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 :المقدمة

 بصننة عهقن  لكن  الظنهرة  والربارنن  القنهرة  واآلينه   البنهرة  النالئل  من 

 ويف واألزمنهن  والقةون  العصور مة على اإلسالم لالي  وتعهلى سبحهنه اهلل  فظ  ح  

 اهلل بحفننظ محفننو  اإلسننالم  فنناليااه والبلننالان  واألحننوا  الظننةو  مختلنن 

 رنن ا لاننه ىويتجلنن   الكهلننالي   كنننال ورغنن  الحهقننالي  أنننو  رغنن  وتعننهلى سننبحهنه

 األرض  بقهع  م   بقعة  أي  فف   الكةي    لكتهبه  وتعهلى  سبحهنه  اهلل  حفظ  يف  الحفظ

 أي يف آخنة مصنح   أي    وبن   بناه  اختالًفه  ل   ت    ل   المصهح   م   صحًفهم    بت  قل  

 ك   العظن   الالي   ر ا  ولحفظه  هلل  فنه  المشةقن    بعال  بناهمه  كهن   ولو  أخةى   بقعة

ْلا ه  ن ْح     إ ن ه}  وصالق اهلل القهل :  !الساون   ر ه ْكة    ن ز  إ ن ه  ال ِّ ه    و  هف ظ ون    ل   ]الحجنة:  {ل حن 

9]. 

 مصنهرر  من   الثنهي  للمصنالر  وتعهلى  سبحهنه  هفظ  ح    الحفظ  ر ا  نه  تجل    وم 

 اهلل رسنو  كنالم يف  المتمثن   الشنةي  الابنوي الحنالي   ورو  اإلسالم    التشةيع

 عظمنه  لنه انتصب وال ي  وفعله وتقةيةه وك ِّ شأنه وراليه  وسل   علنه  اهلل  صلى

ه الننالرور سننهل  يف األمننة ه جمعننً ه وحفظننً ه وشننةًحه وروايننة وتبلناننً ه وررسننً  وتعلُّمننً

 لمحنة يف العظنن  اإلسنالم  المشنةوع ذلن  نتجنهوز أن   نسنتينع  ئ  إنانه  وتعلنًمه 

 األلمنة موقن  نعة  أن  حسباه ولك  قل    بجة   عاه  الحالي   ناه   أن   وئ   بصة

هلن  عنن  سننولوا حننن   ثقننة: وبكنن  ررُّرنن  فكننهن  والوضننهعن   والكنن ابن  الننالج 

 .(1)"الجهابذة لها  يعيش"

 منأثور  وسنل  علننه اهلل صنلى نبنانه سناة" (:رنن597  ) الجنوزي ابن  يقنو 

 اأحالً   يمك   ل   ولمه  قبلهه   األمة  م   ألحال  ر ا  يك   ول   سل    ع   خل   اقلههي

 

مقرر ب يبينرر اي: شبيرراجل ارر  اجلل يبررقعش ركررس م  رر  م  رر   ررك   :(، لبنظرر 3-2/ 1اجلرر و لاعديررالبن أيبررا  )  رر   ) (1)
 عكبح ث لاعالرا  ت.
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 صنلى  اهلل  رسنو   حنالي   يف  يزيالون   أقوام  أخ   ماه  لنس  شنوه  القةآن   يف  يالخ   أن 

 وجن  عنز  اهلل  فأنشنأ   يق    ل   مه  علنه  ويضعون   لون ويبالِّ   وياقصون   وسل   علنه  اهلل

 اهلل يخلن  ومه القبنح  ويفضحون   الصحنح حون ويوضِّ  الاق    ع   ون ي ب    علمه   

 فصنهر  الزمهن   ر ا  يف  ق     قال  الاس   ر ا  أن   غنة  العصور   م   عصةا  ماه   وج   عز

 .(1)"ماةب  عاقه  م  أعز  

 السنبب كهنتو العلوم  أبواب  م  كثنة على الضعنفة األحهري   رخلت  ولقال

 مجتهننالي من  وكثننة" (:رنن728  ) تنمننة ابنن  يقنو  ائنحةافنه   كثننة من  يف

 إمننه  بالعننة أنننه يعلمننوا ولنن   بالعننة رننو مننه وفعلننوا قننهلوا قننال والخلنن  السننل 

 وإمنه   ماهنه  ينةر  لن   منه  ماهه  فهموا  آليه    وإمه   صحنحة  ورهظا   ضعنفة  ألحهري 

 األبنواب  تلن   من   أن   شن   ئو  .(2)"تنبلاه   لن   نصنو   المسنألة  ويف  رأوه  لةأي

 العقنال .  عل   العلمنة

 كتنننب يف الضنننعنفة األحهريننن  ورور عوامننن  يف سنننابح  الورقنننة رننن ه ويف

 .يف إيةارره العلمه   مقهصالنبن  و  العقنال 

 تمهيد:

 انتشنهر    األولنى  العصنور  مان   بهلمسنلمن   نزلنت  الت   العظمى  المصهلب  م "

 كثننة    مفهسنال    إلنى  انتشنهرره  ىأر    وقنال  بنناه    والموضنوعة  الضنعنفة  األحهري 

 وقنال ة التشنةيعن   األمنور م  رو مه وماهه الانبنة  ائعتقهرية األمور  م   رو  مه  ماهه

 التنن  األحهرينن    رنن ه يننالع ئ أن  وتعننهلى سننبحهنه الخبنننة العلننن  حكمننة تاقتضنن  

 من   لهنه  ضيقننِّ   أن   رون   المسنلمن   بنن   تسنةي  شنتى  لاهيه    الماةضون   اختلقهه

 الحننالي  ألمننة رنن  أولونن  أمةرننه  للاننه  ويبننن  حقنقتهننه  عنن  القاننهع   يكشنن 

 

 (.31/ 1( امل ض ر ت )1)
 (.191/ 19( جمم ع اعفد لى )2)
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 عن  اهلل جنزار - األلمنة رنالئ  قنهم فقنال  الابوينة   السناة    ألوينة  وحهملو  الشةي  

 وضننع  أو ضننع  أو صننحة منن  األحهرينن  أكثننة حننه  ببنننهن  -خنننةا المسننلمن 

 أمكانه  بمعةفتهنه  عوتضنل    أتقاهنه  م   رصناة   قواعال  الواوقع    متناة   أصوئ  لواوأص  

 الحنالي   أصنو  علن  رنو وذلن  علنه  ياصوا ل  ولو حالي  أي  ررجة  يعل   أن 

 .(1)"الحالي  مصيلح أو

 قبولوو   عوود   علوو   العلمووا   فوو يت    -فضال عن الموضووو -  الضعيف  والحديث

 أول . باب من العقائد أبوابف  ،والحرا  الحالل أبواب يف استقالال

ه بننون يبوِّ  الحننالي  ألمننة نننةى ولنن ا  رنن ه علننى للتابنننه كتننبه  يف ةخهصنن   أبوابننً

ب   (رن463   )  الباالاري  فهلخينب  القضنة  ه  الكفهية  كتهبه  يف  بو  ه  بهبنً  لهن ا  خهصنا

هه:  األمة  قال   األعمه   فضهل   يف  زوالتجوُّ   األحكهم   أحهري   يف  رالتشال    بهب "  سم 

 بهلتحلنن   المتعلقنة  األحهرين   حمن   يجنوز  ئ  أنه  السل   م   واحال  غنة  ع   ورر

 بقننو  افتتحننه ثنن  ."الظاننة منن  ابعنننالً  التهمننة  منن  هبةيوننً  كننهن  عمنن  إئ والتحننةي 

 الحننال  يف العلنن  رنن ا تأخنن وا ئ" :(رننن161  ) الثننوري سننفنهن  :السننفنهنن 

  والاقصنهن  الزينهر  يعةفنون  الن ي   بنهلعل  المشنهوري  الةؤسه  م  إئ  والحةام

 ئ" (:رننن198  ) عننانة بنن  وسنفنهن   "المشننهي  من  ذلنن  سنوى بمننه بنأ  وئ

 وكن ل   ."وغننةه  ثنواب   يف  كنهن   مه  ماه  واسمعوا   ةسا   يف  كهن   مه  ة  بقن     م    تسمعوا

 يف وسل  علنه اهلل صلى اهلل رسو  ع  روياه إذا" (:رن241  ) أحمال  اإلمهم  قو 

 الابنن    عنن  رويانه وإذا  األسننهننال يف رنهتشننال   واألحكنهم والسننا  والحننةام الحنال 

 يف تسنهرلاه يةفعه وئ حكمه يضع  ئ  ومه  األعمه   فضهل   يف  وسل   علنه  اهلل  صلى

 .(2)"األسهننال

 

 .بسري ( يبدص ف47/ 1األمة عألعب ين )(  كسكة األ  دبث اعضيافة لامل ض رة ل ث ه  اعسائ يف 1)
 لم  يبياله (. 133( اعكف بة يف ركم اع لابة عكخطاب اعبغالادي )ص: 2)
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 الصنالوق  وماه "  الةوا :  مةاتب  ي كة  ورو  (رن327   )  حهت   أب   اب   وقه 

 منن  بكتنن  ي   فهنن ا  والالنن  والسننهو والخيننأ  الننور  علنننه الاهلننب  المافنن   الننورع

 الحننال  يف بحاليثننه يحننت    وئ  واآلراب  والزرننال والرترنننب الرتغنننب حاليثننه

 .(1)"والحةام

 وغنننةر  الحننالي  أرنن  عاننال يجننوز" (:رننن643  ) الصننال  ابنن  ويقننو 

 م   الضعنفة  األحهري   أنواع  م   الموضوع  سوى  مه  ورواية  األسهننال  يف  التسهر 

 منن  الشننةيعة وأحكننهم تعننهلى اهلل صننفه   سننوى فنمننه ضننعفهه ببنننهن  ارتمننهم غنننة

 وسنهلة األعمه   وفضهل   والقصص  كهلمواعظ  وذل   وغنةره   والحةام  الحال 

 .(2)"والعقهلال بهألحكهم له  تعلق ئ مه وسهلة  والرترنب   الرتغنب  فاون 

 الضنعنفة  األحهرين   علنى  الشةيعة  يف  يعتمال  أن   يجوز  وئ"  تنمنة:  اب   ويقو 

 يجعن    أن  يجنوز إننه :األلمنة م  أحال يق  ول  حساة... وئ صحنحة  لنست  الت 

 اإلجمنهع... خنهل  فقنال ر ا قه  وم  ضعن   بحالي ه  مستحبً   أوه  واجبً   الش  

 وئ بصنحنح لننس الن ي الضنعن  بهلحنالي  يحنت  كهن  أنه أحمال  ع   نق   وم 

 العلمنه  من  قبلنه ومن  حاب  ب  أحمال  عة   يف  كهن   ولك   علنه   غل   فقال  حس 

 إلنى  ياقسن   عاالر   والضعن   وضعن    صحنح  نوعن :  إلى  ياقس   الحالي     أن 

 اإلنسننهن  ضننع  أن  كمننه حسنن   ضننعن  وإلننى بننه  يحننت ُّ  ئ مننرتو  ضننعن 

 ضنع  وإلنى المنه   رأ  من   التنربع    يمانع  مخنو   منةض  إلى  ياقس   بهلمةض

 .(3)"ذل  م  يماع ئ خفن 

 

 (.6/ 1اجل و لاعديالبن )مقالمة ( 1)
 (.103( مي فة  ن اع رك م احلالبث )ص: 2)
إرررر م ل ، (341/ 4منلررر ل اعسرررنة اعنب برررة )لبنظررر :  .(لمررر  يبيررراله  176/ 1(   ررررالع لكاكرررة يف اعد  رررن لاع  ررراكة )3)

 .(55/ 2امل  يني را رب اعي ملني )
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 كتوو   يف  ضووعيفة  مرويووا   توجد  لماذا  سالا :ال  يةرفإنه    ك ل   األمة  كهن   إذاف

 المتقدمة؟ العقيدة

ه  ماللفورنه  التفنت  ضعنفة  مةويه    على  تحتوي  الت   العقالية  الكتب  إلنى  غهلبنً

 العاهينننة أن  شننن    وئ الصنننحنح  بهلحنننالي  العاهينننة رمجنننة   مننن  أسننناى أرنننالا 

 ماهه: ذل   مرب را  يف  العلمه   لهالئ  كهن  ولك    الشأن   عظن أمة   بهلصحنح

 يشنرت   لن   العلن   أرن   فنبعض  اإلسوودا ،  الذمة وإخال  العهدة بذكرإبرا    -1

ه رن ا كنهن  قنالو ال ننسنهبهأل لك  ين كة مةويهتنهو  فنمه يةوي   الصحة ةفنً  ع 

من  أسناال فقنال أحنه   أي: خنةع من  عهنال  الةوينة   أن   زمنهم   يفمعهوًرا  

 علنى- (رنن310  ) الينربياإلمنهم  تجنال منثال  وله ا   وأحهلهه إلى غنةه

 المستشنناعة األخبننهر منن  كثنننًةا التننهري  كتننهب  يفياقنن   -قننالره جاللننة

-  يحننى  بن   لنو   مخان   أبن   عن   ياق   وكهن   الفتاة   زم   يف  وخصوًصه

 (1)-ورو أخبهري تنهل   صنهحب تصنهنن  وتنواري   منرتو  ئ يوثنق بنه

ه  بعنض أن  المقالمنة  يف  كتنب  لكانه  المتشنعن    م   وأمثهله  ياظنة قنال الان 

 عن   اعتن ر  ثن   فننه   الموجنور   المةوينه    بعنض  فنستشناع  ر ا  كتهبه  إلى

 الانهظة  ولننعل "  :اهلل  رحمه  قه ف   بةئ  فقال  أساال  م   وأن   أساال   بأنه  ذل 

 أي  شنةتت  ممنه  فننه  ذكنةه  أحضنة    منه  كن   يف  اعتمهري  أن    ر ا  كتهباه  يف

 واآلثنهر  فنه   ذاكةره  أنه  الت   األخبهر  م   رويت    مه  على  رو  إنمه  فنه  راسمه

 يكن   فمنه  العقو ...  بحج   أرر   مه  رون   فنه   رواهته  إلى  مساالره  أنه  الت 

 أو قهرلنه  يسنتاكةه  ممنه  المهضنن   بعض  ع   ذكةنهه  خرب  م   ر ا  كتهب   يف

 يف معانى وئ الصنحة  يف وجهه له يعة  ل  أنه أج   م   سهمعه   يستشاعه

 

 .(430/ 6(، لعس ي املا اي )301/ 7:  ري  ر م اعنب ء )بنظ ( 1)
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 بعنض  قبن   من   أتنى  وإنمنه  قبلاه   م   ذل   يف  يال    ل   نهأ  فلنعل   الحقنقة 

 .(1)"إلناه يرِّ أ    مه  نحو على ذل  أرياه  إنمه نهوأ  إلناه   نهقلنه

  والضووعف الصووحة  عوون  الدظوور  بغوو     الووواة ة  الدصووو   كوو     جمع  قصد -2

ال إلنى  الماللفن  يف العقهلال  فبعض وقن  علننه من   منه كن    جمنع  ي أن  تقصن 

الةوايه  يف كتنب الحنالي  من  السنا  والمسنهننال والمصنافه  وغنةرنه 

ممه ل  يشرت  ماللِّفورنه الصنحة  لننوفِّة منهر  علمننة غزينة  يف الموضنوع 

ائسنتنعهب  ولننس ال ي قصنال الجمنع فننه  فكنهن الهنال  المسنية رنو  

 التمننز بن  الصحنح والضعن .

فةبمه كهن قصنال الماللن  من  إينةار    ضعفها  لبيان  األحا يث  بع   ةواية -3

ه وبن  يف كتهبه رو الحالي  الضعن    .هن ضعفه  حتى يح ره الاه ررُّ

ا ضووعفها كووون -4 ا ولووي  مدجبوور  ا ضووعف   األحهرينن  رنن ه تكننون  فقننال  شووديد 

 الحنالي   ألفنه   ضب   وقال"  تنمنة:  اب   يقو   ماجرب   ضعفهه  لك   ضعنفة

 منه والمتهبعنه   الشنوارال من   الةواينة  لتلن   أو  الحفه    المحالثن   بعض

ا   كثنة  أيًضه  ور ا  صحتهه    يبنِّ   األلمنة إلنى وتهبعنه   الت هبعن   يف  ورو  جالا

 األو   القسن  من  كثنة أو األو    العصة  م   أكثة  بعالر   م   المشهوري 

 من  كثننًةا تبلن  كهننت  لكن   واشنتهة    انتشة    قال  كهنت  األحهري   فإن 

 تلن  غننة صحنحة تةق م  غنةر   بلات  وقال  ضعنفة   تةق  م   العلمه 

 من   خهلفهنه  من   تبلن   لن   أمنه  منع  الوجنه   رن ا  من   حجنة  فتكون   اليةق 

 القنو  تعلننق األلمنة من  واحنال غننة كنالم يف  وجنال  ولهن ا  اآلخنة   الوجه

 

 (.8/ 1( اتربخ اع  ن لاملك ك )1)
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 وقنال  كن ا  المسنألة  رن ه  يف  قنول   فنقنو :  صنحته   على  الحالي   بموجب

 .(1)"قول  فهو  صحنحه كهن  فإن  بك ا  حالي  فنهه روي

 هلتضننعن ف بعوو  الروايووا  ي تلووف أأوو  الحووأن يف الح وو  عليهووا  أن -5

 ينةاه  منه  العلمنه   أحنال  يضنعِّ   فقال  ذاهته   بحال    اجتههرية  قضنة  والتصحنح

 على  ةحج  ب  أحالرمه  قو   ولنس  ونظةه   اجتههره  على  باه   صحنًحه  اآلخة

ورن ا ائخنتال  يف التصنحنح والتضنعن    سهلًاه   الخال   رام  مه  اآلخة

 ماهنه:" ائخنتال : أسبهب  م  شنًوه همبناً تنمنة اب  يقو   له أسبهب كثنة 

  ثقنةً   اآلخة  ويعتقاله  ضعنفه  أحالرمه  يعتقاله  بهلحالي   ث المحالِّ   يكون   أن 

 ضنعفه   يعتقنال  من   المصننب  يكنون   قنال  ثن   واسنع.  علن   الةجنه   ومعةفة

 أن   لمعةفتنه  اآلخنة  منع  الصنواب   يكنون   وقنال  جهر    سبب  على  ئتالعه

 فننه  لنه  كنهن   ألننه  أو  جنهر    غننة  جاسنه  ألن   إمنه  جهر    غنة  السبب  ذل 

 المحننالث  أن  يعتقننال أئ وماهننه: واسننع... بنهب  ورنن ا الجننة . يماننع عن ر

 توجنب  ألسنبهب   سنمعه  أنه  يعتقال  وغنةه  عاه   حالث   مم   الحالي   سمع

 وحنه   اسنتقهمة   حنه   حنهئن:  للمحنالث   يكون   أن   وماهه:  معةوفة.  ذل 

 حننه  يف بننه حننالث  فمننه كتبننه  تحننرتق أو يخننتل   أن  مثنن  اضننيةاب 

 .  (2)"ضعن   ائضيةاب  حه  يف به حالث  ومه  صحنح  ائستقهمة

 ال ي "  تنمنة:  اب   قه    بهلحالي   أعل   كهنوا  السهبقن   األلمة  أن    ش     وئ

اة  أعلن   كنهنوا  الالواوي   ر ه  جمع  قب   كهنوا  بكثننة   المتنأخةي   من   بهلسنُّ

 بإساهر أو مجهو   ع  إئ  يبلااه  ئ  قال  عاالر   وصح  بلاه   ممه  كثنًةا  ألن 

 

 (.19( رف  امل م را األئمة األر م )ص: 1)
 (.20( رف  امل م را األئمة األر م )ص: 2)
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 تحنوي  التن   صالورر   رواوياه   كهنت  فلقال  بهلكلنة   يبلااه  ئ  أو  ماقيع 

 .(1)"بهلقضنة عل  م  فنه يش  ئ أمة ور ا  الالواوي   يف  مه أضعه 

 وماهه: األحوا   م  جملة نالرع  أن   نستينع  العهم   ر ا وتحت

 ينةاه  ولكن    الماللن   عانال  لاننةه  الحسن   قبنن   م   الحالي   يكون   أن   -أ

 الضعن . قبن  م   بأنه غنةه

 الصنحنح  من   أنه  المالل   يةى  فبنامه  فنه   مختلًفه  الحالي   يكون   أن   -ب 

 الضعن . م  غنةه يةاه الحس  أو

 يف األصنن  يننةر بننأن  وذلنن   صووحي  أصوو   تأييوود المقصووو  ي ووون أن -6

  المعاننى ذا   علننى يننال    ضننعن  حننالي  يننةر ثنن   والحسننهن  الصننحه 

 وأرنن " اهلل: رحمننه تنمنننة ابنن  يقننو  علنننه  للتأصننن  ئ للتأينننال فنورروننه

 أصنو   من   عظنن   أصن   نقنض  يف  ضنعن   بحالي   يستاللون   ئ  الحالي 

 يف اهلل رحمنه ويقنو   (2)"الفةوع م  فةع يف وإمه تأيناله  يف  إمه  ب   الشةيعة

 يعنة  لن  لكوننه-  لنه  أحمال  فإنكهر  اليفن   أم  حالي   وأمه"  آخة:  موضع

 بتحاليثنه  فنأمةه  رن ا  ومنع   ذل   بعال  عةفه  يكون   أن   يماع  ئ  -رواته  بعض

ه معاننهه لكننون  بننه  عبننه  وابنن  معننهذ كحننالي  األحهرينن  لسننهلة موافقننً

 يف كنهن   وإن   الحنالي   ر ا  يةوى  إنمه  :الخال   قو   معاى  ور ا   وغنةرمه

 روينت قنال التن  ألفهظنه تاكة  الجهمنة  وألن    لانةه  تصحنًحه  ش    إساهره

 األخبنننهر بنننه تظنننهرة   أنكنننةوه الننن ي أن  لنبنننن  فنننةوي  ثهبتنننة غننننةه يف

 قنهللون  ونحن  ورنه  فننه :العزينز عبال بكة أب  قو   وك ل    واستفهضت

 يقننه  أنننه ئ  ثهبننت رننو النن ي لانننةه موافقتننه منن  ثبننت مننه ألجنن  :أي  بننه

 

 (.17األر م )ص: ( رف  امل م را األئمة 1)
 .(25/ 4( جمم ع اعفد لى )2)
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 متانه  يكنون   أن   يماع  ئ  الحالي   إساهر  ضع   فإن    حجة  غنة  م   بهلوار 

ه  ومعاهه  يبنن   منه  والمتهبعه    الشوارال  م   له  يكون   أن   أيًضه  يماع  وئ   حقا

 أننه نعل  ل  أو عال  ويهرا أن   نعل   ل   أنه  عاالر   الضعن   ومعاى   صحته

 أنه  بضعفه  يعاون   ئ   بصحته  الحك   يماع  ر ي   بأحال  علماه  فعالم   ضهب 

 كن ب  أننه يعلمنون  الن ي ورنو   الموضنوع  رنو  رن ا  فنإن    بهتن   أننه  نعل 

 فإنننه العلنن  عننالم إلننى عهلنناًلا اصننيالحه  يف الضننعن  كننهن  فننإذا  مختلننق

 األخننةى بهألخبننهر الشننوارال منن  جننه  فننإذا  والتثبنننت النقننن  لننه ييلننب

  وحفظنه فننه صنالق ينهورا بنأن  للعلن  موجًبه ذل  صهر يوافقه مه  وغنةره

 .(1)"أعل   تعهلى واهلل

 معصنومن  لنسنوا قالرر  جاللة على  فهأللمة   المؤلف  من  خطأ  ي ون  أن -7

 يقنو   الكتنب   رن ه  يف  ضنعنفة  وآثنهر  أحهري   راه   ش   بالف  الخيأ    م

 فخفهؤرنه  وجمعت  نترو    قال  األحهري   إن   قهل :  يقول   وئ"  تنمنة:  اب 

 جمعنت  إنمنه  السنا   يف  المشنهور   النالواوي   ر ه  ألن   بعنال   ر ه  والحه 

 انحصنهر  عىينال    أن   يجنوز  فنال  رن ا  ومنع  المتبنوعن    األلمنة  انقةاض  بعال

 فنةض  لنو  ثن   معنانة.  رواوين   يف  صلى اهلل علننه وسنل   اهلل  رسو   حالي 

 يف  منه  كن   فلننس  فنهنه  صنلى اهلل علننه وسنل   اهلل  رسنو   حنالي   انحصهر

 عانال يكنون  قنال بن  ألحنال  يحصن  ذلن  يكنهر وئ  العنهل    يعلمنه  الكتب

 من  قهلن :  يقنول   وئ  فنهنه...  بمنه  يحن   ئ  ورو  الكثنة   الالواوي   الةج 

 المجتهنال يف  اشنرت   إن   ألننه  مجتهنالا   يكن   لن   كلهه  األحهري   يعة   ل 

 يتعلننق فنمننه وفعلننه صننلى اهلل علنننه وسننل  الا بنن   قهلننه مننه بجمنننع علمننه

 يعلن  أن  العنهل  غهينة  وإنمنه  مجتهنال   رن ا  علنى  األمنة  يف  فلننس  بهألحكهم

 

 .(356/ 7( يبا ي تكباس اجللماة يف أت اس يبالرلم اعك ماة )1)
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 ثن   التفصنن    م   القلن   إئ  علنه  يخفى  ئ  بحن   ومعظمه   ذل   جمهور

 شنن  فص   وله ا   (1)"يبلاه  ال ي  التفصن   م   القلن   ذل   يخهل   قال  إنه

اة"  فقنه :  الحهلنة  رن ه  مع  التعهم   كنفنة  يف  اهلل  رحمه  اإلسالم  يابان   السنُّ

اة  إلنى  ياتسنب  مم   تهلفة  فإن   ك ب   أنه  عل   ومه  ماهه  ثبت  مه  معةفة  السنُّ

اة وعظمننوا  بهلكتننهب  البننهب  رنن ا يف اعتصننموا أمنن  وظاننوا والشننةع  السننُّ

اة فه    يف  ورر    أحهري   جمعوا  والسُّ  أننه  معلنوم  كن ب   رو  مه  ماهه  الصِّ

 أقنةب  الصنحة إلنى رنو منه وماهه أقةب  الك ب  إلى رو مه وماهه  ك ب 

 ومناه  مصنافه   وصنافوا عقهلنال األحهرين  تل  وجعلوا  ر مرتر    وماهه

   .(2)"حهري األ تل  علنه رلت مه خهل  م  يكفة م 

 األحننهن   بعضفف     وزنه   له  نقال    اإلسالم  شن   م   الاقال  ر ا  أن   ش   وئ

 تحنالث   منه  ذلن   ومن   ضنعن    الحالي   ر ا  أن   المالل   يخفى على  قال

 أبنو  وكن ل "  :بعنض المصنافن  يف العقهلنال  عن   قه   حن   تنمنة  اب   عاه

فه   يف مصننا  لننه األرننوازي علنن   والسننمن   الانن  فنننه جمننع قننال الصننِّ

ه  أكثنة  من   أننه  مع   مااله  ب   الةحم   عبال  يجمعه  مه  وك ل    حناليًثه الان 

 الصنحنح بنن  يمننز  وئ   الضنعنفة  األحهرين   من   كثننًةا  شننًوه  يةوي  لك 

 الينن   أكن   كأحهرين    ضعنفة  أحهريثه  وك   بهبه  جمع  وربمه  والضعن  

 منن  رواه مننه وقننع وقننال األرننوازي  علنن  أبنن  عنن  يننةوي ورننو وغنةرننه 

  بهتلنة  عقهلنال  ذلن   علنى  فبانى   عالي  ب   حس   إلى  الموضوعة  الاةالب

 أبننو القهضنن  صننا  وقننال" وقننه :  (3)"عنهنننه الننالننه يف ىة  ينن   اهلل أن  وارعننى

 أسناال    كنهن   وإن   ورنو  فنور    ابن   لكتنهب   اررا   التأوي   إبيه   يف  كتهبه  يعلى

 

 (.17( رف  امل م را األئمة األر م )ص: 1)
 (.432/ 16( جمم ع اعفد لى )2)
 (.434/ 16( جمم ع اعفد لى )3)
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  موضنوعة  أحهرين   عنال   ففنهنه  روارنه   من   وذكة  ذكةره  الت   األحهري 

 السل   بعض  ع   أشنه   وفنهه   ونحوه  المعةاع  لنلة  عنهًنه  الةؤية  كحالي 

 صلى اهلل علنه وسل   الةسو   قعور  كحالي   مةفوعة   الا ه   بعض  رواره

ه  بعننض رواه العننة   علننى  كلهننه ورنن  مةفوعننة  كثنننة  تننةق منن  الانن 

 السنل   وكنهن   السل    م   وغنةه  مجهرال  ع   أنه  الثهبت  وإنمه  موضوعة 

 .(1)"بهلقبو   ويتلقونه ياكةونه  وئ يةوونه واأللمة

ح أن  وبعننال  وارو   النن ي  العلمننه  أولونن  منن  الموقنن  اهلل رحمننه وضنن 

 بننن  ففننةق نفسننهه  الاصننو  منن  الموقنن  بننن   الضننعنفة األحهرينن 

 ثابت ا  ي ن  ل   ما  أن  أدا  والمقصو "  :اهلل  رحمه  قه   رواهته   وبن   الاصو 

 أو تأويوو   إلوو  احتيج سوا  الباب، أذا  يف   ندخل    أن  نحتاج  ال  الرسول  عن

 .(2)"يحتج ل 

 .وسل  وصحبه آلهعلى و   محمال  نبناه على اهلل  وصلى

 

 (.237/ 5( درء تي رض اعيقن لاعنقن )1)
 (.237/ 5ن لاعنقن )( درء تي رض اعيق2)


