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احلمـــد ا صاة ـــسال صاةســـسل علـــل رآـــوص اا صعلـــل  ةـــ  ص ـــ    صمـــن ا  ـــع 

 .هداه 
 ـ : أما بعد 

ر فئـ  فإن من أشد اةفنت صاحملن علل اإلآسل صاملسلمني يف هـاا اةع ـظ و ـو 
 ــديعي أ ـــا علــل مـــس ة أهـــع اةســس  صامماعـــ    صةلس ـــا مــع ا آـــ     عمـــع    
ضــد هــاا املــس ة صأهلــ  وــاهظاخ  ــارال   صخلــ  أ سعــ   ــارال أخــظ  ص ــد صضــع  علــل 
عا ق ا ع ئاخ ثقيس أ  صهو اةدفاع عن أهع اة دع صاةضسص  فأةفوا يف ذةك اةلتـ  

دفاع يف اةعامل حت  شـعار اةعـدص صاإلا ـا    صدجبوا في  املقا ت صأشاعوا هاا اة
أص مس ة املوازاات   صغلوا يف فق  اةوا ع صطعسوا ب  يف علماء املـس ة اةسـلفي ب بـع 
صااتق ـــوا بـــ  مـــس ب   صطعـــظ بـــ  اةلعـــن يف املـــس ة صأهلـــ    ص   ـــظ  ملـــس ة اةعـــدص 
  صاإلا ا  أي أثظ يف خ ومت    هـع املـس ة اةسـلفي ص  يف دبيـده  ص طـظا  

 هــع اة ــدع   م   ــ  مــع  لفع ــ  بــاملس ة اةســلفي    ــظ  اهتمــام   بــ     بقــدر 
مـــا وـــدعون بـــ  مـــن بسســـدع  ـــ  صبل اآـــ   ةلـــي يتـــاةوه      س يمـــا   احلزبيـــ  
اةفاآــدال صبقتلــوا فــي   حــ  املــس ة اةســلفي صاةــدعوال  ةيــ  صاةــا  عســ  صاةســري فيــ  

ابظاخ مـن أهـع اة ـدع  ف ـظفوا أًيـا خ عـن علل مس ة اةسـل  اة ـاو ص ءخ صبـظاءخ صحتـ
املــس ة احلــل صاةــو ء اة ــادا ةــ     اةــو ء احلــار  هــع اة ــدع صاةــا  عــس   صعــن 
بـــدع   صأبـــاطيل   أص اةت ـــوبن مـــن شـــأن بـــدع      أن أص ـــلوه     أحـــ  مـــن 

ئ  يف ا ظ      طرببات اة دع صاملساةفات اةل ريال ةدبن اا احلل   .غسال املًظ
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املقابع فقد بلغ    اة غض حلملـ  ةـواء اةسـس  صاملـس ة اةسـلفي أن يعلـوا  صيف
من  واف  أخلا    اةيت   يظح  ا أحد من املستمني    اإلآسل آسي   صبدعي   
أن يعلـــوا مس ـــا اةع ـــا   املســـقل  صاملـــدمظالب بـــع ًعلـــوا مزابـــا صفضـــا ع أهـــع اةســـس  

مس ـا ص ة ـا  ا  ـ  فلـااوا  ـاه ا عمـاص   ا ح صرذا ع   فضسخ عـن افتعـاص اةلعـري 
املسزبـــ  اةـــيت ار ل وهـــا مـــن أشـــد اةســـال حظبـــاخ ةلمـــس ة اةســـلفي صأهلـــ  صأشـــد اةســـال 
 ــداخ عس مــا صأشــد اةســال ذبــاخ عــن واعــات اة ــدع صواعــات اةفــنت صعــن زعامــا   

 :صمساهب     صهل  يف ذةك مؤةفات مس ا 
خلاةل اةــاي لمــع صزر هــاا ـ طعــري مــن مؤةفــات اةدــيمح ع ــداةظ ن ع ــدا 4

 .ا جتاه املدمظ 
اةـاي مـ ه  ـاح   طـاباخ  لخطاو  الرييةاةكا ـ صمس ـا مؤةفـات  سميـاه   2

ص تاااخ صزصراخ   صطأضواء علل أ وص أدعياء اةسلفي  امدبدال   صفتـاص  صطلمـات يف 
املو ــ  مــن امماعــات   ذبــاخ عــن أهــع اة ــدع صاةت ــز   صغــري ذةــك مــن مؤةفــا   

  اةـــيت   غابـــ  هلـــا     دـــوب  املـــس ة اةســـلفي صأهلـــ  ص ـــزبني اة اطـــع صأهلـــ    اةســـيئ
صطل ـــا  س ـــع مـــن اهلـــو  صاةدـــيلان اـــزه اا عس ـــا اةلتـــا  صاةســـس  صمـــس ة اةســـل  
اة او ب بع   عس ـ  هلـا حـن جـس ة املوازاـات بـني احلسـسات صاةسـيئات   فلـااوا 

ع املس ة اةسـلفي يف مدـارا ا ر   اه ا فاعيع املدمظال أخلظ ا خلار علل أه
صمغار ا اةيت رطزصا علي ا صعلل مدارآ ا صش ا ا مما طان ة  أآوأ اآلثـار اةـيت بعبـز 

 .عن حتقيق ا طع  و  اةدظ علل ًص  ا ر 
ملؤةـــ  ل ـــوص أص مـــؤةفني ل ـــوةني   ( املعيـــار)هـــاا اةلتـــا  : ـ صمس ـــا  3

ن  ظهـــا اةفاآـــد بعـــ    صمـــن صةلســـ  يـــظي صبـــظطض يف ميـــدان هـــاه املدرآـــ    صمـــ
مسوم ــا بظ ــوي  صةت قيــل أهــداف ا بــاة  ً ــود  صةــو شــئ  أن أمســي أبلــاص هــاه 

 .امل زة  ةسمي  
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صمــــا أطـــــا  اات ـــــاص هــــاا اة ـــــس  ملـــــس ة اةســــل    فأعمـــــاهل  صمـــــوا ف   
ــــدبس   بــــأ   أشــــد خ ــــول هــــاا املــــس ة   صةلــــن اا أحــــ   ملا ــــده  صهتــــك   

ـــاء ت صا احلمـــد باةفدـــع ص  آـــيما هـــاا اةلتـــا  أآـــتاره  صخيـــ   مـــاهل  فقـــد ب
ــــ  طيــــده  فــــدمظه اا بــــاحلل ا بلــــة صاةرباهــــني اةواضــــ     ف يســــ   اةــــاي وعــــوا في

مــن احليــاء  صصا  شــ ً ل ــ  صآــوء ايــا   صمقا ــده    صةــو طــان  ــد بقــي فــي   
 .   ً وره  صةعضوا علل أ ابع اةسدل 

 .ولكن ال حي ة لمن تن دي 
خلاء املل عي  صمـا شـاطل ا علـل  لت ـا مـن أع ـ  اةع ـا   ةقد ًعلوا من ا 

ــود أ ــع مــا يــظح بــ  أهــع اةســس  صأ مــت    ســال املســقلات بعــد عبــزه  عــن ًص ًص
املعتــربصن فيمــا بظفــع صوفــض فمــا وفــض عســد أهــع اةســس  بظفــع صبعلــي عســد هــؤ ء  
أ صما بظفع عسد أهـع اةسـس  بسـق  صلـ  عسـد هـؤ ء صةلـي  عـظ  هـاه احلقيقـ  ا ـظ 
مؤةفــــات هــــؤ ء اةــــيت ذطظ ــــا آــــلفاخ صغريهــــا   صا ــــظأ طتــــ  امــــظح صاةتعــــدبع صطتــــ  
اةعقا ــد   مــ  اةســل    صا ــظأ اةسمــاذز اآل يــ  جيــزان احلــل صميــزان اةســل  اة ــاو 

 .اةاي هو ميزان اةعدص صاحلل صاإلا ا  
 ـاص اةدـيمح صا اةــدبن بمـد بـن ع ــداا اخلليـ  اةترببـزي ـ ر ـ  اا ـ بعــد  

ص ن رأبـــ  اختسفـــاخ يف افـــذ احلـــدبع فـــاةك مـــن  دـــع  طـــظا : " ل آـــ ل طـــس
ا حادبـع صةعلــي مـا اطلعــ  علـل  لــك اةظصابـ  اةــيت آـلل ا اةدــيمح رضـي اا عســ  

ــدت : ص لــيسخ مــا جتــد   أ ــوص  ــدت هــاه اةظصابــ  يف طتــ  ا  ــوص   أص ًص مــا ًص
     ًســا   خسف ــا في ــا   فــإذا ص فــ  عليــ  فااســ  اةق ــور  ا ةقلــ  اةدرابــ 

اةديمح رفع اا  دره يف اةـداربن حاشـا ا مـن ذةـك   رحـ  اا مـن  ذا ص ـ  علـل 
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ذةك ا  سا علي  صأرشداا طظبـل اة ـوا    صمل  ص ً ـداخ يف اةتسقـري صاةتفتـير بقـدر 
دت   . (4)"اةوآع صاةلا     صاقل  ذةك ا ختس  طما ًص

 .ف اه  هي أخسا اةعلماء اةعاةي  
  بسـل  مس ـا بدـظ ص أـا أعليـ  اةع ـم  ة ا يـاء فيمـا ب لغواـ   ن ا خلاء 

عن اا   صمن عداه  فقد ولـ  يف أ واةـ  ا ًت ادبـ    صفيمـا بسقلـ  عـن اةظآـوص 
   صفيما بسقل  عن غريه  ص ـد اآـتدرط  عا دـ  علـل عـدد مـن اة ـ اب  أخلـاء

لــــون مــــع ذةــــك ص عــــوا في ــــا   صةامــــال اةدــــافعي مــــاه ان اةقــــد  صامدبــــد  ص ــــد ب
أاـت  : "اة وا  أحيااـاخ يف اةقـد  صطـان يف غابـ  مـن اإلا ـا  صاةتواضـع   فيقـوص 

اص مين   فأي حدبع  ح فأخربصين ب  آلخا ب   ".أعل  باحلدبع صاةًظ
ص د رد علل شيس  اإلمـال ماةـك صرد علـل أيب حسيفـ  ص ـاح ي  أشـياء طعـريال 

 .ظصف  ًداخ   صرد اةليع علل اإلمال ماةك يف رآاة  مع
صهــاا أبــو حسيفــ  ر ــ  اا واةفــ   ــاح اه أبــو بوآــ  صبمــد بــن احلســن يف 

 . (2)ثلع املاه 
صهـــاا اإلمـــال اة ســـاري أمـــري املـــؤمسني يف احلـــدبع صعلومـــ  جـــا يف ذةـــك علـــ  
ــاص   ااتقـــده اإلمامـــان أبـــو زرعـــ  صأبـــو حـــاح اةظازبـــان يف حـــواا صاحـــد صآـــ عني  اةًظ

ـــع   صمل بســـ ـــسخ صآـــ عما   ًر لما يف اقـــدما مـــن اخللـــأ   ص ـــد اعتـــار املعلمـــي ًر
ع    مقدم  طتا    ( .بيان خلأ اة ساري)ةامال اة ساري بأعاار فاًر

ص ــــد ااتقــــد اإلمــــال اةــــدار لين اإلمــــامني اة ســــاري صمســــلما يف أحادبــــع مــــن 
 .  ي ي ما 

 . (4)"  ا ما تا حدبع: " اص اةسوصي 
                                                           

 ( . 4/1)مدلاال امل ابيح ( 4)
 ( .4/62)حاشي  ابن عابدبن ( 2)
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 " .ع  ا ما تان صآ ع  أحادب: "ص اص اةسلفي 
 " . أ ا ما تان صعدظال أحادبع : "صذطظ اة قاعي عن احلافظ ابن حبظ 

 .ص بن ح ان أصهال طعريال   صط  أصرد يف طتاب  اةعقات من اجمل وةني 
ص ـــد أةـــ  ع ـــداةغين بـــن آـــعيد طتابـــاخ يف بيـــان أصهـــال احلـــاط  أيب ع ـــداا يف  

دبــــع املوضــــوع  يف صأةيــــ  اةــــاه  طتابــــاخ يف ا حا( املــــدخع    اة ــــ يح)طتــــا  
 !املستدرك حيع بلغ  ما   حدبع   صط  في  من ا حادبع اةضعيف  ؟

صط  ة  من ا صهال يف  وةـ  علـل شـظل اةدـيسني أص علـل شـظل اة سـاري أص 
 !علل شظل مسل  ؟

( بيان اةوه  صاإلب ال)صأة  ابن اةقلان طتاباخ بقع يف للدبن خملوطني مساه 
 . يلي بني في  أصهال ع داحلل اإلش 

صأخلــاء اةعلمــاء مــن هــاا اةســوع صااتقادهــا طعــري صطعــري   صمل بفلــظ أحــد مــن 
اةسقاد يف  آقال من بستقده صولؤه  صمل بقع أحـد بـاةك  ن هـاه ا مـور    عـد 

 .ذاوباخ ص  بدعاخ بفسيل أص بلفيظ  ا أص يظح  ا يف عداة  اةظاصي أص ض ل 
امماعـ  مـن فبـظ  ـأرو      بومسـا هاا هو مس ة اةعلمـاء مـن أهـع اةسـس  ص 

هاا ب صةلن أهع ا هواء صاةفنت و ظصا ةلسال جساهة ًدبدال معع مـس ة املوازاـات 
 .حلماب  أهع اة دع اةلرب  

صهـــاا املـــس ة امدبـــد ةاآـــقال با خلـــاء املل عيـــ  ص وهـــا ممـــا   بســـل  مســـ  
  طمعـــع هـــاا مؤةـــ  أص بقـــل م مـــا طـــان  ـــغظ حبـــ  طتابـــ  بققـــاخ طـــان أص مؤةفـــاخ 

اةلتيــ  اةــاي  عــامل فيــ   ــاح   أص أ ــ اب    فمــس ة املوازاــات بظبــدصن أن لمــوا 

________________________________ 

 ( .4/1)اا ظ مقدم  شظح اةسوصي ة  يح مسل  ( 4)
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بــ  أهــع اة ــدع اةلــرب  م مــا طعــظت صع مــ  شــساعت ا   صفقــ  اةوا ــع صهــاا املــس ة 
 .امدبد إلآقال علماء أهع اةسس  صدعا   ب بع  آقال مس ب   
تـــــ  ةس ـــــظال احلـــــل ص  اليـــــع   فقـــــد طتـــــ  يف هـــــاه اةقضـــــابا عـــــدد مـــــن اةل

صدحــــــض ا باطيــــــع صا هــــــواء اســــــأص اا أن بسفــــــع  ــــــا املســــــلمني   صبقــــــي   شــــــظ 
 .ضس ت ص ل يسات صدوب ات أهع ا هواء صاةفنت 

فمئـــــات ا خلـــــاء مـــــن هـــــاا اةق يـــــع    ســـــاصي بدعـــــ  صاحـــــدال   فلعســـــ  أص 
ااتقاص ة  ايب صاحد عسد اةسل  رفـض صزاد ـ    أمـا معـع هـاه ا خلـاء   فـس 

مـــن  ـــدر أحـــد ص  جتـــظح أحـــداخ   يف دبـــن ص  يف عداةـــ    هـــاا مـــس ة أهـــع  حتـــ 
اةســس    مســاهة أهــع اة ــدع صاةضــسص اةــابن    ضــظ عســده  املوبقــات مــن اة ــدع 
صبستق ـــــون أهـــــع اةســـــس  بـــــدصن مًو ـــــات اةتـــــسق  ب بـــــع جـــــا وتلقواـــــ  صبل ـــــقوا  

 .بأعظاض   
املعيـــار  ليلـــ    صمـــع  ن ا خلـــاء اةـــيت اآـــتدرط ا  ـــاح  :  وأخياااياق أ اااو 

 لت ا فل    ع  ا مسح ا      بعد أن  ـ    أطعظهـا  أمـا أخلـاحه ف ـد  
 .ص  حظز  صأما حتامل  باة اطع فقع أن  ظ  معل    صةلن اا رد آ ام  يف  ظه

صأمــا مــا بســاه مــن  اصبــع علــل  لــك ا خلــاء اةيســريال يف املقدمــ  صاةعســاصبن  
 .هدم  فاه  ًفاء صغعاء  صاخلاد  فقد صفل اا   

صآــري  اةقــارك ذةــك صبلمســ    فللــ  احلمــد علــل ا ــظال مــن   حــوص ةــ  ص  
 ــوال ةــ     بــاا   م بــاحلل صاة ــدا صاةعــدص صاإلا ــا  اةــاي أزعــة أهــع اة اطــع 
صا هواء   فاادفعوا طاجملااني و لون خ   عدواء  د أعيت   احليـع   بعـد فقـده  

ا  صاملغاةلـــات صاةتب يـــع صافتعـــاص اةـــت     شـــأن طـــع احلبـــة   فلبـــؤصا    اةلـــ
 .ضاص م لع بار  ةل ل صأهل  صاا ظ ةل اطع صأهل  

 :م اآلن 
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ـ اعــظ  أخلــاء  ــاح  املعيــار أص أ ــ اب  اةلعــريال يف طتيــ    اة ــغري  4
ز   .اة امل بدلع مًو

ـ م ا ظأها بدلع م ني مف ـع يف ف ـوص طتـايب امل سيـ  علـل ف ـوص طتـا   2
 .ر املعيا

مقدمــ خ صخادــ خ صف ــو خ : ـ صا ــظأ خادــ  طتــايب ةتعــظ   ابــ  صمــ ص طتابــ   3
بعساصبس ــا امل وةــ  اموفــاء طيــ  ذه ــ  بفضــع اا ه ــاء مسعــوراخ   ص ــذ علي ــا آــا ظ 
ما طت وه   مـا اا دـساه مس ـا صمـامل اسا دـ    فإ ـا طل ـا مـن بـا  صاحـد صهـو أصآـع 

 .أبوا  اة اطع صاهلو  
 

 كتبه                                   
 ربيع بن ه دي عميي المدخلي                                    
 عضو هيئ  اةتدربذ بامامع  اإلآسمي                                       

  هـ24/6/4141يف                                            
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معـــع هـــاه ا خلـــاء ص  اأبـــ   ـــا  ةلـــن ملـــا  ةقـــد طســـا    اآـــ  أحـــداخ علـــل
أعلاها  اح  املعيار أمي  ط ريال صبـ  علي ـا عسـاصبن م وةـ  صأعلاهـا بعـداخ علميـاخ 
مل بس ل    معل   أرداا أن اؤدب  صاسلع بـ  جعـع مـا  ـسع ـ بـع مل يفـاره يف طـع مـا 

داا عسده يف طتي   اة ـغري اةدـ  اةلعـري   علمـاخ بأاسـا مل  اسـتق  طـع  سع ـ   فًو
 (.وعلى نفسه  بيا ش تجني)أخلا     صفيما دصااه اةلفاب  

 
 الصفحة السطي الصواب  الخطأ  النوع تسلسل
 26 1  باء أبان     ي   4
  26 48  باء  أبان =  2
 82 41 أن ربيعاخ  ان ربيع  و  3
 48 8 ةلن ربيعاخ  ةلن ربيع =  1
  9 8 اةتدليك يف طت  اةتدليك بلت  =  5
  21 9  ا   أا   =  6
 16 8 صمظاده  صمظادما  =  1
 16 42 اشت ظ طتاباما اشت ظ طتابي ما =  8
 11 1 أبا بعلل  أيب بعلل  =  9
 41 45 حيع  ا   حيع أا  = 41
 53 1 رص  رصي  = 44

 

 رة في كت ب المري ر  بي ن ب ألخط ء الوا 
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 1 48 أا   أن = 42
 64 3 اةواً  علل من اةواً  فيمن = 43
 29 1  ن زباداخ   ن زباد  = 41
 9 45 متلقلخ  متلقياخ   ظ  45
 49 46 معاً   معاًي  = 46
 1 1 من ب ده اا  من ب د اا حدبع 41
 اإلهداء 1 املستو   املستوي  امسء  48
 5 8 علل  علي = 49
 31 41 ابن  بن أصص اةسلظ = 21
 29 4 ابن  = = 24
 11 9 ابن  = = 22
 29 41 ابن  = = 23
 29 48 ابن  = = 21
 48 41 ابن = = 25
 21 44 ابن  أبن  = 26
 19 21 ابن  بن  = 21
 61 1 صبسمل باملتداب  صبسمي املتداب  = 28
 84 41      ا  = 29
 11 41 مع   معين = 31
 14 44 جع   جعين = 34
 14 43 مع   معين  = 32
 12 43 بسمل  بسمي  = 33
 12 41 بسمل  بسمي  = 31
 12 8 بظ ي بظ ل = 35
 12 44 رصي رص  = 36
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 13 44     اا  = 31
 11 4     اا  = 38
 11 48 أا   أن = 39
 9 8     اا  = 11
 41 9 بتو    بتوا = 14
 45 5 اإلش يلي  ا ش يلي = 12
 46 9 اةلرب  اةلربي  = 13
 23 49 بت ظ   بت ظي  = 11
 26 5 أص   أصا = 15
 26 6 أصهل  أصهي  = 16
 28 8 فأ ل فأيت = 11
 31 6 اة ت  أة ت   = 18
 43 41 موآل  موآي  = 19
 33 9 د   ح  حدي  = 51
 31 8 صمسل  صمسي = 54
 39 3 أ ل أيت  = 52
 52 1 بظصي  بظص   = 53
 51 2 عيسل عيسي  = 51
 61 2  هل    هل   = 55
 61 9 جع   جعين = 56
 66 46  و    وا  = 51
 69 41 طا ص  طا صا  = 58
 14 9 فاملع   فاملعين  = 59
 14 9 بظضل  بظضي  = 61
 12 3 حلل حلي  = 64
 13 1 موآل  موآي  = 62
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 13 43 اآتو   اآتوي  = 63
 16 41     اا  = 61
 16 41 مع   معين  = 65
 11 46      ا  = 66
 12 9 أن    ن = 61
 18 1 علي  علل  = 68
 81 1  عا   عاا  = 69
 81 41      ا  = 11
 84 41      ا  = 14
 82 24 اطتفل اطتفي = 12
 81 3     اا  = 13
 81 6 علي  علل  = 11
 85 5  أةيف    أةيف   = 15
 85 9 أخظ   أخظي  = 16
 86 6 بت د   بت دي  = 11
 89 4 ا ص   ا صا  = 18
 89 2     اا  = 19
 89 1     ا   = 81
 89 43      ا  = 84
 39 6 حدبعاخ  حدبع  = 82
 11 5 أن ربيعاخ  أن ربيع  = 83
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 26 9 حد  أبو حسيف  مس ا حد  مس ا آق  81
  41  24 اهـ  (4)أهـ  مسء 85

ــــــد  لــــــظر هــــــاا اخللــــــأ    (48ل43ص)  (43ل42ص)يف املواضــــــع اةتاةيــــــ  ( أهـــــــ)ص 
  (9ل46ص)  (2ل46ص)  (41ل45ص)  (41ل45ص)  ( 45ل41ص)
  (44ل49ص)  (3ل49ص)  (41ل48ص)  (6ل48ص)  (41ل41ص)
  (43ل26ص)  (49ل23ص)  (2ل22ص)  (6ل24ص)  (43ل21ص)
  (1ل34ص)  (44ل31ص)  (8ل31ص)  (46ل29ص)  (41ل21ص)
) (42ل14) (8ل38ص) (43ل35ص) (41 5ل31ص) (43 1ل32ص)

52ص) (5ل19ص) (8ل18ص) (6ل16ص) (41 1ل15ص) (8ل13ص
  (49ل56ص) (42ل55ص) (45 6ل51ص) (41 8ل53ص) (44ل
( 41ل68ص)  (44ل61ص) (2ل65ص) (42 6ل61ص) (48 9ل58ص)
 16ص)  (44 5ل11ص)  (45 5ل13ص)  (48ل14ص)  (8 3ل69ص)
 84ص)  (43 8ل19ص)  (46 42 3ل18ص)  (49 8ل11ص)  (9ل
 (.49ل83ص)  (21 3ل

طت  ــا خلــأ يف ةاايــ  صآــتني موضــعاخ ممــا بــدص علــل ً لــ  ب ــدهيات ( اهـــ)ف ــاه اةلف ــ  
 .اإلمسء  فلان حقاخ علي  أن بعود    من بعلم   واعد اإلمسء 

 55 41 امل مل   امل م  مل عي 451
 55 حاشي  اء امل مل باحل باهلاء امل مل  = 463455
 41 42 عق    عق   = 461456
 29 42 بسمل  بسمي  = 465451
 29 45 مما  ممما  = 466458

                                                           

ص ــاح  املعيــار طت  ــا  ( اات ــل)اخت ــار ةللمــ  ( اهـــ) اهلمــزال هســا مــزال ص ــع    ن ةف ــ  ( 4)
ـ  اة ـ يح يف ويـع أمـا  ـ. مزال  لع يف عدظات املواضع من طتاب   ن فلت ساهـا علـل اةًو

املواضع اةيت أخلأ في ا  صأما بقي  أخلا   اةيت ختلل  اةس وص اةيت اا دساه في ـا فرتطساهـا  
 .طما طت  ا صمل ات ظ  في ا   فليتس   ةاةك 
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 44 1 أطظصح   أطظصح   = 461459
 14 2 راصي رصاي  = 468461
 11 1 علل حدال علل حده   =  469464
 52 حاشي  علل ال  عليا ال   = 411462
 66 3 هاا  ها = 414463
 83 48 عسدي  عسد  = 412461
 83 49  ذا   ذ = 413465
 18 8 سأة م مسأة   = 411466
اء  ةغ   415461  64 42 اآتعمل ا يف غري بل ا ًز
  65  حاة  علل طتا  خمتار اة  اح ًعل ا مؤاخاال ةغوب  416468
م هــو   ليــع علــل  ــاب  اةت ــاب  ةل ــافظ ابــن حبـــظ     411469

فق  طأا    بعلـ  أن هسـاك طتابـاخ ةل ـافظ ( اةت اب : )صبقوص 
حلافظ ابن حبـظ   صأني طتا  ا( اب  اةلماص)املزي بسمل بـ 

ــي   أــا هــو  اب ــ    ةــاا  فا  ت ــار يف (  ــاب  اةت ــاب )بـــ  مسم
بــور  ة ســاخ علــل اةقــارك  ن هــاا ( اةت ــاب )اةعــزص  ةيــ  بلفــظ 

 . (4) أا هو اآ  طتا  املزي

21  28  
من  16

 املعيار 

مــــس ة أهــــع اةســــس  يف اقــــد ا شــــساص ) طتــــايبصطــــاةك مســــل   418411
ــــــــــ  ــــــــــ  صاةلوا  ــــــــــاص): صاة ــــــــــوا  ( صاةلت   ( يف اقــــــــــد اةًظ

 .ا شساص 

81 

 21ص45ل  ع داة ا ي ص أا هو بمد فؤاد ع داة ا ي:  وة  419414

                                                           

 : ف ع علل مسلل  اح  املعيار اقوص ( 4)
 .ت اب ؟  ن  اح  املعيار اطتد  طتاباخ ًدبداخ  بن حبظ امس  اة 
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 :     ص حب المري ر 
صملــا رأ  اةدــيمح ربيــع طــع هــاا اةتع ــي  صاةتمبيــد مــن مظبدبــ  ااــدفع يف اةــظد "

علــل خماةفيــ  متبــاصزا يف ذةــك حــدصد اةدــظع صا د  فــا م   بدــن أاــواع اةــت    
بــع ص ــع ا مــظ بــ  يف ! آــف  عقــوهل   صطعــن يف ايــا    صشــلك يف مقا ــده ص 

ا ـــظال رأبـــ     اةتدـــليك بلتـــ  أهـــع اةعلـــ  معـــع لمـــوع فتـــاص  شـــيمح اإلآـــسل 
ـد في ـا مـن ذطـظ باآـن ( آري اةس سء )صطتا   ةل افظ اةـاه  بـدعو  أن مـا بًو

 .(4)اةلت بعض اةعلماء امل ّدعني هو من صضع امل تدع  صدآا س   يف هاه 
صهاه دعو  خلريال ةلتدليك يف  ظا  هاه ا مـ   ص  أًـد دعـو   وازب ـا 

عـن  (2)يف هاه اخللورال غري دعو  ط  حسني يف اةتدليك يف طـع مـا طـان متلقيـاخ 
 (3)"طظبل اةظصاب 

 
 :  والجواب

                                                           

 .صادعل أن هاا اةلسل يف أحد أشظط  ربيع ( 4)
 ( .متلقلخ )طاا صاة وا  ( 4)
 ( .  9ص )املعيار (  2)

 الفصل األو  
 سقو  دع وى ظ لمة     
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صأبــن ! أبــن هــو جتــاصز حــدصد ا د  صاةدــظع يف اةــظد علــل املســاةفني؟: أوالق 
يت رميـت    ـا ولمـاخ؟ صأبـن هـو اةتسـفي  ةعقـوص املسـاةفني صاةلعـن هي شن اةت   اةـ

 !. ن طان ح ع ش  من ذةك؟. يف ايا   بدصن أدة  معسخ ص   ظا ن 
ــ صاا أعلـ  ـ أاــ  مل يـد شـيئاخ مـن هــاه ا مـور اةـيت ًـاز  في ــا  : امـوا  

أهلــ  اةــابن يفل ــ  فلمــا مل يــد شــيئاخ ممــا بدعيــ  عليســا  فــز بعيــداخ    اةقــظن اةعــامن ص 
صاـــدافع عـــس    اســـا  اقـــوص يف خماةفيســـا    احلـــل ص  استقـــده     فيمـــا و ـــظ مـــن 

 .باطل   بعدص
أةــيذ طسمــ  هــاا ا امــاخ ةلسيــات صاملقا ــد؟ صأةــيذ هــو املســلني  ــد : ث نياا ق 

ش ن طتاب  باإلآاءات اة امل  اةيت ًاا   اةعـدص صاإلا ـا  صاآلدا  اإلآـسمي  
ظعي صةو يف اممل    فلو طس  ولمتـ  بدـ  فـإن اةدـظع   ييـز ةـ  بدصن مسوغ ش

أن بســاص مـــين    معـــع م لمتـــ  آـــواء بســـواء   فليـــ  صأاـــا مل أولمـــ ؟ب صةلـــن أ  
 هع ا هواء أن بعظفوا اةعدص صاإلا ا  صاآلدا  اةدـظعي  صا خـسا اإلآـسمي    

مــــس    طيــــ  بت ــــور مــــن حــــز  بقــــوده مــــن بلعــــن يف شــــيوخ  باة اطــــع صبســــسظ
أن بعظفـــوا اإلا ـــا  صاآلدا  . . ص . . صبســـمي   بـــاحملسلني صعلـــوم   باةقدـــور ص

 .؟
بغــيظ هــؤ ء احلــزبيني أن بــظصا أهــع اةســس  لرتمــون صبــو ظصن علمــاءه  :  ث لثاا ق 

صأهــع اةســن فــي   فــريصن أص بومــون رعــاع   أاــ  دبيــد ص ع ــي  مــن ًــسذ  ع ــي  
وخ   في ـــــد و   صبســـــريصن صراءهـــــ   صدبيـــــد غـــــسال اة ـــــوفي  صغـــــسال احلزبيـــــ  ةدـــــي

طا اعال   بفظ ون بني حل صباطعب بع بظصن باطل   حقاخ صحـل أهـع احلـل بـاطسخ 
 .{وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم}صةسان حاهل  

أبن هي املظبدب  يف أهع اةسـس  ؟ صمـن مـن علمـا     ـظيب صبـظيب علـل :  رابر ق 
 بـظيب علي ـا اة سـا صآـعيد حـو  صأمعاهلمـا اةلظا اة وفي  ؟ طاةداذةي  صاةظفاعيـ  اةـيت
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ـود بـع صاةسريفااــا اهلسدصطيـ  ؟ أهـ  شــيوم اةسـس  أل  مــامل     صمـن جبـد صحــدال اةًو
 .صلددط  آيد  ل ؟ رمتين بدا  ا صااسل  

أبـــن هـــو اـــ  طسمـــي اةـــاي شـــلل  بـــ  يف  ـــظا  ا مـــ  اةـــاي :  خ مسااا ق 
 ! بوازي  دليك ط  حسني ؟
اة ويف احلا د ؟ صمن بوازي طـ  حسـني؟  ةـاي بـدافع أب ا احلزيب احملرتا أص 

عـــن اةســـس  صبـــا  عـــن أهل ـــا ؟ أل اةـــاي ب ـــدل أ ـــسخ ع يمـــاخ  امـــ  عليـــ  علـــول 
اإلآـــسل صمس ـــا دصاصبـــن اةســـس  طاة ـــ ي ني   صطتـــ  اةســـسن صاملعـــاً  صاملســـاايد 
صطتـــ  امـــظح صاةتعـــدبع صبفـــرتي هلـــاا ا  ـــع مـــن املفاآـــد مـــامل بـــأت جعلـــ    طـــ  

 .ص غريه حسني 
 : فلو  ح ما اس ت   ا ـ ص  أذطظ ذةك ـ فل  أآ اب   مس ا 

 .أين أافي عن اةديسني اخللأ اةاي واة  مس ب ما 
مـــا  ظأ ـــ  مـــن طـــسل شـــيمح اإلآـــسل افســـ  يف طتابـــ  لمـــوع اةفتـــاص  : صمس ـــا 

 : أ  صهو  وة  ( 3/464)
اماشـسلري أآـتاذ صطان  د بلغـين أاـ  زصر علـي طتـا     ا مـري رطـن اةـدبن "

 " .دار اةسللان بتضمن عقيدال بظف  صمل أعل  حبقيقت  ةلن علم  أا  ملاص 
صمــا  اةــ  أحــد  سميــاه يف طتــا  ًص ــ      سميــا شــيمح اإلآــسل بعــد مو ــ  
لــع   علــل احملاف ــ  علــل طتــ  شــيمح اإلآــسل  ن أهــع اة ــدع بــدحا بدآــون في ــا 

اي أصرده ابن ع داهلادي يف اةعقود اةدربـ  أشياء من ضسهل  أص  و هاا اةلسل اة
. 

ــــ  بدــــللون يف اةــــرتا  طلــــ  حســــني اةــــاي  ف ــــع  ــــظ  ابــــن  يميــــ  ص لمياب
 .بدلك يف اةدبن صاةسس 

 : صمس ا ما  اة  اةتاز اةس لي عن أبي  امللق  باةتقي 
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( ذل اةلــــسل)صطســـ  أر  اةدـــيمح اإلمــــال بضـــظ  علــــل مواضـــع مــــن طتـــا  "
   (.4)"صبس ل عن اةس ظ في 

ف اا ما بفعل  معع اةتقي اةس لي املو و  بـاةورع صاإلمامـ  صبقـظه ابسـ  صبـظاه 
مــن فضــا ع أبيــ  صمــا مــا عســد اة ــوفي  ا شــعظب    صطــ  اســ  اة ــوفي  صا شــعظب  
ـاء صغـري ذةـك     أ م  اةسس  من ا باطيـع طـاةتفوبض يف أمسـاء اا ص ـفا   صاإلًر

. 
ضـاء علـي فبعـع بلتـ  مسـ  أشـياء صجـظ صدعا ابن ع ال ـ رضي اا عس  ـ بق

مقدمــ   ــ يح " صاا مــا  ضــل  ــاا علــي    أن بلــون ضــع: "بــ  اةدــ  فيقــوص 
 . (2)مسل 

ف ــع ابــن ع ــال مــن املدــللني ؟ طــس  اــ  مسللــل مــن املــس ة اةــاي أشــظت 
 ةي   صاةتدليك يف اةرتا  صيف أ م  اإلآسل صيف أمـاات   صعـداةت    أـا بلمـن يف 

س ة املوازاـات بـني احلسـسات صاةسـيئات اةـاي  سسـ وا  ولمـاخ    شـيمح اخرتاعل  مل
اإلآسل ابن  يميـ  ص   اةـاه  خمـاةفني بـاةك طـع مـا طت ـ  شـيمح اإلآـسل يف أهـع 
اة ــــدع بــــدصن موازاــــات ب بــــع مدــــللني يف مس بــــ  اةــــاي آــــار فيــــ  علــــل مــــس ة 

مـن املوازاـات   اةسل  صمعظضني عن مؤةفـات اةـاه  صغـريه يف امـظح اخلـاص اجملـظد
 .طامليزان صدبوان اةضعفاء صطاملغين صاةابع علل اةدبوان 

                                                           

 ( .1/212)ط قات اةدافعي  (4)
 ( . 43ص ( )2)
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 :     ص حب المري ر 
مما بعري ا آتغظا  حظص اةدطتور ربيع بن هادي علل !! اةدطتور. .اإلمال "

امســ  يف طــظال ويــع طت ــ  ص عساــات درصآــ  صباضــظا    ( اةــدطتور)أن بســ ل ةقــ  
ـ  ا آـتغظا   فـيمن لـظص غابـ  احلـظص علـل لاا ـ  أهـع اة ــدع أن املفـرت  : صًص

صاة عد عن مدـا ت   أن بلـون أطعـظ حظ ـا علـل جتسـ  اةتدـ   بـاةي ود صاةس ـار  
ةقــــ  دخيــــع علــــل اةعظبيــــ  ( دطتــــور)فمــــن املعلــــول أن ةقــــ  . يف أةقــــا   اةعلميــــ  

ــــد اةي ــــود  اةعــــامل بدــــظبعت    صبلقــــ  ( احلاخــــال)صأهل ــــا فقــــد طــــان بلقــــ  بــــ  عس
ــ   . بــ  مــن بتــو   فســري طتــ    املقدآــ اةس ــار    مامــاخ )فاةواًــ  علــل مــن ام  

أن برتفــع عــن معــع هــاه ا ةقــا  اةي ودبــ  (  هــع اةســس  صامماعــ  يف هــاا اةع ــظ
 . (4)"صاةس ظااي 

بعل  اا أاين أحتقظ هاا اةلقـ  ص  أرغـ  أن أةقـ  بـ  صهـاا : أوالق : أ و 
لــ   صمــن اةعلمــاء ا فاضــع اةدــيمح  ــاد بعلمــ  ًيــداخ طعــري مــن  خــواين طــس  اةع

 .ا ا اري بعظ  ذةك عين ًيداخ   صأين أ أذ  أن أااد  ب  
طــا  ص ــدخع يف اةسيــات  ذةــك "  اــين أحــظص علــل هــاا اةلقــ : "فقوةــ  

 .اةتدخع اةاي بت مون ب  أهع اةسس  صبست ي وا   افس   
ا بفعلـون ذةـك مـن أاا مل أطل  ذةـك مـن اةساشـظبن صمل  مـظه  بـ  ص أـ: ث ني ق 

 .عسد أافس   
ةــيذ ب ــ يح فــإن هســاك مــن مؤةفــايت مــا   " يف ويــع طت ــ : " وةــ  :  ث لثاا ق 

د في  هاا اةلق  معع   : بًو
 .ـ طتا  أضواء  آسمي  علل عقيدال آيد  ل  صفلظه  4

                                                           

 ( . 41)املعيار ص ( 4)
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 .ـ صطتا  احلد اةفا ع بني احلل صاة اطع  2
اةل عـ  ا ص    ـ صطتـا  ملـاعن آـيد  لـ  يف أ ـ ا  رآـوص اا  3

 .صاةل ع  اةعااي  
ـ طتـا  اةتوآـع صاةوآـيل  ةدـيمح اإلآـسل ابـن  يميـ  اةـاي  مـ  بت قيقـ   1
 .صختظي  

ةقد ش د ا أاين أحظص غاب  احلظص علل لاا   أهـع اة ـدع صاة عـد :  رابر ق 
فلمـــاذا . عـــن مدـــا ت   صهـــاه شـــ ادال مـــن عـــدص صاحلـــل مـــا شـــ دت بـــ  ا عـــداء 

 .احلظ   ذن ؟ 
ص ذا طـــان هـــاا اةلقـــ  بظمـــاخ عســـده فمـــا اةـــدةيع علـــل خت ي ـــي بـــ    صعـــدل 

 .اإلالار علل شيوخ  صزمس   ؟ أ   ا  اهلو  صاحلقد 
 ( .ا ح ار)من أةقا  اةي ود :  خ مس ق 

ص ــد أطلــل علمــاء املســلمني هــاا اةلقــ  علــل طعــري مــن اةعلمــاء صمــس   ابــن 
ع مساح  اةديمح ابن باز صاةعسمـ  ع ال حرب ا م    صةعع هاا هو ًص   طسا مع

 .ا ة اين صغريما من اةعلماء ةق  دطتور علل من لمع هاا اةلق 
 ذا طـــان هـــاا مسلـــظاخ عســـده صهـــو  ـــادا يف ا ـــ   فلمـــاذا بلق ـــين :  س دسااا ق 

كباي مقتا ق عنادا  }باةدطتور عق  اةعسوان اةاي بستسلظه م اشظال صعلل طـظال طتابـ  
 .{ أن تقولوا م ال تفرلون

أاــا   أعـــظ  أحـــداخ مـــن أهـــع اةســس  ب ـــفين بـــأين  مـــال أهـــع اةســـس  :  سااا بر ق 
صامماع  صمل أمسع باةك   صأهع اةسـس  بعلمـون ًيـداخ أاـين   أرضـل معـع هـاا ص  

 .دصا  
 .صما أون هاا    من أطاذب  احلزبيني احلا دبن 
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عـو  طـ  ص  أًـد دعـو   وازب ـا يف اخللـورال غـري د: "اا ظ     وةـ  :  ث من ق 
 ".حسني يف اةتدليك يف طع ما طان متلقياخ عن طظبل اةظصاب 

ف ـــع اةـــرتدد يف أمـــظ معـــني بسســـ     ابـــن  يميـــ  ولمـــاخ  اـــ  وـــاة  مـــس ة 
اةسل  اة ـاو صوـاة  مـس ة ابـن  يميـ  اةـاي  ضـل حيا ـ  يف طدـ  عـوار أهـع 

طــان اة ــدع طتدــليك طــ  حســني يف اإلآــسل طلــ   ظ اــاخ صآــس  صمــا بت ــع  مــا  ص 
ا ص  بــــك أن  ــــدرل  دــــليلات آــــيد  لــــ  يف اةســــس  صيف طعــــري مــــن اةقضــــابا 
اةغي يــ   ص س ــظ هــع ص ــع    مــا ص ــع  ةيــ  أآــتاذه طــ  أص   ؟ م حتلــ  عليــ  جــا 
بســـت ل ص ـــدرل طعـــن اةغـــزاا يف اةســـس  صأهل ـــا ص ســـلل  يف عـــداد املدـــللني أص 

  عــن اةســس  صأهل ــا اةلــاعسني حبســ  حاةــ   أمــا أن  ــأيت    شــس  مدــ ور بابــ
فتضـم  يف اةتدـليك    طـ  حســني يف طـع مـا طـان متلقــل عـن طظبـل اةظصابـ  فــإن 
هـــاا مـــن أع ـــ  اجملازفـــات يف ا حلـــال اةـــيت     ـــدر    مـــن أشـــد أهـــع ا هـــواء 

 .حقداخ صولماخ صةيتاطظ اةقارك اةقضاال اةعسث  
اآـــ  مق ـــور  اـــ  ( متلقـــلخ )صاة ـــوا  "متلقيـــاخ : " وأخياااياق انإاااي إلاااى  ولاااه

صآـــتأيت ةـــ  أخلـــاء ةغوبـــ    ص أـــا حاآـــ ساه علي ـــا ةدـــدال  عستـــ  ص  ـــاهظه بأاـــ  مـــن 
 .املتملسني يف اةلغ   صما أبعده عن ذةك
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 :    ص حب المري ر 
 (. . .: املعيار)هاا "

آـــظدت فيـــ  أصهـــال صختليلــــات اةـــدطتور ربيـــع بــــن هـــادي يف حتقيقـــ  ةلتــــا  
 (4)" خل . . . م  علي  من  عليقاتصما ر ( اةسل  علل ابن اة سح)

 .أاا مل أدع اةع م  صاةلماص يف ش  من أعماا اةعلمي  ص  غريها:  أ و 
ص  ادعــل هــاا أحــد مــن أهــع اةعلــ  صاةعقــع   فقــد بقــع اةعــامل يف ا خلــاء 

 .صاملساةفات اةلعريال ةللتا  صاةسس    فضسخ عن ا خلاء اةلغوب  صاإلمس ي 
ــع مــن م ااــ  مــن امل ــادر فــس بقــ  ص ــد ب  ــع عــن حــدبع أ ص  ظوــ  ًر

ـد ةـ  ط ـوات يف فسـ    ف ـاا  علي  فيعتار   ص د بلون  ماماخ يف فن من اةفسـون فتًو
آــي وب   مــال يف اةلغــ   ــد اآــتدرك عليــ  ابــن  يميــ  ةــااني خلــأخ   صطــ  مــن فقيــ  ةــ  

 .أخلاحه ؟ صط  من بد  صمفسظ هل  أخلاحه  اةلعريال 
 ضــظ أ ــ ا ا ص  حتــ  مــن ملــاات    ذ   لــ  مــن صطــع هــاه ا خلــاء  

ـــع    ار لـــا  اةل ــا ظ أص ا ت ـــال اة ـــدع صعـــداء أهــع اةســـس   هـــاا هـــو  ملااــ  اةًظ
مــــس ة أهــــع اةســــس  صامماعــــ    أمــــا أهــــع اة ــــدع ص  آــــيما احلا ــــدصن مــــس   فــــإ   

                                                           

 ( .44ص )املعيار ( 4)

 الفصل الث ني
 سقو  افتياءات أخيى     
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حلظ    علل  آقال أهع اةسس  بفظحون جعع هـاه اةسـقلات اةـيت   بسـل  مس ـا 
د   وســاخ مــس   أ ــ   ــد وفــظصا جــا للمــون بــ  صبتمسواــ  ااتقامــاخ ةســاد   اةــابن أحــ

وا عس   وا عن مس ة أهع اةسس  عقيدال صشظبع  متعمدبن ةلعري مما خًظ  .خًظ
فإذا وفظصا بد  من اهلفوات اةيت    ضظ ًعلوها يف م ا  اة ـدع اةلـرب  

ةسلــظال فإاــ  ملــا عبــز هــو ص ــورصها يف  ــور املوبقــات امل للــات   ص  آــيما هــاا ا
صآــاد   أن يــدصا ةظبيــع مــا بســقل  يف لــاص اةعقا ــد صاملس ــاز صهزمــوا يف هــاا اجملــاص 
 .شظ هزج   ذه وا بسق ون فل  يدصا    بعض ا خلاء مع آ ل   سحي مل ا 

 لـــك ا خلـــاء اةـــيت بقــــع يف أطعـــظ مس ـــا بعــــض ا  مـــ  ص   ضـــظه    فلــــار 
ها صهوةـوا علي ـا باةعسـاصبن اةضـسم  اةـيت ب ـدا علي ـا املساطني  ا فظحاخ صضـسمو 

ًاهلني أ   بسادصن علل أافس    اا ا آـلو  بـأ   ( ب سون من احل      )املعع 
 .أً ع اةسال جس ة أهع اةسس  صامماع  يف اةفظا بني ما بسق  صما   بسق  
مــع صاحلقيقــ  أاــين حققــ  طتــا  اةسلــ  صأاــا يف مظحلــ  اةللــ    صهــاا اةع

هــو أصص جتظبـــ  يف حتقيــل املسلوطـــات صهـــو طتــا  ع ـــي  صحبـــظ زاخــظ بـــاةسقوص مـــن 
اص   .ا حادبع صاآلثار صاةًظ

ص د خدمت  مع ضع  حاا صمع أاـ  اةتبظبـ  ا ص  أر ـل خدمـ  مـن ضـ   
ـاص   صمـا ص ـع مـن اةـسق   ةلس  احملقل صمن ختظبة ا حادبع صاآلثـار ص ـظاً  اةًظ

 دــظي اةــاي هــو ص ــ   زل ةل دــظ ويعــاخ   صأيب ف آــ ا  مــن أم ــا اةضــع  اة
 .اا أن بلون اةلماص املللل    ة  

أاـ  حــني عملـي يف اةسلـ  طــان طعـري مـن املظاًــع صامل ـادر يف حيــز : صمس ـا 
 .املسلوطات  صاملل وعات طعري مس ا يف حل  املسلوطات 
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ةـــ  م  اـــ  ح ـــل   ظب ـــاخ عسابـــ  بف ـــارل اةلتـــ  املل وعـــ  اةـــيت  ســـ ع ةللا
احل ــوص علــل املعلومــات املللوبــ  يف أآــظع ص ــ  بــدصن طــد ص  حبــع طمــا ح ــع 

 .هلاا اةسلظال صأمعاة  
م أآ ا  أخظ    أذطظها اآلن ح ل  ا أثساء اة  ع   م ضيل اةو ـ  
اةاي حتدده امامعات ةلظآا ع فليذ ةللاةـ  احلظبـ  يف اةو ـ  ةيقـدل رآـاةت  مـن 

ذ امامعـــ  اإلآـــسمي  اةدـــيمح ع داحملســـن اةع ـــاد شـــاء   صممـــا و ـــين أن اا ـــ  ر ـــي
 اــااك طــان مســتعبسخ علــي   ــول باةتــدربذ يف امامعــ  حــن  اــ  طلفــين باةتــدربذ 

 .  ع مسا د  اةظآاة  
فمعع هاه ا آ ا   عظِّ  اةعمع ةد  من اةسق  صهـو صاحلمـد ا  ليـع م 

  ــــلين    بعــــد أن  ن هــــاه املسح ــــات احملفوفــــ  با حقــــاد صا غــــظا  اةســــيئ  مل 
أ ل   أطعظها   صذةك أاين طسـ  أدرل طتـا  اةسلـ  علـل طـس  اةدراآـات 
اةعليـــا بامامعـــ  اإلآـــسمي  يف شـــع   اةســـس  فلســـ  أ ـــلح مـــا أًـــده مـــن ا خلـــاء 
املل عي  صغريها  فل  ب ل من ا خلاء    أةفـا  بسـريال ًـداخ شـغلتين عس ـا أعمـاا 

   بعـد أن مضـل ص ت ـا صمل أآـتفد مس ـا    صمل   لين مسح ات  اح  املعيـار 
شــيئاخ   بــاطظ فمعلــ  معــع ً ــان بزحــ  جبيدــ  بعــد أن  ــسفضي املعظطــ  بــزمن طوبــع 
فياه  ةي وص صيوص يف اة  ظاء   بظاه في ا عدص ص  بظ  هو ذةـك اةعـدص صةـو 

 .ر ه ةفظ هارباخ مس زماخ 
اةلوبـــع ص عـــداد صمـــع  ـــغظ حبـــ  املعيـــار صحظبـــ   ـــاح   يف اةو ـــ  ص فظغـــ  

اةعــدال اةلوبلــ  فقــد ص ــع يف أخلــاء طعــريال   بت ــور  ــدصرها مــن مســتدرك   فــإذا 
 س  أخلاءه حبب  طتاب  اة غري  ظ  أن أخلاءه طعريال صف يع  علـل مسلقـ  هـو 

 .ص وبل  
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ص ذا  ســــ  أخلــــا ي باةسســــ   ةلتــــا  اةسلــــ  اةــــاي   لــــغ عــــدد  ــــف ا   
  أخلـــا ي اةـــيت  ـــد  ـــ     ــف   أي أاـــ  بقـــار  أةـــ   ـــف   رأبــ( 968)

هـاا  ذا طااـ  ( طفـل املـظأ اـ سخ أن  عـد معاب ـ )مع م ا  ليلـ  ًـداخ ب ـدا علي ـا 
 .عيوباخ طي  صهي مما   بعا  ب  عسد اةعقسء اةدظفاء اةس سء 
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  رمتني بدائه  وانسلت 

 :    ص حب المري ر 
هلبـا ج اربـ  صمن املض ك امل لي أن مظبدي اةديمح ربيع ه  أطعظ اةسـال "

احلزبي  صاحلزبيني يف اة اهظ   ف اا هـو حـدبع   املفضـع اةـاي بلسلسـون بـ   ـ اح 
أبـــن أح ـــاحك صأخـــدااك   شـــارت  ةـــي   بأ ـــابع ا ( احلزبيـــ )صةـــو آـــأة  .مســـاء 
 .(4)!"اخلمذ

 :علل هاا اةس  مؤاخاات :  أ و 
ملت ـابني فيـ   طسا ةفظ املظبدبن صاحلزبيني علـل املتـ خني يف اا صا:  األولى

 .يف آست  صأمظ ب    ذل ملا شظع  اا يف طتاب  صشظع  رآوة 
 .{ إنم  المؤمنون إخوة}:  اص  عا  

والمؤمناااون والمؤمنااا ت برةاااهم أوليااا ء برااا    ياااأميون }: ص ـــاص  عـــا  
ب لمريوف وينهون عن المنكي   ويقيمون الصالة  ويؤتون الزك ة ويطيراون ا  

 [ .14: اةتوب  ]{ م ا  إن ا  عزيز حكيمورسوله أولئك سييحمه
إنماااا  ولااايكم ا  ورسااااوله والاااا ين ممنااااوا الاااا ين يقيمااااون }: ص ـــاص  عــــا  

الصالة ويؤتون الزك ة وهم راكرون   ومن يتو  ا  ورساوله والا ين ممناوا فا ن 
 [ .56ـ55: املا دال ]{ حزب ا  هم الغ لبون

                                                           

 ( .9ص )املعيار ( 4)
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صه   خوال يف اا   ف ـاا أمـظ ل ـ   فاملؤمسون صاملؤمسات بعض   ة عض أصةياء
اا صرآــــوة  صاملؤمســــون  ص  بظضــــل هلــــ  آــــواه   ص  بســــوء هــــاا احلــــاص    أعـــــداء 

 .اإلآسل صأعداء اةسس  صأهل ا من أهع اة دع 
املؤمسني بأ   طاة سيـان بدـد بعضـ  بعضـاخ صشـ ك   ص د ص   رآوص اا 

 .بني أ ابع  
اده  ص عــاطف   ص ـظا    طامسـد اةواحــد معــع املـؤمسني يف  ـو : )  ص ـاص 

 ( . ذا اشتلل مس  عضو  داعل ة  آا ظ امسد باةس ظ صاحلمل
صها ـــان اة ـــور ان  عتـــربان أطمــــع مـــا بت ـــوره اةعا ــــع املـــؤمن مـــن اةتماآــــك 

 .صاةرتاب  
ص ــد غــا  هــاا املس ــظ اةع ــي  اةي ــود صاشــتد علــي   فدــظعوا يف حيــاال رآــوص 

نت صاخلــس  صاةفظ ــ  بــني ا ا ــار ـ ا صل صاخلــزرز ـ بعــريصن أآــ ا  اةفــ  اا 
 .  فأح   اا طيده  علل بدي رآوة  اةلظ  

فــــإذا أغــــا  هــــاا اةــــرتاب  صاةتــــ خي صاةقيــــال بو بــــ  اا صاملــــؤمسني شس ــــاخ أص 
واعــ  فدــظعوا بــامون هــاا اةســوع مــن اةــظصاب  اإلآــسمي  اةــيت شــظع ا اا صحتم ــا 

 .ةدظ  د أطع  لو   فاعل  أن مظ  اةسفاا صا
طي  أب ا املظبض  ال أمظاخ شظع  اا ملن  من باإلآسل صدان ب  صأخل  ة  

ــ  اةزصابــع صاةفــنت ثابتــاخ علــل طتــا  ربــ  صآــس  ا يــ  بــا  عس مــا   ص ــمد يف ًص
 .صبس ظ من با  عس ما ا ظاخ مدظصعاخ ب بع صاً اخ بتماخ 
بس ـظ أهـع اة اطـع صاة ـدع فإذا طس  أا  صأمعاةك ممن خاص اةسـس  صأهل ـا ص 

صاات ـــظ هلـــ  فلفـــاك مـــا أاـــ  فيـــ  مـــن فتســـ  يف اةـــدبن صزبـــغ يف عقلـــك ص ل ـــك فـــس 
( ضـغعاخ علـل  باةـ ) سسظ من أهع احلل ص   عريه  بواً   اموا ب  فتزبد افسـك 

 .بتدوب ك  هع احلل
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ص ـــفك هلـــ  باملظبـــدبن مدـــ  اخ هلـــ  بضـــسص اة ـــوفي    صهـــاا شـــ  :  الث نياااة
اا مســ  فمـــا هــي ا مـــور اة اطلــ  اةـــيت ار ل وهــا  ع ـــ اخ ةفــسن صعـــسن؟  بــربحصن   

ف ــــات ا دةــــ  صدع اهلم مــــ  صاةتموبــــ  اةلــــابن مــــا ا آــــلوبان املفضــــسن عســــد مــــن 
 .أ ل   اةتع   صاةت ز  

 : صمن أصضح ا دة  علل ما اقوص 
طــــــع مــــــا طظحتــــــ  أاــــــ  صحزبــــــك مــــــن املؤةفــــــات اةقا مــــــ  علــــــل ا طاذبــــــ  

 .ت ةس ظال اة اطع صأهل  صيف ول  أهع احلل صاةدعاال  ةي  صاملسا ظبن ة صا فرتاءا
صهاا اةلتا  ما هو    اتاز هاا اةفلظ املوبـوء املدـ ون با حقـاد عللأهـع 

 .اةسس  
 .املض ك امل لي صاا هو حاةل  :  الث لثة

 ثــل أن اةســلفيني أهــع اةســس  لــاربون احلزبيــ  باطســاخ صوــاهظاخ   صهــ :  واليابرااة
أبعد اةسال عس ـا باطسـاخ صوـاهظاخ صأاـت  اةوا عـون يف  أ ـا باطسـاخ صوـاهظاخ  صمؤةفـا ل  

 .صموا فل  اةفاض    دبسل  باةك 
 .صمؤةفات اةسلفيني صموا ف    ربك آاحت   من أصحاهلا صأ اارها 

 : صخس   ما  اة  يف هاا املقلع 
ذةــك فــاحلزبيون  أاــ   ــ  صطــا  علــل اةســلفيني صذل  مــظ شــظع  اا   صمــع

 .صا عون صغار ون فيما  توا ب  اةسلفيني 
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 :  وله 

اةف ـــع ا صص بيـــان ضـــع  اآـــتقظاء ربيـــع ةلتـــ  أهـــع اةعلـــ  صأاـــ    بعـــوص "
 .من أ  ح اةلا  صاة ل  " علي  يف ذةك ةتعبل  

أن معــع هــاا صأطعــظ مســ  ل ــع مــن ط ــار احلفــا  فضــسخ عــن طــس  : أوالق 
 .اةعل  

أن طتابــــاخ ط ــــرياخ بقــــار  أةــــ   ــــ يف  زاخــــظاخ با حادبــــع صامل ــــادر  :ث نياااا ق 
صاةرتاً  ةو   د  خلدمت  صحتقيق  أطرب حـافظ صأطـرب خ ـري بفـن اةتسـظبة فـس بـد 

 .أن بقع يف ا خلاء صاةتق ري فلي  بلاة  خا  أصص جتظب  
ـ  مـن  ـ يح ابــن  ةقـد ذطـظ  ـاح  املعيـار يف هـاا اةف ــع حـدبعاخ مل أخًظ

  صذطظ حدبعاخ  خظ ص ظوتني مل أ   علي ا ( 2/593)حاص علل اةسل  خزج  صأ
 .صأحاص علل مواضع (4)(2/664)يف  أربمح اخللي  صأحاص علل اةسل  

 : أ و  له ا القصور أسب به 
 .اةضع  اة دظي : ـ من أم ا  4

                                                           

 ( .43ـ  42ص )املعيار ( 4)

 الفصل الث لث
 في بي ن تهويل ص حب المري ر      
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أن حتقيــل اةسلــ  هــو أصص جتظبــ  خضــت ا يف هــاا اجملــاص   ص ــد : ـ صمس ــا  2
 .ص  أزاص صاحلمد ا أ عل    علم  طعرياخ 

ـ صمس ــا عــدل  ــوفظ ف ــارل اةلتــ  اةدــامل  ةلــرتاً  صا حادبــع صاآلثــار  3
ـــاص صمواضـــع ا حادبـــع حـــن ةلعـــوال  اةـــيت  ســـ ع اةو ـــوص اةســـظبع     ـــظاً  اةًظ
صأش اه   من أمعاص  اح  املعيار   صمل بلـن حـني عملـي يف اةسلـ   ـد ف ـظل 

 . اربمح بغداد 
اةو   اةضيل اةاي حدد   امامعات حملضظي اةظآا ع امامعي  : ـ صمس ا  1

فــإن ةــاةك أثــظه يف اةعمــع   آــيما معــع رآــاةيت املليئــ  با حادبــع صاآلثــار صأ ــواص 
اص صغري ذةك مما بستلزم  هاا اةعمع املتسع   .اةعلماء ص ظاً  اةًظ
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 :     ص حب المري ر 
 : اةسموذز اةعاين "

 !! اخللي  اة غدادي حدبع ص ظوتان يف  اربمح 
:  ملــ  صعلــل رأآــ  املغفــظ   ــاص احلــافظ يف ختــظبة حــدبع دخــوص اةســ  

د ـــ  مــن رصابـــ  بمــد بـــن م ــع  عـــن ا صزاعــي أبضـــاخ   ــاص اخلليـــ  يف . ص ــد ًص
ثســا : أاــا علــي بــن عمــظص بــن آــ ع احلظبــظي: أاــا احلســن بــن بمــد اخلــسص :  اروــ  

: ثسـا موآـل بـن احلسـن بـن أيب ع ـاد :بمد بن احلسن بن مقسـ  مـن أ ـع طتابـ  
 .ثسا ا صزاعي عن اةزهظي فاطظه ( 3)ثسا بمد بن م ع  اةقظ ساين

هاا صه  علل بمد بن م ع    فإاـ   أـا رصاه عـن ماةـك  :  اص اخللي  
 ( .2/664)اةسل  "   عن ا صزاعي 

هـاا صمل أًـد هـاا احلـدبع صاةلـسل ( . . 3: ")علل ربيـع علـل ذةـك بقوةـ  
ةــــاي حلــــاه احلــــافظ عــــن اخلليــــ  يف  ــــظاً  هــــؤ ء اةعسثــــ  اخلــــسص صامسًلــــي ا

صاةقظ ساين   أما احلظبظي صابن مقس  فلـ  أًـد هلمـا  ظوـ  يف  ـاربمح بغـداد   فاةلــ  
 .اهـ " أعل  أبن ذطظ اخللي  هاا احلدبع صاةلسل علي 

هــو ص ! ذطــظه اخلليــ  يف  ظوــ  ابــن مقســ  اةــيت مل بقــ  علي ــا ربيــع:  لــ  
ص ـــد ( 2/216) ـــاربمح بغـــداد : بمـــد بـــن احلســـن بـــن بعقـــو  بـــن مقســـ   اا ـــظ 

  فـاا أعلــ  باةلظبقــ  اةــيت ب  ـع في ــا ربيــع عــن ( 42/24) ـًظ  أبضــاخ ةل ظبــظي 
 . (4)اهـ "ا حادبع صاةرتاً 

ملــ  صعلــل رأآــ     ــاص احلــافظ يف ختــظبة حــدبع دخــوص اةســ  : ) وةــ  
د   من رصاب  . "املغفظ   (.بمد بن م ع  عن ا صزاعي ـ أبضاخ ـ  خلص د ًص

                                                           

 ( .41ـ  43ص )املعيار ( 4)
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في   ل يذ ط ري حيع بوه  اةقارك أن احلافظ مل باطظ هـاا احلـدبع    مـن 
طظبل صاحد ص د   ظ ربيع يف ختظي    صاحلقيق  أن احلافظ  د ذطظ ةل دبع آـت  
ــ  مــن عــدد طعــري مــن امل ــادر فســدم  هــاه اةلــظا خدمــ   عدــظ طظبقــاخ   صأخًظ

هلاه اةلظا من امل ادر املسلوط  اة ع   املساص صاملل وع   ص ظو   ع يم  ختظياخ 
اص ا آاايد صاآتغظا اةعمع في ا ةياا  صأباماخ   .ةًظ

صمــع أن هــاه اةلــظا علــل طعظ ــا صطعــظال م ــادرها مــتلل  يف طــع طظبــل مس ــا 
فــإن طظبــل بمــد بــن م ــع  طااــ  مــن أشــدها صهــاءخ صضــعفاخ  فقــد  ــاص اخلليــ  

" صه  علل بمد بن م ع  فإا   أا رصاه عن ماةك   عن ا صزاعيصهاا : "في ا
. 

طــأن اةــظاصي عســ  آــلك امــادال  اــ  مدــ ور باةظصابــ  :  لــ  : " ــاص احلــافظ 
 " .عن ا صزاعي   عن ماةك

صمــع مــا يف  آــساد حــدبع بمــد بــن م ــع  عــن ا صزاعــي مــن ضــع  فقــد 
اةـــ  صةعلـــي بـــاة  بعـــض  ام ـــد يف اة  ـــع عـــن بـــاة  ً ـــداخ يف  ـــظاً  بعـــض ًر

لني اة ا يني فل  أ ـ  علي مـا فظجـا شـعظت  اـااك أن هـاا اة  ـع املضـين عـن  اةًظ
اهلا صاةتسظبة من م ادرها املتسوع  في  اةغسيـ   طظا هاا احلدبع اةلعريال ص ظاً  ًر
عن طعظال اة  ع ص ظ  اةو   يف شـ    برت ـ  عليـ  فا ـدال ص  ضـظر فاا ـظف  

 . ةقارك عس  معتاراخ جا بظاه ا
 .اةسل  ( 669ـ2/651)صاا ظ احلدبع بلظ   من 

صةقــد أطلــ  يف اةلــسل علــل هــاا احلــدبع صطــان اةغــظ  :     ــوص احلــافظ 
مس  اةا  عن أعظا  هؤ ء احلفا  صاإلرشاد    عدل اةلعن صاةظد بغري اطـسع   

 .ص ف  هاا طل  اإلطسا يف موضع اةتقييد 
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تعــــامل طيــــ  بغمــــ  احلــــل صأهلــــ  صبســــدص صاا ــــظ     ل ــــيذ هــــاا اماهــــع امل
اةستار علل هاا ام د اةل ري ةيوه  اةقظاء أا  ةيذ ةل دبع    طظبل صاحـد ص ـد 
اةـ    صذةـك أمـظ ع ـي  أع ـ  يف ا ـظه  عبز ربيع عن ختظي  صعن  ظاً  بعض ًر
ــود صاةلعــن يف بعــض اةظآــع صاةلعــن يف  مــن اةقــوص الــل اةقــظ ن ص قظبــظ صحــدال اةًو

ا ص لفــري بعضــ    ةــاا مل لــظك أي آــاطن هــو صحزبــ  صأشــياع  أ ــ ا  رآــوص ا
ضد هاه اة ـدع املسزبـ ب بـع بقيمـون اةـدايا صبقعـدص ا دفاعـاخ عـن مـن بظ لـ  هـاه 

 .اةف ا ع صاملسلظات اةلرب  
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 :     ص حب المري ر 
 : اةسموذز اةعاةع " 

 .طسل ةلرتماي يف ًامع  
:  ـاص. هـاا حـدبع حسـن : "ع اقع احلافظ عن اةرتماي  وة   بعد حدب 

 ن ا عمــر دةّــذ فيــ    فــظصاه : ص أــا مل اقــع هلــاا احلــدبع  ــ يح    اــ  بقــاص 
 ( .4/113)اةسل  " حدث  عن أيب  او عن أيب هظبظال : بعض   عس    اص 

ــ 2ـ طتا  اةعل   12( ت)احلدبع املدار  ةي  يف ( 2: " )فعّلل ربيع بقوة  
هـــاا حـــدبع حســـن  صمل : ص ـــاص عق ـــ  . .  . 2616بـــا  فضـــع اةعلـــ  حـــدبع 

. . . ص أـا مل اقـع هلـاا احلـدبع  ـ يح : أًد فيـ  مـا حلـاه احلـافظ مـن أاـ   ـاص
 .اهـ  "  خل   ص د حبع  عس  يف عدد من اةسسمح 

  حاًــ  ةل  ــع عســ  يف عــدد مــن اةسســمح   اــ  يف افــذ :  لــ  : م  ــاص 
اةلتـا  فقـد أخـظز اةرتمـاي  اةسسس  اةيت حبع  في ا ةلن يف موضعني  خظبن من

( 1/31)احلــــــــــــــدبع يف أطعــــــــــــــظ مــــــــــــــن موضــــــــــــــع   صاا ــــــــــــــظ طسمــــــــــــــ  املزبــــــــــــــور يف 
 . (4)(!!"5/496)ص

 :على ه ا الكالم مآخ  : أ و  
  حاًـــ  ةل  ـــع عســـ  يف عـــدد مـــن اةسســـمح  اـــ  يف : "علـــل  وةـــ  :  األو 

 "  خل . . . افذ اةسسس  
معـــني مـــن طتـــا  ف ـــاا  ـــوص غـــري آـــدبد   ن احلـــافظ أحـــاص علـــل موضـــع 

ص ـــاص يف طتـــا  اةعلـــ  بعـــد أن أخـــظز حـــدبعاخ يف فضـــع :  "اإلمـــال اةــــــرتماي فـــــقاص 

                                                           

 ( .41ص )املعيار ( 4)
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حــدبعا : "ف ــظح احلــافظ بلتــا  اةعلــ  صأشــار    موضــع احلــدبع بقوةــ  " . اةعلــ 
 " .يف فضع اةعل  

فاةعا ع   بد أن بظطز علل اة  ع يف املوضع اةاي  ـظح بـ  احلـافظ   فـإن 
حبع عن اسمح أخظ    آـيما ص ـد  ـظح احلـافظ ابـن اة ـسح  مل يده يف اسس 

 .بأن اسمح اةرتماي ختتل  يف  وة  حسن صحسن   يح 
طأن  اح  املعيار  عمد حا  طسل احلـافظ اةـاي اـ  فيـ  علـل : ث ني ق 

 .موضع معني ةيسللي علل اةقارك  وبد  ص ل يس  صهاا من اة ل  صاخلياا  
شار  ةيـ   ـاح  املعيـار ةـيذ يف احلـدبع ذطـظ املوضع ا صص اةاي أ:  ث لث ق 

ةفضــع اةعلــ  ب بــع هــو عــن ا عمــر عــن أيب  ــاو عــن أيب هظبــظال رضــي اا عســ  
مـن افـذ عـن مـؤمن طظبـ  مـن طـظ  اةـدايا افـذ اا : )   ـاص رآـوص اا :  ـاص

عســ  طظبــ  مــن طــظ  اآلخــظال   صمــن آــرت علــل مســل  آــرته اا يف اةــدايا صاآلخــظال  
 ( .ون اةع د ما طان اةع د يف عون أخي صاا يف ع

 اص أبو عيسـل : "صةيذ في  ما حلاه احلافظ عن اةرتماي   ص أا في   وة   
حــدبع أيب هظبــظال هلــاا رص  غــري صاحــد عــن ا عمــر عــن أيب  ــاو عــن أيب : 

 . و رصاب  أيب عواا    هظبظال عن اةس  
 ــاو عــن أيب  حــدث  عــن أيب: صرص  أآـ ال بــن بمــد عــن ا عمــر  ــاص 

حــدثسا بــاةك :  ــوه   صطــأن هــاا أ ــح مــن احلــدبع ا صص   هظبــظال عــن اةســ  
 " .ع يد بن أآ ال بن بمد  اص حدثين أيب عن ا عمر  اا احلدبع 

 ــاص  ــو هــاا ( 5/496)صعســدما رص  احلــدبع ملــو خ صفيــ  فضــع اةعلــ  يف 
مل أًـــد مــا اســ    ةيـــ  اةلــسل   صمل للــ  علــل احلـــدبع يف املوضــعني باحلســن   ص 

احلــــافظ ب اعــــ  يف طــــسل اةرتمــــاي مــــا بدــــعظ باةتس يــــ  علــــل  ــــدةيذ ا عمــــر هلــــاا 
احلـــدبع عســـدما حـــد  بـــ  أبـــا عوااـــ  صأبـــا أآـــام  صغريمـــا فيلـــون  ـــد أعلـــ  بلظبـــل 
أآــ ال بــن بمــد   صةعــع هــاا هــو اةســ   يف عــدل احللــ  ةل ــدبع باة ــ   أص 
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ــــن حبــــظ  ــــد أشــــار    طــــسل صب عــــد أن ب. احلســــن يف هــــابن املوضــــعني  لــــون اب
اةرتماي يف هابن املوضعني   آيما صهو  د ا  علل طتا  اةعلـ    فلعـع طـسل 
وداخ يف اةسسمح أص اةسسس  اةيت اطلـع علي ـا احلـافظ ابـن حبـظ صمل  اةرتماي طان مًو

 . .  ع  ةيسا   في تاز ا مظ    حبع 
مل ب ضـم ا   صا مـظ صعلل طع حاص ف اح  املعيار مل بف   هاه اةقضي  ص 

 .صاضح ةد  من بف   طسل أهع اةعل  
 : الخالصة هن  

ـ أن حــدبعاخ صاحــداخ ص ــظوتني مل بتيســظ ا اةو ــو  علي ــا يف  ــأربمح بغــداد  4
ـود اةف ـارل ةتـاربمح بغـداد اةـيت مل  صمما آـّ ع علـل  ـاح  املعيـار اةععـور علي ـا ًص

ـــودال ص ـــ  حبعـــي  ةلســـ  وـــامل ل ـــ  يف هـــاا ا ةعســـوان طمـــا   ـــني ةـــك    لـــن مًو
فل ار احلفا  بقعون يف معع هاا فضـسخ عـن طـس  اةعلـ  ص  بضـريه  ذةـك عسـد  

 .ط ار اقاد أ م  اةسس 
اا ــظ . فلل ــافظ ابــن حبــظ افســ  عــدد مــن اةععــظات مــن هــاا اةســوع صغــريه 

  ف ــع بلــون احلــافظ ابــن حبــظ بســ   هــاه (489ـ  4/483)مقدمــ  اةسلــ  
 . (4)ممن   بعوص علي  يف اةسقع اةععظات ضعي  ا آتقظاء

ع هدال باة اطع صاة ل  صام ع اةواآع   .صاحلل أن مس ة هاا اةًظ
ـ   ــني ةــك أن  عق ــ  يف اةسمــوذز اةعاةــع خلــأ   صأاــ   عمــد حــا  أمــظ  2

م   من طسل احلافظ ةو ذطـظه ةت ـني ةلقـارك بلـسن  عق ـ   صذةـك أن احلـافظ  ـاص 
تـا  اةعلـ  بعـد أن أخـظز حـدبعاخ يف فضـع اةعلـ    ص ـاص ـ بعـين اةرتمـاي ـ يف ط: "

                                                           

التكميال لما  فا ت تخييجاه مان إرواء ) صةلديمح  او بـن ع ـداةعزبز  ص اةدـيمح طتـا  مسـاه( 4)
اآتدرك في  علل اةعسم  احملد  بمد اا ـظ اةـدبن ا ة ـاين أحادبـع ص ثـاراخ  ـظح  (الغليل

فلــ   (اء الغلياالإرو )اةدــيمح ا ة ــاين بأاــ  مل بقــ  علي ــا حــني طتابتــ  هلــاا اةتســظبة اةع ــي  
ب وِّص علي  اةديمح  او ب بع اآتدرك علي  بلع ص ـار صأد  صاحـرتال   صاةدـ  مـن معداـ  

 .  بستغظ 
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 ن ا عمـر : هاا حدبع حسن   ص أا مل اقـع هلـاا احلـدبع  ـ يح  اـ  بقـاص 
 " .اخل. . . دةذ في  

ففي ضوء طسم  هاا اةاي اـ  فيـ  أن طـسل اةرتمـاي هـاا يف طتـا  اةعلـ  
عــ     هــاا املوضــع فلــ  أًــد اةلــسل  بعــد أن أخــظز حــدبعاخ يف فضــع اةعلــ   ًر

اةاي اسـ   احلـافظ    اةرتمـاي فظاًعـ  عـدداخ مـن اسـمح ًـامع اةرتمـاي يف هـاا 
فلــ  أًــده أبضــاخ  ص  بفعــع اةعا ــع اةف ــ  ( طتــا  اةعلــ  صفضــع اةعلــ )اةلتــا   

أطعـــظ مـــن هـــاا   فتعقملـــ   ـــاح  املعيـــار بعـــد طـــع هـــاا بـمع ـــدمل مـــن ام ـــع صاهلـــو  
 .جلان   بليل    بأمعاة  

احلدبع اةاي مل أ   علي  يف   يح ابـن خزجـ  مـن آـسن  ـ  د خًظ  3
أردت بــاةك  عــوبض ( 4/446)  صمــن اةعلــع  بــن أيب حــاح ( 2/56)اة ي قــي 

 ( .2/593)اا ظ اةسل  . ما فا ين من ختظبة احلدبع من   يح ابن خزج  
ـ  اطظ ماذا عمع يف اةسمـوذز اةعـاين يف عـدل ختظيـي حلـدبع دخـوص اةسـ   1
   رأآ  املغفظ صعلل . 

ــود حــدبع  5 ـ  ــد بقــع هــاا ةلعـري مــن اةعلمــاء فقــد بسلــظ أحــد اةعلمــاء ًص
ـود طـسل مـا يف طتـا    صذةـك اةلـسل  ود في   ص د بسلـظ ًص يف اة ساري صهو مًو
ود في    ص  ا عد طعرياخ ف اا احلافظ ابن حبظ أبدب  علل ضـعفي عليـ  طعـرياخ  مًو

 : من املسح ات صمس ا 
حدبع ضعي   ا  آل  أبو داصد عـن اةلـسل عليـ    صاةوا ـع أا   اص عن 

اس  ذةك فإن أبا داصد اقع طـسل أ ـد بـن حس ـع فيـ  ص للـ  عليـ  باةتضـعي   
ص ـــد أبـــدب  يف اةسلـــ  احتمـــا ت يف ا عتـــاار عســـ  ضـــعيف  صاةلمـــاص املللـــل ا 

 .صحده 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فـساد المعــيار                                                                                                  
 
 

 

11 

 
 

 
 

ــــع بلتــــ  أهــــع ا: اةف ــــع اةعــــاين" ــــاص  ــــان أن معظفــــ  ربي ةعلــــ  ضــــعيف  يف بي
 " : ا ظال
اممـــع بـــني ) الـــاره أن بلـــون ةع ـــد احلـــل ا شـــ يلي طتـــا  : املعـــاص ا صص "

 !م رّده علل افس ( اة  ي ني
م ذه  ي د افس  يف ا آتد ص علل أن ةع داحلل طتاباخ امس  اممع بـني  

( :  عليــل4/188)اة ــ ي ني صمــن أدةتــ  أن ربيعــاخ افســ   ــاص يف  ظوــ  ع ــداحلل 
 .(4)"  ا حلال اةلرب  صاة غظ  صاممع بني اة  ي نيمؤة

فأاا طسـ  يف مظحلـ  اةللـ  لتمـع أن بلـون يف املوضـع ا صص طسـ  أً ـع 
أن بلـــون ةع ـــداحلل طتابـــاخ امســـ  اممـــع بـــني اة ـــ ي ني  م علمـــ  خـــسص عملـــي 
هاا يف اةسل   بن حبـظ أن هـاا اةلتـا  مـن مؤةفا ـ  فأث ـ  ةـ  ماطسـ  افيتـ   

 .أن أطون  د عظف  اةلتا  آابقاخ م اسيت  صلتمع 
صطــ  مــن طاةــ  علــ  بــع عــامل ي ــع أمســاء طتــ  طعــريال  صهــاا ابــن حــزل   
بعـــظ  اةرتمــــاي ص  طتابـــ  امــــامع اةـــاي بعظفــــ  حـــن طعــــري مـــن اةعــــوال فضـــسخ عــــن 

                                                           

 ( .45ص )املعيار ( 4)

 الفصل اليابع
في بي ن أن ص حب المري ر من أبرد الن س عن 

  اإلنص ف وأنه ألد الخص م
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طس  اةعلـ  ف ـع هـّوص عليـ  أحـد  هـاا مـع أن ابـن حـزل مل بعـرت  باةرتمـاي ص  
 أن مـــات   صةـــو طـــان ة ـــاح  املعيـــار عقـــع صعـــدص لبزااـــ  عـــن بلتابـــ  ةعلـــ    

 عــسن ولمــ  صها تــ  باة اطــع ملــا  ق ــ  معــع هــاه ا فاعيــع اةفاضــ   اةداةــ  علــل 
اةدغع اةاي خنظ  ل     ص  بدري املسلني أن صباص هـاا ا  لـال  أـا بعـود عليـ  

 .ص  بضظ غريه 
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  دح  فيية 
 :     ص حب المري ر 

 : ز اةعاين اةسموذ " 
 .(4)"ربيع   بفظا بني م ابيح اة غوي صمدلاال امل ابيح ةلترببزي.د

م ذهـــ  ب ـــظ  صب ـــاي جـــا  بليـــل    بأمعاةـــ   صاحلـــل أاـــين حيسمـــا طت ـــ  
اةلـــسل املتعلـــل باةلتـــابني طســـ  أفـــظا بيس مـــا حـــل اةتفظبـــلب صةلـــن ملـــا طـــان طتـــا  

ـــود يف حـــدصد علمـــي   مل وعـــاخ ص  خملوطـــاخ طـــان مـــن م ـــان  امل ـــابيح غـــري مًو
اةلـــسل اةـــاي عـــزاه احلـــافظ    امل ـــابيح طتـــا  مدـــلاال امل ـــابيح ةلترببـــزي   اـــ  
عـــ     املدـــلاال فلـــ  أًـــد طل ـــيت فيـــ    ضـــمس  أحادبـــع امل ـــابيح ةل غـــوي   فًظ
ـع  صهلاا بفعع من ي  ّد يف اة  ـع  ذا مل يـد طل تـ  يف طتـا  بدـري  ةيـ  عـامل بًظ

 .ان هاا اةلسل    طتا  أص طت  من م 
ــع باحـع    طتــا  أص طتـ  مــن م ـان اــ  ب  ـع عســ  بقــوص  ف ـع  ذا ًر
عا ـع مس ــ   اــ    بفــظا بــني اةلتـا  اةفــسين صاةلتــا  اةفــسين؟ هــاا   ب ــدر 
ــــيت  ســــافذ بــــع  ــــد  فــــوا ا حــــزا   ــــأثظ بأآــــاةي  ا حــــزا  اةفــــاًظال اة    ممــــن  

 .اةعلمااي  يف اةتدوب  اةلاذ  صاةتلفيل اة اطع 
م  اــــين بعــــد أن ط ــــع طتــــا  امل ــــابيح ا تسيتــــ  صعــــزصت اةــــس  املللــــو     
موضع  من اةلتا  صهاا مسا ما بقظ  من عدظ آسوات  فما باص هاا احلـزيب أص 

  صهــاا بــدص علــل وــود عقلــ  فــس !اخلــظايف بــال جــا  بــال بــ     اخلظافيــون اة لمــ ؟
 ص ــد أــ  ملت ــيت أــواخ ط ــرياخ بــدرك أن طاةــ  اةعلــ  بســعل ًــاداخ يف  سميــ  ملت تــ  

 .صاحلمدا ف ي د  دصراخ من أدصار بييت فلل  احلمد صاةدلظ 
                                                           

 ( .41ص )املعيار ( 4)
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   دح  فيية أخيى 
 :     ص حب المري ر 

 : اةسموذز اةعاةع "
 !ةل افظ ابن طعري( اة اعع احلعيع)ربيع بسس  طتا  أ د شاطظ 

 : فقاص ( 1 عليل 4/116) ًظ  ربيع  بن طعري 
ــامع املســاايد يف احلــدبع صاة دابــ  : ت اافعــ    مس ــا ةــ  م ــسفا) اةتفســري ًص

 .اهـ " صاةس اب  يف اةتاربمح   صاة اعع احلعيع يف علول احلدبع 
اة اعـــع احلعيــع ةلعسمـــ  أ ــد شـــاطظ :  لــ  ":  اا   صااا حب المريااا ر م 

  ةلـن ربيـع ـ طـاا ـ اخـتل  عليـ  (اخت ـار علـول احلـدبع)شظح ب  طتا  ابـن طعـري 
فقــــاص ( 2/915)ص ــــد ذطــــظه يف ث ــــ  امل ــــادر !! فلــــ  جيــــز بــــني اةلتــــابني  ا مــــظ

 . (4)!!"خمت ظ ابن طعري  صهو اة اعع احلعيع 
أ ـوص عظفــ  شـيئاخ صغابــ  عسـك أشــياء صأخدـل أاــك مل  عـظ  مــن اةلتــا  
   اةعسوان ف اا اةلتا  أاا صاحلمد ا من أعظ  اةسال ب  فقد درآـت  يف امامعـ  

ـــداةغفار حســـن  صحف ـــ   اإلآـــسمي  علـــل ـــاين م اةدـــيمح ع  بـــدي اةدـــيسني ا ة 
ةعلـــي أطعـــظه   م درآـــت  يف  ســـ  اةدراآـــات جبامعـــ  أل اةقـــظ  علـــل بـــدي اةدـــيمح 

 .بمد أمني امل ظي 
 : صإلطس ي اآ  اة اعع احلعيع علي  آ  ان 

أن اةدـــــيمح بمـــــد ع ـــــداةظزاا  ـــــزال   صهـــــو أصص مـــــن اطلـــــع علـــــل :  أولهمااااا 
ــــ  اةلتــــا  يف عــــامل ا ــــ  صأصص مــــن حققــــ  ص ــــ      صطتــــ  ة ملسلوطــــات يف ص ت

م ًــــاء : ". . . هـــــ   ــــاص ر ــــ  اا يف مقدمتــــ  4353مقدمــــ  صعلــــل عليــــ  آــــس  

                                                           

 ( . 48ص )املعيار ( 4)
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اإلمــال ابــن طعــري اةفقيــ  احلــافظ املفســظ اةــاي آــتق  علــل  ــاربمح حيا ــ  فيمــا بعــد 
(  اة اعــــع احلعيــــع يف معظفــــ  علــــول احلــــدبع) فاخت ــــظها يف رآــــاة  ةليفــــ  مساهــــا 

 ( .هـ4311)اةل ع  اةعاةع  آس  ( 43)ا ظ مقدمت  ةللتا  املاطور ص ا
أن اةلتا  اشت ظ بني أهـع اةعلـ  باآـ  اة اعـع احلعيـع   :  السبب الث ني

ففــي طسمــ  ا ــظ  ذ مل  (4)" اــ  ةــيذ باآــ  اةلتــا : ص ن  ــاص اةدــيمح أ ــد شــاطظ 
زال ص ين ةـو  لـ  بق  علي  أدة  فاةظاًح عسدي ما  اةـ  اةدـيمح بمـد ع ـداةظزاا  ـ

اخت ار علول احلدبع فقد  اه  عقوص طس  اةعل   تسـ   هسـا صهسـاك ص ـد   
 .ب تدصن  ةي  ف ًع هابن اةس  ني أطلق  علي  اآ  اة اعع احلعيع

 !فما هو رأي  اح  املعيار ؟
 ــاح  املعيــار   بفــظا بــني بمــد فــؤاد ع ــداة ا ي صبــني أبيــ  فــؤاد ص  بيســ  

ا ي   ص  بــني اةت ــاب  ةلمــزي صبــني  ــاب  اةت ــاب  ةل ــافظ صبــني ًــده ع ــداة 
 .ابن حبظ 

                                                           

 ( .3ص )مقدم  اة اعع احلعيع ( 4)
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   دح  فيية ث لثة 
 :     ص حب المري ر 

 : اةسموذز اةظابع "
 !!.ربيع   بفظا بني لمع اةزصا د ةل يعمي صزصا د ابن ماً  ةل و ريي.د

 ـــــا   رمضـــــان يف اةســـــفظ  : )ذطـــــظ احلـــــافظ حـــــدبع ع ـــــداةظ ن بـــــن عـــــو 
 ( .2/541)صعزاه    اةسسا ي صابن ماً  ( احلضظ طاملفلظ يف

ــ  مـن طظبـل أآــام  بـن زبـد عــن :  ـاص ربيـع يف ختظيـ   صأمــا ابـن ماًـ  فأخًظ
 . . ."اةزهظي عن أيب آلم  عن أبي  ع داةظ ن بن عو  

صأبو آلم  بن ع داةظ ن مل بسمع من أبي  شـيئا صأآـام  متفـل علـل : " اص 
 .(4)اهـ"ع اةزصا د طما اقل  بقل اةلتا  اة  اهليعمي يف لم.  ضعف 

  أدري مـــا اةســـ   اةـــاي ًعلـــين أاســـ  هـــاا اةلـــسل    اهليعمـــي : أ ـــوص 
فقـــد بلـــون عـــدل معـــظفيت  اـــااك بلتـــا  اةزصا ـــد ةل و ـــريي ص ـــد بلـــون غـــري ذةـــك 
صعلل طع حاص فقد عظف  اةلتا  مسا آسوات طعريال صا تسي  مس  اسـستني ذصايت 

دــ  رآــاة  دطتــوراه حقــل  ــاح  ا هــاا اةلتــا  صهــو اةدــيمح ط عتــني خمتلفــني صاا 
عـــو  اةدــــ ظي عميـــد شــــؤصن اةلــــس  احلـــاا بامامعــــ  اإلآـــسمي  صعميــــد طليــــ  

 .احلدبع آابقاخ صةعع هاا طان   ع عدظ آسوات 
صأما أآام  بن زبـد فقـد اقـع ا  فـاا علـل ضـعف  بمـد فـؤاد ع ـداة ا ي عـن 

باحلــدبع ثقــ  بــ    صمعــع هــاا بقــع فيــ   ــاح  اةزصا ــد فسقلــ  حلمــاخ عــن عــامل 
طــس  اةعلــ  بــع اةعلمــاء   فلــ  بعتمــد اةســال علــل ًــظح ابــن حبــظ ص عدبلــ  يف 

 .اةتقظب  صعلل طسل اةاه  صغريه 

                                                           

 ( .49ـ48ص )املعيار ( 4)
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د معع هـاا اةت ـظ    أهـوص بـ  علـل  صأاا   أدعو    اةتقليد صةلن  ذا ًص
 .أحد 

متني علل احلـافظ ابـن ص د أبدب  أاا فيما بتعلل  اا احلدبع مسح تني ها
 . تعلل بظفع احلدبع صهو مو و  :  إحداهم حبظ  

ما بساه علل رفع  من اآتسظاز حل  أ وا من هاا احلدبع ص  :  والث نية
 .بت  ة  ذةك 

ص ــد ص ـــع  ـــاح  املعيـــار يف هـــاا اةسمـــوذز مـــن ا خلـــاء يف أخلـــاء ف يعـــ  
 .ارز علل مس ب  املسرتع املتعس  اةاي   بل ق  مس ة اخلو 

وعــ  ( معــاًي  اةلــرباين: )أآــفع     ــاص ( : 5ـــ ل 49)ـ  وةــ  يف ص  4
علــل مفاعيــع صهــو خلــأ فــإن مفاعيــع  أــا بلــون ةلسماآــي اةــاي فيــ  حــظ  ةــني 
زا د طقظطال ص ظاطيذ  صع فور صع افري   ص سدبع ص سادبـع صم ـ اح صم ـابيح 

اص ابــن ماةــك   أمــا معبــ  ف ــو ربــاعي فيبمــع علــل معــاً  علــل صزن فعاةــع    ــ
 :  (4)يف شظح اةلافي  اةدافي 

عـافظ صدرهـ  " فعاةع معاص يمـع عليـ  طـع ربـاعي لـظد مـن اةزبـادال طبعفـظ ًص
صعلــل زاتــ  يمــع طــع ربــاعي بزبــادال ةاحلــاا طبــوهظ :    أن  ــاص . . . صدراهــ  
واهظ   .أص ةغري اإلحلاا طمسبد صمساًد صأ  ع صأ ابع . . ًص
بــدصن أةــ   ص ــد  لــظر ( بــن) أصص اةســلظ بلفــظ يف( ابــن)ـ صمس ــا طتابــ   2

 .هاا طعرياخ طما ذطظااه مع ا خلاء اةلغوب  صاإلمس ي  

                                                           

(4( )1/4811. ) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بيان فـساد  المعــيار 
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ـ هو   بفظا بني بمد فؤاد ع داة ا ي ص  بيس  صبني ًـده   فمـظال بسـمي   3
ـــ ل 49ص )فـــؤاد ع ـــداة ا ي طمـــا يف  ص ـــارال بســـمي  ع ـــداة ا ي طمـــا يف ص ( 41ـ

 .من أآفع ( 5ل  21)
ح  املعيــار   بفــظا بــني اةت ــاب  ةلمــزي صبــني  ــاب  اةت ــاب  ـ  ــا 1

 . بن حبظ  ص د  لظر مس  هاا صمل يعع ةلتاب  ف س ب ني في  ا لسح  
( عليـــا الـــ : )ـ  ـــاح  املعيـــار بلتدـــ   عليقـــاخ ةظبيـــع أص طتابـــاخ امســـ   5

 . صبلتد  حظفني من حظص  اهلباء 
 .  (4)(امس  احلاء امل م : )أحدما 

 .(2)(اهلاء امل مل  : )ااي ما صث
 :فقد حقل ما حتد  ب  ذةك اةغسل أبا اةعسء املعظي ملا  اص 

 وإني وإن كنت األخيي زم نه      آلت بم لم تستطره األوائل 
صةلـــن ا صا ـــع صضـــعوا ةاايــ  صعدـــظبن حظفـــاخ ةل بـــاء : فقــاص ةـــ  غـــسل ذطــي 

صاا مـا : ةعـسء املعـظي ص ـاص ف ع ةك أن  زبـد علي ـا حظفـاخ صاحـداخ ؟ فسـل  أبـو ا
 .(3)"ع دت ا آلو اخ ط اا اةسلوت

ةلن  اح  املعيار  د أ ل فعسخ جا مل  ستلع  ا صا ع صزاد علل مـا حتـد  
بــ  اةغــسل أبــا اةعــسء حــظفني ًدبــدبن   ف ــارت حــظص  اهلبــاء اآلن علــل بــدي 

داخ ةلسقــد  ــد  ــاح  املعيــار ثسثــني حظفــاخ  هــاا باإلضــاف     صضــع  مس بــاخ ًدبــ
 .بسق  اة  اب  صأعسل ا م  ويعاخ 

                                                           

 ( .55ص )املعيار ( 4)
 ( .55ص )املعيار ( 2)
 ( .19ـ18ص )املفظد اةعل  ( 3)
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أاــا أعــظ  صغــريي بعــظ  أن هــاه أخلــاء مل عيــ    صةلــين أردت أن أالــع 
 :      س خياق ب اح  هاا ا آلو  ا هوز حيع 

 :اةسموذز اخلامذ "
 (!! املدبح)ربيع بلتد  طتابا ًدبدا ةلدار لين امس   

ملـــ  صعلـــل رأآـــ    ةســـ   ـــاص احلـــافظ يف ختـــظبة طـــظا حـــدبع دخـــوص ا
د   يف املدبح ةلدار لين. املغفظ   ( .2/661)اهـ  "م ًص

ـــــــظأه د ـــــــع ص ـــــــواب .هلـــــــاا   ـــــــع ( املـــــــدبية: )ربي ـــــــتح املغي ـــــــاص اةعظا ـــــــي يف ف  
 ".صذةك أن بظصي طع صاحد من اةقظبسني عن اآلخظ(: "68ـ3/61)

صاقــع عــن احلــافظ صاةســيوطي صاةســساصي ذطــظه  هلــاا اةلتــا  يف طتــ      
  (4).يعل  اةسال  اا اةلتا  صةيؤطد أن اآ  هاا اةلتا  املدبة   املدبحة

طـــان بس غـــي أن  سقـــع اآـــ  هـــاا اةلتـــا  عـــن ربيـــع اةـــاي : أوالق : صامـــوا  
بني اإلمامني مسل  صاةـدار لين ص "ذطظه يف ول  من مؤةفات اةدار لين يف طتاب  

 ( .44ر    21)
ملع ــد اةعــااوي حيسمــا درآــ  فيــ  ازهــ  هــاا اةلتــا  عظفتــ  صأاــا يف ا: ث نياا ق 

اةس ـــظ ةل ـــافظ ابـــن حبـــظ  صعظفتـــ  مـــن طتـــا  اة اعـــع احلعيـــع حيسمـــا درآـــت  يف 
 .امامع  اإلآسمي  صبقس  اةدراآات اةعليا جبامع  أل اةقظ  

 .صعظفت  من اةلت  اةيت ذطظ ا صغريها 
طــع  ــاح  علــ  صخلــل بعــظ  أن  هــاا   ــ ي  ط ــاعي  قاربــ  :  ث لثاا ق 

مع اقل  اة اء مس   ف ارت اةلف ـ  علـل  ـورال ةف ـ  ( املدبة)اقل  امي  من  في 
 ( .املدبح)

                                                           

 ( . 24)املعيار ص ( 4)
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بـــا  ـــاح  املعيـــار صأعوااـــ  صاا  ن يف مســـاهبل  صأآـــاةي ل  اةقا مـــ  علـــل 
اةلا  صاملغاةلات صاةتل ـيذ صاةتدـوب  إلفسـاد ط ـري ةلعقيـدال   صاةـدبن صا خـسا  

 . صما أر  أخلظ مسل  علل اإلآسل صأهل 
ةقــد اآــتقي   هــاه اةســسظب  مــن ذةــك املــس ة اةــاي ب ــ  علمــاء اإلآــسل 
بــــاحملسلني صعلــــوم   باةقدــــور صأن عقيــــد    قليدبــــ     ســــاصي شــــيئاخ   صأ ــــ    
بفق ــون اةوا ــع صةيســوا علــل مســتو  ع ــظه  ص  بســتليعون أن للــوا أد  شــ    

 .    خظ اةسسظبات صاةلعون صاةتدوب ات 



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فـساد المعــيار                                                                                                  
 
 

 

51 

   يمة له تهويش ال 
 :     ص حب المري ر 

 :اةسموذز اةسادل "
مل ـــوع في يـــع اةقـــارك    ( املدـــ ور)ربيـــع ي ـــع أن خمت ـــظ ابـــن احلاًـــ  

 . (4)!! "خملوط  احلظل امللي
 .م آاا ا دة  علل  ث ات أن اةلتا  مل وع 

صمل أر ة  ص   معاة  رداخ علل آيد  ل   ساا في  ا دة  علل حتـظ  اةلعـن 
بــع حتــظ  اةســسظب  جلااــ  اةس ــوال ب بــع  قظبــظ صحــدال   ا  رآــوص اا يف أ ــ 

ود صاحللوص صاةقوص الل اةقظ ن   .اةًو
فمــــا هــــو اةعــــار اةــــاي بل ــــل طاةــــ  علــــ    بعــــظ  ط عــــات خمت ــــظ ابــــن 

 .احلاً  ص د خظز احلدبع من اةلتا  افس  غري مل وع 
ت عــن آــاعد هـــ حيسمــا هــظ 4146صةعلــك    عــظ  شــيئاخ مس ــا    يف آــس  

امـد ةلـظد علــل مـن  لــاصص علـل طتــا  ابـن احلاًـ  فلــ  بعـظ  ط عا ــ  أبـال طل ــ  
 .ةلعل  

                                                           

 ( . 24ص )املعيار ( 4)
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فيضــع  حـــدبعني ( اة ـــ يح)ربيــع بســـق  هي ــ  : اةف ــع اةعاةـــع :  " ــاص 
 .من أحادبع اة ساري 
 : احلدبع ا صص 

 .  حدبع آ ع بن آعد يف ذطظ خيع اةس  
حـدبع أيّب بـن اةع ـال ابـن (   يح ةغريهأي اة) صمن ذةك : " اص احلافظ 

 .  آ ع بن آعد عن أبي  عن ًده رضي اا عس  يف ذطظ خيع اةس 
صأيّب هاا  د ضـعف  ةسـوء حف ـ  أ ـد بـن حس ـع صلـني بـن معـني صاةسسـا ي  

ـــ  ابـــن ماًـــ  مـــن طظبقـــ   . صةلـــن  ابعـــ  عليـــ  أخـــوه ع ـــدامل يمن بـــن اةع ـــال أخًظ
عتضد  صااضا     ذةـك أاـ  ةـيذ مـن أحادبـع صع دامل يمن أبضا في  ضع  فا

 (.4/148" )ا حلال  فل اه اة ورال اجملموعي  حل  اة ساري ب  ت 
يف احلل  هلاا احلدبع باة    ـ صمداره ( 6: ")فعلل ربيع علل ذةك  ا س 

علل أيب بن اةع ال صأخيـ  ع ـدامل يمن ـ صمـا ضـعيفان ـ ا ـظ   صهـو خـس  املقـظر 
ن مــا هــاا حاةــ  للــ  ةــ  باحلســن  ن طــان هســاك  ســامح  ن يف علــول احلــدبع  

 ا  صاه صعلـل هـاا : ع دامل يمن يف هاا احلدبع شدبد اةضع  حيع  اص اةاه 
 .اهـ"فمن بت ظ  اةد     بعترب جعل  ص  بعضد ب  غريه

 " . خل . . .صعلل هاا : "يف  وة  :   لت

 الفصل الخ مس
نهجه المإلم يجهل اللغة و واعد ص حب المري ر على م

 األصوليين والمحدثين ويرجز عن االحتج ج لنصية رأيه 
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 .ـ  جاء     ضعي  احلدبع  4
 .ظ بعدل حتظب  اةد     ا  عضد رصاب  أيّب بظصاب  أخي  ـ ملزه ةل اف 2

حدبع أاذ يف طون  ـيذ بـن آـعد رضـي اا عسـ  : احلدبع اةعاين : " اص 
 : جسزة   اح  اةدظط  من ا مري   من اةس  

:  لـــ  : اقـــع احلـــافظ عـــن احلـــاط   وةـــ  يف هـــاا احلـــدبع أاـــ  شـــاذ م  ـــاص 
ــ  اة ســاري يف  ــ ي ــ  صاحلــاط  موافــل علــل صهــاا احلــدبع أخًظ    مــن هــاا اةًو

 ( .2/611)  ت     أا  بسمي  شاذاخ 
ص ذا طــــان هــــاا هــــو اإلآــــساد ( 6)يف  عليــــل : علــــل ربيــــع علــــل ذةــــك بقوةــــ  

 . ا    يح ا ظ : اةوحيد هلاا احلدبع ففي  وص احلافظ 
ـــــل ر ـــــ   ـــــ  )علـــــل أحـــــد رصاال احلـــــدبع ( 2)ص للـــــ  يف  علي ـــــن املع ـــــداا ب ع 

ص ــد بلغســا عــن :  ــاص .  ــدصا طعــري اةغلــ  : قــع  ــوص احلــافظ عســ  فس( ا ا ــاري
أحــد مظبــدي اةدــيمح ربيــع يف بلــدال اةلوبــ  أاــ   بــ  علــل بــد  اةــدبار اةدــامي  
اةعسم  بمد اا ـظ اةـدبن ا ة ـاين  صص ـف  بـاحلمل صأاـ   ـزل مـن ا  ـزال علـل حـد 

ـــ   عـــظ  ةسقـــد أحادبـــع يف  ـــ يح اة ســـاري   ف ـــع بلـــظد هـــ ـــ ب  ا اا املظبـــد  وة
ــاص ـ عســد ربيــع  احللــ  يف شــيس  أل أن مــس ة أهــع اةســس  صامماعــ  يف اقــد اةًظ

 . صمظبدب  ـ  ا   علل احملاباال 
 : ص وص اةداعظ 

 (4)"وعين اليضى عن كل عيب كليلة        كم  أن عين السخط تبدي المس وي 
ال ـ هلــاا آــاا هــاا اةلــسل اةلعــري اةلوبــع صمل بــأت حببــ  صاحــدال إلعــاد 4

هي ـــ  اة ـــ يح   اةل ـــ      ذا  ســـابسا فســـميسا ا فـــرتاء صاةلـــا  حبـــ  صهـــو مـــا 
                                                           

 ( .25ـ 23ص )املعيار ( 4)
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افــــرتاه هــــو أص أحــــد أحــــسل حزبيتــــ  أص خظافتــــ  علــــل ربيــــع مــــن اةلعــــن يف اةدــــيمح 
ا ة ــــاين اةــــاي لاربــــ  احلزبيــــون صلــــاربون طــــع  خوااــــ  ص سميــــاه مــــن أهــــع املــــس ة 

صبلتفـون حـوص أ مـ  اةضـسص  اةسلفي  صبسـقلون مسـازهل  صفتـاصاه  يف طـع حادثـ  
صاة ــدع بس ــظص   صبس ــظصن حــزبيت   صفتــاصاه  اةقا مــ  علــل ام ــع صاهلــو  صباربــ  
أهـع اةسـس   صباصةـ   آـقاط   ص آـقال فتـاصاه  صبت ـاهظصن   ـاهظاخ طاذبـاخ  ـ بعظفـ   
طــع مــن عــظ  حقيقـــت   صحقيقــ  صا ع ــ  صمســاهب   اةفاآـــدال ـ بــاحرتال بعـــض 

اةدــــيمح ابــــن بــــاز صا ة ــــاين صابــــن ععيمــــني ملــــ ر  آياآــــي   علمــــاء اةســــس  طســــماح 
خسيس   طت ـيد اةدـ ا  اةسـلفي بـاةك  م  آـقال مـن عـداه  حبيـع ةـو مـات 
هــؤ ء اةعسثــ    ب قــل يف اةســاح     مــن أآــقلوه  باآــ  ام ــع بــاةوا ع صباآــ  

آـسل اةعماة  صاماآوآي  صغريها من اةلعون اخل يع  اةيت بت اشـاها حـن أعـداء اإل
 . صبأافون مس ا 

 صطـع اةسـلفيني صاحلمـد ا بعظفـون  قـدبظ ربيـع ةعلمـاء املـس ة اةسـلفي صطسبــ 
ص قدبظ ا ة ـاين صغـريه صاةـا  عـس    صهـاه طت ـ  صأشـظطت  صموا فـ  صاضـ   صضـوح 
اةدــمذ يف ذةــك   فــس   ــن أب ــا اةسلــظال أاــك  ــد الــ  مأربــك اهلــاب  جعــع هــاه 

ك في ــا عــن أآــاايد اةــظصافض صاخلــظافيني مــن أحــسل ا طاصبــ  اةــيت   بقــع  آــساد
 .اةت و 

ف ــع أاــ  ممــن شــ  را  ــ  علــ  احلــدبع صعــظ   يمــ  ا آــاايد عســد أهلــ ؟ 
 .صأن اا ع معع هاا اةلا  عسده  طاذ  خا    ذا اقل  ةسعتماد علي ؟ 

اقوص ةك أبن هـي حببـك ةلـا  عـن  ـ يح اة سـاري ةـو طسـ  : صاآلن 
  فأ   معاص اةظصافض أن بدافعوا عن أيب بلظ صعمظ صآا ظ   اد اخ يف اةغريال علي 

 .اة  اب  
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ةـــو طســـ   ـــاد اخ ةـــظددت علـــل أ متـــك صشـــيوخك معـــع اةغـــزاا صآـــيد  لـــ  
صاملودصدي صاةرتايب صأمعاهل  اةابن بلعسـون يف اةسـس  طعسـاخ صاضـ اخ أص مغلفـاخ صبـظدصن 

  صاةــــرتايب يف اقلت ــــا ا حادبــــع املتــــوا ظال يف اةعقا ــــد صاةغي يــــات صبلعــــن آــــيد  لــــ
 .صخا   اة  اب  

ــــدافع عــــن هــــؤ ء صمســــاهب   اةفاآــــدال آــــواط  ؟ خا ــــ  شــــيسل   فمــــن ب
ع داةظ ن ع ـداخلاةل ص سميـاه  ص ـد  ـظح شـيسل  أن هـاا دبسـ  اةـاي بـدبن اا 

 .ب  
ـــدت يف  آـــسادي احلـــدبع ا صص راصبـــني ضـــعيفني  أمـــا عـــاري  فـــإاين  ـــد ًص

ـدت فيـ  راصبـاخ أحدما أشد ضعفاخ من أخي  ص  ظبسـ   صأمـا  آـساد احلـدبع اةعـاين فًو
 .ضعيفاخ صمل أًد ة  متابعاخ 

صأهــع احلــدبع للمــون علل ــاا اةســوع باةضــع   فســظت علــل مــس ب   يف 
 . ل يل  واعده  

م بعـــد ذةـــك بفـــرتال   أذطـــظ اآلن  ـــدرها  آـــس  أص أ ـــع أص أطعـــظ  س  ـــ     
 : أمظبن يف حدبع آ ع بن آعد 

 .صهو  لقي ا م   حادبع اة  ي ني باةق وص :  ا مظ ا صص
 ا  صاه : بتعلل بع دامل يمن بن اةع ال حيع  اص في  اةاه  : صا مظ اةعاين 

 .فااقدح يف ذهين أن معل    بعترب ب  
م راًع  هاه املظ    صغريها يف أةفي  احلدبع ةلعظا ي صشظحي ا ةلمؤةـ  م 

ن أهـع هـاه املظ  ـ  ممـن بعتـرب  ـ   صأن اةـابن ةلسساصي  فت ني ا أاين أخلأت صأ
   بعتـرب  ــ  هــ  مـن  يــع يف أحــده  صاه ًـداخ  فأ ــل   مــا طسـ   ــد أخلــأت 

 .في  بساء علل هابن ا مظبن 
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فلـــ  أ ـــ  ةـــ  علـــل متابعـــ  ةلـــين اعتمـــدت مـــا  ـــظره : صأمـــا احلـــدبع اةعـــاين 
قي باةق وص طما بقـوص اةعلماء من أن علماء ا م   لقوا اة  ي ني باةق وص ب صاةتل

احلافظ ابن حبظ أ و  من لظد طعظال اةلظا   فعـدّة  يف ضـوء هـاا ا مـظ املقـوي 
ةل ــــدبع ع ــــاريت مــــن اةضــــع     اة ــــ    هــــاا باإلضــــاف      وثيــــل اة ســــاري 
ةع داا بـن املعـ   صمـن زمـن طوبـع اآـتقظ عسـدي أاـ    بس غـي  حـد أن بستقـد مـا 

 .أحادبع اة  ي ني أوع  ا م  علل   وة  من 
بســـاء علــل  لـــك اةفظبــ  احلزبيـــ  أص اخلظافيــ  فـــس ب ـــين  (4)ـ أمـــا طــظد احللـــ  3

 .ا حلال علي ا صبلظدها    أمعاةل  
ــــ  مــــن اعتمــــاد اة لــــ   ــــزه اا مــــس ة أهــــع اةســــس  صامماعــــ  يف اةسقــــد صأهل صا
  صاةلــــا    صمــــن احملابــــاال  هــــع اةســــس  صغــــريه   ذ احملابــــاال صاةتع ــــ  ا عمــــل 

ـــد أهـــع اةضـــسص صا هـــواء   صأي خـــا ن أآـــوأ مـــن ا آـــتما   يف  ـــدان    عس بًو
باربـــ  أهـــع اةســـس  صمـــن مـــوا ال أهـــع اة ـــدع اةلـــرب  صاةـــا  عـــن بـــاطل   ص ادـــاء 
املســاهة  ًــع ذةــك  ص ظبيــ  مــن خاةــ  اا علــل ذةــك طلــ   فسعــوذ بــاا حقــاخ مــن 

 .اخلا ن
ي  صهـو خلـأ فـادح علـل مـس ة يف هـاا اةعسـوان خلـأ ةغـو ( خيـع)ـ طلمـ   1

مـن طتـا  ( 4/148) اح  املعيار ص د ا    يف  عليقي علل هاا احلدبع يف 
 : اةسل  فقل  

 

                                                           

افــرت  علــي  ــاح  املعيــار طعســاخ يف اةدــيمح ا ة ــاين بق ــد اإلبقــاع بــني أهــع اةســس  م طلــ  ( 4)
فرت  علل ربيع فعلق  علي  جـا  ـظ  ممن بزع  أا  مظبد ربيع أن بلظد حل  ذةك اةلعن امل

. 
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صيف  طــسا اخليــع علــل اةفــظل غفلــ  مــن احلــافظ فلفــظ اخليــع بللــل علــل "
صبللـل علـل اةفظآـان صمسـ   وةـ   عـا  { والخيال والبغا  }اخليوص صمس   وة   عـا  

صةقـــد ( 254ص )اا ـــظ خمتـــار اة ـــ اح { بخيلاااك ورجلاااك وأجلاااب علااايهم}: 
 ع ـــ  طعـــرياخ يف اة  ـــع عـــن هـــاا احلـــدبع  ـــاا اةلفـــظ اةـــاي ذطـــظه احلـــافظ فلـــ  

 " .أًده  م   ني ا أا  بظبد احلدبع اةاي آبلت  هسا
ـــ  يف  عليقـــي صاا ـــظ معـــ  اخليـــع يف ةســـان اةعـــظ   ( 44/234)هـــاا مـــا  لت

 " .مادال خيع
 .صاسأص  اح  املعيار 

 .أبن ذه   عن هاا اةتس ي  صطي  ص ع  يف هاه اةلام  علل ماه ك؟
 

 : من المآخ  على ص حب المري ر 
 .ـ عدل آو   احلبة ةلا  عن   يح اة ساري  4
 .ـ طاب  علي جا اس    اي من طعن يف بد  اةع ظ اةديمح ا ة اين  2
 ".ربيع بسق  هي   اة  يح: "ـ طاب  يف  وة   3
جــا يف ذةـك مـا  ضــمس    شـد اةســال ذبـاخ عـن آــس  رآـوص اا فظبيـع مـن أ 

اة ــ ي ان  ص ــد اآــتقظ رأي ربيــع مــن زمــن طوبــع أن أحادبــع اة ــ ي ني  فيــد 
أن ا م   لقت ما باةق وص صهاا صحده أ و  من لظد طعـظال : اةعل    ملزابا طعريال مس ا

 .اةلظا 
  يـــوز اقـــده  ص ـــد صبــظ  ربيـــع أن مـــا عـــدا ا حادبـــع اةـــيت ااتقـــدها ا  مـــ  

 ظح   اا يف درصآي طعرياخ صرجا يف طتابايت صهاا ما أعلس  اآلن ص  ـع اآلن  فـإذا 
طـــان  ـــاح  املعيـــار صأشـــياع   ـــاد ني يف اةغـــريال علـــل آـــس  رآـــوص اا ص  آـــيما 
مـــايف اة ـــ ي ني فليواً ـــوا  ـــادال ا حـــزا  اةـــيت بـــدافعون عس ـــا   أصةئـــك اةقـــادال 
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صهـ  معظصفـون  فليقومـوا   آـاءات    آـس  رآـوص اا اةـابن هلـ  ًـو ت يف اإل
 . اا اةواً  ص   فغري   مزعوم  صيف غري موضع ا 
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 :    ص حب المري ر 
ربيع ةعبلتـ    بتأمـع طـسل املسـاة  بـع ب بـ  عليـ  اا ـدا : اةف ع اةظابع "

 !! .صمعرتضا فيأيت باةعبا  
 :املعاص ا صص 
هـــاه اةـــرتاً  اســـمح طعـــريال موضـــوع  هـــي أص  بـــإطسا صصراء : " ـــاص احلـــافظ 

: صذطـظ عـدداخ مـن اةسسـمح املوضـوع     ـاص. . ." أصهل ا آـاايد طسسـمح أيب هدبـ  
صاســس  رصاهــا أبــو آــعيد أبــان بــن ًعفــظ اة  ــظي أصردهــا طل ــا مــن حـــدبع أيب "

مس ـــا حبـــدبع صيف  (4)[أبـــو حسيفـــ ]حسيفـــ  صهـــي  ـــو ثسةا ـــ  حـــدبع  مـــا حـــد  
( 3)ال  صمـــــــــــن أراد اآـــــــــــتيفاءها فليلـــــــــــاةع طتـــــــــــايب ةســـــــــــان امليـــــــــــزان آـــــــــــظدها طعـــــــــــظ 

 ( .512ـ4/514)
 ( :512) اص ربيع واااخ أا   د وفظ بوه  ةل افظ 

مل بــاطظ احلــافظ يف ةســان امليــزان مــن هــاه ا حادبــع اةــيت أشــار  ةي ــا ( 3")
 .اهـ  . . ."   حدبعاخ صاحداخ بإآساد أبان هاا    أيب حسيف  

                                                           

 .آق  من املعيار ( 4)

 الفصل الس دس
 إحب   م  تةمنه الفصل اليابع من المري ر 
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صيف آـــــظدها طعـــــظال صمـــــن أراد : " ـــــوص احلـــــافظ : مريااااا ر  ااااا   صااااا حب الم 
اةضـــمري عا ـــد فيـــ     اةسســـمح املوضـــوع  اةـــيت ذطـــظ عـــدداخ مس ـــا  . . " اآـــتيفاءها 

ةلــن ربيعــاخ ـ ةعبلتــ  صعــدل  ع تــ  ( اةلســان)صأحــاص مــن أراد ا آــتيفاء علــل طتابــ  
  أيب صختليل  يف صضع عسمات اةرت ي  ـ ون أن اةضمري عا د علل أحادبع اسـس

 .(4)!!"آعيد أبان بن ًعفظ فاه  بستدرك علل احلافظ فأميت من آوء ف م 
 : أ و  
ي ــ  بـدص علي ــا آـياا طــسل احلـافظ ابــن : أوالق  مسح ـ   ــاح  املعيـار ًص

حبــظ  ص ــن  ن شــاء اا ممــن   بلــابظ ص  بتلــرب في لــظ احلــل صبغمــ  اةســال طمــا 
 .بفعل  أهع ا هواء صاةلرب 

عـــار يف  عـــادال اةضـــمري    ا حادبـــع اةـــيت ذطظهـــا احلـــافظ علـــل ا : ث نيااا ق 
ــع    أ ــظ  مــاطور   صطااــ   اةقاعــدال املعظصفــ  عســد علمــاء اةس ــو أن اةضــمري بًظ
ا حادبــــع هــــي أ ــــظ  ذطــــظاخ مــــن اةسســــمح اةــــيت طــــاص اةع ــــد  ــــا  صعلمــــاء اةس ــــو 

ــع اةضــما ظ   صطعــرياخ مــا بف ــ  اإل اســان اةلــسل صاملفســظصن طعــرياخ مــا وتلفــون يف مًظ
صمق وده من أصص ا ظال في ين علل هاا اةف ـ  أحلامـاخ  ـا    ص ـد ياا ـ  اة ـوا  

. 
معــــع هــــاا اخللــــأ   ب ــــوص بــــ  م لــــامي عــــن أهــــع اة ــــدع اةلـــــرب  :  ث لثاااا ق 

صأا ـــاره     مـــظبض اةـــسفذ معتـــع اةعقـــع بضـــع ا مـــور يف غـــري مواضـــع ا صطتابـــ  
فأي داء أشد مـن هـاا اةـداء اةـدصي؟  اح  املعيار طل ا أص ًل ا من هاا اةسوع 

 !صأي داع هلاا اةعسوان اةظدك ؟
 :صأي داع هلاه اةلعون؟ طقوة  

                                                           

 ( .26ص )املعيار ( 4)
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 .  خل . . .ـ  اص ربيع واااخ أا   د وفظ بوه  ةل افظ  4
صةلــن ربيعــاخ ةعبلتــ  صعــدل  ع تــ  صختليلــ  يف صضــع عسمــات : "ـ صطقوةــ   2
 " .فأيت من آوء ف م . . . اةرت ي  

اه آ   ا ا خا بقاعـدال  وبـ    م  ن هـاه اةـظصح اةـيت لمل ـا يف مسأة  ط 
ع يف اقده يف غاب  اخللورال فلـ  ةعلمـاء اإلآـسل مـن ا خلـاء يف أبـوا   هاا اةًظ
احلـــسص صاحلـــظال ب بـــع هســـاك ةـــ عض اة ـــ اب  أخلـــاء يف ف ـــ  اةس ـــوص بســـدده  

  اا   ص مــا أن بســدد بعضــ   بعضــاخب بــع  ن رآــوص  في ــا  مــا رآــوص اا 
 .لل  ةلع لت د با ًظ  ن أ ا  فل  أًظان ص ن أخلأ فل  أًظ 

صمــا طــان اةســل  بلعســون    يف أهــع ا هــواء صاة ــدع اةــابن اقــول  ــن اآلن 
ب يــان ضــسهل  صحتــابظ ا مــ  مــن شــظ هــاا اةضــسصب ص   يف أهــع اةلــا  صاةفــنت  

 اتقال هل    أ  آاء ما فيقول  اح  املعيار ص خواا  من مدرآ  معظصف  باةعأر صا
 .بزرصن صبزصِّرصن 

 :المآخ  على ص حب المري ر 
   (  بـاء)طان بس غي أن لمـع علـل ابـن ح ـان حيـع  ـ   اآـ  : أوالق 

 ( .أبان)
بعـد أن ( أبـان)أن لمع علل احلافظ ابن حبظ  ا  طت   يف اةسلـ  : ث ني ق 

 .طتاب  اةلسان عظ     ي  ابن ح ان ة  صا ي  علل اا اةت  ي  يف  
 .أبضاخ أاا ص ع  يف هاا ص د بلون من اةلابع ةلسك مل  ست   ة  :  ث لث ق 
مل  ست   هلاا اةت  ي  مع أين ا    علي  فو عـ   فيـ  ثـس  مـظات :  رابر ق 

 فما هاه اةغفل  ؟ ( 26ص )يف   يف  صاحدال 
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ن طــان عليــ  أن ب ــني مواضــع أحادبــع أيب حسيفــ  مــن ةســان امليــزا:  خ مساا ق 
 ن اة ـوا  مـع : ةل افظ ابن حبظ  قوبـ  صاحتباًـاخ ةظأبـ  ص   فلقا ـع أن بقـوص 

 . ربيع  ا  ب  علل اةقاعدال اةس وب  املدار  ةي ا 
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       مج زفة 
 :     ص حب المري ر 

اقـع احلـافظ عـن شـيس  اةعظا ـي  وةـ  يف طـظا حـدبع اةس ـي : املعاص اةعاين "
ه غري لني بن آلي  عـن ع يـداا عـن اـافع عـن ابـن ص د رصا: "عن بيع اةو ء صه ت 

. عمظ رضـي اا عس مـا فـاطظ رصابـ  بـواذ بـن ع يـد عـن اـافع مـن عسـد ابـن عـدي 
ةــيذ هــاا متابعــا ةي ــني بــن آــلي  عــن ع يــداا  ص ــد ( اةقا ــع هــو احلــافظ: ) لــ  

دت ة  متابعاخ   ( .2/614. )فاطظه (" 1)ًص
عقــ  احلــافظ هســا ةدــيس  غــري آــلي   ( 1: ")فعلــل ربيــع علــل ذةــك بقوةــ  

ص د صرد من غري رصاب  لني بن آلي  عن اـافع :  ل  : " ن طسل اةعظا ي طاآليت 
رصاه ابن عدي يف اةلامـع م آـاا  آـساد ابـن عـدي    بـواذ بـن ع يـد عـن اـافع 

فغــظ  اةعظا ــي بيــان أن هــاا احلــدبع  ــد رمصي عــن اــافع مــن غــري " عــن ابــن عمــظ
ي  ـ أبضــا ـ   صمل بق ــد أن بســوا متابعــات ةع يــداا فأخلــأ طظبــل لــني بــن آــل

 .اهـ " اهلد  حن بستدرك علي 
 :  اص  اح  املعيار 

 عقــــ  احلــــافظ يف بلــــ   ص ــــد ص ــــع يف طــــسل اةعظا ــــي يف مل وعــــ  :  لــــ  "
  صاة ـوا  مـا (411ص )اةتقييـد ـ صهـي طعـريال اةسـق  صاةت ظبـ  ـ آـق  وـاهظ 

عـن )ص ـد صرد مـن غـري رصابـ  لـني بـن آـلي  : "هـو  وةـ  اقل  احلـافظ عـن اةعظا ـي ص 
 :صذةك  مظبن " . عن اافع( ع يد اا

ص : )أن احلـــــافظ اةعظا ـــــي ذطـــــظ   يـــــع ذةـــــك هـــــاا اإلآـــــساد فقـــــاص : ا صص 
ـــــ413 ـــــا  اةعلـــــع املفـــــظد  ـــــاص( : "411ـ حـــــدثسا بمـــــد بـــــن : رصاه اةرتمـــــاي يف طت

. ن ع يداا بن عمظ عن اافع حدثسا لني بن آلي  ع: ع دامللك بن أيب اةدوار 
". . 
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أن لــني بــن آــلي    رصابــ  ةــ  عــن اــافع ف ــو مل بدرطــ   ص أــا بــظصي : اةعــاين 
 (.44/226اا ظ اةت اب  )عس  بواآل  ع يداا بن عمظ 

فــإذا   ــني ةــك ذةــك علمــ  د ــ   عقــ  احلــافظ    ن اةعظا ــي ذطــظ أاــ   ــد  
طــظ متابعــا ةع يــداا صمل بســ  مــن  ــابع رصاه غــري لــني بــن آــلي  عــن ع يــداا  م ذ 

ص ـاا  علـ  أن  ـوص ربيـع . لني علل رصابت  عن ع يداا فأ ل احلافظ جتـابع ةي ـني 
 . (4)ًعبع    طا ع مس ا " فأخلأ اهلد  حن بستدرك علي :". . . 

 ن   د احلافظ صاضح صمعظص  يف أا  بظبد متابعاخ ةي ني بـن آـلي  :  أ و 
. 

 ــد اةعظا ــي ؟ اة ــاهظ ا آــابقاخ ص حقــاخ أاــ  طمــا ذطــظت أاــاب ةلــن مــا هــو  
 ن   ــد اةعظا ــي أن هــاا احلــدبع  ــد رصي يف امملــ  عــن غــري ع ــداا بــن دبســار 
ص ن مل بع   ذةك   بظاد مس  علل ابن اة سح اةاي أطلل  فظد ع ـداا بـن دبسـار 

بع   ا  بعل  دال اةعل  صمل بقيد  فظده باة     فساا اةلظبقني املاطوربن   ةلمتا
أ مــــا   ب ــــل ان ةلتقوبــــ  اةــــيت هــــي اةغابــــ  مــــن آــــوا املتابعــــات صاةدــــواهد عســــد 
ــــيذ  ــــ  ة احملــــدثني ص أــــا ةسعــــرتا  علــــل  طــــسا ابــــن اة ــــسح اةــــاي  ــــد بفيــــد أا

 : ةل دبع أي طظبل  خظ صةو طان ضعيفاخ فأصرد علي  اةعظا ي اةلظبقني اآل يني 
عـــن بمـــد بـــن ع ـــدامللك بـــن أيب اةدـــوار  حـــدثسا رصابـــ  اةرتمـــاي :  األولاااى

فـــاطظه   م اقــع عـــن : . . . لــني بـــن آــلي  عـــن ع يــداا عـــن اــافع  ـــاص اةعظا ــي 
صاة ــ يح عــن ع ــداا بــن دبســار صع ــداا بــن دبســار  ــد  فــظد : "اةرتمــاي أاــ   ــاص 

 . اا احلدبع عن ابن عمظ صلني بن آلي   د أخلأ يف حدبع  

                                                           

 ( .28ـ21ص )املعيار ( 4)
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 ن لـني بـن آـلي  صهـ  : " ـاص اةرتمـاي ـ أبضـاخ ـ يف امـامع ص :  ـاص اةعظا ـي 
 " .يف هاا احلدبع 

ف ــاه اةعلــ  يف هــاه اةلظبــل   ــني ةلمتأمــع أن اةعظا ــي ماآــا  ا    مــن أًــع 
 .ا عرتا  علل اإلطسا اةاي ذطظ     ةلمتابع  

 ص ـد صرد مـن غـري رصابـ  لـني بـن آـلي  عـن ع يـداا عـن اـافع" وةـ  :  الث نية
رصاه ابــــن عــــدي يف اةلامــــع فقــــاص حــــدثسا ع ــــم  بــــن جبمــــاك اة ســــاري   حــــدثسا 
 بظاهي  بن ف د حدثسا مسل  عن بمد بن دبسار عن بواذ ـ بعـين ابـن ع يـد ـ عـن 

: فاطظه  أصرده يف  ظو   بظاهي  بن ف د بن حلي  ص ـاص . . . اافع عن ابن عمظ 
صآـا ظ أحادبـع  بـظاهي  : ي ـ مل أمسعـ     مـن ع ـم  عسـ  م  ـاص ـ بعـين ابـن عـد

 .بن ف د مساطري صهو م ل  ا مظ 
حـدثسا  بـظاهي  : "صحلـل ـ أبضـاخ ـ أن ابـن  ـاعد طـان  ذا حـدثسا عسـ  بقـوص 

 . (4)اات ل" بن حلي  بسس      ًده ةضعف  
 :  اص ابن عدي ـ بعد أن آاا اةلظبل املاطور مع احلدبع ـ 

اه عـن مسـل    عـن بمـد بـن دبسـار  صغري  بظاهي  بـن ف ـد رص :  اص اةديمح "
 ـل عـن بيـع احليـوان   أن اةسـ : "عن بواذ   عن زباد بن ً ري عـن ابـن عمـظ 

ص اص بعضـ   عـن بـواذ عـن اـافع عـن ابـن عمـظ   فأمـا اةس ـي عـن بيـع " باحليوان 
 " .اةو ء   فل  أمسع     من ع م  عس  

    صاقع احلـافظ يف ف اا حاص  بظاهي  بن ف د صحاص هاا احلدبع من طظبق
 .(2)"اةلسان عن أيب اةديمح  اص اةربدعي ـ يف ابن ف د ـ ما رأب  أطا  مس 

                                                           

 ( .411ـ  413ص )اةتقييد صاإلبضاح ( 4)
 ( . 4/92)اةلسان ( 2)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بيان فـساد  المعــيار 
 

 

  65 

فلعع اةقارك بعد هاا بدرك أن اة وا  ما ذطظ   عـن اةعظا ـي مـن أن هدفـ  
من آوا اةلظبقني املاطوربن ما  ظر    ص ذا طان  اح  املعيار   بـزاص بـدعي أن 

 .فليسرباا باةستيب  اةيت ح ل  بسو  ما هلاه اةغاب   اةعظا ي  أا آا  ما ةلمتابع 
صعلــل طــع حــاص فــاعرتا   ــاح  املعيــار هســا آــا   صهــو بــدخع افســ  يف 

اهلا   .أمور ةيذ هو من ًر
 : من المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ عدل ف م  ملق د اةعظا ي  4
 . ـ  أبيده ةل افظ ابن حبظ بغري ف   أبضاخ  2
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  اعتياض ب طل 
 : ص حب المري ر     
 : املعاص اةعاةع "

 ــاص احلــافظ معلقــا علــل دعيــع اةعظا ــي ةلمسلــظ حبــدبع مــال عــن ابــن ًــظبة 
ص ــد اــوزع أبــو داصد : "عــن اةزهــظي عــن أاــذ يف صضــع اخلــاح عســد دخــوص اخلــسء  
ـــاص اة ـــ يح  اةـــ  ًر صامـــوا  أن أبـــا داصد . يف حلمـــ  عليـــ  باةسلـــارال مـــع أن ًر

ـاص حل  علي  بلوا  مسلظ  ا  ن مياما  فّظد ب  عن ابن ًظبة صما ص ن طااا مـن ًر
ـا مـن رصابـ  مّـال عـن ابـن ًـظبة شـيئا  ن أخـاه  اة  يح   فإن اةدـيسني مل وًظ
عســـ  طـــان ملـــا طـــان ابـــن ًـــظبة باة  ـــظال صاةـــابن مسعـــوا مـــن ابـــن ًـــظبة باة  ـــظال يف 

ة دةســ  حــدبع   خلــع مــن   لــ    صاخللــع يف هــاا احلــدبع مــن ً ــ  أن ابــن ًــظب
عن اةزهظي بإآقال اةواآل  صهو زباد بن آعد  صصه  مال يف ةف   علل ما ًزل 
ــ  حلمــ  عليــ  بلواــ  مسلــظا  صحلــ  اةسســا ي بلواــ   بــ  أبــو داصد صغــريه   هــاا ًص

( 5)غـــري بفـــو  أ ـــو  فإاـــ  شـــاذ يف احلقيقـــ   ذ املسفـــظد بـــ  مـــن شـــظل اة ـــ يح 
 ( .2/611" )ةلس  باملساةف   ار حدبع  شاذا

 :     ص حب المري ر 
ـــ  باةسلـــارال ةـــوه  مـــال يف ةف ـــ  أمـــا :  لـــ   ـــا داصد حلـــ  علي اة ـــاهظ أن أب

 دةيذ ابن ًظبة هسا فس بضظ  ن طاا  اةواآل  بيس  صبني اةزهـظي زبـاد بـن آـعد 
 .ـ طما  اص احلافظ ـ  ن زباد ـ طاا ـ هاا ثق  ث   طما يف اةتقظب 

بع أ ــو  مــن احللــ  بسلار ــ    ص ــد رأ  احلــافظ أن احللــ  بدــاصذ احلــد 
( مــن شــظل اة ــ يح : ) ن راصي احلــدبع مــال بــن لــني ثقــ  أص علــل حــد  وةــ  

أي احلــدبع اة ــ يح  صمــا اافــظد بــ  اةعقــ  خماةفــا بســمل شــاذا   صأمــا املسلــظ فمــا 
 .اافظد ب  اةضعي 
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طيــ  بلــون املسفــظد بــ  ـ ( 5: ")غــري أن ربيعــا ف ــ  غــري ذةــك فعلــل بقوةــ   
ل ـ من شظل اة  يح ص د  اص احلافظ افس  ـ  ن يف مساع  من ابن ًظبة صهو ما

ـا يف اة ـ ي ني مـن رصابـ   خلس مما ًعع اةدـيسني بتبس ـان حدبعـ  عسـ  فلـ  وًظ
 .اهـ" مال عن ابن ًظبة شيئاخ 

مــن ) ــد بيســا مق ــود احلــافظ مــن  وةــ  :  لــ  "  :  اا   صاا حب المرياا ر 
مــن شــظل : )ع هواملق ــود ةقــاص احلــافظ   صةــو طــان مــا ف مــ  ربيــ(شــظل اة ــ يح
صطي  بت ور من احلافظ أن بقع يف هـاا اةـوه  ص ـد آـ ل ةـ  اةتس يـ  ( اة  ي ني 

 . (4)!!"علل حاص رصاب  مال عن ابن ًظبة   ع ذةك بسلور  س ع؟
 : أ وص 
املعظص  عن شيوم أيب داصد صشيوم شيوخ  أ   بللقون ةفظ املسلظ : أوالق 

. بــ  ثقــ  عــن ثقــ   ذا طــان املــنت   بعــظ     مــن ذةــك اةلظبــل  علــل طــع مــا بتفــظد
طقـــوص أ ـــد يف حـــدبع ع ـــداا بـــن دبســـار يف اةس ـــي عـــن بيـــع اةـــو ء صه تـــ   صيف 

أن اةـــابن وعـــوا بـــني احلـــة : "حـــدبع ماةـــك عـــن اةزهـــظي عـــن عـــظصال عـــن عا دـــ  
عوا من م   " .صاةعمظال طافوا حني  دموا ةعمظ   صطافوا حلب   حني ًر

ما أون ماةلاخ    غل  في  : )ص اص ( مل بقع هاا أحد    ماةك: ) (2) اص"
صةعــع أ ــد (. مل بــظصه    ماةــك صماةــك ثقــ : )ص ــاص مــظال (. صمل يــ  بــ  أحــد غــريه

 . (3)" أا اآتسلظه ملساةفت  ا حادبع يف أن اةقارن بلو  طوافاخ صاحداخ 
ـــ  عــن اةربديـــي أاــ  بعتــرب معـــع  فــظد  شـــع   أص آــعيد بـــن أيب صاقــع ابــن ًر

عظصب  أص هدال اةدآتوا ي أص معع  اد بن آلم  صمـال صأبـان صا صزاعـي مـن   يـع 
                                                           

 ( .31ـ28)املعيار ( 4)
 .بعين اإلمال أ د ( 2)
 . د حل  علي  باةسلارال فإن أ( 154ـ4/151)اا ظ شظح علع اةرتماي  بن ًر  ( 3)
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  أمـــا أبـــو داصد فيبـــوز أن بلـــون آـــا ظاخ يف حلمـــ  علـــل طظبـــل شـــيوخ   (4)املسلـــظ
صشيوم شيوخ  من ً    فظد مال  ـاا احلـدبع  صمـن ً ـ  الـارال املـنت صاإلآـساد 

معظفــــ  مس بــــ     اآـــتقظاء   هــــع هـــو آــــا ظ يف  طــــسا   صأمـــا اةسســــا ي في تـــاز 
املسلظ علل طظبق  املتقدمني أص هو علـل طظبقـ  املتـأخظبن صهـو بعيـد صعلـل هـاا مـا 

 مظاده بقوة  غري بفو  ؟ 
 هع بظبد ب  أا  مسلظ علل طظبق  املتقدمني ؟
 أص بظبد ب  أا  شاذ علل طظبق  املتأخظبن ؟ 

ادعـــل أاــ  خـــاة  مـــس ة شـــيوخ  صشـــيوم  ا صص يف ا ــظي هـــو ا  ـــظ  صمـــن
أاــ  ( غـري بفــو : )شـيوخ  فليــأت باةـدةيع صاةــاي أعتقــده أن مـظاد اةسســا ي بقوةــ  

بق ـــد مـــا   ـــده أبـــو داصد صأمعاةـــ  مـــن أ ظااـــ  صشـــيوخ  صشـــيوم شـــيوخ  ص ن  ـــاص 
 .احلافظ غري ذةك آرياخ علل ماه  املتأخظبن 

د ـــ  بللـــل املسلـــظ علـــل رصابـــ  ع ـــداةعز  بز بـــن بمـــد اةـــدراصردي عـــن م  ين ًص
:  ص ـاص مـظال أخـظ  " ةيذ باةقوي: "ع يداا بن عمظ اةعمظي مع أا   اص في  مظال 

 ". ةيذ ب  بأل صحدبع  عن ع يداا بن عمظ مسلظ "
 .م  ن اةسسا ي مل باطظه يف اةضعفاء 

: ص ـاص مـظال أخـظ " ةـيذ بـ  بـأل: "ص اص ابن معني يف ع ـداةعزبز اةـدراصردي 
 " ثق  حب "

 " طان ثق  طعري احلدبع بغل  : "ص اص بمد بن آعد 
ـــ  مـــن حـــاص مـــال يف ابـــن ًـــظبة فمـــا بقـــاص يف أحـــدما بقـــاص يف  ف اةـــ   ظب 

 .اآلخظ 
                                                           

 ( .154ـ 4/151)شظح علع اةرتماي  بن ًر  ( 4)
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صعلـــل طـــع حـــاص هـــاا ممـــا بؤطـــد أن مـــاه  اةسســـا ي يف  طـــسا املسلـــظ هـــو 
صاا . ماه  شيوخ   فإذا  اص هـاا احلـدبع غـري بفـو  فمعسـاه عسـده أاـ  مسلـظ 

 .  أعل
 ن مامـــاخ صابــن ًــظبة صمـــا : "أن احلــافظ ابــن حبـــظ   بظبــد بقوةــ  : ث نياا ق 

اص اة  يح    خل . . .ص ن طااا من ًر
اهلمــا     ــاص اة ــ ي ني فإ مــا عســده مــن ًر   بظبــد أن بسفــي أ مــا مــن ًر
طمــا ف ــ   ــاح  املعيــار اةــاي بــزع  أاــ  بظبــد باة ــ يح غــري اة ــ ي ني ف ــاا 

 .ف   آقي  
ـاص اة ـ ي ني يف امملـ  فـإن :  ث لث ق  أن مامـاخ صابـن ًـظبة ص ن طااـا مـن ًر

رصابـ  مــال عـن ابــن ًـظبة ضــعيف  طمـا بيس ــا احلـافظ صهلــاا مل وـظز اةدــيسان رصابــ  
مال عن ابن ًظبة يف   ي ي ما صراًـع  ـاب  اةلمـاص ةـرت  أن اةدـيسني  ـد 

ا هلمال عن عدد من شيوخ    .خًظ
  صأاــذ بــن آــريبن (م ل د ل ا )أيب طل ــ   معــع  آــ اا بــن ع ــداا بــن

  صعلـــاء بـــن أيب ( م )  صزبـــاد ا علـــ  ( ل ل )صزبـــد بـــن أآـــل  ( م ل د ل ا)
  (م ل د ت)  صبمــد بــن ً ــادال ( ع)  ص تــادال بــن دعامــ  ( م ل د ل )ربــاح 

م ل )  صأيب وـظال اةضـ عي (ل )   صأيب اةتيـاح اةضـ عي ( م ل )صلني بن أيب طعري 
فظصابت مـا عس مـا صعـن شـيوخ ما صاةـظصاال عس مـا يف ( م  ل )ظان اموين   صأيب عم(

من شظل اة ـ يح : اة  ي ني أص أحدما بلعظال  دص علل أن مظاد احلافظ بقوة 
ــــــاص اة ــــــ يح : "ص وةــــــ   ــــــاص " ص ن طااــــــا مــــــن ًر أن مامــــــاخ صابــــــن ًــــــظبة مــــــن ًر

 " اة  ي ني 
ـاص ا ة ـ ي ني    أن رصابـ  ةلن احلافظ أراد أن ب ني أ ما ص ن طااا مـن ًر

مــال عــن ابــن ًــظبة في ــا خلــع  صبســ   هــاا اخللــع مل وــظز اةدــيسان هلمــال عــن 
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ابن ًظبة   ذ ما يف هاه اة ورال ةيسا علل شظط ما صهلما ا ظاء معـع آـفيان بـن 
ــــاص اة ــــ ي ني    أن رصابتي مــــا عــــن  حســــني  صهدــــي  بــــن بدــــري فإ مــــا مــــن ًر

ان رصابت مـــا عـــن اةزهـــظي   مـــا يف هـــاه اةزهـــظي في ـــا ضـــع  فلـــاا جتســـ  اةدـــيس
 او  اة ورال ةيس  رصابت ما عن اةزهظي علل شظل اةديسني  فسق   اا اةتقظبظ 

مـــــن شـــــظل : ) ـــــد بيســـــا مق ـــــود احلـــــافظ مـــــن  وةـــــ  :  لـــــ : " صااااا حب المريااااا ر
من شظل اة  ي ني )صةو طان ما ف م  ربيع هو املق ود ةقاص احلافظ ( اة  يح

.") 
شس  ي ع اة دهيات عسد من بعتين  اا ا مـظ أةـيذ فأي بيان هاا من  

ةفظ اة  يح ًسساخ بدمع اة  ي ني صغريما فلو مل بق د خت ي ـ ما ةـدخس 
في  دخو خ أصةيياخ فلي  صمـا املق ـودان بقوةـ  علـل شـظل اة ـ يح طمـا هـو وـاهظ 

 .اةسياا 
لــارال اة ــاهظ أن أبــا داصد حلــ  عليــ  باةس: "  ااو  صاا حب المرياا ر:  رابراا ق 

ةــوه  مــال يف ةف ــ   أمــا  ــدةيذ ابــن ًــظبة هســا فــس بضــظ  ن طااــ  اةواآــل  بيســ  
 ".زباد بن آعد  ن زباداخ هاا ثق  ث   طما يف اةتقظب : صبني اةزهظي

وه    : في  ا ظ من ًص
 .ـ أن حدبع ابن ًظبة باة  ظال في  خلع صمال أخا عس  باة  ظال  4
ئاخ  ن اةـوه  ص ـع هسـا بإبـداص حـدبع ـ طـون اةواآـل  ثقـ    بغـين هسـا شـي 2
 .حبدبع 

هاا حدبع مسلظ ص أا بعظ  عن ابن ًظبة عن زبـاد : "اا ظ  وص أيب داصد
( اختـــا خادـــاخ مـــن صرا م أةقـــاه: )  بـــن آـــعد عـــن اةزهـــظي عـــن أاـــذ أن اةســـ 

 " .صاةوه  من مال صمل بظصه    مال
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احلــدبع أ ــو  مــن  ص ــد رأ  احلــافظ أن احللــ  بدــاصذ: " وةــ  :  خ مساا ق 
: احللـــ  عليـــ  بسلار ـــ     ن راصي احلـــدبع مـــال بـــن لـــني ثقـــ  أصعلـــل حـــد  وةـــ  

أي احلدبع اة  يح صما اافظد بـ  اةعقـ  خماةفـاخ بسـمل شـاذاخ ( من شظل اة  يح)
 " صأما املسلظ فما اافظد ب  اةضعي 

هاا اةلـسل غـري  ـ يح  ن رصابـ  مـال عـن ابـن ًـظبة ضـعيف  صيف :  أ و 
صهلاا جتس  اةديسان رصاب  مال عن ابـن ًـظبة . دبع ابن ًظبة باة  ظال خلع ح

صأمـا : "ف مال هسا ضعي   صرصابت  هسا مسلظال ب دا علي ا صعلي   وص اةسـساصي 
 (4) ذا اافظد املستور أصاملو و  بسوء احلفظ أص املضع  يف بعـض مدـاو  خا ـ 

د بعضــده جــا   متــابع ةــ  ص  أص  ــوه  ممــن   للــ  حلــدبع   بــاةق وص بغــري عاضــ
ــد  طــسا املسلــظ عليــ  ةلعــري مــن  شــاهد ف ــاا أحــد  ســمي املسلــظ صهــو اةــاي بًو

 ". (3)ص ن خوة  مع  ذةك ف واةقس  اةعاين (2)احملدثني طأ د صاةسسا ي
ـــظ بت ـــني أن  عقـــ  علـــل احلـــافظ  ـــوا  صيف بلـــ  صأن  ـــاح   ص ـــاا اةتقظب

 .ص  بعي ا املعيار وو  يف أشياء   لسس ا 
 : من المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ عدل طفاء   ملعع هاا اة  ع ف و فوا مستواه جظاحع  4
 .ـ عدل صعي  مل لل ات اةسل  من علماء احلدبع  2
 .ـ عبزه عن اة  ع اةاي بو ل     احلل  احلل آواء ة  أص علي  3

                                                           

أي ط مـــال يف ابـــن ًـــظبة فـــإن معـــع رصابتـــ  صهـــاا حاةـــ   عـــد رصابتـــ  مسلـــظال فـــإذا أبـــدص حـــدبعاخ ( 4)
 .حبدبع زاد حدبع  الارال صضعفاخ 

. بـ  أاـ  مسلــظبسـتفاد مـن هـاا أن مـظاد اةسســا ي بقوةـ  يف هـاا احلـدبع غـري بفــو  أاـ  بعـين ( 2)
 !! .فتأمع

 .ادظ امامع  اةسلفي    حبع املسلظ( 4/235)فتح املغيع ( 3)
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  صااحة اعتااياض ربيااع علااى الحاا فت وسااقو  اعتااياض صاا حب
 ر واألدلة على ذلك المري 

 :     ص حب المري ر 
 : املعاص اةظابع "

صذةــك مــن طظبــل صهيــ  :  ــاص احلــافظ يف بيــان طــظا حــدبع طفــارال اجمللــذ
عـن آــ يع عــن عــون بـن ع ــداا   ذطــظ ةلعــ  فيـ  اة تــ  صبــاةك أعلــ  أ ــد ( 3)

 ( . 2/148. . .)ابن حس ع صأبو حاح 
صذةــك مــن طظبــل موآــل بــن : ص اة ــوا  أن بقــو ( 3: ")فعلــل ربيــع بقوةــ  

 .اهـ  " عق   عن آ يع 
بـــع اة ـــوا  مـــا ذطـــظه احلـــافظ  صطـــظره أبضـــاخ يف ":  ااا   صااا حب المريااا ر 

صاة  يح  وص صهي  عـن آـ يع :  اص: ". . اقسخ عن علع اةدار لين( 2/123)
 .(4)( "2/495)صهلاا ذطظه ابن أيب حاح يف اةعلع . . اهـ "عن عون بن ع داا

ن اة ــوا  مــع ربيــع صبســياا طــسل احلــافظ يف هــاه اةقضــي  ب  ــظ  :  أ ااو 
 : ةلقارك اةفلن ما أ وص 

 ـاص احلـافظ ـ بعـد أن آـاا حـدبع طفـارال اجمللـذ مـن طظبـل ابـن ًـظبة عـن 
 : موآل بن عق   عن آ يع عن أبي  عن أيب هظبظال ـ 

هاا احلدبع من  أمل  مل بدك أا  من شظل اة ـ يح  صةـ  :  اص احلاط  "
مسعـــ  أبـــا : فاحدـــ  صهـــي مــا حـــدثين أبـــو ا ـــظ أ ــد بـــن بمـــد اةــوراا  ـــاص علــ  

ـاء    بمـد : حامد أ د بن  دصن اةق ار بقـوص  مسعـ  مسـل  بـن احلبـاز ًص
ليــك بــا أآــتاذ : ابــن  مساعيــع اة ســاري فق ــع بــني عيسيــ  ص ــاص  دعــين حــن أ  ــع ًر

                                                           

 ( .31ص )املعيار ( 4)
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ن آــسل   ثســا ا آــتاذبن صآــيد احملــدثني صط يــ  احلــدبع يف عللــ  حــدثك بمــد بــ
خملـد بـن بزبـد احلـظاين أاـا ابــن ًـظبة عـن موآـل بـن عق ــ  عـن آـ يع عـن أبيـ  عــن 

 يف طفارال اجمللذ  فما علت  ؟   أيب هظبظال عن اةس 
هـــاا حـــدبع ملـــيح ص  أعلـــ  يف اةـــدايا يف هـــاا : " ـــاص بمـــد بـــن  مساعيـــع 

سـا صهيـ   ثسـا ثسا بـ  موآـل بـن  مساعيـع ث. اة ا  غري هاا احلدبع    أا  معلوص 
 .آ يع عن عون بن ع داا  وة  

اهــ " اص بمد بن  مساعيـع هـاا أص    فإاـ    بـاطظ ملوآـل مسـاع مـن آـ يع
(4) 

فقــد أعــع رصابــ  ابــن ًــظبة عــن موآــل بــن عق ــ  عــن آــ يع بظصابــ  :  أ ااو 
صهيـــ  عـــن آـــ يع  فظصابـــ  موآـــلَّ عق ـــ  هـــي املع ليـــ م   اـــ  مل بع ـــ  ةـــ  مســـاع مـــن 

 :لي  بظصاب  صهي  م  اص احلافظ آ يع أمع  
 ني ة  عل  فاحد  م بغفـع فيسـظز : فيا عب اه من احلاط  طي  بقوص هسا "

 .صب     ( املستدرك)احلدبع بعيس  يف 
عمـا طت ـ  ( املسـتدرك)صمن اةدةيع علل أا  طان غـافسخ يف حـاص طتابتـ  ةـ  يف 

هاا حدبع   يح علل " :بأن  اص ( املستدرك)أا  عق   يف ( علول احلدبع)يف 
شــظل مســل     أن اة ســاري أعلــ  بظصابــ  صهيــ  عــن موآــل بــن عق ــ  عــن آــ يع 

 .اهـ "عن أبي  عن طع  ا ح ار
ـود ةـ  عــن اة سـاري   ص أـا اةـاي أعلـ  اة ســاري يف   صهـاا اةـاي ذطـظه   ًص

 . (2)"أوالق ويع طظا هاه احللاب  ـ هو اةاي ذطظه احلاط  

                                                           

 ( .2/141)اةسل  ( 4)
(2( )2/148 . ) 
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ة ســـاري يف ويـــع طـــظا هـــاه احللابـــ   أـــا هـــو  آـــساد فاةـــاي أعلـــ  ا:  أ اااو 
 .موآل بن عق   عن آ يع   طظبل صهي  عن آ يع عن عون بن ع داا 

صذةـــك مـــن طظبـــل : "فإآـــساد موآـــل بـــن عق ـــ  معـــع بإآـــساد صهيـــ    فقوةـــ  
 . آ ل  ل   ما من احلافظ أص من اةسسام  (4)"صهي  عن آ يع

أن  ــــاح  املعيــــار  ــــد ًاا ــــ  ف  ــــظ ةلقــــارك اةفلــــن أن اة ــــوا  معــــي  ص 
اة وا  يف  عق   عليي  صأخدل أا   ـد أميت  مـن هـواه اةـاي أعمـاه  ف ـار بـتق   

 .أشياء فوا مداه 
 : من المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ خلؤه يف   وب  طسل احلافظ  4
 . ـ خلؤه يف ا آتد ص ملا ذه   ةي  ةعبلت  أص ةسوء ف م   2

                                                           

(4( )2/148. ) 
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 :     ص حب المري ر 
 : املعاص اخلامذ " 

مل يفــد شــيئا بدــد بــ  هــاا احلــدبع صمل يــ  :  ــوص ابــن عييســ  :  ــاص احلــافظ 
ــ   فيــ  ا ــظ فقــد رصاه اةلــرباين مــن طظبــل أيب موآــل ا شــعظي  .    مــن هــاا اةًو

( 1)صيف  آـــــساده أبـــــو هـــــارصن اةع ـــــدي صهـــــو ضـــــعي  صةلســـــ  صارد علـــــل اإلطـــــسا 
(2/113 . ) 

ةلسـ  صارد :  ـوص احلـافظ( 1: " )ل ربيـع  ـا سخ فعلـ: " فق   ص حب المريا ر
ود شـ  بدـد بـ  صرصابـ  أيب هـارصن . علل اإلطسا  في  ا ظ فإن ابن عييس  افل ًص

 .اهـ"   بعترب  ا  ا  مرتصك فس ملان ةابظاد علل  وص ابن عييس  بظصاب  اةع دي
فلـو  اعـوذ بـاا مـن اةعبلـ  صاةوةـع بتسلئـ  اةسـال  ":     ص حب المري ر 

ود   ظأ ربيع طسل ابن عييس  طامس ةعل      اعرتا  احلافظ   فابن عييس  افل ًص
ــ  صعلــل اةسفــي . شــ  بدــد بــ  هــاا احلــدبع   صافــل أبضــا ليئــ     مــن هــاا اةًو

ا خري بتًو   بظاد احلافظ صةو ا ت ظ ابن عييس  علل اةسفي ا صص ةسـاغ طـسل ربيـع 
 (4)"صةلن هي ات هي ات 

أًــظأ مســك علــل اةتسلئــ  باة اطــع صام ــع  ص  أًي ــك    جــا  صهــع: أ ااو 
 ظره احلافظ ابن حبـظ افسـ  يف هـاا اةلتـا   صيف هـاا املعـ  م  وضـي   ةلقـارك 

 : املس   اةف      اص احلافظ 
( طتــا  اةــدعوات)صملــا أخــظز اةرتمــاي حــدبع ابــن ًــظبة امل ــدأ بــاطظه يف "

هــاا حــدبع حســن : عــن حبــاز  ــاص مــن ًامعــ  عــن أيب ع يــدال بــن أيب اةســفظ 
 . اهـ "غظب    اعظف  من حدبع آ يع    من هاا اةًو [   يح]

                                                           

 ( .34ـ  31ص )املعيار ( 4)
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ــ   صهــو متعقــ  ـ أبضــاخ ـ ص ــد عظفســاه مــن حــدبع آــ يع مــن غــري هــاا اةًو
اخ من أفظاد اةدار لين من طظبـل اةوا ـدي   ثسـا عا ـ  ابـن  فظصبساه يف اخللعيات خمًظ

 .ع ب  عمظ صآليمان بن بسص طسما عن آ ي
ثســـا هدـــال بـــن عمـــار ثســـا : معفـــظ اةفظبـــايب  ـــاص  ((طتـــا  اةـــاطظ))صرصبســـاه يف 

ةللــرباين مــن طظبــل ابــن صهــ  ( اةــدعاء)صرصبســاه يف .  مساعيــع بــن عيــاس ثســا آــ يع
 .حدثين بمد بن أيب  يد عن آ يع :  اص 

ف ؤ ء أربع  رصصه عن آ يع من غري اةًو  اةاي أخًظ  اةرتمـاي فلعلـ   أـا 
ل أن بلــون بعظفــ  مــن طظبــل  وبــ ب  ن اةلــظا املــاطورال   ولــو صاحــد مس ــا مــن افــ

 . مقاص 
 .فاةوا دي مرتصك احلدبع :  األولىأما 
فإمساعيـع بـن عيـاس مضــع  يف غـري رصابتـ  عـن اةدـاميني صةــو :  الث نياةصأمـا 

 . ظح باةت دبع 
بضاخ ـ ص ـد فم مد بن أيب  يد ص ن طان مداياخ ةلس  ضعي  أ:  الث لثةصأما 

آــ ل اةرتمــاي أبــو حــاح    مــا حلــ  بــ  مــن  فــظد  لــك اةلظبــل عــن آــ يع فقــاص 
يف ش      أعل  رصي هاا احلدبع عن اةس (: "اةعلع)فيما حلاه ابس  عس  يف 

 .من طظا أيب هظبظال ـ رضي اا عس  ـ 
 صأما رصاب   مساعيع بن عياس   فما أدري ما هي ؟ : " اص 

 " .اعيع أحادبع بسريال أا رص  عس   مس
فلأن أبا حاح اآـت عد أن بلـون  مساعيـع حـد  بـ     ن هدـال بـن عمـار 
 غــري يف  خــظ عمــظه   فلعلــ  رأ  أن هــاا ممــا خلّــ  فيــ    صةلــن أصرد ابــن أيب حــاح 
علـل  طـسا أبيــ  طظبـل آــعيد املقـربي عـن أيب هظبــظال اةـيت  ــدمساها   م اعتـار عســ  

 " اب  ع داةظ ن بن أيب عمظص عن املقربيطأا  مل ب  ح رص : "بقوة  
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صهــــاا بــــدةك علــــل أ ــــ   ــــد بللقــــون اةسفــــي   صبق ــــدصن بــــ  افــــي اةلــــظا 
اة ــ ي     فــس بس غــي أن بــورد علــل  طس  ــ  مــع ذةــك اةلــظا اةضــعيف  ـ صاا 

 . (4)"املوفل ـ 
  اعظفـــ  مـــن حـــدبع آـــ يع    مـــن هـــاا : " أمـــع  ـــوص اةرتمـــاي :  أ اااو 

 . د ًاء من أربع طظا طل ا عن آ يعمع أا  " اةًو 
ـ يف شـ      أعلـ  رصي هـاا احلـدبع عـن اةسـ : "ص أمـع  ـوص أيب حـاح  

مــــع علــــم  جبـ  احلـدبع عـن  مساعيـع بـن ". مـن طـظا أيب هظبـظال ـ رضـي اا عسـ 
 .عياس 

م " صأمـــا رصابـــ   مساعيـــع بـــن عيـــاس فمـــا أدري مـــا هـــي؟: "صمـــع ذةـــك بقـــوص 
 :  افظ عن أيب حاح بقوة   أمع اعتاار احل

فلأن أبا حاح اآت عد أن بلـون  مساعيـع حـّد  بـ    ن هدـال بـن عمـار "
 ".  غري يف  خظ عمظه  فلعل  رأ  أن هاا مما خّل  في 

فــــري  احلــــافظ أن ةل ــــافظ مــــن أ مــــ  احلــــدبع معــــع أيب حــــاح صاةرتمــــاي أن 
ـــود طظبـــل غـــري اةلظبـــل اةـــاي ث ـــ  عســـده  ص ن طـــ ان هســـاك طـــظا بللـــل  الـــار ًص

 . ضعيف   د ًاء مس ا احلدبع
 أمــع مــظال أخــظ  ةــرت  أاــ    فــظا بــني طــسل ابــن عييســ  صبــني طــسل اةرتمــاي 
صأيب حــاح يف  طــسا افــي لــ  احلــدبع مــن طظبــل أخــظ  ب بــع  بــن عييســ  حــل 
 طــــسا اةسفــــي أطعــــظ مــــن اةرتمــــاي صأيب حــــاح ةدــــّدال ضــــع  أيب هــــارصن اةع ــــدي 

 .عياس صهدال بن عمار صبمد بن أيب  يد اةزر ي  باةسس   إلمساعيع بن

                                                           

( 2/669)اةسلـ  . صاا ظ طسماخ  خظ ةل افظ في   قظبظ  ـو هـاا ( 123ـ2/124)اةسل  ( 4)
. 
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طأاـ  مل ب ـ ح : ص أمع  بظاد ابـن أيب حـاح علـل أبيـ  م اعتـااره عسـ  بقوةـ  
ــــود هــــاه اةلــــظا اةدــــدبدال  ــــن أيب عمــــظال عــــن املقــــربي   ن ًص ــــداةظ ن ب ــــ  ع  رصاب
ودهــا     اةضـع  اةـيت     ـلح يف ا ـظه  ةسعت ـار طعـدم ا   اـ    فا ـدال مـن ًص

ةعــــدل { صاااام بكاااام عمااااي فهاااام الييجرااااون}: مــــا ص ــــ  اا اةلفــــار بقوةــــ  ط
 .ااتفاع   بأمساع   صأب اره  صعقوهل  بع صأةسست   

 أمع  وص احلـافظ مسـتدرطاخ علـل  عّق ـ  ص عّقـ  غـريه  صهـاا بـدةك :  وأخيياق 
 .علل أ   بللقون اةسفي صبق دصن افي اةلظا اة  ي  

سا اإلآـــــسل صاربـــــأ بسفســـــك عـــــن أبـــــا  ـــــاح  املعيـــــار  ـــــأد  صختلـــــل بـــــأخ
ا  امــات اة اطلــ  صاةــال املقــاع اةــاي آــ    اهلــو  صاةت ــز  اةــامي  بــدصن مســوغ 

 .شظعي 
أن  اح  املعيار  د فدع فدسخ ذربعاخ يف هاه ا معل  ا ربع  :  والح صل

 .يف هاا اةف ع  صص ع حقيق  يف أآوأ مما رمل ب  غريه  صيف ذةك عربال ملن بعترب
 : خ  على ص حب المري ر من المآ

ـ عـــدل ف مـــ  ملـــس ة اةســـل  ص فـــظبق   بـــني اإلطـــسا صاةتقييـــد يف معـــع  4
املســأة  اةــيت اا دــين في ــا   صعــدل اآــتيعاب  ةقضــابا اةلتــا  اةــاي  عــظ  ملسا دــ  

 .بقق  
 .ـ رمي  ا ولماخ باةعبل  صاةوةع بتسلئ  اةسال  صذةك داحه  2
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و وعاااه فاااي أخطااا ء  ااانيرة  رد تح مااال صااا حب المريااا ر ثااام بيااا ن
 على م هبه 

 :     ص حب المري ر 
 .صهو شاهد علل ض اة  ف   ربيع ةلس وص : املعاص اةسادل "

رصبسا يف أماا احملاملي من طظبل ابن عييس   عن ابـن ًـدعان : " اص احلافظ 
  ـوص  بـظاهي : عس  ـ رصاه  اص  (4)[ عا ]عن أيب اضظال   عن أيب آعيد ـ رضي اا 

 {والاا ي أطمااع أن يغفااي لااي خطيئتااي يااوم الاادين}اةســسل  (2)[اة ــسال ص]يــ  عل
 ( .2/535(" )6)يف طابا   اةعس  [ 82: اةدعظاء ]

اةيت آأص  بـظاهي  عليـ  اةسـسل اا أن بغفظهـا ةـ  ( اخلليئ  )فأبو آعيد فسظ 
 . .باةلابات اةعس  اةيت ص ع  مس  : 

 ن  بـظاهي  : ص يـع ( : "ل بـو ا ــ49/53) ـاص ابـن ًظبـظ يف  فسـري اآلبـ   
{  وال ي أطمع أن يغفي لي خطيئتي ياوم الادين}:  لوات اا علي  ع  بقوة  

ـــو أن بغفـــظ ا  ــوا  بااال }  ص ـــوا [ 89: اة ـــافات ] {إناااي ساااقيم }صاةــاي أًر
 ( .  ا أخن: )  ص وا ةسارال [63:ا ا ياء ] {فرله كبييهم ه ا

 . وه  م آاا بسسده عن لاهد صعلظم 
أمـا ربيـع فقـد اآتدـلع  ـوص أيب آـعيد   صوـن أاـ  عـد دعـاء  بـظاهي  ـ عليـ  

غـري صاضـح عـد هـاا يف اةـعس  ( 6: ")فقـاص !! اةسسل ـ هاا من طابا ـ  اةـعس  
 .اهـ  " فيس ظ م  ا  يف ويع اةسسمح اةعسث  

 
 

                                                           

 .آق  من املعيار ( 4)
 .آق  من املعيار ( 2)
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 :    ص حب المري ر 
ري ةعلــ  آــوء ف مــ   ةــو طلــ  ربيــع افســ   لــيسخ فظاًــع طتــ  اةتفســ:  لــ " 

 !صملا اآتدلع ما طان ًلياخ صاض اخ عسد غريه   ةلن ماة  صةلت قيل ؟
ات  ـاه اةفوا ـد : "ص د خلأ ربيـع احلـافظ يف  وةـ   صطملـ  فوا ـد املسـتسًظ

طاا يف ويع اةسسـمح صاة ـوا  ( 1: ")حيع علل  ا س ( 4/323(" )1)اةس ع  
 . اهـ "اةس ع: 

فو ـع يف مـا اعـاه " م  ا  يف اةسسمح اةعسثـ : "اص صاسي هسا ما  ظره هساك فق 
 . (4)"صاا ظ مزبد بيان ةاةك يف اةف ع اةعاشظ!! علل احلافظ
: اع  أاا اآتدلل  ما   ادر    ذهين مـن هـاا اةلـسل   صةـاا  لـ : أ و 

غري صاضح فيس ظ   فلـ  أ  لـ  صطل ـ  ممـن بقـ  عليـ  أن بس ـظ فيـ    ص  أدري مـا 
وع    طت  اةتفسري هو املااع اةاي   .حاص بيين صبني اةًظ

من ا آ ا  اةيت ًعلتين اآتدلع هاه اةع ـارال هـو ضـع  علـي بـن : ث ني ق 
زبد بن ًدعان فظجا   ادر    ذهين أن ضعف   ـد بـؤدي بـ     معـع هـاا اةتفسـري 

 .اةغظب  اةاي   ادر    ذهين 
ـــابعني  ـــد بت ـــادر    أ:  ث لثااا ق  ذهـــا   مـــن ا ـــوص طعـــري مـــن اة ـــ اب  صاةت

أص ب ـــو    اةقـــظ ن صاةســـس  معـــان غـــري آـــليم   في ـــو  خلـــأه  رآـــوص اا
بعضــ   بعضــاخ   صطعــري مــن املفســظبن صاحملــدثني صاةلغــوبني بقعــون يف أخلــاء يف ف ــ  
ا ــوص اةقــظ ن صاةســس  صيف ف ــ  مفــظدات اةلغــ  في ــو  بعضــ   خلــأ بعــض  ص  

 .ع اةدغ  بستق    أحد    أمعاص  اح  املعيار من أه
 :ص د ص ع  اح  املعيار يف عدد من ا خلاء يف هاا املوضع 

                                                           

 ( .32ـ  34ص )املعيار ( 4)
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أن احلـــافظ بعـــد أن بـــني أن معـــع هــــاا اةســـوع مـــن اةظصابـــ  مـــن   يــــع :  أولهااا 
  فلــو طســ  علــل شــ  مــن اةس اهــ  ةعزص ــ  باة ــيغ  املساآــ     املظفــوع    اةســ 

يف : آـعيد   فقلـ صةلسك غفل  فعزص   مـظ ني    أيب   ةضعف     رآوص اا
 خل  ص لـ  مـظال ثاايـ  . . . فـأبو آـعيد فسـظ اخلليئـ  . من أآفع ( 1ل  34ص)

. أما ربيع فقد اآتدلع  وص أيب آعيد صون أا  عد دعاء  بظاهي  (  32ص )يف 
 . خل . .

معع هاا اإلآساد اةاي فيـ  علـي بـن زبـد بـن ًـدعان ضـعي   فمـا  :  ث نيه 
 :   أيب آعيد مظ ني  فأخلأت من ً تني طان بس غي أن جتزل بعزص متس   

 .  ـ من ً   عزصه    أيب آعيد مع أا  حدبع مظفوع    اةس   4
ـ من ً   امزل بـ     أيب آـعيد مـع أن يف  آـساده راصبـاخ ضـعيفاخ أ  صهـو  2

 .علي بن زبد بن ًدعان 
ريه  ص     غــ  صمــا طــان هــاا حــاص  آــساده   يــزل بعــزصه    رآــوص اا 

 ف ع  عل  هاا با  اح  املعيار ؟ 
 .  أعتقد ذةك  

ات : "خليأ ربيع احلافظ يف  وة  : " وةك :  ث لثه  صطملـ  فوا ـد املسـتسًظ
م  اــ  يف ويــع اةسســمح اةعسثــ  : "    وةــك صاســي هســا مــا  ــظره هســاك فقــاص . . .

 " فو ع يف ما اعاه علل احلافظ 
ك  صمل أ ــــع يف مــــا اعيتــــ  علــــل احلــــافظ مل أاــــذ هســـا مــــا  ظر ــــ  هســــا:  فااااأ و 

صةلســك مل  ف ــ   ــوا   صذةــك أن   ــدي اةتس يــ  علــل أن اســمح اةسلــ  طل ــا  ــد 
د في ا ويع ا ص   اةلابات بلفظ ثسث  صاة ـوا   اشرتط  يف اخللأ حيع ًص
: يف ا ظي ثس  حيع  ن املعدصد مؤاـع   صاةقاعـدال أن بـاطظ معـ  اةعـدد فيقـاص 

 .طابا   اةعس 
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 ف   ذةك فسمّيع  ةيـك أاـين أخلـأت صص عـ  يف مـا اعيتـ  علـل احلـافظ  فل 
يف هــاا اةعــدد  (4)صا مــظ اــس  مــا خميّــع  ةيــك   ف مــاذا حتلــ  اآلن علــل افســك

من ا خلاء اةيت مس ا حقاخ أخلاء علمي   دص علل عدل اةوعي ج لل ات أهع 
ا خلـاء يف  احلدبع  طما  دص علل اةغفل  اةددبدال  حيع  در مسك عدد مـن

أمـظ صاحــد اآتدــللتم  م  و فـ م فيــ  صأحلــ م بـ  علــل اةســاوظ  صآـ   ذةــك وــظ  
 .ضاغ  علّي   أما أا  فمتفظغ صمتأن صمتعق  حار بتال ةسفس  

                                                           

  علـل ( اةسل )ص  آيما صهو بعل  أاين اعتمدت علل مخذ اسمح يف حتقيل هاا اةلتا  ( 4)
فلــ  لــع علمــ  هــاا بيســ  صبــني مــا ص ــع فيــ  ( 58ص )اا ــظ طسمــ  يف املعيــار )ثــس  اســمح 

 .من آوء اةف   
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 :    ص حب المري ر 
 :اةف ع اخلامذ "

 : بيان ضع  معظف  ربيع بأ وص اةتسظبة صاحلل  علل ا آاايد 
 : املعاص ا صص 

 .بتعار علي  اةو و  علل حدبع ةلسسا ي يف عمع اةيول صاةليل  ربيع
صطلين "يف ختظبة حدبع أيب هظبظال   ( 328ـ4/321( )9)يف اةتعليل ر     

اقع ربيع عـن احلـافظ  وةـ  يف اةفـتح . احلدبع . . ." بزطاال رمضان  رآوص اا 
مســـاعيلي ص ـــد ص ـــل  اةسســـا ي صاإل: فـــيمن ص ـــع  حـــد  رصابـــات اة ســـاري املعلقـــ  

 .صأبو اعي  من طظا    ععمان املاطور
ص ـــد حبعـــ  عـــن احلـــدبع يف اجملتـــ  ةلسســـا ي فلـــ  : "فعلـــل ربيـــع عليـــ  بقوةـــ  

 ". أًده
بـــظ   (  عمـــع اةيـــول صاةليلـــ )هـــو عســـد اةسســـا ي يف : " ـــاص  ـــاح  املعيـــار  

فلـــان ا ص   ذ مل يـــده يف (. 315ــــ41/311)  صاا ـــظ حتفـــ  ا شـــظا  (959)
ةعلـــــ  يف اةلـــــرب  طمـــــا هـــــو  ـــــسيع احملققـــــني يف هـــــاا اةعلـــــ  : أن بقـــــوص  اة ـــــغظ 
 . (4)"اةدظب 

                                                           

 ( . 33ص )املعيار ( 4)

 الفصل الس بع
  الخ مس من المري ر إبط   م  تةمنه الفصل
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 :  أ و 
ــوداخ : اســأص  ــاح  املعيــار : أوالق  هــع طــان طتــا  عمــع اةيــول صاةليلــ  مًو

مل وعاخ أص خملوطاخ يف غري املغظ  اةعظيب ؟ بع طان اةدا ع حني عملي يف اةسل  
ذطــظ ذةـــك بقـــل حتفـــ  ا شـــظا   فـــس  أن أ ــل  اةســـسن اةلـــرب  ةلسســـا ي مفقـــود 

بلاةـ  بتسـظبة حـدبع مـن هـابن اةلتـابني ـ صهـاا حاهلمـا ص ـ  عملـي ـ    مـن 
 .أعمل  ل   صعقل  اهلو  صام ع 

فــإن  ــاح  املعيــار  ــال بعــسز مــا بدــ   اخللــأ فو ــع علــل مس بــ  : صأخــرياخ 
ف ـــ  صام ـــع املتعســـ  يف عـــدد مـــن اةلـــواّل مس ـــا اةغفلـــ  اةدـــسيع   صمس ـــا ضـــ اة  اة

 .ج لل ات أهع احلدبع ص ن يف ذةك ةعربال 
 ن هــاا احلــدبع ممــا   بلــزمين اة  ــع عســ  صختظيــ  عســد مــن بعــظ  : ث نياا ق 

أ ــــوص اة  ــــع صاةتســــظبةب  اــــ  مل  بلــــن يف ا حادبــــع اةــــيت ذطظهــــا احلــــافظ يف 
ــــ  فــــتح اة ــــاري  ص أــــا اة  ــــع عســــ  صختظيــــ  مــــن اــــوع  اةسلــــ  ص أــــا ذطــــظه يف طتاب

 .بادات املست سس  يف ا ظي صا ظ غريي ممن بعظ  أ وص اةتسظبةاةز 
 :  و  ص حب المري ر :  ث لث ق 
فلـــان ا ص   ذ مل يـــده يف اة ـــغظ  أن بقـــوص  ةعلـــ  يف اةلـــرب  طمـــا هـــو "

 .(4)" سيع احملققني يف هاا اةعل  اةدظب  
أمـــا رأبــ  أاـــين  ــسع   ـــسع احملققــني يف هـــاا اةعلــ  اةدـــظب  بعـــد :  أ ااو 

صيف اةـــس  اةعـــاين ( 329ص )   صاحـــدال مـــن هـــاا اةلـــسل اةـــاي ااتقد ـــ  أي  ـــف
ـــو  أن ) ين مل أًـــده يف اةسســـا ي م اشـــظال  حـــدبع : بعـــد احلـــدبع اةـــاي  لـــ   ة

                                                           

 ( .33)املعيار ( 4)
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صأخًظ  اةسسـا ي  : حيع عزاه احلافظ  ةلاة ساري م  اص . . . ( أشل علل أميت 
 .صآاا  آساده    أيب هظبظال ـ رضي اا عس  ـ مظفوعاخ 

صهـــو يف اةلـــرب    اا ـــظ حتفـــ  ( اجملتــ )مل أًـــده يف آـــسن اةسســـا ي : فقلــ  
ـ بـا  مـا ًـاء يف  32ـ طتـا  اةل ـارال  2. م هـو يف املوطـأ( 9/331)ا شـظا  

 ( .445)اةسواك حدبع 
صعـــزا احلـــافظ حـــدبعاخ    اةسســـا ي  صمل بـــاطظ ةف ـــ  ص  موضـــع  صاســـ   ةيـــ   

ــــ  احلــــدبع مــــن اجملتــــ  صص  ًــــدت بعــــض اةلــــسل اةــــاي عــــزاه    طسمــــاخ   فسًظ
اةسسا ي  صمل أًد بعض  اآلخظ   فقل  بعد ختظبة احلدبع صاةس    صاةس  علـل 

دت من اةلسل   : موضع  صموضع ما ًص
 ن هــــاا احلــــدبع ًيــــد  ص ــــد حبعــــ  عســــ  طعــــرياخ يف آــــسن : صمل أًــــد  وةــــ  "

يف اســس   اةسســا ي يف ضــوء حتفــ  ا شــظا    فلــ  أوفــظ بــ    صةعلــ  يف اةلــرب  أص
  ف ـــع ص فـــ  علـــل هـــاا ( 4/398)اةسلـــ  " ص ـــ  علي ـــا احلـــافظ مـــن اة ـــغظ 

 .اةعمع فلتمت  أص أعماك اهلو  عن رحبت ؟  صطس ا مظبن شظ صاةعياذ باا 
ربيــــع بعــــزص أثـــظاخ يف مســــسد أيب بعلـــل    طتــــا  فــــتح : املعــــاص اةعـــاين : " ـــاص 

 !! .اجمليد
ص ــاص ( 2/529( ) خل . . .عظافــاخ مــن أ ــل : )ذطــظ احلــافظ أثــظ ابــن مســعود 

ـــ  أبـــو بعلـــل اا ـــظ فـــتح اجمليـــد شـــظح طتـــا  اةتوحيـــد ( 2: ")ربيـــع يف ختظيـــ   أخًظ
 .اهـ  ( " 229ص )ةع داةظ ن بن حسن 

ةــو  ــسع هــاا طاةــ  يف  ســ  اةعقيــدال ةــومبِّمح علــل ":  اا   صاا حب المرياا ر 
ـــ   يف علـــول ( عاةيـــ اةعامليـــ  اة)معـــع هـــاا اةعـــزص  فليـــ  ب احـــع بعـــد حبعـــا ةسيـــع دًر

 ! احلدبع في يع عزص املتقدل علل املتأخظ؟
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مســـــسد أيب بعلـــــل املو ـــــلي ( : "2/899)ص ـــــد ذطـــــظ ربيـــــع يف مظاًـــــع حبعـــــ  
صطـان ا ص  بـ  ! فل  مل بعزه  ةي ؟. اهـ"مس   ورال يف ملت   احلظل امللي( 311ت)

 ـــــد ـــــ  ن مل بتيســـــظ ةـــــ  اةو ـــــو  عليـــــ  يف املسلـــــول ـ أن بعـــــزصه    لمـــــع اةزصا
 .(4)"فإ ما أصرداه ص للما علل  آساده( 41/241)صاةفتح ( 5/448)

 
 :  أ و 
ــــ  علــــول احلــــدبع ةل ــــاط  أيب : أوالق  ــــ  احلــــدبع مــــن معظف ــــين  ــــد خًظ  ا
  صاحلــاط  أحــد  سميــا  سميــا أيب بعلــل املو ــلي  حيــع أخــا (22ص )ع ــداا 

علــل فع ــظه  ظبــ  عــن ابــن ح ــان صأيب علــي اةسيســابوري صغريمــا مــن  سميــا أيب ب
ًـــداخ مـــن ع ـــظ أيب بعلـــل   صاةعـــزص  ةيـــ  أص  مئـــات املـــظات مـــن اةعـــزص    طتـــا  

 .اهليعمي صابن حبظ املتأخظ ع ظما 
صعـــزصت احلـــدبع املـــاطور    اةرتغيـــ  صاةرتهيـــ  ةلمســـاري صهـــو أ ـــدل مـــن 

 .اهليعمي صابن حبظ 
 .فلاا  ظ   اح  املعيار بلت  عملي هاا 

ةو  سع هاا طاةـ  يف  سـ  اةعقيـدال ةـوبمح علـل معـع : "  ةريصز  وةت  ا ثيم
ـ   يف علـول احلـدبع ( اةعامليـ  اةعاةيـ )هاا اةعزص  فلي  ب احع بعد حبعـا ةسيـع دًر

 !". في يع عزص املتقدل علل املتأخظ؟
 اك با اح  املعيار مـن حـز     ـظصز أعماةـ  صدعو ـ     علـل علـازات 

 .لع اخليااات صبرت اةس وص صاةتل يذ املض
 : صاا ظ     رشاده احللي  حيع بقوص 

                                                           

 ( .31ص )املعيار ( 4)
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صطـان ا ص  بـ  ـ  ن مل بتيسـظ ةـ  اةو ـو  عليـ  يف املسلـول ـ أن بعـزصه    "
فإ مـــــــا أصرداه ص للمـــــــا علـــــــل ( 41/241)  صاةفـــــــتح ( 5/448)لمـــــــع اةزصا ـــــــد 

 .صما متأخظان عن احلاط  صاملساري " .  آساده
طــا  ةتســظبة هــاا ا ثــظ (  هـــ4399) ن عملــي يف ذةــك اةو ــ  :  وأ ااو 

   ابــن حبــظ صاهليعمــي غــري مق وةــ  ص  هــي ( هـــ8/44/4146)صحواةتــ  اآلن يف 
ماشي  علل أ وص اةتسظبة فلو طان بعظ  ذةـك  حـاةين    موضـع احلـدبع مـن 

اةــاي صرد ( هـــ4111)امــزء اةتاآــع مــن مســسد أيب بعلــل املو ــلي اةــاي ط ــع يف 
ــــ ــــظ املــــاطور    ذ هــــو في ص حــــاةين علــــل ( 5118)بــــظ   ( 281ص )  يف فيــــ  ا ث

 ( .4811)ر   ( 5/256( )هـ4141)مسسد اة زار اةاي ط ع يف 
 :المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ ولم  اةواضح يف اةعسوان فإا  صضع  يف غري موضع   4
 .ـ عدل  دراط  ةلفظا بني ما بلزل اة احع ختظي  صبني ما  بلزل  2
 .تقدم  اةيت خًظ  مس ا احلدبع فعسخ ـ طتماا  ةلم ادر امل 3
ـ اةتلليـــ  جـــا   بلـــاا  صهـــو اةتســـظبة مـــن طتـــابني طااـــا ص ـــ  عملـــي  1

 .مفقودبن يف ا ظ طعري من طس  اةعل  صيف حدصد علم   
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 :     ص حب المري ر 

 :املعاص اةعاةع "
 .ربيع بضع  حدبع  ظاءال  ب  اةلظآي دبظ طع  سال 

ذطظ يف موضوعا   ولـ  مـن ا حادبـع احلسـان  ذطظ احلافظ أن ابن اموزي
فإاــــ   ــــ يح رصاه اةسســــا ي . ط ــــدبع  ــــظاءال  بــــ  اةلظآــــي دبــــظ اة ــــسال :  ــــاص 

 ( .2/819)ص     ابن ح ان 
 :  اص ربيع يف اةلسل علل احلدبع 

 ـاص : ــ مـن حـدبع أيب أمامـ   ص ـاص ( بعين ابـن امـوزي)م رصاه ( . . .4")
 فظد ب  بمد ( بعين بمد بن زباد ا هلاين)ا هلاين  غظب  من حدبع : اةدار لين

 .بن  ري عس 
 .ةيذ باةقوي:  اص بعـقو  بن آفيان 
 .   لتة ب : ص اص أبو حاح 

 (.2/456)اةتقظب  . ص اص احلافظ يف بمد بن  ري  ا   دصا 
( 3/532)اا ـــظ امليـــزان . صعـــد اةـــاه  يف امليـــزان هـــاا احلـــدبع مـــن غظا  ـــ  
 يح احلافظ ة  ا ظ بع هو ضعي  يف ا ظي من طظبل أيب أمام  صحدبعا ففي   

ًابظ صعلي رضي اا عس ما   ب ل ان ةسعت ار ص  بس ضـان مـربان حـدبع أيب 
أمامـ  طمـا  ـظ   خ و ــا صأن ةفـظ حـدبع ًـابظ وتلــ  دامـا عـن ةفـظ حــدبع 

 اهـ   (4)"أيب أمام  صعلي
 

                                                           

 ( .35ـ31ص )املعيار ( 4)
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ــ  اةسســا :   لاات : ر ــ  ) ((عمــع اةيــول صاةليلــ ))ي يف حــدبع أيب  أمامــ  أخًظ
لمـــــع ) ((صا صآـــــ ))  ( 1532: ر ـــــ  8/431) ((صاةلـــــرباين يف اةل ـــــري))  ( 411

ـــــ8/28: اة  ـــــظبن    صابـــــن اةســـــين يف ( 615) ((صاةـــــدعاء))  ( 1651)ر ـــــ  ( 29ـ
مـــن طـــظا عـــن بمـــد بـــن  ـــري عـــن بمـــد بـــن زبـــاد ( 421) ((عمـــع اةيـــول صاةليلـــ ))

 . ا هلاين عس  مظفوعاخ 
 .ص آساده حسن 

 .ابن  ري صثق  ابن معني صدحي  صابن ح ان 
 .ةيذ ب  بأل : ص اص اةسسا ي صاةدار لين  

 . ما علم     خرياخ : ص اص أ د 
 . او : ص اص ابن  ااع 
 .بلت  حدبع  ص  لتة ب  : ص اص أبو حاح 

 ( .435ـ9/431اةت اب  .)ةيذ باةقوي : ص اص بعقو  بن آفيان 
هو ًـظح : "عن طعن بعقو  في  ( 2/219)حلافظ يف اتا ة ا فلار  اص ا

 .صحسن احلدبع" غري مفسظ يف حل من صثق  ابن معني  صأخظز ة  اة ساري
 :عن احلدبع ( 53ص)ص اص احلافظ ابن ع داهلادي يف احملظر 

 " .مل ب   من ذطظه يف املوضوعات   فإا  حدبع   يح " 
اداــــ  حــــوص   ــــ ي   صعــــن اهليعمــــي أن صاقــــع عــــن املســــاري صاةــــدمياطي اةد

 . آساد احلدبع ًيد
 
 
 

 :م  اص 
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بدص علل ضع  ا ظه يف أحـواص " بع هو ضعي  يف ا ظي: "فقوص ربيع " 
اةظصاال   فإن من هاا حاة  لّسن حدبعـ  بـس ربـ  ص ـد حلـل فيـ  امـظح اقـس عـن 

ـــ  ابـــن امـــوزي   صةـــو  أمـــع يف أ ـــواص معدةيـــ  يف  ظوتـــ  مـــن اةت ـــاب  ةت ـــني  ةـــ  ًص
 .اةقوص بت سني احلدبع 

 :صةل دبع شاهد من رصاب  املغريال بن شع   ب  ح ب  
ــ  أبــو اعــي  يف احلليــ   مــن رصابــ  عمــظ بــن  بــظاهي  عــن بمــد ( 3/224)أخًظ

 : ابن طع  عس  مظفوعاخ 
من  يأ مية الكيسي دبي كال صاالة   ما  بيناه وباين أن يادخل الجناة إال أن )

صعمــظ هــاا ذطــظه ابــن ح ــان يف اةعقــات  صذطــظه  (جنااةيمااوت   فاا ذا ماا ت دخاال ال
 .اةعقيلي يف اةضعفاء   أصرد ة  حدبعا غريه عن بمد بن طع 

 .  (4)("281ـ1/219)اةلسان .   بتابع علي  : ص اص 
 

 :   أ و 
طــــّوص صهــــّوص  ــــاح  املعيــــار اةــــاي ب ــــن أن ا خــــتس  بــــني أهــــع : أوالق 

املعــارك ا اتسابيــ   ف ــدبع ذطــظه ابــن  احلــدبع بســا ر جعــع أآــاةي  ا حــزا  يف
امـــوزي يف موضـــوعا   صاآـــتغظب  اةـــدار لين مـــن حـــدبع ا هلـــاين صعـــده اةـــاه  يف 
غظا ــ  بمــد بــن  ــري ص للــ  يف بمــد بــن  ــري عــدد مــن أ مــ  احلــدبعب طيــ  
ح ةـ  ضـعف   م وـ  باةسقـد ربيعـاخ جـا  بقـاص فـيمن ذطـظ هـاا  ب وص علـل مـن  ـًظ

ضوعات   فس أدري علـل أي مـس ة بسـري  ـاح  املعيـار يف معـع احلدبع يف املو 
 .هاه ا مور 

                                                           

 ( .31ـ36ص )املعيار ( 4)
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 اص احلافظ يف اتا ة ا فلار بعد ختظبة احلدبع مـن اةل ـري ةللـرباين : ث ني ق 

 : 
اص اة ساري ـ بعين بمد بـن  ـري ـ صطـاا شـيس    ص ـد :  ل  "  صهو من ًر

وضوعات من طظبل اةدار لين  غفع أبو اةفظز بن اموزي فأصرد هاا احلدبع يف امل
 .بمد بن  ري  ةيذ باةقوي : صمل بستدص ملدعاه    بقوص بعقو  بن آفيان 

صهو ًظح غري مفسظ يف حل من صثق  ابن معني صأخظز ة  اة سـاري :   لت
 . 

 .آلمسا   ةلس    بستلزل أن بلون ما رصاه موضوعاخ 
ـــ  يف ا حادبـــع ص ـــد أالـــظ احلـــافظ اةضـــياء هـــاا علـــل ابـــن امـــوزي    صأخًظ

 .املستارال مما ةيذ يف اة  ي ني 
 .مل ب   أبو اةفظز   صاحلدبع   يح: ص اص ابن ع داهلادي 

 " .مل أًد ةلمتقدمني    ي اخ ةت  ي   ـ طاا ـ :  ل  
هاا ما  اةـ  احلـافظ يف اتـا ة ا فلـار   فلمـاذا حـا   ـاح  املعيـار  ـوص 

 :احلافظ 
 .؟" يكون م  رواه موضوع ق  سلمن   لكنه ال يستلزم أن" 

 .فاحلافظ هسا افل عس  أن بلون موضوعاخ صمل بس  عس  اةضع  
صمل أًــد : "صملــاذا حــا   ــاح  املعيــار  عق ــ  علــل ابــن ع ــداهلادي بقوةــ  

 !؟"ةلمتقدمني    ي اخ ةت  ي  
 .  أدري صةعل  خدي أن بعلظ علل رأب  يف هاا احلدبع 

 
 :ل  في  أا ار اةعلماء ف و طما  ظ  هاا احلدبع مما ختت:  ث لث ق 
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 .ـ من اةعلماء من حل  علي  باةوضع طابن اموزي صهاا  ددد 4
 .ـ صمس   من اآتغظب  طاةدار لين صاةاه   2
 .ـ صمس   من        صمس   من حسس   3

ح ةل احــع  صطــع ذةــك راًــع    أحلــام   علــل بمــد بــن  ــري   فــإذا  ــًظ
 .في  فس بدسع علي     أهع ام ع صاهلو ضعف  بساء عللتقد  امظح 

ص ذا حسس   خظ   بدسع علي   فإن ذةك بساء مس  علل  قد  اةتعـدبع علـل 
 .امظح 

 .صاةسزل يف هاا هو   د احلل صجتس  اهلو  
ف اح  اهلو   م   ص ا د احلل اجملت د ـ بعد باص اةوآع ـ مأًور أ ا  

 .أص أخلأ 
اةسس   صدع عسك أهع ا هواء فـإن اةغاةـ  علـل هاا ما علي  أهع احلدبع ص 

أ ــواهل  صمــوا ف   اهلــو   فتلــون اةستيبــ  أن مــا بقوةواــ  باطــع مظفــو  عســد أهــع 
 .اةعدص صاةس ل صاإلا ا  

 
 : وص  اح  املعيار :  رابر ق 
صةل دبع شاهد من رصاب  املغريال بن شع   ب  ح ب  أخًظ  أبو اعـي  يف " 
 " .  خل( . . ..3/224)احللي  

يف هاا أن  اح  املعيار حا  حلـ  أيب اعـي  علـل احلـدبع حيـع  ـاص 
 : أبو اعي  
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هـاا حـدبع غظبـ  مـن حـدبع املغـريال  فـظد بـ  هاشـ  بـن هاشـ  عـن عمـظ "
 . (4)"عس 

م  ن عمــظ هــاا ل ــوص مل بــظص عســ     هاشــ  بــن هاشــ    صاحلــدبع غظبــ  
 اةــاطظ دبــظ اة ــسال   مــا مــن حــدبع املغــريال بــن شــع     صاملعــظص  املدــ ور عســ  يف

طــان بقــوص يف دبــظ طــع    أن اةســ : "رصاه اة ســاري صمســل  صأبــو داصد صاةسســا ي 
 : سال ملتوب  

ال إله إال ا  وحده ال  ييك له  له الملك وله الحمد وهو علاى كال ) 
 . احلدبع  . . .( ئ  ديي

 آتدـ اد فب اة  عمظ بن  بظاهي  ص غظاب  حبدبع  بـ  اةلظآـي جسعـان مـن ا
 .صاا أعل  . ب  

 
 :ومم  يؤخ  على ص حب المري ر 

 .ـ حاف   مور هلا دخع ص أثري يف احلل  علل احلدبع  4
ـ  قوبت  ةل دبع جا   ب لح ةلتقوب  بعد حـا  مـا بـدص علـل  ضـعي   2

 .احلدبع املستد د ب    ص غافل  عن ً اة  اةظاصي ص غظاب  باحلدبع 
  يـوز أن بلعـن   صخت ي ـ  بـاةلعن دصن مـن آـ ق  ـ طعس  يف ربيـع جـا  3

يف احللــ  علــل احلــدبع صهــ  عــدد مــن ا  مــ ب دةيــع علــل ولمــ  صا  اعــ   هوا ــ  
 .صأغظاض    صأاا   أًيز ة  أن بلعن يف أحد مس     صةلن  خاه با  اع هواه 

                                                           

 ( .3/224)احللي  ( 4)
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 :     ص حب المري ر 
 :  املعاص اةظابع "

 . (4)" داةظ ن بن أيب ةيللربيع ب  ح  آسادا في  بمد بن ع
 :  أ و 
  شك أن احلدبع   يح جبموع طظ ـ   ذ بقـوي حـدبع ابـن أيب : أوالق 

 ـــاص ثســـا بعقـــو  ثســـا أيب عـــن ابـــن  آـــ اا حـــدثين  (2)ةيلـــل مـــا رصاه اإلمـــال أ ـــد
 ـد طـان   ع داا بن أيب يفيح عن لاهد بـن ًـرب عـن ابـن ع ـال أن رآـوص اا

ي طــان اآـــتل  بــول بـــدر  يف رأآــ  بــظال مـــن فضــ  عـــال أهــد  وــع أيب ً ـــع اةــا
 " ةيغيظ باةك املدظطني: ص اص يف موضع  خظ . احلدب ي  يف هدب 

مـن طـظبقني مـدارما علـل ابـن  آـ اا عـن ابـن أيب يفـيح  (3)صآا   أبـو داصد
مــن عــدال  (1)حــدثين لاهــد عــن ابــن ع ــال بــ   صآــا   اة ي قــي يف اةســسن اةلــرب 

 . ع ال صعلل أاذ بن ماةك عن أيب بلظ صبعض ا مظآع طظا  مدارها علل ابن
 .ف مبموع هاه اةلظا بظ قي احلدبع    دًر  اة   

 
عـــ     : ث نيااا ق  طســـ  وسســـ  أن هـــاا اةت ـــ يح خلـــأ مل عـــي  ةلـــين ًر

د ــ  مــين  صةعــع آــ   ذةــك اةت ــ يح   أاــ  اآــتقظ يف ذهــين  ا  ــع عســدي فًو
أاــين طســ  : يع علــل مــا أ ــوص  ــ   احلــدبع  ف ــ  ت  بســاء علــل ذةــك  صاةــدة

                                                           

 ( .31ص )املعيار ( 4)
(2( )4/264. ) 
 ( .4119)حدبع ر   ( 2/361( )3)
(1( )5/231. ) 
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ع     آسن اة ي قي صاقل  مس   آساد بعلل بن ع يد عن آفيان عـن مس ـور  ًر
 .(4)عن مقس  عن ابن ع ال صاطلع  علل لموع اةلظا هلاا احلدبع

 
ط  من  مال   ح حدبعاخ ضعيفاخ ب بع موضوعاخ صاةعلذ  طاحلاط  :  ث لث ق 

اة ـــلح ًـــا ز بـــني )بـــن عـــو  املـــزين صطاةرتمـــاي  ـــ ح حـــدبع طعـــري بـــن ع ـــداا 
 . (2)(املسلمني 

 .ةيذ بد  : ص د  اص في  ابن معني
 . (3)رطن من أرطان اةلا : ص اص في  اةدافعي صأبو داصد  

 . صطعن في  غري صاحد من ا  م  
أف فــــظت جــــا  ظبــــد ؟ طــــس   صهــــع حــــ  ذةــــك شــــيئاخ مــــن  ــــدر أ مــــ  اةســــس  

 !صاحلدبع  ن طس   دري ما  قوص ؟
ا طـــان عســـدك غـــريال علـــل اإلآـــسل فعليـــك با  ـــاع آـــ يع املـــؤمسني يف أهـــع فـــإذ

اة ــدع  اةــابن ًســد بعــض أهــع ا هــواء ـ اةــابن  عــظف   ـ أافســ   ةلــدفاع عــس   
هـاا اةلتـا  املسـزي جـا فيـ  مـن : صةعلك من هاا احلـز   صاةـدةيع علـل مـا أ ـوص 

 .ول  صعس  ص ضسي  ص وبع
 :    ص حب المري ر متر لم ق 

لــ  اا ــظ طيــ   ــ ح اإلآــساد مــع أن فيــ  بمــد بــن ع ــداةظ ن بــن أيب  "
 اهـ "  دصا آ  احلفظ ًداخ (: 6184)ةيلل  اص عس  احلافظ يف اةتقظب  ر   

                                                           

 (.2/815)اا ظ اةسل  ( 4)
 ( .3/626)اةرتماي ( 2)
 ( .3/111)ن اإلعتداص ةلاه  اا ظ ميزا( 3)
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صحس ك دةيسخ علل معظفت  يف احلل  علل أآاايد   وفل حاص رصا ا علـل 
ار ف ســـ ك هـــاا دةـــيسخ علـــل ًـــظأال  ـــاح  املعيـــ:  أ اااو .  ــغار طل ـــ  احلـــدبع 

علــل اةلــا   فــأبن هــي ا آــاايد اةــيت أخلــأت يف احللــ  علي ــا صبعظف ــا  ــغار 
 .طل   اةعل ب بع صط ار اةعلماء 

صحس ك دةيسخ علل ًوره يف ا حلال هاا اةلتا    ف و  ذا مل بتـ  أحـد 
اةقضـاال ثسثـ    صاحـد يف امســ    : )  اةقضـاال اةعسثـ  اةـابن  ـاص فــي   اةظآـوص 

ــع عــظ  صاثســان يف اةســار  ــع عــظ  احلــل فقضــل بــ   صًر  فأمــا اةــاي يف امســ  فًظ
ــع  ضــل ةلســال علــل ً ــع ف ــو يف اةســار ص ــد  (4)(احلــل فبــار ف ــو يف اةســار   صًر
 .وع هاا املسلني  فيت ا خريبن   صهاا داء  لما بسل  مس  حزيب برتا

 
 للـ  أن بمد بن ع داةظ ن بن أيب ةيلل فقي   مال من أعسل ا م   : رابر ق 

فيــــ  اإلمــــال أ ــــد صلــــني بــــن معــــني صغريمــــا مــــن ً ــــ  حف ــــ   مــــع احــــرتام   ةــــ  
 .صاعرتاف   جلاات  صفق  

 .ثق  عدص :  (2)صصثق   خظصن    اص بعقو  بن آفيان
 .ثق  يف حدبع  ش  :  (3)ص اص اةدار لين
 .    دصا ثق    صطان فقي ا  اح  آس :  (1)ص اص اةعبلي

 
                                                           

ـــــ  أبـــــو داصد ( 4)   ( 4322)حـــــدبع ( 3/611)  صاةرتمـــــاي ( 3513)حـــــدبع ( 1/5)أخًظ
 ( .2345)حدبع ( 2/116)صابن ماً  

 ( .3/182)املعظف  ( 2)
 ( .4/421)اةسسن ( 3)
 ( .111ص ) ظ ي  اهليعمي ةلعقات ( 1)
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 ". دصا  مال آ  احلفظ   ص د صثل: " (4)نص اص اةاه  يف امليزا
بلــ  : آــ  احلفــظ   ص ــاص أبــو حــاح :  ــاص أ ــد : " (2)ص ــاص يف اةلاشــ 

 " .اة دا
 

 . د دة  اةدواهد علل أا  ض   هاا احلدبع  وأخيياق 
فاةعبـــ  مـــن ا ت ـــار  ـــاح  املعيـــار هســـا علـــل اةتقظبـــ  يف  ظوـــ  ابـــن أيب 

 ظوــ  بمــد بــن  ــري علــل مــا يف اةتقظبــ   ةيلـل  مــع أاــ  هــوس علــل ا ت ــاري يف 
صطعن يف معظفيت بأحواص اةظصاال   م ص ع فيما شّسع ب  علّي بعد اث  عدـظ آـلظاخ   
صطــان مــن حــل  آــساد ابــن أيب ةيلــل عللماه ــ  أن لســس  م ب ــ    بســاء عللماةــ  

 .من شواهد  صةلن ا يف خلق  شؤصن
ـــاء مســـ    ـــداخ  صاا ام ـــار صاةفـــظا بيـــين صبيســـ  أن ا مـــظ ًـــاء مـــين عفـــو  اخ ًص

 .املستق  لاآ  طسخ مسا علل   ده 
 

 : المآخ  عليَّ وعلى ص حب المري ر 
ـد يف اةسلـ   ـوا  4 " صهـو  آـساد  ـ يح: "ـ بؤخا علّي ـ أاا ربيع ـ أا  ًص

 ن هــاا اإلآــساد ضــعي  أص : صةعلــ  آــ ل  لــ  طمــا أشــظت  صطــان بس غــي أن أ ــوص 
أخــظ   فري قــي  ــا    احلســن أص اة ــ    صاةعــار مــا  حســن ةلســ  بعتضــد بلــظا
 .ذطظ   يف  ل  اة  ع

                                                           

 ( .1825)ر   ( 3/643( )4)
 ( .5111)ر   ( 2/493( )2)
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ـ صبؤخا علل  اح  املعيار م اةغت  ص وبل  صولم  يف ش  بقـع يف أطعـظ  2
مســ  أ مــ   ص  بضــظه  ذةــك يف ا ــظ اةعقــسء صاةعلمــاء املس ــفني  ف ــو آــا ظ علــل 

 .مس ة بأا  مس  غسال اخلوارز
   صهـو ا  ت ـار علـل مـا يف اةتقظبـ  يف  ظوـ  ابـن ـ ص وعـ  فيمـا بعسّـ  بـ 3

أيب ةيلل  صاةفظا بيين صبيس  أن هاا اادر مين   صص ع مين عفواخ  بيسمـا هـو ص ـع فيـ  
 .عن   د طما عظ  من حاة 
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  دح  مأخ  ب طل لص حب المري ر 
 :    ص حب المري ر 

 :املعاص اخلامذ "
 :ربيع بضظ  معا  حبلاب  موضوع  

افظ أن مـن ولـ  اةقـظا ن اةداةـ  علـل اةوضـع اإلفـظال باةوعـد اةع ــي  ذطـظ احلـ
 ( .2/813)علل اةفعع اةيسري 

اا ظ معس حلاب  اةقّ اص اةاي رص    ـ  ( 1: ")فمعع ربيع ةاةك  ا سخ 
يف  ـــو عدـــظبن صر ـــ  حبضـــظال اإلمـــامني أ ـــد بـــن حس ـــع صلـــني بـــن معـــني يف طتـــا  

مـن  ـاص    ةـ  : )  أصهلـا  ـاص رآـوص ااص ( . 4/16)املوضـوعات  بـن امـوزي 
صاآتدـــ د  ـــا ربيـــع أبضـــاخ يف . احللابـــ  (    اا خلـــل اا طـــع طلمـــ  مس ـــا طـــرياخ 

 (.1 عليل  2/856. . )موضع  خظ 
 :ثم     ص حب المري ر 

 د أخًظ ا ابن اموزي من طظبل  بظاهي  بن ع داةواحد عـن ًعفـظ :  ل  "
  أدري : "يف  ظو   بظاهي  ( 4/11)اه  يف امليزان بن بمد اةلياةسي    اص اة

 لـون مـن صضـع   م ذطـظ هـاه احللابـ   (4)من هوذا أ ل حبلاب  مسلظال أخا  أ 
. 

م طيــ  بت ــور آــلوت اإلمــامني أ ــد صابــن معــني عــن اإلالــار علــل هــاا 
ملاصبا يف عدـظبن صر ـ  علـل اةعامـ  دصن أن بقومـا  (2)اةلاا  اةاي آاا حدبعا

                                                           

  صهـاا دةيـع عللضـع  ف ـ   ـاح  املعيـار املتعـامل   فمعلـ   (أن)صاة ـوا   بـداهلا بــ : طاا ( 4)
ـــد علـــل طلمـــ  مســـ  ذبابـــاخ  فأخـــا ذبابـــاخ  طمعـــع ذةـــك اةساآـــمح اةـــاي طـــان بسســـمح طتابـــاخ  فًو

 .فضغ  علي  فوا  لك اةللم  
 .صهو خلأ ( حدبع)يف املعيار ( 2)
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إلالـار عليــ  صحتـابظ اةعامــ  مسـ   مــع مـا علــ  عس مـا مــن حظ ـ ما اةدــدبد علــل با
 .  "!!(4)اةا  عن حدبع اةس 

 :  أ و 
فيما بتعلل بسقع اةق   فقد  داصهلا اةعلماء  معـع ابـن ح ـان يف طتابـ  : أوالق 
((املـــــــدخع    اإلطليـــــــع))  صاحلـــــــاط  يف (2)اجملـــــــظصحني

  صابـــــــن امـــــــوزي يف طتابـــــــ  (3)
((وضــــــــوعاتامل))

((اةق ــــــــاص صاملــــــــاطظبن))  صطتــــــــا  (1)
املســــــــار ))  صابــــــــن اةقــــــــي  يف (5)

((املسيـــ 
((اةـــاا امل ـــسوع ))  صاةســـيوطي يف (6)

 عليقـــ  علـــل ))  صأ ـــد شـــاطظ يف  (1)
حتـابظ ))  صاةسيوطي يف  (8)ـ اة اعع احلعيع ـ ((خمت ظ ابن طعري ملقدم  ابن اة سح
((اخلـــواص مـــن أطاذبـــ  اةق ـــاص

ـــاه  يف   صذط (9) ((اةســـري))ظهـــا اة
ـــو :  ـــاص (41) أب

حـــدثسا  بـــظاهي  بـــن : ع ـــداا احلـــاط  مسعـــ  اةـــزبري بـــن ع داةواحـــد احلـــافظ    ـــاص 
 ـللأ د بـن حس ـع صلـني بـن : ع داةواحد اة لظي مسعـ  ًعفـظ اةلياةسـي بقـوص 

 .صآاا اةق   . . . معني يف مسبد اةظ اف  فقال  اص 

                                                           

 ( .39ـ38ص )املعيار ( 4)
(2( )4/85) . 
 ( .412ص )ضمن لموع  اةظآا ع اةلماةي  ( 3)
(1( )4/16. ) 
 ( .311ـ313ص ( )5)
 ( .54ـ51ص ( )6)
(1( )2/316.) 
 . عليل أ د شاطظ( 85ص ( )8)
 ( .411ـ412ص ( )9)
 .صآا  ا  اا اإلآساد يف املوضع ا صص( 311 44/86( )41)
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راصب ــا اة لــظي   أعظفــ   فأخــا  أن هــاه حلابــ  عبي ــ  ص : "ص ــاص عق  ــا 
اة ي قــي أخرباــا :"صاقل ــا اةــاه  يف موضــع  خـظ مــن اةســري   فقــاص" بلـون صضــع ا

أبو ع داا احلافظ   حدثسا اةزبري بن ع داةواحـد  صآـاا بقيـ  اإلآـساد صاحللابـ  م 
هـاه احللابـ  اشـت ظت عللأةسـس  امماعـ  صهـي باطلـ    أوـن اة لـدي :  اص عق  ا 

ا  صبعـظ  باملع ـو    رصاهـا عسـ  ـ أبضـاخ ـ أبـو حـاح بـن ح ـان   فار فعـ  صضـع 
 ".عس  ام اة 
صمسع ا مس  اإلمال احلـافظ اةقـدصال اةعابـد اةـزبري بـن ع داةواحـد ا آـد :  أ و 

 . (4)اباذي اهلمااين اةظحاة   اح  اةت ااي 
  صةــو  صآـا  ا هـو صابـن ح ـان مسـاا اةتســلي  ةـ   ص ابع مـا احلـاط  صاة ي قـي

 .طان طااباخ ما آا وها علل هاا اةًو    فاة اهظ أ   بوثقوا  
اةق    د  داصهلا عدد طعري من اةعلماء اةغيوربن علل آـس  رآـوص اا : ث ني ق 

 ةلت ـابظ مـن اةق ـاص اةلـاابني   صمـن اةلـا  علـل رآـوص اا   صةفضـح
 .  اةوضاعني علل رآوص اا

 :   اا  عا  ـ ص اص اإلمال ابن اةقي  ـ ر 
ص ن اس   علل أمور طلي  بعظ   ا طون احلدبع موضوعاخ   فمس ا : ف ع "

 : 
صهـي    اشتماة  علـل أمعـاص هـاه اجملازفـات  اةـيت   بقـوص معل ـا رآـوص اا

 .  صآاا هاه احللاب  معا خ هلاه اجملازفات(2)طعريال ًداخ 
ــا  بــظاهي  بــن ع داةواحــد أص ا مســاه بوضــع هــاه  صعلللــع حــاص   آــواء صثقّس

احللابــ  صاحلــدبع امللــاص    فــإن احلــدبع ب ــلح ةلتمعيــع بــ   طــا  اةلــا  
                                                           

 ( .514ـ45/511)اا ظ  ظوت  يف اةسري ( 4)
 ( .54ـ51ص )ملسي  املسار ا( 2)
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  فــا عرتا  علــل اةتمعيــع بـ    ل ــع    ممــن   بفقــ  ص    علـل رآــوص اا 
بعــي  م  اــ    بلعــن  ــاه اةق ــ     علــل مــن بستدــ د  ــا مســتد خ  ــا معتقــداخ 

 .داعياخ  ةي    علل من بسو  ا ة يان طا ا  ت ا مؤمساخ جضمو ا   ص 
فـإن طـان   بـد مـن اةلعـن  فلــيلعن يف هـؤ ء اةعلمـاء اةـابن  سا لوهـا ع ــظاخ 

 .بعد ع ظ 
 

م طيـــ  بت ــور آـــلوت اإلمــامني أ ـــد ":  ااا   صاا حب المريااا ر :  ث لثاا ق 
صابن معني عن اإلالار علـل هـاا اةلـاا  اةـاي آـاا حـدبعاخ ملـاصبا يف عدـظبن 

 . (4)"علل اةعام  دصن أن بقوما باإلالار علي  صحتابظ اةعام  مس صر   
 

 ا   د ذطظ يف احللاب  أ مـا أالـظا عليـ    صأشـظت    هـاا اإلالـار :  أ و 
فسـأة  لـني بـن معـني عمـن ". . . حيسما آق  ًـزءاخ مـن احللابـ   فسـق  مس ـا 

أاــا لــني صهــاا : أ ــد بــن حس ــع صلــني بــن معــني   فقــاص لــني : حدثــ   ــا  فقــاص
مل أزص أمســع أن لــني بــن معــني أ ــل مــا : فقــاص . . . أ ــد   مــا مسعســا  ــاا  ــ  

حتققت     اةساع    طأن ةـيذ يف اةـدايا لـني بـن معـني صأ ـد بـن حس ـع غريطمـا   
فقـــد أالـــظا عليـــ   "  ـــد طت ـــ  عـــن آـــ ع  عدـــظ أ ـــد بـــن حس ـــع صلـــني بـــن معـــني 

ن اإلالار علي   فإا    ب عد أن بلون يف مسبد صةعل ما ما طااا بستليعان  عس
حيـ  صةــ  ملااـ  عســد أهـع هــاا املســبد صاحلـي  فــأالظا عليـ  حســ   ــدر ما    ن 

  مــا ملــا أالــظا عليــ  مســع صشــ د  الارمــا عــدد :  ــ   اةق ــ   صجلــن أن بقــاص 
 .طعري من اةسال 

                                                           

 ( .39ص )املعيار ( 4)
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إلالـار صعلل طع حـاص  فقـد ار لـ   ـاح  املعيـار خيااـ  يف حافـ  هـاا ا
ــــ  اةت ــــوبر صاةلعــــن  صاةدــــ  مــــن معداــــ     ــــاي آــــقت  مــــن اةق ــــ ب ةيتســــ  ة اة

 .بستغظ 
 

 :المآخ  على ص حب المري ر 
ـ أاــ  أصص مــن طعـن بــإبظاد هــاه اةق ــ  ةلتمعيـع باةلــا  علــل رآــوص اا  4
    فيما أعل. 

 .ـ بلزم  اةلعن يف طع ا  م  اةابن  داصةوا هاه اةق   صه  طعظ 2
مــن طسمــي مــا بــدص علــل أن أ ــد صابــن معــني أالــظا علــل هــاا  ـ حافــ  3

 .اةقاص يف حدصد طا ت ما  ن     اةق   
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 :إبط    و  ص حب المري ر 
بيـــــــان ضــــــع  معظفــــــ  ربيـــــــع بقضــــــابا علــــــ  م ـــــــللح الفصاااااال الساااااا دس "
 .  ص ث ات أن هاا ص ف  صداحه (4)"احلدبع

صاملسلــــظ ص عظبــــ   ةقــــد اا دــــ  حتــــ  هــــاا اةعســــوان اةلــــاذ   معظفــــ  اةدــــاذ
اة ــ يح   صهــاه أمــور أعظف ــا مــن اةســس  ا ص  مــن املظحلــ  اةعااوبــ   صبعظف ــا طــع 
طــس  اةعلــ  اةــابن بدرآــون هــاا اةعلــ  ب بــع أعــظ  أاــا صاحلمــد ا هــاه اةقضــابا 
ع   بف   ص  ب دا يف اقاش   طع ما يف ا مـظ    ع املظحل  اةعااوب  ب صةلن اةًظ

بن حبظ علـل  سليتـ  علـل ابـن اة ـسح   ص  أزاص أر  أاـين أاين  عق   احلافظ ا
 .علل  وا  يف  عق ايت ص عق   علي اوع من اةسفسل  بس و اةسمع عس ا

     : 
 : املعاص ا صص "

يف  عظبـ  : ابـن اة ـسح ـ باةدـاذ هسـا ـ أي : مـظاده ـ بعـين : " ـاص احلـافظ 
  أص أطعــظ طمــا فســظه احلــدبع اة ــ يح مــا وــاة  اةــظاصي فيــ  مــن هــو أحفــظ مســ

                                                           

 ( .11ص )املعيار ( 4)

 الفصل الث من
 إبط   م  تةمنه الفصل الس دس من المري ر
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 (4)"اةدــــــــافعي   مللــــــــل  فــــــــظد اةعقــــــــ  طمــــــــا فســــــــظه بــــــــ  اخلليلــــــــي  فــــــــاف   ذةــــــــك
 ( .231ـ4/236)

صةلن ابن اة سح  ظر أن اةدـاذ ( 4: ")فعلل ربيع علل ذةك متعق ا بقوة  
 : سمان 

 .احلدبع اةفظد املساة  :  أحدهم 
قـــع ًـــابظا ملـــا اةفـــظد اةـــاي ةـــيذ يف راصبـــ  مـــن اةعقـــ  صاةضـــ   مـــا ب:  والثااا ني

 ( .14مقدم  ابن اة سح ص . )بًو   اةتفظد صاةداصذ من اةسلارال صاةضع  
 اهـ  . صمس  ب  ظ أن ابن اة سح مل بق د باةداذ ما فسظه اةدافعي 

 :     ص حب المري ر 
احلـافظ مل وـ  عليـ  هـاا اةتقسـي   ص أـا   ـد بيـان معـ  اةدــاصذ :  لـ  "

أن   بلـون شـاذا ص  : دبع اة ـ يح حـني  ـاص يف  عظب  ابن اة ـسح حلـد احلـ
صمـن . فلـيذ علـل  طس ـ  حـن بـمّتعقـ  عليـ ( هسـا)صأشار    ذةك بقوةـ  . معلس 

املعلول أن اةقس  اةعاين من اةداذ   مـدخع ةـ  هسـا ـ طمـا ذطـظ احلـافظ ـ  ن راصي 
 .اة  يح في  من اةعق  صاةض   ما بقع ًابظا ةتفظده 

 (2)"فاف   ذةك : "بيعاخ يف  وة  فلأن احلافظ بق د ر 
 :  أ و 
 ن  ـــاح  املعيـــار مل بســـتلع أن بســـوا حبـــ  ة يـــان أحقيـــ  طـــسل : أوالق 

( هســــا)احلــــافظ  ص  أوســــ  بف ــــ  طــــسل افســــ   صأ ــــو  حبــــ  عســــده  ــــوص احلــــافظ 
 ".هسا: "صاةقارك اةعادي بف   طسل احلافظ بدصن  وة 

                                                           

 ( .11ص )املعيار ( 4)
 ( .14)املعيار ( 2)
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ــــن اا ــــظ      ــــظ  احلــــافظ افســــ   صمو : ث نياااا ق  ــــل اب  فــــ  ممــــن اعــــرت  عل
 .ص  معلس: طان بس غي أن بزبد  يد اةقدح بأن بقوص : "اة سح بقوة  

صامــوا  عــن امل ــس  أاــ  مل وــع بــاحرتاز ذةــك   بــع : ". . .  ــاص احلــافظ 
فيمــا بعــد أاــ  ( ص ــد عــظي ) أــا ب  ــظ مــن  عظبفــ  املعلــع . ص  بلــون معلــس:  وةــ  

اةـــاي وــاهظه اةســـسم  علـــل علــ  خفيـــ   ادحـــ    احلــدبع اةـــاي اطلــع يف  آـــساده 
 (4)"فلما اشرتل ااتفاء املعــــلع دص علـل أاـ  اشـرتل ااتفـاء مـا فيـ  علـ  خفيـ   ادحـ 

. 
فــاا ظ طيــ  أًــا  احلــافظ علــل مــن اعــرت  علــل ابــن اة ــسح  بــإطسا 
املعلــع مــن  يــد اةقــدح يف اةســوع ا صص  جــا  يــده بــ  يف اةســوع اةعــامن عدــظ املعلــع  

( ص  بلـون شـاذاخ )لاةك ملا  ـع احلـافظ  ـوص ابـن اة ـسح يف  عظبـ  اة ـ يح ف
 .علل  وص اةدافعي يف اةداذ  صزع  أن هاا هو مظاد ابن اة سح 

بــني ربيـــع مـــظاد ابـــن اة ـــسح صفســـظه بلسمـــ  يف اةدـــاذ  ذةـــك أن احلـــافظ مل 
 .داذبسل دةيسخ صاض اخ علل أن مظاد ابن اة سح باةداذ  عظب  اةدافعي ةل

صأما ربيع فقد آاا اةدةيع من طسل ابن اة سح يف اـوع اةدـاذ  طمـا آـاا 
احلافظ اةدةيع علل من اعرت  علل ابن اة سح يف املعلع من طسل ابن اة ـسح 

 .يف اوع املعلع 
ط   عظبفاخ يف ا ظك عسد ابن اة سح ةلداذ   ذ بفيـد طسمـك أن ةـ  :  ث لث ق 

دةـ    فـإن عبـزت فـاعظ   ـدر افسـك فإاـ  أافـع غري  عظبـ   فأخرباـا بـاةك با 
 .ةك

                                                           

 ( .4/236)اةسل  ( 4)
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   مج زفة ط ئشة 
 :    ص حب المري ر 

ص ن طــان بعيــدا مــن ذةــك : "اقــع احلــافظ  ــوص ابــن اة ــسح : املعــاص اةعــاين "
 . ." ردداا ما اافظد ب  صطان من   يع اةداذ املسلظ 

( 2)ان هــــاا بعلــــي أن اةدــــاذ صاملسلــــظ عســــده مرتادفــــ: "م علــــل عليــــ  بقوةــــ  
 (.2/613" )صاةت قيل خس  ذةك 

 ـد  ـظح ابـن اة ـسح بـأن املسلـظ جعـ  ( 2: ")فعلل ربيع علل ذةك بقوةـ  
املسلــظ بسقســ   ســمني علــل مــا ذطظاــاه يف : صعســد هــاا اقــوص: اةدــاذ حيــع  ــاص 

 .اهـ  ( ." 12ص )اةداذ فإا  جعساه مقدم  ابن اة سح 
ابــن اة ــسح أن املسلــظ جعــ   معــ   ــوص:  لــ  " :  اا   صاا حب المرياا ر 

اةدــاذ بعــين بــ  ا فــاا هــابن اةســوعني يف طــون راصب مــا  ــد  فــظد جــا رصاه   فــإن طــان 
 فـــظده دصن خماةفـــ  ةغـــريه مـــن اةـــظصاال فقســـ    ص ن وـــع    اةتفـــظد املساةفـــ  فقســـ  

صهلاا ااقس  املسلـظ ـ صطـاا اةدـاذ ـ     سـمني غـري أن ةـ  اختسفـا فار ـا بـني .  خظ
 .سوعني فظاصي اةداذ ثق   صراصي املسلظ ضعي  اة

ص د ف   ربيع من  وص ابن اة سح أن املسلظ جع  اةداذ أي من طع ًص   
هـــاا بعلـــي أن اةدـــاذ صاملسلـــظ : "صهلـــاا أصرد هـــاا اةلـــسل متعق ـــاخ  احلـــافظ يف  وةـــ  

 .(4)"عسده مرتادفان
 :  أ و 
 ـــوص باطـــع ااشـــ  عـــن   ن ما اةـــ   ـــاح  املعيـــار عـــن ابـــن اة ـــسح: أوالق 
 .آوء اةف   

                                                           

 ( .12ـ  14ص )املعيار ( 4)
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أاـــ  ةـــيذ بيـــين صبـــني احلـــافظ ابـــن حبـــظ اخـــتس    فلسمـــي مؤبـــد : ث نيااا ق 
ةلسمــ    صأاــا مســتدص ةــ  جــا اقلتــ  عــن ابــن اة ــسح  صةســ  مســتد خ عليــ  ص  

 .متعق اخ ة  
هـــاا اةــاي ف مـــ  احلـــافظ صهــو صاضـــح صأبد ــ  هـــو املعــظص  عـــن ابـــن :  ث لثاا ق 

 .ب  غري مظال اة سح  ص د  ظح 
 : اص يف اوع اةداذ  بعد أن حتد  عن رصاب  اةفظد اةعق  غري املساة 

ص ن مل بلــن ممــن بوثــل حبف ــ  ص  قااــ  ةــاةك اةــاي اافــظد بــ    طــان اافــظاده "
ـــ  عـــن حيـــز اة ـــ يح   م هـــو بعـــد ذةـــك دا ـــظ بـــني مظا ـــ   ـــ  مزحزحـــاخ ة خارمـــاخ ة

ري بعيد من دًر  احلافظ اةضاب  متفاص   حبس  احلاص في    فإن طان املسفظد ب  غ
املق وص  فظده  اآت سـسا حدبعـ  ذةـك  صمل  لـ       يـع احلـدبع اةضـعي   ص ن  
طـان بعيــداخ مــن ذةــك ردداــا مـا اافــظد بــ   صطــان مــن   يـع اةدــاذ املسلــظ  فســظز مــن 

 :ذةك أن اةداذ املظدصد  سمان 
 .احلدبع اةفظد املساة  :  أحدهم  

ةـــيذ يف راصبـــ  مـــن اةعقـــ  صاةضـــ   مـــا بقـــع ًـــابظاخ ملـــا اةفـــظد اةـــاي :  والثااا ني
 .بًو   اةتفظد صاةداصذ من اةسلارال صاةضع    صاا أعل  

 .صاا ظ  خظ طسم  " من   يع اةداذ املسلظ: "فاا ظ     وة  
صذطظ يف اوع املسلظ  عظب  اةربديي ةلمسلظ   بأا  احلدبع اةـاي بسفـظد بـ   

ــع ص  بعـــظ  متســـ  مـــن غـــري  ـــ  اةًظ ـــ  اةـــاي رصاه مســـ  ص  مـــن ًص رصابتـــ    مـــن اةًو
  ص طــسا احللــ  علــل اةتفــظد "فــأطلل اةربديــي ذةــك صمل بف ــع: "م  ــاص .  خــظ 

ود يف طسل طعـري مـن أهـع احلـدبع  صاة ـوا  فيـ   باةظد أص اةسلارال أص اةداصذ مًو
سـمني املسلـظ بسقسـ   : اةتف يع اةاي بيساه  افاخ يف شظح اةداذ  صعسد هاا اقوص 

 .علل ما ذطظااه يف اةداذ فإا  جعساه 
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صهو املسفظد املسـاة  ملـا رصاه اةعقـات رصابـ  ماةـك عـن اةزهـظي : فمعاص ا صص 
  عن علـي بـن احلسـني عـن عمـظ بـن ععمـان عـن أآـام  بـن زبـد عـن رآـوص اا 

فســــاة  ماةــــك غــــريه مــــن ( .   بــــظ  املســــل  اةلــــافظ ص  اةلــــافظ املســــل : ) ــــاص 
 .عمظ بن ععمان بض  اةعني :  وة  اةعقات يف 

 .فأا   ظ  أا  معيع ةلقس  ا صص من املسلظ جساةف  اإلمال ماةك ةلعقات 
صهو اةفظد اةاي ةيذ يف راصب  من اةعق  صاإل قـان مـا : صمعاص اةعاين: "م  اص 

لتمــع معــ   فــظده  مــا رصبســاه مــن حــدبع أيب زطــري لــني بــن بمــد بــن  ــيذ  عــن 
:     عـن أبيـ  عـن عا دـ  ـ رضـي اا عس ـا ـ  ـاص رآـوص اا هدـال بـن عـظصال 

 فـظد بـ  أبـو زطـري صهـو شـيمح  ـاو   أخـظز عسـ  ( احلـدبع . . .طلوا اة لح باةتمظ)
 . (4)"مسل  يف طتاب    غري أا  مل ب لغ م لغ من لتمع  فظده

 .(2)صذطظ اةسساصي أن ماه  ابن اة سح عدل اةفظا بني املسلظ صاةداذ
ا صص  ــد علــ  ممــا  قــدل ب بــع :  س ي ــات : " (3)اةســيوطي يف اةتــدرب ص ــاص 

 ن : مــن  ــظبح طــسل ابــن اة ــسح أن اةدــاذ صاملسلــظ جعــ    ص ــاص شــيمح اإلآــسل
ـــ  ثقـــ  أص  اةدـــاذ صاملسلـــظ يتمعـــان يف اشـــرتال املساةفـــ  صبفرت ـــان يف أن اةدـــاذ راصب

 . " دصا   صاملسلظ راصب  ضعي  ص د غفع من آّو  بيس ما
ص ــد ااتقــد اةعظا ــي ابــن اة ــسح يف حلمــ  علــل حــدبع ماةــك بأاــ  مسلــظ 

صفيــ  ا ــظ مــن حيــع  ن هــاا احلــدبع ةــيذ جسلــظ  صمل بللــل عليــ  : "حيــع  ــاص 

                                                           

 ( .14ص )مقدم  ابن اة سح ( 4)
 .امامع  اةسلفي  ب سارل.ل( 4/211)اا ظ فتح املغيع ( 2)
 ( .452ص ( )3)
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أحـد اآــ  اةسلــارال فيمـا رأبــ   صاملــنت ةـيذ جسلــظ   صغابتــ  أن بلـون اةســسد مسلــظاخ 
 .(4). . ."أص شاذاخ ملساةف  ماةك ةلعقات يف ذةك 

 :بعد أن فظا بني اةداذ صاملسلظ (2)احلافظ ابن حبظ يف ازه  اةس ظ ص اص 
 "ص د غفع من آوي  بيس ما "

 (3)"أراد ب  ابن اة سح : " اص اة سعاين 
 .(1)صطاا  اص مس علي  اري
 :(5)ص اص اةسيوطي يف أةفيت  

 وال ي رأى      تيادف المنكي والش ذ نأى. . . .  
 .بظبد ب  ابن اة سح 

ـــا ن ةـــك مـــن هـــاا خلـــأ  ـــاح  املعيـــار علـــيي صعلـــل احلـــافظ صعلـــل ابـــن ف 
اة سح   صأا   د أبعد اةسبع  ًداخ بقوة  هاا   صخـاة  بـ  اةعلمـاء املـاطوربن يف 
أمــظ صاضــح ًلــي  مل بق مــ  يف خمــاةفت      ً لــ  صآــوء   ــده   فليعــظ   ــدر 

 .افس  ص  بدخل ا فيما   معظف  هلا ب 

                                                           

 ( .4/211)  اةعظا ي  ـ مع فتح اة ا ي شظح أةفي( 4)
 .مع اةسل  ةعلي حسن ع داحلميد( 99ص ( )2)
 ( .2/6) وضيح ا فلار ( 3)
 .شظط  دار ا ر  . ل( 312ص )شظح شظح اةسس   ( 1)
 .مع شظح اةديمح أ د شاطظ ( 39ص ( )5)
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  اعتياض خ طئ 
 :ص حب المري ر     
 : املعاص اةعاةع "

ــ  : "ذطــظ احلــافظ  ــوص ابــن اة ــسح   ذا طــان راصي احلــدبع متــأخظا عــن دًر
أهع احلفظ صا  قان غري أا  من املد وربن باة دا صاةسرت صرصي حدبعـ  مـن غـري 
ـ  احلسـن  ًص    فقد اًتمع  ةـ  اةقـوال مـن ام تـني  صذةـك بظ ـل حدبعـ  مـن دًر

 ".   دًر  اة  يح
 ن ص ـ  احلـدبع : صثااي مـا : "م  ـاص : . . ." فيـ  أمـور : " اص احلـافظ 

ـ   باة     ذا   ظ عن ر  ـ  اة ـ يح   صطـان علـل شـظل احلسـن  ذا رص  مـن ًص
فإمـــا أن بزبـــد يف حـــد .  خــظ   بـــدخع يف اةتعظبـــ  اةـــاي عـــظ  بــ  اة ـــ يح أّص خ 

مل هــــاا اة ــــ يح مــــا بعلــــي أن هــــاا أبضــــاخ بســــمل  ــــ ي ا   ص مــــا أن   بســــ
  ي ا  صاحلل أا  من طظبل اةس ـظ بسـمل  ـ ي ا  صبس غـي أن بـزاد يف اةتعظبـ  

هو احلدبع اةاي بت ـع  آـساده بسقـع اةعـدص اةتـال اةضـ   ـ أص : باة  يح فيقاص 
" اةقا ــــظ عســــ   ذا اعتضــــد ـ عــــن معلــــ     مست ــــاه ص  بلــــون شــــاذاخ ص  معّلــــسخ 

(4/141. ) 
ظ  أن احلـــافظ  ـــد اعـــرت  هســـا علـــل ابـــن أاـــ   ـــ( 3: ")فعلـــل ربيـــع بقوةـــ  

اة سح يف  عظب  اة  يح صرأ  أا  بس غي أن بزاد يف اةتعظب  مـا ذطـظه   صةلـن 
جــــا بوافــــل  ( 32 29ص )احلــــافظ  ــــد عــــّظ  اة ــــ يح يف خن ــــ  اةفلــــظ صشــــظح ا 

 :فقاص.  عظب  ابن اة سح صغابظ بني اة  يح ةاا   صاة  يح ةغريه
 ــال اةضــ   مت ــع اةســسد غــري معــع ص  شــاذ  صخــرب اآلحــاد بسقــع عــدص". . 

 ".فإن خ  اةض   فاحلسن ةاا   صبلعظال طظ   ب  ح. . . هو اة  يح ةاا  
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ـــأةي  اةسلـــ   ـــ   ن  أةيفـــ  ةلسس ـــ  طـــان بعـــد   صاة ـــاهظ أن احلـــافظ غـــري رأب
اا ـــــــظ ازهـــــــ  اةس ـــــــظ . بـــــــدةيع  حاةتـــــــ  يف اةسس ـــــــ  صشـــــــظح ا علـــــــل مـــــــا يف اةسلـــــــ 

 .اات ل طسل ربيع ("14ص)
 :     ص حب المري ر 

: ابن اة ـسح  ّسـ  احلـدبع     ـ يح صحسـن صضـعي   م  ـاص:  ل  "
أمــــا احلــــدبع اة ــــ يح ف ــــو احلــــدبع املســــسد اةــــاي بت ــــع  آــــساده بسقــــع اةعــــدص 

املقدمــ  ص " )اةضــاب  عــن اةعــدص اةضــاب     مست ــاه ص  بلــون شــاذاخ ص  معلــس
 ( .8ـ1

لــل اة ــ يح ةاا ــ  صمل بدــظ    فقــد ا ت ــظ يف  عظبفــ  ةل ــدبع اة ــ يح ع
اة ــ يح ةغــريه    عســد طسمــ  علــل احلــدبع احلســن صاةــاي أصرده احلــافظ  صطــان 
ا عرتا  علل حد اة  يح عسد ابـن اة ـسح يف أاـ  أغفـع اة ـ يح ةغـريه صهلـاا 

ــــن اة ــــسح بزبــــادال  ــــ   ذا اعتضــــد)ا ــــرتح احلــــافظ  عــــدبع  عظبــــ  اب ( أصاةقا ــــظ عس
 .   صهاا دةيع علل د   ف م  ر   اا ةيدخع في  اة  يح ةغريه

فز ْع  ربيع أن احلافظ  د عّظ  اة  يح يف خن   اةفلظ جا بوافل  عظب  ابـن 
اة ــسح ز ْعــ   غــري  ــ يح    ن احلــافظ عــظ  اة ــ يح ةاا ــ  جــا بوافــل  عظبــ  

 .ابن اة سح م أردف  باإلشارال    حد اة  يح ةغريه 
اة ــ يح  عظبفــا ًامعــا بدــمع  ســمي    فاحلــافظ يف اةسلــ  صضــع ةل ــدبع

صيف اةسس   عظ  طع  س  علل حدال   فاةتعظب  ـ يف اةسل  صاةسس ـ  ـ صاحـد غـري 
فقــوص ربيــع أن احلــافظ غــري رأبــ  يف اةسس ــ  بــدص علــل  عبلــ  . أن اة ــياغ  خمتلفــ  

 . (4)"صعدل  أمل  ًيدا يف طسل احلافظ يف اةلتابني 
                                                           

 (.11ـ  12ص )املعيار ( 4)
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 ــ  لــظد  ــظاءال طــسل  ــاح  املعيــار فإاــ  بلفــي اةقــارك اةفلــن املس: أ ــوص 
جبظد ذةك بدرك بس وة  أن طسم  مت اف  صاعرتاض  باطع بدص علـل أاـ  بـتلل  
بغــري علــ  ص  ف ــ  ص   ا ــا   ن دافعــ     ذةــك اهلــو  صا غــظا  اةســيئ  اةــيت 

 .آيلظت علل عقل  صمداعظه 
 : ـ فاا ظ     وة  عن ابن اة سح  4
عظبف  ةل دبع اة  يح علل اة  يح ةاا ـ  صمل بدـظ    فقد  ا ت ظ يف  "

اة ــ يح ةغــريه    عســد طسمــ  علــل احلــدبع احلســن صاةــاي أصرده احلــافظ   صطــان 
ا عرتا  علل حد اة  يح عسد ابـن اة ـسح يف أاـ  أغفـع اة ـ يح ةغـريه صهلـاا 

 (أص اةقا ــــظ عســــ   ذا اعتضــــد)ا ـــرتح احلــــافظ  عــــدبع  عظبــــ  ابــــن اة ـــسح بزبــــادال 
 " .ةيدخع في  اة  يح ةغريه صهاا دةيع علل د   ف م  ر   اا

صاا ظ مظال أخظ      عظب  احلافظ ابن حبظ ةل دبع اة  يح ةاا    ـاص 
ـــال اةضـــ   مت ـــع اةســـسد غـــري معـــع ص  شـــاذ هـــو : " صخـــرب اآلحـــاد بسقـــع عـــدص  

 . (4)"اة  يح ةاا  
بــ  اةسلــ  علــل ابــن ةــرت  أن احلــافظ مل بــاطظ اةتعــدبع اةــاي ا رتحــ  يف طتا

اة ــسح م ذطــظ احلــافظ بعــد هــاا اةتعظبــ   فــاصت ر ــ  اة ــ يح بســ    فــاصت 
 : هاه ا ص ا  اةيت ذطظها يف اةتعظب  م  اص 

م عظز علـل احلسـن " صمن م  مدِّل   يح اة ساري م مسل    م شظط ما"
 ".فإن خ  اةض   فاحلسن ةاا   صبلعظال طظ   ب  ح: "فقاص .ةاا   
اه  ــد ف ــع بــني اة ــ يح ةاا ــ  صبــني احلســن ةاا ــ  صاحلســن ةغــريه ف ــسخ فــرت  
 . اماخ 

                                                           

 . (82ص) اةسزه  مع اةسل  ةعلي حسن ع داحلميد ( 4)
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 :     ص حب المري ر ف و طما 

فاحلافظ يف اةسل  صضع ةل دبع اة  يح  عظبفا ًامعا بدمع  سمي   " 
 ".صيف اةسس   عظ  طع  س  علل حدال 

مـــا يف  فقـــد آـــا    ـــدر اا    ا عـــرتا  باملغـــابظال بـــني مـــا يف اةسلـــ  صبـــني
اةسس ـــ    فعمـــع احلـــافظ يف اةسس ـــ  معـــع عمـــع ابـــن اة ـــسح يف  عظبـــ  اة ـــ يح 
علل ـــدال  صاحلســـن علـــل حـــدال   صمل بـــأت باةتعـــدبع املقـــرتح يف اةسلـــ  يف طتـــا  

 .اةسس   مع شظح 
فــــاةتعظب  يف  اةسلــــ  صاةسس ــــ  صاحــــد غــــري أن اة ــــياغ  : "صاعبــــ  ةقوةــــ  

 ". س  علل حدال  صيف اةسس   عظ  طع: "عق   وة  " خمتلف  
 .أ   ظ  أا  بتلل  بغري صعي 

ـــع ص سا ضـــ  ًص لـــ  فأزبـــدك بيااـــاخ أن  ص ذا   ـــني ةـــك  افـــ  طـــسل هـــاا اةًظ
احلافظ ابن حبظ  د دمـة بـني اةسس ـ  صشـظح ا ازهـ  اةس ـظ   فـإذا ا ـظت يف ازهـ  

( 94ص)  صاحلســـن صاةلـــسل عليـــ  يف ( 82ص )اةس ــظ جتـــد  عظبـــ  اة ــ يح يف 
فـاةتعظب  يف اةسلـ  صاةسس ـ  صاحـد غـري أن اة ـياغ  خمتلفـ  : "ن  وةـ  صزد عب اخ م

 " .صيف اةسس   عظ  طع  س  علل  حدال: "عق   وة  " 
 .{ إن ا  يدافع عن ال ين ممنوا}
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  دح  تهمة ظ لمة ودعوة للمب هلة 
 :    ص حب المري ر 

 :املعاص اةظابع "
 .عسد اخلليلي ربيع بغفع طسل ابن ًر  يف حتظبظ مع  اةداذ

صاحلا ــع مــن طسم ــ  أن اخلليلــي بســوي : ــاص احلــافظ يف بيــان حــد اةدــاذ 
بني اةداذ صاةفظد املللل فيلزل عللقوة  أن بلون يف اةداذ اة  يح صغـري اة ـ يح 

 ( .2/652)اةسل  (" 6)فلسم  أع 
ـ   :"فعلل ربيع علل ذةك مًو اخ طسل اخلليلي  ص د و ظ ا ما جلـن أن بًو

 فّظد اة دصا اةـاي مل ( بدا ب  شيمح ثق : )ليلي  صهو أا  بق د بقوة  طسل اخل
بلمــع ضــ ل  فيلــون مــا حلــاه عــن حفــا  احلــدبع  ــ ي ا فــإ   بســمون مــا  
طــان طــاةك شــاذاخ صمسلــظاخ   أمــا  ذا  فــظد بــ  حــافظ مدــ ور أص  مــال مــن احلفــا  

صحلـــل صا  مـــ  فـــإن اخلليلـــي   للـــ  عليـــ  باةدـــاصذ بـــع هـــو  ـــ يح يف ا ـــظه 
يــــ  وــــظز اخلليلــــي مــــن اةتســــا ض  ص ســــق  . ا  فــــاا عليــــ   صبســــاء علــــل هــــاا اةتًو

 .اهـ"ا ةزامات اةيت أةزم   ا اةعلماء 
 :     ص حب المري ر  

ي  ربيع جا ذطظه احلافظ ابن ًر  يف شظح علع اةرتماي يف حتظبـظ "  ارن  ًو
  صاةدـــيوم يف  صةلـــن طـــسل اخلليلـــي يف  فـــظد اةدـــيوم: "هـــاه اةقضـــي  حيـــع  ـــاص 

ا ـلسح أهـع هــاا اةعلـ  ع ــارال عمـن دصن ا  مـ  صاحلفــا  ص ـد بلــون فـي   اةعقــ  
فأمـــا مـــااافظد بـــ  ا  مـــ  صاحلفـــا  فقـــد مســـاه اخلليلـــي فـــظدا  صذطـــظ أن أفـــظاد . صغـــريه

 ". احلفا  املد وربن اةعقات أص  أفظاد  مال من احلفا  ا  م    يح متفل علي 
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ليلـــي بـــني مـــا بسفـــظد بـــ  شـــيمح مـــن اةدـــيوم اةعقـــات صفـــظا اخل: "   أن بقـــوص 
فما اافظد ب   مال أص حافظ  م ـع صاحـتة بـ   اـس  . صبني ما بسفظد ب   مال حافظ

 اهـ " ما  فظد ب  شيمح من اةديوم   صحلل ذةك عن حفا  احلدبع
فا ماا   قتضي أن بسس  ذةك  بن ًر   فـإن اةفضـع ةلمتقـدل  :  ل  

بت قيـل  ـ  ي اةسـامظا ي  صآـس  ( هــ 4396)ط ـع آـس  خ و اخ صأن اةعلع  د 
بت قيل اةعرت   أي حاص  عداد ربيع أطظصحت  ةلماًستري  صاةيت طان ( هـ 4391)

 . (4)("هـ4111)بيسما ااص دًر  اةدطتوراه آس  ( هـ4391)ح وة  علي ا آس  
 : أ و 
 .{ كبيت كلمة تخيج من أفواههم إن يقولون إال ك ب ق }: أوالق 
صاحلمــد ا   أآــتفيد مــن شــس  ا ــاخ أص طلمــ     أاســ  ذةــك      اــين

 ا لــ  م مـــا ا ــ  شـــأا  ب دعــ  أص غريهـــا فليـــ    أاســ  مـــا أآــتفيده مـــن  مـــال 
 .آين آلفي أعتز با آتفادال مس  صاةعزص  ةي  

ــ  صاةــاي أ لــع بــ  أاــين : ث نياا ق    أذطــظ مــن ا تسيــ  شــظح اةعلــع  بــن ًر
آـــاةيت اةـــدطتوراه   صةـــو طـــان عســـدي حـــني حتضـــريي ةظآـــاةيت أ تسيتـــ  بعـــد مسا دـــ  ر 

املاًســتري صاةــدطتوراه معلتــ  مــن أهــ  مظاًعــي ص آــتفدت مســ  اةلعــري  صة  ــظ أثــظ 
ذةــك يف رآــاةيت   صأ ســ  بــاا اةــاي بيــده اةســماصات صا ر  أاــين مل أ ــ  علــل 

صحيسمــا هــاا اةــس  مــن شــظح اةعلــع    بعــد آــسني مــن مسا دــ  رآــاةيت اةــدطتوراه  
ص فـ  عليــ  فظحــ  بــ  فظحــاخ شــدبداخ صأشـظت  ةيــ     ًااــ  اةتعليــل اةــاي  فضــع 
 .اا علي بف م  صطتابت   صة  اةفضع صاملس  يف طع ما صفقين ة  يف أ واا صطتابايت 

                                                           

 ( .15ـ11ص )املعيار ( 4)
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أاا مستعد ةلم اهل  فيما بدعي   اح  املعيار اةـاي عظفـ  خيااا ـ  :  ث لث ق 
اء علـــل افســ  صعلــل حزبـــ   مســتعد مل اهلتـــ  صخيااــات حزبــ   صاةـــاي بقــيذ ا مســ

صحزبــــ  عســــد اة يــــ  اةعتيــــل فيمــــا اســــ    ّا ف ــــع هــــو صذصصه مســــتعدصن ةــــاةك ص  
بســتلعظ علــيي معــع هــاا اإلدراك    حا ــد بليــد   صطتابــايت مليئــ  صا احلمــد جــا هــو 

 .فوا هاا صأفضع ص  فسظ 
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   حه ابان صاح: "اعتياض ب طل علاى ربياع يترلاق بقاو  الحا فت
  ودحةه ب ألدلة" حب ن

 :     ص حب المري ر 
 :املعاص اخلامذ "

 (.     ابن ح ان : )ربيع برتدد يف مع   وهل  
" ف ــــ   ما ويعــــاخ ( 4)ص ــــد مــــاص    ذةــــك ابــــن ح ــــان : " ــــاص احلــــافظ  

(2/618. ) 
ةعع مظاد احلـافظ بت ـ يح ابـن ح ـان  بـظاده ةـ  يف ( 4: " )فعلل ربيع بقوة  

 .اهـ "   ي  
 ـ    ابـن : "صهع أراد    ذةك ؟ صمعلول أ   بقوةون يف احلدبع:  ل  

صمظادمــا ـ طــاا ـ أ مــا ذطــظاه يف طتابي مــا     مــا " خزجــ  ص ــ    ابــن ح ــان
خمت ــظ )اشــرتطا أ  بــوردا في مــا    مــا  ــح عســدما  ص ــد مســل ابــن خزجــ  طتابــ  

املسـسد اة ـ يح )اه ابـن ح ـان   صمسـ( املست ـظ مـن املسـسد اة ـ يح عـن اةسـ 
  ص ـد اشـت ظ طتابي مـا ـ طـاا ـ فيمـا بعـد باآـ   ـ يح ابـن (علل اةتقاآي  صا اواع

 .(4)"خزج  ص  يح ابن ح ان اخت اراخ 
 : أ و  
اربع علل افسك فقد عظف  شيئاخ ضـئيسخ صغابـ  عسـك أشـياء   فـإن : أوالق 
ظفــــ  بدــــظل ابــــن ح ــــان يف م ــــين علــــل مع. . ." ةعــــع مــــظاد احلــــافظ : " ــــوا هــــاا 

اة  يح صعلـل معظفـ  بتل يقـ  هلـاه اةدـظصل صعلـل مـا اآـتفدت مـن طـسل احلـافظ 

                                                           

 ( .16ص )املعيار ( 4)
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ــــان يف اة ــــ يح صا ــــلسح  يف  طــــسا  ــــل بدــــظل ابــــن ح  ابــــن حبــــظ فيمــــا بتعل
 .اة  يح هو صشيس  ابن خزج  ص لمياه احلاط  

لقاهــا م  ن اةزبـادال يف اة ـ يح علــل مـا يف اةلتـابني بت: " ـاص ابـن اة ــسح 
صبلفـي لـظد  :    أن  ـاص . . . طاة  ا مما اشـتمع عليـ  أحـد امل ـسفات املعتمـدال 

وداخ يف طتـ  مـن اشـرتل مـس   اة ـ يح فيمـا وعـ  طلتـا  ابـن خزجـ  . طوا  مًو
ـ  علـل طتـا  اة سـاري صطتـا  مسـل  طلتـا   ـد يف اةلتـ  املسًظ صطاةك ما بًو

 .اات ل  (4)"أيب عواا  
 : معلقاخ علل طسل ابن اة سح هاا  (2) اص احلافظ يف اةسل 

ــد يف طتــا  ابــن خزجــ  صابــن ح ــان صغريمــا " صمقتضــل هــاا أن بؤخــا مــا بًو
ــــــ  علــــــل  ــــــد يف اةلتــــــ  املسًظ ممــــــن اشــــــرتل اة ــــــ يح باةتســــــلي    صطــــــاا مــــــا بًو

 .اة  ي ني صيف طع ذةك ا ظ
ـا اة ـ ي: أما ا صص  ح فل  بلتزل ابن خزجـ  صابـن ح ـان يف طتابي مـا أن وًظ

اةــاي اًتمعــ  فيــ  اةدــظصل اةــيت ذطظهــا املؤةــ      مــا ممــن   بــظ  اةتفظ ــ  بــني 
اة ـــ يح صاحلســـن   بـــع عســـدما أن احلســـن  ســـ  مـــن اة ـــ يح      ســـيم  ص ـــد 

 .  ظح ابن ح ان بدظط 
أن بلون راصي احلدبع عـد خ مدـ وراخ باةللـ  غـري مـدةذ مسـع :  وح صله

. ظصي مـن حف ـ  فلـيلن عاملـاخ جـا ليـع املعـاينممن فو      أن بست ي   فـإن طـان بـ
ـــود  ـــ  مـــا اشـــرتط  املؤةـــ  يف اة ـــ يح مـــن ًص فلـــ  بدـــرتل علـــل ا   ـــاص صاةعداة
اةضـــ   صمـــن عـــدل اةدـــاصذ صاةعلـــ    صهـــاا ص ن مل بتعـــظ  ابـــن ح ـــان  شـــرتاط    

                                                           

 ( .41ص )مقدم  ابن اة سح ( 4)
(2( )4/291-294. ) 
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ـــود هــــاه  ـــ  ص   ف ـــو مــــاس علـــل مـــا أ ــــع   ن ًص ـــده طــــاةك أخًظ ف ـــو  ن ًص
 .اشرتط   اةدظصل   بسايف ما

املســسد اة ــ يح املت ــع بسقــع اةعــدص عــن اةعــدص : "صمســل ابــن خزجــ  طتابــ  
صهــاا اةدــظل معــع شــظل  ابــن ح ــان " مــن غــري  لــع يف اةســسد ص  ًــظح يف اةسقلــ 

آــواء   ن ابــن ح ــان  ــابع  بــن خزجــ  مغــرت  مــن حبــظه ااآــة علــل مسواةــ   صممــا 
أحادبع أهع اةل ق  اةعااي  اةـابن بعضد ما ذطظاا احتباز ابن خزج  صابن ح ان ب

وظز مسل  أحادبع   يف املتابعات طابن  آ اا صأآام  بن زبد اةليعي صبمد بـن 
 .عبسن صبمد بن عمظص بن علقم  صغري هؤ ء

فــإذا  قــظر ذةــك عظفــ  أن حلــ  ا حادبــع اةــيت يف طتــا  ابــن خزجــ  صابــن 
ح صاحلســن مــامل ب  ــظ يف ح ــان  ــسحي  ا حتبــاز  ــا ةلو ــا دا ــظال بــني اة ــ ي

بعضــــ ا علــــ   ادحــــ    صأمــــا أن بلــــون مــــظاد مــــن بســــمي ا  ــــ ي   أ ــــا وعــــ  
 " .صاا أعل  . اةدظصل املاطورال يف حد اة  يح   فس 
ةعــع مــظاد احلــافظ بت ــ يح ابــن ح ــان ةــ  )ف ــاا هــو اةســ   ا صص يف  ــوا 

 ( . بظاده ة  يف   ي   
اصي معلقـــاخ علـــل  ـــوص اةعظا ـــي يف  ـــاص اةســـس. بـــع أزبـــدك ! أبلفيـــك هـــاا ؟

صاة سـيت بـداين احلاطمـا ـ أي بقـار  احلـاط  ـ يف اةتسـاهع صذةـك بقتضـي : "أةفيتـ  
اةس ـظ يف أحادبعـ  أبضـاخ  اـ  غـري متقيــد باملعـدةني ب بـع رجـا وـظز ةلمب ــوةني     
آـــيما صماه ـــ   دراز احلســـن يف اة ـــ يح مـــع أن شـــيسسا  ـــد اـــازع يف اســـ ت     

ص ــد مــظ بــك طسمــ  ".    مــن هــاه احليعيــ  ـ بظبــد بدــيس  ابــن حبــظ ـ  اةتســاهع
 .فاف م  

م  ــاص بعــد طــسل يف  فضــيع  ــ يح ابــن خزجــ  ص ــ يح ابــن ح ــان علـــل 
صعلل طع حاص فس بد من اةس ظ ةلتمييز   صطـ  يف طتـا  ابـن : "مستدرك احلاط  
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  احلســن ب بــع خزجــ  أبضــاخ مــن حــدبع بلــول مســ  ب ــ ت  صهــو   بظ قــي عــن ر  ــ
صفيمـــــا  ـــــ    اةرتمـــــاي مـــــن ذةـــــك ولـــــ    مـــــع أاـــــ  ممـــــن بفـــــظا بـــــني اة ـــــ يح 

 . (4)"صاحلسن
 ل  أاا هاا اةقوص يف حدبع حلـ  عليـ  أبـو داصد باةسلـارال   ص ـاص : ث ني ق 

ح ا   (2)في  اةسسا ي غري بفو  ـ أي مسلظ ـ صصافق مـا ابـن اة ـسح صاةعظا ـي ص ـًظ
ما آ ل من رأي احلافظ ابن حبظ يف   يح ابـن ح ـان  ماذه وا  ةي  م بساءخ علل

 صابن خزج  فما هو رأي أهع اةعقع صاةف   صاإلا ا ؟
 :ص ع  اح  املعيار هسا يف أخلاء :  ث لث ق 

خمت ـــظ املست ـــظ مـــن املســـسد )ص ـــد مســـل ابـــن خزجـــ  طتابـــ  : " وةـــ  :  أولهااا 
 ". اة  يح عن اةس  

فإأـا هـاا ص ـ  ابـن خزجـ  ةللتـا   ف اا خلأ  لد فيـ  ا آـتاذ ا ع مـي 
املسـسد اة ـ يح املت ـع بسقـع )  امس  احلقيقي ص أا امس  اةاي مساه ب  ابن خزجـ  

ذطــظ ذةــك احلــافظ ( اةعــدص عــن اةعــدص مــن غــري  لــع يف اةســسد ص  ًــظح يف اةسقلــ 
 . (3)(اةسل  علل ابن اة سح)ابن حبظ يف طتاب  

 ( . خل. . . املسسد اة  يح )ان ص د مساه ابن ح : " وة  :  وث نيه 
 ف ع اةضمري عا د      يح ابن خزج  ؟ 

                                                           

 .ادظ  دارال اة  و  اإلآسمي  بامامع  اةسلفي  ب سارل( 13ـ4/12)فتح املغيع ( 4)
اا ــــظ مــــا ذطــــظه اةســــساصي مــــن أن طعــــرياخ مــــن احملــــدثني بللقــــون املسلــــظ علــــل رصابــــ  املســــتور ( 2)

 (4/235)فتح املغيع . املو و  بسوء احلفظ صاملضع  يف بعض مداو ص 
(3( )4/294. ) 
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صمسـل ابـن ح ـان طتابـ  : )  بظبد  اح  املعيار ذةـك  ص أـا بظبـد أن بقـوص 
ةلن ضعف  يف اةلغ  هـو اةـاي ًعلـ  بعـرب هـاا اةتع ـري (  خل . . .املسسد اة  يح 

 .اةظطيك 
ــــ  :  وث لثهاااا  ــــون يف صهــــع أراد    :  لــــ  : " وة ــــك ؟ صمعلــــول أ ــــ  بقوة ذة

صمظادمــــا أ مـــا ذطــــظاه يف  "  ـــ    ابــــن خزجـــ  ص ــــ    ابـــن ح ـــان: "احلـــدبع 
 ".طتابي ما

اة ـــوا  صمـــظاده  ص ـــد أخلـــأ   ـــع ذةـــك بـــامزل جـــا بظبـــده احلـــافظ مـــن  وةـــ  
 ( .     ابن ح ان)

ـــــ  :  رابرهااااا  ـــــد اشـــــت ظ طتابي مـــــا فيمـــــا بعـــــد : "أخلـــــأ يف  وة "   خل. . . ص 
 .ا  طتاباما صاة و 
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 :     ص حب المري ر 
 (:صآاا أربع  أمعل )بيان    يفات ربيع يف أمساء اةظصاال : اةف ع اةسابع "
صأصهـل أآـاايد اةدـاميني بمـد بـن آـعيد امل ـلو  عـن : "ـ  اص احلـافظ   4

" عــن أيب أمامــ ( 3)عــن اةقاآــ ( طــاا( )2)ع يــداا بــن زحــظ عــن علــي بــن زبــد 
 .(4)("511ـ4/199)

 .ص د      هاا من آسني :  أ و 
 . خلأ:  اص احلافظ : ص وة  

 .فإن احلافظ  أا هو اا ع عن احلاط  :  اص احلاط  : صاة وا  
طسسمح أيب هدبـ   بـظاهي  : " ـ  اص احلافظ يف بيان بعض اةسسمح املوضوع  2

 . (2)(4/514" )بن هدب  صاعي  ـ طاا ـ بن آامل بن  سرب
 .  أ   علل  ظوت  مل:  اص ربيع معلقاخ 

                                                           

 ( .11ص )املعيار ( 4)
 ( .18ص )املعيار ( 2)

 الفصل الت سع
 إبط   م  تةمنه الفصل الس بع من المري ر
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   اعتيافي ب لخطأ وبي ن غلو ص حب المري ر في اعتياضه 
صةـــيذ اعـــي  ص ظوتـــ  يف امليـــزان ( بغـــس ) لـــ   هـــو :  ااا   صااا حب المريااا ر 

 .اهـ("1/4121)  صةساا    صاا ظ يف ض ل     ري املست   (6/345( )1/159)
ل  صهـي طان اةت  ي  من اسام اةسل  ص حد  اةسسمح من اةس:  أ و 

اةيمسي    بقظأ اآـ  بغـس  ص ـد ًظبـ  اثسـني مـن ا ذطيـاء ف ـع  علـي    ظاء ـ  صمل 
ب تــدصا    القــ  اة ــ يح م  ين صاحلمــد ا  ــد  ــ  ت    ــع أن   ــع  ا هــاه 

 . (4)املسح ات
 . وب   اح  املعيار باةدي اين صهو احلل . ـ اةدساين  3
صهـو اةوا ـع   صآـ   ذةـك عــدل   ـوب   ــاح  املعيـار بـاةقزاز. ـ اةقـظاد  1

صضــوح ما يف املسلوطــات اةــيت اعتمــد ا ص ــد أبــد   ــاح  املعيــار مــن اةتعــاا 
صاةتعامل صآوء ا خسا ما   بليل    بأمعاة  من ً ل  احلزبيني صون املسلني أا  

 . د وفظ جا بلل   من أغظاض  اةسا ل  صهي ات هي ات 
صاةلــا  صاةت ظبــ  ةــدبن اا اةــيت  فميــدان اةســقول هــو اة ــدع صاةضــس ت 

بتمظغ يف أصحاهلا أ مت  اةابن ثأر هلـ  صبـدافع عـس   حزبـ  اةـاي ًسـد افسـ  حلـظ  
 . اةسلفي  صاةسلفيني صاحملاماال اةفاًظال عن أهع اة دع صاةضسص 

أمـــا هـــاا اة ـــا  اةـــاي   بســـل  مـــن اخللـــأ فيـــ  أحـــد حـــن ط ـــار ا  مـــ  يف 
أ فيــــ     ام ــــاص اةــــابن   بفظ ــــون بــــني اةتمــــظال احلــــدبع صاةفقــــ  فــــس بلعــــن باخللــــ

صاممظال   صاةابن ب دا علي    وص ابن عمظ رضي اا عس  حيسمـا آـأةوه عـن دل 
. ص ســـأةون عـــن دل اة عـــو   أ قتلـــون ابـــن بســـ  رآـــوص اا : اة عـــو  فقـــاص 

                                                           

 ــاص احلــافظ ابـــن .   بعــظ  : ص  عتــ  علــيي فقــد  ــاص اةسا ــد اةل ــري ابـــن اةقلــان اةفاآــي ( 4)
ـــ  امســـ  ص   ف ـــو معـــظص  مدـــ ور باةضـــع : "حبـــظ  ةســـان امليـــزان  " لـــ    ـــ   علي

(6/469. ) 
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ف اح  املعيار صحزب  بقتلون املس ة اةسلفي بتمييعـ  صاةت ـوبن مـن شـأا  صاةتدـوب  
ملت  صاةدفاع عن أهع اة دع صاةعأر هل    م ي دصن أافس   إلآقال مـن بـا  حل

صعـــن  لتـــ  اةدـــظفاء فســـقلوا يف احلفـــظال اةـــيت  ((املـــس ة اةســـلفي))عـــن دبـــن اا احلـــل 
حفظصها صو ظ ولم   صخلؤه  حن يف هـاا اةلتـا  صيف هـاا اجملـاص اةـاي هويةـوا 

 .ب    فار دت رماح   يف  وره  
  هــؤ ء ام لــ  أن مــا وســوه  ادحــاخ ةــيذ بقــادح أآــوا هلــ  شــيئاخ صةلــي بف ــ

 .من أ واص أ م  اإلآسل 
ـ رص  أبــو اةفضــع اةســليماين مــن حــدبع  بــظاهي  بــن املســار احلزامــي    4

 ن اةســـال بقوةـــون  اـــك ختلـــ  يف : لـــ  ملاةـــك : مسعـــ  معـــن بـــن عيســـل بقـــوص 
اص    قوص  عمـظ : هو أبو ع ـداا   ص قـوص ع داا اة ساحبي   ص أا : أآامي اةًظ

 .عمظ بن احلل    ص أا هو معاصب : ص قوص . بن ععمان   ص أا هو عمظص 
هلـاا حف سـا صهلـاا ص ـع يف طتـايب   ص ـن خنلـ  صمـن بسـل  : فقاص ماةك

 . (4)"من اخللأ
صرصبسا عن أيب ع داا أ د بن حس ع ـ رضـي اا عسـ  ـ : "ص اص ابن اة سح 

ن بعظ  مـن اخللـأ صاةت ـ ي    صآـاا أمعلـ  ةت ـ ي  ا  مـ  معـع صم: أا   اص 
شع   صلني بن معني صلني بن آسل املفسظ صبمد بن املع  صاة وا صابن شاهني 

"(2) . 

                                                           

 .اةل ع  اةسلفي  ( 4/492)فتح املغيع ( 4)
 .حتقيل أ د ععمان ( 281ص )مقدم  ابن اة سح مع اةتقييد صاإلبضاح ( 2)
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فقـد ص ـع مـن ذةـك شـ  طعـري مماعـ  مـن احلفـا  صغـريه  : "ص اص ابن طعري 
 ذةـك للـداخ    ممن  ظآ  ب ساع  احلـدبع صةـيذ مـس     ص ـد  ـس  اةعسـلظي يف

 . (4)"ط رياخ 
اص : صهاا شع   أمري املؤمسني يف احلدبع   .طان ول  يف أمساء اةًظ

ةــيذ يف اةــدايا أحســن حــدبعاخ مــن شــع   صماةــك علــل اةقلــ  :  ــاص أبــو داصد 
صاةزهظي أحسن اةسال حدبعاخ  صشع   ول  فيما   بضظه ص  بعا  علــــــي  ـ بعـين ـ 

 .يف ا مساء: 
ـاص  لـيسخ : بلي ص اص اةع . (2)ثق  ث   يف احلدبع صطان ولـ  يف أمسـاء اةًظ

اإلعــسل جــا يف مدــت   اةــاه  مــن )صأةــ  ابــن اا ــظ اةــدبن اةدمدــقي طتابــاخ مســاه 
 . (3) (ا صهال

 .صاخت ظ ابن ا ثري ا اسا  ةلسمعاين يف طتا  مساه اةل ا  
 . (1). ". صهو خمت ظ مفيد أ لح بعض زةع ا  ع : " اص املعلمي 

 . (5)صأةف  عدال طت  يف بيان أصهال اموهظي يف اة  اح
فل ـــاا : "ص ـــاص احلـــافظ ابـــن حبـــظ عســـد اةلـــسل علـــل مقدمـــ  ابـــن اة ـــسح 

عل  اةسال علي  صآـارصا بسـريه فـس ل ـل طـ  اـاو  ةـ  صخمت ـظ صمسـتدرك عليـ  
 . (4)"صمقت ظ صمعار  ة  صمست ظ

                                                           

ص ــد   ــ ف  علــل اةدــيمح أ ــد شــاطظ ( . 411ص ( ) اة اعــع احلعيــع)خمت ــظ ابــن طعــري ( 4)
 .طلم  اةت  ي  باةت سي  

 (.42/191)  ص اب  اةلماص (1/315)اا ظ  اب  اةت اب  ( 2)
 (.4/44.)مقدم  املعلمي ةاطماص  بن ماطو (3)
 (.4/45)مقدم  املعلمي ةاطماص  بن ماطو (1)
 ( .4/54)اا ظ مقدم   اب  اة  اح ( 5)
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آـل  ا مـ  صأعسم ـا يف اقـد  أهـو علـل طظبقـ ! فما رأي  ـاح  املعيـار ؟
 !اة دع صذم ا صذل أهل ا صاةت ابظ من شظها صخلظها صشظ أهل ا صخلظه ؟

صأن ا خلاء صاةت  يفات يف ا مساء صا ةفا  حت ع من أ م  صغريه  فس 
بضظ ص  بعا  علي   طما  اص أبو داصد يف شع     صطمـا هـو صا ـع ا  مـ  صحـاهل  

. 
هلـــو  شـــاذ يف شـــعا ا وـــ   هـــو صحزبـــ  في ـــا خـــ   أل هـــو  ا ـــ  يف ميـــادبن ا

ئ  جتاه اة دع اةلرب  م ما طعظت صف د   .عدواء ف   أآوأ من غسال املًظ
صهــ  حــظ  علــل أهــع اةســس  صأا ــار احلــل بل ــقون  ــ  مــن اةعيــو  مــاه  
ـــاء صامـــرب طـــاباخ  مســـ  بـــظءاء ب بـــع صبدـــت  بعضـــ   فريمـــي   باةزاد ـــ  صاةـــظفض صاإلًر

 .صزصراخ 
بعضــ   جــا ب ــن أاــ  أصهــال ص  ــ يفات   صاةوا ــع اــس  ذةــك     صبتعلــل

مـــا اـــدر صبقـــع يف ا صهـــال صا خلـــاء اةـــيت معل ـــا   بغتفـــظ حســـ  معيـــاره اةفاشـــع 
اة اطع ااصبـاخ بعملـ  هـاا شـظاخ صملـظاخ   طل ـاخ ةلعلـ  ص  ا ـ اخ ةلمسـلمني   فـظد اا  

 .اةسقاس اةاي اا دت  في  طيده يف  ظه ص ظ أشياع  طما بظ  اةقارك يف هاا 

________________________________ 

 ( .54ص )اةسزه  مع اةسل  ةعلي حسن ع داحلميد ( 4)
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 :     ص حب المري ر 
 :املعاص اةظابع "

دخــع ملــ  صعلــل    ــاص احلــافظ يف ختــظبة طــظا حــدبع أاــذ أن اةســ  
فظصاها دال بن بمد اةـظازي يف امـزء اةظابـع : صأما رصاب  ا صزاعي. . ." رأآ  املغفظ 

: مـن أ ـع طتابـ   ـاصأاا أبو اةقاآ  بـن علـي بـن بعقـو  : عدظ من فوا ده   اص 
 ( .2/661" )أاا أبو عمظص بمد بن خل  ا طظصبدي اة ظار

. . . أاـــــا أبـــــو اةقاآـــــ  علـــــي بـــــن بعقـــــو  : )هلـــــاا  ـــــظأه ربيـــــع صاة ـــــوا  
 . (4)("631ر   )طاا يف  ظ ي  اةفوا د ( ا طظصس 

طــان هســاك غمــو  يف طتابــ  هــاه ا ةفــا  صمــا طــان طتــا  اةفوا ــد : أ ــوص 
لــ   ــد ط ــع  صاةوا ــع أين مل أ ــ  بإ ــسح هــاا اخللــأ    بعــد حــني عملــي يف اةس

( 892حـدبع ( )318ــ4/311) ظاءال املعيار فأ ـل ت  مـن طتـا  اةفوا ـد افسـ  
. 

صاحلمد ا حني مل يـد هـاا املتت ـع    هـاه ا خلـاء اةيسـريال يف طتـا  ط ـري 
من زمن مع ما اطتسف ا من أعاار ص د أ ل   اثسني مس ا ( 968)  لغ  ف ا   

 .بعيد 
 :الخالصة 

أا  ص ع مين    ي  يف أربع  أمساء ذمطظت يف هاا اةف ع  صةـاةك أآـ اب   
طماعظفــ     ــ    اثســني مس ــا مــن زمــن طوبــع   صاثســان  ــ  ت ما يف ضــوء 
مسح ــات  ــاح  املعيــار   صهــاا اةســزر اةيســري اةــاي ح ــع   صاةــاي   بســل  

                                                           

 ( .51ـ19ص )املعيار ( 4)
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توفيل اةل ري اةاي حازه من حقـل هـاا مس  طتا    دةيع صاضح صا احلمد علل اة
 .اةلتا  

 :ويؤخ  على ص حب المري ر 
 .ـ عزصه طسل احلاط  أيب ع داا    احلافظ ابن حبظ  4
ـ  عاةي  صفظح  صبلظه جعـع هـاه ا مـور  صةـو علـ  املسـلني أاـ   ـد ص ـع يف  2

ه اء أضعا  أضعا  ما أخاه عليي يف طتي   غري  بع ةو عل  أن طتاب  أ  ح 
مسعــوراخ  ــارصه اةظبــاح ةفضــع ا الــواء علــل افســ  صطســظ  لمــ  اةــاي هــاز باة اطــع 

 .صاةغعاء 
 .ـ خماةفت  ملس ة اةسل  يف اقد ا خلاء صا خا  ا باة اطع 3
ـ  حاةت  بلسل ابن ح ان يف طتا  اجملظصحني    طتـا   ـاب  اةت ـاب   1

ود مل وع من عال   .هـ 4395 بن حبظ صطتا  اجملظصحني مًو
صاا ــظ طـــسل ابــن ح ـــان اةــاي عبـــز عــن اةو ـــو  عليــ  يف طتـــا  اجملـــظصحني 

 .دار اةوعي حبل  ( 2/63)
ـ  طس ـ  غـري مـظال يف طتي ـ  اآـ  اةت ـاب  ـ بعـين بـ  طتـا  ابـن حبـظ ـ   5

 .ص د فعع ذةك هسا صاة وا  أن امس   اب  اةت اب  
ح يف اةسســمح اةــيت صةقــد ح ــع مــين خلــأ يف أربعــ  أمســاء آــ   ا عــدل اةوضــو 

عملـــ  علي ـــا   ص ـــد  ـــ    مس ـــا خلـــأبن مســـا زمـــن   ـــع ص ـــوص مسح ـــات 
 . اح  املعيار صخلأبن يف ضوء مسح ا  
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 :     ص حب المري ر 
 :اةف ع اةعامن "

 .اةلد  عن حاص ربيع يف معظف  اةظصاال ص ظاً  اةعلماء 
 : املعاص ا صص 

 !!غظافياربيع بزع  أن ابن ح ان من علماء ام
عسمـ  بـد  . .هو اإلمـال بمـد بـن ح ـان : " ًظ  ربيع  بن ح ان فقاص 

 (( ــاطظال احلفــا ))صأحــاص  ظوتــ  علــل ( . 1 عليــل  4/211: اةسلــ  )!( )ًغــظايف 
 ( .4/145) ((صمعب  اة لدان))  ( 3/921)

ــــ  ابــــن ح ــــان املزعومــــ   وع    هــــابن امل ــــدربن مل يفــــد ذطــــظا مغظافي صبــــاةًظ
فـس أدري مـن أبـن أ ـل . ور في مـا أن ابـن ح ـان طـان عاملـاخ باةلـ  صاةسبـول صاملاط

ــد  ـــاح  املعبــ   ـــد ذطــظ اة لـــدان اةـــيت ! بــاةك ؟ صبغلـــ  علــل وـــين أاــ  ملـــا ًص
رحع  ةي ا ابن ح ان صأبظز اةديوم اةابن مسع مس   يف  لك اة سد اعتقد أن ذةك 

ـ علـل ضـوء هـاا اةف ـ  ـ أن ف ـع بسـوغ ةسـا !! دةيع علل عل  ابـن ح ـان بامغظافيـا

 الفصل الر  ي   
 إبط   م  تةمنه الفصل الث من من المري ر
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ا ـ  شـع   صأ ـد صابـن معـني ـ صغـريه  مـن أ ـ ا  اةظحلـ  يف طلـ  احلـدبع ـ 
 (4)!"بأ   ًغظافيون ؟

 
 : أ و  
 ذا طســ     ــدري مــن أبــن أ يــ   ــاا اةو ــ  فــاعل  اآلن مــن أبــن : أوالق 
 .أ ي  ب  

((ا عسل))أ ـ  اص اةزرطلي يف 
 :يف  ظو  ابن ح ان  (2)

 " .  عسم    ًغظايف  مؤرم"
أبــو حــاح : "  ـ أآــسد بــا وت    ع ــداا بــن بمــد ا آــرتاباذي أاــ   ــاص 

ابــن ح ــان اة ســيت طــان علــل  ضــاء مســظ  ســد مــدال طوبلــ   صطــان مــن فق ــاء اةــدبن 
صحفـــا  اآلثـــار صاملدـــ وربن يف ا م ـــار صا  لـــار  عاملـــاخ باةلـــ  صاةسبـــول صفســـون 

 . (3)" خل. . .اةعل  
اه اة فات اةـيت ص ـ   ـا ابـن ح ـان طـع مـن اةسـ لي يف ط قـات صاقع ه

 ".(6)  صابن  غظي بظدي يف اةسبول اةزاهظال (5)  صاة فدي يف اةوايف (1)اةدافعي 
 فما هي فسون اةعل  بعد اةل  صاةسبول  ن طس   عقع ؟
 صهع معظف  امغظافيا مست يل  علل ابن ح ان صأمعاة  ؟

 .ة  يان صاةسساء حن  وص هاا اةت وبعصهي من اةعلول اةيت بعظف ا ا
                                                           

 ( .54ص )املعيار ( 4)
(2( )6/316.) 
 ( .4/148)معب  اة لدان ( 3)
 ( .432ـ3/434( )1)
(5( )2/348. ) 
 ( .313ـ3/312( )6)
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ع     امل دربن اةلابن أحل  علي ما برتو  ابـن : " قوص : ث ني ق   اك ًر
ملـــاذا مل ( صفســـون اةعلـــ : )ح ـــان  ف يسمـــا رأبـــ   ـــوص بـــا  ـــوت يف معبـــ  اة لـــدان 

أةـــيذ هـــاا مـــن امللـــظ اةـــدا    اـــك   ـــورت أن اةقـــظاء آـــيقوةون ةعلـــ  !  ـــاطظه؟
 ( اةل  صاةسبول)بعد ذطظ ( صفسون اةعل : ) أخاها من  وة 

 .ومكلف األي م ضد طب عه       متطلب في الم ء ج وة ن ر
أ   ن اخليااــــ  صاة ــــرت  ــــد  ــــارا مــــن ط ــــاع احلــــزبيني اةــــابن شــــوهوا اإلآــــسل 

 .صاملسلمني 
 :المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ  وبل  باةعسوان 4
 .اة  ع اةسزل ةلسا د ـ  سظع  باةسقد اة اطع   ع اةقيال ب 2
 .ـ ًظأ   علل حا  ما بظ  أا  بقوي ًاا  خ م   3
 .ـ آسظبت  اةيت بساها علل ام ع صاهلو  1
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  ص حب المري ر يبرد النجرة ويقع في أخط ء 
 :     ص حب المري ر 

 : املعاص اةعاين 
 .ربيع ب عد اةسبع  يف  ظو  ابن اةقلان 

 ( : 4)بن اةقلان ( طاا) ص اص أبو احلسني: " اص احلافظ 
 ( .2/511. . ." )املظآع أن بظصي بعض اةتابعني 

  صهــو (أبــو احلســن: )صاة ــوا  ( أبــو احلســني)هلــاا  ــظأ ربيــع طسيتــ  :  ــاص 
ص ـد أطعـظ احلـافظ ( 4)علي بن بمـد اةفاآـي  ـاح  طتـا  بيـان اةـوه  صاإلب ـال

  188 143 112 386 4/321: اا ـــــــــــــــــــظ )اةسقـــــــــــــــــــع عســـــــــــــــــــ  يف اةسلـــــــــــــــــــ  
 .صغريها ( 182 625 645 641 514 536 2/521)

ابــن اةقلــان هــو أ ــد ( 4: ")   أن ربيعــا  ــًظ   يب احلســني املزعــول فقــاص 
ابـــن بمـــد بـــن اةقلـــان اة غـــدادي اةدـــافعي فقيـــ  أ ـــوا درل ب غـــداد صأخـــا عســـ  

 اهـ ( " هـ 359)اةعلماء مات آس  
أاــ  طعــريا مــا  ص  ربــ  أن مــا ص ــع يف املسلــول حتظبــ    خ و ــا: "  ــاص 

ب بــع  ــد اــ  اة ــفدي يف ( احلســني)ص ( احلســن )بقــع اخللــ  عســد اةسســام بــني 
ر ـ   4/11)اةـوايف باةوفيـات ـ طمـا يف  عليـل  حسـان ع ـال علـل صفيـات ا عيـان 

صابــــن هدابـــــ  اا يف ط قـــــات ( 2/298)ـــــ صاإلآـــــسوي يف ط قــــات اةدـــــافعي  ( 21
 . (4)!"أبو احلسن : علل أن طسي  املاطور ( 85ر   )اةدافعي  

 : أ وص 

                                                           

 ( .52) املعيار ( 4)
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ةقـــد أبعـــد  ـــاح  املعيـــار اةسبعـــ  حقـــاخ صجتـــاصز حـــده طعـــرياخ يف هـــاه : أوالق 
 .املسأة  صيف غريها 

ف ـو بقـوص  ـاص احلـافظ   ص ـاص أبـو احلسـني ـ طـاا ـ بدـري    أن أبـا احلسـني 
 " .صاة وا  عسده أبو احلسن "   ي  من ربيع 

 " .احلسني املزعول    أن ربيعاخ  ًظ   يب: "صبقوص 
بل ب  اةواثـل املسـتيقن " ص  رب  أن ما ص ع يف املسلول حتظب  : "صبقوص 
 .ب     وة  

 فس ادري يف أي مظ    صضع افس  ؟ 
 صاآلن من هو ابن اةقلان هاا ؟

 . هع هو أبو احلسن علي بن بمد احملد  املغظيب اةفاآي ؟ 
 ةفقي  ا  وا ؟أص هو أبو احلسني أ د بن بمد اة غدادي ا

 ص ذا طان هو اة غدادي ف ع طسيت  أبو احلسني أص أبو احلسن ؟ 
صاا أعل    أا  أ د بن بمد اةفقي  ا  ـوا اةدـافعي اة غـدادي : اموا  

 .صأن طسيت  أبو احلسني 
 :لألدلة اآلتية 
أن احلــــافظ ذطــــظ اخــــتس  اةعلمــــاء يف حــــد املظآــــع   صأن :  الاااادليل األو 

 :في  علل أربع  أًص  ع ارا   
مــا : اةعاةــع : "م ذطــظ ًص ــني اســ  ثااي مــا    و ــور احملــدثني   م  ــاص 

ع صهو علل هاا هو صاملسقلع آواء  صهاا ماه  أطعظ ا  وةيني  .آق  مس  ًر
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املظآع ما آق  مـن  آـساده صاحـد  فـإن آـق  :  (4) اص ا آتاذ أبو مس ور
 .أطعظ من صاحد ف و معضع 

 :حلسني بن اةقلان ص اص أبو ا
ـع عمـن مل بـظه  املظآع أن بظصي بعض اةتابعني عن اةس  "  (2)أص بظصي ًر

. 
فأاــ   ــظ  أاــ  اســ  هــاا احلــد    ا  ــوةيني   م اختــار شس ــيتني مــن  
ـــا أبــو  ط ــار ا  ــوةيني مــن اةدــافعي  فــاطظ  عظبف مــا ةلمظآــع عســد ا  ـــوةيني  أمـــ

هـو بـد  صمدـ ور بـاةك  صمل بعـظ  املظآـع احلسن علي بن بمـد اةفاآـي فإأـا 
حســـ  اطسعـــي   صةـــو عّظفـــ  فلـــن بعـــدص  عظبـــ   ((اةـــوه  صاإلب ـــال))يف طتابـــ  بيـــان 

 .احملدثني 
 : الدليل الث ني 

أن اةعس ـــي اقـــع عـــن ابـــن اةقلـــان اة غـــدادي اةدـــافعي معـــ  هـــاا اةتعظبـــ  
 : اةاي اقل  احلافظ فقاص 

أ مــ  أ ــ ابسا املتقــدمني ـ يف طتابــ  ص ــاص أبــو احلســني بــن اةقلــان ـ مــن "
 ــاص طــاا   ولــ  املظآــع هــو أن بــظصي بعــض اةتــابعني أن اةســ ( : أ ــوص اةفقــ )

سخ  ع ًر  . (3)"صطاا أص أن برتك بيس  صبني ًر
صهــاا في ــع دامــغ ةلمت ــوطني مــن أمعــاص  ــاح  املعيــار   فــاةعس ي شــافعي 

 .صأبو احلسني من  دماء اةدافعي  

                                                           

 .هو ع داةقادر بن طاهظ اة غدادي أ وا أشعظي مد ور ( 4)
 ( .2/513)اةسل  ( 2)
 (  .48ص )ًامع اةت  يع ( 3)
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أن احلــــافظ ابــــن حبــــظ شــــافعي  صمــــن حوةــــ  مــــن أ ظااــــ  :  الاااادليل الث لااااث
ص سمياه من اةدافعي   صابن اةقلان من أ م  اةدـافعي  مدـ ور عسـده  فيلفـي يف 

 .ا ظ احلافظ أن بقوص  اص أبو احلسني بن اةقلان 
أما ابن اةقلان اةفاآي فأ ع من هاا ش ظال عسـده   في تـاز ابـن حبـظ    

 . و خ    صبوض   غاة اخ  وضيح حاة   فس بعزص  ةي  
 ـاص أبـو احلسـن بـن اةقلـان يف أصاخـظ اة يـان ـ بعـين بيـان اةـوه  : فـرتاه بقـوص 

 ( .2/641)صاإلب ال ـ  اص هاا يف اةسل  
( 4/386)اةسلـ  .  اص أبو احلسن بن اةقلان يف اةوه  صاإلب ـال : صبقوص 

. 
د مــن أهــع ص ــد  ــظح أبــو احلســن بــن اةقلــان أحــد احلفــا  اةسقــا: )صبقــوص 

 ( .4/112)اةسل  .  ((بيان اةوه  صاإلب ال))املغظ  يف طتاب  
ص ــد  ت ــع أبــو احلســن بــن اةقلــان ا حادبــع اةــيت آــل  ع ــداحلل : صبقــوص 

 .يف أحلام  عن ذطظ علل ا 
أما طسي  ا  وا اةدافعي اة غدادي أ د بن بمد بن اةقلان فأبو احلسـني 

. 
 : سني طع من بأيت ذطظهفقد ذطظ  ظوت  صطّساه بأيب احل

 ( .424ص ) ((ط قات اةفق اء))ـ أبو  آ اا اةدريازي يف  4
 ( .1/345) (( أربمح بغداد))ـ اخللي  اة غدادي يف  2
 ( .46/489) (( أربمح اإلآسل))ـ اةاه  يف  3
 ( .459ـ46/458) ((اةسري))ـ اةاه  يف  1
 ( .44/286) ((اة داب  صاةس اب ))ـ ابن طعري يف  5
 ( .4/96) ((ط قات اةدافعي ))ـ ابن  اضي ش    يف  6
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ص ــد ضــ ل   فأحلمــ  ( 4/241)ةلســوصي  (( ــاب  ا مســاء صاةلغــات))ـ  1
وه    لظر ( أبو احلسني)فقاص  بض  احلاء ابن اةقلان  من أ  ابسا أ  ا  اةًو

 .يف امل ا  صاةظصض    صهو أبو احلسني أ د بن بمد بن اةقلان اة غدادي 
هــو مــن ط ــار اةدــافعيني صةــ  م ــسفات يف أ ــوص : "ليــ  اة غــدادي  ـاص اخل
 " .اةفق  صفظصع 

 ( .4/65) ((هدب  اةعارفني))ـ ص مساعيع باشا يف  8
 :ويؤخ  على ص حب المري ر 

  ص ــــد ((صفيــــات ا عيــــان))اعتمــــاده علــــل  عليــــل  حســــان ع ــــال علــــل : أوالق 
 .أص ع  هاا اةت ظ  يف عدال أمور 

ــع معا ــظ    اعــظ  ثقتــ  صضــ ل   صطــان  ــد  ـ اعتمــاده علــل 4  عليــل ةًظ
هــويص علــي  ين عـــزصت حــدبعاخ    فـــتح اجمليــد صمؤةفــ   مـــال   صأ ــل  يف أيب بعلـــل 

ود حس  علمي حيسااك يف ملت ات اململل    .صهو غري مل وع ص  مًو
مـــع أن هـــاا احلــــدبع ممـــا   بلــــزمين اة  ـــع عســـ   اــــ  مل بـــاطظه احلــــافظ يف 

 .ي أحقق  صهو طتا  اةسل  اةلتا  اةا
ـ أا   د رأ  طسي  ابن اةقلان اةدـافعي اة غـدادي يف صفيـات ا عيـان صهـو  2

أبــو احلســني فلــ  بعتمــد ذةــك صمل بدــظ  ةيــ  يف اقاشــ  ا  صهــاا ضــظ  مــن طتمــان 
 .حب  اخل   

د ــ   ــد طســاه بــأيب احلســني ص ــد بلــون  3 عــ     اةــوايف ةل ــفدي فًو ـ ًر
ع   ده طاةك صةلس  طتم  فإن  اص  اح  املعيار ًر ع : ةي  فًو  .أاا مل أًر

علل ماه ك املتعس   د ص ع  يف طـوال  حيـع اعتمـدت علـل : فسقوص ة  
ــوع      ــع معا ــظ   اعــظ  عداةتــ  صضــ ل    صمل  ــدرك أاــ  بلزمــك اةًظ  عليــل ًر
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املل ـوع املستدـظ  فأاـ     عـظ  طـظا اة  ـع ص  أ ـوص اةتسـظبة  ((اةوايف))طتا  
. 

ًزمـــ  بـــأن أبـــا احلســـني بـــن اةقلـــان اة غـــدادي ا  ـــوا  أـــا هـــو أبـــو :  نيااا ق ث
 .احلسن اةفاآي احملد  بغري دةيع 

 .ًزم  بأا   د ص ع    ي  يف طسيت  :  ث لث ق 
حيـع وـن أن اةسقـع ( 251ص )ح ـع مسـ  خلـأ يف اإلحاةـ  علـل :  رابر ق 
حلســني بــن اةقلــان عــن أيب ا)ص أــا هــو ( أيب احلســن بــن اةقلــان اةفاآــي)هســا عــن 

 ( .اة غدادي اةدافعي
 .صهو اةوحيد ( 4)علل يف احلاشي  ر   :  خ مس ق 
  (5 عليـل / 4/386اا ـظ ! ) ًظ  ة  ربيع يف  عليق  علـل اةسلـ )): بقوة  

علـل ابـن اةقلـان اة غـدادي امللـ  بـأيب ( 4)صطان  د صضع ر    (((4 عليل  188
  أيب احلسـن بـن اةقلـان اةفاآـي  صيف احلسني  ةلن املسلني  أا أحـاص علـل  ظوـ

 .ذةك عربال صدرل هلاا املسلني صأمعاة  
 (.  عليا ال )يف احلاشي  املاطورال  :  س دس ق 

بظبد علل اةسل    صهاا من أع   اةلوال علـل مس بـ  اةـاي بتقا ـظ دصاـ  
 .مس ة اخلوارز 

ةاايـ  فاا ظ ط  خت   يف اعرتاض  اة اطع علل  ظو  صاحدال   حيـع ص ـع يف 
 .أخلاء يف اثستني مس ا ما بعترب من اخليااات اةعلمي  صطتمان حب  اخل  

أما أهع ا هـواء فـس  ـسفع   اةعـرب    مـا شـاء .  ن يف ذةك ةعربال ةلمتومسني 
 .اا 
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  ربياع يخلاط باين راو ثقاة ومخاي  : "سقو   و  ص حب المريا ر
 ". ك اب

 :    ص حب المري ر 
 : املعاص اةعاةع "
 ! .يع ول  بني راص ثق  ص خظ طاا رب

فقد رصاه بعقو  بن آفيان يف  ارو  : " اص احلافظ يف ختظبة طظا حدبع 
" ثســـا اةوةيـــد بـــن مســـل :    ـــاص (5)عـــن بمـــد بـــن خاةـــد بـــن اةع ـــال اةسلســـلي 

(4/156 . ) 
ـدت ( 5: ") اص ربيع معلقاخ  مل أ ـ  ةـ  علـل  ظوـ  بعـد حبـع طعـري ص أـا ًص

خاةـد اةدمدـقي   رصي عـن اةوةيـد بـن مسـل  صهـو طـاا    ميـزان   ظو  حملمـد بـن
 . اهـ ("3/531)ا عتداص 

 :     ص حب المري ر 
أـــ /414ا/45) ظوــ  اةسلســلي يف  ــاربمح دمدــل  بــن عســــاطظ  :  لــ  

 . (4)"ثق  مأمون"صاقع في ا عن بزبد بن ع داة مد اةدمدقي ص ف  ة  بأا  (  
لــــي يف اةسلــــ  مل بلــــن طعــــري مــــن املسلوطــــات  اــــ  أبــــال عم: أوالق : أ ــــوص 

ــوداخ يف ملت ــات اململلــ  ةــاا طـــان بظحــع اةلــس  اة ــاحعون    شــن اة لـــدان  مًو
ــــريال  ــــد يف اململلــــ   م بــــاة  ً ــــود  ط  ةسآــــتفادال مــــن املسلوطــــات اةــــيت    ًو

 .ةل  وص علل املسلوطات امل ورال صغري امل ورال 
ـــو  داخ فيمـــا أعلـــ    يف امامعـــ  صيف ذةـــك اةو ـــ  مل بلـــن  ـــأربمح دمدـــل مًو

اإلآـــسمي  ص  يف أل اةقـــظ    ص ـــد ح ـــل  علـــل اســـس  مســـ  بعـــد مسا دـــ  رآـــاة  

                                                           

 ( .53ص )املعيار ( 4)
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اةــدطتوراه   اآــتعارها مــين  ــاح  ملت ــ  اةــدار باملدبســ  ص ــور علي ــا اســساخ طعــريال 
صادظها يف اململل    صةقد بـاة  ً ـدي يف اةو ـو  علـل  ظوـ  بمـد ابـن خاةـد 

 .يف ذةك اةو    فسبل  ما اآتلع  اةو وص  ةي  بن اةع ال اةسلسلي 
أحـــاص  ـــاح  املعيـــار برتوـــ  بمـــد بـــن خاةـــد علـــل  ـــأربمح دمدـــل : ث نيااا ق 

صب ـدص ( 219ـ  45/218)أمـا يف امل ـورال اةـيت عسـدي فرتوتـ  يف ( أ ـ   /45)
أن هساك اختسفاخ يف اةرت ي  بني امل ور ني فس أًظح علل ختلئتـ   صعلـل طـع حـاص 

بن خاةد بن اةع ال بن زمع اةسلسلي  د اقع ابـن عسـاطظ  وثيقـ  عـن فم مد 
بزبد بن ع داة مد   ص د ص ف  باةدمدقي صذطظ أا  من  سميا اةوةيد بن مسـل  
  صبمــد بــن خاةــد بــن اةع ــال رص  عســ  بعقــو  بــن آــفيان عــن اةوةيــد يف املعظفــ  

اةوةيــد بــن  عــن( 3/151)عــن بقيــ  بــن اةوةيــد  صيف ( 2/318)صيف ( . 4/535)
 .مسل  

صأمظ بمد بن خاةد بن اةع ال اةسلسلي مدـلع   فـابن عسـاطظ  ـاص يف 
اةدمدـقي   صطـأن أمـظه مدـت   علـل ابـن  عسـاطظ : اس ت  اةسلسـلي ص ـاص أبضـاخ 

: . . . فقـــد  ـــاص بعـــد ذطـــظ شـــيوخ  صاةـــظصاال عســـ   صرصابـــ  حـــدبعني مـــن طظبقـــ   ـــاص 
بمد بن خاةد اةدمدقي مسـع : يع  اص أا أاا بمد بن آ ع أا أاا بمد بن  مساع

 .اةوةيد بن مسل  مسع مس   آ اا بن  بظاهي  
بمد بـن خاةـد اةدمدـقي : ص ًظ  اة ساري حملمد بن خاةد اةدمدقي فقاص 

 . صمل بزد علل هاا  (4)  مسع صةيد بن مسل  مسع مس   آ اا بن  بظاهي 
  رص  عـن اةوةيـد بمـد بـن خاةـد اةدمدـقي : ص ًظ  ة  ابن أيب حاح فقاص 

 .بن مسل  رص  عس  بمد بن بعقو  اةدمدقي ص آ اا بن  بظاهي  
                                                           

 ( .48)ر   ( 4/13)اةتأربمح ( 4)
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طـــان بلـــا    مسعـــ  مســــ  :  ـــاص ابـــن أيب حـــاح آـــأة  أيب عســــ    فقـــاص 
صمل برتوـا  (4)(اةسـدل  وبـ : )  حدبعاخ عن ماةك عن اافع عن ابـن عمـظ عـن اةسـ 

 .اةدمدقي ةدس   خظ غريه بسمل بمد بن خاةد بن اةع ال اةسلسلي
ص ــًظ  ابـــن عســاطظ حملمـــد بــن خاةـــد بـــن أمــ  أبـــو ًعفــظ اهلـــاهي اةدمدـــقي 
صذطــظ يف شــيوخ  اةوةيــد بــن مســل  صماةــك بــن أاــذ صبمــد بــن شــعي  بــن شــابور 
صبمـــد بـــن  ـــري احلم ـــي  صذطـــظ يف اةـــظصاال عســـ   آـــ اا بـــن  بـــظاهي    صاقـــع يف 

قي رص  عـن اةوةيـد بــن بمــد بـن خاةـد اةدمدـ:  ظوتـ  عـن ابـن أيب حـاح أاـ   ـاص 
مسل  رص  عس  بمـد بـن بعقـو  اةدمدـقي ص آـ اا بـن  بـظاهي  آـأة  أيب عسـ  

طــان بلــا    مسعــ  مســ  حــدبعاخ عــن ماةــك بــن أاــذ عــن اــافع عــن ابــن :  ــاص 
 ( .اةسدل  وب )  عمظ عن اةس 

 .ص ًظ  حملمد بن خاةد بن اةع ال بن زمع أبو ع داا اةسلسلي اةت ل ي
اةوةيــد بــن مســل  صبمــد بــن شــعي  بــن شــابور صبقيــ  صمل بــزد صذطــظ شــيوخ  
 .علل هؤ ء اةعسث  

صذطــــظ مــــن  سميــــاه بزبــــد بــــن ع داة ــــمد اةدمدــــقي صبعقــــو  بــــن آــــفيان 
صمسل  بـن احلبـاز صأ ـد بـن بمـد بـن لـني بـن  ـزال ص بـظاهي  بـن علـي أبـو علـي 

 .اةسيسابوري 
بـن خاةـد اةدمدـقي  صب ـدص  صذطظ يف  ظوت  ما  اة  اة ساري يف  ظوـ  بمـد

أ ما شس  صاحد اشت   أمظه علل ابن عساطظ فبعل  اثسني ص أا هو صاحد ـ صاا 
بمد بـن خاةـد اةدمدـقي : أعل  ـ صهاا ا شت اه آظ     احلافظ اةاه    فقاص 

 . (2)"عن اةوةيد بن مسل   اص أبو حاح طان بلا 
                                                           

 ( .1/211)امظح صاةتعدبع ( 4)
 ( . 3/531)امليزان ( 2)
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 : م  اص بعد آ   ظاً   
 . اص أبو حاح اةظازي بلا  : هلاهي عن ماةك بمد بن خاةد ا"

ابن أم  ص اص احلاط  ةق   ابن أم    فقـاص ابـن عسـاطظ أوسـ  :  ل  بقاص ة  
     "(4) . 

ص ــابع احلــافظ ابــن حبــظ احلــافظ اةــاه  يف ةســان امليــزان فسقــع طــسل اةــاه  
عاخ عـن ماةـك مسع  مس  حدب: طاا اقل  عس  ابس  صزاد : يف اةرتو  ا ص  صأضا  

بمــد بــن خاةــد اهلــاهي عــن : )م  ــاص ( اةســدل  وبــ )عــن اــافع عــن ابــن عمــظ رفعــ  
 ( .طان بلا : ماةك  اص أبو حاح اةظازي

 .ص اص احلاط  ةق   ابن أم  
ـــاه  يف  اةرتوـــ  اةعاايـــ  صأضـــا   صأعـــاده : "صاقـــع احلـــافظ طـــسل احلـــافظ اة

دــال أ ــل عــن ماةــك اــرب مسلــظ بمــد بــن خاةــد بــن أمــ  خظاآــاين اــزص اة: فقــاص 
 . (2)"صاةسلارال  أا هي يف آسده( اةسدل  وب )فاخلرب املاطور متس  

هاا اةاي ح ع هلؤ ء اةعلماء   صاحلل أن أبا حاح ما  ـاص هـاا اةلـسل   ـ 
ـ    يف  ظو  صاحـدال  ( اةسدل  وب )أعين  لاب  بمد بن خاةد يف رصابت  حدبع 

أوالق يف اةرتوتـــني دةيـــع علـــل أن ا مـــظ  ـــد اشـــت   عليـــ   فـــإبظاد ابـــن عســـاطظ طسمـــ 
 .فبعع بمد بن خاةد اثسني صهو صاحد 

صزاد ا شــت اه علــل اةــاه  صابــن حبــظ فبعــسه اثســني صأصردا احلــدبع اةــاي  
 .طمّا  في  يف  ظوتني 

                                                           

 ( . 3/535)امليزان ( 4)
(2( )5/453. ) 
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صاحلــــاص أن أبــــا حــــاح مل بلــــا     شس ــــاخ صاحــــداخ هــــو بمــــد بــــن خاةـــــد 
ــــيذ يف طتــــا ــــا  اةدمدــــقي  صة ــــد اهلــــاهي ص  يف طت ــــ   ظوــــ  حملمــــد بــــن خاة   ابس

  أما  وثيل بزبد بن بمد بن ع داة مد ف و معار  جبظح أيب  ((اةتاربمح))اة ساري 
حـــاح صهـــو ًـــظح مفســـظ مـــن  مـــال مـــن أ مـــ  امـــظح صاةتعـــدبع  هـــاا مـــا أد   ةيـــ  

بـاز  اة  ع  صاملسأة  معظصض  علل أهع احلدبع أمعاص مساح  اةعسمـ  اةدـيمح ابـن
صاةعسمــــ  احملــــد  بمــــد اا ــــظ اةــــدبن ا ة ــــاين   صاحلــــل ضــــاة  املــــؤمن   صةــــو طــــان 
 ـــاح  املعيـــار مـــن أهـــع اةتبـــظد مـــن اهلـــو   علـــل اة  ـــع حقـــ   صةعـــز  عـــن 

 !اقاشي يف هاه املسأة  ب صةلن أ  ة  هاا أص ذاك ؟
 :من المآخ  على ص حب المري ر 

 .ع  باطل  طعاد  ـ آقول اةعسوان اةاي هوص ب     ذ هو ًعب 4
ـ عبـزه عـن اة  ـع ةت قيـل بعـض مـاًعبع بـ  ب بـع عـدل   ـوره ملـا يف  2

 .هاه اةرتو  من املداطع فضسخ عن  دراط ا   صمعامت ا علل طظبق  أهع اةعل 
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   غلو 
 :     ص حب المري ر 

 : املعاص اةظابع 
 ( !امليزان)ربيع بتعار علي   خظاز  ظو  راص من طتا  

عــن شــع   عــن ( 3)صمســ  أبضــا حــدبع ع ــداا بــن خــريان : "افظ   ــاص احلــ
علــل ربيــع علــل ع ــداا بــن ( 2/845. . ." )أاــذ بــن آــريبن أاــ  مســع ابــن عمــظ 

 .اهـ   (4)"مل أ   ة  علل  ظوت  ـ طاا (3: " )خريان بقوة  
 .((د اربمح بغدا))ةلعقيلي ص ((اةضعفاء))ص ((اةلسان))ص ((امليزان))م ذطظ  ظوت  من 

 ن طتــــا  اةسلــــ   ــــد خــــدل خدمــــ  علميــــ  را عــــ  أثلبــــ   ــــدصر :  أ ااااو 
اةعلمـاء صطـس  اةعلـ    فـإذا طسـ   ــد شـظ    ـاا اةعمـع فـس بسفعـك أن جتــد يف 

 .عمع أي مسل  أضعا  أضعا  معع هاا  فإن ذةك   بعا  ب  أحد 
صعليــك أن  سبــو جبلــدك مــن اة ــدع صاةــا  عــن أهل ــا صدبيــده  فــإن ذةــك 

سص صاةــاص صاة ــغار صاخلــزي صاةعــار ص ــاطظ أخلــاءك يف هــاه اةوربقــات م هــو اةضــ
 .احل  علل افسك جيزااك 

فـس : "واااخ أن اةسال بزاون جعـع ميزااـ  صبعيدـون جعـع عقلـ       المسكين
ـــ  اةعامليـــ  اةعاةيـــ  اةـــدطتوراه يف علـــول احلـــدبع صهـــو  ـــسح باحـــع دًر أدري طيـــ  جم

 . (2)!ن امليزان ؟عاًز عن اآتسظاز  ظو  راص م
فـــس بســـعسا    أن اقـــوص ا درك مـــن  مـــال مع ـــول    مـــن اة ـــدع ص قـــدبذ 

 .أهل ا صاةت وبن من شأ ا م ما ع م   صاةعا ظ علل أهع اةسس 
                                                           

 ( .53ص )املعيار ( 4)
 ( .51ص )املعيار ( 2)
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مــن أي دبــن ص لــ  اآــتقي  معــع هــاه ا حلــال  ذا مل يــد باحــع اــاًح  
ــ  اةعامليــ  اةعاةيــ  ـ اةــدطتوراه  ـ م مــا بلــغ عملــ  مــن  ظوــ  صاحــدال   بســت ل دًر

 ! .اإل قان صاةسضة؟
م  ن اةرتو  ة  ةيس  بسزم ب  ا    برت   علل  ظوتـ  حلـ  مـا ص  بقـع 
ـــود  خلـــع بســـ   عـــدل  ظوتـــ   فلـــيذ هســـاك  آـــساد    ع ـــداا بـــن خـــريان ص  ًص

 .ةللتا  اةاي ذمطظت في  رصابت  
معـع بمـد ابـن  ص د رص  حدبع  عن شع   عدد من  سميا شـع   املدـ وربن

ًعفظ غسدر   صلني بن آـعيد اةقلـان صخاةـد بـن احلـار  ص ـز بـن أآـد صآـليمان 
ًْ م رصابا   من م ادرها اة  ي ني   : بن حظ  صبدظ بن عمظ اةزهظاين   ف س ظي

ــاص مـن أهــع اةف ــ   صآـسن اةــدار لين   صيف هــاا اةعمـع غســاء صفــوا اةغسـاء عســد اةًظ
 .صاةعل  

صاةت وبـــع بـــ  مـــن اةدـــغ  فقـــ      قـــدبظاخ ةلعلـــ  ص   فاةسقـــاس يف معـــع هـــاا
 قـــد  ا ـــي   ةلمســـلمني ب بـــع  ـــدرب  ة غ يـــاء علـــل اةدـــغ  صامل ـــا ظال بـــاةلسل 

 . اةفارغ 
 : المآخ  

 .ـ ً ل  باةفظا بني ما بقدح صما  بقدح ب   4
 .ـ م اةغت  فيما ختيل  من  دح    دًر  وبع مس ا غسال اخلوارز 2
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 ب طل يقوم على الهوى تهويل ب ل 
 :    ص حب المري ر 

 .ربيع ول  بني راصبني : املعاص اخلامذ "
( 3)مسعــ  آــفيان بــن زبــاد :  ــاص عمــظص بــن علــي اةفــسل : " ــاص احلــافظ 

 ( .2/119. . .)بقوص ةي ني بن آعيد 
آـفيان بـن زبـاد اةعقيلـي أبـو آـعيد املـؤد   ( 3: ") اص ربيع مرتوـاخ ةسـفيان 

 .اهـ  ". ا  قظب / ادب  عدظال دصا من احل
 لـــ  مل ب ـــ  ربيـــع يف  عييســـ    فـــإن اةـــاي ذطـــظه ةـــيذ مـــن مدـــابمح :  ـــاص 

اةفــسل  بــع هــو مــن أ ظااــ    فــاةفسل مــن اةل قــ  اةعاشــظال طمــا ذطــظ ربيــع افســ  
اقسخ عن اةتقظب  ص أا بظصي عن آفيان بن زباد اة  ظي ـ طما هـو مس ـوص عليـ  

 . (44/454)يف  اب  اةلماص 
طــان أحــد احلفــا  صذطــظ ا خــري أاــ   ــويف : ص ــاص عســ  أبــو حــاح صابــن ح ــان 

 . (4)"  ع املا تني بدهظ
 : أ و  
 ــــاص .  ن  ــــاح  املعيــــار   بعــــظ  مــــا هــــو اخللــــ  يف ةغــــ  اةعــــظ  : أوالق 

ـ  :  (2) اح  ةسان اةعظ  خل  اةد  باةد  ولل  خللاخ صخل ل  فـاختل  مًز
سطاخ ماًز   صاختللا صخاة  اةد  خماةل   .صخ 

 ".ول  بني راصبني : "فس ًص  ةقوة  

                                                           

 ( .55ـ51ص )املعيار ( 4)
(2( )1/294. ) 
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فأاـــا مل أخلــــ  بـــني راصبــــني يف اســــ  ص  رصاال ص  شـــيوم ص  بلــــد ص   ــــأربمح 
 .ص دال ص  صفاال 

ح ا أحـــده   عـــ      ـــظاً  مـــن بســـمون بســـفيان بـــن زبـــاد فـــرًت ص أـــا ًر
ح ا أاــ  هــو اةــاي أراده احلــافظ ابــن حبــظ يف  فــاطظت  ظوتــ  مــن بيــس   طمــا  ــًظ

 .اةسل  أ  صهو آفيان بن زباد اةعقيلي اة  ظي 
 . ((اةلاش ))ص ((اةتقظب ))راًع 
ـاص مـن ط ـار : ث ني ق  أا   ـد اشـت   أمـظ مـن بسـمل بسـفيان بـن زبـاد  علـل ًر

احلفا    طاخلليـ  صابـن عسـاطظ صاحلـافظ ع ـداةغين  ـاح  اةلمـاص  فـإن طسـ  
 .يف هاا ا مظ  عظف  هاا فما لل ملعلك أن بق   افس 

ًِّ  اةلعن هلؤ ء   .فإن طس    بد فاعسخ فو
ــعِّ اةقضــي  جتليــ  طاملــ    ب قــل في ــا أي غمــو  ص  ةــ ذ   فلقــد  ــًظ   ًص
املـزي ةســفيان بــن زبــاد اة غــدادي اةظ ــايف بعـد آــفيان بــن زبــاد اةعقيلــي اة  ــظي م 

ــوا عســ  شــيئاخ ص أــ: " ــاص  ا ذطظاــاه ةلفــظا بيســ  صهــو أ ــدل مــن اة  ــظي  لــيسخ صمل وًظ
((اةس ــع))فــإن  ــاح  . صبــني اة  ــظي 

آــفيان بــن زبــاد : ًعل مــا صاحــداخ  فقــاص  (4)
بـــن  دل أبـــو آـــعيد اة غـــدادي املسظمـــي اةظ ـــايف املـــؤد  صبقـــاص اة  ـــظي رص  عســـ  

 ( .ا)
ص ــــد صهــــ  يف ذةــــك فإ مــــا اثســــان بــــس شــــك   صممــــن فــــظا بيس مــــا أبــــو بلــــظ 

 . ((املفرتااملتفل ص  ))اخللي  ذطظما يف
حيــــع فــــظا بــــني  ((املتفــــل صاملفــــرتا))صصهــــ  أبضــــاخ يف : م  ــــاص عــــن اخلليــــ  

اة  ظي صاة لدي صما صاحد م اآتدرك علل اخللي  عدداخ ممن بسـمل آـفيان بـن 

                                                           

 (.434ص)املعب  املدتمع علل ذطظ أمساء شيوم ا  م  اةس ع  بن عساطظ ( 4)
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ص أــا بســلسا :   صآــاا ا دةــ  م  ــاص(املتفــل صاملفــرتا)زبــاد مل بــاطظه  اخلليــ  يف 
أوذز صةــيعل  أاــا   اقــوص  ــو خ خماةفــاخ ملــا  اةقــوص يف ذةــك بعــض اة ســ  ةيلــون طــا 

 (4)"طــان يف ا  ــع    حببــ  ص ن مل اــاطظها يف بعــض املواضــع طل ــاخ ةسخت ــار 
مس  اخ بـاةك علـل صهـ  ص ـع فيـ  احلـافظ ع ـداةغين  ـاح  ا  ـع صهـو اةلمـاص   

 .صاةلماص ا صحده . صمس  اخ علل ما ل ع ة  من أخلاء يف غري هاا املوضع
  أزاص أر  أن آـــفيان بـــن زبـــاد هـــو أبـــو آـــعيد اةعقيلـــي اة  ـــظي م :   ق ث لثااا

 : اة لدي املؤد   مور مس ا 
ـ أن آــفيان بــن زبــاد اةــاي آــأص لــني بــن آــعيد صع ــداةظ ن بــن م ــدي  4

 .بل  بأيب آعيد ص د خاط   لني اةقلان  اه اةلسي  
  صمل بـاطظها ابـن أيب أما آفيان بن زباد اةظأل أص اةظءال   فس  عظ  ةـ  طسيـ

حـــاح ص  ابـــن ح ـــان ص  املـــزي   ص  أذطـــظ اآلن أآـــ ا   عييـــين ةســـفيان بـــن زبـــاد 
 .اةعقيلي اة  ظي   فلعع مس ا ديزه  اه اةلسي  

صةعــع مس ـــا ص ــف  بلواـــ  ب ــظباخ   صطـــاةك ص ــ  عمـــظص بــن علـــي اةفـــسل 
 .صشيس  لني بن آعيد اةقلان صع داةظ ن بن م دي 

آـــفيان بـــن زبـــاد اةـــاي آـــأص لـــني بـــن آـــعيد صع ـــداةظ ن بـــن  ـ   بعـــد 2
م دي شيساخ يف هاه اةق   ةعمظص بن علي   ص أا  دص هاه اةق   عللـأن عمـظص 
ــــدما صاةســــماع مس مــــا ف مــــا شــــيساه يف  ــــي شــــارك اةســــا ع يف احلضــــور عس ــــن عل ب

 .اإلًاب  علل هاه اةق   صغريها 
بعـض اةدـيوم  معـع بـدص ابـن ـ أن اةفـسل صآـفيان بـن زبـاد بدـرتطان يف  3

احملــربي صعيســل بــن شــعي    صمســل  بــن  بــظاهي  فــس مــااع مــن اشــرتاط ما يف هــاه 
                                                           

 ( .451ـ451/ 44) اب  اةلماص (4)
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ح أاـ  آــفيان  اةق ـ  ص لسيـ  لـني ةسـفيان بــن زبـاد يف هـاه اةق ـ  بــأيب آـعيد  ـًظ
 .بن زباد اةعقيلي اة  ظي 

 
مح فـإن اةـاي ذطـظه ةـيذ مـن مدـاب: "   مع  ةقوص  اح  املعيار :  رابر ق 
ص  اةق ـ   أن آفيان بن زبـاد اة  ـظي مـن مدـابمح اةفـسل:  ين مل أ ع " اةفسل

 . دص علل ذةك 
 

رص  عســـ  بعــين اةـــظأل أص اةــظءال عمـــظص : "يف  ـــوص احلــافظ املــزي :  خ مساا ق 
ابــن علــي ا ــظ    ن م ــدره يف هــاه اةرتوــ  طتــا  ابــن أيب حــاح اةــظازي صاةعقــات 

زي راصبــاخ صاحــداخ بــظصي عــن زبــاد اةــظءال أ  صهــو  بــن ح ــان اة ســيت ص ــد ذطــظ اةــظا
 .لني بن مغريال اةظازي فق  

.   صمل بـاطظ ةـ  راصبـاخ  ـ " عاًل  املوت   ع أن بستفع بـ : "ص اص ابن ح ان 
ص ذا طان أمظ آفيان بن زباد اةعقيلـي اة  ـظي صآـفيان بـن زبـاد اة غـدادي اةظ ـايف 

عســاطظ فــإن أمــظ اةــظأل أص اةــظءال   ــد اضــلظ  يف أمظمــا اخلليــ  اة غــدادي صابــن
أشد غموضاخ   فأبو حاح صابس  مل بعظفا عسـ     أاـ  آـفيان اةـظءال فقـد بلـون هـو 
اةعقيلي اة  ظي ص  ب عد ذةك   صابن ح ان مل باطظ من شيوخ      ـاد بـن زبـد 

 .صمل بس  أحداخ ممن رص  عس  
ا فمــن عســده  صعلــل طــع حــاص  ــد  اربــ م  ن مل أآــدد ة دةــ  اةــيت و ــظت

 .أدة  أصضح صأ و  من أدةيت فليأت  ا آلخا  ا 
 

 : الخالصة 
 .ـ آقول ما شغ  ب   4
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ـ    ال افس  يف  ضابا   بف م ا ص  بدرك أبعادها   فلـو طـان بعقـع ملـا  2
 .خا  يف أمظ اةت ذ علل ط ار احلفا  

 .صامسون فسون طما بقاص 
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 تهويله من أجل اسم رجل مشتبه اسمه  
 :    ص حب المري ر 

 : املعاص اةسادل " 
 .ربيع  عز  عس   ظو  أحد ط ار علماء احلدبع با ادةذ 

ذطظ ابن : فقظأت يف املقسع ةلديمح آظاز اةدبن بن امللقن  اص :  اص احلافظ 
 ( "2/116)ح ير يف طتا  علول احلدبع 

ال م اةيــــاء باخلــــاء املعبمــــ  صاة ــــاء املوحــــد( ر)مــــن ( 2: ")فعلــــل ربيــــع بقوةــــ  
م اة ـاء املوحـدال  (4)ح ـير باحلـاء امل ملـ (  )ص ( هـ )املعساال فدني معبم    صيف 

 " .  م اةياء املعساال من حت  م اةدني صمل أ   علل  ظو   اا اةلفظ أص ذاك 
أبو اةقاآ  ع داةظ ن بن بمد ابن : هو باحلاء امل مل  امس  : " ل  :  اص 

 (.ابن ح ير)ري املعظص  بـع داا بن بوآ  ا ا ا
وــع ص ــس  ( 443ص ) (( طمــاص اإلطمــاص)) ــاص ابــن اة ــابوين يف  لملــ  

 ((اةســــ سء))  صاقــــع اةــــاه  يف ( 581)صحــــد  صااتفــــع بــــ  واعــــ  صذطــــظ أاــــ   ــــويف 
هـــو أعلـــ  أهـــع ط قتـــ  ب ـــساع  : عـــن أيب ًعفـــظ بـــن اةـــزبري  وةـــ  عســـ ( 24/421)

ةلمســاري  ((اةتلملــ  ةوفيــات اةسقلــ )): ضــاخ يفاحلــدبع صأبــظع   يف ذةــك صةــ   ظوــ  أب
ـــــــاه ))  ص( 4/19) ( 3/163) (( وضـــــــيح املدـــــــت  ))  ص( 1/281) ((شـــــــارات اة
"(2). 

آــ  ان مــن   بعــز  عســ  معقــاص ذرال يف اةســماصات ص  يف ا ر  :  أ ااو 
   بعد . صأوسك مل  عل  عس  شيئاخ أا  ص  شيوخك  ن طان ةك شيوم يف اةعل  

 .اة  ع 
                                                           

 .املعيار باحلاء امل م  ( 4)
 (.56ـ55ص )املعيار ( 2)
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ــــ  اآلن بواآــــل  اةف ــــارل ص ــــوفظ امل ــــادر ف ــــغار صمــــ ا أآــــ ع اةو ــــو  علي
طس  اةعل  اآلن بواآل  اةف ارل بدرطون بس وة  ما طان ب ع  علل طعري من 

 .اةعلماء حني حبعي فس  تلاصص   صعليك با د  صاةتواضع 
صامل ادر اةيت أحلـ   ةي ـا مل بلـن  ـد ط ـع شـ  مس ـا حـني طسـ  أعمـع يف 

صهـــو مظ ـــ  علـــل اةســـسني صمل بـــاطظ ابـــن امللقـــن ص  ابـــن  ((اةدـــارات))    ((اةسلـــ ))
 .امس  ص  اس   ص   اربمح صفا   .حبظ 

صمـــــا طـــــان عســـــدي حـــــني اة  ـــــع مـــــن طتـــــ  املدـــــت   ةلمتـــــأخظبن    طتـــــا  
 بـن حبـظ فلـ  أًـد في مـا مـا بدـفي صمل بدـريا  ((   ري املست ـ ))ةلاه  ص ((املدت  ))

ع اةاي ذ   .طظ      هاا اةًظ
 

  أآتليع    اآلن امزل بأن ابن ح ير اةاي ذطظه ابن امللقن صابـن : ث ني ق 
 .حبظ هو هاا اةاي  ظو  ة  

 بــن  ((علــول احلــدبع))فــإن ابــن امللقــن بــزع  أاــ  اقــع هــاا اةــس  مــن طتــا  
أن مــن مؤةفا ــ  طتابــاخ يف . ح ــير صاةــاي  ظوــ  ةــ  مل بــاطظ أحــد ممــن  ــًظ  ةــ  

 .علول احلدبع 
معلقــاخ علــل  ــوص اةــاه  صةــ  خلــ  حســان  ((آــري أعــسل اةســ سء)) ــاص بقــل 

ــــاص ( 42اةور ــــ  / 3) ((اةتلملــــ ))ذطظهــــا ابــــن ا بــــار يف ( :"2)ص  ــــااي   صمل : ص 
بؤة  يف احلدبع علل طعـظال ملاةعتـ  ص قييـده غـري لمـوع يف ا ةقـا   ـغري طت تـ  

 ".عن ابن آامل عس  
 .ول احلدبع ةسقع ابن حبظ مس  م اشظال صةو طان ة   طتا  بسمل بعل
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ممـن عـظ  بـابن ح ـير مـن أهـع اةعلـ  مـن املتـأخظبن بمـد بـن بمـد :  ث لث ق 
صيف معبــ   (4)ابــن املفضــع اة  ــظاين أحــد شــيوم احلــافظ اةــاه   ــًظ  ةــ  يف اةعــرب

 .اةديوم 
بمــــد بــــن بمــــد بــــن املفضــــع بــــن بمــــد بــــن ح ــــير : " (2) ــــاص يف املعبــــ 

. . . ص فقــ  صشــارك يف اةفضــا ع صدرل صأفــن . . .شــيمح اةقضــاال اخلليــ  اةل ــري 
 .صطان دبساخ خرياخ آلفياخ م ي اخ  ال اةدلع 
 . (1)صابن اةعماد يف اةدارات (3)صذطظه ابن طعري يف اة داب  صاةس اب 

صعـزاه ( علـول احلـدبع )في تمع أن بلون اةلتـا  اةـاي مسـاه ابـن امللقـن بــ 
 ير هاا فمن اازع يف هاا فعلي    ام  اةـدةيع حـن  بن ح ير أن بلون  بن ح

ــلي  ةــ   صممــن بســمل بــابن ح ــير اةفقيــ  ا دبــ  اةلا ــ  اة ليــغ احلــافظ اةسا ــد . بمس 
ابـن ح ـير اةلسمـي اةتواسـي . .. اةعسم  أبـو بلـظ بمـد بـن احلسـني بـن بوآـ  
وــ  اا ــظ  ظ . صغريهــا  ((مــعء اةعي ــ ))أحــد شــيوم بمــد بــن عمــظ بــن رشــيد  ــاح  

 ( .426ـ2/83) ((معء اةعي  ))ابن ح ير يف 
ــع حــزيب بــرتا  لتــ  حزبيتــ  اماهليــ  علــل اةعــأر  هـــــع اة ــدع :  رابراا ق  اةًظ

ـــل  اةعقــسء أاــ   بــاة ل  صاةتعــاا صاةغــظصر صاةدــما    فــرتاه بقــع علــل اخللــأ اةــاي بعــ
أص عــ  اا آــ ل  لــ  أص خلــأ مل عــي فيفــظح بــ  صبضــسم  صبضــع ةــ  اةعســوان املعــري ف

 .يف أخلاء هي علل معياره صمس ب  ع ا   
 

                                                           

(4( )3/113. ) 
(2( )2/281. ) 
(3( )41/43. ) 
(1( )5/153.) 
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 : المآخ  على ص حب المري ر 
 . د ص ع يف عدال أخلاء : ف سا يف هاا املعاص 

بظبـــد م ملـــ  فعلـــل ( م مـــ )ص ـــ  احلـــاء بأ ـــا ( 41ل  55)ـ يف ص  4
 .مس ب  بلون  د زاد يف حظص  اهلباء حظفاخ م ماخ ي  ا هتمال ب  

هـاا مـن اةعـي اة ـاهظ  ذ طـان : ي ةللمـ  ح ـير  فقـاصـ علـل علـل ضـ ل 2
" ح ــير باهلــاء امل ملــ  فقــ     ن اة ــا ي آــواء(  )  ( هـــ )بلفيــ  أن بقــوص يف 

فسمل احلاء هاء صص   اهلاء بأ ا م مل  صطأا  احرتاز من اهلاء املعبم  . فتأمع 
 !!يف ا ظه

ع يف غابـ  اةس اهـ  صاةـاطاء صا ةد ـ  صبعـد يف ط ـار صهاا بدص علل أن هاا اةًظ
 ن : اةــاي بــأيت جــامل  ســتلع  ا صا ــع   م ةيســمح ةســا أن اقــوص ةــ !! امللتدــفني 

اةعــي اة ــاهظ يف طسمــك فــإن طــان   بــد مــن اةتسلــع فلــك أن  قــوص  ن يف طسمــي 
بــــدص أن بقــــظأه ( حســــ ر) لــــظاراخ  ص ن طــــان   بســــلي  فإاــــ  جلــــن أن بقــــظأ  اســــان 

 ( .ح ير )
هـو باحلـاء امل ملـ  امسـ  أبـو اةقاآـ  ع ـداةظ ن :  لـ  : "ةـ  ـ من اةعي  و  3
 ". خل. . . 
 خل  . . .  هـو أبـو اةقاآـ  ع ـداةظ ن بـن بمـد  : صاةتع ـري اةسـلي  أن بقـوص 

 .باحلاء امل مل  ( ابن ح ير)املعظص  بـ 
 .صةو أرداا أن  اآ   علل رط  ا آلو  ةلاص بسا اةلسل 
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  سهم ط ئش 
 : مري ر     ص حب ال

ربيع بتعار عليـ  اةو ـو  علـل  ظوـ  راص يف  ـاربمح اة سـاري : املعاص اةسابع "
 " صامظح  بن أيب حاح فيسس     احلافظ اةس و يف ذةك 

: ذطـــظ احلـــافظ حـــدبع ع ـــداا بـــن مغفـــع يف عـــدل ام ـــظ باة ســـمل  م  ـــاص 
ا ابـن صهو حدبع حسن ب  ن رصا   ثقات صمل ب ـ  مـن ضـعف  بـأن ابـن ع ـدا"

صمل بـاطظ . بزبـد: فسـماه( 4)فقـد ذطـظه اة سـاري يف  اروـ  . مغفع ل ـوص مل بسـ ّ 
 ( .2/169. . ." )في  هو ص  ابن أيب حاح ًظحاخ ف و مستور 

أص .  ظوـ : مل أًد ة   ظوت  ـ طاا ـ صاة ـوا (4: ")فعلل ربيع بقوة  :  اص 
ــــ : حتــــا  ــــأربمح اة ســــاري ص  يف امــــظح صاةتعــــ(ة ــــن أيب حــــاح ص  يف   يف   دبع  ب

ابـن ع ـداا بـن مغفـع عـن أبيـ  ( د ت ل ا)اةتقظب   ص اص يف  ـاب  اةت ـاب  
 ـد ث ـ  طـاةك يف مسـسد أيب :  لـ  . امس  بزبـد :  يع . يف  ظك ام ظ باة سمل  

ةعـــع عـــزصه ةتـــاربمح اة ســـاري صابـــن أيب حـــاح آـــ و مـــن : أ ـــوص . حسيفـــ  ةل ســـاري 
 اهـ " احلافظ

مل بســـ  احلـــافظ  ةلـــن ربيعـــاخ   لســـن اةتفتـــير عـــن  ـــظاً  :    لـــ: " ـــاص 
اةظصاال  ا  جعزص عن  ـسع  احلـدبع   صبغلـ  علـل اة ـن أاـ  حبـع عـن  ظوـ  ابـن 

 .يف اةلتابني املاطوربن فل  يدها( بزبد)ع داا بن مغفع يف با  
ر ـــ  اةرتوـــ  ( 114ص1ز2ا )ص ظوـــ  املـــاطور يف  ـــاربمح اة ســـاري اةل ـــري 

( مـن   بعـظ  ةـ  اآـ  صبعظفـون ب بـا   )  ص د أصرده اة ساري يف با  ( 3633)
 2ا1ز)صاا ـــظ  ظوتــ  أبضــاخ يف امـــظح صاةتعــدبع  بــن أيب حـــاح . يف بــا  اةعــني 

 سـمي  مـن رص  عسـ  اةعلــ  )ص ـد أصرده يف بــا  ( 4119)ر ـ  اةرتوـ  ( 321ص 
 .اةعني ممن عظفوا بأمساء  با    دصن أن  اطظ أمساحه  يف با  
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ــــود  ظوتــــ  يف  مـــــع ( اةت ــــاب )اةــــاي هــــو خمت ــــظ ( اةتقظبــــ )أمــــا افيــــ  ًص
ودهـــا يف ا  ـــع فغظبـــ   مـــن )يف بـــا  ( 8116)ص ظوتـــ  يف اةتقظبـــ  ر ـــ  !! ًص

 . (4). . .( "اس     أبي  أص أم  أص ًده 
 :  أ و 
ـــع مـــن طتـــا   ـــاب  اةت ـــاب    صطـــان ذةـــك  : أوالق   اـــين  ـــد  ظوـــ  ةلًظ
ا طمعــ  يف املزبــد ةلــن ضــيل اةو ــ  اةــاي بلــارد اة احــع  ــد بــدفعين طافيــاخ صرجــ

   ش  من اة  ع   بو لين    املللو  فأا ظ     ما هو أهـ  مسـ  صأعتـار 
 .مع اةضع  صاةق ور اةاي ً ع علي  اة دظ 

مل بســ  احلــافظ ةلــن ربيعــاخ   لســن اةتفتــير عــن : "اا ــظ     وةــ  : ث نياا ق 
 ".جعزص عن  سع  احلدبع ظاً  اةظصاال  ا  

 .ةرت     أي حد بلغ هاا احلزيب احملرتا من اةلا  صاة ل  صاةزهو 
اا ظ    بسهـ  هـاا احلـزيب اةـاي رأ  ص ـظأ صاقـع عسـوان اة سـاري أ  :  ث لث ق 
ص ـ  علـل  ظوـ  ابـن  ع ـداا ( من   بعـظ  ةـ  اآـ  صبعظفـون ب بـا   )صهو با  

عســوان حيــع مل بــاطظ في ــا اآــ  ابــن ع ــداا بــن بــن مغفــع اةــيت ًــاءت ملابقــ  ةل
مغفــع   بزبــد ص  غــري بزبــد   م ب ــظ علــل أن احلــافظ مل بــسذ صبللــل هــاا اةسفــي 
ص  بســـتعين أمـــظاخ بعـــد أآاآـــاخ ةلقضـــي  أ  صهـــو  ســـمي  اة ســـاري  بـــن ع ـــداا بـــن 
مغفع بيزبد  صاةوا ع اس  ذةك ف ع احلافظ مع ول من اةسـ و اةـاي مل بع ـ  

 .مس  ا ا ياء ص  بعد اق اخ    عسد اةظصافض 
 . اص عن ابن ع داا بن مغفع :  رابر ق 

                                                           

 ( .15ـ56ص )املعيار ( 4)
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ــود  ظوتــ  يف اةتقظبــ  اةــاي هــو خمت ــظ اةت ــاب  مــع : "ص وةــ   أمــا افيــ  ًص
ودمـــا يف ا  ــــع فغظبـــ    ص ظوتــــ  يف اةتقظبــــ  ر ـــ   مــــن )يف بــــا  ( 8116)ًص

 . . .(.اس     أبي  أص أم  أص ًده 
ابـن :  اص احلافظ يف املوضع املدار  ةيـ  : "مل بسقع ما مساه باةرتو   : أ و 

امســـ  بزبـــد صهـــاه ةيســـ   ظوـــ  ص أـــا هـــو مـــن بـــا  اةتعظبـــ  : ع ـــداا بـــن مغفـــع 
ـع صاآـ   بامل    صةـو أراد  ظوتـ   آـتور شـظصط ا اةـيت اةتزم ـا صهـي ذطـظ اآـ  اةًظ

ده صاس ت  صاس   صطسيت  صةق   م  فت  ا ةـيت وـت   ـا مـن ًـظح أص  عـدبع أبي  ًص
م اةتعظب  بع ظ اةظاصي حبيع بلون  ا ماخ مقال ما حاف  من ذطظ شيوخ  صاةظصاال 

 ( .13ص )اةتقظب  " عس     من   بؤمن ة س  
 :  اص احلافظ عن حدبع ع داا بن املغفع :  خ مس ق 

 صهو حدبع حسن  ن رصا   ثقات صمل ب   من ضعف  بـأن ابـن ع ـداا" 
بــن مغفــع ل ــوص مل بســ  فــاطظه اة ســاري يف  أروــ  فســماه بزبــد صمل بــاطظ فيــ  هــو 

 ".ص  ابن أيب حاح ًظحاخ ف و مستور اعتضد حدبع  
 :فعلل احلافظ يف هاا اةس  مسح ات 

فقد ذطظه اة ساري يف  أروـ  فسـماه بزبـد   فاة سـاري ذطـظه : ـ علل  وة   4
  بغـــــريه  صاةـــــدةيع  ـــــوص احلـــــافظ يف  ـــــاب  يف  أروـــــ  ةلـــــن مل بســـــم    بيزبـــــد ص 

ابــن ع ــداا بــن مغفــع عــن أبيــ  يف  ــظك ام ــظ باة ســمل  صعســ  : " . . . اةت ــاب  
ث ــــ  طــــاةك يف مســــسد أيب حسيفــــ  : أبــــو اعامــــ  احلسفــــي    يــــع امســــ  بزبــــد  لــــ  

 .(4)"ةل ساري

                                                           

 (.42/312) اب  اةت اب  ( 4)



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فـساد المعــيار                                                                                                  
 
 

 

458 

ف اا بدص علل صهـ  احلـافظ يف اةسلـ  حيـع  ـظح بـأن اة سـاري مسـل ابـن 
ص أــا ًــاءت هــاه اةتســمي  يف مســسد أيب حسيفــ    بــن مغفــع يف  اروــ  بيزبــد ع ــداا

 .ةل ساري احلسفي املت   باةلا     اة ساري اإلمال أمري املؤمسني يف احلدبع 
ةعــع عـــزصه : أ ــوص : "فقلــ  أاــا معلقــاخ علــل هــاا اةــوه  يف حاشــي  اةسلــ  

أت يف ذطـــظ ابـــن أيب   صأخلـــ"ةتـــأربمح اة ســـاري صابـــن أيب حـــاح آـــ و مـــن احلـــافظ
ـود  ظوتـ  يف اةلتـابني   ةلـن اةـاي   يـوز أن  حاح  صةعلي طس  أ  د افـي ًص
جار  في  هو صهـ  احلـافظ علـل اة سـاري ص أروـ  يف  سـمي  ابـن ع ـداا بـن مغفـع 

 .بيزبد ص أا ص ع ذةك يف مسسد أيب حسيف  ةل ساري احلسفي 
 " .فع ف و مستوريف حل ابن ع داا بن مغ: "ـ علل  وة   2

حيع  ـاص يف ص ـ   (4)فإن في  ا ظاخ باةسس     لسح احلافظ يف اةتقظب 
اةتاآع  مـن مل بـظص عسـ  غـري صاحـد صمل بوثـل ص ةيـ  اإلشـارال بلفـظ ل ـوص : "اجمل وص 

بأاـــ  مـــن رص  عســـ  أطعـــظ مـــن صاحـــد صمل بوثـــل ف ـــو مســـتور أص :  صع ـــظي   املســـتور 
 " .ل وص احلاص 

 بن مغفع مل بظص عس     راص صاحد طمـا يف امل ـادر اةـيت  ظوـ  صابن ع داا
 .ة  

ث ــ  طــاةك يف مســسد أيب حسيفــ  :  يــع امســ  بزبــد  لــ  : "ـ علــل  وةــ   3
 " .ةل ساري 
  صاةـظصاي ع ـداا ابـن " خل. . . ث   ذةـك : "طي  بقوص احلافظ :  أ و  

بـــت   بوضـــع : " صال بمـــد بـــن بعقـــو  احلـــارثي اة ســـاري  ـــاص أبـــو آـــعيد بـــن اةـــظ 
 " .احلدبع 

                                                           

 .حتقيل ع داةوها  ع داةللي  ( 5)ص ( 4)
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طـــان بضـــع هـــاا اإلآـــساد علـــل هـــاا املـــنت  صهـــاا : " ص ـــاص أ ـــد اةســـليماين 
هـــو  ـــاح  : املـــنت علـــل هـــاا اإلآـــساد  صهـــاا ضـــظ  مـــن اةوضـــع ص ـــاص احلـــاط  

 " .عبا   صأفظاد عن اةعقات
 . (4)"  لتة ب : "ص اص اخللي  

طـــان  ـــاح  عبا ـــ    :ص ـــاص اخلليـــ  : " (2)صأضـــا  احلـــافظ يف اةلســـان
 " .صمساطري صغظا   صةيذ جوضع احلب 

فمن املستغظ  من احلافظ  أن بقوص ـ فيما ًاء عـن هـاا اة سـاري اةلـاا  
 ( .ث  )ـ 

   اة ســـاري  (3)م ب ــ  يف اةسلــ  فيسســـ  مــا ًـــاء عــن اة ســـاري اةلــاا 
 .اإلمال يف اةعل  صاةدبن صاة دا 

ثســا  مساعيــع ثســا آــعيد بــن  بــال :  ــاص  (1)ـ رص  اإلمــال أ ــد يف مســسده 1
مسعين :  امظبظي عن  يذ بن ع اب  عن ابن ع داا بن مغفع بزبد بن ع داا  اص

احلـــدبع  . . . أي بـــين  بـــاك : بســـ  اا اةـــظ ن اةـــظحي    فقـــاص : أيب صأاـــا أ ـــوص 
صهــاا  آــساد  ــ يح    ابــن ع ــداا بــن مغفــع    مساعيــع هــو ابــن عليــ  مســع مــن 

 .  ع اختسط   امظبظي
فلان ا ص  باحلاف ني املزي صابن حبظ اةعـزص    مسـسد اإلمـال أ ـد اةـاي 
 .رص  في  هاا احلدبع  اا اإلآساد  صب  بع   أن ابن ع داا بن مغفع امس  بزبد

 . أما احلدبع فيتقو  حبدبع أاذ رضي اا عس  في ري حسساخ 
                                                           

 ( .349ـ348ص )يد أيب حسيف  صاا ظ حدبع  يف ًامع مساا( 2/198)امليزان ( 4)
(2( )3/319. ) 
 (.2/196)اةسل  ( 3)
(1( )1/85. ) 
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 :المآخ  على ص حب المري ر 
 وبل  باةعسوان   ف و يعع من احل       طما يف املعع ـ م اةغت  ص  4
 .ـ عدل صعي   اه اةقضي  صطسص ذهس  واهظ يف معامت ا  2

فرتاه املسلني يف هاه اةقضي  صغريها بق   افس  يف أشياء فوا مستواه مع 
  وره ذطاء صعلما صزطاء  فتلـون اةستيبـ  هـي فدـل  صمـ ص ا مـور خل ـم   صهـاه 

 . طع ًاهع  اح  هو  صآوء   د آس  اا يف
 .ـ عدل  فظ ت  بني اةرتو  صبيان امل     3
 .ـ عدل  دراط   صهال احلافظ ابن حبظ ـ ر   اا ـ  1
 .ـ عدل  دراط  ةت وب  اة ساري صابن أيب حاح  5
 .ـ عدل صعي  ةقضابا امل للح  6
ةـك اخلـوارز  ـ ًسوح  يف اةسقـد    أ ـ ح مـن مـااه  أهـع اة ـدع جـا يف ذ 1

فما ب سي  علل اقـده  ـد بلـون أآـوأ مـن اةلـا   فأهـع اة ـدع   ب لـغ  ـ  هـواه  
ــع مــن امل اةغــات صاةت اصبــع يف أمــور هــي يف ا ــظ ويــع  صولم ــ  مــا بلغــ  هــاا اةًظ
 .أهع امللع  عترب ط يعي  صعادب    حت  من ملاا  أحد ص  جتظح يف دبن ص  خلل

بيان اة ـوا  في ـا  ص ف ـال مـن   بعـظ   صاةق د من ذطظ هاه املسح ات
مس ة اةسل  أن معع هاه ا خلـاء   بسـل  مس ـا أحـد  صأ ـا ةيسـ  مـن ًـسذ 

 .اة دع 
 .صأن أهع اةسس    بستق ون  ا أحداخ  ذا بيسوها 

صأن اة ل  صاإلفظال صاةتفظب  يف غري هاا املس ة صعسد غري أهل  م ما  سـرتصا 
 .أص ًعبعوا 
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 : ب المري ر     ص ح
 :اةف ع اةتاآع "

 ( .اةسل )بيان أصهال ربيع يف حتقيل ا  
باةظغ  من أا   د  وفظ ةلديمح ربيع مخذ اسمح ةت قيـل اةلتـا     أن هـاا 

 :م عد مخس  أمعل  (4). . ."مل لع دصن ص وع  يف أصهال عدال يف ض   اةس 
  ص د  وبت  مسا آسني( اةسلمي) واب  (     اةس مي)ـ طلم  4
صح   ــوب   بعــد ص ــويف علــل ( أعسهــا)صاة ــوا  (      أعسمــاخ )ـ طلمــ   2

 .مسح    اح  املعيار 
 .ص د  وبت  مسا آسني ( بعد)صاة وا  (       بعده)ـ طلم    3
 .صهو  وا  من ا  ع صاخللأ من املعرت (      بلع)ـ طلم   1
 . ح   املعرت صح   سح  بعد مس( ممن)صاة وا  (      من)ـ طلم   5

 : م  ا  مع ولم  صآوء أدب   د ص ع يف ثس  غللات مس ا 
   بظبد ا صص فماذا بقاص ة  ؟" املعاص اةعامن: "ـ  وة   4

أبقــاص علــل مسلــل  ــاح  املعيــار   بعــظ  ا عــداد فيبعــع اةواحــد ةاايــ  
ا ــا   اــ  أخلــأ طمــا بقتضــي  اةــدبن صاإل: ملعظفتــ  اةقا ــظال باة ــدهيات   أص اقــوص 

                                                           

 ( .58ص )املعيار ( 4)

 الفصل الح دي عشي 
 إبط   م  تةمنه الفصل الت سع من المري ر
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فس يفاربك يف مضمار اة ل  صاةلير حياء من اا صخوفاخ مس  صختلقاخ بـ دا  دبسـ  
 .احلل 

 ( .اةل ع )صاة وا  ( اةل ق  ا ص : )ـ صمس ا  وة  يف احلاشي   2
 ( .بلع)صاة وا  ( في ع: )ـ صمس ا  وة    3

 .صا خريال  اده    اةو وع في ا ً ل  ص عست  
سلقــ  صمس بــ  املتعســ  صمــا حلمــ  علــل افســ  يف فمــا هــي اةستيبــ  علــل م

ضــوء هــاا املــس ة   امــوا  علــل مس بــ   أن معلــ    ب ــلح  ن بت ــد  ةلسقــد 
 .صاملسا د  ف و أ ع من هاا املستو  جظاحع 

احلمدا  داخ طعرياخ اةاي صفقين صحف ين من ا خلاء اةلعريال اةيت : م أ وص 
زاخـظ باةس ـوص صاةـرتاً    ( 968)ع    بقع في ا أمعاةك فلتا  بف ارآـ  ب ـ

د في  من ا خلـاء احلقيقيـ     اةعـدد اةقليـع اةـاي   بسـل  مسـ  بدـظ صاحلمـد   ًو
ا  ذ   ــني يف أطعــظ مــا خلــأ ين فيــ  أاــك أاــ  املسلــ  صزدت علــل هــاا أخلــاء  
طعريال ص ع  في ـا يف طتيـ   ـغري احلبـ   ليـع اة ـ ا    فمس ـا مـا آـ ل صمس ـا 

 : ما آيأيت 
 .صأما ما اآتدرط  عليي  اح  املعيار يف هاا اةف ع 

 :أن احلافظ ابن حبظ   اص يف اةسل  :  فا صص مس ا 
صيف آـــــؤا ت اةســـــلمي ةلـــــدار لين   آـــــئع عـــــن احلـــــدبع  ذا اختلـــــ  فيـــــ  "

 خل  فــاه   . . . بس ـظ مــا اًتمـع عليــ  ثقتـان فــي ل  ب ـ ت  : اةعقـات ؟  ــاص 
د مــن ا مــاطن  مس ــا امللت ــ  اة اهظبــ  فلــ  أًــد أحبــع عــن هــاه اةســؤا ت يف عــد

ح ا  اااك  اا     خملوط  يف اة اهظب  باآ  آؤا ت اةس مي ةلدار لين  فرًت
ــــ  ص ــــع   ــــ ي  يف اةسلــــ  مــــن  اةســــ   أن اةســــؤا ت  أــــا هــــي ةلســــ مي  صأا

 .اةس مي    اةسلمي 
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ين ف ــوب  م   ــني ا بعــد مــدال أن ةلســلمي ـ أبضــاخ ـ أآــئل  آــأهلا اةــدار ل
 .هاا اخللأ م لظاخ 

صعســــدي مســــا آــــسني عــــدد مــــن آــــؤا ت اةــــدار لين  ذ طســــ  أ ابع ــــا حبــــظارال 
 :فمس ا

 ـ آؤا ت  زال بن بوآ  اةس مي ةلدار لين  4
 .هـ 4111دراآ  صحتقيل موفل ع داا ع داةقادر اةل ع  ا ص   
ع ــداا  ـ صآــؤا ت احلــاط  أيب ع ــداا ةلــدار لين دراآــ  صحتقيــل موفــل 2
 .هـ 4111
ـ صآــــؤا ت أيب ع ــــداةظ ن اةســــلمي ةلــــدار لين حتقيــــل آــــليمان   ــــر  3
 .هـ 4118
 .هـ 4118ـ صآؤا ت اةرب اين ةلدار لين حتقيل ع داةظحي  اةقدقظي  1
ـ آـــؤا ت أيب ع ـــداا بـــن بلـــري صغـــريه ةلـــدار لين حتقيـــل علـــل حســـن  5

 .هـ 4118ع داحلميد 
 .  اص  اح  املعيار: اةعاين 

ملـــــا ذطـــــظ أن : "هلـــــاا ( 4/239) ـــــظأ ربيـــــع طـــــسل احلـــــافظ : املعـــــاص اةعـــــاين 
احلدبع اة  يح بسقس  أ ساماخ صأعسماخ  شظل اة ساري صمسل  ص ـواب  صأعسهـا 

"(4). 
ــ  اةــاي ذطــظ  صطيــ  أ ــظأ  ص ــد طــا  صر  اةســماء فــإين مل أ ظأهــا علــل اةًو

اة ــ يح مــن أص  ثــااوي  هــاه اةلف ــ  طمــا ادعــل  صأاــا صاحلمــد ا أعــظ  مظا ــ  
ع بقـظأ اةلـسل علـل هـاا اةس ـو اةـاي   بقـظحه اةعـوال فضـسخ عـن طـس   صةعع اةًظ

                                                           

 ( .59ص )املعيار ( 4)
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اةعلـــ    صاةوا ـــع أاـــ  خلـــأ مل عـــي صذهـــ  املســـلني بتللـــ  ةيـــربهن علـــل  ـــوا  
فمــاذا  "وهااي ظاا هية ماان السااي ق وال يسااتقيم الكااالم إال بهاا : "  ــ ي   فيقــوص 

ي ـ  هـاا صمس ـا مـا ص ـع فيـ  يف هـاه اة ـ يف  حيـع بقوص يف أخلا   اةلعـريال يف طت
 ن اةدـــيمح مل بللـــع علـــل : ص ـــد بعتـــار بعضـــ   ةظبيـــع فيقـــوص : "علـــل علـــل  وةـــ  

علـل علـل طلمـ  " آؤا ت اةسلمي   ا مل  ل ع    بعد ط ع اةسل  بأربع آسني
 . (4)"هاا باةسس   ةلل ق  ا ص  بظبد اةل ع  ا ص : م  اص ( 4)آسني بظ   

  ن  اح  املعيار طت  ا هلاا ؟ : ف ع اقوص 
 .   ايا   استبيز اةلا  صاة ل  حن علل من افرت  عليسا صولمسا 

                                                           

 ( .59ص )املعيار ( 4)
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 مج زفة  
 :    ص حب المري ر 

ص ــاص يف طتــا  اةعلــ  بعــده أن أخــظز حــدبعاخ :  ــاص احلــافظ : املعــاص اةعاةــع "
 ( " 4/113. . . )هاا حدبع : يف فضع اةعل  

 .(4). . ."بعد أن )ربيع صاة وا  هلاا  ظأه 
هلـاا بفــرتي هــاا احلــزيب احملـرتا   ص ذا مل  ســتح فا ــسع مــا شــئ   :  أ ااو 

ص  شك أا  خلـأ مل عـي صاضـح  ص ـد  مـ  بت ـوب   مـن آـسوات أثسـاء  دربسـي 
طــس  اةدراآــات اةعليــا بدــع   اةســس   هــو صغــريه مــن ا خلــاء   صمــا أوــن اةعــوال 

 .بقظأصن هاه اةقظاءال 
 :اص  اح  املعيار  

ف لع ما ادعاه مـن افـي ا حتمـاص اةـاي : ". . . اص احلافظ : املعاص اةظابع 
 (. 2/165)ذطظه اةدافعي رضي اا عس  مملسا 
  ( مملسـا)صعلل ما  ـظأه هـو فـإن طلمـ  ( في ع: )هلاا  ظأه ربيع صاة وا  

 . (2)"مع  هلا
غــريه    ن احلــافظ بظبــد اة ــوا  مــا  ظأ ــ  أاــا صهــو اةــاي   ب ــح : أ ــوص 

:  بلــاص اعـــرتا  مـــن اعـــرت  علـــل  أصبـــع اةدـــافعي حلـــدبع أاـــذ رضـــي اا عســـ  
 ( .طااوا بفتت ون اةقظاءال باحلمدا ر  اةعاملني)

 اـ  جعـ  ب ـدأصن بقـظاءال : فقاص اةدـافعي ـ ر ـ  اا ـ يف  أصبـع هـاا احلـدبع 
 .طون بس  اا اةظ ن اةظحي أل اةقظ ن   ع ما بقظأ بعدها   ص  بعين أ   برت 

 

                                                           

 ( .61ص )املعيار ( 2ـ4)
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 : اص احلافظ مؤبداخ ةتأصبع اةدافعي 
ص ـــــد  ـــــح  ســـــمي  أل اةلتـــــا  باحلمـــــدا ر  اةعـــــاملني  صذةـــــك فيمـــــا رصاه "

اة ســاري يف  ــ ي   يف أصص اةتفســري   مــن رصابــ  أيب آــعيد بــن املعلــل عــن اةســ  
   ( ع ـي  اةـاي أص يتـ احلمد ا ر  اةعاملني هـي اةسـ ع املعـاين صاةقـظ ن اة: ) اص
صيف احلـــدبع   ـــ    صهـــاا بـــظد علـــل مـــن طعـــن يف  أصبـــع اةدـــافعي صزعـــ  أن أل . 

 .اةلتا   أا  سمل باحلمد    احلمد ا ر  اةعاملني 
ف  ـــظ  ـــاا احلـــدبع اة ـــ يح أ ـــا  ســـمل احلمـــد   ص ســـمل احلمـــد ا ر  

اةدـافعي رضـي اا  اةعاملني ـ أبضاخ ـ ف لع ما ادعاه من افـل ا حتمـاص اةـاي ذطـظه
 .عس  مملسا  صاا أعل  

فاحلــافظ بؤبــد  أصبــع اةدــافعي  صب لــع طعــن مــن طعــن يف هــاا اةتأصبــع  فلــو 
هــو اة ــوا   ةلــان املعــ  أن احلــافظ ( في ــع):  اا   صاا حب المرياا ر  لســا طمــا 

بؤبــد اعــرتا  هــاا املعــرت   صهــاا معسلفاآــد بظفضــ  اةســياا رفضــاخ با ــاخ عســد مــن 
 .بف   

ف ــاا بــظد علــل مــن : "اآــتد ص احلــافظ باحلــدبع   ص أمــع  وةــ  أوالق  ظ فــاا
 " .طعن علل  أصبع اةدافعي 

ف  ظ  اا احلدبع اة  يح أ ا  سمل احلمد ص سـمل باحلمـد ا : "ص وة  
 "ر  اةعاملني

ــــ     طــــع هــــاا  ــــظره احلــــافظ إلبلــــاص هــــاا ا عــــرتا  صهدمــــ    ةتقظبــــظ  ملاا
 .ص أبيده 

فأث ت ــا مــع عــدل ااســبام ا مــع اةســياا  يامــاخ با مااــ  م ( امملســ)أمــا ةف ــ  
 .ةعع معساها ب  ظ ةغريي 

  مج زفة 
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 :     ص حب المري ر 
 : املعاص اخلامذ " 

مـن  لـ  اةدـظه صب ـ  اة  ـور علـل اةوضـع : اة س  اةعاةـع : " اص احلافظ 
 ( " .2/852)را دبس  من احملدثني ( طاا)من 

 . . . ( .ممن را : )وا  طاا  ظأه ربيع   صاة 
 . (4)"ص د مظ يف اةف ع اةسابع بيان    يفات ربيع يف أمساء اةظصاال

 
 :  أ و 
اعـ  هــاا اةــوه  ص ــع مـين   مــن اةلــابعني ف ــو آـ ل  لــ   أمــا اةقــظاءال : أوالق 

فلـ  أ ـظأه طــاةك ب  اـ  صاضــح يف خملوطـات اةسلــ  ةـيذ فيــ  أي اشـت اه  صةلســ   
 .طما  ل  آ ل  ل  مين

ما ذطظه يف اةف ع اةسابع صيف هاا اةف ع هي  لـظات يف حبـظ زاخـظ : ث ني ق 
من اة وا  صاةت قيل اةعلمي اةـد يل  صاةتسـظبة ة حادبـع صا  ـواص صاةـرتاً  ممـا 

 .بسدر معل  صاحلمد ا ر  اةعاملني 
 .أ وص هاا اةلسل اضلظاراخ ةظد طيد احلاآدبن ص دوب  احلا دبن صولم  

 
 :  حب المري ر المآخ  على ص

 .اةل ق  ا ص    صاة وا  اةل ع  : يف احلاشي  : ـ  وة   4
 ــاده    اةو ــوع يف هـــاا . ف لـــع : في ـــع ختلئــ  ا صاة ــوا  : ـ  وةــ   2

 .ً ل  صعدل ف م  

                                                           

 ( .61ص )املعيار ( 4)
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 .ا صص : صاة وا  " املعاص اةعامن: "ـ  وة   3
 .فما هي اةستيب  علل مسلق  ا هوز صمس ب  املتعس  

 ا ــــ  علــــي فقــــد أ ــــل   ثسثــــاخ مس ــــا مســــا آــــسني   صاثستــــني بعــــد أمــــا مسح
مسح ا ــ    حــداما آــ ل  لــ  مــين صا خــظ  مــن ا خلــاء املل عيــ     بدــك يف 

 .ذةك    من أعمل اا  ل   بس   اهلو  
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 :    ص حب المري ر 
 . اةف ع اةعاشظ بيان ضع  معظف  ربيع بعلول اةعظبي "

ةت قيل طتـ  أهـع اةعلـ  أن بلـون ملمـا بلـظ  مـن اةواً  فيمن بت د  
 علول اةعظبي  بؤهل  ةت قيل اةس وص فس ولِّ   واباخ ص  بست و  خلأ 

صمع أن معظف  ربيـع بعلـول اةعظبيـ  مـن  ـو صبسغـ  صةغـ  يف غابـ  احملدصدبـ     
أن ذةك مل جسع  من أن بزز بسفس  معلقـا علـل أآـلو  ابـن حبـظ اةـاي بعـد مـن 

 . (4)"دباء ع ظهأبظز أ
 : أ و  
 ".اةواً  فيمن بت د  ةت قيل طت  أهع اةعل : "اا ظ     وة  : أوالق 

 .اةاي مل أمسع  حن من عوال اةعظ  عسداا فضسخ عن طس  اةعل  
ــ  يف معــع هــاا اةســياا  عــد  بـــ  ف ــع يف ةغــ  اةعــظ  اةواآــع  أن مــادال ًص

 !؟( يف)
ةعظبيــ  أصاةــاي بتعمــل في ــا صجتلــك هــع اةــاي بلــ  بلــظ  مــن علــول ا: ث نياا ق 

 خل فلـ  . . . اا ي  علوم ا  بلون عسدك مع وماخ من اخللأ؟ فس ول   ـواباخ 
 !من ا خلاء ص ع في ا أ م  اةلغ  صعلوم ا؟

                                                           

 ( .64ص )املعيار ( 4)

 الفصل الث ني عشي 
 إبط   م  تةمنه الفصل الر  ي من المري ر 
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 .ف اا آي وب  خلّأه اإلمال ابن  يمي  يف ةااني مسأة  
 !صط  خلأ اة  ظبون اةلوفيني يف  ضابا اةس و صاةعلذ ؟

و  علل حتقيل طت  أهع اةعل  فق  صمل  عـده :  ث لث ق  ملاذا   ظت هاا اةًو
    ــأةي  اةلتــ  صخا ــ  اةــيت بت ــد  في ــا ةلسقــد اةعلمــي   صطــاةك اةلتابــ  يف 

 !  أدري ملاذا؟: أي لاص صاخللاب  صاةتدربذ ص و هاه ا مور 
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  جهل ب للغة وغش في النقل 
 :     ص حب المري ر 

 :املعاص ا صص 
ات  اه اةفوا ـد اةسـ ع  : ". . . ص احلافظ  ا (" 1)صطمل  فوا د املستسًظ

طـاا يف ويـع اةسسـمح   ( 1:" )بقوةـ  ( اةسـ ع )فعلل ربيع علل طلم  ( . 4/323)
 ".اةس ع: صاة وا  

ـــاء بضـــاعت  يف علـــ  اةس ـــو  فلـــس اةـــًو ني :  لـــ   صيف هـــاا دةيـــع علـــل ًز
 :ةاي آلل  احلافظ  وص اةداعظ صبد د ةلًو  ا.   يح  اةتأايعم صاةتاطريم 

 و  ئع في مةااي تسرة        وفي وائل ك نت الر  ية 
فإا  أّاع اآ  اةعدد  صاملعدصد ب  (  سع : )صموضع اةداهد من اة ي   وة  

 .مؤاع ـ صطاا  سع احلافظ ـ 
 ــامر ( ا ات ــا  مــن اإلا ــا ) ــاص اةعسمــ  بيــي اةــدبن ع داحلميــد يف 

صيف هــاه احلــاص بتسازعــك : ". . .   عليلــ  ة ـ   اةــًو نيـــ يف2/111اإلا ـا  ـ
أ ـــع اةسعـــ  : أحـــدما  أ ـــع اةعـــدد صمعـــدصده اةـــاي بيســـاه   صثااي مـــا : أ ـــسن

صمسعو ـــ   صهـــاا بســـتلزل  أايـــع اةسعـــ   ذا طـــان مسعو ـــ  مؤاعـــاخ   ص ـــاطري اةسعـــ   ذا  
ين أاـــ  صأاـــ  باخليـــار بـــني أن  ســـتبي   ي ا  ـــلني   اعـــ. طـــان مسعو ـــ  مـــاطظاخ 

يــوز ةــك أن  ظاعــي  اعــدال اةعــدد صاملعــدصد فتــاّطظ اآــ  اةعــدد مــع املعــدصد املؤاــع 
ـاص : اةسسـاء اةعدـظ   ص ؤاـع اةعـدد مـع املعـدصد املؤاـع ـ طـاا ـ فتقـوص : فتقـوص اةًظ
صيـــوز ةـــك أن  ظاعـــي  اعـــدال اةسعـــ  مـــع مسعو ـــ  فتـــاّطظ اآـــ  اةعـــدد مـــع . اةعدـــظال 

ـــاص اة: املسعـــوت املـــاطظ فتقـــوص  اةسســــاء : عدـــظ  ص ؤاـــع مـــع املؤاـــع   فتقـــوص اةًظ
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ص ــا ع يف مضــظ  ســع     ــد ًــاء علــل : اةعدــظال   صعلــل هــاا بلــون  ــوص اةدــاعظ 
 . (4)"أحد اةلظبقني اما زبن ة   صهو طظبل اةسع  مع مسعو  

 : أ و  
ـــاء بضـــاعت  يف علـــ  اةس ـــو: "اات ـــ  ةقوةـــ  :  أوالق  ففيـــ  " صهـــاا دةيـــع علـــل ًز

ةغــظ أاــ  ممــن أحلــ  هــاا اةعلــ  بيسمــا هــو مــن أً ــع اةســال بــ   عــاص بــوه  اةقــارك ا
ـــاء : "ص ـــد مـــظت بـــك أمعلـــ  مـــن أخلا ـــ  يف بـــدهيات اةس ـــو م اا ـــظ     وةـــ   ًز

 .حيع اآتسدل هاا اةلفظ يف غري موضع  " بضاعت 
ــــاءخ  يســـــظ : " (2) ــــاص  ـــــاح  اةلســــان ـــــّواخ صًز ًم ــــواخ صزم ًْ ـــــو ز  ـــــا اةدــــ  بًز ًز

 .  اةس و  د  يسظ ةظبيع صاآتقال فعلل هاا بلون عل" صاآتقال
اءخ  يسظ" و ًز ا اخلظاز بًز  " .صًز

اء )فعلل هاا بفيد  أا   د  يسظ ا هاا اةعل  أبضاخ   صآاا  ـاح  ( اةًز
ــاء جعــ  اةســوا صاةــدفع صاةــدفاع أحيااــاخ بقلــ  صأحيااــاخ  يــ  صاإلًز اةلســان معــاين اةتًز

 .بلعظال 
عـــن صهـــو اآـــتسدال ردك بـــدص فبـــاء  ـــاح  املعيـــار  ـــاا اةلفـــظ ةلـــال صاةل

 .علل ً ل  باةلغ  صفساد  اص   هلا 
أين مدــي  علــل ا  ــع املدــ ور مــن  أايــع اةعــدد  ذا طــان املعــدصد : ث نياا ق 

 .ماطظاخ صاةعلذ 
أن بمد بيي اةدبن  د أخا جاه  املتأخظبن صخاة  ما طان عليـ  :  ث لث ق 

اطظ علل املؤاـع صاملؤاـع علـل أآاطني اةعظبي  ا  دمون يف هاا اة ا  من  ع امل
                                                           

 ( .62ـ64ص)املعيار ( 4)
 ( .44/455)   اب  اةلغ  ( 355ـ41/351( )2)
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املــاطظ  ذا طااــ  ا مســاء حتتمــع طــسخ مــن اةتــاطري صاةتأايــع يف بــا  اةعــدد أصغــريه  
 . (2)صابن ماةك (4)صهاا ما مدل علي  آي وب  صشظاح طسم 

فقد ذطظ ابـن ا ا ـاري اخـتس  أ مـ  اةلغـ  مـن طـوفيني صب ـظبني صغـريه  يف 
 ( .طامع صحا ض صحامعطاةل ص )حا  عسم  اةتأايع من  و 
 . . .صذطظ حبة طع مس   

 أا حافوا عسمـ  اةتأايـع مـن طـاةل : صمس   من دسك بأن  اص : "م  اص 
ص ــوه   ــ   لــوه علــل املعــ  طــأ    ــاةوا شــ  طــاةل أص  اســان طــاةل طمــا  ــاةوا 
ـــع ربعــــ    فـــأاعوا   صاملو ــــو  مــــاطظ علـــل معــــ  افــــذ ربعـــ    صطمــــا ًــــاء يف  ًر

 ن اإلآسل جعـ  امللـ  صطمـا حلـل ا  ـمعي عـن " ما دً  اإلآسل"احلدبع 
فــسن ةغـو  ًاء ــ  طتــايب : مسعـ  أعظابيــاخ جاايــاخ بقـوص : أيب عمـظص بــن اةعـسء  ــاص 

 " .أةيذ ب  يف : أ قوص ًاء   طتايب ؟ فقاص : فاحتقظها فقل  ة  
 . . .صاحلمع علل املع  طعري يف طسم   

 :  اص اةداعظ 
 ت تبكيه على  اابيه       من لي من باااردك ي  ع مي  اا م

 تيكتني في الدار ذا غيبة         ااد ذ  من ليس له ن صي 
 .ذات غظب     ن املظأال يف املع   اسان : ذا غظب  صمل بقع : فقاص 

 : ص اص اآلخظ 
 إن السم حة والميوءة ضمن          بيا  بميو على الطييق الواضح 

 .  ا  ذه  باةسماح  صاملظصءال    اةلظل ( ضممس ت ا)صمل بقع ( س اضممِّ )فقاص 
 :ص اص اآلخظ 

                                                           

 (.2/165)اا ظ ا ات ا  من اإلا ا  حملمد بيي اةدبن   حاشي  علل اإلا ا  ( 4)
 ( .4665ـ3/4661)شظح اةلافي  اةدافي ( 2)
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  ف ن ترهديني ولي لماااااة        ف ن الحوادث أودى به       
 . . .أصد  صمل بقع أصدت : فقاص 

 : ص اص اآلخظ :    أن  اص 
 وإن كالب ق ه ه عشي أباااطن       وأنت بيئ من  ب ئله  الرشي

 . ن اة لن جع  اةق يل  ( عدظال)صمل بقع ( عدظ أبلن: )فقاص 
 :ص اص اآلخظ 

 و  ئع في مااااةي تسرة       وفي وائل ك نت الر  ية       
فـــسن :  اــ   ـــع اةو ــا ع علــل ا بــال بقــاص (  ســع)صمل بقــع (  ســع )فقــاص 

 .(4)عامل بأبال اةعظ  أي بو ا ع ا
ا علـــل أآـــال هـــاه اةقاعـــدال صعلـــل هـــاا م اآـــتمظ بســـوا اةدـــواهد صبًو  ـــ

 .املع  اةاي طان ولظ علل أذهان اةعظ  صشعظا    
صبــع : ". . .  ــاص بمــد بيــي اةــدبن صهــو بدــظح هــاا اة يــ  ا خــري فقــاص 

فإاـ  أاـع اآـ  اةعـدد صاملعـدصد بـ  مؤاـع صمـن (  سـع )ا آتد اد من اة ي   وةـ  
 .(2)(ص ا ع يف مضظ  سع: )فيقوص  حل اةعظبي  علي  أن بأيت باآ  اةعدد ماطظاخ 

أبــال اةعــظ  صهــ  بظبــدصن :    أن اةعــظ   للــل علــل املو عــ  اةيــول صبقوةــون 
موا ع ــا فلــاةك أاــع اآــ  اةعــدد  اــ  أراد باةو ــا ع ا بــال   صا بــال مــاطظال   هــاا 
بيـــان طـــسل املؤةـــ  ص بضـــاح   صا يف هـــاا املوضـــوع رأي ب ـــري بـــ  طـــسل اةدـــاعظ 

 .غري حاً      أصبع ص   ع علل املع    ي اخ من 

                                                           

 ( .111ـ2/158)اإلا ا   بن ا ا اري مع ا ات ا  حملمد بيي اةدبن ( 4)
 ( .111ـ2/158)اإلا ا   بن ا ا اري مع ا ات ا  حملمد بيي اةدبن (2)
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صملس  هاا اةظأي أاك يف ذطظ اةعدد صمعدصده  ما أن  اطظما علل طظبق  
ـــاص أصا بـــأل   اةعـــدد فتضـــي  اآـــ  اةعـــدد    معـــدصده فتقـــوص عســـدي عدـــظال ًر
صعســدي عدــظ اســاء ذصات خفــظ   صيف هــاه احلــاص يــ  مظاعــاال مــا  اةــ  اةس ــاال يف 

اآ  اةعدد مع املعدصد املؤاـع ص ؤاـع اآـ  اةعـدد مـع املعـدصد  با  اةعدد   فتاطظ
املاطظ طما مسعـ  يف املعـاةني  ص مـا أن  ـأيت باةعـدد صمعـدصده علـل طظبقـ  اةو ـ  

اص عدظ صأصةئك اساء عدظال : فتقوص   .هؤ ء ًر
 .    خظ ما اقل   اح  املعيار. . .صيف  هاه احلاص بتسازعك أ سن 

 : تور مأخاان صعلي  يف هاا اةسقع امل
أا  مل باطظ ًص   ا ظ ابن ا ا اري صمـن آـ ق  مـن أ مـ  اةس ـو يف :  األو 

 .هاا اةسوع من طسل اةعظ  صاملس ة اةاي طااوا برتمسوا  
حاف  ة در طسل بمد بيي اةدبن اةاي بـني فيـ  ًص ـ  ا ـظ ابـن :  الث ني

ـــ  طـــسل  صا يف هـــاا املوضـــوع: "ا ا ـــاري صغـــريه م  ـــظح فيـــ  بقوةـــ   رأي ب ـــري ب
م ذطــظ . . . " اةدــاعظ  ــ ي اخ مــن غــري حاًــ      أصبــع ص   ــع علــل املعــ  

ملســ  رأبــ    صهــو مــا ذطــظ  ــاح  املعيــار بعضــ  صحــا  بعضــ    فــاطظت أاــا 
 .هاا احملاص  

 فلماذا   ظ  هاا اةت ظ  ؟ 
 اــ    ــظ  هلـاا ةيــت  ةــ  مـا ادعــاه مــن  ـ   اةــًو ني ص ــ   :  الجاواب

مظاعـــاال  اعـــدال : ني    ـــت     علـــل مـــا  ـــظره بمـــد بيـــي اةـــدبن ع داحلميـــد اةـــًو 
اةعــــدد صمظاعــــاال  اعــــدال اةو ــــ    صجظاعــــاال  اعــــدال اةو ــــ  ب  ــــظ  ــــوا  طــــسل 
احلافظ   صخلأ اعرتاضي علي  صباطظ اةقاعدال ا  لي  اةيت بظاعي ـا اةعـظ  صاةس ـاال 

ا من   ـظف  صلتمـع أن اةقدامل ب  ظ أن احلافظ خاة  هاه اةقاعدال  ن طان ها
 .بلون من   ظ  اةسسام   صب  ظ أبضاخ  وا  اعرتاضي علل هاا اةلسل
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 اـــ  يف ا ـــظي   لمـــع معـــ  املـــاطظ   مفـــظده ص  وعـــ    فـــإن  ـــح  لـــ  
 .بدصن  عس  ص لل  ـ علل املاطظ ـ صعلل اةلظبق  اةعظبي  آلمسا باةك 

ات  ـــاه صطملـــ  ف: "م اا ـــظ مـــظال أخـــظ  يف طـــسل احلـــافظ  وا ـــد املســـتسًظ
اةعا ـد ( هـاه)حيع أاـع اةفعـع املسـسد    اةفوا ـد   صأاـع اآـ  اإلشـارال " اةفوا د

 .   اةفوا د 
يـ  ابـن ا ا ـاري ةل يـ  بقوةـ  : صاا ظ أبضاخ طي  حـا   ـاح  املعيـار  ًو

صمل (  اــ   ــع اةو ـــا ع علــل ا بــال   بقـــاص فــسن عــامل بأبـــال اةعــظ  أي بو ا ع ـــا)
 ظبــ  ص  مــن بعيــد يف شــظح هــاا اة يــ  ص  غــريه    املعــ  اةــاي ذهــ  بدــظ مــن 

 . ةي  بمد بيي اةدبن 
 .فاعتربصا با أصا ا ب ار 

 :بضا     ما آ ل من خلأ  اح  املعيار ما بأيت  :رابر ق 
 . اص اةعسم  بيي اةدبن ع داحلميد : ـ  اص  4

 .بمد بيي اةدبن ع داحلميد: صاة وا  
: ص ؤاــع اةعــدد مــع املعــدصد املؤاــع فتقــوص( : "8ل62ص : )ةــ  يف ـ  و  2

اص اةعدظال  .املعدصد املاطظ :   اة وا  " اةًظ
 .المآخ  على ص حب المري ر 

 .ـ خلؤه يف ا عرتا  يف هاه املسأة   4
ـ خيااتــ  يف حــا  مــا بؤبــد ًص ــ  ا ــظي مــن طــسل ابــن ا ا ــاري صأ مــ   2

طـسل بمـد بيـي اةـدبن اةـاي بـني أني ةـ  ًص ـ    اةلغ  صعلل رأآـ   آـي وب    صمـن
 .ا ظ ختاة  ماه  أ م  اةلغ  املتقدمني 

اء)ـ آوء اآتسدام  ةلف    3  ( .ًز
 .صهو بمد "  اص اةعسم  بيي اةدبن ع داحلميد: "ـ  وة   1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بيان فـساد  المعــيار 
 

 

  411 

ــاص اةعدــظال: ص ؤاــع اةعــدد مــع املعــدصد املؤاــع   فتقــوص : "ـ  وةــ   5 ". اةًظ
 .دصد املاطظ مع املع: صاة وا  

 .ص ظد  علل مسلق  صمس ب  يف عدد من اهلمويات . فت اص  ما أًر  ب  
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   اعتياض   صي 
 :     ص حب المري ر  

 : املعاص اةعاين "
( ص  بلظه  مـن اةسـال    رذاةـت  : ) اص احلافظ يف شظح  وص ابن اة سح 

( : 4299ص)ي  طما يف اةقـامول ااتمق  : طاا  صاة وا )ما ااتفل : صاةظذاة  . . .
صمل أر يف وـع : "م  ـاص " طا فـ  رذاةـ  : ًّيده   فلأا  هسا ص   بـاص    أي

 ( . 4/226" )ص أا ذطظصا أرذاص  صرذصص   صرذ ء  صأرذةون  صرذاص. رذاة ( رذص)
ـــــــدت يف ةســـــــان اةعـــــــظ  : "فتعق ـــــــ  ربيـــــــع بقوةـــــــ     (4/4458)صةلـــــــين ًص

ـــت   : "( 3/381)صاةقـــامول احملـــي   ـــ  اةســـال صرذاة فـــابن اة ـــسح  ذاخ  " صهـــ  رذاة
 . 3 عليل( 4/226) صاا ظ أبضا (4/481) قدمت  . اهـ" طان علل اة وا  

فاحلـــافظ مل !  صاحلـــافظ أبضـــاخ علـــل  ـــوا    أمـــا ربيـــع فعلـــل خلـــأ:  لـــ  
بغل  ابـن اة ـسح يف هـاا ا آـتعماص  ص أـا فسـظ طسمـ  جـا آـ ل ذطـظه   صاحـرتز 

ص ــد . فس ــ  علــل ذةــك ةــئس بتومــ  متــوه ( رذص)وــع ( رذاةــ )  أن مــن وــن بعضــ 
آاا ربيع ع ارال اةلسان صاةقامول معرتضاخ علـل احلـافظ صطـأن احلـافظ بسلـظ  ـ   
هـاا ا آـتعماص  فـاحتة ربيـع ـ ةسـوء ف مـ  ـ جـا   ب ـلح ا حتبـاز بـ  يف هـاا 

اةلغـــ  يف أن  املـــوطن    ذ املللـــو  مـــن املعـــرت  أن بســـوا ا ـــا عـــن أحـــد علمـــاء
  صةــيذ يف ع ــارال اةلســان صاةقــامول مــا بفيــد ذةــك (رذص)مــن  ــيغ وــوع ( رذاةــ )

فلـــ  ( رذص)بـــع بلفيـــك علـــل ذةـــك دةـــيس أن  ـــاح  اةقـــامول عـــدد  ـــيغ وـــع 
 .املدعاال( رذاة )باطظ في ا  يغ  
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( واع )ص( حعاة )ف ع  لون ( حعاة  اةسال أص واعت   : )م ةو  يع معسخ 
 . (4)"فإن طاا  طاةك فما مفظدها؟! وع ؟من  يغ امم
 : أ وص 
ااتقـــي ًيـــده طمـــا يف :  ـــاص صاةظذاةـــ  مـــا ااتفـــل ـ طـــاا ـ صاة ـــوا  : أوالق 
 ( .4299ص )اةقامول 

صاةــظذاص صاةظذاةــ  : "أصر مس ــا صهــي ( 44/248)صفا ــ  أن ع ــارال اةلســان يف 
 " .ما ااتقل ًّيده صبقي ردبئ 

يف : "بقــوا ( 4/226)حلــافظ يف اةسلــ  طســ  علقــ  علــل طـسل ا: ث نيا ق 
صهـــ  رذاةـــ  اةســال صرذاةـــت   ص ـــد أصرد ( : "4/4458)ةســان اةعـــظ  يف مــادال رذص 

ــــين ( 3/381)يف اةلســــان هــــاه اممــــوع صطــــاةك يف اةقــــامول احملــــي   فاة ــــاهظ أا
ص ـــد أصرد يف اةلســـان : أردت  وثيـــل طـــسل احلـــافظ مـــن طتـــ  اةلغـــ  صأشـــظت بقـــوا 

يف اةقــــامول    اممــــوع اةــــيت ذطظهــــا احلــــافظ صعلقــــ  يف هــــاه اممــــوع صطــــاةك 
ـــف ل ت    بفـــتح اةســـني صطســـظ اةفـــاء صفـــتح : "اة ـــف   افســـ ا علـــل  ـــوص احلـــافظ  صآ 

ْفل  بلسظ اةسني صآلون اةفـاء صيـوز أن بقـظأ طـاةك علـل  اةسل صزن فظح  وع آ 
ــْفل  ـ بلســظ اةســني صآــ: " ــوص احلــافظ ( 5)بقــوا ( امــسذ ) رادال  لون وــع آ 
 .في  ا ظ " اةفاء ـ

صآــــــــفل  اةســــــــال صطفظحــــــــ  أآــــــــافل   ( 3/396) ــــــــاص  ــــــــاح  اةقــــــــامول 
 .صغوغاحه  

ص ـــاص  ـــاح  ( 44/331)صمعـــع ذةـــك  ـــاص  ـــاح  ةســـان اةعـــظ  اا ـــظ 
صهــو مــن اةســفل  . . . آــفل  مسزةتــ  عســد ا مــري : صمــن اجملــاز : "أآــال اة سغــ  

                                                           

 ( . 63ـ  62ص )املعيار ( 4)
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ــ ل ًص ــني أن بلــون ختفيــ  اآــتعري مــن آــفل  اةدابــ    صمــن  ــاص اةســفل  ف ــو عل
 .اةسفل  طاةل س  صوع آفيع طعلي  يف وع علي 

ْفل  جع  صاحد طسما وع صةيذ  فأا   ظ  ا فاا هؤ ء علل أن آ ف ل   صآ 
أحدما وعاخ ةاخظ   صأن  اح  ا آال اعترب يف أحد اةًو ني اةلابن ذطظما 

 ( .4/226)اةسل  " يف آفل  أن بلون وع آفيع
 .ا ح ع مين من  عليل يف هاه اة ف   هاا م

ـــ   ـــاين فواضـــح أا ـــ  اةتوثيـــل   صأمـــا اةتعليـــل اةع فأمـــا اةتعليـــل ا صص فـــا و ظ في
ــف ل  وعــاخ   عقــ  ص سليــ  علــل احلــافظ  ص ععــظ احلــافظ فيــ  صاضــح حيــع ًعــع آ 

ْفل  صما وعان   .ةس 
أن رذاة   أما ما ذطظ   يف املقدم  ف و اقد  صيوز أاين طس  حيسااك مت وراخ 

وع رذص  طما يوز أن ابن اة سح طان بت ور معع   وري   صأن احلـافظ أدرك 
صمل أر يف وـــع رذص رذاةـــ   ص أـــا ذطـــظصا : "ذةـــك مســـ  فقـــاص ملفتـــا اةس ـــظ    ذةـــك 

 " . خل . . .أراذص صرذصص 
. فاحلافظ مل بغل  ابن اة سح يف هـاا ا آـتعماص: "ص وص  اح  املعيار 

( رذص)وــع ( رذاةــ )مــ  جــا آــ ل ذطــظه صاحــرتز مــن وــن بعضــ   أن ص أــا فســظ طس
طــسل فيــ  م اهتــ  صملــابظال ب ص   فمــن هــو هــاا اإلاســان اةــاي " فس ــ  علــل ذةــك 

افرتضت  غري ابن اة سح  صمن ضمن ةـك احلـافظ ابـن حبـظ أاـ    بعـرت  علـل 
 .ابن اة سح حن  قوص معع هاا اةلسل؟ 
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صطســـــ  يف أثســـــاء ذةـــــك صبعـــــده  ذا ص عـــــ  ا : " اا ــــظ     وةـــــ  يف مقدمتـــــ 
اةسلتــ  اةغظب ــ  صاةســادرال اةعبي ــ  صا عــرتا  اةقــوي طــوراخ صاةضــعي  مــع امــوا  عســ  

 . (4). . ."أخظ  
صعلــل طــع حــاص  فللمــ  رذاةــ  مــن أمســاء ا ًســال اةــيت بســتوي في ــا اةقليــع 

 .صاةلعري  صفي ا مع  اممع معع اةلاغوت 
صاةلــــاغوت بقــــع علــــل اةواحــــد صاممــــع صاملــــاطظ : " (2) ــــاص يف ةســــان اةعــــظ 

 : ص اص اةدع  صعلاء صلاهد. . . صاملؤاع 
 ـد  (3)ام ـ  اةسـ ظ صاةلـاغوت اةدـيلان صاةلـاهن   صطـع رأل يف اةضـسص

 .بلون صاحداخ 
يييادون أن يتحا كموا إلاى الطا غوت و اد أمايوا أن يكفايوا }:  اص  عـا  

والاااا ين كفاااايوا أولياااا  هم الطاااا غوت }:   ص ــــد بلــــون وعــــاخ    ــــاص  عــــا{  بااااه
 .فبمع  {يخيجونهم

:  أا أخرب عن اةلاغوت جبمع  ا  ًسذ علل حد  وة   عـا :  اص اةليع 
اةلـاغوت : ص ـاص اةلسـا ي { أو الطفل ال ين لم يإهيوا على عورات النس ء}

صمعع هـاه ا ةفـا  مـن أمسـاء ا ًسـال  صوـوع اةتلسـري (" أي وع)صاحد صواع 
صأمســاء امــسذ اممعــي صاإلفــظادي صاملللــل صغريهــا  بقــع في ــا ا خــتس  بــني أ مــ  
اةلغ   ص د بقع بعض   يف اخللأ في ا فضسخ عن غـريه   صاةتعـاا صاةتعـامل بغيضـان 

 .ًداخ ص  آيما من أمعاص  اح  املعيار 
                                                           

 ( .222/ 4)اةسل  ( 4)
(2( )45/9. ) 
بــدخع يف هــاا رحصل اةضــسص مــن رحآــاء ا حــزا  اةضــاة  صرحصل اخلظافــات صاة ــدع اةــابن ( 3)

 .بدافع عس    اح  املعيار صشيس  صحزب  
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  اعتياض لغوي كشف عن جهل ص حب المري ر 
 :     ص حب المري ر 

 : ةعاةع املعاص ا"
( 4/228(" )بأهلــ   هلــ : )يف  وةــ  ( 4)صفيــ  ًســال خلــي: " ــاص احلــافظ

صبسـمل ( 4: ) اص ربيع مستعظضاخ علم  بفسون اة دبع شارحاخ معـ  امسـال اخللـي
املتدــاب  صهــو أن بتفــل ةفــظ مظطــ  مــن طلمتــني ـ يف اخلــ  ـ مــع ةفــظ غــري مظطــ   

 :طقوص اةداعظ 
 اها  " عه فدولته ذاهبةإذا ملك لم يكن ذاهبة         فد

 :     ص حب المري ر 
اــس  اةدــاهد ! ص   ظطيــ  في مــا(  هــع )ص ( أهــع)اةلف ــان مــا :   لاات

: جعـــ ( ه ـــ )جعـــ   ـــاح  ص( ذا)ا ص  مظط ـــ  مـــن ( ذاه ـــ )اةـــاي آـــا     فـــإن 
 .علي 

أن بــــؤ ل (: 186ص )صامســــال اخللــــي ـ طمــــا عظفــــ  اةليــــ  يف اةت يــــان 
صهـــ  لســـ ون أ ـــ  لســـسون }:  ـــاص  عـــا  .  تني خلـــا   ةف ـــابللمتـــني متدـــا 

 . اهـ  [ 411: اةل   ] {  سعا
ــــ  (  هــــع)ص ( أهــــع)ص طــــاةك  ن ا خــــتس  بيس مــــا يف اةلفــــظ بــــني ا ة

 املمدصدال صاهلمزال  صأما يف اخل  فمتفقان 
 .(4)"إذا لم تستطع  يئ ق فدعه          وج وزه إلى م  تستطيع 

 
 

                                                           

 ( .61)ص )املعيار ( 4)
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 :  أ و 
ةيســـ  مظط ـــ    أةيســـ  مظط ـــ  مـــن طلمـــ  ( أ ْهلـــ ) ن ةف ـــ  :مــن  ـــاص :  أوالق 

صمن اةضمري املاطظ املت ع؟   فأهع مضا  صاةضمري املت ـع مضـا   ةيـ  ( أهع)
يف بــع ًــظ باإلضــاف    ن هــاا ةــدةيع صاضــح أاــك  تدــ ع جــا مل  عــ  صأاــك جت ــع 

 قـ  علـل  ـدميك اة دهيات  صهـاا مـن ا دةـ  ـ أبضـاخ ـ علـل أاـك    سـتليع أن 
 .   جن بسسدك  فإذا فمق د  اةسسد آقل  علل ًص ك 

هـــو (" بأهلـــ   هلـــ : )صفيـــ  ًســـال خلـــي يف  وةـــ  : "أن اةـــاي  ـــاص : ث نيااا ق 
احلـــافظ ابـــن حبـــظ   ربيـــع   فـــس أدري علـــل مـــن  ـــظد بسقلـــك ةلـــسل اةلي ـــ  يف 

 . عظب  امسال اخللي 
طســ   ــظد علــيي فلأاــك مل  ــع أاــك ص عــ  يف ار  ــاك شــدبد حيسمــا  :  ث لثاا ق 

 : اةدرل اةاي ةقست  حوص هاه اةقضي  حيع  ل  اآليت 
أن بـؤ ل بللمتـني ( 186)صامسال اخللي طما عظف  اةليـ  يف اةت يـان ص "

{ وهاام يحساابون أنهاام يحساانون صاانر ق }: متدــا تني خلــا   ةف ــا  ــاص  عــا  
 .اهـ  [ 411: اةل   ]

فــإذا طــان أهــع ص هــع علــل حــد " . كصأهــع ص هــع طــاة: "م علقــ  فقلــ  
 . وةك طاةك ـ أي أا  ملابل ةتعظب  اةلي  صدعيل  ـ فما هو  ذن ًص  ا عرتا 

صهاا هو بي  اةق يد ( أهع ص هع) عين " صأما يف اخل  فمتفقان: "ص وةك 
 . ا  فاا يف اخل 

أ   ظ  أن اةقضي  غـري صاضـ   يف ذهسـك  صأاـك  ـظد علـل افسـك ص سـادي 
ســك بام ــع صآــوء اةف ــ ب  ن امســال اةلف ــي اةــاي ذطــظه احلــافظ ابــن علــل اف

(  هلـ )املظطـ  مـن املضـا  صاملضـا   ةيـ  صبـني ( أهل : )حبظ   أا هو بني  وة  
 .اةاي   وره صآبل   اح  املعيار  ( .  هع)ص ( أهع)غري املظط    بني 
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 :فعلل من ب دا هاا اة ي  
 وج وزه إلى م  تستطيع ؟    إذا لم تستطع  يئ ق فدعه       

 
 :المآخ  على ص حب المري ر في ه ا المث   

 .ـ أن املسأة  يف هاا املعاص غري صاض   يف ذهس  ص  هو فام ا  4
 .ـ رده علل افس  من حيع   بدري  2
ـ أن اعرتاضــ  يف احلقيقــ   أــا هــو علــل احلــافظ    اــ  هــو اةــاي  ــاص يف  3

 .ًسال خلي( أهل  ص هل )
ـ ً لـ  باة ـدهيات يف اةس ـو  طمـا يف  الـاره ةلرتطيـ  اإلضـايف يف ةف ـ   1
 .أهل  
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 :     ص حب المري ر 
 اةف ع احلادي عدظ "

 " بيان  سامح ربيع مع أهع اة دع
 :ربيع بلمع اثسني من رحصل أهع اة دع يف هاا اةع ظ : أوالق 

 .ـ  لميع  ةع داا بن اة دبل اةغماري 
عـزاه بقـل : "  ختظبة حدبع يف صعيد من طا  علل اةس   اص ربيع يف 
باهلــــــامر    اةلــــــرباين يف ا صآــــــ  ص   ابــــــن عــــــدي يف ( 4/42) سزبــــــ  اةدــــــظبع  

 ( .3 عليل  2/853( . ." )4/415)اةلامع صاا ظ لمع اةزصا د 
صاملعلـــل هـــو ع ـــداا بـــن اة ـــدبل اةغمـــاري صص ـــ  اةغمـــاري بأاـــ  هـــو شـــيمح 

 .اةدر اصب  اة دبقي  اةلظبق  اةداذةي  
 .  (4)"ص د عظ  بعداص   اةددبدال ةلسلفيني

 :  أ و 
ةــو طســ   ــاد اخ يف اةغــريال علــل اةســس  صأهل ــا ةدــلظت ةــك صأشــدت : أوالق 

جو فــك هــاا   صةلســك مــع ا آــ  اةدــدبد أاــ  صحزبــك مــن أشــد احملــامني عــن 
 .أهع اة دع صاةضسص صمن أشد امللمعني ةظحصل اة دع صاةضسص 

                                                           

 (.61ـ66ص )املعيار ( 4)

 الفصل الث لث عشي 
ح دي عشي من إبط   م  تةمنه الفصل ال
 المري ر
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شد احملاربني ةلسلفيني صاملدوهني هل  صمن أطرب ا دةـ  طتابـك هـاا  اـ  مل صأ
  اص في  ام ود صمل ب س     ثأراخ صااتقاماخ  هع اة دع م ط  أة  حزبـك ةلـا  
عــــن أهــــع بــــدع ب ــــابعون علــــل أربــــع طــــظا  ــــوفي  أآــــوأ بلعــــري صطعــــري مــــن اةلظبقــــ  

 !   صاةقادرب ؟ اةداذةي   صهي اةسقد سدب  صامدتي  صاةس ظصردب
م أةــــيذ حســــن اة ســـــا  ــــوفيا شـــــاذةياخ ؟ صبضــــ   س يمـــــ  اةــــظصافض صاخلـــــوارز 

 .صطوا   اة وفي  طاةداذةي  صاةتيبااي  صاةظفاعي  صاملظغسي  صغريها 
. . مــا طســ  أعــظ  أن ع ــداا بــن اة ــدبل شــيمح اةلظبقــ  اةدــاذةي  : ث نياا ق 

 . خل.
دبســــــ  صمــــــس   اةدــــــيمح  ــــــاد  ذ طــــــان يف ذةــــــك اةو ــــــ  بــــــزصر اةعلمــــــاء يف امل

ا ا ـاري مت ــاهظاخ باةســس  صاحلــ  ةعلوم ــا صأهل ـا صجعــع ذةــك بت ــاهظ عســد علمــاء 
 .اةسس  يف مل  

فلـ  بـاطظ حـن امسـ  "  اص بقل  سزب  اةدظبع : "أبن اةتلميع يف  وا :  ث لث ق 
ص  أعــــظ  ملمعـــــاخ  هـــــع اة ــــدع معـــــع حـــــزبل   ذ أةفــــت  يف هـــــاا اجملـــــاص املؤةفـــــات 

 .حت  باةك يف اة    ص ظ 
مـــا اقلتـــ  أاـــا هـــو مـــن بـــا  ا مااـــ  يف اةسقـــع   غـــري   م مل بلـــن :  رابرااا ق 

ودبن يف امللت ات اةعام  ص  اخلا   يف  ا صآ  ةللرباين صاةلامع  بن عدي جًو
 .اململل  فضسخ عن ملت يت اة غريال  اااك 
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   ص حب المري ر يتإ هي ب نك ر فرل ويقع في أسوأ منه 
 :    ص حب المري ر 

 .تلميره لمحمد حسن هيتو األ ريي الصوفي " 
فعلــل ربيــع ( 2/511)اقــع احلــافظ عــن اة ــا سين أن املظآــع   بق ــع مللقــاخ 

ـــ     ( 4/411)رد اة ـــا سين ةلمظآـــع اقلـــ  عســـ  اةغـــزاا يف املست ـــفل ( 4:")بقوة
ص )سسـوص اقـسخ عـن حسـن هيتـو هـامر امل( 2/232)صابن اةس لي يف ا بت ـاز 

 .اهـ  ( 211
 : اص  اح  املعيار 

ــــو حبــــع ربيــــع عــــن اــــ  " طتابــــا اةغــــزاا صاةســــ لي مل وعــــان متــــداص ن  صة
ده بس طعري عساء  صملـا احتـاز    اةسقـع عـن بمـد حسـن هيتـو  اة ا سين في ما ةًو
أحـــد رحصل ا شـــعظب  يف هـــاا اةع ـــظ   صاةـــاي ب ـــظح بســـ  شـــيمح اإلآـــسل ابـــن 

 .(4)"ازاه اا جا بست ل يمي  يف طع للذ ً
 :  أ و 
مل بلــــن حســــن هيتــــو مدــــ وراخ ص  معظصفــــاخ حــــني حتقيقــــي ةلسلــــ  صمل : أوالق 

ب لغين ش  من عقيد   ص  من آ   ةديمح اإلآسل ابـن  يميـ  صأوسـ  مل ب  ـظ شـ  
مــن عقيد ــ  ص  مــن آــ   ةدــيمح اإلآــسل يف مؤةفا ــ  طمــا ااتدــظ آــ  آــيد  لــ  

 لفـــريه ة عضـــ   بـــع آـــسظبت  بســـ  اا موآـــل عليـــ  ص     ـــ ا  رآـــوص اا 
 .اة سال صاةسسل يف طت  بتداصهلا اةسال يف مدارا ا ر  صمغار ا 

ص   اآلن مل أر شـــــيئاخ مـــــن عقيـــــدال حســـــن هيتـــــو أمـــــا آـــــيد  لـــــ  فتعليلـــــ  
ـــود  ـــ  بوحـــدال اةًو ـــ  الـــل اةقـــظ ن ص الـــاره ةلـــسل اا مللقـــاخ   ص وة ةل ـــفات ص وة

                                                           

 ( .61ص )املعيار ( 4)
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اال أهــع امللـع ةلمسـلمني يف طــع شـ  ص وةـ  بأزةيــ  اةـظصح صمدحــ  صا شـرتاطي  صمسـاص 
ةلعقيـدال اهلسدصطيــ  ـ اةسريفاااـــ صغـري ذةــك فمستدـظ يف طت ــ  اةعظبيـ  صبــرًت     ةغــات 

 .أخظ  ص سدظ يف اةعامل 
فمـــن بـــدافع عـــن هـــاا اة ـــس  أب ـــدِّ   أحـــد  ذا   ـــاهظ بـــاةغريال علـــل اةســـس  

 صاةلسل يف بعض أهع اة دع؟
طعن بمد حسن هيتو يف شيمح اإلآسل يف ًامع  اةلوب  مل أمسـع  :ث ني ق 

 ذ بلغسـا هـاا اةس ـأ يف حـدصد  4111ب     بعد مسا د  رآـاةيت اةعامليـ  اةعاةيـ  عـال 
 .هـ 4111هـ أص 4113

صةـــو  اةسقـــع  اةدـــفوي مـــن بعـــض اةســـلفيني يف اةلوبـــ  ملـــا عظفســـا ذةـــك    
 .اآلن 

اةظ ن ع ــداخلاةل حيسمــا رد عليــ  يف طتــا   ذ مل بــاطظ امســ  ص  عقيد ــ  ع ــد
ب بــع مل يفــده ب ــف     با آــتاذ   ( حملــات مــن حيــاال شــيمح اإلآــسل ابــن  يميــ )

 .ص ذن فس عت  عليي يف اقلي عس  صاحلاص ما ذطظ   
 : اص  اح  املعيار :  ث لث ق 
ــــ  "  ــــع عــــن ا ــــو حبــــع ربي ــــداص ن صة طتابــــا اةغــــزاا صاةســــ لي مل وعــــان مت
ده بس طعري عساء  اة ا سين  .(4)" خل . . . في ما ةًو

أةيذ طع من اةغزاا صاةس لي  ـوفياخ أشـعظباخب بـع مـن غـسال اة ـوفي  : أ و 
ب بـــع  ـــد  لـــون  ـــوفيت ما صأشـــعظبت ما أآـــوأ مـــن  ـــوفي  صأشـــعظب  حســـن هيتـــو  
ــوع    طتابي مــا صحتــظِّل ذطــظ حســن هيتــو اةــاي دفعــين    ذطــظه  فلمــاذا   ــيح اةًظ

 .يف اةسقع  ا ماا 
                                                           

 ( .61ص )عيار امل( 4)
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أ  بــدص هــاا أاــك    ظبــد    اةت ــوبر   غــريال علــل احلــل ص أــا دفــاع عــن 
 .اة اطع صثأر  هع اة دع 

  صاا حب المرياا ر يتإاا هي ب نكاا ر ماا  هااو ماانغمس فااي أسااوأ منااه هااو
 وحزبه

 :    ص حب المري ر 
مـــدح ربيـــع خلمســـ  عدـــظ عاملـــاخ مـــن ا شـــاعظال صاملعتزةـــ  صآـــلو   عـــن  : ث نيااا ق 

 .ن بدع   ا عتقادب  بيا
 ــــًظ  ربيــــع يف  عليقــــ  علــــل اةسلــــ  مماعــــ  مــــن اةعلمــــاء املتل ســــني ب دعــــ  
اعتقادبــ  مــن ا شــاعظال صاملعتزةــ  صمل بس ــ  يف  ــظاو   علــل ذةــك بــع طــان بليــع هلــ  

 : املدبح صبسل  عن بدعت   فمن هؤ ء 
 : فاطظه  

 . (68)املعيار يف ص . ـ ع داةقاهظ بن طاهظ اة غدادي  4
 ( .68ص )املعيار . ـ ابن حزل  2
 ( .69ص )املعيار . ـ أبو بلظ ابن اةعظيب  3
 ( . 11ص )املعيار . ـ املازري املاةلي  1
 ( .12ص )املعيار . ـ اةقاضي عيا   5
 ( .13ص )املعيار . ـ اةعز بن ع داةسسل  6
 ( .11ص)املعيار (  مال احلظمني)ـ اموبين امللق  بـ  1
 ( .15ص )اةقدريي املعيار  ـ أبو ا ظ 8
 ( .16ص )ـ اةفسظ اةظازي   املعيار  9
 ( .16ص )ـ اةس يلي   املعيار  41
 ( .11ص )ـ أبو احلسن املاصردي   املعيار  44
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 ( .18ص )املعيار . ـ احلسني بن علي اةلظابيسي  42
 ( .19)املعيار . ـ اةزخمدظي  43
 ( .19)املعيار . ـ احلميدي  41
 ( .81ص )املعيار . ا ا اري  ـ زطظبا 45

 : أ و  
 ين مل أحةــ  طتابــاخ ةــرتاو      أــا  مــ  بت قيــل خملــول طــان مؤةفــ  : أوالق 

 .بسقع عن هؤ ء يف أماطن متفظ   من طتاب  
مل أً د بدع   بع أشـري يف  ـظاً  بعضـ      أاـ  مـتلل    صهـاه : ث ني ق 

اةسل  مـن أهـع اةلـسل صذم ـ   من با  بيان اة دع صطس  اةعل  بعظفون مو  
 .اةددبد هل  صهلاا اةعل  اةفاآد 

طســـــ  أعلـــــ  يف امملـــــ  بأشـــــعظب  هـــــؤ ء صأعـــــظ  بلـــــسن املـــــاه  :  ث لثااااا ق 
 .ا شعظي   صمل أدرل عقا د هؤ ء صاحداخ صاحداخ 

أاــا   أدافــع عــن هــؤ ء طمــا بفعــع  ــاح  املعيــار صحزبــ  صشــيوخ   :  رابراا ق 
اخ يف اقــده  صاقــد بــدع   فــإين آأشــلظه صآــأ ول بتقــظبظ  فــإذا أراد أن بؤةــ  طتابــ

 .طتاب   ن شاء اا ص دبيع  
ف ع ه  مستعدصن ةتقظبظ ما طت ساه يف أهع اة دع ص دبيع ذةك؟ ةلن مـع 
ا آ  فإ    د و ظصا اس  ذةك ف   اةيول احملامون عـن أهـع اة ـدع اةلـاعسون 

 . دع يف أهع اةسس  احملاربون هل  باماال عن أهع اة
أاــا صا احلمـــد مســـا عظفـــ  مــس ة اةســـل  بـــ  ةـــ  صذا  عســـ    :  خ مسااا ق 

ـــظ مس ـــا صطلمـــا  قـــدل يب اةســـن صازددت معظفـــ  بـــ  صجـــس ة أهلـــ   مـــ غض ةل ـــدع مسّف
صخا   مو ف   من أهع اة دع ازددت ة  ح اخ صعس  ذباخ صةل دع بغضاخ صهلـا ص هل ـا 

 .اقداخ صمس ا صمس    سفرياخ صحتابظاخ 
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 .اا أن بعي ين علل ذةك صأن بتوفاين علي  راضياخ عين صأآأص 
أاــــا أ للـــــ  علـــــل اة ـــــدع طعــــرياخ   صأحـــــار مس ـــــا طعـــــرياخ يف درصآـــــي :  س دسااااا ق 

صباضــــظايت صمؤةفــــايت   صأاــــت  صأشــــياعل   ــــدافعون عــــن أهــــع اة ــــدع يف عــــدد مــــن 
 .املؤةفات صيف احملاضظات صاةدرصل 

 أهــــع اة ــــدع صاةت ــــابظ مــــس   أاــــا أاقــــع يف طتــــ  طــــسل اةســــل  يف:  ساااا بر ق 
صابــــــــن  (4)صاقلــــــــ  طــــــــسل ابــــــــن  يميــــــــ  يف ا شــــــــاعظال عامــــــــ  صيف امــــــــوبين صاةــــــــظازي

خا ـــ   صهـــؤ ء اةعسثـــ  مـــن ولـــ  مـــن أخـــات علـــي اةرتوـــ  هلـــ     (2)ع داةســـسل
صعملــي هــاا مق ــود بـــ  اةت ــابظ مــن اة ــدع صأهل ـــا   صأاــت  حتظفــون ا ــوص ابـــن 

ةتأطيــد مــس ة املوازاــات اةــاي مــا اخــرتع    هلــدل  يميــ  ةلــدفاع عــن أهــع اة ــدع   ص 
 .مس ة اةسل  صهدل من لمل  صبدعو  ةي  

ص   ظفعـــون رأآـــاخ بلـــسل اةســـل  ص  بلـــسل ابـــن  يميـــ  صغـــريه مـــن اةعلمـــاء 
ود ش  من طسل اةسل  بؤبـد مـس ة املوازاـات صاةـدفاع عـن  صحيسما عبزح عن ًص

 عــــون بعــــض املتدــــا ات مــــن طسمــــ   أهــــع اة ــــدع اجت ــــت     طــــسل ابــــن  يميــــ   ت
فتعلقــت  بــ  ةس ــظال هــاا املــس ة اة اطــع صةلــدفاع عــن أهــع اة ــدع صملدــا   أهــع اةســس  

 .صهدل مس ب   احلل 

                                                           

ـــاص )اا ـــظ اةلـــسل علي مـــا صعلـــل عمـــول ا شـــاعظال ( 4) مـــس ة أهـــع اةســـس  صامماعـــ  يف اقـــد اةًظ
 ( .88ـ85)ص ( صاةلت  صاةلوا  

 ( .92ص) اا ظ اةلسل علي  يف طتا  واع  صاحدال   واعات ( 2)
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  إبط   دعوى تن    مزعوم 
 :    ص حب المري ر 

صيف هــــاه اةــــرتاً  اخلمــــذ عدــــظال مــــا بتســــا ض مــــع مــــا  ــــظره ربيــــع يف طتابــــ  "
ــاص صاةلتــ  صاةلوا ــ   مــس ة أهــع اةســس  صامماعــ ) حيــع  ــاص يف ( يف اقــد اةًظ

 ( :21)ص 
صيــوز بــع يــ  اةلــسل يف أهــع اة ــدع صاةت ــابظ مــس   صمــن بــدع   أفــظادا "

ئـــ   صواعـــات املاضـــون مـــس   صاحلاضـــظصن   مـــن اخلـــوارز صاةـــظصافض صام ميـــ  صاملًظ
معــع صاةلظّاميــ    صأهــع علــ  اةلــسل اةــابن ًــظه  علــ  اةلــسل    عقا ــد فاآــدال 

صذطظ اةعيو  صاة ـدع يف (: "36)ص اص أبضاخ يف ص"  عليع  فات اا أص بعض ا
 .(4)"اةلت  صا شساص ا  ا ةلمسلمني أمظ مللو  شظعا

 :  أ و 
أاــا مل أ ــظر شــيئاخ مــن عســدي ص أــا أآــوا ا دةــ  صأاقــع طــسل اةســل  : أوالق 

ا باةك  الـ    يف ذةك صأاقع  واع   من أمعاص ابن  يمي    ةلسل  مل  سلمو 
 لل ــون احلــل ص  ظبــدصن ا ةتــزال جــس ة اةســل  ص أــا  تمســ ون  ــ  ملسادعــ  مــن 
 .بستس ون  ةي    ةتبظصه   ةل  ريال مس ة آيد  ل  صمس ة اإلخوان املسلمني 

طااـــ  هـــاه اةـــرتاً    ـــع بـــظصز دفـــاع اةقل يـــ  خا ـــ    صأهـــع اة ـــدع : ث نيااا ق 
وف  يف أهــــع اةســـس  ص  ــــع   ــــدار املؤةفــــات عامـــ  عــــن أهــــع اة ـــدع صاةو يعــــ  امللدــــ

اةقل يــ  يف مــس ة املوازاــات اة ــامل   فلمــا و ــظت هــاه ا مــور اخللــريال صفقـــين اا 
ةدراآـــ  مـــس ة اةســـل  صاآـــتيعا   ضـــاباه صخا ـــ  يف مـــوا ف   مـــن أهـــع اة ـــدع    

 .طت   مس ة أهع اةسس  صامماع  يف اةسقد 
                                                           

 ( .84ص )املعيار ( 4)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بيان فـساد  المعــيار 
 

 

  493 

 ضــ  صأآـــاص اا أن لف ـــين مـــن صمل ب  ــظ مـــين بعـــد ذةــك صاحلمـــد ا مـــا بسا
 .ذةك 

 :أوالق صه  أاين أخلأت 
وع    احلل ؟  و  اةًظ  أةيذ يف دبن اا ًص

اعاخ    احلل ص افاخ عسد طتا  اا ؟  أمل بلن عمظ ًر
وع    احلل ؟  أمل بلن من مس ة اةسل  صصا ع   اةًظ

 ا ع ؟أةيذ ةلع صاحد من أ م  اإلآسل  و ن أص أطعظ يف طعري من املس
 بع ةامال اةدافعي ماه ان  ماه   د  صماه  ًدبد ؟

ع املسل  من اخللأ    اة وا ؟  أةيذ من املمادح صامللظمات أن بًظ
ــــاةل  جتعلــــون املمــــادح مــــاال   صامللظمــــات  صمــــن اة اطــــع    احلــــل   فمــــا ب

 اقا   ؟
عــون عــن احلــل    اة اطــع  ــاراتب  صمــا بــاةل   س ــدرصن    أآــفع  ــارال ص ًظ

ع  سا ـــظصن اة اطـــع صحتـــاربون احلـــل صأهلـــ    ف ـــاه هـــي اةعيـــو  احلقيقيـــ  صاةعـــار بـــ
 .صاةسار  ن مل  توبوا    اا 
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    دع وى مزيفة في خ تمة المري ر ودحةه 
 :     ص حب المري ر 

 :ةقد   ني ةلقارك املس   ( : 434ص )ص اص يف خاد  اةلتا  "
و  املوازا  بني ا 4 ملعاة  صاحملاآن يف اقد ا شـساص ـ أن ما بدعي من ًص

صاةلت  صامماعات دعو    دةيع علي ا من اةلتا  صاةسس    صهو مس ة غظب  
 .بد  
و  املدعل  2  .ـ صأن اةسل    بظصن هاا اةًو
ـ صأاــ  يــ  اةت ــابظ مــن اة ــدع صأهل ــا با فــاا املســلمني   صأاــ  يــوز بــع  3

 .هـ  ا" ي  ذطظ بدع   صاةت ابظ صاةتسفري مس ا
حـني آـل  عـن ( املللـو  شـظعا( )اةواً )ص د أخع ربيع يف  ظاو   اا 

بيــان بــدع املرتوــني ا عتقادبــ  بــع  اــ  ذطــظ في ــا باآــس   مغفــس ًااــ  اةت ــابظ 
اةــابن بــاطظصن اةســل يات ( املوازاــ )مــن اة دعــ    فبعلســا بــاةك اــرتح  علــل أهــع 
 . (4)!"صاإليابيات  فقد طان ربيع أطعظ  ساباخ مس  

 : أ و  
 . د  قدم  اإلًاب  علل معع هاا اةتل يذ : أوالق 
و  اةت ابظ من اة دع اةعقا دب  صاةعملي  : ث ني ق   .أن اةسل  بظصن ًص
 .أن دعاال مس ة املوازاات اة اطع من أشد اةسال  سل اخ ة  صفظاراخ مس :  ث لث ق 

ـــ  يف اةلـــسل عللأهـــع احلـــل صاةســـس  بـــع ورتعـــون هلـــ  ا  امـــات  فـــس بلتزموا
اة املــ  ص  بــاطظصن شــيئاخ مــن باآــس     ص  بلتزمــون هــاا املــس ة عســد اةلــسل عــن 
أهـــع اة ـــدع   فـــس  ـــظ     اةعســـاء علـــي   ص  بس ـــون علـــل ضـــسةت   ص  بـــاطظص ا 
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ـــ  اةتف ـــيع   ص أـــا بقوةـــون ةيســـوا مع ـــومني هـــ  بدـــظ ولئـــون حبيـــع    علـــل ًص
 .أ م  اإلآسل بفظ ون بيس   صبني اة  اب  ص 
 :    ص حب المري ر 

ص ن  عبــ  فعبــ  اقــع ربيــع اإلوــاع علــل  هــدار حســسات طــع مــن رمــي "
ب دعــ  صاةو ــو  عســد معاة ــ   حــني اقــع طــسل ع ــداةظ ن ع ــداخلاةل اةقا ــع يف اقــد 

 هـدار حسـسات طـع مـن رمـي ب دعـ  : "صمن هـاه ا  ـوص : "أ وص طا ف  ربيع  
 .(4)"سد معاة  طع من ة  خلأ أص زة  ةسانمن أهع اإلآسل  صاةو و  ع

  ص اــين  أــا اقلــ  اإلوــاع (2) اــين  ــد بيســ  أن هــاا اةلــسل طــا :  أ ااو 
ـو  اقـد أهـع اة ـدع صاةت ـابظ مـس   ا ـ اخ ةاآـسل  عن ابن  يمي  صغريه علل ًص
صاملســلمني   صأمــا  هــدار احلســسات ف ــاا مــظده    اا في ــ   أعمــاص اةلــافظبن   

اة ــدع فــس بــظد مــن أعمــاهل     ا عمــاص اة دعيــ   صأمــا أعمــاهل  املوافقــ   صأمــا أهــع
ةلدظع فل  بقع ب  أحد من علماء اإلآسل  صمل أ ع ب   بع أاتقد مـن  ـاص بـ  ممـن 

 .بزع  أا  من أهع اةسس  
 :     ص حب المري ر 

ص  اص ربيع معق اخ علي  ـ أي علـل ع ـداةظ ن ع ـداخلاةل ـ اةقا ـع يف اقـد أ ـو 
صمـــن هـــاه ا  ـــوص  هـــدار حســـسات طـــع مـــن رمـــي ب دعـــ  مـــن أهـــع "طا فـــ  ربيـــع 

 .(3)"اإلآسل  صاةو و  عسد معاة  طع من ة  خلأ أص زة  ةسان
هاا من أطاذب  ع داةظ ن ع داخلاةل اةلعـريال   صاةـاي بظددهـا مـن :  أ و 

أشـــياع  ةعلـــ  بعـــظ  أن هـــاا طـــا  صخا ـــ   ـــاح  املعيـــار  فلمـــاذا للـــي هـــاا 
                                                           

 ( .82ص ) املعيار ( 4)
 ( .458ص )اا ظ واع  صاحدال   واعات ص ظال صاحد   عدظات ( 2)
 ( .82ص ) املعيار ( 3)



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فـساد المعــيار                                                                                                  
 
 

 

496 

   صمن حـد  حبـدبع بـظ  أاـ  طـا  ف ـو أحـد اةلـاذبني صطفـل بـاملظء  ةـاخ اةلا
 .أن لد  بلع ما مسع 

 :     ص حب المري ر 
واعــ  ) ــاص ربيــع معق ــاخ عليــ  ـ أي علــل ع ــداةظ ن ع ــداخلاةل ـ يف طتابــ  "
بــع اةــاي ذطظ ــ  هــو أ ــع أ ــيع مــن أ ــوص أهــع اةســس  ( : "451ص ( )صاحــدال

ف ـع معـ  ذةـك أن ربيـع ـ طـاا ـ يف  ظوتـ  !   طـاا  ـاص" عليـ صامماع   بع أوعوا 
 صةئـــك اةعلمـــاء  ـــد خـــظا  وـــاع ا مـــ  حـــني ذطـــظ حســـسا   ص غاضـــل عـــن بيـــان 

 .(4)"بدع   ؟ ارتك اإلًاب  ةظبيع افس  
 : أ و 

 ن ما ح ع مين من  ظاً  ملـن  ل سـوا ب دعـ   ن طـان فيـ  شـ  مـن : أوالق  
ي ف ــاا  ــدر مــين   ــع آــ ع  عدــظ عامــاخ   أبــال اةللــ  اةعســاء علــي   جــا  اةــ  غــري 

  ــع أن ب  ــظ ا هــاا ا  ــع ا  ــيع اجملمــع عليــ  عســد أهــع اةســس  صامماعــ  فأاــا 
معــاصر ـ  ن شــاء اا ـ   صةلــن مــا بــاةل     زاةــون أاــت  صشــيسل  ع ــداةظ ن 

 ــع ع ــداخلاةل دــدحون أهــع اة ــدع ص قدآــو   ص ــدافعون عــس   صحتــاربون هــاا ا 
 !.ا  يع اةاي أوع علي  أهع اةسس  فمن خظا اإلواع صحارب  ؟

 أةيذ هاا من أصضح اةرباهني أال   ل سون رداء اةسس  زصراخ ؟ 
صأالــ  بــسء علــل اإلآــسل صاملســلمني امــت ن اا بلــ  صبفتســتل  أهــع اةســس  

ح ـع  حقا   صمن بسبا هاه اةفتس  أ ا حت  ا  ظا  عن احلل    اة اطع  طمـا
ـوع  ةلـاحلل صاةتسلـي عـن اة اطـع فياهلـا مـن داهيـ  دهـي  ةلعري مـس   ص   ظضـل اةًظ

 . ا اإلآسل صاملسلمون
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 .صاا ظ طي  اختاصا ه  صشيس   هاا املسلك اةس  دبدااخ ةلتعيري 
رماين  اح  املعيار باةعبز عن اةتفظ   بـني علمـاء اةسـس  أ ـ ا  املعتقـد 

  اةعقا ـــــد املس ظفـــــ  طاملعتزةـــــ  صا شـــــاعظال اة ـــــ يح صعلمـــــاء اةلـــــسل مـــــن أ ـــــ ا
فـــــأ  ةـــــ  أن بت ـــــد  ة يـــــان  ضـــــابا مـــــس ة أهـــــع اةســـــس  : "صاملت ـــــوف    م  ـــــاص 

صامماع ؟ فمن طان هاا حاة    بؤمن مس  أن بستد د بلـسل بعـض امل تدعـ  يف 
 قظبـــــظ ص قعيـــــد مـــــس ة أهـــــع اةســـــس  صامماعـــــ   اـــــ    لســـــن اةتفظبـــــل بـــــني اةســـــين 

مـــس ة أهـــع اةســـس  )د ص ـــع مــن ربيـــع شـــ  مــن هـــاا اخللـــ  يف طتابــ  ص ـــ!! صاة ــدعي
ـاص حيـع اآتدـ د بلـسل مـن  لـ ذ ب دعـ  اةس ـ  ـ صهـو ( صامماعـ  يف اقـد اةًظ

( 31ص)بغض علي رضي اا عس  ـ  حيع  اص يف بيان املو   مـن رصابـ  امل تـدع 
ـــاين ـ ر ـ  اا: " صمـس   : "ـ   ـاص اإلمـال أبـو  آـ اا  بـظاهي  بـن بعقـو  اموًز

زا غ عن احلل  ادا اةل ب    د ًظ  يف اةسال حدبع   ذ طـان خمـاص  يف بدعتـ  
ةــيذ فــي   حيلــ     أن بؤخــا مــن حــدبع   مــا  (4)مأمواــاخ يف رصابتــ  ف ــؤ ء عســدي

 .اهـ   (3)"مل بقو ب  بدعت  (2)بعظ   ذا
 : أ و  
ع ة يان  ضابا املس ة عللأحسن: أوالق  وه   د صفقين اا عزًص  .اةًو

صطـــع مـــن  ظوـــ  هلـــ  أعـــظ  أاـــ  متلـــ ذ ب دعـــ     احلميـــدي فقـــ    صأمـــظه 
 .لتاز     ع   

                                                           

 .صهو خلأ ( عسد )يف املعيار ( 4)
اين يف طتا   اةدبظال (  ذا)صاة وا  (  ذ)يف املعيار ( 2)  ( .44ص)طما هو يف طسل اموًز

 (.83ص )املعيار ( 3)
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ــو اا أن لف ــين فيمــا : ث نياا ق  مل أ ــع صا احلمــد فيمــا خدــي  ممــا آــ ل  صأًر
اين مل بع   عس  ما رمي ب  من اةس  : بأيت   .فأبو  آ اا اموًز

عســـدي  ((اةدـــبظال يف أحـــواص اةـــظصاال))  ــــ صأاـــا أعلـــ  هـــاا صاحلمـــد ا ـ صةلتابـــ
 :اسستان ص د افل بققاما هاه اةت م  با دة  اةواض    مس ا 

أا  عا ظ ا  م  معع اإلمال أ د صابن معني صابن املـدبين صطـان اإلمـال أ ـد 
 . (4)بلا   

صأبـــو زرعـــ  صأبـــو حـــاح صأبـــو داصد صاةسســـا ي صاةرتمـــاي صبعضـــ   مـــن شـــيوخ  
اه فل  يظح  مس   أحد   باةس   ص  بغريه صهاا مـن أصضـح صبعض   من  سمي

 .ا دة  علل بظاء   صبعده عن اة دع  
: أن هساك رصابتني  دبس  با  ظا  عـن علـي رضـي اا عسـ   حـداما : صمس ا

في ــا راص مــت   باةوضــع صا  ــظا  يف اةت ــو  صهــو أبــو ع ــداةظ ن اةســلمي ب بــع 
راص ل ــــوص   صهســــاك  ــــظا ن : سيــــ   صيف اةظصابــــ  اةعاايــــ ةــــ   فســــري بدــــ    فســــري اة اط

 .أخظ   دص علل افي هاه اةت م  عس  
ــاين  مامــاخ مــن أ مــ  احلــدبع يف اةســس  شــدبداخ علــل أهــع :  ث لثاا ق  طــان اموًز

اة ــــدع ب ــــاخ  هــــع احلــــدبع اا ــــ اخ هلــــ  بــــاراخ هلــــ  مــــن أهــــع اة ــــدع طاشــــفاخ عــــن 
بلـــون معـــع هـــاا اةغيـــور علـــل اةســـس  احملـــار  أآـــاةي    املـــاطظال  فيســـت عد ًـــداخ أن 

ةل ـدع م تـدعاخ  صطيـ  بق ــع مـا  يـع فيــ  مـن ً ـ  راص مــت   باةلـا  م تـدع ضــاص 
 .يف اةو   افس  صمن   ع راص ل وص 

                                                           

 14ص )ع ـداةعلي  ع ـداةع ي  اة سـتوي /   اةدبظال ة م اةفاضع اةدـيمح اا ظ مقدم  طتا( 4)
 ص)هـــ صمقدمــ   ــ  ي اةســامظا ي  4144. ل . ادــظ دار اةل ــاصي باةظبــا  ( . 64ـــ 

 .بريصت . دار املعظف  . ل ( .46ـ  41



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بيان فـساد  المعــيار 
 

 

  499 

ص د اقع ذةك  اح  املعيار  فساا ما  اة  ابن ح ان بدصن  آساد صآـاا 
أ  اب    فيعتمد رصاب  رصاب  اةسلمي عن اةدار لين  فاا ظ طي  بتسع  اهلو  ب

ل ـوص صرصابــ  راص غـارا يف بــدع اةت ــو  اةغـاا مــت   باةلــا  يف  مـال مــن أ مــ  
اةســس  شــدبد اةغــريال علي ــا شــدبد اةوطــأال علــل أهــع اة ــدع   بفعــع ذةــك يف غمــظال 

   اهظه باةغريال علل اةسس  
 .ومهم  تكن عند اميئ من خليقة      وإن خ له  تخفى على الن س ترلم
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   ظلم ص حب المري ر للجوزج ني 
 :     ص حب المري ر 

ـ رضـي اا عسـ  ـ صطعسـ   (4) سق ـ  ةععمـان: صممـا بـدّع بـ  ربيـع آـيد  لـ  "
اين مع حتقـل علـ  اةت ـدبع ص ـد ذطظاـا ا ـوص  في   فما ة  أحب  عن   دبع اموًز

 قظبــظ ا  مـ  يف بيــان بدعتــ  ؟ بــع مــا باةــ  بستدــ د بلسمــ  ـ صهــو طمــا بيســا ـ يف 
 .(2)"ارتك اإلًاب  ةظبيع صمظبدب ! مس ة أهع اةسس  صامماع  ؟

 .من اإلًاب  ما آ ل يف مسا دت  :  أوالق : أ وص 
مــن ولـ  أهــع اةت ـز   فضــيع أهـع اة ــدع علـل أهــع اةسـس  صطعــس   : ث نيا ق 

يف أهع اةسس  صدفاع   عـن أ مـ  اة ـدع صاةضـسص صعلـل ا  ـع مسـاصا   بـني أ مـ  
 .م  اة دع اةسس  صأ 

فاا ظ  ةي  طي  بدغ  عليي بسيد  ل  اةاي وع من اة دع اةلرب  مـامل 
 . يتمع يف غريه 

أبلـــــاة ين بت ـــــدبع  مـــــال ث تـــــ  بظاء ـــــ  عســـــدي  ين اا دـــــ  آـــــيد  لـــــ  يف 
ضس    اةلـرب  اةلعـريال اةـيت اقلت ـا بـاحلظ  مـن طتـ  أةف ـا بيـده   صطـان بدـظ  

ن مـــات  فليـــ  بســـو  بـــني هـــاا صبـــني  مـــال علـــل ط ع ـــا صادـــظها يف حيا ـــ     أ
 .ًص   ة   م  مل  ع   علل بك اةسقد 

أن بلون ربيع ًاهس جا مساه فيمـا : اةتفسري اةعاين":     ص حب المري ر 
   ( صاةلتــ  صاةلوا ـــ  (3)مــس ة أهــع اةســس  صامماعـــ  يف اقــد ا شــساص)بعــد 

                                                           

هع أا  معرت  بأا   د  سق  ععمان صغريه من اة  اب ؟ م ما هو مو فك من آيد صممن ( 4)
 .عس  بعد اعرتافك  اا ا مظ اةل ري؟ بدافع

 ( .81ص )املعيار ( 2)
اص : طاا صاة وا  ( 3)  .اةًظ
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املـس ة )اةسـابق  ةتأةيفـ  طتابـ   مدال  ظب      زبد عن بضع آـسني   صأاـ  طـواص املـدال
هـــ طــان بعتقــد أن مــس ة أهــع اةســس  صامماعــ  بقــول علــل املوازاــ  أص 4142آــس  ( 

علـل ا  ــح أاـ    حــظز عســد أهـع اةســس  صامماعــ  يف حلم ـ  علــل ا شــساص 
  م  اـ  ااقلـ  عسـد  أةيفـ  !!من ذطظ باآن امل تدع  صاةسلوت عـن بيـان بـدع  

د    اةضــد  فمــن ذطــظ باآــن امل تدعــ  صاةســلوت عـــن ةــاةك اةلتــا  مــن اةضــ
ـــــو  ذطـــــظ بـــــدع   صاةســـــلوت عـــــن باآـــــس   فســـــ  ان م ـــــظ   بـــــدع      ًص

 !!.ا حواص
صمن طان هـاا حاةـ  بس غـي أ ي بعـويص عليـ  يف بيـان مـس ة أهـع اةسـس   اـ    
بــؤمن أن وـــظز بعـــد آــسني  س ـــع جـــس ة ًدبــد بسســـ   مـــظال أخــظ     أهـــع اةســـس  

 . (4)"ماع صام
 : أ و  
ـع مـن ذةـك اة ــس  اةـاي ب ـن أاـ  أحـال بلـع شــ  : أوالق  طـأني هـاا اةًظ

علمــاخ مســا ص د ــ  صأاــ  مع ــول مــن اخللــأ صام ــع بــ عض ا مــور   فــأعل  اةعلمــاء 
بعـــد ا ا يـــاء ةـــو ادعـــل أاـــ  بعلـــ  طـــع شـــ  ةعـــد ذةـــك مســـ  آـــسفاخ ًص ـــسخ فليـــ  

 !جعلي؟
وع    مــن بــدع أهــع هــاا احلــز : ث نياا ق    اةســيئ  صاخللــريال أ ــ  بعــريصن بــاةًظ

احلـل ب بــع با هتــداء    احلــل صبعتربصاــ  عي ــاخ ط ــرياخ ص سا ضــاخ صااتقــا خ مــن اةضــد    
ـــاص عســـد  اةضـــد   فاة قـــاء علـــل اة اطـــع أص ام ـــع هـــو اةلمـــاص صأع ـــ  ميـــزات اةًظ

 .هؤ ء 

                                                           

 ( .85ص )املعيار ( 4)
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د اخلـــاة  فعلـــل مـــس ب   ا اتقـــاص مـــن اةدـــظك صع ـــادال ا صثـــان    اةتوحيـــ
صع ادال اةظ ن عي  ط ري   اـ  ااتقـاص مـن اةضـد    اةضـد  صا اتقـاص مـن اةـظفض 

 .صاة دع اةلرب  عي   ا  ااتقاص من اةضد    اةضد 
 .صا اتقاص من ام ع صاخللأ اق  صضسص  ا  ااتقاص من اةضد    اةضد
ظ    أةــيذ هــاا مسلــل أهــع اةلفــظ اةــابن طــااوا بعــريصن مــن ااتقــع مــن اةلفــ

 !اإلآسل بأا   اب  ؟
إن كاا د ليةاالن  عاان }  أةـيذ هــاا مسلــل مــن  ــاةوا يف حــظ   ةظآــوص اا 

 .{  ملهتن  لوال أن صبين  عليه 
وسوف يرلمون حين ييون الر اب من أضل سابيال   أرأيات }:  اص  عا   

أاــا   أطفــظ [ 13ـــ12اةفظ ــان ]{ ماان اتخاا  إلهااه هااواه أفأناات تكااون عليااه وكاايال
 ء احلزبيني   صةلس   لاربون دعاال احلل صاةسس  صما ه  عليـ  مـن احلـل صاةسـس  هؤ 

ع    احلل  اا املسلل اماهلي ا رعن   .جعع هاا املسلل  صلاربون من بًظ
فســ  ان م ـــظ  : "صاا ــظ  ةيــ  بقــوص متعب ــاخ مت ســظاخ مــن  دراطــي ةل ــل 

و مــن  عليقــ  علــي   م  اــ  م بعلــل يف احلاشــي  علــل آــلي  اهلــسا بس ــ" ا حــواص
علـــل مس بـــ  اةفاآـــد   بعـــوص علـــل أحـــد ااتقـــع    حـــل أص خـــري   ص  بعـــوص    
علل املقيمني علل اة اطع امل ظبن عليـ    أص املستقلـني مـن احلـل    اة اطـع ط ـاص  

 .طعري من أهع هاا احلز  
اةل ـــ  م ـــظ  )  ص ـــن اـــدعوا جـــا طـــان بـــدعو بـــ  أطمـــع اةظآـــع بمـــد 

   طاعتــك   صبــا مقلــ  ) (4)صعســد أ ــد (4)(   ــظ   لوبســا علــل طاعتــكاةقلــو 
 ( .اةقلو  ث    ل  علل دبسك 

                                                           

 ( .2651)مسل  اةقدر حدبع ر   ( 4)
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أاـــا صا احلمـــد مـــن دهـــظ أالـــظ مـــس ة املوازاـــات علـــل مـــن بســـتسدم  :  ث لثااا ق 
ةلــدفاع عــن أهــع اة ــدع  م ملــا طمظحــ  املؤةفــات صااتدــظت اةــدعابات هلــاا املــس ة 

دحضــ    فأةفــ  طتــابني فلــان في مــا مــن احلبــة  اة اطــع أمئــ     اةتــأةي  يف
صاةرباهــني مــا بــعلة  ــدصر أهــع اةســس  املعا ــظبن صا احلمــد  ص ــد أبــدصه  اــ  احلــل 

 .صمس ة اةسل   صعلل رأل املؤبدبن اةديمح ابن باز صا ة اين صاةفوزان صاةع اد
ص د شظا ب  أهع اة دع اةابن بتمس ون جـس ة اةسـل  صبت ـاهظصن بـاحرتال 

مـــــاء اةســـــس  املعا ـــــظبن أص بعضـــــ    صصا ع ـــــ  اـــــس  ذةـــــك صطتـــــ  شـــــيس   عل
 .مد وا  بلعس   ص دوب   

________________________________ 

(4( )2/468. ) 
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   تشبع ص حب المري ر بم  لم يرط 
 :     ص حب المري ر 

ب بــع ( امدبــد)ص  ( اةقــد )صةســسا حبمــد اا ممــن بوافــل ربيــع علــل ماه ــ  "
صامماعـــ  طدـــيمح  اســـري صفـــل مـــس ة اةسقـــد اةـــاي  ـــظره بققـــو مـــاه  أهـــع اةســـس 

اإلآـــسل ابـــن  يميـــ  يف لمـــوع اةفتـــاص  صاةـــاه  يف مؤةفا ـــ  صاحلـــافظ ابـــن طعـــري يف 
 اروـــ  صاةـــاي بــــتلس  يف اةتس يـــ  علــــل اة ـــدع ا عتقادبــــ  اةـــيت  لــــ ذ  ـــا املــــرًت  
صاةت ابظ من ا  اعـ  في ـا أص اةتعوبـع علـل طسمـ  يف املسـا ع ا عتقادبـ   صا اتفـاع 

ةــك  صعــدل  هــدار حســسا   باةلليــ   ًــع بدعتــ   صهــو مــس ة بلت ــ  فيمــا عــدا ذ
دبـــده صةعـــع اا .  ـــا   علـــل اةتوآـــ  صاةس ـــف  طمـــا  ـــظ  خسفـــاخ ةظبيـــع يف  دجـــ  ًص

. مس ة أهـع اةسـس  صامماعـ  يف اقـد )علل طتاب  املسمل  (4)بيسظ  فظاد رد مف ع
بـظاء   صا ص    فإا  جتـ  فيـ  علـل أهـع اةسـس  صاسـ   ةـي   مـا هـ  مسـ  (  خل. . 

بظبيــع ـ صمــن طااــ  بضــاعت  يف اةعلــ  معــع بضــاعت  أن   بت ــد  ة  ــع  لــك 
 . (2)"اةقضابا املس بي   ا  ةيذ من أهع  لك املساةك

 : أ و  
 .من أفظ  اةفظ  أن بسس   ا مس ة  د  أص ًدبد : أوالق 
ة ــدع مــن أفــظ  اةفــظ  اســ   مــا بســري عليــ  احلزبيــون يف ا ــظال أهــع ا: ث نياا ق 

صاةا  عـس   ص  آـيما رحصآـ      ابـن  يميـ  صاةـاه  صابـن طعـري   صاةـدةيع علـل 
هاا اةلا  أ   مسا بدأصا  اا اةتل يذ مل بستليعوا    اةيول أن بسقلوا شـيئاخ عـن 

                                                           

 ن بيســك صبــني مــا  دعيــ  . اا ــظ    هــاا اماهــع اةضــاص أبــن بضــع افســ    صطيــ  بزهــو  ــا ( 4)
عساا اإلبع   صيف طتابك املعيار عربال ةك صةغريك  ن طس  ممن  ـسفع   ملظاحع  سقلع دص ا أ

 .اةعرب
 ( .86ـ 85ص )املعيار ( 2)
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آــل  ا مــ  مــن اة ــ اب  صاةتــابعني صأ مــ  اهلــد  يف  أبيــد هــاا املــس ة صمــا اســ وه 
 علــــل بــــ عض املتدــــاب  مــــن طسمــــ    صطت ــــ  املليئــــ     ابــــن  يميــــ  طــــا  ص ل ــــيذ ص 

باةس وص اةواض   امليـ  يف ذل أهـع اة ـدع  ذمـاخ ص ـدحاخ لـظداخ ةـيذ فيـ  شـ  مـن 
املوازاــات   أطــرب دةيــع علــل افــرتا    علــل هــاا اإلمــالب بــع حيا ــ  طــان ًل ـــا يف 

 . ً اد أهع اة دع صبظ  اةظد علي   ً اداخ 
  لشاي  اإلساالم بمواجه تاه ألهاال  ماد  عباداليحمن عبادالخ لق

 البدع ثم نكوصه على عقبيه 
 اص ع داةظ ن ع ـداخلاةل يف اةعسـاء علـل شـيمح اإلآـسل ابـن  يميـ  بعـد طـسل 

 :  ًيد يف اةعساء علي  
صةقد  عظ  شيمح اإلآسل يف آ يع ذةك     فسيد مزاع   و  اةدـظ طل ـا "

اةســابع اهلبــظي صأصا ــع اةعــامن اةــن ااتدــظت صآــادت املســلمني يف ع ــظه يف اةقــظن 
فت ــــد  بــــاةظد علــــل اةفسآــــف  صأذاــــا   صاةظافضــــ  صأطــــاذب    صاة اطسيــــ  صخ ــــع   
صافا    صاة وفي  صعقا ده  اةفاآدال ص ظها    صةلمتللمني صحلفا    ص أصبس   

ةدـــيوخ   ص ع ـــ    آلرا  ـــ  املساةفـــ  ةللتـــا   (4)اة اطلـــ    صةلمقلـــدبن صع ـــاد  
 . ار  صضسهل  صاةي ود صخ ع   ص فساده  صاةسس  صاةس

صأة  يف ذةك صطت  صدرل صآـافظ صارحتـع صاـا ر   صمل بلتـ   ـاا أبضـاخب 
بع ًـظد آـيف  ةقتـاص اةتتـار فبمـع اممـوع ملس ـا   صصحـد  ـ  املسـلمني حلـظ   
صخـا  املعــارك صا ــظه اا علـي   صهــو يف طــع هــاا عـاز  عــن اةــدايا مل بتــزصز صمل 

 .أص ب ين داراخ صبتسا عقاراخ    ما أراده من دار اآلخظال  بلتسز ما خ 

                                                           

 .صغلوه  يف شيوخ   : ةعل  بق د غسال املتع  ني   صاةتع ري اة  يح أن بقاص ( 4)
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صعــامل هــاا شــأا    شــك أن بلعــظ أعــداحه صحســاده فقــد عــاد  اةــدايا طل ــا 
يف اا صخا ــ  طــع مس ــظ  يف ذات اا صمل بــداهن أمــرياخ ص  صزبــظاخ يف احلــل ب بــع 

س     صدخـع  دع ب  حيع طان   صةاةك طعظت ابتسءا   صبس  فس ول  من ب
أخظ  ص  بست ي من آبن حن بزز ب  يف آبن  خظ ص  بس ظ يف باطمـ  حـن 

صطــع ذةــك صهــو  ــابظ بتســ  بــع فــظح مست دــظ أن . .  عقــد ةــ  باطمــ  ًدبــدال 
أطظمــ  اا بلــع هــاه اةلظامــات صهيــأ ةــ  طــع هــاه ا آــ ا  ةيسدــظ علمــ  ص ع ــ  

اخلـري يف زمااـ  صأوذًـاخ ةلعـاملني يف ب   أهع اخلري ة  فلان  ـدصال ةلعـاملني مـن أهـع 
 . (4). . . "ص ت  

فأبن ع داةظ ن ص سميـاه اةيـول مـن مـس ة شـيمح اإلآـسل صموا فـ  اة ـ ي   
 اة اد   املسل   من أهع اة دع ؟ 

ــاص هــو ص سميــاه علــل أهــع اةســس  ولمــاخ صعــدصاااخ دفاعــاخ عــن  فلــ   ــاص ًص
 !أهع اة دع صاةضسص ؟ أهع اة دع صاةضسص صط  طت وا يف اةدفاع عن

صطـــ  زبفـــوا علـــل أهـــع اةســـس  مـــن أ ـــواص صمســـاهة بتـــربأصن مس ـــا   فلـــ  هـــي 
املسافات اهلا ل  بني ع داةظ ن ص سمياه صأشياع  صبني ابن  يمي  صمس ب  ًص اده 

 .صبس   يف ذات اا 
  بستليع أحد أن بل ل شيمح اإلآسل ابن  يمي  يف طع ش    صةلـن مـن 

 !  يف مقاصم  اة دع صأهل ا ؟هو علل مس ب
 !أربيع أل ع داةظ ن صحزب  صأ  اع  صأشياع ؟
ــــ   ــــ  )صمــــن اةلــــا  اةواضــــح امللدــــو   وة صذةــــك أن ( صاةــــاه  يف مؤةفا 

في    ((املغين))  ص ((اةدبوان يف اةضعفاء))ص ((امليزان))ةلاه  أربع  طت  يف امظح هي 
                                                           

 ( .1ص )حملات من حياال شيمح اإلآسل ( 4)
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يف  ظوــ  احلــار  احملاآــ  عــن أيب  صأمــا اةلتــ  فقــد اقــع ((اةــابع علــل اةــدبوان))ص
 .زرع  اةت ابظ من طت  احلار  صأبد ذةك باةت ابظ من طت  غريه 

 
 :     ال هبي 

شــ دت أبــا زرعــ  ص ــد آــئع عــن :  ــاص احلــافظ آــعيد بــن عمــظص اةربدعــي "
 بــــاك صهــــاه اةلتــــ    هــــاه طتــــ  بــــدع  : احلــــار  احملاآــــ  صطت ــــ  فقــــاص ةلســــا ع 

. اك جتـد فيـ  مـا بغسيـك    يـع ةـ  يف هـاه اةلتـ  عـربالصضس ت عليك با ثظ فإ
 .من مل بلن ة  يف طتا  اا عربال فليذ ة  يف هاه اةلت  عربال : فقاص 

بلغلـــــ  أن آـــــفيان صماةلـــــاخ صا صزاعـــــي  ـــــسفوا هـــــاه اةلتـــــ  يف اخللـــــظات 
 صاةوآاصل   ما أآظع اةسال    اة دع ؟ 

 !ني صأبن معع احلار ؟ اص اةاه  مات احلار  آس  ثس  صأربعني صما ت
فلي  ةـو رأ  أبـو زرعـ    ـااي  املتـأخظبن طـاةقوت  يب طاةـ  صأبـن معـع 

 اةقوت ؟
طيــ  ةــو رأ   بــ  ا آــظار  بــن ً ضــ  صحقــا ل اةتفســري ةلســلمي ةلــار 

 !ةـم مل ؟
طيــ  ةــو رأ    ــااي  أيب حامــد اةلوآــي ـ بعــين اةغــزاا ـ يف ذةــك علــل  

 !ت؟طعظال ما يف اإلحياء من املوضوعا
 !طي  ةو رأ  اةغسي  ةلديمح ع داةقادر ؟

 !طي  ةو رأ  ف وص احلل  صاةفتوحات امللي  ؟
بلــل ملـّـا طــان احلــار  ةســان اةقــول يف ذاك اةع ــظ طــان معا ــظه أةــ   مــال يف 
احلدبع في   معع أ د بن حس ـع صابـن راهوبـ    صملـا  ـار أ مـ  احلـدبع معـع ابـن 
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ني ط ــاح  اةف ــوص صابــن آــفيان ـ اةدمخيســي صابــن شــ اا  طــان  لــ  اةعــارف
 .(4)"صاة وا  ابن آ عني ـ اسأص اا اةعفو صاملساب   مني 

رح  اا أبا زرع  صأ م  احلدبع يف ع ظه طيـ  ةـو رأ  طتـ  آـيد :  أ و 
  اةــــيت بلعــــن في ــــا يف أ ــــ ا  رآــــوص اا ((طاةعداةــــ  ا ًتماعيــــ )) لــــ   

  صبلفـظ   ن أ  ا  رآوص ااصبسق  خسف  ععمان  صبلفظ في ا بين أمي  م
في ا دصةـ  بـين أميـ  صبـين اةع ـال  لفـرياخ مللقـاخ  صبـدعو في ـا    ا شـرتاطي  صجبـد 
في ا ثورال ا صغاد علل ععمان بن عفان  صبدعي علي  أا  حتلم  أآـذ اإلآـسل 

 !يف ع ده صحتلم  رصح اإلآسل يف ع ده ؟
ظ  في  طلم     ة     اا  فلي  ةو رأصا ه  صابن  يمي  طتا  اة سص  حت

ود؟  !صحتظ  في  دعوات اةظآع    اةتوحيد ص قظر في  صحدال اةًو
طيـ  ةــو رأ  أبـو زرعــ  صأ مـ  احلــدبع يف ع ـظه صابــن  يميـ  ص سميــاه صابــن 

 .ع داةوها  ص سمياه 
صرأصا بــا ي طتـــ  آــيد  لـــ  صمــا في ـــا مــن حتظبـــ  ةاآــسل صبسبـــا صطـــوال  

املســـلمني صمـــا في ـــا مـــن ً ـــع صضـــسص   صرأصا مـــس ة واعـــ  صرأصا طتـــ  اإلخـــوان 
 .اةت ليغ صما عسده  من شظك صخظافات 

صرأ  لـــدد اةع ـــظ صباعـــع ا مـــ  ابـــن دمخيســـي اةع ـــظ صابـــن شـــ اات  صهـــو 
بس  صبسسظ مـن علمـاء املـس ة اةسـلفي صجـدح صجبـد أمعـاص آـيد  لـ  صاةـرتايب 

 !ًل   هو ص سمياه؟صرحصل أهع اة دع صاةفنت  صبواا صبعادي من أ
بع طي  ةو رأصا مؤةفا   يف اةلعن يف أهع اةسس  صحظ   صدبيـد أهـع اة ـدع 

 !صاةا  عس   ؟
                                                           

 ( .4/134)امليزان ( 4)
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 !صطي  ةو رأصا  أةي   سمياه يف هابن اجملاةني ؟
صر  اةســـماء صا ر   ةـــو طـــااوا أحيـــاء صرأصا مـــا بـــظاه صبس يـــ  اةســـلفيون مـــن 

طي  .     ع عتاال أهع اة دع اةواض نيع داةظ ن ع داخلاةل ص سمياه ة دحا حبظ 
  صه   د صضـعوا علـل عـا ق   حـظ  أهـع اةسـس  صاةـا  عـن أهـع اة ـدع صأ ـلوا 

 .هلاه احلظ  ا  وص صهدموا من أًل ا أ و  
   تأييد علم ء السنة لكت ب ت ربيع في منهج النقاد وغيايه ومانهم

 ابن ب ز واأللب ني 
  فقـد ذطـظت غـري مـظال  أبيـد علمـاء اةسـس  يف فيما بتعلل جس ة اةسقد :  ث لث ق 

هـــاا اةع ـــظ ملـــس ة اةسقـــد اةـــاي صضـــ ت  يف عـــدد مـــن طتـــ    معـــع مساحـــ  اةدـــيمح 
ــــاز صاةدــــيمح  ــــاو اةفــــوزان صاةدــــيمح ع ــــداةعزبز اةســــلمان صاةدــــيمح  ع ــــداةعزبز بــــن ب

 .ا ة اين صاةديمح أ د بن لني اةسبمي صاةديمح زبد بن بمد هادي 
ــع مــن شــاء    م ماانهج أهاال الساانة والجم عااة فااي نقااد )قدمــ  طتــايب فلرًي
ةيتأطـــد مـــن هـــاا   ( النصاااي الرزياااز)صمقدمـــ  طتـــايب  (اليجااا   والكتاااب والطوائاااف

صةيتأطـــد أن هـــاا هـــو مـــس ة أهـــع اةســـس  صامماعـــ  اةـــاي آـــارصا عليـــ  يف اةسقـــد يف  
ــــاص صيف طتـــ  اةعقا ــــد صغريهــــا  صأاـــ    جلــــن اةتمييــــز بـــني أهــــع احلــــل  طتـــ  اةًظ

ع صاةســـس  صاة دعـــ    ص  اةتمييــز بـــني  ـــ يح ا حادبــع صضـــعيف ا     ـــاا صاة اطــ
 .املس ةب بع   بااد عن اإلآسل صاةسس     ب  

فلقــد طعـن اةدــيمح ا ة ـاين مــظات يف مـس ة املوازاــات صبـ ـنيي أن مــس ة  وأخياياق 
 .اةسقد اة  يح عسد أهع اةسس  هو اةاي بسري علي  ربيع بن هادي 

 : ع ب  اةديمح ا ة اين يف هاا اة دد اةس  اآليت صمن  خظ ما  د 
 :  اص اةديمح ا ة اين حف   اا 
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. ما بلظح اةيول يف آاح  املسا دات بـني طعـري مـن ا فـظاد حـوص مـا بسـمل "
 .في نقد اليج  ( ب لموازنة)ه ه البدعة الجديدة المسم ة أص حوص . 

ستقـد  ظوـ   ارويـ  ف سـا اةسقد  ما أن بلـون يف  ظوـ  اةدـس  امل: أاا أ وص  
  بد من ذطظ ما لسمن صما بقـ مح جـا بتعلـل بـاملرًت  مـن خـريه صمـن شـظه  أمـا  ذا  
ـــع هـــو حتـــابظ املســـلمني صاا ـــ  عـــامت   اةـــابن   علـــ   طـــان املق ـــود برتوـــ  اةًظ
ــاصب بــع  ــد بلــون ةــ  مسعــ   ــاص صمعاةــ  اةًظ ــاص صمسا ــ  اةًظ عســده  بــأحواص اةًظ

يــدال صمق وةــ   عســد اةعامــ   صةلــن هــو بسلــوي علــل عقيــدال آــيئ  أص علــل حســس  ًص
ـع  حـني ذاك . . خلل آي   هؤ ء اةعام    بعظفـون شـيئاخ مـن ذةـك عـن هـاا اةًظ

  ذةـك  ن املق ـود حـني ذاك (الموازناة)ه ه البدعة التاي ساميت الياوم باا   أيت 
ريال اةس وبـ    اةس ي   صةيذ هو اةرتو  اةوافي  اةلامل   صمن درل اةسـس  صاةسـ. . 

 اســا يفــد يف  (الموازنااة)هاا ا المباادأ المحاادث اليااوم وهااو بدــك بــ لسن  طــسا 
عدظات اةس وص من أحادبع اةظآوص علي  اة سال صاةسسل باطظ اةسـيئ  املتعلقـ  
باةدس  ةلمساآ   اةيت  ستلزل اةس ـي   ص   سـتلزل  قـد   ظوـ  طاملـ  ةلدـس  

ادبـع يف ذةـك أطعـظ مـن أن  ست ضـظ يف هـاه اةاي بظاد ا ح اةسال مسـ   صا ح
اةعباةـــ    صةلـــن   بـــأل مـــن أن اـــاطظ معـــا خ أص أطعـــظ  ن  يســـظ  ذةـــك  ًـــاء يف 

ــسخ اآــتأذن يف اةــدخوص علــل اةســ   ــلل اا : )اة ــ يح  ــ يح اة ســاري  أن ًر
ا ـااوا ةـ  . . ا ااوا ة  بئذ أخو اةعدريال هـو : علي  ص ة  صآل  فقاص علي  اةسسل 

ـع صطلمـ  عليـ  اةسـسل هـّر ةـ  صبـّر   . . خو اةعدـريال هـو بئذ أ فلمـا دخـع اةًظ
ا ــااوا ةــ  : بارآــوص اا ملــا اآــتأذن يف اةــدخوص  لــ  : صملــا خــظز  اةــ  ةــ  عا دــ  

: بئذ أخو اةعدريال هو  صملـا طلمتـ   هددـ   ةيـ  صبددـ   ةيـ     ـاص بـا عا دـ 
ــع مل ( خمافــ  شــظه   ن شــظ اةســال عســد اا بــول اةقيامــ  مــن بتقــي   اةســال هــاا اةًظ

ا يســا  ــلل اا عليــ  ص ةــ  صآــل    ذةــك  هاا ه البدعااة الرصاايية الجدياادةبل ِّــل فيــ  
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ـع حـن  ـاص  ص أـا هـو لـاص ةلت ـابظ صاةتعظبـ   ـاا اةًظ  ن اجملاص ةيذ  ظوـ  اةًظ
ا ر  من هاا اةق يع أبضاخ صةعل  أةل  صأمـذ باحلبـ  يف هـاا املوضـوع  ن ذاك  لم

ـــع ا ـــ  اةًظ بقـــوص شـــظاح ( بـــئذ أخـــو اةعدـــريال هـــو : )ةـــاي ذمـــ  عليـــ  اةســـسل بقوة
بأا  طان من املسافقني صطان رآوص اا  لل اا عليـ  ص ةـ  صآـل  بتأةفـ  : احلدبع 

حـــن بلفـــي شـــظه أ  اعـــ  املـــؤمسني بـــ  عليـــ  اةســـسل  ةلـــن املعـــاص اةتـــاا  أمـــذ  يف 
اةســـ   ـــلل اا عليـــ  ص ةـــ  املوضـــوع  اـــ  بتعلـــل بـــامظأال مســـلم  حيسمـــا ًـــاءت    

ــ معلـول أن طـسخ مـن .  إن أب  جهم ومر وية خطبا ني: بارآوص اا : صآل  فقاة 
لني مــن أ ــ ا  اةظآــوص عليــ  اةســسل صاةســا ل  هــي امــظأال خل ــ  مــن طــع  اةــًظ

ـع  ـعلوك   صأمـا أبـو ً ـ  )فقاص علي  اة سال صاةسسل . مس ما ـ  أمـا معاصبـ  فًظ
هــاا ذل    هــاا  ــدح  فقــ   صمل بــاطظ باآــن طــع مــن ( قــ فــس بضــع اةع ــا عــن عا 

لني  ةــــ    ؟  ن املـــظأال ًـــاءت  ستس ـــح اةظآـــوص عليـــ  اةســـسل يف أب مـــا  ق ـــع  اةـــًظ
اةتزاصز مع   فـاطظ عليـ  اةسـسل هلـا مـا بعلـ   ـلل اا عليـ  ص ةـ  صآـل  مـن ط يعـ  

ـــع فقـــرياخ  ـــع فـــإذا طـــان اةًظ   ًـــاه ةـــ  بـــني  اةسســـاء فيمـــا بظغـــ  املـــظأال عـــادال يف اةًظ
اةســال  صممــا   رغ ــ  ةلسســاء يف معلــ   طــاةك  ذا طــان ضــظاباخ ةلسســاء أص طــان طعــري 
ا آفار فلع من اةو فني  مظو  هاه اةللم  أص فمسظت هـاه اةللمـ  مـن شـظاح 

ـــع   بضـــع اةع ـــل عـــن : )احلـــدبع حيسمـــا  ـــاص عليـــ  اةســـسل أمـــا أبـــو ً ـــ  فًظ
أل أا  جملظد مـا بـظ  خلـأ مـن املـظأال بسـارع     بعين طساب  عن طعظال ا آفار( عا ق 
امل ـ  ( ضـظا  ةلسسـاء) د  يع في  بلع من اةتفسريبن   اةـظاًح هـو أاـ  . . ضظ ا

لني صمل بـــاطظ مسا   مـــا صأ مـــا  مســـا بـــاا  أاـــ  عليـــ  اةســـسل ذطـــظ عيـــ  هـــابن اةـــًظ
 . خل . . .صرآوة  صأطاعا اا صرآوة  

 للـ  اةعلمـاء عـن اآلبـات صا حادبــع  صحـد  عـن هـاا ص  حـظز ةـاةك ملــا
اةيت ًاءت يف حتظ  اةغي   مل بسع      أن ب يسوا ا  اخ ة م  أاـ  ةـيذ طـع غي ـ  
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هي بظم   ص د وع ذةك بعض اةعلماء اة ظفـاء يف بيتـني مـن اةدـعظ فقـاص  ـا ل   
 : 

 
 القد  لياااس بغيبة في ستة        متاااااإلم ومريِّف ومح ر

 ومستفت ومن       طلب اإلع نة في إزالة منكي ومج هي فسق ق 
صاحلـــدبع يف شـــظح هـــاه اخل ـــاص اةســـ  املـــاطورال يف هـــابن اة يتـــني حـــدبع 

ن هاؤالء إ: طوبع  صةلن امل   فيما بتعلل  اا اةسـؤاص أن أ ـوص يف ختـال امـوا  
ال ين ابتدعوا بدعة الموازن ت هم بال  اك يخا لفون الكتا ب ويخا لفون السانة   

مـن أًـع هـاا  القولية والسنة الرملية   ويخا لفون مانهج السالف الصا لح   السنة
املس ة  ن رأبسا أن استمي يف فق سا صف مسا ةلتا  ربسا صةسس  ا يسـا  ـلل اا عليـ  
ص ةــ  صآــل     اةســل  اة ــاو   مل ؟   خــس  بــني ممســلم نْي فيمــا أعتقــد أ ــ  

 .ا من بعده   خل ممن ًاح .. ص . . أ قل صأصرع صأعل  ص 
ـــع ذطـــظ يف اةقـــظ ن اةلـــظ  صهـــي مـــن أدةـــ  اخل ـــل  ا ص   ( ماااتإلم)اا عزًص

فــإذا  ــاص امل لــول فــسن { ال يحااب ا  الجهااي ب لسااوء ماان القااو  إال ماان ظلاام}
وا  هاا ه الةاااللة الحديثااة ماان . اذطــظ ةــ  باآــس  بــا أخــي؟: ولمــين   أفيقــاص ةــ  

وأنا  فاي اعتقا دي أن الا ي حمال    نأعجب م  يطي  في الس حة في ها ا الزما 
هؤالء الشب ب على إحداث ه ه المحدثاة واتبا ع ها ه البدعاة هاو حاب الإهاور  

وإال مان كا ن دارسا ق للكتا ب ودارسا ق ( حب الإهور يقصم الإهور: )و ديم ق  يل 
 .للسنة ولسيية السلف الص لح 

ص فيــ  حيسمــا بــرًت  ةلدــس  بقــو . . . هــاه طتــ  أ مــ  امــظح صاةتعــدبع   
عــ      ظوتــ  اةــيت  ضــعي  بقــوص فيــ  طــاا  صضــاع آــي  احلفــظ   ةلــن ةــو ًر
ع متع داخ زاهداخ  ـاحلاخ  صرجـا جتـده فقي ـاخ  دت اةًظ أحمل   ةي ا يف ابتداء ًوايب ةًو
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مــن اةفق ــاء اةســ ع  ةلــن املوضــوع اآلن ةــيذ موضــوع  ظوــ  هــاا اإلاســان   ظوــ  
 .معاة  طما ذطظاا أص خ  حتي  بلع ما طان علي  من مسا   أص من

ةــــاةك باخت ــــار أاــــا أ ــــوص صةعــــع هــــاا اةقــــوص هــــو اةقــــوص اةوآــــ  يف هــــاه  
ـع : املسا دات اةيت جتظي بني اةلا فتني هـو اةتفظبـل بـني مـا  ذا أرداـا أن اـرًت  ةلًظ

فســـاطظ باآـــس  صمســـاصب    أمـــا  ذا أرداـــا اةس ـــح ة مـــ  أص  ذا طـــان املقـــال بقتضـــي 
طظ مـا بقتضـي  املقـال مـن حتـابظ مـن   ـدبع مـن  ضـليع صرجـا اإلياز صا خت ـار فسـا 

من  لفري أبضاخ  ذا طـان شـظصل اةتلفـري مت ققـ  يف ذاك اإلاسـان  هـاا مـا أعتقـد 
 .أا  احلل اةاي وتل  في  اةيول هؤ ء اةد ا  

إن ح مل راية الجاي  والتراديل الياوم فاي الرصاي الح ضاي : صباخت ار أ وص
ربيااع  والاا ين ياايدون عليااه ال ياايدون عليااه برلاام أبااداق   وبحااق هااو أخوناا  الاادكتور

والرلم مره وإن كنت أ و  دائم ق و لت ه ا الكالم له ه تفي ق أكثي من مية أنه لاو 
يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الن س ساواء كا نوا مراه أو علياه   أما  

يت إلياه منفا ق مان من حيث الرلم فليس هن ك مج   لنقد اليجل إطال  ق إال م  أ ا
 ئ من الشدة في األسلوب   أم  أنه ال يوازن فه ا كالم هزيل جاداق ال يقولاه إال 

إم  رجل ج هل فينبغي أن يترلم  وإال رجل مغيض   وه ا ال سبيل : أحد رجلين 
 .لن  عليه إال أن ندعو ا  له أن يهديه سواء الصيا  
 .(4)"لحمد   رب الر لمينه ا هو جواب السؤا    وبه ا القدر كف ية وا

 .اات ل طسل اةديمح ا ة اين ـ حف   اا ـ 
 

                                                           

 (.86)   سبيست طي   باملدبس  اةس وب    بظ   ( املوازاات مس ة)من شظب  بعسوان ( 4)
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 ن طتا  املعيار مليدال من ملابـد هـاا احلـز  احملـار  ةل ـل :  رابر ق أ و 
  ص ــد هــدل اا هــاه املليــدال فســظ علــي   اةســق  طمــا خــظ علــل شــيس    ا ــد 

 .عظصناةفنت صاةدغ  علل أهع اةسس   صأ اه  اةعاا  من حيع   بد
فـــاا ظ طيـــ  طـــان عا  ـــ  ملـــظه  أن فضـــح اا أطـــاذب    صدمـــظ ملـــظه   ن  

 .طااوا ه  صأشياع   بعقلون 
وإن يايوا سابيل الي اد ال يتخا وه سابيالق }صةلس   من أع   بس    أ ـ  

فليــــ  بت ــــور مــــس   اةتســــلي  بــــاحلل  {وإن ياااايوا ساااابيل الغااااي يتخاااا وه ساااابيالق 
وع  ةي    .صاةًظ

 . أن بس ظ دبس  صبعلي طلمت  ص ين  ضظع    اا
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 : ةقد   ني ةلقارك اةلظ  م ري هاا اةلتا  املسمل باملعيار ملا اشتمع علي 
 .ـ من اةلا   4
 .ـ صاخلياا  صبرت اةس وص  2
 .ـ صما حو  من ام ا ت  3
 .ـ صما عظ  من دصافع مؤةف  صمن شارط  من حقد صدغع  1
ـــابن بســـمي   علـــل طظبقـــ  أهـــع ـ صمـــن حـــ  ةساتقـــال  هـــع اة ـــ 5 دع اة

اةت ـــــز  صاة ـــــدع مـــــن املغاةلـــــات بســـــمي   باة ـــــاحلني  صبـــــدعي هلـــــ  طـــــاباخ أ ـــــ  
 .م لومون صه  ةاآسل صأهل  واملون 

ـــ  مـــن ا خلـــاء اةس وبـــ  صاإلمس يـــ  صاة ـــظفي   6 ـ صعـــظ  مـــا االـــو  علي
علميـ  ةاايـ  صبلغـ  أخلـاحه اة. صاةل اعي  صغريها اةيت جتـاصزت ما ـ  صآـ عني خلـأخ 

 .صآتني خلأخ 
 .ـ صطعري من اةرتاً   1
 .ـ صاةقضابا املس بي   8

صاةـــدعاص  اةلاذبـــ  بأاـــ  علـــل مـــس ة اةســـل  اة ـــاو ب بـــع هـــو علـــل مـــس ة 
 .اخلل  اةلاو 

ـ صأخـــرياخ  ـــاصت دعـــاصاه صخابـــ   ماةـــ    ص مـــاص حزبـــ  صحتلمـــ  علـــل  9
ه ــــاءخ   في ــــدا علــــل   ــــسظال احلــــل صاة ــــدا صاملــــس ة احلــــل  صذه ــــ  ا رتاحا ــــ 

 الاخ تاماااااة
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{ و اال ج ء الحق وزهق الب طال إن الب طال كا ن زهو ا ق }: أعماة   وص اا  عا 
 [ .84: آورال اإلآظاء ]

 :  ص دا اا اةقا ع 
 [.11:آورال احلة ]{ ولينصين ا  من ينصيه إن ا  لقوي عزيز}

 [ .41: آورال اةفبظ ]{ إن ربك لب لميص د}: صاةقا ع 
 . . .   علل ا يسا بمد ص ة  ص     صآل  ص لل اا صآل
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ودها حل              ودها صعدل ًص  411 ..........   ةزصل هلا ص  برت   علل ًص
  415 .......... ا من معع أحلال  اح  املعيار بظاءال اإلآسل صامللع طل 
  415 ............................ مأخاان شظعيان علل  اح  املعيار 
   416 .................................  وبع باة اطع صبقول علل اهلو 
   اص من ط ار احلفا  411 .. اشت اه أمظ من بسمل بسفيان بن زباد علل ًر
 451 .................................... مأخاان علل  اح  املعيار 
   ع مدت   امس  454 ............................  وبل  من أًع اآ  ًر
 451 ................................ عيار ثسث  م خا علل  اح  امل 
  455 ................................................... آ   طا ر 
    طسص ذهن  اح  املعيار صضع   دارط  ةعدال أمور صاض 

 456 .................................. يف  ظو  ابن ع داا بن مغفع            
 461 ....... آ ع  م خا علل  اح  املعيار  تعلل بابن ع داا بن مغفع 
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 464 .  بلاص ما  ضمس  اةف ع اةتاآع من املعيار:  الفصل الح دي عشي 
  مخس  أةفا  ة اح  املعيار      اثسني مخذ مسح ات علل 
 مس ا مسا زمن طوبع يف اسسيت ص     اثسني مس ا بعد ص ويف           
 464 ............................ علل مسح ا   صأخلأ هو يف اخلامذ          
   465 ......................................................... لازف 
   461 ......................................................... لازف 
  461 ................................ ثسث  م خا علل  اح  املعيار 
 469 ... ملعيار  بلاص ما  ضمس  اةف ع اةعاشظ من ا:  الفصل الث ني عشي 
  414 ..................................... ً ع باةلغ  صغر يف اةسقع 
  415 .............. حا   اح  املعيار ة در طسل بمد بيي اةدبن 
  416 ................................ مخس  م خا علل  اح  املعيار 
  418 ................................................. اعرتا   ا ظ 
   482 ................................. اعرتا  ةغوي طد  عن ً ل 
  481 ................................ أربع  م خا علل  اح  املعيار 
  الفصل الث لث عشي : 
 485 ................... ملعيار بلاص ما  ضمس  اةف ع احلادي عدظ من ا 
  ربيع بلمع اثسني من رحصل اة دع صبيان : رد  وص  اح  املعيار 
 485 ............................................ زب  طسم  ص سا ض            
   481 ..............  اح  املعيار بت اهظ بإالار فعع صبقع يف أآوأ مس 
   489 ......  اح  املعيار بت اهظ جا هو مسغمذ يف أآوأ مس  هو صحزب 
  492 .....................................  بلاص دعو   سا ض مزعول 
 491 ..........................  خاد  املعيار صدحض ا دعاص  مزبف  يف 
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  اين  211 ................................. ول   اح  املعيار ةلبوًز
   211 .................................  د ع  اح  املعيار جا مل بع 
  مدح ع داةظ ن ع داخلاةل ةديمح اإلآسل جواً ا    هع اة دع 

 215 ......................................... م الو   علل عق ي              
  رأي اةاه  يف أهع اة دع املوافل ملس ة اةسل  صمؤةفا   اةسا ظال علل 

 211 ............................ مس ة اةسل    بلتف   ةي ا احلزبيون           
   ةو رأ  أ د صأبو زرع  صأ م  اإلآسل طعن آيد  ل  يف اة  اب 
 218 .................... ص لفريه ة عض   صطت   اةيت حوت اة دع اةلرب           
   أبيد علماء اةسس  ةلتابات ربيع يف مس ة اةسقد صغريه صمس  

 219 ...............................................ابن باز صا ة اين            
 245 ......................................................  الخ تمة 
  241 ...................................................... اةف ارل 


