌَخى ًتالمذتى
أٗ قبش:ٕ ٘ٚب
 1اهشٚعبسمٟٚب ّبدوٛبا وٌ -ٛب لٕبااب -بٗنربنعأبدوٕٚباهنيعمْهباهلع.ٍٙب
 2اهشييٚعبحمٌييرب ييّبسمٚييٟب ييّبدو يٛب -لييٕبااب–بٗنييربنييعأبدوٚييٕباهنيييعمْبٗاهتك٘ٙييرب
ٗاهِخ٘بٗاحلس ببٗاهووٞباهذلك.ٞٚب
 3ألرب ّبًحوذباهعهمي ٛبٗنرب

بدوٕٚباهِخ٘.ب

 4ألرب ّبحمٌرب ّباوْ ٌٚبا وٌ.ٛب
 5حمٌرب ّبدويٛباإل ب ٙسي ٛب

بدوٚيٕب يضباه ِيْ٘بٗ باي ٌٚباهِخي٘ بٗنيرب

يوبًي ب

أهني ٖباإل ٙسٛبًّب ٗ ب باهِخ٘ب بكت ببزل ٖبا وٌٛب يب"باألً هٛباهِخ٘ٞٙب".ب
 6د رباهني بحمٌرباهحيرٙنيٛباهنيي  ٜبشيٚعباحليرٙاب بكوٚيٞبام ً يٞباه ٌ ُٚي ٞب
نعأبدوٕٚب"ب خٚذباه خ ٜب"بٗب"ب خٚذبًسوٍب" ٗأ

ٖب عٗاٙتٌٔ ٗأ ي ٖبأٙلي قب ييب"ب

ًوباهذلًهٜب"بٗب"باِّبأ ٛب اٗ ب"بٗب"اِّبا ّبً "ٞبٗب"باِّباهِس ٛ٢ب"بٗب"با ٘ط ".ب
 7اهشٚعباه ًّٞبا ملب ّبد رباهيعلّب

ئ ٛبذكيعٖبا وٌيٛب -ب ليٕبااب -ب ب

ًنيرًٞب ا هتٕب"اهع بدوٟبحسّباهل ه ٛب".ب
ا ُ ٚقب:ب ًٚهٖب
 1حمٌرب ّبدوٛب ّبحسّباهعٗا (آ1437ي ب
ًُ 2شعحب ّبد رباهلعٍٙب ّبحمسّب ّبألرباقعا .ٛب
 3د رباهلعٍٙبا عاش.ٛب
 4د رباهعلّب ّبحسّب ّبحمٌربشك قباهر.ّٙب
 5ألرب ّبحمٌربا وٌ.ٛب
 6حمٌرب ّبألربا وٌ.ٛب
 7د رباهعلّب ّبألربا وٌ.ٛب
 8د ربااب ّبد رباهعلّب ّبد رباهعحٍٚبا وٌ.ٛب
للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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 9حمٌرب ّبد رباهعلّبا وٌ.ٛب
ٗكؤٍبً ب لبًر

حيبٗاٞ ٚبُ ف ٞب ب

بأٗب

باهٌّٚبأٗ با ٌولٞباه ع ٞٚب

اهس ٘ .ٞٙب
املبحث الثالث  :مؤلفاتى ًحتقَقاتى
1

"اهتِلٚىبة ب ب ُٚيباهل٘اعٜبًّباأل طٚى"بٗٓ٘بكت ببدظٍٚبًٗ ٚيربفعٙير ب
ط وبأٗ ب تخني ٚباهشٚعباأله ُٛب–ب لٕبااب–اٍبط وبعٌّبلٌ٘دٞب"ما باهشيٚعب
اه ًييٞبد ييرباهييعلّبا وٌييٛب"ب تخني ٚي ب بدوييٛباه ٌييعاْبًٗ ييٕبكتي بب"اهني ٢ييرب ىلب
حخٚذباه ني ٢رب"ب بلورّٙب.ب

2

" فوبا شت ٖبدّبً ِيٟباه ي ٝبٗاإلهيٕبٗاه يعقب يلباهت٘حٚيرببٗاهشيعنب ي اب"بط يوب
تخني ٚبد ٌ ْب ّبً وٍبحمٌ٘ بشٚعبعٌّباجملٌ٘ديٞب بلوير ّٙبٗط يوب يز١بًِيٕب
تخني ٚباهراُٛب ّبًِرلبميب ٓ٘/ٜبا لت ٞباه حعٞٙب_ب رلٗا.ب

3

"احللٍبا شعٗقب باهط قباجملٌ٘ق"ب تخني . ٚبح كٍبا طرل/ٜب ا بأطو بهوِشعب
ٗاهت٘ ٙوب_باهعٙ

4

ب

"دوٍباهع يبٗأٌٓٚتٕ"ب ا هٞبً ٚرٝبأ ؤ بحم ععٝبأهني ٓ باهشيٚعبا وٌيٛببط يتب
تخني ٚبدوٛب ّبحسّباحلويبباألاعٜب

5

" ا هٞب بحنيٚنيٞباهت ٗٙى"بط تب تخني. ٚب عٙعب يّباه ع يٛبامزا٢يع/ٜب ا بأطوي ب
هوِشعبٗاهت٘ ٙوب_باهعٙ

.ب

6

"بنَ ٚب ًل ْ"بط وب تخني. ٚبً رباهز/ٜ ٙبا لت ٞبا ل.ٞٚب

7

"ًني َب عآ"ٍٚبط وب تخني. ٚبدوٛبحسّبد رباحلٌٚر/ب ا باهعاٞٙبهوِشعبٗاهت٘ ٙيوب_ب
اهعٙ

8

.بٗط وبأ رلابعٌّباجملٌ٘دٞب

" نيٚيي باهليي َب با سيي ٢ىباهيي م"ببٗٓييٛبًسيي هٞب"ا

تٔ ي بٗاهتنيوٚييربٗ/اهسييِٞب

ٗاه ردٞب بٗاه نيٚر"ٝبط وب تخني ٚبدوٛباه ٌيعاْبٗحمٌيربدزٙيعبسلي ببٗط يوبعيٌّب
"لٌ٘دٞبا وٌ"ٛبًّ عا.ب
9

" األُ٘ا باهل ش ٞبدوٟبً ب بكت بب"أع٘ا١باهسِٞب"ًّبا وىبٗاهتلوٚىبٗاجمل ف"ٞب
ٗٓ٘ب بدوٟبحمٌ٘ بأ ٛب ٞٙبا حعٜبط وبنرمي ب باٍبط يوبًيّ عابعيٌّباجملٌ٘ديٞب
تخني ٚب .دوٛباه ٌعاْ.ب
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 " 10ي٘اببا ايت ت ١بديّبحنيٚنييٞباهع يب"ب اي هٞبفنئٚيٞبطُ يتبعيٌّب"لٌ٘ديٞب اي ٢ىب
اه نيٕ"ب تخني ٚبحمٌربدُزٙعبسل بط:ب ا د ملباه ٘ا٢ر.ب
" 11ب ُظٍبن٘ادرباإلدعابباهحوع"٠ب ّبٓش َباألُح .ٜبط يوبعيٌّبلٌي٘قب اي ٢ىب
اهِخ٘بٗاهوو"ٞب تخني ٚبأا ًٞب ّبًسيوٍباحلي ًٛب بط يوبعيٌّب"ماي باهشيٚعباه ًيٞب
ا وٌٛب را باه ٘ا٢ر.ب
" 12بكتي ي بباه٘حيييراْ"ب ط يييوب تخنيٚي ي ب .دويييٛباه ٌيييعاْبٗٓييي٘بًشيييعٗقبيف يييٕبهعاي ي هٞب
اهركت٘ اٖب بُط وبعٌّباجملٌ٘دٞب
 ً" 13كٍباهش٘آرباهش ع"ٞٙبط وب بلورب تخنيٚي بحمٌيربدُزٙيعبسلي ببط يوبعيٌّب
اجملٌ٘د.ٞب
" 14باه ِ ١بدوٟباهني ٘ "ب ا هٞبط تبب تخني ٚب .بح كٍبا طرلٜب ب ا بأطو بغ ح..ب
" 15ب ا ي هٞب ب ني ٚي باه ردييٞب"بٗٙو ٔٚي ب"ب ييرقباهر ِييٞب بفحييىباه ردييٞبدييّباهسييِٞب"ب
ادتِٟب ٔ ب:ب .د ٌ ْب ّبً ويٍبحمٌي٘ بشيٚعببٗب .بأليربحي جبحمٌيربد ٌي ْ.بط يتب
ةلت ٞبأع٘ا١باهسو ..ب
 " 16ف٘ا٢رب بكت بباه وىب ّبأ ٛبح ب"ب ني ٚبٗ و ٚب:بد رباهع اقب يّبأاي ربااب
ّبد رباهعؤٗح.ب ا بأطو بغ ح.ب
" 17

ٞبا

طب لباه وٌ ١ب باهنيرٍٙب"ُ بحم ععٝبأهنيٚتباِٞبٓ1356يبادتِٟب ٔ ب

:با ًٛب ّبحمٌرب

بااب ب23ب

خٞبط تب را باقرِّم.ب

 " 18األح ٙيياباه ي بااتشيئرب ٔ ي بًسييوٍب بيفييابا ي حب باشييذلاطباه وييٍب هوني ي "١ب
ادتِٟب ٕبب:حمٌربا ٘ا.ٟب ا بأطو ب باهعٙ

.ب

حتقَقاتى:
1

"اهتي ي ٙعباهلي ي رل"بهإلًي ي َبحمٌيييرب يييّب زل دٚيييىباه خي ي ٜبديييراباجملويييربا ي ي ً ب
ٗاهس

بًّبا ط ٘قبًِٕ.ب

2

" هكعٝباحل ا"بهإلً َباههٓيب.بب

3

"ا ٘عذبألٗٓ َبامٌوبٗاهت ع" ٙبهوخطٚيباه ورا .ٜب

4

"اه ٘ا٢رباجملٌ٘دٞب باألح ٙابا ٘ع٘د"ٞبهإلً َباهش٘ك ُٛب.ب

5

"األُس بب"هإلً َبأ ٛبا ربد رباهلعٍٙباهسٌ ُٛب.ب
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6

"اإلكٌ ي"بأل ٛبُحعب ّبً بك٘ بط وب تخنيٚنيٕب باتبلوراا.ب

7

"امع بٗاهت رٙىب" ّبأ ٛبح .ط وب ب سوبلوراا.ب

8

"ا ِ با ِ ٚب باهحخٚذبٗاهل  ٚب" ّباهني.ٍٚبب
ٓهاب إلع فٞب ىلباشذلاكٕب ب نيٚي بٗ حيخٚذبدير بًيّبأًٔي ابكتييباحليرٙاب

ٗاهع ي بٗغرلٓ بًوب ً ٕ٢ب ب" ا٢عٝبا

حباه ٌ ُ"ٞٚب يب(بحٚر بأ

ب يب(باشلِر .بب

ًأهنوا:
1

"اهسِّباهلدل٠ب"بهإلً َباه ٔٚني.ٛب

2

ٗ"اهل ٞٙب بدوٍباهعٗا"ٞٙبهوخطٚيباه ورا .ٜب
ٞباهح ٘ٝب"ب ّبام٘ .ٜب

3

ٗ"

4

ٗ"با ِتظٍ"ب ّبام٘ ٜبأٙل .ب

5

ٗب"باألً هٛباهشكعٞٙب".ب

6

"ً ت باهس ٝبًٗح باهسٝ ٚب بً٘ع٘د اباه وَ٘"ببهوٌ٘ىلبأليرب يّبًحيط ٟب
ا عٗحب ط شبكدل٠ب ا ٖ.ب

7

"ب ِنيٚذبا ِ اعبههٜٗباأل ح بٗاه ح ٢ع" بهلٌ يباهرّٙبأ ٛباحلسّباه ا.ٛب
بٗهوٞبٗغرلٓ ب .ب

8

"باألً هٛباهٚزٙرٞٙب"ب(بف ٔٚبًعامبٗأش بٗأ

9

"دٌرٝباه نيٕ"بب ٘ف باهرّٙبا ّبنراً ٞب(بن ىباأل ىبٗ خخٕبٗدو بدو. ٕٚب

" 10كش با خر اا"ببهزّٙباهرّٙبد رباهعلّب ّبد ربااباه و ٟباٍباهرًشني.ٛبب
ً٘" 11ا باهظٌآْب ىلب ٗا٢رب خٚذبا ّبح ْ".ب
" 12ام٘ابباه ٓعب ب ٗا با ني ع"

ّب  ٌٞٚٚش نب ب نيٚنيٕبٗ عاجبحر. ٕ ٙب

" 13اهر باهل ًِٞب بأدْ ٚبا ٞ٢باه ًِ "ٞب ب ّبحكعباه سني ُ.ٛب
ُ" 14زٓٞبا ٘اطعبٗ ٔكٞبا س ًوبٗاهِ٘ااع" به رباحلٛب ّبفخعباهرّٙباحلسٚف.ب
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الفصل الثاني :جهىده في نقذ متن الحذيث النبىي
مدخل :
هنيربآتٍبدوٌ ١بامع بٗاهت رٙىب ِنييربا يثباحليرٛ ٙبٗ"ٙبتكويٟبًيّبحٚياُبباإل

ي يب ب

اهِحيي٘ باه ًييٞباهي بٙشييرلبفٔٚي ب يضُبك ي بأٌ٢ييٞباهِنيييرباحليير;ٛ ٙبعييعٗ ٝباهِظييعب ب
ًتيييْ٘باهعٗاٙيي ا ٗزم وْ٘بذهيييمبًيييّبأ كيي ْباه ٌوٚيييٞباهِنيرٙيييٞبٗأاسييئ ب بدويييٍباميييع ب
ٗاهت رٙى"."3ب ٗ"أْبًِٔجباقرالبٙشٌىبُنيرباألا ُٚربٗا تْ٘بً ب

بأْباهت٘اوب بُنيرب

األا ُٚرب ١ب ط ٞ ٚبختححٍٔب باهع يبٗاألا ُٚرب.4ب
ٗاقييراْ٘ب"هتلييو ٍٔبة عفييٞببحييرٙاب ايي٘يبااب ييوٟباابدوٚييٕبٗاييوٍب ي بهييرٍٔٙب
ًول يٞقب ٙعفييْ٘بً ي بٙحييذبأْبِٙسيييب ىلباحلييرٙاباهِ ييٜ٘بًٗ ي ب بٙحييذب هشييرٝبً ييعفتبٍٔب
ح٘ايباهِيبب وٟباابدوٕٚبٗاوٍبٗأن٘اهٕبٗأف هٕ5".بب
ف قييراْ٘بٗ ْبآتٌيي٘اب ِنيييرباهسييِربألُييٕباأل ييىبهليئٍِبملبٌُٔٙويي٘اب

ويٞقبُنيييربا ييثب

احلر ٛ ٙبًٗ بُٗ رب بكتيباه وىبأٍُٔبٙل ْ٘بك رلابًيّباألح ٙيابه ويٞباهسيِرب ْٗب
دوٞبا ثب

بٓ٘بألٍُٔبنربٙلت ْ٘ب ههمب ٗنربٗعذبٓهاباألًعباهشٚعبا وٌٛبٗٓ٘بًيّب

ا سييتنيع٢لب بٓييهاباه ّ ٙنييي٘يب بكت ييٕباهنيييٍٚب"األُيي٘ا باهل ش ي ً: 6("ٞه يّب ت ييوبكت ييهب
٘ا ٙعب

يِباحلرٙابٗ عا

ٍٔبٗكتييباه ويىبٗ يربكي رلًبابًِيبّباألح ٙيابٙطوي باألٌ٢يٞب

دو ٔٚب":حرٙابًِلع" ".طى "ب"بش ْٕبا ٘ع٘ق".ب"بً٘ع٘ق".ب
ٗك رلاقبً بٙني٘هْ٘ب باهعاٗ:ٜب"ُٙخرمب ِ كرل"".

حيبًِ كرل".ب"دِرٖبًِي كرل".بب

"ًِلعباحلرٙا"ب
ًٗييّبأُ يٍهباهِظيعهبٗ ييربأك ييعبذهييمبًييّب ٔييٞبا ِيي ٟبٗ ي بكي ْباألٌ٢ييٞبنييرب اديي٘اب ب
٘ا ٚي باهييعٗاٝباهِظييعب بأح ي ٍٔ ٙبٗاهط ييّبفييٌّٚب ي ١بةِلييعب ي باهو هيييبأْب ب ٘ٙييرب
حرٙابًِلعيفب بٗ باِرٖبليعٗ يفب بأٗب ويى بفويههمب ي ٗاب ذاباايتِلعٗاباحليرٙاهب
ُظييعٗاب باييِرٖبف٘ ييرٗابً ي ب ٙي لبِٗٓ يٕببفٚهكعُٗييٕ بٗك ي رلًابً ٙسييتوِْ٘ب ييههمبدييّب
(")1هقد املتن وعموخه بالخكم ع ى زواة الخديث عىد عل اء الجسح والخعديل" ي خالد الدزيع ()3
()2اهرس كخا " زي الخديث مً حهت املتن،يزاطت في مىهج املخدثين ويصىليين" ي.معتز الخطيب ( )449
 5بخص ررس م ررً كخ ررا " املى رراز املىي ر ف رري الص ررخيال والض ررعي " ب ررً الق رريم زح رره ( )33بخحقي ررق عب ررد ال ررسح ً املعلم رري ،ل :يزا العاص ر ت السي ررا
1996-ٌ1416م
( :)12( )6طبعت املج ع
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اهتحعٙذبيف يبا ثب باُظعب"ً٘عي٘د ابا يّبامي٘ "ٜب ير عبإيرٖب ي ب هٌ ٙيرب ىلبا تيْ٘ب
اه ي بٙييع٠بف ٔٚي بً ي بِٙلييعٖب بٗهلِييٕبنوٌ ي بُٙحييع ب ييههمب ييىبٙلت ييٛبغ ه ي ب ي هط ّب ب
اهسِر.ب
ٗكههمب كتيباه ويىبًٗي ب ُٙيىبًيّباألح ٙياب باهذلا يٍببإيربغ هييبذهيمبممي بِٙليعب
ًتِٕ بٗهلّباألٌٞ٢بٙسيتوِْ٘بديّب ٚي ْبذهيمب نيي٘شلٍبًِ":ليع"بأٗبذميٖ٘ب بأٗباهلي َب ب
اهيعاٜٗب بأٗباهتِ ٚييٕبدويٟب وييىب باهسييِربكنيي٘شلٍ"ب":في ْبملبٙوي بف ُي "".ملبٙسييٌوبًِييٕب
"".ملبٙهكعبزل د ب"".اعطعببفٚيٕ".ب"ملبٙتي وبدوٚيٕب" ".ه يٕبغيرلٖب".ببٙيعٗ٠بٓيهابً٘ن٘في ب
ٗٓ٘بأ ذبٗذم٘بذهم.أٓ.يبك ًٕبب
ٗٙني٘يب لٕبااب بك ًٕبدوٟبحرٙاب" أُ بًرِٙيٞبدويٍبٗدويٛب ٔيب"( 7ب يربأْب يلب
ُنيرٖبًّب ٔٞباهسِر":ا ني َباه ها:باهِظعب بًثبا دل بكىُب هًّب ًىبًِط٘قبا دلباُبيٍب
دععهٕبدوٟباه٘انوبدعحبحنيٚنيٞباحل يب ٗاابا ست ْ.ب
ٗٙني٘يبأٙل بًٗ":وبٓهابكوِّٕبفإذابن َباهدلٓ ْبدويٟب طي ْبا يث بملبٙت٘ني باحلليٍب
ط ُٕبدوٟبٗ ٘ بًتٍٔب ه٘عو(. 8ب
ف ٛبٓهاباهل َبً ب ٙلبأْباهشٚعبا وٌٛبممّبٙع٠بأْبهوٌخيرالبُظيعٝقبب باهت وٚيىب
ي ثب ْٗباهسييِربهلييِبٍٔب باهو هيييبٙلت ييْ٘ب ي هط ّبأٗباهِنيييرب باهسييِرب يير قببًييّب
اهتحعٙذب هِنيربهوٌثبٗاابأدوٍ.ب
املبحث األًل :جوٌدي يف نقد متٌن األحادٍث ملخالفتوا القزآن الكزٍه
اهنيييعمُْباهلييعٍٙبٓيي٘:باهلت ي بُباه ظييٍٚباهييه:ٜب ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ( 9ب ًٗ ي بذانب بأُييٕبكيي َُباهييعبب ييىبٗد ي بديي ملباهسييعبٗأ

 ٛﭽﭻ
يي ب

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(. 10
()7

()8
()9
()11

الخديث زواٍ الترمر في طيىه كخا املىاوب با :أها ياز الخك ت وع ي بابهرا زورم ()4157وورال َ :ررا حرديث غسيرب مىكرس  ،وأخسحره أبرى وعريم فري "الخليرت"
( )64/1وابً الجىش فري "املىضرىعاث "( )349/1وفري طرىدٍ ع برً ع رس السومرن (لرين الخرديث) وشرسيش الىعاري (طر و الخفرد) .ولره شراَد عرً ابرً عبراض
زواٍ الطبراورن فرري "امل جررم الكبيرر"زوم ( )11161والخرراكم فرري املظررخدز " ()126/2وفري طررىدٍ أبررى الصرلت الهررسو ُ(مررمهم) والخررديث حكرم عليرره ابررً الجررىش
بالىضررع فرري كخابرره "املىضررىعاث "( )176 /2وذكررسٍ الشررى اون فرري الفىامررد املج ىعررت زوررم ( )1189واهرررس كررمم املعلمرري َرررا الخررديث فرري حعليقرره ع ررى "الفىامررد
املج ىعت" ( )353-349فقد ّ
حىي الكمم فيه.
"اهرس حعليق الشيخ املعلمي ع ى "الفىامد املج ىعت" ()281
طىزة فصلت آلايت .42
طىزة اليظاء آلايت  .82واهرس " املىاز املىي " (. )59
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ٗاقيرِّاْ٘بزم وييْ٘بًييّبد ًي اب طي ْبًييثباحليرٙا:بخم ه تهييٕبهِحيي٘ باهنيييعمِْبأٗب
خم ه تهٕب ب ١ب ٕبًّبا ُٛباه ت.ٞب
ب ٗأ ع بً بأ يراٖبأٌ٢يٞباميع بٗاهت يرٙىبهِنييربا يثباحليرٛ ٙب بٓيهابا خياب"بخم ه يٞب
اهنيييعمْباهلييع"ٍٙب ذاب يي ه با ييثُباحلييرٛ ٙباهنيييعمْهباهلييعٍٙبخم ه ييٞقب ييعسمٞب ُٚييٕب
اه٘اعخٞبٗاهني ط .ٞب
ٙنيييي٘يباإلًييي َبأ ييي٘بحييي ببا يييّبحِ ييي ْباه سييي بب -بأحيييربدوٌييي ١باميييع بٗاهت يييرٙىب
ٗاهِنيييير( - 11ب باييي ٚقبك ًيييٕ بٗٓييي٘بٙنييييع بن ديييرٝقبد ًي يٞقبب بً عفيييٞباهيييعٗاٝب طعٙي ي ب
ا دت ي

بفني ي ي:ب"بًٗتييٟببدُييرَبذهييمب ٙ -ييفبٗ يي٘ بًت ييٞبأٗبش ي ٓرب -بٗا ييدلبُ سييٕب

شم ه باأل ٘يباه اٞب بدوٍبأْبا دلبً٘ع٘قيفب بٗ بشمّبفٕٚب بٗأْبُ نوٕباههٜب ع ب يٕب
ٓ٘باههٜبٗع ٕ"ب( 12بًٗنيح٘ ٖب أل ٘يباه اٞب:باهلت بب بٗاهسِٞب بٗ
ٗن يبأٙل ب ب ع

قباهحخ .ٞب

يٞبأ يٛب ٙيرباهيهٜبٙيعٜٗبديّبد يربااب يّبًسي ٘ ب عيٛباابدِيٕب

حرٙاب" اه٘ع٘١ب هِ ٚهب ّبملبزمربا ١ب" ( 13بفنيربني يب ب ع تيٕب:ب"بأ ي٘ب ٙيرب بٙيعٜٗب
دييّبا ييّبًسي ٘ بًي بملبٙتي وبدوٚييٕب بهيي ٚبُٙيبر ٠بًهيّبٓيي٘ب بٗ ب ُٙييعحبأ ييٖ٘ب بٗ ب ويرٖب ب
ٗاإلُس ي ْب ذابك ي ْب ٔييهاباهِ ييتب باييٍبملبٙييعٗب ب يدلًابٗاح يرًاب ي ه بفٚييٕباهلت ي بب ب
ٗاهسِ ٞبٗاإل

ق بٗاهنيٚ

بٗاهِظع بٗاهعأ;ٜبٙستخ بل ُ تٕبف ٔٚب ٗ بسمتجب ٕ 14(.ب

ّٗٙكربدوٟبذهمباإلً َبا ّباهنيٍٚب لٕبااب ىلبب با ٚقبك ًٕبدويٟبباحليرٙاب
ا ٘ع٘قبً  ِٚبد ً ابٗع ٕب:ب"ًِٗٔ :بخم ه ٞباحلرٙاب عٙذباهنيعمْ"( 15ب
ٗاهشٚعبا وٌٛب لٕباابٗاف بدوٟبٓهٖباهني درٝبًوب ٙي ٝب ٘عيٚذببٗ ٚي ْبٗٓي٘:بأُيٕب
ه ٚبا نيح٘ ب ع باحلرٙاب ذاب ه با ٓعباهنيعمْبأْبُٙع ب ذابأًلّبامٌوبأٗباهت ٗٙيىب"ب
ىبا نيح٘ بإُب ذاب ه بً ِٟبا يتبهونييعمْب بميليّبامٌيبوبأٗباهت ٗٙيىب"بأًي بخم ه تيٕب
هظ ٓعباهنيعمْب–ب كٌ بنيربٙشيرلب هٚيٕب يِٚوباه خي ٜب ب" يخٚخٕب"ب"فليٍبًيّبحيرٙاب
(َ )11ررى امررام أبررى حرراجم ع بررً حبرران ُ
الرظررتي أحررد كبرراز حفرراك الخررديث لرره املللفرراث الكويرررة مررً أشررهسَا " الخقاطرريم ويهررىاع " املطبررىع باطررم " صررخيال ابررً
حبان" وكخب " املجسوحين مً املخدثين " وكخا الوقاث " ث(َ )354ر مترحم في " جركسة الخفاك "( )921/3و"طير أعمم الىبمء " ()92/16
( )12اهرس كخابه " املجسوحين مً املخدثين" (  ) 127 /1جحقيق ح د الظلفن ،طبعت يازا الص ياي ،ل(َ1421 )1ر2111-م
( )13زواٍ أبرى ياوي فري " طريىه" زورم ( )84و الترمرر فري "طرريىه" زورم (  )88وابرً ماحره فري "طريىه" زورم ( )384وأح ررد فري "مظرىدٍ" زورم ( )3811مرً طسيرق شررسيش
الىعاي عً أبن فصازة زاشد بً كيظان العرس ي عً أبن شيد مىلى ع س بً ُحسيث عً ابً مظعىي به.
ومدازٍ ع ى أبن شيد وَى" مجهىل".وال الخافد ابً حجس في " " أطبق عل اء الظل ع ى جضعيفه.
" 14املجسوحين " ( )514/2جحقيق ح د الظلفن
(" )15املىاز املىي " بً القيم ( )59جحقيق املعلمي
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خخٕبٓ٘بٗغرلٖ بٗٓ٘بخمي ه بهظي ٓعباهنييعمْب بكخيرٙابا ِيوبًيّبامبٌيوب يلبا يعأٝب
ٗدٌتٔ ي بأٗب هتٔ ي بٗحييرٙاباهِٔييٛبدييّبأكييىبذٜبُ ي ببأٗبخمويييب بٗحييرٙاباهِٔييٛبدييّب
أكىباحلٌعباألٓوٞٚبٗغرلبذهم(. 16ب
ٗا ذكعبً ٗن تُبدوٕٚبًّبُنيرباهشٚعبا وٌٛبألح ٙابف ٔٚبخم ه ٞب ُٛباهنيعمْ.ب
( 1ن يب بُنيربحرٙاب" اهؤٍبأحٚٚفبًسل ِٚب ٗأًتفبًسل ِٚبٗاحشعُٛب ب ًيعٝب
ا سييي كل"ب(. 17ب ملبٙلييييّباهييييِيبب ييييوٟباابدوٚيييٕبٗاييييوٍبًسييييل ِٚبنييي ّبب ييي ِٟب
احلنيٚني ٛأً ب ب وعٖبفنيربٗ مبًّبأ ٕ٘ٙبأش ١ ٚاٍبك وٕب يرُّبٖبٗدٌُيبٕ اٍب ي بكيدلب
أ هبٙتكعبٗٙلتسيبا رَٗه ب ٗ ٙلبدويٟبُ٘ا٢ييباحلي بكٌي بٗ ي تٕب رزميٞب عيٛب
اابدِٔ ب بٗنرباًثباابدوٕٚب ني٘هٕب :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ( 18بٗاه ٢يىب:با نييى ملب
ٙلّبهٚس يبااب ىلبأْبٙزٙىبدِيٕبٓيهٖباهِ ٌيٞباهي ببابًيثب ٔي بدوٚيٕ.ببأًي بًي بكي ْب
ٙت بًّب ٘دٕبٗ ي٘قبأٓيىب بٚتيٕب رِٙيٞبفويٍبٙليّبذهيمبًسيلِ قب ٞب يىبكي ْبزم٣ٚيٕب
ا يباهل رلبف ِٚنيٕب بٗ ٖ٘با رلبًِتظعابلي١ٛبغيرلٖبفنييربٙتي عبلي١ٛباآل يعب ب
ٗه ٚبٓهابًيّبا سيلِٞب(. 19بٗنيربٗافي باهشيٚعبا وٌيُٛبباقيرالهباهيهّٙبعي ٘ابٓيهاب
احلييرٙابه ويييٞبغييرلباهسيييِربٗٓيي٘بُليي ٝبًتِيييٕبفٌٌييّبعيي ٕبهِليي ٝبًتِيييٕباإلًيي َب
اه ٔٚنيييٗ ٛا ّباميي٘ ٜب ٗا ييّبكيي رلبٗا ييّب يييباحلِ وييٛبٗا ييّبحكييعباه سييني ُٛب
ٗغرلٍٓبٗن يباه ٔٚني:ٛب"ٗٗ ٕبٓهٖباألح ٙابدِرٜبٗ -اابأدوٍ: -بإُٔباات ذبًّب
فتِيييٞباه نييييعبٗا سيييلِٞباه وييههّٙبٙع يييوبً ِ ٌٓيي ب ىلباهنيوييي;ٞبكٌيي باايييت ذبًيييّبفتِيييٞب
اهوِ20."ٟب"اٍبأاِرباحلرٙابا ت بدو ٕٚبٗف:ٕٚب" اهوئٍب ُيٛبأدي٘ذب يمبًيّبفتِيٞباهِي

ب

ٗفتِييٞباهنيييدل بٗدييهابباهنيييدل بٗشييعبفتِيٞبباهوِييٟبٗشييعبفتِييٞباه نيييع"21ب"ٗن ي يبا ييّبحكييعب
اه سني ُ-ٛ
()16
()17

()18
()19

بٗ ٕبذكعبا ّبام٘ ٜبهوخيرٙاب بكت يٕب"ب"ا ٘عي٘دب ا":بٗك ُيٕب

" يهىاز الكاشفت" ()246
زواٍ الترمررر فرري "طرريىه"كخا الصَررد بررا  :مررا حرراء أن فق رساء املهرراحسيً يرردخلىن الجىررت وبررل أغىيررا هم زوررم ( )2352مررً حررديث أوررع بررً مالررش ووررال َرررا
حديث غسيب ،وزواٍ البيهقن في "الشعب"زوم ( )1381مً طسق عً الخازّ بً الىع ان الليثي عً أورع برً مالرش بره وفري طرىدٍ (الخرازّ برً الىع ران) ورال
فيه البعاز ( :مىكس الخديث)،فالظىد ضعي وحاء مً حديث أبن طرعيد الخردز  .أخسحره عبرد برً ح يرد زورم ( ،)1112وابرً ماحره ()4126؛ مرً طرسق
عً أبن فسوة يصيد بً طىان السَاو عً عطاء بً أبن ز اح عً أبن طعيد به ،و السَاو ضعي ،وعطاء لم يظ ع مً أبن طعيد وال ابً كوير في البدايت
ٌ
ٌ
يورت مً حهت إطىايٍ؛ ألن فيه يصيد بً طىان أبا فسوة السَاو  ،وَى ضعي ٌ ًّ
ُ
حدا ،وفي مخىه هكازة .و أعلم
والنهايت "( : )499/8حديث ضعي
طىزة الضحى آلايت .8
" اهر ررس حعلي ررق املعلم رري ع ى"الفىام ررد املج ىع ررت زو ررم ( " )1( .)242 () 721الظ رركن الكب ررري" ( )2( )7/12زواٍ البع رراز  ،كخ ررا يذان ،ب ررا ال رردعاء وب ررل
الظمم ،بسوم  ،832ومظلم ،كخا املظاحد ومىاضع الصمة ،با ما يظخعاذ مىه في الصمة ،بسوم .589

ج
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أنرَبدوٕٚب ب مٖبً  ًِٙبهوخ يباه بً ابدو ٔٚباهِيب-

ُ ّ
| د .عبد الرحمن بن محمد العيزري

وٟباابدوٕٚبٗايوٍب; -بألُيٕب

ك ي ْبًل  ِّٚيب"ب""22بٗأً ي باإلً ي َبا ييّبك ي رلبفني ي يبكٌ ي ب نيييرَب:ب"ٗ بًتِييٕبُل ي ٝب".
ٗأً باحل فظبا ّب يبف لبأْبا يبُل ٝبًتِٕبٓ٘ب:خم ه ٞبح يبا سلِٞبٗاه نييعب
ني َباهِ ٘ٝبٗشعفٔ ب ٗإُٔب بٙحيوذبأْبُٙخٌيىبكٌي بلويٕب يضبًيّبحسيِٕبًيّبأٓيىب
ا -ديزب
احلرٙابفنيي يب:ب" ٗنيربٙطوي باايٍبا سيلل بٗٙيعا ب يٕبًيّباايتل ْبنو يٕب ب
ٗ يييى-

بٗاُلسيييعبهيييٕ بٗ ٘اعيييوبم هيييٕبٗكدل٢ ٙيييٕبٗدظٌتيييٕبٗ شيييٚتٕبٗحم تيييٕب

ًٗٔ تٕ بٗدوٟبٓهابا ِٟبلىب لٍٔباحلرٙابا عٜٗبدّباهيِيبب-

يوٟباابدوٚيٕب

ٗاييوٍ -أُييٕبن ي ي:ب"اهويئٍبأح يِٚفبًسييل ًِٚبٗأًِييتفبًسييل ًِٚبٗاحشييعُٛب ب ًييعٝب
ا س كل" ...بٗ بلوٕبدوٟبذهمبُظع;بألْب ب َبحر ٌٔٚ ٙبً بٙريُّبدوٟبأْبا يعا ب
ٕ:با س كلبًّبا ي بألُٕبذكعباه ْنيئٍباألغِ١ ٚب ىلبامِٞب"ب"23
(ٗ 2ن يب بُنيرٖب ثبحرٙاب" ُٛبألاتخٛبًّبد رٜبٗأً بٙشٚيب أأٌ ب باإلا َب
اٍ بأده ٌٔ ب ر بذهم بٗألُ بأدظٍ بد ً٘ا بًّ بأْ بأاذل بدوٟبد ر ٜباٍ بأفلخٕ بٗ ب
أ ايبأغ عبه رٜبً بااتو عُ 24("ٛب:بٙل ٛب بٓهاباه ببن٘يبااب

نبٗ ىل:ب

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴

﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ﭼ(. 25
(ً 26نيح٘ بك ًٕ ب– ب لٕ باا ب ىل -أْ بٓها باحلرٙا بخم ه بهحعٙذ بً ِ ٟبٓهٖب
اآلٞٙبًّباهنيعمْباهلع.ٍٙب

(")3الخلخيص الخبير" (-)1) )119/3اهرس زطالت الخافد ابً زحب "اخخياز يولى في شسح اخخصام املأل يع ى"

()122

( )24زواٍ أبى يع ى في ( مظىدٍ ) زوم (  ، ) 2764وابرً حبران فري ( الضرعفاء )168/1وابرً عرد فري ( الكامرل ) (  ) 351 - 349 / 1مرً طسيرق هرىح برً ذ رىان  ،عرً
ً
أخيه أيى بً ذ ىان  ،عً الخظً  ،عً أوع مسفىعا  .ووال ابً حبان  (:مىكس باطل  ،أصل له). ،ووال ابً عد  ( :وأيى بً ذ ىان عامت ما يسويه
يخراضع عليرره ،ووررال الهيومرري فرري ( مج ررع الصوامرد) (  ( : ) 159 / 5زواٍ أبررى يع ررى  ،وفيرره هررىح بررً ذ ررىان وغيررٍ مررً الضررعفاء ،والخررديث أوزيٍ ابررً الجررىش فرري (
املىضىعاث ) ( (,. 178- 177 / 1و الشى اون في "الفىامد املج ىعت" ()481
( )25طىزة يحصا آلايت .53
( " )26الخعليق ع ى الفىامد املج ىعت " ()481
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املبحث الثانُ  :جوٌدي يف نقد متٌن األحادٍث ملخالفتوا للسنة النبٌٍة الصحَحة
اهشعٞ ٙباإلا ًٞٚب ١ابةخ ايّباأل ٙي ْبكؤِّي بفٔيٛبحسيِٞب بدنيٚير ٔ ب بحسيِٞب
بأحل ًٔ حسييِٞب بم ا ٔييب ٗ ب ٘ٙييربفٔٚيي ب ِ ي نضبن ي ب"ٙنييي٘يبااب يي ىلب:بﭽ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(. 27ب

ٙنييي٘يبا ييّباهنيييٍٚب ًُ ًِٚي بد ًييٞباحلييرٙاباهييهٜب بٙحييذبأْبُِٙسيييب ىلباهييِيبب ييوٟبااب
دوٕٚبٗايوٍبًِٔٗ":ي بًِ نليُٞبباحليرٙاب ي ب ي ١اب يٕباهسُيِٞبًِ نليٞقبب ِٚيبٞب فليىبحيرٙاب
ٙشٌىبدوٟبفس

أٗباويٍب أٗبد يا أٗبًير ب طيىب أٗبذَبحي ب أٗبذمي٘بذهيمب بفعاي٘يب

ااب ييوٟباابدوٚييٕبٗاييوٍبًِييٕب ييعئ".ب( 28بٗأً ي بخم ه ييٞبا ييثباحلييرٛ ٙب ييثبحييرٛ ٙبم ييعب
فٔهاب ٘ٙرب بك َبأٌٞ٢بامع بٗاهت رٙىب ل عٝبًّٗبُظيعب بكتييبباه ويىبٗ يربًيّب
ذهمباهش١ٛباهل رلب ٗٙنيع باهشٚعبا وٌٛبٓهاباألًعبأحسيّب نيعٙيعبٗ ب ي

ب يهكعٖبٗاْب

ك ْبفٕٚب س بني يب ب"بلٌ٘قب اي ٢ىبأ ي٘يباه نييٕبب":بنسيٍب يضُباأل ي٘هٚلباأل ي ب
ىلبًنيط٘قٍب له ٕب بًٗنيط٘قٍب حرنٕ بٗغرلٌٓ .بفهكعٗابًّبا نيط٘قب له ٕبًي بني َب
اهدلٓ ْباهني طوبدوٟب

فٕ.ب

أن٘يبراهني ٢ىباهشٚعبا وٌٛد:باهش ُْبكىباهش ْب باهدلٓ ْباهنيي طوبفيإذاب يذبف حليرٙاب
ا خ ه بهٕب بشمو٘بدّبٗ ٔلب:ب
األٗي:بأْبٙلْ٘ب ب اِ ٖب وىيف.ب
اه ُ:ٛبأْبٙلْ٘بٗنوب وٚرليفب بًتِيٕب زٙي ٝبأٗبُنيي

أٗب نييرٍٙبأٗب ي رل أٗب يرٙىبه يظب

آ ع بأٗبذم٘بذهمبمم بٙوٚعبا ِ.ٟب
ٗهييّبإييرب ْبش ي ١بااب ي ىلب عٓ ُ يقببن ط ي قبٙني ًِٚٚي بخم ه ي قبحلييرٙااب بٗ ييراهب–ب ْب
كِتبًّبأٓىباحلرٙاِبٗاه ٍٔب–بً بٙيريبدويٟبأحيرباهي٘ ٔلبا يهك٘ .ّٙببني يب لُيبٍٔ:ب
ًّٗبا نيط٘قب له ٕبً ب ُنيّيبدِٕبفوٍب ٘ٙربدِربأٓوٕ.بٗ ٖب لٍُٔ.ب
ٗأنيي٘يبراهني ٢ييىباهشييٚعبا وٌييٛد:بهييٕبٗ ييٕيفب ذابك ي ْبٙتلييٌّبحلٌ ي قببشييعد ٚقبملب ٙييتب
ورلٖ بفإْبااب

نبٗ ىلبًتل ِّىبيف ظباهشعٞ ٙبألْبحمٌيرًباب يوٟباابدوٚيٕبٗايوٍب

ي ُباألُ  ٚي ١ب ٗشييع ٙتٕب
( )27طىزة اليظاء آلايت .82
(" )28املىاز املىي " بً القيم

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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يفٚاب ب ٙنيٟب بً بسم ظبًِٔ بحكٞبدو.ٕٚبٗاحلي ُببأُيٕب ذابٗ يرب يدلبًِسي٘بب ىلباهيِيبب
وٟباابدوٕٚبٗاوٍببف بشمو٘بدّبٗاحربًّبأ ٞبأٗ ٕ.ب
األٗي:أْبٙلْ٘بٓ٘ب–أٗبحكيٞب ٘افي بً ِي ٖب -بً٘ ي٘ اب باق ي٘ابًيّباهشيعٞ ٙب ِنييىب
نيَ٘ب ٕباحلك.ٞب
اه ُ:ٛأْبٙلْ٘بش١ٛيفبفِسع.ب
اه ها:بأْبٙلْ٘بٗنوب بًتِٕب وٚرلب بكٌ ب نيرَ.ب
اهعا وب:بأْبٙلْ٘بكه بدٌراب بأٗب ط ق.بفيإذابن ًيتْباحلكيُٞببدويٟبُ يٛباه ايٞباألٗىلبب
لباهلهببٗاابادوٍ(. 29بًّٗباهٌِ ذجباه بأُلعٓ باهشٚعبا وٌٛبهألح ٙاباهي ب
ًتِٔ بخم ه بهوسِٞباه ِٞٚباه٘اعخٞباهحخٚخٞبٓهاباحلرٙاب:بب
 -1حرٙابأ ٛبا ٚربا ر ٜب:أْب ا٘يهبااب وٟباابدوٕٚبٗاوٍبأ هباهعاٞٙبفٔزٓي ب ب
اييٍبن ي يً:هبّب ٙييهٓ بيفنئ ي ببفك ي ١بف ي ْبفني ي:أُ ي بن ي ي":أًضِب"اٍب ي ١ب ييىبفني ي ي:ب
"اًض" اٍبني يب يوٟباابدوٚيٕبٗايوٍ:بٗاهيهٜبكيعَبٗ يٕبحمٌي باربألدطِٔٚي ب ي قبب ب
 ٙع.بٓ نيب ٙبدو.ٛبف ُطو بحتٟبفتذب ٚدلبٗفرهن بٗ ي ١ب ك٘ ٌٔي بٗنرٙيرٌٓ ب–بني يب
ًح يب:ب ك٘ ٔ بٗنرٙرٓ (. 30بن يباهشٚعبا وٌٛب:أن٘يب:أ ىباهنيحٞبًشئ٘ ب ٗآي ب
دٞبًّباهحخ  ٗ ٞضبذهمب ب"باهحخٚخل"(. 31بٗهلّب باي ٚقبٓيهٖباهعٗاٙيٞب
ً ي بُِٙلييعبًييّبذهييمبن٘هييٕ:بب ْباهييِيبب ييوٟباابدوٚييٕبٗاييوٍبن ي ي:بٗاهييهٜبكييعَبٗ ييٕب
حمٌر".ب ٗ ب ٙعحبدِٕب وٟباابدوٕٚبٗاوٍبإُٔبحو بة ىبٓهٖباهٌٚلب بٗ

بك ْب

ضبأ خ ٕبسمو ب ٔ .بًّٗبذهمبن٘هٕ:ب ُٕب يوٟباابدوٚيٕبٗايوٍبٓيزباهعاٙي.ٞب ...خل.ب
ٗا شٔ٘ بأْباهِيبب وٟباابدوٚيٕبٗايوٍبن يىباهنييَ٘بٙيً٘ل بايٍبني ي:بألدطيلباهعاٙيٞب
غراب

بسميُباايبٗ ا٘هيٕب بف

ذباهِ

بٗكىيفبٙع ٘ٓ بف اىب ىلبدوٛب عيٛب

اابدِٕ بٗك ْبأ ًربفت ىب بدِٕٚٚبفيدلأبف دطي ٖباهعاٙيٞب".ببًِٗٔي بن٘هيٕ":بحتيٟبفيتذب
ٚدلبٗفرهن"ب

(" )29مج ىع زطامل أصىل الفقه " ()21-21
( )31الخديث زواٍ أح د في مظىدٍ ( )16/3زوم ( )11122وأبى يع ى املىص ي في "مظىدٍ زوم ( )1346والبيهقن في الظكن الكبري ( )358/9مً حديث إطرساميل
عً عبد بً عص ت ال ج ي عً أبن طعيد الخدز به  ،وال ج ي مىكس الخديث وود جفسي بهرا اللفد.
( )31البعاز زوم ( )2975ومظلم زوم ( )2417مً حديث طل ت بً ي ىع هنع هللا يضر
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ٗا عٗحبأْبفرهنبملب ُ تذبيفعباب ٗهلّب بفتختب ٚدلبأ اىبأٓىُبفرنب ىلباهيِيبب
وٟباابدوٕٚبٗايوٍبفح حلبٖ٘.أٓ.ييبا يعا بًيّبك ًيٕ.ببًٗ ي يبم يعبممي بأُليعٖباهشيٚعب
ا وٌٛبًّبا ثبا خ ه بهأل ٘يباه تٞبٗاألح ٙاباهحخٚخٞبا ت٘ا عٝبب
 ً -2ب ٗاٖباإلً َباهِس ٛ٢ب لٕبااب بكت ٕب"ا ح " ٢ب نٍب( 31بن ي:بأ دلُ بأ ي٘ب
عبحمٌرب ّبد ربااب ّبا

نبا خعًٛبن يبحراِ باألا٘ ب ّبد ًعبن يب:حراِ ب

شييعٙمبدييّبًِحيي٘ بدييّب ْ ييٛبدييّبدوييٛبني يب ي ١باهييِيبَّبأُي يفبًييّبنييعٙوبفنيي ه٘ا:بٙي ب
حمٌرب ُ ب رلاُمبٗحو ١نب ٗ ْبأُ ا بًّبد ٚرُ بنربأ ٘نبه ٚب ٍٔب غ ٞب باهيرّٙب
ٗب ب غ ٞب باه نيٕ ب

بفعٗابًّبع ٚدِ بٗأً٘اهِ بف

ٍٓب ه ِٚب.بفني يبأل ٛب ليع:ب

ً ب ني٘ي ببفني ي:ب رن٘اب ٍُٔبمرلاُمبٗأح فم.بفتوٚعبٗ يٕباهيِيببايٍبني يبه ٌيعبًي ب
نييي٘ي بن ي ي:بب ييرن٘ابأُٔييٍبمرلاُييمبٗحو ي ١ن.ببفييتورلبٗ ييٕباهييِيبباييٍبن ي ٙ:ي بً شييعب
نيييييييعٙوبٗااِبه ٚيييييي ّباابدويييييييٚلٍب يييييي بًيييييييِلٍبنيييييييرباًيييييييتخّباابنو يييييييٕب
هإلمي ْ فوٚلييع ِلٍبدوييٟباهييرّٙبأٗبٙلييعبب لييلٍب.بفني ي يبأ يي٘ب لييعبأُ ي بٓيي٘ب ٙي ب
ايي٘يباا.بني ي:ب .بني يبدٌييعب:بأُي بٓيي٘بٙي ب ايي٘يباا.بني يب:ب ب ٗهلييّبذهييمباهييهٜب
شمح باهِ ى بٗنربأدطٟبدو ًٚبُ ويٕبشمحي ٔب(. 32بني يباهشيٚعبد يرباهيعلّبا وٌيٛب
:أن٘ي:أًي ب ٗاٙيٞبشيعٙم بفشيعٙمبًيّباألكي عب ٗفٚيٕب شيٚوبهي ٚب هشيرٙربٗهلِيٕب
ك رلباهوو بًٗره ب
ٗ بنحتٕ:بُل ٝب
أٗ ق:بألْبا شعكلبملبٙلُ٘٘اب ٙوٌْ٘بً باه نيٕبحتٟبٙهكعٖٗ.ب
ٗا ُ ٚق:با ت٘ا عبدّبدٌعباهشر.ٝب
ٗا ه :ب ب ُٙعحبأْبنعٙشً بك ُ٘اب رلاُ يبهوِيبب وٟباابدوٕٚبٗمهٕبٗاوٍب يرباشلكيعٝب ب
ٗ بحو  ١ىبك ْب ِٕٚب وٟباابدوٕٚبٗمهٕبٗاوٍبٗ ٚئٍِب يرباحلرٚ ٙيٞبدٔيربً يعٗحب
ك ي ْبٗنييوباهذلاعييٛبفٚييٕبدوييٟبأْبٙييع ب هيئٍٚبًهييّب ي ٖ١بًٍِٔ فييإْب ييختباهنيحييٞبف ي ب
ميلّب ب رباحلرٞٚ ٙب ٗنربك ْباهِيبب وٟباابدوٕٚبٗمهٕبٗاوٍبد ٓرٍٓبدويٟبأْب
ٙع ب هٍٔٚبًّبزم٣ٚيٕبًئٍِبٗٗفّيٟبشليٍب بفيإْبكي ْبااتشي بأ ي ب ليعبٗدٌيعب بف شي اب
( )32الخ ررديث زواٍ ف رري "الظ رركن الكب ررري"( )311/7زو ررم )8194معخص رسا وأح ررد ف رري املظ ررىد ( )1335والخ ررديث أص ررله ف ري البع رراز ( )2942ومظ ررلم ( )2416م ررً
ً
حديث طهل بً طعد مسفىعا به.
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دوٕ ٚبة بفٕٚبٗف ١ب ه ٔرب فو ٚب بذهمبً بٙلعٕٓباهِيببب وٟباابدوٚيٕبٗمهيٕبٗايوٍب
ٗاابأدوٍ(. 33ب
ٗ -3ن يب لٕباابب بُنيرٖبحليرٙاب"ب ًهّبٗهربهٕبا اٞبأٗ ابفوٍبُٙسٍبأحرهٍٓبحمٌرا ب
فنيييرب ٔييىب"ب(. 34ب نييربٗهييربهوييِيبب ييوٟباابدوٚييٕبٗاييوٍبأٗ بفوييٍبٙسييٍبأحييرابًيئٍِب
ٗكهابٗهرب ه وٛبًيّبف طٌيٞبفويٍبٙسيٍباهيِيبب يوٟباابدوٚيٕبٗايوٍبأحيرٍٓبحمٌيرقا ب
ٗٗهربهو

بدشعٝبفوٍبٙسٍبحمٌراب بٗٓهابك رل.بأٓ.ي( 35ب

 -4بٗرمتٍبٓهاباألً وٞب ٔهابا يباههٜب وٕباهشٚعبا وٌٛبخم ه بهوني٘ادرباهشعدٞٚب
بن يب بُنيرٖب ثبحرٙاب" ُ اُباهشه عب باألُ بأً ْبًّبامهاَ"(: 36بب"ًتِيٕبًِليعب
ٗكيههمبايِرٖب".ب ذب يع ب يٕب شيرّٙبديّبدُنيٚيىبديّبا يّبشئ ببديّبأ يٛبايوٌٞبديّبأ ييٛب
ٓعٙييعٝبًعف٘د ي .ب ٗهيي٘ب ييع بة ييىبٓييهابانيييٞبهني ي ه٘اب :طييىبٗادتييه ٗابدِييٕب ُييٕبه وييٕبأُب ييىب
دو ٕٚأٗبذم٘بذهمب بًوبإُٔبًّب ٗاٞٙبأ ٛب

حلبدِٕب ٗح يبأ ٛب

حلبً عٗف. 37(ٞببب

ٗاألً وٞبك رلٝبهألح ٙاباه بحلٍبدو ٔٚباهشٚذبا وٌٛب ب ت ً قب ب ربًّب ٙلي ب
أْبط ٞ ٚباه خ٘مبا ِش٘ ٝب باجمل اباه وٌٞٚباقلٌٞب نيتلٛباهذلكٚزبٗبا

تحي

ب

ٗٓهابً ب ادٚتٕبِٓ بًوبدوٌٛب ْبا ٝباه وٌٞٚبا ت حٞب بٓهاباه خابغزٙعٝب راق بأني٘يب
ٓهابً ته اقبدّبدرَباإلك بًّب ٙعا باهش٘آربٗاألً وٞباهتط ٚنيٚيٞب بكيىبً خيابةي ب
ٙتِ ايييبًييوبا تيي٘فعبهييرٜبًييّبُحيي٘ بك ي رل ٝبٗ

ييٞب ب نيٚنيييٕبهلت ي بب"اه ٘ا٢ييرب

اجملٌ٘دٞبًّباألح ٙيابا ٘عي٘د"ٞبهيإلببًي َباهشي٘ك ُٛب ليٕبااب ي ىلب

(38

بفنييربأ ي ْب

نبب بًٗ عفيٞبا ن يٞبهوت وٚيىبباحليرٛ ٙباي٘ا١بكي ْبه ويٞب با يثبب بأٗب باهسيِرب
دّبدويٍب يٍ
ٗاابأدوٍ.ب

(" )33جساحم مىخعبت مً المهريب وامليزان" للشيخ املعلمي ()85-84
ّ
املصي ر ي هقررل الرررَبي فري "امليرزان "( )336/4عررً
( )34زواٍ ابرً عررد فرري "الكامرل "( )2363/6عررً ابررً عبراض مسفىعررا وفرري طرىدٍ :مصررعب بررً طرعيد أبررى خيو ررت
ابً عد وىله فيه  :أهه يحدّ باملىاكير عً الوقاث.
( )35حاشيت الفىامد املج ىعت ()471
( )36زواٍ ابرً عررد فري " الكامررل ( )1119/ 3مررً حرديث أبررن َسيررسة وفري طررىدٍ "زشررديً برً طررعد " فرري "الخقسيرب" ( " )326ضررعي " ،والخررديث حكرم عليرره ابررً
الجىش بالىضع اهرس "املىضىعاث " زوم () 312
(" )37حاشيت الفىامد املج ىعت " ( .)475
( )38اهرس الفىامد املج ىعت ()465()459( )412،398،321،282،275
واهرس كخا "الىحدان" لل علمي ()246()243( )233()93-92(86-83
وكخا "زطالت في الخعقيب ع ى جفظير طىزة الفيل " ( )44طبع ض ً "ثثاز الشيخ املعلمي " ضعىايت مج ىعت مً املخققين ع ى زأطهم ي ع ي ع الع سان.
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ٗ بٓييهابك ٙييٞبه  ٚي ْبًيئِجباهشييٚعبا وٌييٛب بُنيييربا تييْ٘باحلرٚ ٙييٞب ٗ نيييٛبل ي يب
هو خيياب ب ٔيي٘ ٖب بُنيييربا تييْ٘باحلرٚ ٙييٞب ذاب ه يتب:باإل

ي قبأٗب ه ييتب أٗباأل يي٘يب

اهشعدٞٚبٗاهني٘ادربا نيّع  ٝأٗب ه تب عٙذباه نيى.ب
ٗ ة بأْبط ٞ ٚباه خاباه وٌيٛب نيتليٛبديرَباهت٘ايوب با ٘عي٘قبف ٚنييٟباجملي يب ح ي ب
هو ح لبهولت ٞب بً حابأ ع٠بًّبً حيابُنييربا يثباحليرٛ ٙبدِيرباهشيٚعبا وٌيٛب
لٕبااب ىلب ٗاابأدوٍب.بب

الخاتمت :
ًّب

يباات عا باه حابه ضباهنيعا١اابهوشٚعبا وٌٛب بدوٍباحلرٙابٗ

ٞب

بُنيرٖبهي ضبًتيْ٘باحليرٙاب ٗ ني ٚيرٖبهي ضباهني٘اديرب بٓيهاباه ي بب بًٗيّببأٌٓٔي :ب
ُنيرٖبهوٌثباحلرٛ ٙب ذاب ه بً ِٟبا تي قب باهنييعمْباهليعٍٙب بميليّبً يٕبامٌيوبٗ ب
اهت ٗٙى أٗبأ

بًّبأ ٘يباهسِٞباهِ ٘ٞٙببٗاهشعٞ ٙباه تٞب.ب

ُٗتجبهو حابأْباهشٚعبا وٌٛبزم يىبًيّبُلي ٝبًيثباحليرٙابنعِٙيٞقبب باهت وٚيىب -ب
حتٟبٗه٘بزل ِٚبذهمب و ٚقبك ش ق -كٌ بٙسٌٕٚب يضباقيبرال بٗهليّبٓيهاباألًيعب
ٗٓ٘بُنيربا ثبه ٚبهلىبًّب و ب ش١ٛبًّبدوٍباحلرٙابٗ

بًّب ع بفٕٚب بٗأ

ذب

هرٕٙبًويلٞب باحلرٙاب ٙعحبحرٙاب ا٘يبااب وٟباابدوٕٚبٗايوٍببًيّبغيرلٖب ل يعٝب
مم ايٞبشليهاباه وٍ ٗاه خياب بٓيهابا ٘عيي٘قب ايبيف يٞب ىلباايتنيعا١بهلتييباهشييٚعب
اقنينيييٞبٗا اييت ٝبًييّبً حظ ييٕباهنيٌٚييٞبٗه ييىبًي بذكييعب بٓييهاباه خييابا ختحييعبًي ب
 ٙطٛب ٘ ٝبًحوعٝبأٗبُ فهٝب ىلبً ب رٓ ب ٘عذبًِٔكٞٚباهشٚعبا وٌيٛب بُنييرٖبهوٌيثب
احلرٛ ٙببٗاابأدوٍ.ب
ب
ب
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مصادر البحث :
1

أاعبُنيربا ثب باحللٍبدوٟب ٗاٝباحلرٙاب" ااٞبُظعٞٙب ط ٚني"ٞٚب ه ٚب .ب هيرب
ّبًِح٘ باهر ٙ

2

أ ا١به ضبا

بًّبًِش٘ اابًلت ٞبا ومبا ٘ .ب
عّٙبح٘يبًِٔجباقرالب باهِنير"ب بح فظب ّبحمٌيرباحللٌيٛبب

اهط ٞباألٗىلب(ٓ1433ي ب
3

األد َب ب رلباهرّٙباهز كوٛببط ٞب ا باه وٍبهوٌ ٙلب باِٞبٓ1418يبب

4

األُ٘ا باهل ش ٞب ب بكت بب"أع٘ا١بدوٟباهسيِ"ٞبًيّباهزهيىبٗاهتليوٚىبٗاجمل في"ٞب
ني ٚبدوٛب ّبحمٌرباه ٌعاْب بط ٞب ا بد ملباه ٘ا٢ربباهط ٞباألٗىلب(ٓ1434ي بب

5

آتٌ َباقرالب ِنيرباحلرٙاباِرابًٗتِ ب"ب بحمٌربهنيٌ ْباهسو  ٛب

6

اه راٙييٞبٗاهِٔ ٙييٞب"بهوخ ي فظبا ييّبك ي رل(ابٓ774ييي بب ني ٚي باهذلكييٛب بط:بٓكييع ب
األٗىلب(ٓ1417ي .بب

7

ٙعباإلا َ"ببهوهٓيبب(آ748يي بب نيٚي ب .ب شي بدي٘ا بً يعٗحببط:ب ا باهويعبب
األٗىلبٓ2003ي.ب

8

ر ٙيباهعاٜٗبشيع ب نيعٙييباهِي٘اٜٗبهوكي يباهيرّٙباهسي٘ٚطٛب(ابٓ911يي ب ب نيٚي ب
ُظعباه ٛ ٙب بًلت ٞباهل٘اع باهط ٞباه ُٞٚب(ٓ1415ي .ب

9

عا ٍبًِتخ ٞبًّب"اهتٔهٙي"بٗ"ا ٚيزاْ":ببهوشيٚعبد يرباهيعلّبا وٌيٛب

ٚي بدويٟب

ّبحمٌرباه ٌعاْب:ط ٞبد ملباه ٘ا٢رباهط ٞباألٗىلبٓ1434يب
 10اهتِلٚىبة ب ب ُٚيباهل٘اعٜبًّباأل طٚى"ب ني ٚبدوٛباه ٌيعاْبٗحمبٌيربدُزٙيعب
سلي بٗحمٌييربأ

ييىباإل ي حٛب بط ييٞب ا باه ٘ا٢ييرب"ط( 1باييِٞبٓ1434يييبعييٌّب

لٌ٘دٞب"ما باهشٚعبا وٌ."ٛبب
 " 11نيعٙيباهتٔهٙي"ب:بهوخ فظبألرب ّبدوٛب ّبحكعباه سيني ُٛب(ابٓ852يي ب نيٚي ب
أ ٛباألش يبش غ باه كست ُٛببط:ب ا باه

ٌٞببط( 1بٓ1418يب

 12اهت نيٚيبدوٟبا٘ ٝباه ٚى ب ي هب  ٚبد يرباهيعلّب يّبسميٛبا وٌيٛب ب نيٚي بحمٌيرب
أ ىباإل

حٛب بط ٞب ا بد ملباه ٘ا٢ربط( 1بٓ1434يب -ب

 13ا ح ي " ٢بهإلً ي َبأ ييٛبد ييرباهييعلّباهِس ي ٛ٢ب(ابٓ303ييي ب ني ٚي بأ ييٛب اييخ قب
احل٘ٙفب بط ٞبًّاسٞباه ني ف.ٞب
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" 14اوسيييييوٞباألح ٙييييياباهلييييي ٞ ٚبٗا ٘عييييي٘دٞب"بحمٌيييييربُ
(آ1420ي ط بًلت ٞبا

ُ ّ
| د .عبد الرحمن بن محمد العيزري

يييييعباهيييييرّٙباأله ييييي ُٛب

ح.ب

 15ايييِّبا يييّبً يييٕبهإلًي ي َبحمٌيييرب يييّبٙزٙيييرباهنييييزٗٙف (ابٓ273يييي ب نيٚي ي بشي ي ٚيب
األ ُ ؤٗطبٗم عّٙبب بط ٞبًّاسٞباهعا هٞب
 16اييِّباهذلًييهٜب"بام ي ًوباهحييخٚذ"هإلً َباهذلًييهٜبأ ييٛبدٚسييٟبحمٌييرب ييّبايي٘ ٝبب
اهذلًهٜب(ٓ279ي ب ني ٚبش ٚيباأل ُّٗطبٗم عّٙب بًّاسٞباهعا ه.ٞب
 17اه ٘ا٢ييرباب جملٌ٘دييٞب باألح ٙيييابا ٘عيي٘دٞب"هإلًيي َبحمٌيييرب ييّبدوييٛباهشييي٘ك ُٛب
(آ12502ي ب تخني ٚبد رباهعلّب ّبسمٛبا وٌٛبط:ا لتييباإلاي ًٛباهط يٞب
اه ُٞٚب( 1392ب
 18اهل ٙييٞب بدوييٍباهعٗاٙييٞب"بهوخطٚيييباه وييرا ٜب(ابٓ463ييي بط ييٞب ا٢ييعٝبا ي حبب
اه ٌ ُٞٚباِٞباهِشعبٓ1357ي.ب
ً 19سِرباإلً َبألرب ّبحِ ىب بهألًي َبأليرب يّبحمٌيرب يّبحِ يىب(بٓ241يي ب نيٚي ب
اهذلكٛبٗاأل ُّٗطب بط ٞبًّاسٞباهعا هٞب باألٗىلبٓ1420يبب
 20ا ِ با ِ ٚب باهحخٚذبٗاهلي " ٚبأل يٛبد يرباابحمٌيرب يّبأ يٛب ليعب يّبأٙي٘بب
ا ييّبنييٍٚبام٘ ٙييٞب(آ751ييي ب ني ٚي باهشييٚعبد ييرباهييعلبّب ييّبسمييٟبا وٌييٛب ب ا ب
اه

ٌ ٞبط( 1بٓ1419ي.ب

 " 21لٌ٘قب اي ٢ىبأ ي٘يباه نييٕب"بهوشيٚعبا وٌيٛب ب نيٚي بحمٌيربدُزٙيعبسلي بط يٞب
د ملباه ٘ا٢رباهط ٞباألٗىلب(ٓ1434ي بعٌّبلٌ٘دٞب"ما باهشٚعبا وٌ."ٛب
ً 22نيرًييٞبامييع بٗاهت ييرٙىب ب ييّبأ ييٛبح ي باهييعا ٜب :ني ٚي بد ييرباهييعلّبا وٌييٛب
"ط ٞب ا باهلتيباه وٌ.ٞٚب
 23ا ر ىب ىل بما باهشيٚعبا وٌيٛب ب ي ه ٚبدويٛب يّبحمٌيرباه ٌيعاْ بط يٞب ا بدي ملب
اه ٘ا٢رب:بط:باألٗىلب(ٓ1434ي .ب
 24ا ٘ع٘د ابأل ٛباه عجب يّبامي٘ ٜب(ابٓ597يي ب نيٚي بُي٘ باهيرّٙبشيلعٜبط يٞب
أع٘ا١باهسو بط( 1بٓ1417يببب
ًٚ 25زاْبا دترايب بُنيرباهع يب بهإلً َباههٓيب(آ748يي ب نيٚي بحمٌيرب عي٘اْبب
دِنيس٘اٛب بُشعبًّاسٞباهعا هٞباألٗىلبٓ1430يب
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 26اه٘حراْب"بهوشٚعبد رباهعلّبا وٌيٛب ب نيٚي بدويٛب يّبحمٌيبرباه ٌيعاْبط يٞب ا ب
د ملباه ٘ا٢ر باهط ٞباألٗىلب(ٓ1434ي.ببببببببببببببببببب
آ1380ييي ُشعب
ُ" 27زٓيٞباهِظيعب ب يعا ٍباهنييعْباه هيابدشيع"بقٌيربحمٌيرب ي ٝب( ب
ًعكزباهٌٚفبهور اا ابٗاه خ٘مببط1ب(ٓ1406ي .ب
ِٓ" 28كهييعباه وييٍبًٗ نوييٕب باهيي"ٌّٚببهوني عييٛب زل دٚييىباألكيي٘قب(ابٓ1428ييي ط ب ا ب
اه لعبا

عبط( 1بٓ1415ي.ب

" 29ب خٚذبًسوٍبًوبشعحٕبهوِ٘ٗ"ٜب(آ676ي بطب:ب ا با ّبحزَبطب( 1بٓ1433ي.
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