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ضبط الصحابة الكرام  للمرويات
may Allah be ،The Accuracy of the Noble Companions
in Narrations،pleased with them

إعداد:
د .زين بن حممد بن حسني العيدروس
األتساذ ااسماذد ابقاماال راتسذتااإلتسالميةاجبذمعةاحضرموت ا

ضبط الصحابة الكرام  للمرويات ،د .زين بن محمد بن حسين العيدروس

املستخلص
موضوع البحث:اضبطاالصحذبة للمرويذت،افذلبحثايُ افعادناضبطاالصحذبةالِمذا
العقالءامنا
ويبّياأناضبطهمامالن ٌمابهابّيادلمذءاأهلاالانة،او ُا
يروونهامناأحذديثارتسولااهللا،ا ن
هذهااأل ناُمة،اوبيذنا لكامعاالا ليل .ا
أهداف البحث :ال فذع ادن اأدراض االصحذبة االكرام ،االذين ابلَغو اأدلى ادرجذتا
يثانبينهما،اومذامسعوهامنه،او كراأتسبذبامتينزهمابضبطااسمرويذت،اوالردادلىامنا
ا
ضبطهماحل
ابشر اخيطئون ،اوبيذن اخلطا
يفاح ابذب اردا امرويذت ابعض االصحذبة؛ احبجة اد م ادصماهم ،اوأهنم ٌ
شبههم .ا
فاابعت انصوص االكاذب االشريف،ا
اتبعت ااسمنهج ااالتساقرائي االوصفي ،ا ُ
منهج البحث :ا ُ
وتابعت اكالماأهلاالشأنامناأهلااحل يثامنا
والانةاالنبويةايفاال اللةادلىاضبط االصحذبة،ا
ُ
للت امنهذ امبذ ايُؤين اضبط االصحذبةا
اسماق مّي اواسماأخرين امنهم ،ا
ورجعت الكابهم ااألصلينة ،اواتسا ُ
ُ
الكرامااألحذديثارتسولااهللا .ا
اأول امرتبة امنا
أهم نتائج البحث :جاللة اق ْ ر ااحلذفظ اابن احجر االعاقالين ايف ْ
اجعله ن
اللاانةا
مراتب االاع يل االصحذبة االكرام ا ،اوال فذع ادن اد الة االصحذبة ا اوحفظهم اوإتقذهنم ُا
اسمشرفةاهواديناوفرض،اوجيبااالنرباءاسمناقصيهماأواألد ائهم،اوبيذنازايْفهما ُاكلا ا لكابإنصذف،ا
ن
ومذ ا هب اإليه ااألمري االصنعذين اوتبعه ابعض ااسمعذصرين ابأن اد الة االصحذبة ا اال اياالزم امنهذا
ضبطهم،اهواإشكذلامردود؛اواإلشكذلادن اأهلاالاحقيقاالايردااسمنقول،اواقاصذرابعضاالعلمذءا
الاهمادوناالاعرضالضبطهم،اهوالعلمهماأناد الاهمااتُغينادناضبطهم،اوالبحثا
دلىا كراد
ن
يُربهنالذلك .ا
ُوصياالبذحثّياالاوتسعايفاالكاذبةايفاموضوعاضبطاالصحذبةاامعاال راتسةا
التوصيات:اأ
ن
الاطبيقيةااليتات ُ لادلىامتذماضبطهم،اومنذ جامناإتقذهنماللمروينذت،اوأُوصياالبذحثّياإىلاالاأينايفا
ِ
البحثافيهذاباجرداوإنصذف .ا
اسمهمة،او
الكاذبةايفامثلاهذهااسماذئلاالشذئكةاو ن
ن
الكلمات المفتاحية :ضبط،االصحذبة،ااسمرويذت،االع الة،االانة .ا
ا
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Abstract

Topic of the research: the accuracy of the Companions، may Allah be
pleased with them، in narrations. The research defends the accuracy of the
Companions for the Hadith of the Messenger of Allah، peace and prayers be upon
him، that they narrated. It shows that their accuracy is undisputed among the
Sunni scholars and the wise of the Ummah. That is explained with evidence.
Objectives of the research: to defend the honor of the noble Companions،
may Allah be pleased with them، who reached the highest degree of accuracy in
the Hadith of their Prophet، peace and prayers be upon him، and what they heard
from him. It lists the reasons for being distinguished in having accurate narrations.
The research refutes those who open the door to reject the narrations of some of
the Companions with the pretext of not being flawless and that they are humans
who err. The research shows the fallacy of their specious arguments.
Methodology of the research: I followed the investigative and descriptive
approach، as I searched for the texts in the Book and Sunnah to prove the
reliability and accuracy of the Companions، may Allah be pleased with them. I
went through the literature of the specialized scholars of Hadith، the previous and
current، I checked their original books، and used that to support the accuracy of
the noble Companions، may Allah be pleased with them، in the Hadith of the
Messenger of Allah، peace and prayers be upon him.
The most important conclusions of the research: the great value of AlHafidh Ibn Hajar Al-Asqalani in reserving the first level of accuracy for our
masters the noble Companions، may Allah be pleased with them، defending their
accuracy، memorization and mastering of the Sunnah، which is religion and an
imperative. Those who belittle them or go against them must be stopped by
exposing their falseness، all of that should be done fairly. As for what Al-Amir
As-Sanaani، along with some contemporary scholars، had said that the reliability
of the Companions، may Allah be pleased with them، does not necessarily mean
their accuracy، this is a rejected matter. For those scholars who verify things، this
matter does not reject what has been narrated. The fact that some scholars only
mentioned the reliability of the Companions without referring to their accuracy is
due to their knowledge that their reliability substitutes their accuracy، and the
research proves that.
Recommendations: I recommend the researchers to elaborate in writing on
the topic of the accuracy of the Companions، may Allah be pleased with them،
with applied studies that prove their perfect accuracy along with samples of their
accurate narrations. Moreover، I recommend the researchers to be careful when
writing in such difficult and important topics and to research neutrally and fairly.
Keywords: accuracy; Companions; narrations; reliability; Sunnah
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ضبط الصحابة الكرام  للمرويات ،د .زين بن محمد بن حسين العيدروس

املقدمة
اهللارباالعددذسمّي،االعظدديما لاالكمددذل،ااخاددذرالنبينددهااخددريارجددذل،اون نقددىاقلددو مامددنا
احلم د
ن
األخطذل،اوأصلحاأفعذهلماواألقوال،افأتسع هماحببيبهافبلَغوااالكمذل،اورضيادنهما ُوااجلدالل،اوأمحد ا
اهللاح د دقامح د ه،اوأش ددكرهالاوفيق ددهاوه ايا دده،افل ددهااحلمد د اأناجعلن ددذام ددنااسملا ددزمّيا ي دده،ااسما ددأدبّيام ددعا
دفووارتسددله،اتسددي نذادم د اودلددىاحلددهاوصددحبه،اوتس دلنماتاددليمذرياكث دريرياا
أحبذبدده،اوالصددالواوالاددالمادلددىاصد ُ
كبرياري،ا نأمذابع  :ا
ابالىااهللاتعذىلاهذهااألمةااحملم يةابوجوداالنواصباوالروافض،اومذايبثونهاومذايقومدونابده،امدنا
دلمّياور وتسددهم،اوخددرجامددناالفددرقاّي:ااألمددةاالوتسددطامددناأهددلاالاددنةاواجلمذدددة،ا
طع د وناوسم د وزالرمددوزااسماد
ُ
وهددؤالءاتسددلكوااماددلكارتسددولااهللا،اوتعددذملواامددعااألح د افابإنصددذفاورويدندة،اوحبكمددةاودقالنينددة،ا
ِ
دوواأواةلظ ددة،افي ددأآايفاحخ ددراه ددذااالزم ددذنام ددنايق ددولاب ددأناد ال ددةا
دذواوالام اهن ددة،اودوناقا د
ونادذب د
ُد ُ
ُ
هجددور،اوملايافد ندوهاأحد ٌ ا
الصددحذبةاالكدرامااالايعدديناوالايلددزمامنددهاضددبطهم،اوهددواقد َا
دولام ُ
دولام ْشددبُوه،اوقد َ
مناتسلفااألُمةابذلك؛األنهاياعذرضامعااألدبااسمدأمورابدهايفاكثدريامدنااألحذديدثاددناتسدي نذارتسدولا
اهللااوهواأدلمابأصدحذبه،اومدذاتسديؤولااألمدرامدنابعد ه،ابدذطْالعااهللاتعدذىلالدهاكمدذاأخدربابكثدريامدنا
اسمغيبذت ا،اكمذاتسيأآايفابيذنافضلهماودباهمال ينااهللاتعذىلاونشره .ا
موضوع البحث:
ضببط الصبحابة الكبرام  للمرويبات ،فذلبحدثايدُ افعاددناضدبطاالصدحذبةالِمدذايرووندهامدنا
ويبّياأناضبطهمامالن ٌمابهابّيادلمذءاأهلاالانة،اوالعقالءامدناهدذهااألُمدة،ا
أحذديثارتسولااهللا،ا ن
دبادمدذايااشدكلايفا
ويُ لنلالذلكامناالكاذباالعزيز،او
ن
الانةااسمطهرو،اومناكالماأهلااحل يث،اوجيي ن
موضوعاضبطهم،اوإتقذهنماألحذديثارتسولااهللا .ا
أسباب اختيار املوضوع:
أيتاكالمذرياألح االعلمذءااسمربزينامنادلمذءااليمناممندناتسدذرتاكابدهاالبلد ان،اأَالاوهدواالعالمدةا
ر ُ
()1
دم ابناإمسذديلااألمريااحلايناالصدنعذين ادارمحدهااهللادا(ت1182ه)،ايااشدكلافيدهاجعدلااحلدذفظا
ألاالصنعذيناهذا،اوقذلامع نقبذريادلىا
أيتامنااسمعذصريناالعالمةااحملققادب االفاذحاأبواة ن وادارمحهااهللادامذلالر
()1اور ُ
ُ
د ن ااحلذفظاابناحجراأولامرتبةامنامراتباالاع يلاالصحبة:ا(وبَ هياأناهذااالاق مياإمنذاهوابذلنظراإىلا
الع الة،اوأمذابذلنظراإىلاالضبطاواحلفظافالام خلاللصحبةافيه.افق ااتسافذضاأنابعضاالصحذبةاأحفظا
من ابعض،اوأنابعضهماناي) ،اانظر اتعليقه ادلى اكاذب:اظفراأمح االاهذنول ،اقواد ايف ادلوم ااحل يث،ا
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ابناحجراالعاقاليناأولامرتبةامدنامراتدباالاعد يلاكدوناالدراولاصدحذبياذري،امثا
احملققاأمريااحمل ثّياأمح
ن
اسمرتب ددةاالثذني ددةام ددناأ نك د ام ح ددهاك ددأوثقاالن ددذ .ا.ا.او نادد ددىاأناالص ددحبةاالاتاك نف ددلابذلض ددبطاواحلف ددظ،ا
وتسيأآانصاكالمده،اوحتقيدقاالقدولافيده،اوهدذاا
فكيفاجتعلاالصحبةاأبلغامنااسموصوفابأوثقاالنذ ؟ا
ن
داتاالكاذبددةايفا
الكددالمايفدداحابذبدذرياللشددرا،اوطريقدذرياللطعددنايفاروايددذتاالصددحذبةااوضددبطهم،اوقد ااخد ُ
هذاااسموضوعالع واأتسبذب،اومناأمههذ :ا
اومطعن دذريايفاتس ددذدتنذا
درهام د ْ خالري َ
دىام د ْدناجيع ددلام ددناكددالماالص ددنعذيناأوااإلش ددكذلاال ددذلا كد َ
 -1أخشد َ
الصحذبةاالكراما،اويفاإتقذهنماوضبطهماسمدذامسعدوهاوحفظدوهاوبلنغدوه،ابدلاقد اوجد امدنايقدول:ا
د الةاالصحذبةااالاتاالزماضبطهم!ا! ا
 -2دفذدذريادناالصحذبةاااالذيناأثىنااهللاتعذىلادليهماواخاذرهمالنبينها .ا
ذاوردهذ .ا
 -3خ مةرياوحفظذرياألحذديثاتسي نذارتسولااهللاامناالاالدبا ن
أهداف البحث:
يه فاالبحثالاحقيقاد واأمورافمناأمههذ :ا
 -1ال فذعادناأدراضاالصدحذبةاالكدرام،االدذينابلَغدواأدلدىادرجدذتاضدبطهماحلد يثانبديهما،ا
ومذامسعوهامنه،او كراأتسبذبامتينزهمابضبطااسمرويذت .ا
 -2الددردادل ددىام ددنايف دداحاب ددذباردامروي ددذتابع ددضاالص ددحذبة؛احبج ددةاد د مادص ددماهم،اوأهن ددمابش د ٌدرا
خيطئون،اوبيذناخلطاشبههم،اوإلزامهمالآلخرينامبدذاالايلدزم،اوهدوازدمهدماأناد الدةاالصدحذبةا
االاتاالزماضبطهم .ا
 -3إثب ددذتاك ددالماأه ددلااحل د يثام ددناأناالص ددحذبةااض ددذبطوناماقن ددون،اود د َدرضاكالمه ددم،اونق ددلا
اتسا الهلمادلىا لك .ا
منهج البحث:
دتانصددوصاالكاددذباالش دريف،اوالاددنةاالنبويددةايفا
دتااسمددنهجااالتسدداقرائياالوصددفي،افاابعد ُ
ااتبعد ُ
دتاك ددالماأه ددلاالش ددأنام ددناأه ددلااحل د د يثام ددنااسماق د د مّيا
ال الل ددةادل ددىاض ددبطاالص ددحذبةا،اوتابع د ُ
للتامنهددذامبددذايُؤيند اضددبطاالصددحذبةاالك دراماا
دتالكاددبهمااألصددلينة،اواتسددا ُ
واسماددأخرينامددنهم،اورجعد ُ
دثاسمّرجيهددذامددعااحلُكددمادليهددذ،ا
دزوتااايددذتالاددورهذاوحيذ ددذ،اواألحذديد
ألحذديددثارتسددولااهللا،اودد ُ
ن
ورددتادليهذابذحلُجج،اوبكالماأهلاالعلم .ا
كرت ُ
بهام ْناالايُالمابضبطاالصحذبةاامجيعاذري،ا ُ
و ُ
اش َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق:ادب االفاذحاأبواة و،ا(ط،5اداراالاالم،ا1412د2000م)،اص،242اوتسيأآابيذنا لكاورده.ا
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الدراسات السابقة:
تارتسذئلاهلذاصلةابعنواناالبحثافمنهذ :ا
وج ُ
األول ب  :عدالببة الصببحابة  ال تسببتلضم ضببب هم ،لل د كاورادلددولابددناحذم د ابددناشددهذب،ا
مكابددةاتددرميااحل يثددة،االدديمن،اط،1ا2013م.اوهدديارتسددذلةاةاصددرو،اوهدديايفانفددضاموضددوعاحبثددياإالا
هبتاإليه،ابلاتُق ندررامدنادنواهندذارألاالعالمدةاالصدنعذينادارمحدهااهللاداوأمثذلده،ا
أهنذايفاالنايجةادكضامذا ُ
وهوانقيضامذاتوصلتاإليهايفاهذااالبحث .ا
ُ
الثانيببة :أسبببات تفب ّبوص الصببحابة  فببض ضبببط الحببديث ،للد كاوراتسددلطذناتسددن االعكذيلددة،ا
والد كاورادمد اديد ادمدوداالصدذحب،اداراابدنااجلدوزل،ابدذألردن،اط،1ا1431ه ادا2010م،اوهدديا
رتسددذلةايفاجزئيددةاد د ن دواماعلنقددةابأتسددبذباتفد ندو االصددحذبةاايفاضددبطهماللمرويددذت،اوموضددوعاحبثدديا
درتالبتسدبذباالرتبذطهدذابادوابقاموضدوعاضدبطا
يعذجلااسموضوعابعينه،االاأتسدبذبهاوالامق مذتده،اوقد اأش ُ
ودزوتاإليهذ .ا
الصحذبةا،اواتساف تامنهذ،ا
ُ
الثالثببة :عوامببض ضبببط الصببحابة  للسببنة النبويببة ،لل د كاورادب د االددرمحنابددناأمح د ادلددو ا
اسم د خلي،اإالاأنددهاماعلنددقابعوامددلاالضددبط،اوهددياجددزءاممدندذا كرتددهاضددمنامطلددباواح د افقددط:اأتسددبذبا
تفو االصحذبةاايفاضبطااسمرويذت،ابينمذابقيةااسمبذحدثاواسمطذلدباببحثدياماعلنقدةابضدبطاالصدحذبةا
ن
ومذالهاصلةابه .ا
الرابعببة :الصببحبة والصببحابة ،وشبببهات حببوع عدالببة الصببحابة وضببب هم ب عببر ون ببد ادا
لل د كاورادب د ااهللابددنادب د ااهلددذدلاالقحطددذين،اوأصددلاالرتسددذلةايفاال د فذعادددناالصددحذبةااومفه ددوما
الصحبة،اوالردادلىابعضاالشبهذتاحدولادد الاهماوضدبطهم،اإالاأناحبثدياةصدوصامبوضدوعاضدبطا
الصدحذبةااللمرويددذت،افهددواةصددوصابددذلكامددعاالاد ليلالثبددوتاضددبطهم،اوالددردادلددىامددنايددزدماأنا
د الاهماالاتاالزماضبطهم،ابذل ليلاوالنقلادناأهلاالعلمامناأهلااحل يثاوةريهم .ا
الخامسببة :العدالببة والطبببط وأارهمببا فببض ابببوع األحاديببث أو ر ّدهببا ،للد كاوراجنيد اأشددرفا
دثاتوتسددعايفاشددرطياالع الددةاوالضددبطايفاال دراولابشددكلادددذم،اولدديضاضددبطا
إقبددذلاأمح د ،اوهددذااالبحد
ن
الصحذبة،اوحبثياخذصابذلك،انعماأشذراالد كاوراجنيد اأشدرفالضدبطاالصدحذبةابذخاصدذراجد اري،ا
دراياعرضددوناسمددذاياعددرضالددهاةددريهمامددناا طذيددذاوااثددذم،اوق د ا
دن د ا كددرهالشددبهةاأناالصددحذبةاابشد ن
اطلعتادلىاالبحثاكله،اوملاأج هاتعرضاسموضوعاحبثيابذ صوصاداواهللاتعذىلاأدلماد .ا
وتوج د ارتسددذئلاأخددرصاةصوصددةابع الددةاالصددحذبةامثددل:اعدال ببة الص ببحابة عن ببد المس ببلمين،
لل د كاورادم د الطي ددفاالفه د اول،اوعدال ببة الص ببحابة ف ببض ض ببور ال ببرة الكب بريم والس ببنة النبوي ببة،
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لل كاورادمذداالاي االشربيين،اوالصبحبة والصبحابة ،رسبالة تصصبيلية فبض تح يبا عدالبة الصبحابة،
وذكر فطائلهم  ،للد كاوراأمحد ادلديااإلمدذم،اوهديارتسدذئلاماعلنقدةابع الدةاالصدحذبة،اوموضدوعا
حبثياماعلنقابضبطهماومذاياعلقابه .ا

يأآ :ا

خطة البحث:
دتاالبحددثايفامق مددة،اوأربعددةامبذحددثاوحتاهددذامطذلددب،اوخذمتددة،اوفيهددذاأهددماالناددذئج ا،اكمددذا
ورتبد ُ

الم دمة :وفيهذاأمهيةااسموضوعاوتسببااخايذره،اومنهجاالبحث .ا
المبحث األوع :يفامفهدوماالصدحبةاوفضدلهذ،اوتعريدفاالضدبطالغدةاواصدطالحذرياوأنوادده،اوفيدها
مطلبذن :ا
اسمطلبااألول:امفهوماالصحبةاوفضلهذ ا
اسمطلباالثذين:اتعريفاالضبطالغةاواصطالحذرياوأنواده ا
المبحث الثانض :د الةاالصحذبةاالكرامااواألدلةادليهذ،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:اد الةاالصحذبةا .ا
اسمطلباالثذين:ااألدلةادلىاد الةاالصحذبةا .ا
المبحث الثالث :يفابيذنااسمرادابدإطال االع الدةادلدىاالصدحذبةااومشوهلدذالضدبطهم،اواألدلدةا
دلىا لك،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:اإطال اد الةاالصحذبةاايشملاضبطهمادن ااحمل ثّياوةريهم ا
اسمطلباالثذين:ااألدلةادلىاأناإطال اد الةاالصحذبةاايشملاضبطهم ا
ورده ددذ،اوأتس ددبذبامتينددزا
المبح ببث الرابب ب  :يفا ك ددرابع ددضاالش ددبهذتايفاض ددبطاالص ددحذبةا،ا ن
الصحذبةابذلضبطاواالتقذن،اوفيهامطلبذن :ا
اسمطلبااألول:ايفا كرابعضاالشبهذتايفاضبطاالصحذبةا،اوردهذ .ا
اسمطلباالثذين:اأتسبذبامتينزاالصحذبةاابذلضبطاواالتقذن .ا
الخاتمة :وفيهذاأهماالناذئجاوالاوصيذت .ا
أتسددألااهللاتعددذىلاأنايددرزقينااإلخددالصايفاكاذبددةاهددذااالبح ددث،اوأنايكددونادفذد دذريادددناأد دراضا
الص ددحذبةاالكد دراما،اوأناجيع ددلا ل ددكايفاميد دزاناحا ددنذآ،اوياقبل ددهام د ندينابقب ددولاحا ددن،اوه ددذااأوانا
الشروعايفااسمقصود،اوبذهللاالكرمياالاوفيق .ا
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املبحث األول :يف مفهوم الصحبة وفضلها ،وتعريف الضبط لغة واصطالحاً وأنواعه
املطلب األول :يف مفهوم الصحبة وفضلها
الصحابض لغة:
صذحبامثلاراكِ و
وص ْحبذن،ا ِمثْ ُلا
ُا
اجلَ ْم ُع اأَصحذب،اوأ
ب َاوَر وا
كب،او ْ
ص ْحب:امجَْ ُع اال د
ال د
َصذحيب،ا ُ
َ
حذبامثل:اجذئِع ِ
ِ
اوشبذن،ا ِ
حذبةاوصحذبة .ا
وصحباوص
اوجيذع،ا
وص
ُا َ ٌ
َش ن
ذب ُ ن
َ
صحذبة ،ابذل َفْاح :ااألَصحذب ،اوهو ايف ااألَصل امص َ ر ،ااوال ِ
اخالف ابّي اأ َْهل االلغَة اأَ دنا
اوال د
ْ
ْ
بلاهواجذ ور ادلىا ُكل َام ْنا
رامنهذاةصوص،ا
ُا
شاَقامناق َا
ام ْشاَ ٌّق امناالص ْحبَة،ااوأنهاليضامب ْا
ال د
ص َح ِ د
َ
ذِب ُ
ِ ()1
ِ
ليالاأ َْواا َكثرياريا  .ا
باةريهاقَ ري
صح ْ
الصحابض فض اص الح المحداين:
هوامنالَِق َي االنيباصلىااهللادليه اوحله اوتسلمامؤمنذريابه،اومذتادلىااإلتسالم،اولوا
الصحذِب:ا َ
()2
لتا ِرداوٌايفااألصحاقذلهااحلذفظاابناحجر  .ا
ََتَلد ْ
لكناالاعبريااألولاأد ،اولذااقذلااحلذفظاابنا
ودرب ابعضااحمل ثّيابذلر ية اب الري امنااللقي،ا
ن
ن
ِ ِ ِ
ِجاابنا
حجرادارمحهااهللاد:اوالاعبريابذللقياأَوىلامناقولابعضهم:االصحذِب َام ْنارأَصاالنيبا؛األنها ُخيْر َ
ِ
وه ْماصحذبةٌابالاترد واد .ا
أُم وا
وحنوهامناالعُ ْميذن،ا ُ
امكاوم،ا َ
ِ
ِ
الصحذِبايفااال ِ
ِ
ام ْالِ ريمذا
قذلااحلذفظاالاّذول ادارمحهااهللاد:ا
ْ
صط َالحِا:ا َرائياالنِديب اا َح َذلاكونه ُ
َدذقِ ريالادلىااألصح ا،اكمذا هباإليهااجلمهورامنااحمل ثّياواألصوليّياوةريهم،ااكافذءامبجرداالر يةاولوا
الامكذسمة()3؛الشرفامنزلةاالنيبا؛افإنهاكمذاصرحابها
حلظة،اوإناملايقعامعهذاجمذلاةاوالاممَُ َ
ذشذوٌ او ُ
()1اانظر:ادم ابنامنظورااسمصرل،ا"لاذناالعرب ا"،ا( اط،1ابريوت:اداراصذدر ا)مذدوا(صحب):1ا،519اوا
أمح ابنادليابناثذبتاا طيب،ا"الكفذية ايفادلماالرواية"،احتدقيق:اأبوادب ااهللاالاورقي،ا اوإبراهيمامح لا
اسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ااسمكابةاالعلمية)ا.51ا ا
( )2اانظر:اأمح ابناحجراالعاقالين،ا"نزهةاالنظرايفاتوضيحاخنبةاالفكرايفامصطلحاأهلااألثر ا"،احتقيق:انورا
ال ينادا،ا(اط،2ادمشق:اداراا ري،ا1414د1993ما)،ا.109ا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ام ْشاَ ٌّقام َناالص ْحبَة،االام ْنا
()3اوق ن
ارداالايوطياوةريهادلىامنااشاطاطولااجملذلاةابإ ْمجَ ِذعاأ َْه ِلااللغَاة،ا َدلَىاأَندهُ ُ
ِ
وص ِ
ذل ِ
ِ
ِ
ِ
ذاح ْوريالا
،او َال َ
:اصحْب ُ
باةْيدَرهُاقَل رييالا َكذ َناأ َْوا َكث ريريا،ايدُ َق ُ َ
قَ ْ ورامْند َهذاةَْ ُ
تافُ َالنري َ
كايُطْلَ ُقادلىا ُكل َ
ص و َ
ام ْناصح َ
ذدةري.اانظر:اجاللاال ينادب االرمحناالايوطي،ا"ات ريباالراولايفاشرحاتقريباالنواولا"،ا
ذاو َتس َ
َو َش ْهرير ْ
ااويوريم َ
(ط،1ابريوت:امؤتساةاالكاباالثقذفية،ا1424هاد2003م)،ا:2ا.670ا ا
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احلظةاطبعاقلبهادلىااالتساقذمةا؛األنهابإتسالمهاماهيئاللقبول،ا
بعضهماإ اارحهامالماأوارأصامالمذري
ُ
فإ ااقذبلا لكاالنوراالعظيماأشرفادليه،افظهراأثرهادلىاقلبهاودلىاجوارحه.اوممننانصادلىااالكافذءا
ذاأمح ؛افإنهاقذل:امناصحبهاتسنةاأواشهرارياأوايومذرياأواتسذدة،اأوارحهافهوامناأصحذبه.اوكذااقذلاابنا
اسم ِيين :امناصحباالنيب ا اأ اأوارحهاولواتسذدةامناهنذر،افهو امن اأصحذباالنيب ا.اوتبعهمذا
تلميذمهذاالبّذرلافقذل:امناصحباالنيبااأوارحهامنااسمالمّيافهوامناأصحذبه( .)1ا
فطض الصحبة ،ووجوت احترام الصحابة  وتوايرهم
صااإلمذماأبوانعيمااألصبهذينادارمحهااهللادا(تا430اهد)ابيذنادلو امقذماالصحذبةاالكرام،ا
تا
مسح ْا
وشرحاطرفذريامنامشذئلهماالعظذم،اوممنذا كرهامنامجيلا ْكرهماأنانفوتسهمادارضيااهللادنهمادا َا
بذلنفض اواسمذل اوالول اواألهل اوال ار ،اففذرقوا ااألوطذن ااواإلخوان ،اوقالوا ااابذء اواإلخوان ،اوبذلواا
النفو اصذبرين،اوأنفقواااألموالاداابّي،اونذصبواامنانذوأهماماوكلّي،افآثرواارضذءااهللادلىاالغنذء،ا
الغُربةادلىاالوطن.اهمااسمهذجروناﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
لادلىاالعز،او ا
نا
والذا

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(،)2احقاذري،امثاإخواهنمامنااألنصذراأهلا
اإليثذراأدزاقبذئلاالعرباجذراري،اواَتذاالرتسولادليهاالاالمادارهماأمنذرياوقراراريااألد نافذءاالصارب،ا
نا
اسمواتسذواو

قذءاالزهر:،اﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
واألص
اُ

فم ْاناانطوتاتسريرتها
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ(،)3ا َا
ناأضمرابُغضهم،افهواالفذئزابذسم حاالذلا
ا
نا
دلىادبناهم،ا َا
ود
ا
وتربأا اممن
اناهللاتعذىلابافضيلهماومود م،ا ان
م حهمااهللاتعذىلابهافقذل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ( )4اااية.ا
ماوبشرهما
نا
فذلصحذبةارضيااهللادنهماهماالذيناتوىل ااهللاشرحاص ورهم،افأنزلاالاكينةادلىاقلو
نا
برضوانهاورمحاهافقذل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ( .)6()5ا

()1اانظر:امشضاال ينادم ادب االرمحناالاّذول،ا"افاحااسمغيثاشرحاألفيةااحل يث ا"،ا(ط،1البنذن:ادارا
الكاباالعلمية،ا1403ها)ا:1ا.78ا ا
()2اتسوروااحلشر:ا.8ا ا
()3اتسوروااحلشر:ا.9ا ا
()4اتسوروااحلشر:ا.10ا ا
()5اتسورواالاوبة:ا.21ا ا
( )6اانظر:اأبو انعيمااألصبهذين،ا"ااإلمذمةاوالردادلىاالرافضة"،احتقيق:اد.ادلياالفقيهي،ا(اسم ينةااسمنورو:امكابةا
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ولفضلاالصحذبةا اومذاقذمواابهامناخ مةاال ين،اونصروارتسولااهلل ا،اوردتاأحذديثا
ِ
ابنامغَف و
دلااسمزينااقذل:اقذلارتسولااللد ِها
توجبااحاامهم،ا
ومنعاالاعرضافيهم،افمنهذ:اح يثادب االلده ُ
ن
ِ
َحبدد ُه ْم افبحيبا
 :ا(اللد َه االلد َه ايف اأصحذِب ،االلد َه االلد َه ايف اأصحذِب ،االَ اتَدادّ ُذ ُ
وه ْم ا َةَرضذري ابع ل ،افَ َم ْن اأ َ
ض ُه ْام ،ا َوَم ْن اح َ ُاه ْم افَد َق ْ اح اين ،ا َوَم ْن اح اين افَد َق ْ اح َص االلد َه اتَدبَ َذرَكا
ض ُه ْم افببغضي اأَبْدغَ َ
َحبدد ُه ْام ،ا َوَم ْن اأَبْدغَ َ
أَ
()1
ذىل ،اومن اح َص االلده افَدي ِ
ك اأَ ْن ايَأْ ُخ َذاهُ)  ،اودن اأِب اتسعي ا ادن االنيب ا اقذل :ا َ(ال اتَ ُابواا
وش ُ
َ ُ
َوتَد َع َا َ َ ْ
ذِب،افلوااأَ دناأَح َ ُكماأَنْد َفق ِامثْلاأُح و ا َهباذريامذابدلَ َغام داأَح ِ ِهماوالانَ ِ
صي َفهُ)(،)2ا اودناثدَ ْوبَذ َاناا َد ِنا
َص َح ِ ا
أْ
َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ
()3
ِ ِ
ِ
ِ
ومافَأ َْم ِا ُكوا،اوإ اا ُكَِراالْ َق َ ُرافَأ َْم ِا ُكوا)  .ا
النيبااقذل:ا(إ اا ُكَراأ ْ
َص َح ِذِبافَأ َْما ُكوا،اوإ اا ُكَرتاالن ُج ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلوماواحلكم،ا1415هدا-ا1994ما)،ا209ادا.211ا ا
()1اأخرجهاأمح اواللفظاله،ا "امان ااإلمذماأمح ابناحنبلا"،احتقيق:اشعيبااألرنؤوطاوحخرون،ا(اط،1ادارا
مؤتساةاالرتسذلة،ا 1421اهدا -ا 2001ام)،ا،45/5اوالامذل،ا"تسنناالامذل"،احتقيق:اأمح ادم اشذكرا
وحخرون،ا(ط،2امصر:اشركةامكابةاومطبعةامصطفىاالبذِبااحلليب،ا 1395اهدا -ا1975م)،اك:االْمنَذقِ ِ
با
َ
ِ
.اإال اأناابناحبذنا
يب َاال اندَ ْع ِرفُهُ اإالامناهذااالْ َو ْجِاه ن
هذااح ِ ٌ
دنارتسولااللده ا اح ا،3862اوقذل:ا َ
يث ا َة ِر ٌ
صححه ،ا" اصحيح اابن احبذن اباتيب اابن ابلبذن ،ا" احتقيق :اشعيب ااألرنؤوط ،ا(ط ،2ابريوت :امؤتساةا
الرتسذلة ،ا1414ه– ا1993م) ا .244/16اوالبيهقي ،ا"شعب ااإلميذن" ،احتقيق :اال كاور ادب االعلي ادب ا
هايفا
احلمي احذم ا(ط،1اداراالرش ،ا 1423اهدا -ا 2003ام)،ا:3ا 93اوقذلابع ه:اوق ا كرنذاشواه ا
كاذباالفضذئل.اقذلااحلذفظاابناحجرايفاترمجةادب االرمحنابنازيذداروالاهذاااحل يث:اروصادنادب ااهللا
بنامغفلاح يث:ا(اهللااهللايفاأصحذِب)،اودنهادبي وابناأِبارائطة،اقذلااسمفضلاالغالِبادناحيىيابنامعّي:ا
الاأدرفه،اقذلااسمفضل:او كرهاةريهاأنهاابناأِباتسفيذن.ا كرهاابناحبذنايفاالثقذت،او كراأبواجعفراالطرباينا
قلتاداالقذئلاابناحجرادالكناابناحبذناملا
يذداولادلىاخراتسذنايفاتسنةاتاعاوسماّي،ا ُا
أنادب االرمحنابناز ِ ا
كرهاحكىا
ا
يذكرهاإالايفادب ااهللابنادب االرمحن،اوتبعايفا لكاالبّذرلاوابناأِباحذمت،امثاأناالبّذرلاسمذا
قلت اداالقذئلاابناحجراأيضذرياد اوق اقيل:اإنادب ا
كالمامناقذلافيهادب االرمحنابن ازيذد،اوقذل:اوفيهانظر.ا ُا
الرمحنابنازيذدابناأبيهابقياإىلاأيذمااحلجذج،اوهواالذلا كرهاالطربلاوليضاهوافيمذاأظناراولااحل يثا
اسمذكور.اأمح ابنادليابناحجراالعاقالين،ا" ذيباالاهذيب"،ا(ط،2ابريوت:اداراالفكر،ا1404ه–ا
اباكمذاقذلاابناحجر،اولعلا
1984م) ا.160/6اواحل يثاةريبااإلتسنذداكمذاقذلاالامذل،اوفيهااضطر
ن
مناأشذرالاصحيحهالشواه اتعض امعنذهاكمذا كرهذاالبيهقياداواهللاتعذىلاأدلماداا ا
( )2اأخرجه االبّذرل،ا"صحيحاالبّذرلااجلذمعااسمان االصحيحااسمّاصرامناأمورارتسولااهللاصلىااهللادليهاوتسلما
وتسننهاوأيذمها"،اترقيم:ادم افؤادادب االبذقي،ا(اط،1اداراطو االنجذو،ا1422هد)،اواللفظالهاك:افضذئلا
ِ
ِ
يالح،3470اومالم،ا"صحيحامالم"،احتقيق:ادم افؤادادب ا
ااخلِ ريا
كنتامادّ ريذ َ
الصحذبةابذب:اقَد ْولاالنيباالو ُ
ص َحذبَِةاحا.2540ا ا
اتسباال د
البذقي،ا(ابريوت:اداراإحيذءاالاافاالعرِبا)،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذب:ا َْحت ِرِمي َ
( )3اأخرجه االطرباين اواللفظ اله ،ا" ااسمعجم االكبري" ،احتقيق :امح ل ابن ادب اجملي  ،ا(اسموصل :امكابة االزهراء،ا
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ِ
دامذامتنعااسمالمامناالوقوعايفاد ْرضاالصحذبةا
ويفاهذهااألحذديث اداوهياةيضامنافيض ا
ألجلارد امرويذ مادنارتسولااهللا،اوت لا
الكرام،اوا وضايفاضبطهماوإتقذهنماحملفوظذ م؛ا
ن
األحذديثادلىاوجوباالازامااألدبايفاحقهماوجنَذ م،اوكيفاال؟اوهماالذينااخاذرهمااهللاتعذىلا
ورهماتسطورهم،اوكذنواامذايامعونهاحيفظونه!!ا
وهماالعرباالذيناكذنتاص
سمهمةاتبليغاالشريعة!ا
ُ
ُ
ن
فرضيااهللاتعذىلادناتسذدتنذ اأهلابيتاالنيبادليهاأفضلاالصالواوالاالم،اوالصحذبةاالكرام،اومنا
تبعهمابإحاذن .ا
وق اقذلاالعالمةادم ادب االعظيماالزرقذينادارمحهااهللادايفاكاذبهامنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحنا
بع ا كرهاللعواملااليتاتسذد تاالصحذبةاالكراما احلفظاكاذبااهللاتعذىل،اوأحذديثارتسولااهللا
 اوالاثبنتايفانقلهمذ،اوأطنبافيهذ،اوح نق َق االقولافيهذاقذل:ا(أولئك اداالصحذبةاالكراما اد اهما
حجراالزاويةايفابنذءاهذهااألمةااسمالمة،ادنهماقبلاةريهماتل ناقتااألمةاكاذبااهلل،اوحذقتاتسنةا
رتسولااهللا،اودرفتاتعذليمااإلتسالم،افذلغضا امناشأهنم،اوالاحقرياهلم،ابلاالنظراإليهمابذلعّيا
ائمااسمهمةاالكربصااليتاانا بوااهلذ،ا
نا
اجملردوامنااالدابذر،االايافقاواسمركزاالاذمياالذلاتبو ه،اوالايو
قوض اددذئم االشريعة،ا
وهنضوا ا ذ،ااكمذ اأن االطعن افيهم ،اوالاجريح اهلم ،اايُزلزل ابنذء ااإلتسالم ،ا اويُ نا
اويُشكك ايف اصحة االقرحن ،ا اويُضيع االثقة ابانة اتسي ااألنذم .ومن اأش نا امذ اجيرح ابه االصحذبةا
ماالاثبنتا
ا
ا ذمهماباوءااحلفظ،اود ماالضبط،اوسمزهمابذلكذباواالفااءادلىااهللاورتسوله،اونبزهمابع
والاحرلايفانقلهماكاذبااهللاوتسنةارتسولهاإىلااألمة؛الذلكادينادلمذءااإلتسالماق مياذرياوح يثاذريابذل فذعا
دنادريناالصحذبة؛األنهاكمذارأيتادفذعادنادرينااإلتسالم.اوملايكنا لكاال فذعانزوواهوصاوالا
نبووادصبية،ابلاكذنانايجةال راتسذتاحتليلية،اوأحبذفاتذرخيية،اوحتقيقذتابذردةاواتسعة،اأحصاهما
د دارياونق مافرداريافرداري،اودرضاهمادلى اأد اموازيناالرجذل،ا اممنذاتبذهيابهااألمةااإلتسالميةاكذفةا
األمماواألجيذل)( .)1ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1404ه– ا1983م)،ا /2ا،98اورواهاأيضذريامناح يثاابناماعودا /10ا،198اودب االرزا االصنعذينا
مرتسالري،ا"ااألمذلايفاحثذراالصحذبة"،احتقيق:اجم لاالاي اإبراهيم،ا(النذشرامكابةاالقرحن)،ا،50اوأبوانعيم،ا
"حلية ااألوليذء اوطبقذت ااألصفيذء" ،ا(ط ،4ابريوت :ادار االكاذب االعرِب ،ا1405ه) ،ا /4ا ،108اقذلا
اهليثمي:ارواهاالطرباين،اوفيهاماهرابنادب اسملكاواثنقهاابناحبذناوةريه،اوفيهاخالف،اوبقيةارجذلهارجذلا
الصحيح.ا"اجممعاالزوائ اومنبعاالفوائ "،احتقيق:احاذماال يناالق تسي،ا(القذهرو:امكابةاالق تسي،ا1414ا
يثاحانهابعضااحمل ثّياكذلعراقياوةريهالطرقه.اانظر:اأبواالفضلاالعراقي،ا
هد،ا1994ام)،ا/7ا،202اواحل
ن
"ااسمغينادنامحلااألتسفذرايفااألتسفذرايفاَتريجامذايفااألحيذءامنااألخبذر".احتقيقاأشرفادب ااسمقصود،ا(طا
،1االريذض:امكابةاطربية،ا1415هدا-ا1995م)،ا:1ا.29ا ا
( )1ادم ادب االعظيم االزرقذين ،ا" امنذهل االعرفذن ايف ادلوم االقرحن ا" ،ا(تسوريذ :ادار االفكر ،ادذم ا1416هد-ا
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املطلب الثاني :تعريف الضبط لغة واصطالحاً وأنواعه
الطبط لغة:
حفظهابذحلَْزِام،ا
دي ِءاأل:ا
ْ
يطلقاالضبطايفااللغةادلىاد ن وامعذن،امناأشهرهذاتقول:ا َ
ضْبطاالش ْ
طادلى:الُزوماالش ِ
طاأَلا
وهذاااسمعىنااسمرادابهاأوالريادن ااحمل ثّي،ا اويطلقاالضْدب ُا
اوحْب ُاه،ا َوالدر ُج ُلاضذبِ ٌ
ديء َ
ُُ ْ
اجلِ ْا ِام،اويطلقادلىااحلبض،ا
حذ ِزٌام.اويطلقادلىاالش ن واتقول:ارجلاضذبط:ا َش ِي ُ االْبَطْشاوال ُق دووِ َاو ْ
َخذهادلىاحْب و
ضاوقَد ْهر( .)1ا
طاالرجل:اأ
َا
تقول:اتضبد
َ
الطبط اص الحا:
إتقذنامذايرويهاالراولادناظهراقلباوحفظه،ا اويثبتايفاص رهامذامسعهابأنايكونامايقظاذرياسمذا
يرولاةريامغفل،احبيثايام ناكنامنااتساحضذرهامىتاشذء،اأوايضبطامذاكابهايفاكاذبهابصيذناهال يه،ا
وا
وصححهاإىلاأنايُؤدلامنها( .)2ا
ا
منذامسعهافيها
ط امذايرويه اقولُهُ اتعذىل:اﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
لضب ِا
ودليلاوجوباالازاماالراولا ْ
()3
ادرضا
فق
،ا
اقناحفظه
املاي
ذ
اروصاشيئ
ن
فم
،ا
ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﭼ
ري
ُ
ْ
َ
ن
نفاهاالاؤ ِ
بااهللاتعذىلااإلمثادلىام ْناقذلاأواروصاح يثذرياملايكنادن ها
الاوم ْنامثَدااحلاذب،اوق ارتن
َ
دلمابأناملايضبطاأوايُاقنامذامسعهاوودذهابلاقرنهابذلشرك ادداوالعيذ ابذهلل ادداوكبذئراالذنوبافقذلا
تسبحذنه:اﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ(،)4اولقولاالرتسولاايفااحل ِ
يثااسماواتر:ا(نَضَدرااهللا
ِ ()5
ِ
ِ
ِ
اكمذامس َع)،ا
امبَدل وغ اأ َْو َد
اكمذامس َاع،افَد ُر د
ىامناتسذم وع) ،افقولها:ا(فَدبَدلدغَهُ
ْامَرأريامسعامندذاشيئاذري،افَدبَدلدغَهُ
بُ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1996م)،ا:1ا.232ا ا
( )1اانظر :اابن امنظور" الاذن االعرب" امذدو ا(ضبط) ،ا :7ا ،340ااودم ابن ايعقوب االفريوزحبذدل ا"القذمو ا
احمليط"،ا(ط،1ا1412ه)امذدواا(ضبط)،ا.872ا ا
()2اانظر:االايوطي،ا"ات ريباالراولا"ا،153اوابناحجر،ا"نزهةاالنظرا"،ا.55ا ا
()3اتسوروااإلتسراء:ا.36ا ا
()4اتسوروااألدراف:ا.33ا ا
ِ
ذع اح ا2657ا
ذبامذاجذءايفااحلَث ادلىاتَدْبلي ِغ اال دا َم ِا
ْ
( )5اأخرجهاالامذلاواللفظاله،ا"االاننا"،اك:االعلم،ابَ
يح ،اوأبو اداود ،ا"تسنن اأِب اداود" ،احتد :ادم ادي اال ين ادب ااحلمي  ،ا(ا
اص ِح ٌا
اح ِ ٌ
اح َا ٌن َ
يث َ
وقذل :اهذا َ
ض ِلانَ ْش ِراالْعِْل ِاماحا،3660اواحل يثاصحيح.اانظر:اإمسذديلابنا
دمشق:اداراالفكر)،اك:ااألقضية،ابَذبافَ ْ
فذءاومزيل ااإللبذ ادمذ ااشاهر امن ااألحذديث ادلىاألانة االنذ ا"،ا(ط،3ا
ا
دم االعجلوين،ا"ااكشف اا
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وإالاملايكنامنااسمبلغّيا
تصريحابذشااطاضبطاالراولاسمذايرويهامنااألحذديثاكمذامسعهذاوحفظهذ،ا ن
دنارتسولااهللاااكمذاينبغي،اوملاتشملهاددوتهابذلنضذرو .ا
أنواع الطبط:
الضبطانودذن :ا
 -1ضبط صدر:اوهواأنايُثبتاالراولامذامسعهاحبيثايام نكنامنااتساحضذرهامىتاشذء،افيجبا
و
اةريامغفل احذزمذرياحلفظه،اوادينذرياسمعىنامذايرويه،اومذايؤديها
دلىاالراولاضبطامرويه،امايقظذري
اللفظ اإن اح ن ف امبعنذه ،اإ اياتب ادلى ا لك افاذد اوحتريف ،ابل اأحيذنذ اتغيري اللشريعةا
وأحكذمهذ .ا
ِ
االصالوِ،اوإمنذا
ا
)اقبل
و ن
لعلامناأمثلةاد ماضبطاالص رانقلابعضهماح يثاالنهيادنا(احلَْلق َ
احلِلَ ِاق،افلمايثبتاحفظالفظة:ا ِْ
وابناش َعْي و
بادناأبيها
فعناد ْم ُر
هوا ْ
ُ
(احللَ ِق)اصحيحاذري،افوقعايفاا طأ،ا َ
ذر،اوأنا
دناج ِه اقذل:ا(هنىارتسولااللد ِه ا ا َد ِن االشَر ِاء َاوالْبَدْي ِع ايفاالْ َم ْا ِج ِا،اوأناتدُْن َش َ افيهااألَ ْش َع ُا
َ
ِ ()1
ِ
ِ
ِ
د
ِ
صالَو)  .ا
ااحللَق
ْ
تدُْن َش َ افيهاالضدذل اةُ،ا َو َدن ْ
ايومااجلُ ُم َعةاقبلاال د
و
اقبلاالصالوايفايوم ااجلمعةاودنا
ااااقذلااإلمذماا طذِب ادارمحهااهلل اد:ا(هنيها ادنااحلِلَ ِق
ِ
ِ
ِ
وقذلالا
ِا
اقبل
االشع ِار.ا َ
ادلىاحال ِ ن
وياأولونَهُ
االصالو.ا ن
الان َحلقاأيضاذري.ايرويهاكثريٌامنااحمل ثّي:ادنااحلَْلق َ
ِ
قذلاأبوا
مذامسعتاهذاااحل َا
أتسياقبلاالصالوِاحنواريامناأربعّياتسنةريابع
َحلِ ْقار
يث.ا َ
ُ
بعضامشذخينذ:املاأ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قذل:ا َح ْلق َة اوحلَق،امثْ ُل ابَ ْ َروا
اح ْل َقة.ايُ ُا
ا
ُتسليمذن:اوإدمنذاهوااحللَ ُاق،امكاوروااحلذء
مجع َ
امفاوحةاالالم،ا ُ
ِ
ِِ
اتساحب اهلما
االصالوِ،او
ا
اقبل
هنذهمادناالان َحل ِق او
ِ
د
وبِ َ راوقَ ْ
صع.ا ُ
ص َعةاوق َ
االجامذع ادلىااسمُذاكرواوالع ْلم َ
لكابع َ االصالوِ)( .)2ا
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1988اما–ا1408ه)،ا:2ا.423ا ا
( )1اأخرجهاأمح ،ا"اسمان "،اواللفظالها /2ا،179اوالامذل،ا"االاننا":،اكاالصالو،ابَذبامذاجذءايفا َكَر ِاهيَ ِةا
الْبَدْي ِع َاوالشَر ِاء اوانشذداالضدذلدِة ا َوالش ْع ِر ايفاالْ َم ْا ِج ِا اح،322اوقذل:اقذلادم ابناإمسذديل اداالبّذرل ادا ارأيتا
ب،اقذلادم :اوق امسعاشعيبابنادَم امنا
وابناش َعْي وا
أَمح اوإتسحذ او كراةريمهذاحياجوناحب يثادم ِر
ُ
ِ
روابناش َعيباإمنذاضعدافه؛األَنهاحي فادنا
يثادم
ابناد ْم ورو.اقذلاالامذل:اومناتَكلدمايفاح
ُ
َج هادب االلده َ
ْ
دهاملايامعاهذهااأل ِ
امناج اهِ.اوابنامذجهايفاتسننهاك:اإقذمةاالصالو،ابَذبا
صحيفةاج هاكأ نَهنمارأَوااأَن
َحذد َ
يث َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
باحا.1133ا ا
اخيْطُ ُا
ذم
م
اإل
او
ذء
ب
ا
ح
اال
او
و
ال
ص
اقبلاال
ة
ع
م
ايومااجل
ق
ل
مذاجذءايفااحل
ََْ
دَ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ُْ ُ َ
( )2امح ابنادم ابناإبراهيماا طذِب،ا"اإصالحاةلطااحمل ثّي ا"،احتقيق:اد.ادم ادليادب االكرمياالرديين،ا
يثاصحف،ا
(دمشق:ادارااسمأموناللااف،ا1407ه)،ا،28اوق ا كرااإلمذماا طذِبامذايزي ادنامذئةاح
ُ
ج يرابذالطالعادليه.ا ا
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صونا
امسعافيهاوصححهاإىلاأنايؤدلامنه،افيَ ا
 -2ضبط كتات:اوهواصيذنةاالراولاكاذبهامنذ
ن
كاذبهاالذلايشاملادلىامامودذته،االيتاكابهذابِنَد ْف ِا ِه اأ َْو ابِثِ َق واة،ا َوحيفظهادناتطر االازويرا
والاغيرياإليه،امناحّيامسعافيهاإىلاأنايؤدل( .)1ا
وهلذااش ن دادلمذءااحل يثادلىاالراولاالذلاحي ن فامناكاذبهاوألزموهاحبفظاكاذبهامناال ن ا
فيحذفظادليهاكمذاحيذفظادلىانفاهاوروحه!!اوأناالااذهلايفاكاذبها
والاغيرياوالزيذدواأواالنقصذن،ا
ُ
جيعلارواياهامردودو،افذكرااحلذفظاا طيبادناابنامه لامذاي لادلىااالحايذطاالبذلغادلىاكاذبا
الراولادناشيوخه،افروصابان هادناأِباموتسى ا ِ
مسعت ادب االرمحنابنامه صايقول:ا
الزمن ايقول:ا ُ
َ
لوالاأهنذاخبطيامناح يثيامذا
وحننادن هانفري،افقذل:اإ نن االرقعةالاقعايفاي لاكأيناملاأمسعهذ،او ن
فقلت اله:ايذاأبذاتسعي اإ ااأصذبكاهذااالا
ثت ا ذ،امثاأقبلادلينذ،افقذل:األيضايصيبكماهذا!ا ُ
حن ُ
يصيبنذ.امثاقذلاا طيب:اومناشرطاصحةاالراوايةامناالكاذب،اأنايكونامسذعاالراولاثذبااذري،اوكاذبها
ُماقناذري( .)2ا
اص َ قَداُهُ)ابذلراءايفاح يث:ا
(وِيف االْبُدر َ
لعل امناأمثلةاد ماالضبطاللكاذب،اروايةابعضهم:ا َ
و ن
()3
(ِيف ِْ ِ
ص َ قَداُهُ).اقَذ َهلَذابِذلدزا ِل)  .ا
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْبزا َ
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْبَد َق ِر َ
اص َ قَداُد َهذ،ا َوِيفاالْغَنَ ِم َ
ااإلب ِل َ
قذلااحلذفظاالزيلعيانقالري ادناابنادقيقاالعي ادارمحهمذااهلل اداوتع نقبه:اادلماأنااألصلاالذلا
نقلت امنهاهذاااحل يثامناكاذبااسماا رك،اليضافيهاالبَزابذلزالااسمعجمة( ،)4اوفيهاضماالبذءايفا
ُ
()1اانظر:االاّذول،ا"فاحااسمغيثا"،ا:2ا.4ا ا
اتوتسعااإلمذماا طيب ادارمحهااهلل ادابذكرامنذ جامناصنيعااحلفذظا
()2اانظر:اا طيب،ا" االكفذيةايف ادلماالرواية"ا،232اوق ن
والرواوامناالاش داواالحايذطاواسمراجعةاوالاثبتا سمذاكابوه؛احىتاتطمئنانفوتسهمادلىاضبطاكابهماومرويذ م.ا ا
()3اأخرجهاال اراقطين،ا"تسنناال ارقطين"،احتد:ادب ااهللاهذشماميذينااسم ين،ا(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1386هد1966م)،ا/2ا
يق.اقذلااحلذفظاابناحجر:اإِتسنَذدها َةري ِ
ارهادلىاموتسىابنا
اصح ويح ام
َص ِل االْ َعاِ ِا
،488اوقذلابع ااحل ا
يث:ا َكَابَهُ ِام َن ْ
ْ ُ ْ
ااأل ْ
َ
ِ
يق:اتسعي ابناتسَلم َةابناأِبا
َيضذاوا ْاحلَذكمامناطَ ِر ِا
ابعةارواهذاال ن ارقُطِْيناأ ري
دُبَدْي َ واالدربَذلا،اولهادن هاطر ٌ
يقاثذلث.ا.اولهاطري َقةٌار َ
ا ْحلا ِذم ِ
ادنادمران،اولفظُه:ا( ِْ ِ
ويفاالبز ا َص َ قَداُاهُ،ا َوَم ْن َارفَ َعا
اص َ قَداُد َهذ،ا نا
اص َ قَداُد َهذ،اويفاالْبَد َق ِر َ
اص َ قَداُد َهذ،اويفاالْغََن ِم َ
يفااإلب ِل َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و
د
ِ
وهذااإتسنَ ٌذداالابأ ابه.اأمح ا
اأوادنَذن َري َاالايَد ُع َهذالغَرمي َاوَالايدُْنف ُق َهذايفا َتسب ِيلااللهافَد ُه َوا َكْندٌاز،ايُك َْوصابهايوماالْقَي َذم اة)،ا
َد َراه َم َ
ْ
بنادليابناحجراالعاقالين،ا" االالّيصااحلبريايفاأحذديثاالرافعياالكبري ا"،احتقيق:ادب ااهللاهذشمااليمذينااسم ين،ا
(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ا1384د1964م)،ا:2ا،179اانظر:ادم امشضااحلقاالعظيماحبذدل،ا"ادونااسمعبوداشرحاتسنناأِبا
داودا"،ا(بريوت:اداراالكاباالعلمية،ادذما1995م)،ا:4ا.297ا ا
اياّي:اكالااإلتسنذديناصحيحذنا
()4ا وهواكمذاقذلهاابنادقيقاكمذايفاماا ركااحلذكمادلىاالصحيحّيا،545/1اوقذلابع االرو ا
دلىاشرطاالشيّّياوملاخيرجذه.ا ا
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اسموضعّي،افيحاذجاإىلاكشفهامناأصلاحخرامعارب،افإنااتفقتااألصولادلىاضماالبذء،افالايكونا
حابهايفامان اال ارقطيناقذهلذا
اصر
ُ
فيهادليلادلىاماألةازكذواالاجذروااناهى،اوهذاافيهانظر؛افق ن
بذلزالاكمذاتق ن م،اوقذلاالنوولايفا ذيبااألمسذءاواللغذت:اهوابذلبذءاوالزالاوهي:االثيذبااليتاهيا
ناصحفهابضماالبذءاوبذلراءااسمهملة،اوهواةلطااناهى)( .)1ا
أماعةاالبزاز،اقذل:اومناالنذ ام
ن
ن
شروط الطبط العامة بنوعيه:
ِ
دال،االامييزا
ونامغَف ريا
يشاطاللضبطاشروطاوهي:ااألوع:اأَ ْن ايكوناالدرا ِولايقظريذ،ابأَ ْن االاي ُك ُ
الصوابامناا طأ؛اكذلنذئماوالاذهيا؛اإ ااسماصفا ذاالاحيصلاالركوناإليه،اوالامتيلاالنفض اإىلا
ظاأَل:ايثبتامذامسعهايفاحفظهاحبيثايبع ازوالهادناالقووااحلذفظة،ا
احي َف َ
االدامذدادليه.االثانض:اأَ ْن َْ
صونهادناتطر االازويرا
ويامكنامنااتساحضذرهامىتاشذءاإِ ْناح دفاح ْفظريذ،اوإناح ن فامناكاذبهافيَ ُ
ثايدُ ْؤمنا
والاغيرياإليه،امناحّيامسعافيهاإىلاأنايؤدل.االثالث:اأَ ْنايدَ ْعلَ َمامذايفااللد ْفظامناإِحذلَة،اِحبَْي ُ
َِ
يثاكمذامس َعهاحبروفه( .)2ا
منات ْغي ِريامذايرِو ِيهاإِناروصابذسمعىن،اوملايدُ َؤدااحل
فهذهاالشروطاإ ااوج تايفاالراولاكذناضذبطذرياتقبلاروايذته،اويبحثادناتوفنرابقينةاشروطا
قبولااحل يث،اوليضامعىنا لكاأناالراولاالاخيطئاأواال اياهوايفاالقليلامنامرويذته،افهذااملا
يبلغهاأح اوالعصمةالبنبيذءافقط،افهذاااإلمذماأمح ابناحْنبل ادارمحهااهلل ادايقول:ا(ومن ايدعر ِ
صام َنا
ََ
َ َ ْ َ َْ
ِ
يف؟ا)(،)3اوق ا كرااإلمذماالامذل ادارمحهااهلل اداد دارياالابأ ابهامناالروايذتات لا
دص ِح ِا
ا َْطَأ َاوالا ْ
َدلَىااخاالفاأهلاالعلمايفاحفظهماوتفذو مايفاالضبط،اوقذل:ا( َملْايالمامناا طأاوالغلطاكبريا
أح امنااألئمة،امعاحفظهم)( .)4ا
وق ا كرااحلذفظاابنارجبااحلنبلي ادارمحهااهلل اداكالمذرياألهلاالعلمايفاخطأااحل نفذظااسماقنّي،ا
فكيفامبذارولادنابعضاالصحذبةاامنانابةا
ومعا لكاملايضعفهماوملايق حاأح ايفاضبطهم،ا
ُ

()1ادب اهللابنايوتسفااحلنفياالزيلعي،ا"انصباالرايةايفاَتريجاأحذديثااهل ايةا"،احتقيق:ادم ايوتسفاالبنورل،ا
(مصر:ادارااحل يث،ادذم 1357اه)،ا:2ا،377اوانظر:اكالماالنوول.ادياال ينابناشرفاالنوول،ا"ا
ذيبااألمسذءاواللغذت"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1996م)،ا:3ا.25ا ا
()2اانظراهذهاالشروطايف:االاّذول،ا"فاحااسمغيث"ا:2ا3اددا.4ا،اوا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"ا.53ا ا
اعادلمااحلَ ِيْثامعاالاقيي اواإليضذحاسمذاأطلقاوأةلقامنامق مةاابناالصالحا
()3اانظر:اابناالصالح،ا"ا َم ْع ِرفَةاأنو
ْ
"،ادب االرحيمابنااحلاّياالعراقي،ا(ط،2اصنعذء:ادارااقرأاللنشراوالاوزيع،ا1413د:)1993ا.252ا ا
حاابنارجبااحلنبليااسمامىاشرحادللاالامذلا"احتقيق:ا
()4اأبوادياىاالامذل،ا"ادللاالامذلاالصغريامعاشر
ن
خذل ادب االفاذحاشبل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1423د،)2002ا.431ا ا
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الوهماوا طأالبعضهم،اوهمااأش ن االنذ اوردذرياوأدظمهمامنااهللاتعذىلاةذف اةري!ا! ا
ونقلااحلذفظاابنارجبادنااإلمذماابنامعّي ادارمحهمذااهلل اداقوله:امناملاخيطئافهواك نذاب.ا
لات اأدجباممناحي فافيّطئ،اإمنذاأدجباممناحي فافيصيب.ا
وقذلاابنامعّي ادارمحهااهلل اد:ا ُ
اومهَت ادذئشة ا& امجذدة امنا
وم ْن ايالَم امن االوهم؟ اوق ن
وقذل ادب ااهلل ابن ااسمبذرك اد ارمحه ااهلل اد :ا َ
الصحذبةا ايفاروايذ ماللح يث.اوقذلااحلذفظاابنارجب ادارمحهااهلل اد:اوقرأتاخبطاأِباحفصا
الربمكياالفقيهااحلنبليا -ا كرتاألِبااحلانايعيناال ارقطين:اجذء ادمروابناحيىيااسمذزين،ايفا كرها
احلمذراموضعاالبعريايفاتوجهاالنيبااإىلاخيرب.اوأناأمح املايضعفهابذلك.افقذلاأبوااحلان:امثلا
هذاايفاالصحذبة.اقذل:اروصارافعابنادمروااسمزين.اقذل:ارأيتاالنيبااخيطبادلىابغلةامبىن.اوروصا
ضعفاالصحذِبابذلك؟ااناهى.اوق ا كرااألثرما
النذ اكلهماخطبةاالنيباادلىانذقة،اأوامجل.اأفيُ ن
ألمح :اأناابنااسم ييناكذناحيملادلىادمروابناحيىي،او كرالهاهذاااحل يث:ا(أناالنيبا اصلنىا
دلىامحذر)،اقذل:ا(اإمنذاهوادلىابعري)،افقذلاأمح :اهذااتسهل( .)1ا
صور ضبط الراوي أو عدمه عند المحداين أرب :
(األول ب ب اتد ددذماالضد ددبط،او(الث ب ببانض اخفيد ددفاالضد ددبط،او(الثالث ب ببة ااكثد ددرياا طد ددأ،او(الرابع ب ببة ا
َم ْناخطؤهاأكثرامناصوابه .ا
يذنامردودامنااتصفا مذادن ااحمل ثّي(.)2
واألوليذنامقبولامنااتصفا مذ،اواألخر
ٌ
وقذل االشوكذين اد ارمحه ااهلل اد :ا(قذل االامذل ايف االعلل :ا"كل امن اكذن اماهمذري ايف ااحل يثا
بذلكذباأواكذنامغفالري اخيطئاالكثري،افذلذلااخاذرهاأكثراأهلااحل يثامنااألئمةاأناالايشاغلا
بذلروايةادنه"()3ااناهى،اواحلذصلاأنااألحوالاثالثةاداألادلىارألاالفقهذءاواألصوليّياد:ا1داإناةلبا
خطؤهاوتسهوهادلىاحفظهافمردوداإالافيمذادلماأنهاملاخيطئافيه اد2داوإناةلباحفظهادلىاخطئها
وتسهوه،افمقبولاإالافيمذادلماأنهاأخطأافيهاد3داوإنااتساويذابذ الف.اقذلاالقذضيادب ااجلبذرايقبل؛ا
ألناجهةاالاص يقاراجحةايفاخربهالعقلهاودينه،اوقذلاالشيخاأبواإتسحذ :اأنهايُرد،اوقيل:اإنهايقبلا
خربهاإ ااكذنامفارارياوهواأنايذكرامناروصادنهاويعّياوقتاالامذعامنه،اومذاأشبها لكاوإالافالا
حاابنارجبااحلنبليااسمامىاشرحادللاالامذل"،ا43ادا.437ا ا
()1اانظر:االامذلا"دللاالامذلاالصغريامعاشر
ن
( )2انظر :ادم ابن اإمسذديل االصنعذين ،ا" اتوضيح ااألفكذر اسمعذين اتنقيح ااألنظذر" ،احتد :ادم ادي اال ين ادب ا
احلمي ،ا(بريوت:اداراالفكرا)،ا:1ا.12ا ا
( )3انظر:اابنارجبااحلنبلي،ا"اشرحادللاالامذل"،ا،29ا.28ا ا
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يقبل،اوابهاقذلاالقذضياحاّي،اوحكذهااجلويينادناالشذفعيايفاالشهذدو،اففياالروايةاأوىل)(.)1
قذلاابنارجبادارمحهااهللاد:ا(وقامارابع:اوهماأيضذرياأهلاص اوحفظاولكنايقعاالوهمايفا
ح يثهماكثرياري،الكناليضاهواالغذلبادليهم.اوهذااهواالقاماالذلا كرهاالامذلاهذاهنذ،او كرا
دناحيىيابناتسعي االقطذناأنهاتركاح يثاهذهاالطبقة،اودناابنااسمبذركاوابنامه لاووكيعاوةريهما
أهنم اح ثوا ادنهم ،اوهو اأيضذري ارأل اتسفيذن اوأكثر اأهل ااحل يث ااسمصنفّي امنهم ايف االاننا
والصحذح)(.)2
مثانقلاأقواالريالبئمةايفااسموضوع،اونقلادناابنامه ل ادارمحهااهلل اد:ا(أنااالدابذرايفا لك ادا
ا طأادابذألةلب،اوكالمااإلمذماأمح اي لادلىامثلاقولاابنااسمبذركاومناوافقه،افإنهاح ن فادناأِبا
تسعي اموىلابيناهذشم،اوق اقذلافيه:ا"كذناكثرياا طأا"،اوملاياكاح يثه،اوح فادنازي ابنا
وقذلاأبوادثمذناالرب دي(:)3انذادم ابناحيىياالنياذبورلا
احلبذباوقذلافيه:ا"كذناكثرياا طأا".ا
ْ
"قلت األمح ابناحنبلايفادليابنادذصم،او كرتالهاخطأه؟افقذلالاأمح :ا"كذنامحذدابنا
قذل:ا ُ
ملاير ابذلروايةادنهابأتسذريا".اوقذلاإتسحذ ابنامنصور:ا
تسلمةاخيطئ اداوأومأاأمح ابي ه اداخطأرياكثريارياو َ
()4
قلتاألمح :امىتاياكاح يثاالرجل؟اقذل:ا"إ ااكذناالغذلبادليهاا طأ")  .ا
ُ

( )1ادم ابنادلياالشوكذين،ا" اإرشذداالفحولاإىلاحتقيقااحلقامنادلمااألصول ا"،ا(ط،1ابريوت:اداراالكابا
العلمية،ابريوت،اط،1ا1414د1994م)ا.84ا ا
( )2ابنارجبااحلنبلي،ا"شرحادللاالامذل"،ا.40ا ا
دي،ارحذلاجوال،اتويفاتسنة(292هد).االذهيب،ا
( )3هو:اتسع ابنادمروابنادمذرااحلذفظاأبوادثمذنااألزدلاالرب
ن
"تسرياأدالماالنبالء"،ا:14ا.78ا ا
( )4ابنارجبااحلنبلي،ا"شرحادللاالامذل"،ا.42ا
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املبحث الثاني :عدالة الصحابة الكرام  واألدلة عليها
املطلب األول :عدالة الصحابة 
()1
ِ
امناالعلمذءافمنهم:اإمذمااحلرمّي،اوابناالصالح،ا
نقلااإلمجذعادلىاد الة االصحذبةامجذدةٌ
َ
()2
وابنادب االربادارمحهمااهللادا  .ا
قذل ااحلذفظ اابن الصالح اد ارمحه ااهلل اد :ا(إن ااألمة اجممعةٌ ادلى اتع يل امجيع االصحذبة اومنا
البضاالفنتامنهم،افكذلكابإمجذعاالعلمذءاالذينايُعا ا مايفااإلمجذع؛اإحاذنذرياللظنا م؛اونظرارياإىلا
مذامته اهلمامنااسمآثر،افكأنااهللاتسبحذنهاوتعذىلاأتذحااإلمجذعادلىا لك؛الكوهنمان َقلةاالشريعة)( .)3ا
ن
ِ
رت اأقوالاأخرصاتقولاخبالفااإلمجذع،الكنهذاضعيفةاج اري،اوَتذلفامذادليهاالاوادا
وإنا ُك ْ
األدظمامنااألمةااحملم ية .ا
ول د د د د د دديضاك د د د د د ددلاق د د د د د ددولاج د د د د د ددذءامعا د د د د د د درباري ا ا إالام د د د ددذاك د د د ددذنال د د د ددهاح د د د د ٌّ
دظام د د د ددناالنظ د د د ددر ا

اوهلذااقذلااحلذفظاابن حجر ادارمحهااهلل ادا(ت ا ا
ااجلميعا
دفقاأهل االاندةادلىاأ دن
852ه):ا(وات
َ
ُ
ول،اوَملاخيذلفايفا لكاإالداشذو امنااسمبا دة)( .)4ا
د ٌا
والاخيفددىاأنامددذاكددذنادليددهاالا دوادااألدظددمامددناهددذهااألمددةاكددذناهددواالص دواب،اودليددهااسمعد ندول ا،ا
وهوااسمنهجاالذلاأمهُاالعلمذءامناالالفاوا لف،افعناابنادمرااقدذل:اقدذلارتسدولااهللا
كيفاال!ا
ن
دهام ْدناشد دذا
دىاالض ِا
:ا َ
(الاجيمعااهللُاهذهااأل نُمةاأواقذل:اأُم ِديتادل َ
ااالادوادااألدظدم؛افإن َ
داللةاأبدَ اري،اواتنبعدو َ
ش دذايفاالنذ ِر)( .)5ا
ِ
دلىامالزمةاالادقوصا
()1االع الة:اتطلقادلىااالتساقذمةايفاال يناوالاريو،اويرجعاحذصلهذاإىلاأهنذ:ا َملَ َكةٌا َْحتم ُالاصذحبهذا ُ
روءوِ،اويقذلاله:اد ل،اوشروطاالع الةاسماة:اأَ ْن ايكونامالماذري،ابذلغذري،ادذقالري،اجمانبذرياللكبذئراواإلصرارادلىا
واسم ا
ُ
امناخوا ِرمااسمروءو.ااواسمُروءَوايُرجع ايفامعرفاهذاإِىلاالعرف افاّالفابذخاالفااألشّذصاوالبل ان.ا
الصغذئر،اتسليمذري
َ
ُ
انظر:اابناحجر،ا"انزهةاالنظرايفاتوضيحاخنبةاالفكر"،ا،58اوالاّذول،ا"فاحااسمغيثا"،ا:2ا.5ا ا
( )2اانظر:ادب ااسملكابنادب ااهللااجلويين،ا" االربهذنايفاأصولاالفقه"،احتقيق:اد.ادب االعظيمادموداال يب،ا
(مصر:االنذشراالوفذء،ا1418ه)،ا:1ا،406اوالاّذول،ا"فاحااسمغيثابشرحاألفية ااحل يثا":،3ا،113ا
اوتسراجاال يناأبواحفصادمرابنادليابناملقن،ا"اسمقنعايفادلومااحل يث"،احتقيق:ادب ااهللابنايوتسفا
اجل يع،ا(ط،1االاعودية:ادارافوازاللنشر،ا1413هد)،ا:2ا.493ا ا
()3اابناالصالح،ا"مق مةاابناالصالحامعاالاقيي اوااليضذحاللعراقي"،ا.302ا ا
()4اأمح ابنادليابناحجراالعاقالين،ا"اإلصذبةايفامتييزاالصحذبة"،احتقيق:ادليادم االبجذول،ا(ابريوت:ادارا
اجليل،ا1412هادا1992م)،ا:1ا.10ا ا
( )5اأخرجه ااحلذكماواللفظاله ،ا"اسماا رك ادلى االصحيحّي" ،احتقيق :امصطفى ادب االقذدر ادطذ،ا(دار االكابا
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وق اردااحلذفظاالسبخاوي ددارمحدهااهللاددادلدىامدناخيدذلفامدذادليدهاالادوادااألدظدمافقدذل:ا(ولكدناقد ا
أشذراإىلاا الفاالكيذاالطربلاحيثاقدذل:اإنادليدهاكذفدةاأصدحذبنذ.اوكدذااقدذلاالقذضدي:اهدواقدولاالادلفا
ومجهددوراا لددف.اوحكددىااامد لاوابددنااحلذجددباقدوالاأهنددماكغددريهمايفالددزوماالبحددثادددنادد الاهمامطلقددذ،ا
وهددواقضدديةاكددالماأِبااحلاددّيابددناالقطددذن،اقددولامددناالشددذفعيةا؛افإنددهاقددذل:افوحشددياقاددلامحددزواولددهاصددحبة،ا
والوليد د اش ددرباا م ددر.اقلن ددذ:ام ددناظه ددرامن ددهاخ ددالفاالع ال ددةاالايق ددعادلي ددهااتس ددماالص ددحبة،اوالوليد د ال دديضا
بصدحذِب،اإمنددذاأصددحذبهاالددذيناكددذنواادلددىاطريقادده.اوهددذاادجيددب،افذلكددلاأصددحذبهابذتفددذ ،اوقاددلاوحشدديا
حلمددزواكددذناقبددلاإتسددالمه،اوأمددذاالولي د اوةددريهاممددنا كددرامبددذاأشددذراإليددهافق د اكددفاالندديباامددنالعددنابعضددهما
(االاتَدْلعْنها؛افَدواللدِهامدذادلِمدتاإِدالاأَندده ُِ
احيدبااللددهَا َوَر ُتسدولَهُ)( )1ا،اكمدذاكدفادمدراددناحذطدبارضديااهللا
بقوله:ا َ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ُ
دذل:ا ْادملُدواام ِ
دذاش ْدئاُ ْمافَد َقد ْ ا
دنهمدذاقدذئالالده:ا(إِندددهُ َ
اشد ِه َ ابدَ ْ ريرا،ا َوَمدذايدُ ْ ِر َ
يكالَ َع ددلااللددهَااطدلَ َدع َ
ادلَددىاأ َْه ِدلابدَ ْ وار،افَد َق َا َ َ
تالَ ُك ْم)(،)2االاتسيمذاوهماةلصونايفاالاوبدةافيمدذالعلدهاصد رامدنهم،اواحلد وداكفدذرات.ا.ا.اوبذجلملدة،ا
َة َفْر ُ
فاكاا وضايفاهذااوحنوهاماعّي.ا.ا.اقذلاابنااألنبدذرل:اولبي المبراد بعبد البتثهم اببوت العصبمة لهبم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية)،ا /1ا،201اوقذل:اقذلالنذادمرابناجعفراالبصرلاهكذاايفاكاذباأِبااحلاّيادناتسلمابناأِبا
الذيذل،اوهذاالواكذنادفوظاذريامناالراولالكذنامناشرطاالصحيح.اوهوادن اابنامذجهابلفظ:ا(إِ دن اأُدم ِيت َاالا
و
ااأل َْدظَ ِام)،ا"تسنناابنامذجه"،احتقيق:ادم افؤادادب ا
َْجتاَ ِم ُع
ااخاِ َالفريذافَد َعلَْي ُك ْم ابِذل دا َو ِاد ْ
َ
اارأَيْداُ ْم ْ
ادلىاض َاللَة افإ َ
ايذتا
ااأل َْدظَ ِام اح ا ،3950اواحل يث اله اطر اورو ا
البذقي ،ا(بريوت :ادار االفكر) ،اك :االفنت ،ابَذب :اال دا َو ِاد ْ
كثريو،اوهلذااحانهاابنااسملقناوالاّذولاوةريمهذ،اقذلاالاّذول:اوبذجلملةافهواح يثامشهورااسمنتا وا
دوايفااسمرفوعاوةريه.امثا كراالروايذت.اأبواا ريادم ابنادب االرمحناالاّذول،ا"ا
ا
اماع
أتسذني اكثريواوشواه ُا
اسمقذص ااحلانةايفابيذناكثريامنااألحذديثااسمشاهروادلىااأللانةا"،احتقيق:ادم ادثمذناا شت،ا(بريوت:ا
داراالكاذباالعرِب)،ا.717اوانظر:اتسراجاال يناأبواحفصادمرابنادليابناأمح اابنااسملقن،ا" اتذكروا
احملاذجاإىلاأحذديثااسمنهذج،احتقيق:امح لادب ااجملي االالفي،ا(اسمكابااإلتسالمي،ا1994م)،ا.55ا ا
ذب ا^اأَ دن ارج ريال ادلىاده االنِديب ا ا َكذن اامسه ادب االلد ِه،اوَكذنايدلَق ِ
ا،اوَكذ َنا
دناد َمرابْ ِن اا طَ ِا
َ ُْ ُ َْ َ
( )1اوردا ُ
َُ
َ ُ ُ
دب امحَ ريذر َ
ِ
دِ
،اوَكذ َن االنِديب ا اقَ ْ اجلَ َ ه ِايف االشدر ِ
ذل َار ُج ٌل ِام َنا
اب،افَأُِآَابِِه ايدَ ْوريمذافَأ ََمَر ابِِه افَ ُجل َ ،افَد َق َ
يُ ْ
ض ِح ُ
َ ُ
َ
ك ارتسولاالله ا اَ
ِ
ذلاالنِديبا:ا(الَاتَدلْعنُوه،افَدواللد ِهامذادلِمتاإِنده ُِ
احيباااللدهَ َاوَر ُتسولَاهُ)ا
امذايدُ ْؤتَىابِِه؟افَد َق َ
َ ُ َ َ َْ ُ ُ
ال َق ْوم:االلد ُه دم َ
،امذاأَ ْكثَدَر َ
االعْنهُ َ
اشذ ِر ِ
ب اا َم ِر ِ
ض ِاخبَذروِج ِام َن ااسمِلدِاةا
امذايُكَْرهُ ِام ْن الَ ْع ِن َ
أخرجهاالبّذرلايفاصحيحهاك:ااحل ود،ابَ ُ
ذب َ
ْ َ
،اوإندهُ الَْي َ
ذل ارجل:اأَين ِ
ك ا^ اقذل:ا َة َ اادلَي ارتس ُ ِ
ِ
ك اابْ ُن اال ْخ ُش ِن؟ا
امذلِ وا
امذل ُ
ول االلده ا،افَد َق َ َ ُ ٌ ْ َ َ
َ د َُ
ح،6780اودناداْبَذ َن ابْ َن َ
ِ ِ
كامنَذفِق،االَ ُِ
ولاالَاإِلَهَاإِدالااللدهُ،ايدَْباَغِيا
ذلاالنِديبا:ا(اأَالَاتَد ُقولُوهُ:ايدَ ُق ُ
احيبااللدهَ َاوَر ُتسولَهُ،افَد َق َ
فَد َق َ
ذل َار ُج ٌلامندذ:ا َل َ ُ ٌ
ِ
ِ
االقيذم ِة ابِِه،اإِدال احدرم االلده ِ
دذر ا)اأخرجها
ذل:ابدَلَى،اقَ َ
ك َاو ْجهَ االلد ِه ا)،اقَ َ
ذل:ا(فَإِندهُ االَ ايدُ َو َ
بِ َذل َ
ََ ُ َ
اَف َ
ادْب ٌ ايدَ ْوَم َ َ
ادلَْيه االن َ
ّياحا.6938ا ا
ذاجذءَ ِايفااسماَأَولِ َا
البّذرل،ا"الصحيح"،اك:اال يذت،ابَ ُ
ام َ
ذب َ
ُ
ذتسو ِا،احا.3007ا ا
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"االصحيح"،اك:ااجلهذداوالاري،ابذبااجلَ ُ
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واسببتحالة المعصببية مببنهم ،وإنمببا الم براد ابببوع روايببتهم مببن بيببر تكلببب ببحببث عببن أسبببات العدالببة
وطلب التضكية ،إالاإناثبدتاارتكدذباقدذدح،اوملايثبدتا لدكاوهللااحلمد ،افدنحنادلدىااتساصدحذبامدذاكدذنواا
دليهايفازمدنارتسدولااهلل احدىتايثبدتاخالفده،اوالاالافدذتاإىلامدذايدذكرهاأهدلاالادريا؛افإندهاالايصدح،اومدذا
دذءاطهدرااهللامنهدذاتسديوفنذ،ا
صحافلهاتأويلاصحيح،اومذاأحاناقولادمرابدنادبد االعزيدزارمحدهااهلل:اتلدكادم ن
با ذاألانانذ)( .)1ا
ُ
فالاَتَض ْ
وقددذلااإلمددذماال رطبببضا ددارمحددهااهلل ادا(671ه دد):ا(فذلصددحذبةاكلهددماد د ول،اأوليددذءااهللاتعددذىلا
وأصددفيذ ه،ا ِ
وخريتددهامددناخلقددهابعد اأنبيذئددهاورتسددله.اهددذاامددذهباأهددلاالاددنة،اوالددذلادليددهااجلمذدددةامددنا
هبتاشرِمةاالامبذالوا ماإىلاأناحذلاالصحذبةاكحدذلاةدريهم،افيلدزماالبحدثا
أئمةاهذهااألمة.اوق ا
ْ
دددنادد الاهم.اومددنهمامددنافددر ابددّياحددذهلمايفابد اءوااألمددرافقددذل:اإهنددماكددذنواادلددىاالع الددةاإ ا اك،امثا
تغريتا دمااألحدوال،افظهدرتافديهمااحلدروباوتسدفكاالد مذء،افدالابد ن امدناالبحدث.اوهدذاامدردود،افدإنا
ن
خيددذراالصددحذبةاوفضددالءهماكعلددياوطلحددةاوال دزبرياوةددريهما،اممدندناأثددىنااهللادلدديهم،اوزنكددذهماورضدديا
د ددنهماوأرض ددذهم،اوود د همااجلن ددةابقول ددهاتع ددذىل:اﭽ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(،)2اإ ْاكذن ددتاتل ددكااألم ددورا
امصيب)( .)3ا
مبنيةادلىااالجاهذد،اوكلاجماه ُ
ولإلمذماأبوااسمظفرامنصوراالسمعانضادارمحدهااهللادات(489هدد)اكدالماجيند ايفاالدردادلدىاالطدذدنّيا
وردااجملهدولّيامدنهم،اوالاقليدلامدناإتقدذنامرويدذ ماقدذلادارمحدهااهللاد:ا(هدذااالرجدلا
يفاد الةاالصحذبةا،ا ن
قد ابددىناكالمددهايفاهددذااالفصددلادلددىاالاصد ندرفايفاالصددحذبة،اواإليهددذمابددبعضاالطعددنادلددىاطذئفددةامددنهم،ا
ووتسد َدماطذئفددةامددنهمابكددوهنماجمهدولّي،اوهددذااالددذصاقذلددهاج درأوادظيمددة،اوالا
ورمددىابعضددهمابعد ماالع الددة،ا َ
()4
أدرلاكيفاوقعااإلةضذءادنه،اواسم َ َاجمة ايفاحقهايفابدالداأهدلاالادنة؟اومجيدعاالصدحذبةاقد ادد ن هلمااهللا
ُ
تع د ددذىلايفاحلاكث د ددريوام د ددناكاذب د ددهافق د ددذلاتع د ددذىل:اﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(،)5اواسم درادامددناالددذينااتبعددوهمابإحاددذنامددناماددلميا

()1االاّذول،ا"فاحااسمغيثابشرحاألفيةااحل يثا"،ا:3ا.113ا ا
()2اتسوروااالفاح:ا.29ا ا
( )3ادم ابناأمح امشضاال يناالقرطيب،ا"ااجلذمعاألحكذماالقرحن"،احتقيق:اأمح االربدويناوحخر،ا(ط،2امصر:ا
داراالكابااسمصرية،ا1384هدا-ا1964ام)،ا:16ا.299ا ا
()4ااسم َ َاجمة:امناالاااوال خولايفاالشيء،اقذلاابنامنظور:ادرمج:اادرمجاالرجلاالشيء:ادخلافيهاواتسااابه.امذدوا
ُ
(درمج)،ا"الاذناالعربا"،ا:2ا،271اوانظر:االفريوزحبذدل،ا"القذمو ااحمليط"،امذدوا(دمج)،ا.242ا ا
()5اتسورواالاوبة:ا.100ا ا
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الفدداح،اومددناأتسددلمامددناأهددلاالبدوادلاواألددراب،اوقددذلاتعددذىل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(،)1اوقددذلا

تعذىل:اﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﭼ(،)2اوك د ددذلكاوردتاأخب د ددذراكث د ددريوايفافضد د ددلاالص د ددحذبة،اوق د ددذلا:ا(الاتد د ددذكرواا
أَصدح ِذِباإالاخبدري،افلدوااأَنْد َفدقاأَحد َ ُكمامددلءااألرضا َهبدذريامدذاأدركامد داأَحد ِ ِهماوالانَ ِ
صدي َفهُ)(،)3اوالروايددذتا
َ
َْ
ُ َ ْ
َ َ ْ
ِ
يفاجددنضاهددذااتكثددر،اوأمددذاأبددواهريددروا،الق د اكددذنامددنااسمهددذجرينامددنادْليددةاأصددحذبارتسددولااهللا،ا
دذاهَريْد َدروَا
دبادُبَدْيد َ َكاأَبدَ ُ
وفضددذئلهاكثددريو،اوحاددباالاددذمعامددذاصد دحادددنارتسددولااهللااأنددهاقددذل:ا(االلهد َ
دماحبد ْ
ِ ِ
ِِ
ّي)(،)4اوق د ااكددذناددددذالددهابددذحلفظ،اواتسدداجذبااهللاتعددذىلافيددها لددك،احددىتااناشددرايفا
إىلادبَددذد َكاالْ ُمد ْدؤمن َ
العدذملا كدرهاوح يثده،اوقدذلاإتسدحذ ااحلنظلدي ادارمحدهااهلل اد:اثبدتادند نذايفااألحكدذماثالثدةاألدفاحد يث،ا
روصاأب ددواهري ددرواامنه ددذاأل ددفاوسما ددمذئة،اوق ددذلاالبّ ددذرل:اروصادن ددهاتس ددبعمذئةام ددناأوالدااسمه ددذجرينا
واألنصذر،اوق اروصامجذدةامناالصحذبةاادنه)( .)5ا
وق اتكلنمااحلذفظاالعث يلض ادلىاابن المدينض ادارمحهمذااهلل ادابابباوهماوقعافيه،اوممنذاقذله:ا
أنذاأشاهىاأناتعرفينام ْن اهواالثقةاالثبتاالذلامذاةلط،اوالاانفردامبذاالاياذبعادليه؟ابلاالثقةا
(و
َ
احلذفظاإ ااانفردابأحذديثاكذناأرفعاله،اوأكملالرتباه،اوأدلادلىاادانذئهابعلمااألثر،اوضبطهادونا
اللهماإالاأنايابّي اةلطهاوومههايفاالشيءافيُعرفا لك،افذنظراأولاشيءا
أقرانهاألشيذءامذادرفوهذ،ا
ن
اإال اوق اانفرد ابانة ،افيقذلاله :اهذاا
إىلاأصحذب ارتسول ااهلل ا االكبذر اوالصغذر ،امذ افيهم اأح ن
احل يثاالاياذبعادليه،اوكذلكاالاذبعون ا،اكلاواح ادن هامذاليضادن اااخرامناالعلم،اومذاالغرضا
فإناهذاامقررادلىامذاينبغيايفادلمااحل يث.اوإناتفرداالثقةااسماقنايُع اصحيحذرياةريباذري.اوإنا
هذا،ا
ن
تفرداالص و اومنادونهايُع امنكراري.اوإناإكثذراالراولامنااالحذديثااليتاالايوافقادليهذالفظذرياأوا
ن
()1اتسورواالفاح:ا.29ا ا
()2اتسورواالفاح:ا.18ا ا
لادايفاأشهرا ُكاباالانة.ا ا
َص َح ِذِباإالاخبري)افلماأج هذادافيمذال د
()3اتق ن ماَترجيهادونازيذدواأوله:ا(الاتذكروااأ ْ
()4اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذبامنافَ ِ
اأِباهَريْدَروَ اال ْدو ِتسي ا^اح 2491ابلفظ:ا
َ
ضذئ ِل ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّي)،اوالطرباين،ا
ب اإلَْيه ْم االْ ُم ْؤمن َا
اهَريْدَروَا ،ا َوأُدمهُ اإىل ادبَذد َك االْ ُم ْؤمن َا
ب ُ
ادبَدْي َ َك اهذا ايدَ ْع ِين اأَبَذ ُ
(اللهم َ
ّي ،ا َو َحب ْ
احب ْ
"معجمهاالكبري"،ا/25ا.40ا ا
()5اأبوااسمظفرامنصورابنادم االامعذين،ا"قواطعااألدلةايفااألصول"،احتقيق:ادم احانادم ،ا(ابريوت:ادارا
مثاتوتسعايفاال فذعادناالصحذبةاالكراما اخصوصذريا
الكاباالعلمية،ا1418هد ادا1997م)،ا:1ا،363ا ن
تسي نذاأبواهريرو.ا ا
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يصريهاماوكااحل يث،امثامذاكلاأح افيهاب دةاأوالهاهفوواأوا نوب،ايق حافيهامبذايُوهنا
إتسنذداريا ن
ح يثه ،اوال امن اشرط االثقة اأن ايكون امعصومذري امن اا طذيذ اوا طأ ،اولكن افذئ و ا كرنذ اكثرياري امنا
الثقذت االذين افيهم اأدىن اب دة ،اأوهلم اأوهذم اياريو ايف اتسعة ادلمهم ،اأن ايعرف اأن اةريهم اأرجحا
منهم،اوأوثقاإ اادذرضهماأواخذلفهم،اف ِزنااالشيذءابذلع لاوالورع)( .)1ا
بت ادلىاأناالصحذبةاد ولاأثبذت،ا
فهذهانصوصا هبية،امناكبذرادلمذءااألمة،ات ل اوتدُثْ ُ
اهلمااتساّرجتاقواد االاح يث،ا
وأنهامناطريقهمادُرفتاوتسذئلاالاَثبنتايفانقلااحل يث،اومناأقو ُ
هر اكالمهما
وجل،اوزنكذهماتسي اا لقارتسولااهللا،اوق
اهلمابذلكااهللادز ا نا
وق اشه َ
ن
َ
ادذشرهماوم َ
وضبطهم،ابلامذاحذزوااالفضذئلاواسمراتباإالابصحباهماله،اوالافذينايفادباهاواتبذده،افهلابع ا لكا
ْ
يدُانهمايفاد الاهم!ا!االلهماال،ا نإالامناأُشرباقلبهابذلفانة،ادذفنذااهللاتعذىلامنهذاومناأربذ ذ .ا
املطلب الثاني :األدلة على عدالة الصحابة 
تسأ كرايفاهذاااسمطلباأهمامذاوردايفاكاذبااهللاتعذىلاوتسنةارتسولااهللا،اممنذاي لاويرش ا
إىلاتع يلاصحذبةاتسي نذارتسولااهللاادااداوهياةيضامنافيض،اوهنرامناحبر،العلاهذهااألدلةا
جت اقلبذرياخذليذريامناب و
أومش دوشذريادليهافاُدْنقذهاوتُرش ه .ا
دة
ن
اوهوصافابصره،ا ُ
وق ادق ااإلمذماالخ يب ادارمحهااهلل ادابذبذريايفاتع يلاالصحذبةاالكراما افقذل:ا(بذبامذا
األحذديثامبذاقررهااألثبذتامنا
جذءايفاتع يلااهللاورتسولهاللصحذبة)،اوأتبعهابيذنذرياوتفارياريالآليذتاو
ن
هامنا
ا
العلمذءاالراتسّّي،اوممنذااتسانبطهامنافهوماالعلمذءاالربذنيّي،اوتسأ كراأهما لك امعامذ ايُؤين
كالماالعلمذءااألدالم :ا
 -1قولهاتعذىل:اﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
()2

ﭶﭼ ،اوقوله :اﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭼ(،)3اوهذاااللفظاوإناكذنادذماذريافذسمرادابهاا ذص،اوقيل:اوهواواردا
يف االصحذبة ادون اةريهم( ،)4اولإلمذم االشاطبض ا د ارمحه ااهلل اد احتقيق ايف اتأيي امعىن اااياّيا
()1اانظر:ادم ابناأمح االذهيب،ا"اميزانااالدا الايفانق االرجذلا"،احتقيق:ادليادم االبجذول،ا(بريوت:ادارا
اسمعرفة)،ا:3ا.141ا ا
()2اتسورواحلادمران:ا.110ا ا
()3اتسورواالبقرو:ا.143ا ا
()4ااا طيب،ا"الكفذية"ا.46ا ا
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الاذبقاّي ،اواجلواب ادن ادمومهذ ادون اَتصيص االصحذبة االكرام ا افقذل :ا(ففي ااألوىل:ا
إثبذتااألفضليةادلىاتسذئرااألمم،او لكايقضيابذتساقذماهمايفاكلاحذل،اوجريذناأحواهلما
دلىااسموافقةادونااسمّذلفة،اويفاالثذنية:اإثبذتاالع الةامطلقاذري،او لكاي لادلىامذادلنتادليها
األوىل،اوالايُقذل:اإناهذاادذمايفااألمة،افالاخياصابذلصحذبةادونامنابع هم؛األنذانقولا
أوال:اليضاكذلك؛ابنذءادلىاأهنمااسمّذطبونادلىاا صوص،اوالاي خلامعهمامنابع هما
إالابقيذ اوب ليلاحخر،اواانيا:ادلىاتاليماالاعميماأهنماأولاداخلايفامشولاا طذب؛افإهنما
نأولامناتلنقىا لكامناالرتسولادليهاالصالواوالاالم،اوهمااسمبذشروناللوحي،اواالثا:اأهنما
ذادلىاالكمذلاإالاهم،ا
أوىلابذل خولامناةريهم؛اإ ااألوصذفااليتاوصفواا ذاملاياصفا
ن
فمطذبقةاالوصفالالتصذفاشذه ادلىاأهنماأحقامناةريهم،ابذسم ح،اوأيضذريافإنامنابع ا
الصحذبة امن اأهل االانة ،اع ّدلوا الصحابة عل اإلطالص والعموم ،فصخذوا عنهم رواية
اإال امن اصحتا
ودراية من بير استثنار وال محاشاة ،اخبالف اةريهم ،افلم ايعاربوا امنهم ن
إمذماه ،اوثبات اد الاه ،او لك امص ن ؛ الكوهنم اأحق ابذلك ااسم ح امن اةريهم ،افيصح اأنا
يطلقادلىاالصحذبةاأهنماخرياأمةابإطال ،اوأهنماوتسطاأل:اد ولابإطال )( .)1ا
فشرفهم اداألاالصحذبة اد ااهللادزا
وقذلااإلمذمادب االرمحنابناأِباحذمتاالرازي ادارمحهااهلل اد:ا( ان
اوض اعِِاه اإيذهم اموضع اال ُاق اوو ،افنفى ادنهم االشك اوالكذبا
وجل امبذ ام دان ادليهم اواكرمهم ابه ،امن ْا
كرهايفادكماكاذبه:اﭽ ﭪ ﭫ
دز ا ْا
ومسنذهماد ولااألمة،افقذل:ا نا
والغلطاوالريبة اوالغمز،ا ا

دنااهللادز ا كرهاقوله:اﭽ ﭭ ﭼا
نا
ففاراالنيبا ا
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ،ا نا
قذل:اد االري،افكذنوااد ولااألمة،ااوأئمةااهل ص،اوحججاال ين،اونقلةاالكاذباوالانه)( .)2ا
 -2وقذلااهلل اتعذىل:اﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭼ(،)3ا قذلاالعالمةاابناحجرااهليامي ادارمحهااهلل ادايفاهذهاااية:ا(فآمنهمااهللامنا
خزيه،اوالايأمنامناخزيهايفا لكااليوماإالاالذينامذتوااواهللاتسبحذنهاورتسولهادنهماراض،ا
فأمنهمامناا زلاصريحايفامو مادلىاكمذلااإلميذن،اوحقذئقااإلحاذن،اويفاأنااهللاملايزلا

( )1اإبراهيمابناموتسىاالشذطيب،ا"ااسموافقذتايفاأصولاالفقه"،احتقيق:ادب ااهللادراز،ا(بريوت:ادارااسمعرفة)،ا:4ا
75ادا.76ا ا
( )2ادب االرمحنابناأِباحذمتادم ابناإدريضاالرازلاالاميمي،ا"اجلرحاوالاع يلا"،ا(ط،1ابريوت:اداراإحيذءا
الاافاالعرِب،ا1952م)،ا:1ا.7ا ا
()3اتسورواالاحرمي:ا.8ا ا
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راضيذادنهماوكذلكارتسولااهللا .)1()ا
 -3ح يثاأِبابكْرَاو ا ايفاخطبةاوداعاالنيبا ايفاحجاهاوممنذاقذلافيهذ:ا(أالالِيبدلغاالش ِ
دذه ُ ا
َُ
َ َ
ِ ()2
ب) ،افق اأمرارتسولااهللااالصحذبةامجيعذريايفاحجةاودادهاالابليغالبمة،اوهذاا
ِمْن ُك ْماالْغَذئ َا
اكيفايأمرهماوفيهماولواواح ارياليضاد الري اأواليضا
اقول امنااسمشرعاأهنماد ول؛اإ
ُ
دليل ٌ
ٌ
ِ
أناخيولاأح ارياليضاكفؤاريايُبلنغادنهاديناربه،االذلابُذ َل امنا
ضذبطاذري!ا!احذشذارتسولااهللا ا ن
امرتادلىااسمالمّي!ا! ا
أجلهامذابُذل،اوبع اش ائ ن
هللادر ااإلمذماابن حبا ادارمحهااهلل ادايفامعرضااالتسا اللادلىاد الةاالصحذبةا اقذل:ا
و ن
(ويفاقولها:ا(أالالِيبدلغاالش ِ
ب)،اأدظماال ليلادلىاأناالصحذبةاكلهماد ولاليضا
دذه ُ ِامْن ُك ْماالْغَذئِ َا
َُ
فيهماجمروحاوالاضعيف؛اإ الواكذنافيهماجمروحاأواضعيف،اأواكذنافيهماأح اةرياد ل،االتساثىنا
فلمذاأمجلهمايفاالذكرابذألمرابذلابليغا
ماالغذئِب)،ا نا
يفاقولها،اوقذل:ا( ااأَالالِيُبَدلغافال ٌان اوفال ٌان امْان ُاك ا
شرفاذري)( .)3ا
دلا لكادلىاأهنماكلهماد ول،او ا
منابع هم،ا نا
كفىامبَ ْاناد نالهارتسولااهللاا اَ
ب امعارتسولااللد ِه ا،امثُداقُد ْلنَذ:الوا َجلَ ْانَذاحىتانصالنيا
 -4دناأِبابدُْرَد َو ا اقذل:ا( ا َ
صلدْيدنَذاالْ َم ْغ ِر َ
ذء،اقذل:افَجلَانَذافَّرجادلَيدنَذ،افقذل:امذا ِزلْاُماهذاهنذاقُد ْلنَذايذارتس َ ِ
ِ
كا
ذام َع َ
َ ْ ََ َ َ ْ
ولااللده َ
اصلدْيدنَ َ
َُ
ْ
معهاالْع َش اَ
ب،امثُداقدُ ْلن َ ِ
َصْباُ ْام،اقذل:افَدَرفَ َع اَارأْ َتسهُا
كاالْعِ َش ا
ض
الْ َم ْغ ِر َا
َ ْ
احىتانصلىام َع َ
ذءَ،اقذل:اأ ْ
َح َاْناُ ْماأواأ َ
َ
ذاَنل ُ
ذء،افَِإ َاا َهب ِ
تا
وماأ ََمنَةٌالِل دا َم ِا
ذء،اوكذنا َكثِريارياِممدذايدَ ْرفَ ُع َارأْ َتسهُاإىلاال دا َم ِا
إىلاال دا َم ِا
ذء،افقذل:ا(االن ُج ُ
ََ
ِ
ود ُ و َان،ا
َص َح ِ ا
َص َح ِذِب َامذايُ َ
وم اأَتَىاال دا َمذءَ َامذاتُ َ
ت اأَتَىاأ ْ
ذِب،افَِإ َاا َ َهْب ُ
ود ُا،ا َوأَنَذاأ ََمنَةٌ األ ْ
الن ُج ُ
()4
َصح ِذِب اأَمنَةٌ ِاألُدم ِ ا ِ
ود ُ و َان) ،افق اجعلاالرتسولاا
َص َح ِذِب اأَتَىاأُدم ِيت َامذايُ َ
ب اأ ْ
َوأ ْ َ َ
يت،افَإ َاا َ َه َ
أصحذبه االكرام اأ ََمنَة األماه ،افهذه اتزكية اصرحية ،اوتع يل اجلي األصحذبه ادون اتفريق ،افهلا
يعةاالغراء!اوهماأَمنةااألمة!! ا
حيصلابع ا لكاخالفايفانقلهماومرويذ ماللشر
ن
ااألُدمةابذلصحذبةا
اوهذااالاد ْشبِ ايهَ االعجيبامناتسي نذارتسولااهللا ايعطي امناوجوبااها ِاء ْ
()1اأمح ابنادم ابناحجرااهليامي،ا"االصوادقااحملرقةادلىاأهلاالرفضاوالضاللاوالزن قةا"،احتقيق:ادب االرمحنا
بنادب ااهللاالاكياوحخر،ا(ط،1البنذن:امؤتساةاالرتسذلة،ا1417هدا-ا1997م):2ا.605ا ا
أخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،ابذبالِيبدل ْغ االْعِْلم االش ِ
ب اح،105اومالم،ا"الصحيح"،ا
دذه ُ االْغَذئِ َا
ا
( )2ا
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
احت ِرِمياال َمذء َاو ْاأل َْدَر ِ
الاحا.1679ا ا
اض َاو ْاأل َْم َو ِا
ك:االقاذمةاواحملذربّي،ابَذباتَد ْغليظ َْ
()3اابناحبذن،ا"االصحيح"،ا.162/1ا ا
ِ
ِ
َص َحذبِِه َاوبدَ َقذءَا
( )4اأخرجه امالم،ا"الصحيح" ،اك :افضذئل االصحذبةا ابَذبابدَيَذن اأَ دن ابدَ َقذءَ االنيبا اأ ََمذ ٌن األ ْ
َص َحذبِِهاأ ََمذ ٌنالِ ْبُدمِاةاحا.2531ا ا
أْ
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ِ
ِ
لااأل َْرضابذلنجوم،اوأيضاذريافإنهاجعلا
الكراما ا
اأه ْ
ريااها اء ْ
مذاهوانظريااها ائهمابنبِي ِه ْم ا،اونظ ْ
ْ
َناخيْطئوا افيمذاينقلونهامناأحذديثا
ْ
بقذءهمابّيااألُدمةاأَمنَةري اهلماوحرزاريامناالشدر اوأَتسبذبه،افلواجذزاأ ُ
ِ
د
اللصحذبةاوح ْرزاريا
ذفر
نبينهم،اأوافيمذاأَفْداَد ْو
ْ
ونابذحلَقا اوالع الة اأ ََمنَةري
اابه،)1اويظفرابهامنابع هم،الكذناالظ ُ
هلم،اوهذاامناالْ ُم َحذل(  .ا
وال ليل ادلى اد الاهم اع ال امذ ا كره اابن االوزير االصنعانض اد ارمحه ااهلل اد ا( :)2اإن ِ
اص َاا
و
الري.ا
احانادق ا
العملابذلظدنامناةرياخوف امضدرو ٌ
الصحذبةاامظنو ٌان،اويفاةذلفاهامضدروٌامظنون اةٌ،او ُ
الري،اوإمنذاخصصنذهمابذلك،اسمذادلمنذامناص قهماوأمذناهمايفا
اجبادق ا
ومعاخوفااسمضدروااسمظنونةاو ٌ
ِ
ِ
امرجوح انذدرا
لكاجتويز
ب االثد َق اةُ،اولكنا
اةري امعارب،اإ اق ُ
ٌ
ٌ
اجيوز اأنايَكْذ َ
ةذلبااألحوال،اوالنذد ُر ُ
ِ
ِ
امناياجذتسرا
اطبقذتاأهلااإلتسالم
أناأخض
ادلىاص دحةامذا كرنذ:ا
الوقوعافلمايعارب،اوالذلاي ل
د
ُ
دلىااإلق ِامادلىاالفواحشامناالزىناوةريهامناالكبذئراالاتسينمذافذحشةاالزىن،اوق ادلمنذاأنامجذدةا
و
ِ
ِم ِ
افيمذايظهر النذاأقلا
اوناذء،افَد ُه ْم
وا
لكامنارجذل
ااإلتسالمايفازمذنارتسول ااهللا اوقعواايفا
ناأهل
ُ
ِ
الصحذبةاديذن اةري،اوأخفهماأمذن رياة،اولكنهمامعا لكافعلواامذاالايكذد ايفعلُهاأورع ااسماأخرين،ا َِ
ومناحيقا
ُ
ُ
ِ
ِ
ومنابذلاالروحايفامرضذوااهللِ،اأوااسماذردةابغرياإكراهوا
ا
ايفازمروااألوليذءاواسماقّي،ا
ب ااألمذنة ُ
لهامنص ُ
ِ
ِ
اِ
ِ
ِ ِ
يم ادليهذا
إىلاحكمااهلل،امثلااسمرأو االيتازنت،افجذءتاإىلارتسول ااهللا اتُقر ابذنبهذ،اوتاألُهاأنايُق َ
ِ
ِ
ااأل ِ
ِو
ولااهللِ ا،ا
ىار ُتس َ
احلَ دا،اوكذلكااداافامذدزابذلزىن،افعنابدَُريْ َ و ا^اأَ دن َامذدَزابْ َن َامذلك ْ ْ
َتسلَم داي،اأَتَ َ
ول اِ
ين،افَدَرداهُ،افَدلَ دمذا َكذ َن ِام َناالْغَ ِا
ت،ا َوإِيناأُِري ُ اأَ ْناتُطَهَرِ ا
تانَد ْف ِاي،ا َوَزندَْي ُا
فَد َق َا
ذار ُتس َ
ااهلل،اإِيناقَ ْ اظَلَ ْم ُ
ذل:ايَ َ
ول ِ
ذل:ا
ااهلل ا اإِ َىل اقَد ْوِم ِاه ،افَد َق َا
ااهللِ ،اإِين اقَ ْ َازندَْي ُا
ول ا
أَتَ اذهُ ،افَد َق َا
ت ،افَدَردهُ االثدذنِيَاةَ ،افَأ َْر َتس َل َار ُتس ُ
ذل :ايَذ َار ُتس َ
يفاالْع ْق ِل ِامن ِِ ِ
ِ
يمذاندَُرص،ا
«أَتَد ْعلَ ُمو َنابِ َع ْقل ِهابَأْ ريتسذ،اتدُْن ِك ُرو َن ِامْنهُ َ
ْ َ
اشْيئريذ؟ا»افَد َقذلُوا:ا َمذانَد ْعلَ ُمهُاإِدال َاوِ د َ
اصذحلينَذاف َ
فَأَتَذه االث اِ
َخبَد ُروهُ اأَندهُ َاال ابَأْ َ ابِِاه،ا َوَال ابِ َع ْقلِِاه،افَدلَ دمذا َكذ َن االدرابِ َعةَا
دذلثَاةَ،افَأ َْر َتس َل اإِلَْي ِه ْم اأَيْ ري
ادْن اهُ،افَأ ْ
ضذافَ َاأ ََل َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تا
ول ا
ذل ،افَ َجذءَت االْغَذم يداةُ ،افَد َقذلَ ْا
اح ْفَررياو ،امثُد اأ ََمَر ابه افَد ُرج َام ،اقَ َا
ت :ايَذ َار ُتس َ
ااهلل ،اإين اقَ ْ َازندَْي ُ
َح َفَر الَهُ ُ
ِ
تا
ااهللِ،ا ِملَاتَد ُردِ ا
ول ا
ين،ا َوإِندهُ َارد َهذ،افَدلَ دمذا َكذ َن االْغَ ُا،اقَذلَ ْا
فَطَه ْرِ ا
ذار ُتس َ
ين؟الَ َعلد َ
ذارَد ْد َ
ك اأَ ْن اتَد ُردين ا َك َم َ
ت:ايَ َ
ِِ
صِيب ِايف ِ
ذدزا،افَدو ِ
ِ
اهلل اإِين ا َحلْبدلَى،اقَ َا ِ
اخ ْرقَواة،ا
ت اأَتَدْاهُ ابِذل د
ذاولَ َ ْ
ذل:ا«إ دمذ َاال افَذ ْ َهِيب َ
ُ
اح دىت اتَل ل»،افَدلَ دام َ
َم ري َ
ِِِ
صِيب ِايفايَ ِهِاكِ ْاَروُا
ت:ا َه َذااقَ ْ َاولَ ْ تُاهُ،اقَ َا
قَذلَ ْا
اح دىتاتَد ْف ِط ِم ِايه»،افَدلَ دمذافَطَ َمْاهُاأَتَدْاهُابِذل د
ذل:ا«ا ْ َهِيبافَأ َْرضعيه َ
( )1اانظر:ادم ابناأِبابكراأيوب اابناالقيم االزردي،ا"اإدالمااسموقعّيادنارباالعذسمّي"،ا،احتقيق:اطهادب ا
الر وفاتسع ،ا(بريوت:ادارااجليل،ا1973م)،ا:4ا.137ا ا
( )2اانظر:ادم ابناإبراهيم،اأبوادب ااهلل،ادزاال ين،امناحلاالوزير،ا"االعواصماوالقواصمايفاالذبادناتسنةاأِبا
القذتسماا"،احتقيق:اشعيبااألرنؤوط،ا(ط،3امؤتساةاالرتسذلة،ا1415اهدا-ا1994ام)،ا:1ا383ادا.385ا ا
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ّي،امثُدا
يباإِ َىل َار ُج ول ِام َناالْ ُم ْالِ ِم َا
ُخْب واز،افَد َقذلَ ْا
يبااهللِاقَ ْ افَطَ ْماُاهُ،ا َاوقَ ْ اأَ َك َلاالطد َع َاذم،افَ َ فَ َعاال د
صِ د
ت:ا َه َذاايَذانَِ د
ِ
ِ
اخذلِ ُ ابْ ُن االْ َولِي ِ ِاحبَ َج وار ،افَدَرَمى َارأْ َتس َهذا
اص ْ ِرَهذ ،ا َوأ ََمَر االندذ َ افَدَر َمجُ َ
وهذ ،افَديُد ْقبِ ُل َ
أ ََمَر ا َذ افَ ُحفَر ا َهلَذ اإِ َىل َ
ِ ِو
ِ
ِ
ذاخذلِ ُا،افَد َوالد ِذلا
ذهذ،افَد َق َا
دم َ
ىاو ْج اها َخذل افَ َابدد َهذ،افَ َام َعانَِيبااهللاا َتسبدهُاإِيد َ
ذل:ا« َم ْه ريالايَ َ
دحاال ُ
ادلَ َ
فَداَدنَض َ
ذحب امك و ِ
ِ
ندَ ْف ِاي ابِي ِهِ الََق ْ اتَذبت اتَدوبةري الَو اتَذبدهذ ِ
ادلَْيد َهذ،ا
صلدى َ
ْض الَغُفَر الَاهُ» ،امثُد اأ ََمَر ا َذ افَ َ
َ ْ َْ ْ ََ َ
اص ُ َ
َ
()1
ت)  .ا
َو ُدفِنَ ْا
اتلكااألدصذراأتىاإىلاأهلاال ِو ِ
ِ
الية اليقالُوه؟اوهذهااألشيذءُاممذاتُنبها
هلادُالِ َام اأ دن اأح اريايفاة ِري
ف ا
وإال اففياقولِهاتعذىل:اﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ااكِفذيةٌ امعامذا
الغذفل،اوتُقولابصريوَ االعذقل،ا نا
دِ
ِ
ِ
ين ايدَلُوندَ ُه ْم امثُدا
ِا
بأهنماخري
هذامناشهذدو ااسمصطفيا ا
دض َ
َ
االقرون افقذلا:ا( َخْيد ُر اأُدم ِيت اقَد ْرين امثُداالذ َ
ُ
()2
دِ
ينايدَلُوندَ ُه ْام)  .ا
الذ َ
ا
اا

ىناحا.1695ا ا
ادلَىاندَ ْف ِا ِهابِذلز َا
ام ِنا ْاداَدَر َ
ف َ
()1اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:ااحل ود،ابَ ُ
ذب َ
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"االصحيحا"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذبافَ ِ
َصح ِ
ذباالنيب،احا.3450ا ا
َ
ضذئ ِلاأ ْ َ
َ
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املبحث الثالث :بيان املراد بإطالق العدالة على الصحابة  ومشوهلا لضبطهم ،واألدلة
على ذلك
املطلب األول :إطالق عدالة الصحابة  يشمل ضبطهم عند احملدثني وغريهم
األصلايفاالصحذبةاالع الة،افهم اأهلاال يذنةاوالفطذنة،اوق ااخاذرهمااهللاتعذىلاهلذااال ينا
فم ْنااخاذرهااهللالصحبةاحبيبهاوصفوتهامناخلقهااالب اوأنايكونامصط نفى،اقذلاتسي نذا
وتبليغه،ا َ
دب االلد ِهابناماع و
ادَ دم و اا َخْيدراقدُلُ ِ
ودا:ا(اإِ دنااللد َهانَظَرايفاقدُلُ ِ
ذد،ا
وباالْعِبَ ِا
وباالْعِبَ ِا
بُ
َ ُْ
ذد،افَد َو َج َ اقَد ْل َ
َ
َ
ِ
اد دم وا،افَدوج َ اقُدلُوب اأَصحذبِهاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذصطََفذهُ الِنَد ْف ِا ِاه،افَذبْداَد َعثَهُ اب ِر َتسذلَاه امثُدانَظَر ايفاقُدلُوب االْعبَذد ابَد ْع َ اقَد ْل ِ
ب َُ
فَ ْ
َ َْ
ََ
َ
ِ
ادلىادينِِاه،افمذارأَصاالْمالِمو َناحانذريافَدهو ِ
َخْيدراقدُلُ ِ
ادْن َ االلد ِها
اوَزَراءَانَبِي ِاه،ايدُ َقذتِلُو َن
وباالْعِبَ ِا
ذد،افَ َج َعلَ ُه ْم ُ
َ ُ ْ ُ َ َ َُ
َ
()1
ِ
ِ
ِ
د
يءٌ)  .ا
اتس ا
ااتسيئذريافَد ُه َوادْن َ االله ا
ومذارأ َْو َ
َح َا ٌان،ا َ
اوهلذااتاذلتااايذتاوتاذبعت،اوقتانزولاالكاذبايفاالثنذءاالعذطر،اوالذكرااحلان،اوقبوهلما
حلملاالرتسذلةابع انبيهما .ا
وق اأطلقاالعلمذءادلىاالصحذبةا ابأهنماكلهماد ول،اوملايقص وااالع الةافحاب،اواليتا
هياشرطالقبولاراولااحل يث،ابلاقص وااأيضذرياضبطهماللح يث،اوهذاابذلنابةاللصحذبة،اأمذامنا
د اهم امن االرواو امن االاذبعّي اومن ادوهنم افالب امن اد الاهم اوضبطهم امعاذري؛ األن االع الة اشيء،ا
والضبطاشيءاحخر،انعماق ايطلقونادلىاأح مهذاويقص وناااخرامعاذري،اولكناهذاالهاقرائنات لا
دليه،اوقص ا لكاقليل .ا
اودلىاالعموماالايلزمامناد الةاالراولاواتساقذماهاأنايكوناضذبطذرياماقناذري،اوهذااأمراظذهراالا
خيفىادلىاطذلبادلم،اولكناإطال اد الةاالصحذِباتعيناأنهاضذبطاماقناللح يثاالذلامسعها
اصرحا ذاامجذدةامناالعلمذء؛الئالا
منارتسولااهللا،اوأنهاحذلاأدائهاللح يثاكذلكاأيضاذري،اوق ن
الةامقين وابذلضبط،ا
ا
ياوهماد ما لك،اوهلذااأطلق االعلمذءاأناالصحذبةاد ولاتذرو،اوتذروا كروااالع
ااسمقين  ،اوتذرو ايقولون اد ول اثقذت ،امع اأن االثقة اهو :امن امجع ابّي االع الةا
وحيمل ااسمطلق ادلى ا
()1اأخرجهاأمح اواللفظاله،ا"ااسمان ا"ا،379/1اوالطرباين،ا"اسمعجماالكبري"،ا/9ا،112اوالبزار،ا"مان االبزار"،ا
حتقيق:ادفوظاالرمحنازين،ا(ط،1ابريوت:امؤتساةادلدوماالقدرحن،ا1409ه)،ا/5ا،212اقدذلااهليثمدي:ارواها
أمح اوالبزاراوالطرباينايفاالكبرياواألوتسطاورجذلهاموثقون.اوحانهااحلذفظاابناحجراوةريه.اانظر:اأبوااحلانا
نددوراال د ينادلدديااهليثمددي،ا"اجممددعاالزوائ د اومنبددعاالفوائ د "،احتقيددق:احاددذماال د يناالق تسددي،ا(القددذهرو:امكابددةا
الق تسي،ا1414اهد،ا1994ام)،ا:8ا، 253اوأمح ابناحجراالعاقالين،ا"األمذلااسمطلقة"،احتقيق:امح لا
دب ااجملي االالفي،ا(ط،1ابريوت:ااسمكابااإلتسالمي،ا1416ها–ا1995م)،ا.65ا ا

- 251 -

ضبط الصحابة الكرام  للمرويات ،د .زين بن محمد بن حسين العيدروس

والضبط اكمذ اال اخيفى ،الكن ا لك ادلى اتسبيل االاأكي  ،اوتذرو ايقولون :اكلهم احجة ،اواحلجة اهوا
الع لاالضذبط،اوهكذا .ا
اوإليكامنذ جامناكالمهم :ا
 -1قذلااإلمذماابن حبا االبايت ادارمحهااهلل ادات(354ه)صذحباالصحيحايفامق ماه:ا(وإمنذا
قبلنذاأخبذراأصحذبارتسولااهللا امذارووهذادناالنيبا اوإناملايبينوااالامذعايفاكلامذا
رووا،اوبيقّيانعلم:اأناأح همارمبذامسعاا ربادناصحذِباحخراورواهادناالنيبا امناةريا
كرا لكاالذلامسعهامنه؛األهنمارضيااهللادنهماأمجعّياكلهماأئمةاتسذدواقذدو،اعدوع ا ننزها
()1
فقرراابناحبذنا
ن
اهللادزاوجل،اأق اراأصحذبارتسولااهللاادناأ يلض َص بهم الوهن ) ،ا ن
ِ
أناأهلااحل يثاكذفةاقبلواامرويذتاالصحذبةا امعاروايةابعضهمادناالبعض؛الع الاهما
ٍّ
لكاكذفايفاضبطهم،اوهلذاادلنلا لكابأنامكذناهماالرفيعةامتنعاأنايصيباأح هماالوهنا
و
داالضعفادايفاحفظها اوضبطه؛الانزيهااهللاتعذىلاأق ارهم .ا
 -2قذلااإلمذماأبواحفصادمرابناأمح ابن شاهين ادارمحهااهلل ادات(385ه):ا(والانةااليتا
صحتادنارتسولااهللاافرواهذاالثقةادناالثقةامناالاذبعّياإىلاحيثااناهىااحل يث؛األنا
الصحذبةادليهماالاالماأرفعاحذالري امناأنايقذلاهلم :ا ة ،هم عدوع الدين ،وهماالذينا
()2
ِ
اوص ِ
ف االثقة،ا
شه وااالانزيل) ،اوكالماابناشذهّياصريحابوصفاالصحذبةا ابأدلىام ْن ْ
والاخيفذكاأناالثقةامنامجعابناالع الةاومتذماالضبط .ا
 -3قذلااإلمذماالبيه ض ادارمحهااهلل اد ا(ت ا458ها)ابع اإتسنذدهاحل يثايفاإثبذتااهلالل:ا(دنا
أِبادمريابناأنضادنادمومةالهامناأصحذباالنيبااقذل:ا(اأصبحاأهلااسم ينةاصيذماذريايفا
وا
حخرايومامنارمضذنادلىاده االنيبا،افق ماركبامناحخراالنهذر،افشه واادن ارتسولا
ااإىلامصالهم،ا
اهللااأهنمارأواااهلاللابذألمض،افأمرارتسولااهللااالنذ اأنايفطروا،اويغ و ُا
وكذلكارواهامبعنذهاشعبةاوهشيمابنابشريادناأِبابشراجعفرابناأِباوحشية،اوهواإتسنذدا
حان اوأبو ادمري ارواه ادن ادمومة اله امن اأصحذب االنيب ا ،اوأصحات النبض كلهم
ا ات ،فسوار سموا أو لم يسموا)(،)3اوق انقلاكالمااإلمذماالبيهقياهذاااإلمذماالضيلعضا
()1اصحيحاابناحبذنا.162/1ا ا
() 2اأبددواحفددصادمددرابددناأمحد ابددناشددذهّي،ا"شددرحامددذاهباأهددلاالاددنةاومعرفددةاشدرائعاالد يناوالاماددكابذلاددنن"،ا
حتقيق:ادذدلابنادم ،ا(امؤتساةاقرطبةاللنشراوالاوزيع،ا1415هد)،ا.45ا ا
()3االبيهق ددي،ا"الا ددنناالك ددربص"،احتقي ددق:ادمد د ادب د االق ددذدرادط ددذ،ا(مك ددةااسمكرم ددة:امكاب ددةاداراالب ددذز،ا1414هد ددا
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(ت ا762ه)اواحلذفظاابن االمل ن ا(تا804ه) ادارمحهمااهلل اد ااوارتضيذه:ابأناأصحذبا
النيبااكلهماثقذت( .)1ا
ثت ادنادب االعزيزابناجعفر،اقذل:اأنذا
 -4قذلااإلمذماالخ يب ادارمحهااهلل اد ا(ت ا463ه):ا(ح ُا
أمح ابنادم ابناهذروناا الل،اقذل:اأنذادم ابنادليابنادمود،اقذل:اثنذاأبوابكرااألثرم،ا
قلت األِبادب ااهللايعين:اأحمد بن حنبض اإ ااقذلارجلامناالاذبعّي:اح ثينارجلامنا
قذل:ا ُا
أصحذباالنيباافذحل يثاصحيح؟اقذل:انعم،اأخربنذاأبوابكراالربقذين،اقذل:اأنذادم ابنادب ا
اهللابناسمريويهااهلرول،اقذل:اأنذااحلاّيابناإدريض،اقذل:اوتسألاهايعينادم ابنادب ااهللابنا
دمذر:اإ ااكذنااحل يثادنارجلامناأصحذباالنيبااأيكونا لكاحجة؟اقذل:انعم،اوإناملا
امه؛افإنامجيعاأصحذباالنيبااكلهم حجة)(،)2اواحلُ نجةامناألفذظاالاع يلاالعذلية،اتطلقا
ايُ نا
ل:اأدلىامناالثقة( .)3ا
دلىامنامجعاالع الةاوالضبط،ابلاجعلهذابعضهماك ْذا ُجر دا
وقذلاالخ يب ادارمحهااهلل اد اأيضاذري:ا(الاحياذجااىلاتسؤالادنهم اداألاالصحذبة  اد ا اوإمنذاجيبا
فيم ْان ا ُادوهنم ا،اكلاح يثااتصلاإتسنذدهابّيامنارواهاوبّياالنيبا املايلزماالعملابهاإناال ابع اثبوتا
َا
د الةارجذله،ا وجيباالنظرايفاأحواهلماتسوصاالصحذِباالذلارفعهااىلارتسولااهللا؛األناعدالة
الصحابة اابتةامعلومة،اباع يلااهللاهلم،اواخباره عن طهارتهم،اواختيارهاهلمايفانصااالقرحن)( .)4ا
وع مر ِ
ضيُّو َ ،
 -5قذل ااإلمذم اابن عبد البر اد ارمحه ااهلل اد ات(463ه) :ا( َّ
الص َحابَةث ثكل ثّه ْم ثع ثد ٌ َ ْ
ات ،وهذا أ َْمر م ْجتَم ٌ َعلَْي ِه ِع ْن َد أ َْه ِض ال ِْعل ِْم بِالْح ِد ِ
يث)(،)5اوقذلاأيضاذري:ا(قَد ْولَهُا
ات أَاْببَ ٌ
اَِ ٌ
َ
ٌ ث َ
ِ
وم)،اهوادلىامذاف داَرهاالْ ُمَزِيناوةريه،اوأَ دنا لكايفاالندد ْق ِال؛األَ دنا
َص َح ِذِبا َكذلن ُج ِا
َدلَْيهاال دا َال ُام:ا(اأ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1994م)،ا.249/4ا ا
() 1اانظر:ادمرابنادليابناااسملقن،ا"االب رااسمنريايفاَتدريجااألحذديدثاواألثدذراالواقعدةايفاالشدرحاالكبدري"،احتقيدق:ا
مصدطفىاأبدواالغديطادبد ااحلدياوحخدرون،ا(ط،2االاددعودية:ادارااهلجدرو،ا1425ه د ادا2004م)،ا:5ا،94اوا
الزيلعي،ا"نصباالراية"ا:2ا.212ا ا
()2ااا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"ا.415ا ا
()3اانظر:االاّذول،ا"افاحااسمغيثا"،ا:2ا.117ا ا
()4اا طيب،ا"االكفذيةايفادلماالرواية"ا.46ا ا
()5ايوتسفابنادب ااهللابنادبد االدرباالنمدرل،ا"الامهيد اسمدذايفااسموطدأامدنااسمعدذيناواألتسدذني "،احتقيدق:امصدطفىابدنا
أمحد االعلددولاودم د ادب د االكبددرياالبكددرل،ا(اسمغددرب:اوزاروادمددومااألوقددذفاوالشددؤونااإلتسددالمية،ا،ا،)1387ا
:22ا،47اومثلهاأيضذريايف:ايوتسفابنادب ااهللابنادب االرباالنمرل،ا"ااالتساذكذر"،احتقيق:اتسذملادمد ادطدذا
ودم ادليامعوض،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1421ه–ا2000م)،ا:10ا.76ا ا
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ات عث ثد ٌ
اجباقبولامذانقلاكلاواح و ِامْند ُه ْام)( .)1ا
مجيعهمااَِ ٌ
وع،افو ٌ
دفقاأهل ااحلقا،اومنايُعا ابهايفااإلمجذع،ا
 -6قذل ااإلمذم االنووي ادارمحهااهلل ادا(ت ا676ه):ا(اات
ُ
دلىاابوع اشهذدا م،اورواياتهم،اوكمذلاد الاهم،ارضيااهللادنهماأمجعّي)(،)2اومعلوماأناا
ايةام ْناكذناد الريايفادينه،اضذبطذرياسمروينه .ا
مقبولاالرو َ
اكابتايفامصنفيااسميزاناد داريااكثرياريامنا
ُا
 -7قذلااحلذفظاالذهبضادارمحهااهللاداتا(748هد):ا(ق
ادوناامسهايفا
الثقذتاالذينااحاجاالبّذرلاأوامالماأواةريمهذا م؛الكوناالرجلامنهماق نا
مصنفذتااجلرح،اومذاأورد مالضعفافيهمادن ل،ابلاليعرفا لك،اومذازالاميرا اِباالرجلا
وفيهامقذلام ْان االايعبأابه،ا ولوافاحنذاهذااالبذبادلىانفوتسنذال خلافيهاد وامنا
َا
الثبت،ا
الصحذبةاوالاذبعّياواالئمةافبعضاالصحذبةاك نافَار ابعضهماباأويلامذ،اواهللايرضىادناالكل،ا
الري،اوباكفريا
بذليتاتليننهمادن نذاأص ا
ا
ويغفراهلم،افمذاهمامبعصومّي،اومذااخاالفهماودذرباهم،ا
ا وارجاهلماأحنطتاروايذ م،ابلاصذراكالماا وارجاوالشيعةافيهم اجرحاذريايفاالطذدنّي.،ا.ا.ا
وهذااكثريامناكالمااألقرانابعضهمايفابعض،اينبغض أ يث وى وال يثروى ،اويُطرحاوالاجيعلا
ا
طعناذري ،اويعذمل االرجل ابذلع ل اوالقاط .،ا .ا .افصما الصحابة رضض اهلل عنهم فبساطهم
ِ
يسلم
م وي ،وإ جرى ما جرى ،وإ بل وا كما بلط بيرهم من الث ات ،فما يَكاد ث
ِ
نادر ،ال يطر أبدا؛ إ ْذ عل عدالتهم وابوع ما ن لوه العمض،
أح ٌد من الغلط ،لكنه بلط ٌ
()3
فعملااألمةااإلتسالميةامناالاوادا
وبه ندين اهلل تعال ) ،اوق اص َ َ االذهيب ادارمحهااهلل اد،ا َ
األدظمادلىاقبولاروايذ م،اود مانق امذانقلوهابلااألخذا ذاايُع امناال ين،االذلان ِ ينا
اهلل اتعذىل ابه ،اوالعمل ادلى اهذا اكذفٍّا ،افكيف اإ ا اثبت اوحت نقق افعالري امن انصوص االشرعا
احلكيماومقذص هاكمذلاد الاهم،اومتذماإتقذهنم؟ ا
 -8قذلااإلمذماال يبضادارمحهااهللادا(743هد):ا(والصحذبةاكلهماعدوع م ل ا؛الظواهراالكاذبا
()4
يل اهلم ابذإلطال  ،اوهو ادليلا
والانة اوإمجذع امن اايُعا ابه)  ،اقوله :اد ول امطلقاذري ،اتع ٌ
()1اابنادب االرب،ا"ااالتساذكذر"،ا:4ا.7ا ا
()2احيددىيابددناشددرفاالنددوول،ا"اشددرحاصددحيحاماددلمااسماددمى:ااسمنهددذجاشددرحاصددحيحاماددلمابددنااحلجددذج"،ا(ط،1ا
بريوت:اداراالقلم،ا1407د،)1987ا:15ا.149ا ا
() 3اأبوادب ااهللادم االذهيب،ا"االرواواالثقذتااسماكلمافيهمامبذاالايوجباردهم"،احتقيق:ادم اإبدراهيمااسموصدلي،ا
(بريوت:اداراالبشذئرااإلتسالمية،ا1412هدا-ا1992م)،ا23اد.24ا ا
()4اشددرفاالد ينااحلاددّياالطيدديب،ا"شددرحاالطيدديبادلددىامشددكذوااسمصددذبيحااسماددمى:االكذشددفادددناحقددذئقاالاددنن"،ا
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بإمجذعاأهلاالانة .ا
لاوثيقهم،اوهوااحلق،ا
ُ
 -9قذلاالعالمةاابناحجراالهيتمض ادارمحهااهلل ادا(ت ا974هد):ا(ادلماأناالذلاأمجعادليهاأهلا
الكفا
الانةاواجلمذدة،اأنهاجيبادلىاكلاأح اتزكيةامجيعاالصحذبةابإثبذتاالع الةاهلم،او نا
دناالطعنافيهماوالثنذءاديلهم،افق اأثىنااهللاتسبحذنهاوتعذىلادليهمايفاحيذتامناكاذبه)( .)1ا
 -10قذلادلياال اريادارمحهااهللادات(1014هد):ا(إ ْذ الصحابة كلهم عدوع وا ات)( .)2ا
اتقرر اأن :ااألصل ادن ااحمل ثّي اإنه ايشاط ايف االراول االع الة اوالضبط ،اوأن اكالري امنا
فكمذ ن
الع الة اوالضبطاله امفهومه اواتساقاللياه ايف امعنذه ااالصطالحي اواللغول ،اوهذا اأمر اواضح امعلوم،ا
ولكناق ايطلقادلىاالع لاويُرادابهااجملموعامناالع الةاوالضبطامعذرياأوايطلقادلىاالضذبطاويرادابها
اجملموعامناالع الةاوالضبطامعاذري،اولكنابقرائناداخليةاأواخذرجيةاتعرفامناالايذ اأوامناالاصريحا
بهادن االكالم،افهذاااإلمذماابن خضيمةادارمحهااهللادايقاصرادلىاالع لايفادنواناصحيحه،اويقص ا
معاكوناالراولاضذبطاذري،اوقذلادن اح يثاالصالوايفامرابضاالغنم،اود ماالوضوءامناحلومهذ،ا
ملانر اخالفذريابّيادلمذءااحل يثاأناهذااا رباأيضذرياصحيحامناجهةاالنقل؛الع الةانذقليه،ا
يقول:ا
َ
أقرهادلىااطالقهاهذاا( .)3ا
وق انقلادنهاهذاااحلذفظاابناحجراو ن
اتوتسعابذكرااألمثلةايفااسموضوعاد .أحمد معبد ايفاكاذبهااسمفي األفذظاودبذراتااجلرحا
وق ن
والاع يلافذنظرهذ( .)4ا
ومناخاللاكالمااألئمةاواحلفذظامناالراتسّّيايفاالعلمايفاأنهاالايبحثادناد الةاالصحذبةا
ملاحيرفوهاأوايغريوهابلاكذنواايفا
اوالادناضبطهم،اوأنامذارووهادنارتسولااهللااق انقلوهالنذ،او
ن
مناهىااألمذنةايفاالنقلاوالابليغ .ا
املطلب الثاني :األدلة على أن اطالق عدالة الصحابة  يشمل ضبطهم
األدلة التض تدع أ عدالة الصحابة تمنعهم من الرواية من بير ضبط:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتقيق:اد.ادب ااحلمي اهن اول،ا(ط،1امكدةااسمكرمدة:امكابدةاندزارامصدطفىاالبدذز،ا1417اه د-ا1997ام)،ا
:12ا.3840ا ا
()1ااهليامي،ا"الصوادقااحملرقةادلىاأهلاالرفضاوالضاللاوالزن قة"،ا:2ا.603ا ا
() 2ادليابناتسلطذناالقذرل،ا"امرقذوااسمفذتيحاشرحامشكذوااسمصذبيحا"،ا(بذكااذن:ااسمكابةااإلم اديةا):7ا.36ا ا
() 3اانظ ددر:اابد ددناخزميد ددة،ا"اص ددحيحاابد ددناخزميد ددة"،احتقي ددق:اد.ادم د د امصد ددطفىااألدظم ددي،ا(،ابد ددريوت:،ااسمكاد ددبا
اإلتسالمي،ا1390ا–ا1970م).ا،ا،22/1اوابناحجر،ا"االالّيصااحلبري"،ا:1ا.115ا ا
()4ا111اددا.115ا ا
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تسأ كراأهمااألدلةااليتات نالاأناد الةاالصحذبةامتنعهمامناروايةااحل يثامناةرياضبط،اأوا
مناةرياتثبت،اإ اد الاهماواتساقذمةادينهماتلزمهماالضبط،اوالاحرزايفاأداءاالانةاالشريفة،ا ِ
فم ْنا
ن
ن
هذهااألدلة :ا
دل ااهللاتعذىل احبفظاكاذبهاوأصولادينهابقوله اتسبحذنه:اﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
 -1تكف َا

()1
ظ امعنذه ،اومن امجلة امعذنيهاا
ﮝﭼ  ،اوال اخيفى اأن امن امجلة احفظ الفظ االذكر احف ُ

األحذديثاالنبويةاال الةادلىاتوضيحامبذنيه ا،اكمذاقذلااهللاتعذىل :اﭽ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ(،)2اففيااحلقيقةاتك نفلااهللاتعذىلاحبفظا
ألناالانةاتبّياالقرحناالكرمي،اوب اهةرياالا ُميكناحفظااسم نبّيا-
الانةااسمشرفة؛ا
الكاذباالعزيزاو
ن
ن
ُ
ااسمبّي ا -اوهو االانة ااسمطهرو -اوإال اسمذ اكذن اهنذك امعىن،ا
وهو االقرحن االكرمي -اب ون احفظ ن
اماوم ْنا
فذلكاذباوالانةادفوظذناحبفظااهللاتعذىلاهلمذ،اوق اهيئااهللاتعذىلاالصحذبةاالكر َ
اإال امذا
ااسمهمة االعظيمة ،افكذن االصحذبة ايُاقنون امذ ايروونه ،اوال احي ن ثون ن
جذء ابع هم اهلذه ن
يضبطونه،اومذاوردامناوقوعاخطأ ادادلىاالقولابذلااليماحبصوله اداأوانايذنافينبنهونادليه،ا
والاياامراأح همادليه( .)3ا
ن
 -2ممنذاي لادلىاضبطاالصحذبةااحل يثانبيهمااادانذئهمابكاذبةاح يثه،ابلاثبتا لكا
ِِ
اصلدىا
ىار ُتسوله َ
بإ نهااهلمابكاذبةاح يثهاالشريف؛افعناأِباهريروااقذل:اسمدذافَداَ َحااللدهُا َدلَ َ
واش وذه ا-ا َر ُج ٌل ِام ْن اأ َْه ِلا
ادلَْي ِه َاو َتسلد َم َام دك َة اقَ َذم ِايف االندذ ِ امثا كراخطباه،اوقذل:ا(افَد َق َذم اأَبُ َ
اهللُ َ
ولااللد ِهاصلدىااهللادلَي ِهاوتسلد ام:ا«ا ْكاُبو ِ
ذل:اا ْكاُبُو ِ
ااألَِِبا
اليَ َم ِنا-افَد َق َا
ذل َار ُتس ُ
ولااللدِاه،افَد َق َ
ذار ُتس َ
َ
ُ
االايَ َ
ُ َْ ََ َ
ول االلدِاه؟اقَ َا ِ ِ
امسعه ِ
ِ
َش اذهو»،اقُد ْلت الِ ْبَوز ِ
اديا:ا َمذاقَد ْولُاهُ:اا ْكاُبُو ِ
ذام ْنا
ذار ُتس َ
ُ َْ
ذل:ا َهذه اا ُطْبَ َة االدِيت َ َ َ
اال ايَ َ
()4
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
تا
اد ْم وروارضيااهللادنهمذ،اقَ َا
ادْب االلدهابْ ِن َ
ود ْن َ
ادلَْيه َاو َتسلد َم) ،ا َ
اصلدىااهللُ َ
ذل:ا ُكْن ُ
َر ُتسولااللده َ
أَ ْكاب ا ُكل و
ِ
ِ ِ
ِ
ب ا ُك دلا
ُُ د َ
اش ْيء اأ َْمسَعُهُ ام ْن َار ُتسول االلده ا اأُِري ُ اح ْفظَاهُ،افَدنَد َهْا ِين اقُدَريْ ٌ
ش َاوقَذلُوا:اأَتَكْاُ ُ
ِ
ِ
ذب،ا
اد ِن االْكاَ ِا
ض ِا
َش ْي وء اتَ ْا َمعُهُ َاوَر ُتس ُ
ب ،ا َوالر َ
ول االلده ا ابَ َشٌر ايدَاَ َكلد ُم ِايف االْغَ َ
ْت َ
ضذ ،افَأ َْم َاك ُ
()1اتسوروااحلجر:ا.9ا ا
()2اتسورواالنحل:ا.44ا ا
()3اانظر:اإبراهيمابناموتسىاالشذطيب،ا"ااسموافقذتايفاأصولاالفقه"،ا:2ا،59اوالصنعذين،ا"اتوضيحا"،ا:2ا.59ا ا
ام دك د دةَ.اح،2434اوما د ددلم،ا
دفاتُد َع د ددر ُ
()4اأخرجد ددهاالبّد ددذرل،ا"الص د ددحيح"،اك:االلقطد ددة،ابَد ددذبا َكْيد د َ
فالَُقطَ د دةُاأ َْه د د ِدل َ
ِ ِ و
دذباحت د ِرِميام دك دةَاو ِ
ِ
دو ِاام.احا
ذاولَُقطَا َهددذ،اإِدالال ُمْنش د َ
"الصددحيح"،اك:ااحلددج،ابَد َْ َ َ َ
دذاو َشد َ
ادلَددىاال د َ
دج ِرَه َ
ذاو َخ َال َهد َ
صد ْدي َه َ
.1355ا ا
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فَ َذ َكرتا َالِ َ ِ ِ ِ
بافَد َوالد ِذلاندَ ْف ِايابِيَ ِ ِه َامذا
ُصبُعِ ِهاإِ َىلافِ ِايه،افَد َق َا
ُْ
كالَر ُتسولااللدها،افَأ َْوَمأَابِأ ْ
ذل:ا(اا ْكاُ ْ
()1
ِ
ِ
د
تاصحفالبعضاالصحذبةا افيهذاح يثارتسولااهللا،ا
ووج
ُ
َخيُْر ُج امْنهُ اإال َ
اح ٌّق) ،ا ُ
وهذااي لادلىاأناالصحذبةاملاياقنوااحفظاالانةايفاص ورهمافحاب،ابلاأضذفوااإىلا
لك اكاذبة االانةايف اده االرتسول ،او لك اي ل ادلى اضبطهم اللمرويذت ،اومذ اورد امنا
النهيادناالكاذبةاللح يثاالشريف،افذلكاأل نن االنهياخذصابوقتانزولاالقرحن؛اخشيةا
الابذتسهابغريه،اواإل نابكاذباهايفاةريا لك،اأواأناالنهياخذصابكاذبةاةرياالقرحنامعاالقرحنا
يف اشيء اواح  ،اواإل ن ايف اتفريقهمذ اأو االنهي اماق ن م ،اواإل ن انذتسخ اله ادن ااألَمن امنا
االلابذ ،اوهوااألقرباكمذاأشذراإليهااحلذفظاابناحجرادارمحهااهللاد( .)2ا
ِ
 -3األدراِباالكذفِ
فيأمره،اويذهباإىلاقومهاداديذرياهلماإىلااإلتسالم،ا
د
راكذنايأآاالنيباافَديُ ْال ُام،ا ُ
ن
ِ
ومعلمذرياهلمامذادلنمهاالنيباامناشرائعه،افلوالاد الاُهاوضبطهاوإتقذنهالمذامسعهامناالرتسولا
 امذاأقدرهادلىا لك،اوالاأمرهابإخبذرهالقومهاوتبليغه،اولقذلاله:اإن َِ
دهاالاحيل القومكاأنا
و
ابشيء اممنذ ادلماهم ِامن اشرائع ااإلتسالم احىت اخياربوا اد الاك اوإتقذن اضبطك ابع َ ا
يعملوا
)
3
(
ِ
ابنااحلوي ِر ِ
اشبَبَةٌا
ك
ف ا اقذل:ا(أَتَدْيدنَذاالنيبا ا َوَْحن ُن َ
إتسالمك .اومثذلا لكامذارواه ا َمذل ُ
َُْ ْ
ِ ِ
ِ
ين الَْيدلَاةري،اوكذنارتسولااللد ِه ا ا َرفِيقاذري،افلمذ اظَ دن اأَندذاق اا ْشاَد َهْيدنَذا
ُماَد َقذربُو َن افَأَقَ ْمنَذادْن َ هُ اد ْش ِر َ
اارِجعُوا اإىل اأ َْهلِي ُك ْام،ا
اد دم ْن اتَدَرْكنَذ ابدَ ْع َ نَذ ،افَأ ْ
أ َْهلَنَذ ،اأو اق اا ْشاَد ْقنَذ ،ا َتسأَلَنَذ َ
َخبَد ْرنَذهُ اقذل ا :ا( ْ
فَأَقِ ِ
صلوا اكمذا
وه ْام ،ا َوُم ُر ُ
يموا افي ِه ْم َاو َدل ُم ُ
َح َفظُ َهذ اأو َاال اأ ْ
وه ْم ا د َاو َ َكَر اأَ ْشيَذءَ اأ ْ
َح َفظُ َهذ ا د ،ا َو َ
ُ
()4
ِ
ص َالاوُ ،افَد ْليُد َؤ ْن الَ ُك ْم اأح َكم َاولْيَد ُؤدم ُك ْم اأَ ْكبَد ُرُك ْم)  ،اووجها
ت اال د
ضَر ْ
اح َ
َرأَيْداُ ُموين اأ َ
ُصلي ،افإ ا َ
االتسا اللامنااحل يثاهو:اأنهاي لادلىاقبولاالرتسولا اأنايبلن َغ االصحذبةا االشرائعا
مناصالواوصوماوفرائضاألهليهم؛العلمهابع الاهم،اوضبطهم،اوهذهاتزكيةاهلمامنها .ا
ادلَْيدنَذادب ا
 -4وممنذايثبتاضبطاالصحذبةاافيمذارووهامنااألحذديث:امذارواهادُ ْرَوواقذل:ا َح دج َ
دذب ِايفاكِاَ ِ
دذباالْعِْلد ِم.احا،3646اقدذلاابدناحجدرابعد ااحلد يث:اوهلدذاا
()1اأخرجهاأبوداود،ا"الانن"،اك:االعلم،ابَ ٌ
طر اأخرصادنادب ااهللابنادمروايقولابعضهذابعضذ،ا"افاحاالبذرل"،ا:1ا.207ا ا
اتوتسددعاالد كاورادمد ادجددذجاا طيددب ادارمحددهااهلل اداايفا
()2اانظددر:اابددناحجددر،ا"افدداحاالبددذرلا"،ا:1ا،208اوقد ن
ويناالانةااسمشرفةايفاالعصرااألول،او كرامذايثبتا لكايفاكاذبها"االانةاقبلاالا وينا".ا ا
إثبذتات
ن
()3اانظر:اابناالوزير،ا"االعواصماوالقواصماالبناالوزير"،ا:1ا.381ا ا
()4اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااألحكذم،ابذبامذاجذءايفاإِجذزوِاخ ِرباالْو ِ
ص َدالوِا
صد ُ و ِ ْ
ايفااألَ َ ِان َاوال د
اح ِاال د
َ
َ َ ََ َ
ص ْوِم َاوالْ َفَرائِ ِ
َح َك ِذم.احا.6819ا ا
َوال د
ض َاو ْاأل ْ
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ِ
ِ
مسعتاالنيباايقول:ا(اإِ دنااللد َه َاالايدَْن ِزعُاالْعِْل َما
اللده َ
ابناد ْم وروارضيااهللادنهمذافَ َام ْعاُهُايقول:ا ُ
ِ ِِ ِ
بدَ ْع َ اأَ ْن اأدطذمهوهاانْاَِزاداذري،ا َولَ ِك ْن ايدَْناَ ِزدُهُامنهمامعاقَدْب ِ
ذلا
اج ده ٌ
ض االْعُلَ َامذء ابع ْلم ِه ْام،افَديَْبد َقىانَذ ٌ ُ
ضلو َان،افَح د ثْ ِ
ضلو َن اوي ِ
يااَد ْفاَدو َان،افَديد ْفاُو َن ابِرأْيِ ِه ام،افَدي ِ
ادذئِ َشةَ ارضيااهللادنهذ ا َزْو َج االنيبا
ت ابِه َ
َ ُ
ََ
َ ْ ُ
ُْ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
د
د
و
ِ
تا
ذتساَثْب ْ
واح دج ابدَ ْع ُا،افقذلت:ايذابناأ ْ
ادْب َ االله َ
 امثُداإِ دن َ
ُخيت اانْطَل ْق اإىلادب االل اه،افَ ْ
ابناد ْمر َ
ِ
ِ
ادذئِ َشةَا
ت َ
اح د ثْداَِين ادنه ،افَجْئاُهُ افَ َاأَلْاُهُ افَ َح د ثَِين ابِه ا َكنَ ْح ِو امذ اح ثين ،افَأَتَدْي ُ
ل امنه االذل َ
ِ
وهذاانصاصريح،اي لا
ابناد ْم ورو)(،)1ا
َخبَد ْرتدُ َهذ،افَد َع ِجبَ ْا
اح ِف َ
فَأ ْ
ظادب االلده َ
ٌ
ت،افقذلت:اواهللالق َ
دلىاضبطاالصحذِب؛اإ ْ املايزدافيهاوملاينقصابع اتسنةاكذملة!اوهكذااالصحذبةاالكرامافق ا
وفنقهمااهللاتعذىلاحلفظادينه،اوتسنةانبيها،اقذلااحلذفظ اابناحجر ادارمحهااهلل اد:ا(قَد ْولُاهُ:ا
ت:اواللد ِه الََق ْ ِ
ِ
ِ
اد ْم ور ِ
َخبَد ْرتدُ َهذا
(فَد َع ِجبَ ْا
اح ْرَملَاةَ:ا(افَدلَ دمذاأ ْ
ادْب ُ االلده ابْ ُن َ
احف َظ َ
و)ايف ا ِرَوايَة َ
َ
ت،افَد َقذلَ ْا َ
ِ
َصلا
ص)اقُد ْل ُا
ك،اقَذلَ ْا
بِ َذلِ َا
ت:اوِروايَةُ ْ
اص َ َ اأ ََراهُ ا َملْ ايَِزْد اف ِيه َ
ااأل ْ
ت:ا َمذاأ ْ
ذاوَملْايدَْند ُق ْ
َح َابُهُ اإِدال َ
اشْيئري َ
فلمذاح دفابها
هذادلم
ادذئشةاكذنادْن
ْ
ملاأَ دن َ
امنااحلَ يث،اوظندتاأَنهازادافيهاأَوانقص،ا ن
ٌ
ْحتاَ ُ
ةاحرَملَ َةااليتا كرا
ثَذنِيذرياكمذاح ن فابهاأ ََوالاتذ دكَرتاأَندهادلىاوفْ
َ
قامذاكذنتامسعت،او ن
لكناروايَ ْ
فِ َيهذاأَند َدهذاأنكرتا لكاوأ َْدظَماهاظذهر ِ
ويؤي ا لكا
وايفاأَندهُا َملايكنادن
ْ
هذامنااحلَ يثادلم،ا َ
َ
ايزد اوَملا
فابهابع ا
اتااَ َل ادلىاأَندهاحفظَهاإِدال الكونهاح ن
اتسنَةاكمذاح دفابهاأَدوريال ا َمل ْ
ْ
أَند َدهذا َمل ْ
ينقص)( .)2ا
ْ
ثبتاحترمياالاقولادلىارتسولااهللا اولوابذلظن،اووجوباالاأ نك اوالاثبنتامنانابةاكلا
-5
ن
قولاأوافعلاأواوصفالرتسولااهللا؛األناتسناهااسمص راالثذينامناالاشريع،افهياوحيامنا
دن ااهللاتعذىل،اقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(،)3اوالصحذبةااهماأش االنذ اتثبناذريا
فالايروونامذاي ِه ُمونافيه،اأوامذالاحيفظونهاأوامذملايامعوه،اومنامجلةااألحذديثاالزاجروا
ادلَ ديا
ب َ
والنذهيةادنانابةاح يثاولواظنذرياملايقلهارتسولااهللا اقولاالرتسولا:ا( َم ْن ا َك َذ َ
()4
ِ
ِ
دف ِ ِ و
ب افَد ُه َوا
مناح َ َ
ادين احبَ يث ايدَُرصاأَندهُا َكذ ٌ
ُماَد َعم ري اافَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُام َن االندذ ِار) ،اوح يث:ا( َ

()1اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااالداصذمابذلكاذباوالانة،ابذبامذاي ْذ َكرامنا َماالدرأْ ِلاوتَ َكل ِ
فاالْ ِقيَذ ِ ا{ا
َ
َ
ُ ُ
}،االاتَد ُقل:امذاليضالكابِِه ِ
اد ْل ٌماح.6877ا ا
والاتَد ْق ُ
ف َ ْ
() 2اأمح ابدنادلديابدناحجدراالعادقالين،ا"افداحاالبدذرلاشدرحاصدحيحاالبّدذرل"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا
(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1379ه)،ا:13ا.285ا ا
()3اتسورواالنجم:ا.3ا ا
()4اأخرجددهاالبّددذرل،ا"الصددحيح"،اواللفددظالددهاك:االعلددم،ابد ِ
ادلَددىاالنددِديباحا،110اوماددلمايفا
ب َ
امد ْدنا َكد َذ َ
َ ُ
دذباإ ِْمث َ
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ِ
با
نا
ّي)(،)1اقذلاالسيوطضادارمحهااهللاد:ايفاقوله:ا(
َح ُ االْ َكذ ِبِ َا
مناروصاديناح يثاذريايدَُرصاأَندهُا َكذ ٌ
أَ
دلىاأناكلام ْان اروصادناالنيبا اح يثاذرياوهوا
َا
ربادال ا
ٌّا
ّي)،افظذهراهذااا
َح ُ االْ َكذ ِبِ َا
فَد ُه َو اأ َ
دفا
مناح َ
شذكافيه،اأصحيحاهواأواةرياصحيح،ايكوناكأح االكذ بّي؛األنها اقذل:ا( َ
لكا
للاحرزامنامثلا ا
َدين اح يثاذري،ا ا
وهوايُرصاأنهاكذب،اوملايقل:اوهواياايقناأنهاكذب،او ان
كذناا لفذءاالراش ون،اوالصحذبةااسمناّبوناددارضوانااهلل ادليهم ا د ا ايانقوناكثروااحل يثادنا
رتسولااهللااوياش نادونايفا لكامنهم:اأبوابكر،اودمر،اودثمذن،اودلي،اوطلحة،اوالزبري،ا
ودب االرمحنابنادوف،اوتسع ابناأِباوقذص،اودب ااهللابناماعود،اواسمق ادابن ااألتسود،ا
طذلبذنام ْان اروصاهلمذاح يثاذريادنا
َا
ا
وأبواأيوبااألنصذرل.ا.ا.اوةريهم،او
كذناأبوابكراودمرايُ
ملايامعذهامنهابإقذمةاالبيننةادليه،اوياود انهايفا لك،اوكذنادليابناأِباطذلبا
ا
رتسولااهللاا
ااهللابناماعوداياغري ادن ا كرااحل يثادنارتسولااهللااوتنافخا
نا
يااحلِفادليه،اوكذنادب
ا
أوداجه،اويايلادرقه،اوت معادينذه،اويقول:اأواقريباذريامناهذااأواحنواهذااأواشبهاهذا ا،اكلاا
لك اخوفاذري امن االزيذدو اوالنقصذن اأو االاهو اوالنايذن اواحايذطاذري الل ين ،اوحفظاذري اللشريعةا
وحاماذريالطمعاطذمع،اأوازيغازائ واغاأناجيائافيحكيادنارتسولااهللاامذاملايقله،اأواي خلا
يفاال ينامذاليضامنه،اوليقا لا مامنايامعامنهماويأخذادنهمافيقفواأثرهم،اويالكا
طريقهم،افذاتنبعهمادلىا لكامجذدةامناصذحلياالاذبعّياواقافوااحثذرهم،اواتبعوااتسبيلهمايفا
البحثادناروا ذ،اوالاواقنيايفاأدائهذ،امنهم:اتسعي ابنااسمايب،اودرووا
الذبادناالانن،او
اُ
بناالزبري،اودليابنااحلاّي،اودمروابنادب االعزيزاوطذوو اابناكياذناودم ابنامالما
الزهرلاوأبواالزنذد.ا.ا.ا.ا)( .)2ا
 -6اوم ددناخ دداللامروي ددذتاالص ددحذبةاااسموج ددودوايفاكا ددباالا ددنةااسمش د ندرفةاوجد د نذاأهن ددمااتقنوه ددذا
اادنهاإالاببيننة؛اإ ْاااقَبِدلابعضدهما
ا
لكافالايُزحزحو
ا
وضبطوهذ،افلمايثبتاخالفا لك،اواألصلا
همابعض دهمابعض دذرياتس دواءايفاالكددذباأوا
روايددةاالددبعضافيمددذاملاياددمعوهامددناالرتسددولا،اوملايدَ داد
ُ
دد ماضددبطهم،او نأمددذامددذاوردادددنابعضددهماتددوهيمابعضددهم،افهددواحيامددلامعددذيناصددحيحةاويكددونا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مق مة،ا"االصحيح"،ابذباتَد ْغلِ ِ
يظاالْ َك ِذ ِ
بادلىارتسولااللد ِهاح.2ا ا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
د
دح د ِدذي ِرام ددنا
ا
ال
او
ّي
ب
ا
ذ
د
ك
ل
اا
ك
در
د
ت
او
دذت
د
ق
د
ث
دناال
د
د
ا
دة
د
اي
و
االر
دوب
د
ج
دذب:او
د
دحيح"،اب
د
ص
دة،ا"اال
د
()1اأخرج ددهاما ددلمايفامق م
َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ
ََ
ُُ
َ
الْ َك ِذ ِ
بادلىارتسولاااللد ِها.ا ا
()2ادب االرمحنابناأِباب كراالايوطي،ا"احتذيراا واصامناأكذ يباالقصذصا"،احتقيق:ادم االصبذغ،ا(النذشدرا
اسمكابااإلتسالمي،ا1394اهدا-ا1974ما)،ا82اددا.84ا ا
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لكلاواح امنهمادليلايعام ادليه،ااوهدوادادلدىاالاادليمابوجدوداالدوهماداالايقد حايفاضدبطهم؛ا
دةاأالاخيطدئامطلقداذري ا،اكمدذاتقد ن مايفابيدذناالضدبط،اوتسديأآابيدذناهدذاايفا
ألنهالديضامدناشدرطاالثق نا
اجلوابادناالشبهةاالرابعةاضمنااسمبحثاالرابع .ا
اولايُعرفابذلنظراإىلامرويذته،افهلاتادُانابِعتامرويذتامناا ُامايفاضبطهاليقدذل:اأندها
 -7وضبطاالر ا
الاياددالازمامددناد الاددهاضددبطه؟!ابددلاالعكددضامددذارواهاالصددحذِبالدديضافيددهامددذاخيددذلفاةددريهامددنا
دذاحد ف،اوأمدذامدذاوردامدنااسمّذلفدة،افهدذااقد ا
وإمنذاكلايرولامذامسع،او ٌا
ٌا
الصحذبة،ا
كلا ُاحي نافام ُ
يثاومشدكله،ا
ُا
أجذبادنهاالعلمذء،ابلاأفردواالهاكابذرياخذص اةري،اوأطلقدواادليهدذاكادباةالدفااحلد
يثاةالفاأوامشكلاإجذبذتامعروفة،اوطرائقالبيذهنذامشهورو .ا
ولكلاح
ُ
متنعهماأناحي ناثواا
ُا
 -8د الةاالصحذبة ا اداالثذباةاهلمامنانصوصاالشريعة اكمذ اتسبقابيذهنذ اد ا
فا
حيازادناالروايةاوالاحي ا ا
ا
امنهمام ْان ا
َا
ْا
ح يثذري اايَشكا
ونايفاحفظهاأواضبطه،افلهذاارأينذاكثرياري
اإال اإ ااتي ناقناضبطهاكمذامسعه،اواألدلةادلىا لكاكثريو،افمنهذ:ادن ِ
ادْب ِ االلد ِها
كثرياري نا
ادذم ِرابْ ِن َ
َْ َ
ذل:اقُد ْل ِ
ِ
ادنارتس ِ
ولااللد ِها
كُ
احتَ ُ
تاللزبدَ ِْاري:اإِيناالَاأ َْمسَعُ َ
بْ ِناالزبدَ ِْاري رضيااهللادنهمذ،ا َد ْناأَبِ ايه،اقَ َا ُ
ف َْ َُ
ذل:اأَمذاإِين ا َمل اأُفَذ ِرقْاه،اولَ ِكن َِ
ادلَ ديا
امس ْعاُهُ ايَد ُق ُا
 ا َك َم ُ
ذاحيَ ُ
ب َ
ول:ا( َم ْن ا َك َذ َ
ْ ُ َ ْ
ف افُالَ ٌن َاوفُالَ ٌان؟اقَ َا َ
()
ذل اأَنَ ا ِ
اح ِيثرياذا
فَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َن االندذ ِار) ، 1ا اودنادب االع ِزي ِاز،اقَ َ
ُح ثَ ُك ْم َ
ض^:اإندهُ الَيَ ْمنَدعُ ِين اأَ ْن اأ َ
ٌ
()2
ِ
ِ
ِ
اخ ْل َ َوا
ديب ا اقَ َا
َكث ريريااأَ دن االنِ د
ذل:ا( َم ْن اتَد َع دم َ َ
ادلَ دي ا َكذبريذ،افَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ام َن االندذ ِار) ،ا َو َد ْن اأَِِب َ
ذل الَه امذلِك ابن ِ
قَ َا ِ
ِ ِِ ِ و
ادينَذ وار:ا َمذالِلشْدي ِخا
ت َامْي ُمونريذاالْ ُك ْرِد د
ذل:ا َمس ْع ُ
ل َاوُه َو ادْن َ ا َمذلك ابْ ِن ادينَذ ار،افَد َق َ ُ َ ُ ْ ُ
ذاد ِناالنِديبا
ديباا َو َِمس َع ِامْن اهُ؟افَد َق َا
اد ْناأَبِ ِايه،افَِإ دناأَبَ َ
ذل:ا َكذ َناأَِِب َاال ُ
َال ُ
احيَ ُ
ذكاقَ ْ اأ َْد َرَكاالنِ د
احيَ ثدُنَ َ
ف َ
ص،اوقَ َا ِ
اماَد َعم ري اا
ول االلد ِه ا ايدَ ُق ُا
ت َار ُتس َ
ب َ
ذل:ا َمس ْع ُ
ول:ا(ا َم ْن ا َك َذ َ
ادلَ دي ُ
 ا َةَذفَةَ اأَ ْن ايَِزي َ اأ َْو ايدَْند ُق َا َ
فابهاةريامراو اوالا
هاحي نا
مسعاُ ُا
يث ا ا
فَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َن االندذ ِار)امثاقذل:اولكناتسأح اثُكمادنهاحب وا
ان
ثالفا( .)3ا
مرتّياوالا وا

ِ
ادلَْي ِه َاو َتسلد َماح.107ا ا
(1
اصلدىااهللُ َ
ب َ
ادلَىاالنِديب َ
ام ْنا َك َذ َ
ُ
)اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيحا"،اك:االعلم،ااباإ ِْمث َ
ِ
ادلَْي ِه َاو َتسلد َماح.108ا ا
()2اأخرجهاالبّذ
اصلدىااهللُ َ
ب َ
ادلَىاالنِديب َ
ام ْنا َك َذ َ
ُ
رل،ا"الصحيحا"،اك:االعلم،ااباإ ِْمث َ
()3اأخرجهاالطرباين،ا"اسمعجمااألوتسطا"،ا:6ا،210اقذلااهليثميادقبه:ارواهاالطدبدرِاين ِايف ْ ِ
اح َا ٌنا
،اوإِ ْتسنَ ُ
ذدهُ َ
ااأل َْو َتسط َ
ََ ُ ََ
اشذءَااللدهُا.-اجممعاالزوائ ،ا:1ا.148ا ا
-اإِ ْن َ
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املبحث الرابع :يف بعض الشبهات يف ضبط الصحابة  ،وردّها ،وأسباب متيز الصحابة
بالضبط واالتقان
املطلب األول :بعض الشبهات يف ضبط الصحابة  ،وردها
قبِ َلادلمذءااإلتسالمامرويذتاالصحذبةاالكرام،ادوناتفريقابّياصحذِباوحخر؛األنااجلميعا
ملايافوهاأح امناالاوادااألدظمامناأهلاالانةاالقولاباضعيفاصحذِباولواواح اريا
د ولاثقذت،او ن
الباه،اوهذاامنهماإمجذعافعلياودمليادلىاقبولامجيعاأحذديثهم،اواجلمعابّيامذايظهرامنهذاحبابا
ائقامقررو،اوفيمذايأآاتسأ كرابعضذرياممنذايذكرامنا
الظذهراالاعذرض،اوهلمايفا لكامنذهجامؤصلة،اوطر
ن
الردادليهذ،اوبيذناحقيقاهذ :ا
شبهذتاأواإشكذالتابزدماددذ ذاومروجيهذ،او ن

بعض الشبهات فض ضبط الصحابة ،ور ّدها:
 -1اتساشكلاالعالمةااألمرياالصنعانض اجعلااحلذفظاابناحجراالعس النض ادارمحهمذ ااهلل اد اأولا
مراتب االاع يل االصحبة؛ اإ اياالزم ا لك اضبطهم اوكمذل احفظهم ،اوهذا امل ايرتضها
الصنعذين؛األنااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاوهواالاينذيفاالصحبةاحابازدمه،اوإليكا
ااتساشكذلهاوردهافيمذايأآ :ا
نص
ن
ن
قذلاالصنعذينادارمحهااهللاد:ا(وادلماأنهاجعلااحلذفظاابناحجراأولااسمراتباكونهاصحذبياذري؛افإنها
قذل:اوبذدابذر امذ ا كرتهااحنصرال االكالمادلىاأحواهلمايفاثنيت ادشرو،افأوهلذاالصحذبة،اوالثذنيةامنا
أك ام حهاإمذابأفعلاكأوثقاالنذ اإىلاحخراكالمه،افأولااسمراتباتوثيقذريااكوناالرااولاصحذبياذري،اوظذهرا
هذااأناكونهاصحذبياذرياق اتضمناأنهاثقهاحذفظ،افصفةاالصحبةاق اتك نافلتابذلع الةاوالضبط،اوهذاا
الاإشكذلافيهابذلنظراإىلاالع الةادلىاأصلاأئمةااحل يث،اولكنابذلنظراإىلاالضبطاواحلفظاالاخيلوا
دنااإلشكذل،اإ ااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاالاينذيفاالصحبة،ابلاالاينذيفاالنبوو،افق اصحادنها
صلى ااهلل ادليه اوتسلم اأنه اناى ايف اصالته اوةريهذ ،افكيف اجيعل اكون االراول اصحذبيذ اأبلغ امنا
اسموصوف ابأوثق االنذ اوحنوه ،اوالصحبة اال اتنذيف االنايذن اود م ااحلفظ ،ابل اق اثبت ايف اصحيحا
البّذرلانايذنادمرالقصةاالايمم،اوتذكريادمذرالها ذ،اوملايذكر،ابلاق اثبتاأنهاقذلا:ا( َرِح َما
اللدهُافالانريذ،الق ا ناكريناالبذرحةاحيَةرياكنتاأُنْ ِاياُد َهذا)(،)1اوق اوردادلينذاتسؤالايفاهذااالشأن،اوكابنذافيها
()1اأخرجددهاأمح د اواللفددظالدده،ا"اسماددن "،ا/6ا،138اوالبّددذرل،ا"الصددحيحا"،اك:افضددذئلاالقددرحن،ابددذبانِاددي ِ
ذنا
َْ
َ
ِ
ِ
ااوَك َذااح.4750ا ا
الْ ُق ْرحن َاوَه ْلايقولانَا ُ
يتاحيَةَا َك َذ َ
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ملاأدلمامناتنبنهالذلكا)( .)1ا
ا
رتسذلةاوأطلنذافيهذاالبحث،او
واجلوابادناهذاااإلشكذلاالضعيف،اهواأناالصحذبةاالكراما اتُي نقناد الاهمابنصوصا
امافقادليهادن اأهلاالانةامنااحملققّياإناملا
الكاذباومذاتواترالنذاص قهماود ماكذ م،ا
وهذااأمر ٌ
ٌ
نقلااإلمجذع،ابينمذااسمرتبةاالثذنيةامنامراتباالاع يلااليتا كرهذاابناحجراوةريه:امنااأُ ناك ام حه:ا
إمذ:ابأفعلااكأوثقاالنذ ،اأواباكريراالصفةالفظذ:اكثقةاثقة،افأهلااسمرتبةاالثذنيةاد اال مامظنونة،ا
ولياتامايقنة؛الع ماوجودانصاشردياخذصافيهمابازكياهم؛اوألجلا لكاجعلااحلذفظاالصحبةا
قرراأناالصحذبةاأحفظا
أدلىامرتبةامنامراتباالاع يل،ا اوهلذااقُ مواادلىاةريهم،اهذااكلنهاإناملانُ ن
وأتقنامناةريهم!ا!اددامعاد ماالااليمابه ادداأمذاإ ااقلنذاأهنماأحفظامناةريهماوأتقنافالاإشكذلا
الباه!!اوهوااحلق االذلاالادي ادنه،اإ ايامينزاالصحذبةاالكراماخبصذئصاكثريوامنهذاقوواحوافظهما
وإتقذنامرويذ م ا،اكمذاتسيأآايفابيذناأتسبذباتفوقهمادلىاةريهم .ا
وكونااحلفظاود مهامنالوازماالبشرية،االاإشكذلافيه؛الكناالواقعامناخاللاكثروامرويذ ما
يثبتاأهنماضبطوهذاوبلنغوهذاكمذامسعوهذ،اوملاخيطئواافيهذ،اوأمذا
اليتامسعوهذامناتسي نذارتسولااهللاا ُ
فم ْن احفظا
مذانقل ادنهمامنااتسا راكابعضهمادلىابعض،افهذاافيمذاملايامعها لكاالبعض،ا َ
حجةادلىامناملاحيفظ،اومنامسعاحجةادلىامناملايامع،اوتسيأآا كرامنذ جامنهذاوبيذهنذ .ا
وقولاالصنعانضادارمحهااهللاد:ا(الصحبةاالاتنذيفاالنايذناود مااحلفظ)اليضايفادلنه؛األنهامنا
ومذامسيااإلناذناإالالنايه!!اولكنا لكا
اسمالنمابهاأنااإلناذناموصوفابصفةاالنايذنابلاقيل:ا ُ
ةري امالنم ابأن االصحذبة اح ن ثوا احب يث امع ااداقذدهم انايذنه اأو ايش نكون ايف احفظهم اوإتقذهنما
بلاثبتادنهماالاحرزامناالاح يثادنارتسولااهللا اخصوصذرياحذلانايذهنم،اواألدلةا
للح يث،ا
ن
ِ
ّيابْ ُانا َتسْبدَرَاو،ا َودُ َم ُرابْ ُنا
ناحيدذ َان،اقَ َا
صْ ُ
ذل:اانْطَلَ ْق ُ
ذاو ُح َ
يفااحايذطهماكثريواشهريوافمنهذ:ادنايَِزي اابْ َ
تاأَنَ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ولا
ص ٌْا
ت َار ُتس َ
ذاجلَ ْانَذاإِلَْي ِهاقَ َ
يتايَ َ
اخْيدريراا َكث ريريا،ا َرأَيْ َ
ّي:الََق ْ الَق َ
ذازيْ ُ َ
اح َ
ذلالَهُ ُ
ُم ْال وام،اإ َىل َازيْ ابْ ِناأ َْرقَ َام،افَدلَ دم َ
اهللِ ا،او َِمسعت ِ
ِ
ذازيْ ُ ا
اخ ْل َفهُالََق ْ الَ ِقي َا
اخْيدريراا َكث ريريا،ا َح ثْدنَذايَ َ
ت،ايَ َ
اح يثَاهُ،ا َو َةَزْو َ
صلدْي َ
ذازيْ ُ َ
ت َ
ت َام َع اهُ،ا َو َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذامسعت ِامن ارتس ِ
يتا
ول ااهلل ا،اقَ َا
ياواهلل الََق ْ ا َكِ َرب ْ
ت اتسينا،ا َوقَ ُ َم َ
اد ْه ل،ا َونَا ُ
َم َ ْ َ ْ َ ُ
ذل:ا( ايَذاابْ َن اأَخ َ
ِ ِ
بدعض االد ِذلا ُكْن ِ ِ
ذاال،افَ َال اتُ َكل ُفونِ ِايه)(،)2افرضيا
ذاح د ثْداُ ُك ْم افَذقْدبَدلُوا،ا َوَم َا
ُ
َْ َ
ت اأَديام ْن َار ُتسول ااهلل ا،افَ َم َ
اهللادنازي امذاأحوطهاوأورده!ا! ا
ول ِ
ك  اأَندهُاقَ َا ِ
وتق مادناأَنَ ِ
ااهللا
ض ابْ ِن َامذلِ وا
اح ِيثريذا َكثِ ريريااأَ دن َار ُتس َ
ُح ثَ ُك ْم َ
ذل:اإندهُالَيَ ْمنَدعُ ِين اأَ ْن اأ َ
()1االصنعذين،ا"اتوضيحا"،ا:2ا263ادا.264ا ا
()2اأخرجهامالم،ا"االصحيح"،اك:افضذئلاالصحذبة،ابذب ِامنافَ ِ
ادلِيابْ ِناأَِِباطَذلِ و
باحا.2408ا ا
َ ُ ْ َ
ضذئ ِل َ
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ذل:ا(من اتَدع دم َ ادلَي ا َك ِذبذ،افَد ْلياَبد دوأْام ْقع َ ه ِامن االندذ ِار)،اوتق ن ماأيضذريادن ِ
ادْب ِ االلد ِه ابْ ِنا
ادذم ِر ابْ ِن َ
َْ َ
،اقَ َا َ ْ َ َ د ري َ َ َ َ ُ َ
ذل :اقُد ْل ِ
ادن ارتس ِ
ف افُالَ ٌنا
الزبدَ ِْاري ،ا َد ْن اأَبِ ِايه ،اقَ َا
ك ُ
ول االلد ِه اَ ك َمذ ُ
احيَ ُ
احتَ ُ
ت اللزبدَ ِْاري :اإِين االَ اأ َْمسَ ُع َ
ُ
ف َْ َُ
ذل:اأَمذاإِينا ا َمل اأُفَذ ِرقْاه،اولَ ِكن َِ
ادلَ داي.ا.ا.ا)(،)1افهذهامنذ جات لا
امس ْعاُهُ ايدَ ُق ُا
ب َ
ول:ا( َم ْن ا َك َذ َ
ْ ُ َ ْ
َوفُالَ ٌان؟اقَ َا َ
الايروونامذاياومهونهاح يثذري اأوامذ االايُاقنوناحفظه،ابلايروونامذايُاقنونا
دلىاأناالصحذبة ا ا
ن
وبئضام ْنايأآاحخراالزمذناويري اإنزاهلمامنا
فللهادرهمامنارجذلاأثبذت!ا
حفظهاويايقنونامنامسذده،ا
َ
ن
مرتباهمااليتايااحقوهنذ ا،اكيفاال،اوهماأُمنذءااأل نُمةادلىاح يثاحبيبهماونبينهمارتسولااهللا .ا
ويفاقولاالصنعذين:ا(إ ْاااحلفظاود مهامنالوازماالبشريةاالاينذيفاالصحبة،ابلاالاينذيفاالنبوو،ا
فق اصحادنهااأنهاناىايفاصالتهاوةريهذ)،اتعميماوتوهيماللقذرئ،اداوهواةريامرضيادافليضاكلا
مذاثبتادناالنيباانايذنهايُع امناالنايذنااسمالزماللبشر؛افق اقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ(،)2افهذااااسمنايااسمذكورايفا
ِ
ت اأَبَذا
اايةاالشريفةامؤبد ،اوق ايكونااسمناي امؤقااذري،احلكمةاتشريعينةاكح يثاأَِِب اتسلَ َم اةَ،اقَذل:ا َتسأَلْ ُ
ذل:ا ْاداَ َك ْفنَذامعاالنِديب ااالع ْشرااألَوتس َ ِ
َتسعِي وا او ِ
يح َةا
كذنالاص ِ رييقذافَد َق َا
طام ْن َارَم َ
ضذ َان،افَ ََّر َ
جاصبِ َ
َ َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
وه ِ
االع ْش ِرا
ين افَ َّطَبَدنَذ،ا َوقَ َا
ذل:ا(إِين اأُِر ُ
يت الَْيدلَةَ اال َق ْ ِار،امثُد اأُنْاياُد َهذا -اأ َْو انُاياُد َهذا -افَذلْاَم ُا َ
ذايف َ
د ْش ِر َ
()3
ِ
وه ِ
ِِ ِ
ذايف االْ َع ْش ِر االْغَ َوابِِار)(،)4اوكذحل يثاالذلا
االوتْ ِار) ،اويفاروايةابلفظ:ا(فَدنُاياُد َهذافَذلْاَم ُا َ
األ ََواخر ايف َ
ول االلد ِه ا ار ُج ريال ايدَ ْقرأ ِ
ُايفا
ادذئِ َشة رضيااهللادنهذ اقَذلَ ْا
ت:ا َِمس َع َار ُتس ُ
كرهاالصنعذينانفاه،اوجذء ا َد ْن َ
َ
َ
ِ ِ
اتس ِ
ِ
د
ااوَك َذا)(،)5ا
ورو ابِذللدْي ِال،افَد َق َا
ااوَك َذا،احيَةري ا ُكْن ُ
ت اأُنْاياُد َهذام ْن ُ َ
ُتس َ
ورو ا َك َذ َ
ذل:ا(يدَ ْر َمحُهُ االلهُ الََق ْ اأَ ْ َكَرين ا َك َذ َ
ونايذناالنيبا ايفاالصالوانايذناتشريع؛النقا لابهايفاحذلةادروضاالنايذن النذ،اوهذاامنارمحةا
ِ
اصلدىا
اد ْل َق َمةاقَ َا
ذل:اقَ َ
ذل َ
اهللاتعذىلابنذاوتشريعذتهابواتسطةانبينهاوصفينهااجملاىبا،اولذااوردا َد ْن َ
ادْب ُ االلده َ
يم :االَ اأ َْد ِرل ازاد اأَو انَد َقص ا -افَدلَ دمذ اتسلدم اقِيل الَاه:ايذ ارتس َ ِ
ف ِايفا
ذل اإِبْدَر ِاه ُا
النِديب ا -اقَ َ
َح َا َ
ََ ْ
ول االلداه ،اأ َ
َ َ َ ُ َ َُ
َ
اك) ،اقَذلُوا :اصلديت ا َك َذا اوَك َذا ،افَدثدىن ا ِرجلَي ِاه ،اواتساد ْقبل ِ
االقْبدلََاة ،ا َو َتس َج َ ا
ذل :ا( َوَمذ ا َ َا
اش ْي اءٌ؟ اقَ َا
ال د
صالَِو َ
َْ َ
َ
ََ ْ ْ َ َْ َ َ
ادلَْيدنَذابِو ْج ِه ِاه،اقَ َا ِ
ّي ،امثُد َ د
اش ْيءٌ الَنَبدأْتُ ُك ْم ابِِاه،ا
َتس ْج َ تَد ْ ِا
ف ِايف اال د
صالَِو َ
اح َ َ
ذل :ا(إندهُ الَ ْو َ
اتسل َام،افَدلَ دمذاأَقْدبَ َل َ َ
ِ
ِ
ِ
اصالَتِِاه،ا
يت افَ َذك ُر ِ ا
ااش د
وين،ا َوإِ َ َ
َولَك ْن اإِدمنَذاأَنَذابَ َشٌر امثْدلُ ُك ْام،اأَنْ َاىا َك َمذاتَدْن َا ْو َان،افَِإ َاانَا ُ
َح ُ ُك ْم ِايف َ
ك اأ َ
()1اتق ن ماقريبذرياَتريجااحل يثّي.ا ا
()2اتسورواالبقرو:ا.106ا ا
()3اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضلاليلةاالق ر،ابذباالاِمذ ِ الَيدلَ ِةاال َق ْ ِر ِايفاال داب ِعااألَو ِ
اخ ِراحا.2016ا ا
َ ُ َ ْ
ْ َ
ض ِلالَْيدلَ ِةاالْ َق ْ ِراحا.1166ا ا
ذبافَ ْ
()4اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:االصيذم،ابَ ُ
ذناال ُقر ِ
()5اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاالقرحن،ابذبانِاي ِ
حناحا.5038ا ا
َ ُ َْ
ْ
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صواب افَد ْلياِ دم ِ ِ
ّي)( ،)1افحصول االنايذن امنه اااكمذا
اتس ْج َ تَد ْ ِا
فَد ْليَاَ َحدر اال د َ َ ُ َ
ادلَْي اه ،امثُد اليُ َال ْام ،امثُد ايَ ْا ُج ُ َ
لابذسمشرعا،اويصححا
حصلايفاصالتهالإلقا اءابه،اإ ااحصلالإلناذنانايذنايفاصالته،اويقا
ن
صالته،اويابعاه يه .ا
ولإلمذماابنادطينة ادارمحهااهلل اداكالماقين ٌم امفي ٌايفاهذاااسموضوعاقذل:ا(الصحيحايفاهذا:اأنا
ِ
جذئز ادداأل:اواقعاوحذصل اد،افأمذا
نايذناالنيبا ال َمذاأرادااهللاأنايناذه،اوملايُرداأنايدَثْبتاقرحناذري:ا ٌ
النايذناالذلاهواحفةايفاالبشرافذلنيبا امعصومامنه،اقبلاالابليغاوبع االابليغ،امذاملاحيفظهاأح ا
أمذاأناحيفظافجذئزادليهامذاجيوزادلىاالبشر؛األنهاق ابلدغ،او نأدصااألمذنة)( .)2ا
مناالصحذبة،او
ُ
فذلاهواوا طأامناالصحذبةاايفاح يثارتسولااهللااةرياواقع؛األنااهللاتعذىلاأنذطا ما
حفظاالشريعةابع اتكفله اتعذىلابذلك،اتشريفذرياهلم؛الكوهنمااتبعواارتسوهلما،افذلصحذبةامناأبع ا
اأناياقولواادلىارتسولااهللا اأواينابواالهاقوالريايَشكونايفامسذدهماأواضبطهمالِمذامسعوه،ا
النذ
ن
وق ادلنلادلىامذا كرتُهااإلمذماابناحبذناالبايتادارمحهااهللادافقذل:ا(افإناقذئلاقذئلافكيفاجرحتا
منابع االصحذبةاوأبيتا لكايفاالصحذبة،اوالاهواوا طأاموجودانايفاأصحذبارتسولااهللااا
إنااهللانزهاأق اراأصحذبارتسولهاادناث ْلباقذدح،ا
كمذايوج افيمنابع همامنااحملثّي؟ايقذلاله:ا
ن
وصذناأق ارهمادناوقيعةامانقص،اوجعلهماكذلنجومايقا صا م،اوق اقذلااهللاتعذىل:اﭽﯡ ﯢ
()3

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ ،امثاقذل:اﭽﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ (،)4افمناأخربااهللاتعذىلاأنهاال اخيزيهايوماالقيذمة،اوق اشه الها

بذتبذدهاملةاإبراهيماحنيفذ،االاجيوزاأناجيرحابذلكذب؛األنهايااحيلاأنايقولااهللاتعذىل:اﭽﭥ ﭦ

اماَد َعم ري اافَد ْليَاَبَد دوأْ َام ْق َع َ هُ ِام َنا
ب َ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ،امثايقولاالنيبا:ا( َم ْنا َك َذ َ
ادلَ دي ُ
الندذ ِار)،افيطلقاالنيبا،ا إجيذباالنذراسمناأخربااهللاتعذىلاأنهاالاخيزيهايوماالقيذمة،ابلاا طذباوقعا
دلىامنابع االصحذبة،اوأمذامناشه االانزيلاوصحباالرتسولاافذلثلباهلماةرياحالل،اوالق حا
()1أخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االصالو،ابذباالاددوج ِه َْ ِ ِ
ثا َكذ َناحا 401ا
احْي ُ
احن َواالقْبدلَة َ
َ ُ َ
()2اأبددوادم د ادب د ااحلددقابددناةذلددبابددنادطيددةااألن لاددي،ا"اتفاددرياابددنادطيددةااسماددمى:ااحملددرراالددوجيزايفاتفاددريا
الكاذباالعزيز"،احتقيقادب االاالمادب االشذيفادم ،ا(لبنذن:اداراالكاباالعلمية،ا1413هد-ا1993ما)،ا
:1ا،194ادن اقولااهللاتعذىل:اﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ.ا ا
()3اتسورواحلادمران:ا.68ا ا
()4اتسورواالاحرمي:ا.8ا ا
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فيهماض ااإلميذن،اوالانقيصاألح همانفضاالنفذ ؛األهنماخرياالنذ اقرنذريابع ارتسولااهللااحبكما
أنامناتوىلارتسولااهللااإي ادهمامذاوالهااهللابيذنها
مناالاينطقادنااهلوصاإناهواإالايوحىا،او
ن
للنذ ،البذألحرصاأالاجيرح؛األنارتسولااهللا املاي ِ
ودعاأصحذبهاالرتسذلةاوأمرهماأنايبلغاالشذه ا
ُ
َْ
الغذئب،اوإالاوهمادن هاصذدقوناجذئزواالشهذدو؛األنهالواكذناكذلكالكذنافيهاق حايفاالرتسذلة،ا
وكفىامبناد ن لهارتسولااهللااشرفاذري،اوإنامنابع االصحذبةالياوااكذلك؛األناالصحذِباإ ااأدصاإىلا
منابع هاحياملاأنايكونااسمبلغاإليهامنذفقذرياأوامبا دذرياضذالرياينقصامناا رباأوايزي افيه؛اليضلابها
العذملامناالنذ ،افمناأجلهامذفرقنذابينهماوبّياالصحذبة؛اإ ْ اصذنااهللاتعذىلاأق اراالصحذبةادنا
الب عاوالضاللا)( .)1ا
ذءابنااحلَ َك ِماالْ َفَزا ِرلاقذلا
ْ
 -2مذاق ايفهمامناحتليفاتسي نذادلياالبعضهماكمذاوردادناأ ْ
َمسَ
ِ
ااهللامنهامبَذا
الرياإ اامسعتامنارتسولااللد ِه اا َح ِيثريذاندَ َف َع ِين
كنتا َر ُج ا
مسعت ا َدلِيًّذاايقول:ا(اا ُا
ُا
ِ
اص د قْداُاهُ ،اقذل:ا
َشذءَ اأَ ْن ايدَْند َف َع ِ ا
احلَ َ
َح ٌ امن اأ ْ
َص َحذبِه ْ
ف ال َ
ااتساَ ْحلَ ْفاُاهُ ،افإ ا َ
ين ،اوإ ا اح ناثين اأ َ
ص َ َ اأبوابَ ْك ورارضيااهللادنه.ا.ا.ااحل يث)( .)2ا
َو َح د ثَِيناأبوابَ ْك ور َاو َ
هالواملاحيلفالهاالراولا
فيُقذل:اهذااي نل ادلىاخالفامذهبااحمل ن ثّي ،األ نن ااسمفهومامنه:اأن
ن
مذااقَابِله!اوق اأجذب ادنا لكاابناالوزيراالصنعذين ادارمحهااهلل اد ابأ نن ا لكاةرياصحيح،اوأجذبادنها
جبوابّي :ا
لونابذلكايفاالصحذبةاالذينارأواارتسولااهللا ا ،اوليضايعلما
أحدهما:اأ نن ااحمل ن ثّياإمنذايقو
ن
أ نناهذاامنهماجلوازاأنايكونامنااألدراب .ا
الصحذِب ،اإنمنذاقذلوا:اإنه اداألاالصحذِب ادا
واانيهما:اأ نهنماالايقولون:اإنهاالاجيوزاالوهمادلىا ن
اولاباعم االكذب؛األ نهالواا ن مهابذلكاال ن مها
هماالر
ن
ودليااملايان ن
ثقة،اوالوهماجذئزادلىاالثنقة،ا ن
اذهلايفاالروايةابذلظن نن االغذلب ،افمعاميينها
بذلفجورابذليمّي ،اوملايص ن قهاإ ااحلف ،اوإنمنذاا ن مهابذلان
ن
قولاظنهابأ نهاماقناسمذارواهاحفظاذري.اومعاامانذدهامنااليمّيايعرفاأ نهاةرياماقناوالاماايقن،افاكونا
() 1ادم ابناحيذناأِباحذمتاالباديت،ا،ا"جملدروحّيامدنااحملد ثّياوالضدعفذءاواسماوكدّي"،احتقيدقادمدوداإبدراهيمازايد ،ا
(ط،1احلب،اداراالودي،ا1396ه)،ا:1ا.34ا ا
ِ
ِ
()2اأخرجهاأبواداود،ا"الادننا"،اواللفدظالدهاك:االصدالو،ابَدذبايفااال ْتسدا ْاغ َفذ ِراح،1521اوالامدذلايفاجذمعدهاك:ا
ادْن االاددوب ِةاح،406اوقذل:اح ِيث ِ
أبواباالصالو،ابذبامذاجذءايفاال د ِ ِ
اح َا ٌدن َاالاندَ ْع ِرفُدهُاإالا
اح ِ ٌ
َ ُ َ
يث َ
ادل ٍّي َ
ص َالو َ ْ َ
َ
ِ
ِ
دريو.اوابددنامذجدده،ا"الاددنن"،اك:االصددالو،ابَددذبامددذاجددذءايفاأَ دانا
مددناهددذااالْ َو ْجد ِدهامددناح د
ُ
يثادثْ َمددذ َنابددناالْ ُمغد َ
دذراوٌاحا،1395اواحل يثاحانهاالذهيباوةريه.اانظر:اتذكروااحلفذظ.11/1ا ا
ال د
ص َال َوا َكف َ
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هذهادداأل:االيمّيامعاوجودا مةاالااذهلاددادلنةايفاقبولاح يثه .ا
والاشك اأ نن اح يثاالثنقةاق ايكونامعلوالري ابأمرايوجباالوقف ،اوهلذااتوقنفاالنيبا ايفا
ن
يناحىت اتسأل ،اوتوقنفادمرا ايفاقبولاح يثافذطمةابنتاقيض ،او لكا
قبولاح يثا لاالي
ن
مقررايفامواضعهامنااألصولا( .)1ا
ن
قيل:ا الاخيلواإناكذناالراولامناأهلاالقبولافالامعىناالتساحالفه،اوإناملايكنافالاوجها
ولادلىاحق اأنهاالاحيكما
ٍّا
لالشاغذلابذتساحالفه!اوجوابه:اإنامذهبادلي اااكذنايفاالشهوداالع
ذاإالابع احلفااسمشهودالهادلىاص قهذافيمذاشه تابه،اففعلايفااحل يثاالذلاحي نافابهادنا
رتسولااهللاامثلا لك،اوملايكافابع الةاالراول،اوالايقذل:افكيفاتركااتساحالفاأِبابكر؟األنها
إمنذاتركااتساحالفهاسمذاقرأادليهامناكاذبااهللادزاوجلامذاقذمتالهابهااحلجةادلىاص قه،امبذاص ناقها
اممنذاملايكنامسعهافأةنذها لكادناطلباميينها( .)2ا
 -3ق ايُقذل :اممنذ اي ن ل ادلى اد م اضبط االصحذبة اأهنم ايروون ااألحذديث ابذسمعىن ،اوإال الروواا
احل يثابلفظهاكمذامسعوه .ا
وهذااالكالمايفامناهىاالاقوط،ابلاتكليفامبذاالايطذ اوهوامرفوعادنااألمة،افثبوتابعضا
ُ
الروايذتايفاالانةافيهذااخاالفايفاألفذظهذاممذاي لادلىاأناالرواواق اروواااحل يثامبعنذه،االاي لا
دلىاد ماضبطاالصحذبة؛األتسبذب :اأوال:االقولاالراجحادليالاوتعليالاجوازاروايةااحل يثامبعنذها
بشرطامعرفةااأللفذظاومقذص هذ،اومعرفةامذاحتُيلهامعذنيهذ،ااانيا:امذاال ليلاا ذصادلىاأنااخاالفا
ايذتااسمّالفةااليتاالاتغريااسمعىناهواحذصلامناالصحذبةاالرواوااألدلوناللح يثامنامجيعا
هذهاالرو
ن
اوتومهذت ادلى االصحذبة االكرام .ااالثا :الو اص ر امن االصحذبة ارواياهما
طرقه؟ااكل ا لك اَتمينذت ن
وتصرفهم ايف ااحل يث ابذلوهم اوا طأ؟ اوهما
احل يث امبعنذه ،افهل ايلزم امن ا لك اد م اضبطهم ،ا ن
الفصحذء!! ا
ااقذل ااإلمذم اأبو ااسمظفر امنصور االسمعانض اد ارمحه ااهلل اد ات(489هد) :ا( اقوهلم :اإهنم اكذنواا
()1ادم ابناإبراهيمابناالوزيراالصنعذين،ا"الدروضاالبذتسمايفاالذبادناتسن ِدةاأِباال َق ِ
ذتسما،"احتقيق:ادم ادالءا
َْ ُ
ُ َ ْ
ال ينااسمصرل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1419هاد1999م)،ا77ادا.78ا ا
()2ا كددرااإلشددكذلاوجوابددهااإلمددذماالطحددذول،اانظددر:اأبددواجعفددراأمح د ابددنادم د ابددناتسددالمةاالطحددذول،ا"اشددرحا
مشكلاااثذرا"،اتح:اشعيبااألرنؤوط،ا(االنذشرامؤتسادةاالرتسدذلة)،ا:15ا،310اوهدواملّدصامدنااسمعاصدرا
منااسمّاصرامنامشكلاااثذر/2ا.379ا ا
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ينقلون ابذسمعىن ،اقلنذ :اوكيف اخيفى امعىن ااحل يث ادلى امثل اأىب اهريرو ا ا( )1اودونه ،اوق اكذنتا
الاُها
درفوهذ ،اودرفوا ادليهذ افعله ابذللاذن امينع امن اا ْاشاِابَذه ااسمعىن ،اود ا
اجذءت ا ِا
ْا
األخبذر
بلاذهنم االيت ا اَ
جيوزاأنايَغلطافهذااأمرامثلهاموجودايف االفقيها
ا
لاهمة ااسمزي اوالنقصذنادليه،اوإناقذل:ا
اهادافع ا ِا
وتقو ٌا
وموجودايفاالشهذدات،اومعا لكاملايلافتاإليه،اف دالامذا كرنذهاأنامذاقذلهاهذااالرجلا
ٌا
وةرياالفقيه،ا
ناقذل امثلا
ادلىااجلملةاالايُق نامادلىاالقيذ ،اأدذرا اممن َا
ا
بذطل.اودن ل اأنامناقذل:اإناخرباالواح
االاصرف ايف االصحذبة ،اوتطريق االنذ اللطعن ادليهم ،اوالغمز افيهم،ا
هذه ااسمقذلة االيت امرجعهذ اإىل ان
()2
وناألااهللاتعذىلاالعصمةامنامثلاهذهااسمقذلةاالوحشة)  .ا
()3
اد ِرٌم) ،اوتوهيما
 -4مذاوردا
ديب ا اتَدَزدو َج َامْي ُمونَةَ َاوُه َو ُْ
دناابنادبدذ وا ارضيااهللادنهمذ:ا(أَ دن االنِ د
َ
ِ
اد ِرٌام)(،)4ا
َتسعِي ابْ ِناالْ ُم َايد ِا
ادبدذ و ِايفاتَد ْزِو ِ
يج َامْي ُمونَاةَ،ا َوُه َو ُْ
بادارمحهااهللادالهابقوله:ا(ا َوه َماابْ ُن َ
فق اجيعلا لكاالاوهيمامناابنااسمايبامثذالريالشبهةادامعاأنهاليضاشبهةايفا اتهاداالطعنايفا
ضبط االصحذِب اابن ادبذ ارضي ااهلل ادنهمذ ،اوليض اكذلك؛ الشمول االلغة اسمثل اقول اابنا
دبذ اسمناقص اأوادزمادلىافعلاشيءاحذلاكونهاملايفعله،اوأيضاذرياحياملاد واوجوه امنا
اسمقرر اد ماتوهيماالثقة اإالاب ليلاوببيننةاظذهروا
اسمعذيناصحيحةاوقوينة،االايلزمامنهذ االوهم،او ن
مافيهابغرياحق،اممدنايريد ا
()1اتسي نذاأِباهريروا^االصحذِبااجلليلااسمكثرامناروايةااحل يثادنارتسولااهللااتُكلن
ٍّ
الطعدنافيده،اولع ندلامدناتكلندمافيدهايريد االطعدنايفاالد ين اداوالعيدذ ابدذهللاتعدذىل اداوقد ادافدعادندهاالعلمدذء،افمدنهم:ا
ال كاورادم ادجذجاخطيبايفاكاذبها(اأبواهريرواراويةااإلتسالم)،اوممذاقذلهااحلذفظاالادّذولادنده:اوالاددربوا
بردابعضااحلنفيةاروايذتاتسي نذاأِباهريروا، اوتعليلهمابأندهالديضابفقيدها؛افقد ادملدواابرأيدهايفاالغادلاثالثدذا
دريه،اووالهادمدرارضديااهللادنهمدذاالواليددذتااجلاديمة.اوقدذلاابدنادبددذ الدهاكمدذايفاماددن ا
مدناولدوغاالكلدباوةد
ن
الشدذفعي،اوقد اتسدئلاددناماددألة:ا(أفادهايدذاأبدذاهريددروا؛افقد اجذءتدكامعضدلة).افددأفىت،اووافقدهادلدىافايدذه.اوقد ا
حكىاابناالنجدذرايفا يلدهاددناالشديخاأِباإتسدحذ اأندهامسدعاالقذضدياأبدذاالطيدباالطدربلايقدول:اكندذايفاحلقدةا
جبددذمعااسمنصددور،افجددذءاشددذباخراتسددذيناحنفدديافطذلددبابذل د ليلايفاماددألةااسمص دراو،افددأوردهااسم د ر ادلددىاأِبا
هريرو،افقذلاالشذب:اإنهاةريامقبولاالرواية.اقذلاالقذضي:افمذااتسااماكالمهاحدىتاتسدقطتادليدهاحيدةادظيمدةا
مناتسقفااجلذمع،افهربامنهذافابعاهادوناةريه،افقيلاله:اتب،افقذل:اتبت.افغذبتااحليةاوملايراهلذابع اأثر.ا
الاّذاول،ا"افاحااسمغيث"،ا:4ا.102ا ا
()2االامعذين،ا"اقواطعااألدلةايفااألصول"،ا:1ا363اددا.365ا ا
()3اأخرجددهاالبّددذرل،ا"الصددحيح"،اك:اج دزاءاالصددي ،ابددذباتددزويجااحملددرم،اح،1837اوماددلم،ا"االصددحيح"،اك:ا
النكذحابذباحترميانكذحااحملرماوكراهةاخطباهاح.1410ا ا
()4اأخرجهاأبوداود،ا"الانن"،اك:ااسمنذتسك،ابذبااحملرمايازوج،احا.1488ا ا
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الاحتامل .ا
وهلذاالإلمذماابن ِحبنذنا ادارمحهااهلل اداكالمايفاأناابنادبذ ارضيااهللادنهمذ احفظاوأتقنامذا
رواهايفاهذاااحل يث،اوهوامناأفقهاالنذ ابلُغةاالكاذباوهيااللغةاالعربية،ابلاهواترمجذناالقرحنا
الكرمي،اقذلاابناحبذن:ا(فإناجذزالقذئلاأنايقول:اوهماابنادبذ اوميمونةاخذلاهايفاا رباالذلا
كرنذه،اجذزالقذئلاحخراأنايقول:اوهمايزي ابنااألصمايفاخربه؛األناابنادبذ اأحفظاوأدلماوأفقها
منامئاّيامثلايزي ابنااألصم،اومعىناخرباابنادبذ ادن لاحيثاقذل:اتزوجارتسولااهللاصلىااهللا
دليهاوتسلماميمونةاوهوادرم،ايري ابهاوهواداخلااحلرم،االاأنهاكذنادرمذ ا،اكمذايقذلاللرجلاإ اادخلا
أحرم،اوإناملايكنا
الظلمة:اأظلم،اوأَن :اإ اادخلاَن اري،اوأ ماإ اادخلا ذمة،اوإ اادخلااحلرم:ا اَ
بنفاهادرماذري،او لكاأنااسمصطفىاصلىااهللادليهاوتسلم،ادزمادلىاا روجاإىلامكةايفادمرواالقضذءا
منااألنصذراإىلامكةاليّطبذاميمونةاله،امثا
ُا
الري ا
فلمذادزمادلىا لكابعثامنااسم ينةاأبذارافعاورج ا
نا
فلمذادخلامكةاطذفاوتسعىاوحل امنادمرته،اوتزوجاميمونةا
نا
خرجاصلىااهللادليهاوتسلماوأحرم،ا
فّرجامنهذ،ا
وهواحاللابع مذافرغامنادمرته،اوأقذمامبكةاثالثذ،امثاتسألهاأهلامكةاا روجامنهذ،ا ا
ذابارفاومهذاحالالن،افحكىاابنادبذ انفضاالعق االذلاكذنامبكة،اوهوا
فلمذابلغاتسرف،ابىنا
اَ
اَ
داخلااحلرمابلفظااحلرام،اوحكىايزي ابنااألصماالقصةادلىاوجههذ،اوأخرباأبوارافعاأنهاصلىااهللا
دليهاوتسلم،اتزوجهذاومهذاحالالن،اوكذناالرتسولابينهمذ،اوكذلكاحكتاميمونةادنانفاهذاف لاكا
هذه ااألشيذء امع ازجر ااسمصطفى اصلى ااهلل ادليه اوتسلم ادن انكذح ااحملرم اوإنكذحه ادلى اصحة امذا
اقولامنازدماأناأخبذرااسمصطفىاصلىااهللادليهاوتسلماتاضذداوتاهذتراحيثادولادلىا
نا
أصلنذ،اض
()1
ألااسمنحو اوالقيذ ااسمع ُاكو )  .ا
ُا
الر
وللعلمذءايفااجلوابادناتوهيماابنادبذ ارضيااهلل ادنهمذ اد ن واأجوبة،اأوصلهذااحلذفظاابنا
اسمل نقناإىلاتاعةااحامذالتاوأجوبةا( .)2ا
وق ااتسا ركتاالاي وادذئشةاأمااسمؤمنّيارضيااهللادنهذ ادلىابعضاالصحذبة ايفاماذئل،ا
ويظهرامنهذاحصولاالوهمامنهم،اوق امجعاالعالمةاالزركشيادارمحهااهللاداهذهااالتسا راكذتايفاكاذبا
أمسذه:ا(اإلجذبةادمذااتسا ركاهادذئشة رضيااهللادنهذ ادلىاالصحذبة)،اومناهذهااالتسا راكذتامذا
هوادلااجاهذدامناالصحذبةا،افهيادلااخاالفاوجهذتاالنظر،اوليضافيهذاتوهيماأواالاقليلا
مناضبطهماوإتقذهنماسمذامسعوهامناتسي نذارتسولااهللا،اومجلةامناهذهااألحذديثامذاميكنااجلمعا
()1ابناحبذن،ا"الصحيح"،ا/9ا.444ا ا
()2اانظر:اابنااسملقن،ا"االب رااسمنريا"،ا:7ا.477ا ا
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بّيامذاراوتهاالاي وادذئشةارضيااهللادنهذاوبّيامذارواهابقيةاالصحذبة ا،اكح يثاابنادبذ ارضيااهللا
قلاامنايفهمهامناأنصذفاالعلمذء .ا
دنهمذاالاذبق،اوهذاابذباواتسع،ا ن
املطلب الثاني :أسباب متيز الصحابة  بالضبط واالتقان
هنذك اد ن و اأتسبذب اتسذمهت ايف امتينز االصحذبة االكرام ابضبط امرويذ م ،اوإتقذنامامودذ م،ا
وتبليغهذ اكمذ اهي ،ادون احتريف اوال ااناحذل ،اوق اأفذد االعالمة االضراانض اد ارمحه ااهلل اتعذىل اد ابذكرا
ايارت اللصحذبة احفظ االكاذب اوالانة اونقلهمذ ،احىت اال اياابع ا لكا
العوامل اواألتسبذب االيت نا
دليهماأح ،اوالايطعنايفاالكاذباوالانةادناهذااالطريقاأح ،اوق انقلا لكاورتنبامجلةامناهذها
األتسبذباوالعواملاال كاوراتسلطذناالعكذيلةاوال كاورادم ادي ادموداالصذحب،ايفاكاذبيهمذاالذلا
يفاضبطااحل يث)،اوق اأفذداايفاكاذبيهمذ،اجزاهمااهللاتعذىلا
أمسيذهذ:ا(أتسبذباتفو االصحذبةا ا ْ
()1
خرياري،اوتسأ صامذا كرهاالزرقذيناومذا كراهافيمذايأآ  :ا
ضبط الحديث الشريب بصسبات من جهة سيدنا رسوع
أوال :أسبات ُّ
تفوص الصحابة  فض ْ
اهلل  ،ومنها:

تخوع الرسوع  ألصحابه بإل ار مواعظه وتوجيهاته:
1ب ّ
كذناتسي نذارتسولااهللاايانبعامنهجااحلكمةايفاالاعليماواسمودظة،افكذنامناشأنهاأنايناهزا
األ اشذةل ،اليحفظوا امذ ايُلقيه ادليهم ،اوق ادق ااإلمذما
فرصة انشذط اأصحذبه ،اوفراغ اقلو م امن ن
ذب َامذا َكذ َناالنِديباايدَاَ َّ دوُهلُ ْمابِذلْ َم ْو ِدظَِة َاوالعِْل ِما َك ْياالَا
البّذرلادارمحهااهللادابذبذريايفاصحيحهافقذل:ا(بَ ُ
ذم ا،ا
ذل :ا َكذ َن االنِديب ا :ا(يدَاَ َّ دولُنَذ ابِذلْ َم ْو ِدظَِة ِايف ااألَيد ِا
ود ا ،اقَ َا
يدَْن ِف ُروا)،اوروص ابان ه ادن اابْ ِن َام ْاعُ وا
َكراهةَ اال داآم ِة ادلَيدنَذ)(،)2اقذلااحلذفظاابناحجر ادارمحهااهلل ادايفامعىنااحل يث:االْمعىناكذنايدر ِ
اديا
ََ
َ َْ
َُ
()3
د
لكاكلايومالئالامنَ دالا  .ا
األوقذتايفاتذكرينذ،اوالايفعلا
ن
تمهض النبض  عند األدار:
2ب ّ
يفةاباو ا اوتدُ َؤَداوو،ادوناتسردةاودجلة؛ اليفهم اكالمه،ا
كذنارتسولااهلل ا ايلقياأحذديثهاالشر
ٍّ
()1االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحنا"،ا:1ا202اددا،219اوانظر:اد.اتسلطذناتسن االعكذيلة،اود.ادم ا
،ادمدذن:اداراابدنااجلدوزل،ا
ديد ادمدوداالصدذحب،ا"أتسدبذباتفدو االصدحذبةاايفاض ْدبطااحلد يث"،ا(ااط 1ن
2009م)،ا25اددا.62ا ا
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،احا.68ا ا
()3اانظر:اابناحجر،ا"افاحاالبذرل:ا،ا:1ا.162ا ا
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وحيفظ اح يثه ،افعن ادذئِشةَ ارضي ااهلل ادنهذ اأَ دن االنِديب اَ كذ َن ا( ُحي ف ِ
االعذدا
َْ َ َ
د
اح يثريذ ،الَ ْو َ
اد دهُ َ
َ ُ َ
ص اذهُ)(،)1اوهلذااأنكرتاالاي وادذئشة ارضيااهللادنهذ امناياردااحل يثاويارعايفاأداءه؛األنا
َأل ْ
َح َ
ادذئِ َش اةَ ارضيااهللادنهذ اأَند َدهذا
لكايُؤدلاإىلاد ماضبطهاوحفظهاوإتقذنه،افعنادُ ْرَووُ ابْ ُن االزبدَ ِْاري،ا َد ْن َ
ِ
ادنارتس ِ
كاأَبوافُالَ وان،اجذءافَجلَ ِ
اجذنِ ِ
ولااللد ِهاايُ ْا ِم ُع ِينا
اح ْجَرِ ا
قَذلَ ْا
آ،ا ُحيَ ُ
ب ُ
ضاإ َىل َ
ت:ا(أَالَايدُ ْعجبُ َ ُ
ف َْ َُ
ََ َ َ
ِ
ول االلد ِه ا ا َملْا
اتسْب َح ِ ا
َلِ َا
ادلَْي ِاه،اإِ دن َار ُتس َ
ت َ
يت،ا َولَ ْو اأ َْد َرْكاُهُ الََرَد ْد ُ
ك،ا َوُكْن ُ
ُتسب ُاح،افَد َق َذم اقَدْب َل اأَ ْن اأَقْض َي ُ
ت اأ َ
ِ
يث ا َك َا ْرِد ُك ْام)(،)2اويفاروايةاأخرصاأوضحتااحلكمةامناد ماتسردااحل يثاسمعرفاها
يَ ُك ْن ايَ ْا ُرُد ااحلَ َ
ِ
ص اذهُ)ا( .)3ا
وحفظه،اقذلتادذئشةارضيااهللادنهذ:ا(كذناالنيبااحي
فاح يثري َ
ذالواد دهُاالْ َعذد َاأل ْ
َح َ
َ
3ب إعادته الكلمة والعبارة وتكراره لها:
ال اخيفى اأن اتكرار االكلمة اوالعبذرو اياذد ادلى احفظهذ ،اوضبطهذ ،احبيث اال ايكون امعهذا
خطأ،افق اوردايفاأحذديثاكثريواأنهايكررابعضااجلمل اأواالكلمذت؛األمهياهذ،ابلاورداأنهايكررهذا
دلىاتسبيلااالتسامراراوال وام؛اسمذايفهمامنافعلااسمضذرعا(كذن)،اف َع ْناأَنَ و
ولااللد ِهاا
ضا:ا(أَ دن َار ُتس َ
ِ و
ِ
َد َذد َهذاثَالَثريذ)( .)4ا
اتسلد َماثَالَثريذ،ا َوإِ َااتَ َكلد َمابِ َكل َمةاأ َ
ااتسلد َم َ
َكذ َناإ َ َ
 4ب بركة النبض  وبركة دعائه:
حذزابعضاالصحذبةاقووااحلفظابربكةاتسي نذارتسولااهللا اوبركةاددذئه ا،اكذبنادبذ ارضيا
ِ
اص ْ ِراهِ،ا
ادبدذ واارضيااهللادنهمذاقَ َا
ذل:ا َ
اد ِناابْ ِن َ
اهللادنهمذاسمنذاددذءاله،اف َع ْناد ْك ِرَمةَ َ
ض دم ِيناالنِديبااإِ َىل َ
ِ
ْم اةَ)(،)5اوهذااأبواهريروا اتسين ااسمكثرينامناالصحذبةاالكرامايفااحل يثا
َوقَ َا
ذل:ا(اللد ُه دم َ
ادل ْمهُااحلك َ
ذل اأبواهريروا:ا
دناتسي نذارتسولااهللا،افق احظيابربكةاحبيبيهاسمذاشكذاإليهاكثروانايذنه،اقَ َا
ن
فا
ذل:ا(ابْ ُا ْطا ِرَداءَ َاك)افَدبَ َاطْاُاهُ،اقَ َا
اح ِيثريذا َكثِ ريريااأَنْ َا اذهُ؟اقَ َا
قُد ْل ُا
ذار ُتس َ
ذل:افَدغََر َ
ولااللدِاه،اإِيناأ َْمسَ ُع ِامْن َ
ك َ
ت:ايَ َ
ِ
اشْيئريذابَد ْع َ اهُ( .)6ا
بِيَ َ يِْاه،امثُداقَ َا
يت َ
ض دم اهُ)افَ َ
ذل:ا( ُ
ض َم ْماُاهُ،افَ َمذانَا ُ

()1اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااسمنذقب،ابذب ِ
اص َف ِةاالنِديبااحا.3567ا ا
َ ُ
()2اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااسمنذقب،ابذب ِ
اص َف ِةاالنِديباحا.3568ا ا
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يثاو ُح ْكماكاَذبَةاالْع ْلماحا.2493ا ا
()3اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:االزه اوالرقذئق،ابَذباالادثَبتايفااحل
َ
دالِي ِم َاو ِاال ْتساِْائ َذ ِاناثَالَثريذاحا.6244ا ا
()4اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:ااالتسائذان،ابَ ُ
ذباالا ْ
ِ
ادبدذ و ا$حا.3756ا ا
ذبا ْك ِراابْ ِن َ
()5اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:افضذئلاأصحذباالنيبا،ابَ ُ
()6اأخرجهاالبّذرل،ا"الصحيح"،اك:االعلم،ابذب ِ
اح ْف ِظاالعِْل ِماحا.119ا ا
َ ُ
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اانيا :تفوص الصحابة  بصسبات خاصة بهم ،ومن هذه األسبات:

علو إسنادهم:
1ب ّ
فذلصحذبة ا اتلقوا ااحل يث امن االفم االشريف امبذشرو ادون اواتسطة ،اوهذا اأدلى امراتبا
األتسذني ادلىااإلطال ابذإلطبذ ،اومعلومادن اأهلااحل يثاأنادلوااالتسنذدابقلةاد داالرواو؛اتسببا
اقل اا طأ ،اوكلمذ ازاد اد د االرواو ازاد اا طأاأوا
اقل اد د االرواو د
يف اقلة االوهم اون رو اا طأ ،افكلمذ د
احاملاا طأ.اوق ا كرااإلمذماابنادقيقاالعي ادارمحهااهللاداأناالْعُلُنواأقرباإِ َىلاالص دحة،اوأنهاإ اااكثرتا
الوتسذئطاقلاا طأاوالوهما( .)1ا
دا
تا
ةاتاذهلامذاكثراا َْطَأاوالزلل،ا َوإِ ااقالن ْا
الوتسذئطاو
قعامناكلاو ِاتسطَ
َ
َ
َ
تحملهم  بواائ ومشاهد حطروها:
 2ب ااترا
ّ
منااسمعلوماأنا ا رباإ اااقاناحبذدثةاأواواقعةاأواقرنهاالاذمعابزمذناأوامكذنامعينّي ا،اكذنا
كذنااسماحملالهاأبع ادناالوهمافيهاأوانايذنه،ابلاكذنا
لكاأددىاحلفظه؛اوتسببذريالثبذتهايفاالقلب،او
ن
لكاتسببذريايفااتساحضذرادقذئقهاوتفصيالته .ا
والصحذبةاالكراماارأوااالوقذئعاواألح افابأدينهم،اومسعواااألحذديثابأمسذدهم،اوشذه واا
تطبيقااإلتسالمادملياذري،اورأوااه لانبينهماوأفعذله،اومذاص رامنها ا،ا ُكلا لكاتسذد همادلىاحفظا
الرواية،اوضبطهذ،اونقلهذانقالري ادقيقاذري،اقذلاالعالمةاالزرقذين:ا(ارتبذطاكثريامناكالمااهلل اداتسبحذنه ادا
وتنبنهااأل هذن،اواتُلفتااألنظذراإىلا
ورتسوله،ابوقذئعاوحوادفاوأتسئلة،امناشأهنذاأنااتُثريااالهامذم،ا ا
قضذءااهللاورتسولهافيهذ،اوح يثهمذادنهذ،اوإجذباهمذادليهذ،اوبذلكايام ناكناالوحيااإلهلي،اوالكالما
النبول ايف االنفو افضل امت ناكن ،اويناقش ايف ااأل هذن ادلى امرا االزمذن)( ،)2اوالوقذئع اواسمشذه اكثريوا
شهريو ،اق اأجذد االعالمة االزقذين اد ارمحه ااهلل اد ايف ابيذن اارتبذط االوقذئع ابذلضبط اواالتقذن امن احيثا
ال راتسذتاالنفايةاوةريهذافقذل:ا(والنذظرايفاالانةاجي هذايفاكثر ذاالغذمرو،ات ورادلىامثلاتلكا
اقررادلمذءاالنفضاأناارتبذطااسمعلومذتابأمورامقذرنةاهلذايفاالفكر،ا
الوقذئعاواحلوادفاواألتسئلة،اوق ان
جتعلهذ اأبقى ادلى االزمن اوأثبت ايف االنفض ،افال اابِ ع اأن ايكون امذ ا كرنذ ادادية امن ادوادي احفظا
ااسمشذه ون الالك االوقذئع اواحلوادف،ا
ِا
الصحذبة الكاذب ااهلل اوتسنة ارتسوله ا ،ادلى احّي اأهنم اهم
ااحلق ،ااسمواجهون ابكالم اتسي اا لق ،ايف اهذه ااسمنذتسبذت ااسمالئمة ،اواألتسبذبا
اسمشذفهون اخبطذب نا
ُا
()1اانظ ددر:ادمد د اب ددنادقي ددقاالعيد د ،ا"ااالقد دااحايفابي ددذنااالص ددطالح"،احتقي ددق:اد ددذمراص ددربل،ا(ط،1اتس ددوريذ:ادارا
البشذئر،ا1417ه)،ا.42ا ا
()2االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا:1ا.208ا ا
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ااشرفة القضذء ااهلل افيهذ ،ا ُاماع اطنشة اإىل اح يث ارتسوله ادنهذ ،افينزلا
ام ْا
القذئمة ،االيت اجتعل انفوتسهم ُا
ف،ا
اماشوفة،ااكمذ اينزل االغيث ادلى ااألرض اوهي اماعطشة ،اتْانهْاله ابالَ َاه وا
الكالم ادلى االقلوب اوهي نا
ازا
اكهاوحترصادليهابيقظة،اوتعازاابه،اوتعا ادناحقيقةاوتنافعابه،اوتنفعابلا نا
ف،اوُامت ِا
هابش اغَ وا
وتأخ ُاذ َا
بهاوتربو،اوتنبتامناكلازوجا يج)( .)1ا
 3ب ااترا بعض األحاديث بصمور خاراة حطروها:
وقعتاللرتسولاااأموراخذرقةايفاحوادفاكثريو ا؛اكذنتادليالريادلىانبوتهاوص ارتسذلاه،اوالا
شكاأناهذهاا وار انقشتايفا ْهنامنارحهذاأوادذيشهذانقشذريايصعبا هذبه،اومينعاضيذده ،ومنا
أمثلةا لكامذارواه أبواهريدرو اقذل:ا(ا ُكندذامعاالنِديبااِيفام ِا واري،اقَ َا ِ
ذل:ا
تاأ َْزَو ُاداالْ َق ْوِام،اقَ َا
ذل:افَدنَف َ ْ
َ
ََ
ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه دم ابِنَ ْح ِر ابدَ ْع ِ
ت َامذابَق َي ام ْن اأ َْزَواد االْ َق ْوام،ا
ول ا
امحَذئِل ِه ْام،اقَ َا
ذار ُتس َ
ذل:افَد َق َ
ااهلل،الَ ْو َ
ض َ
امجَ ْع َ
َح دىت َ
ذل ادُ َم ُار:ايَ َ
اجم ِ
ذه ٌا:ا َو ُوا
ذل:افَ َجذءَا ُواالْبُدرابِبُدراهِ،ا َو ُواالا ْدم ِرابِاَ ْم ِراهِ،اقَ َا
ذل:افَد َف َع َال،اقَ َا
ادلَْيد َهذ،اقَ َا
ذل:ا َوقَ َ
ذل َُ
تااهللَ َ
فَ َ َد ْو َ
ذل:افَ َ َدذا
ذءَ،اقَ َا
ادلَْي ِه االْ َم ا
ذل:ا َكذنُو َا
صنَدعُو َن ابِذلند َدوص؟اقَ َا
الند َدواوِ ابِنَد َو ااهُ،اقُد ْل ُا
ااميُصونَهُ َاويَ ْشَربُو َن َ
ت:ا َوَمذا َكذنُواايَ ْ
ذل ِ
ولا
ك:ا(أَ ْش َه ُ اأَ ْن َاال اإِلَ َه اإِدال ا
ادْن َ ا َلِ َا
اح دىت َام َبَاالْ َق ْوُم اأ َْزِوَدتَد ُه ْام،اقَ َا
ااهللُ،ا َوأَين َار ُتس ُ
ذل:افَد َق َ
َدلَْيد َهذاقَ َ
ذل َ
اهللِ،اَالايد ْل َقىااهللا ِِمذادب ٌ ا َةيدراش ٍّ ِ
ااجلَنداةَ)( .)2ا
اد َخ َل ْ
َ َ َْ ْ َ َ
ذك اافي ِه َمذ،اإِدال َ
ا َ
4ب سيال أذهانهم  ،وصفار ف رتهم:
ةايُضربا ذااسمثلايفاالذكذء،اواألسمعيةاوقُادانووااحلذفظة،اوصفذءاالطبعا
إناالصحذبةا اكذنواااأُنام ا
وح ناواا ذطر،اويفاالاذريخاالعرِباشواه ادلىا لك،احىتالق اكذناالرجلامنهمارمبذا
وتسيالناالذهن،ا ِا
لامرو،امهمذاكثراوطذل،اورمبذاكذنامنالغةاةريالغاه،اولاذناتسوصالاذنه،اوكذنا
حيفظامذايامعها األَناو ان
لر وتسهم ادواوين اشعرهم اوأن اص ورهم اكذنت اتسجل اأناذ م ،اوأن اقلو م اكذنت اكاذب اوقذئعهما
وأيذمهم ا،اكلا لكااكذنتاخصذئصاكذمنةافيهم،اويفاتسذئرااألمةاالعربيةامناقبلااإلتسالم،امثاجذءا
إلتسالمافأرَاهفافيهماهذهاال ُاقوصاواسمواهب،اوزادهمامناتلكااسمزايذاوا صذئص،امبذاأفذداطبعهمامنا
ا
اْ
يثاوهوا
ا
امسو،اخصوصاذري اإ اكذنوااياامعوناألص ااحل
صقلاونفوتسهمامنا اطُهر،اودقوهلم امن ُا
كاذبااهلل،او ريااهل صاوهواه لاتسي نذادم اا( .)3ا
()1االزرقذين،ا"منذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا:1ا.210ا ا
اش ٍّ ِ ِ
ذإلميَ ِ
ام ْنالَ ِقيااهللَابِ ِْ
ادلَدىا
اد َخ َدل ْ
ذن َاوُهوا َةْيدُر َ
ذكافيه َ
ااجلَنددةَ َاو ُحدرَام َ
()2اأخرجهامالم،ا"الصحيح"،اك:ااإلميذن،ابَ ُ
ذب َ
الندذ ِراحا.44ا ا
()3اانظر:االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا.204/1ا ا
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 5ب ت واهم وورعهم :
وقوواإميذهنم،اوص ايقينهم،اوش ن واحبنهماهللاتعذىلا
دُرفادناالصحذبةااوردهماوتقواهم،ا ن
ورتسولها،او َة ْري مادلىاال ين،احىتاأثىنااهللاتعذىلادليهماقذلااهللاتعذىل:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﭼ( .)1ا
دِ
ِ دِ
ينايدَلُوندَ ُه ْام)( .)2ا
ينايدَلُوندَ ُه ْمامثُداالذ َ
وق ازكذاالنيبااأصحذبهافقذلا:ا( َخْيد ُراأُدم ِيتاقَد ْرينامثُداالذ َ
وق ا كر ااإلمذم االخ يب االبغ ادل اد ارمحه ااهلل اد ااايذت اواألحذديث االيت اتبّي اد الةا
الصحذبة،اوأنااهللاتعذىلان نقىاقلو ماوقوالبهم،افهمامناأتقىااأل نُمةادلىااإلطال امثاقذل:ا(ومجيعا
لكايقاضياطهذرواالصحذبة،اوالقطعادلىاتع يلهماونزاهاهم،افالاحياذجاأح امنهمامعاتع يلااهللا
تعذىلاهلم،ااسم اطنلعادلىابواطنهماإىلاتع يلاأح امناا لقاله،افهو ادلىاهذهاالصفةاإناال اانايثبتا
دلىاأح اارتكذبامذاالاحياملاإالاقص ااسمعصيةاوا روجامنابذباالاأويل،افيحكماباقوطاالع الة،ا
واد برأهم اهلل من ذلك ،ورفعااق ارهمادنه،ادلىاأنهالواملايردامنااهللادزاوجلاورتسولهافيهما
ااسمهجا
شيء ا اممنذ ا كرنذه؛ األوجبت ااحلذل االيت اكذنوا ادليهذ امن ااهلجرو ،اواجلهذد اوالنصرو ،اوبذل ا
ُ
واألموال،اوقالااابذءاواألوالد،اواسمنذصحة ايفاال ين،اوقوو ااإلميذناواليقّي،االقطعادلىاد الاهم،ا
واالداقذدالنزاهاهم،ااوأهنماأفضلامنامجيعااسمع دالّياواسمزناكّياالذيناجييؤنامنابع هم،اأب اااب ين،ا
هذاامذهباكذفةاالعلمذء،اومنايعا ابقولهامناالفقهذء)(.)3
تحملوه من الحديث اوال وعمال:
 6ب توظيب ما ّ
مثرواالعلماالعمل،اوالاخريايفادلمابالادمل،اوالصحذبةاالكراما امناأش االنذ اتطبيقذريا
لل يناولانةانبيهمااألمّيا،افالايامعوناحيةاإالادملواامبضموهنذ،اواتساقرتايفاتسوي اءاقلو م،ا
والايامعوناح يثذرياإالابذدرواالامجاهاإىلادملاوتطبيقاواماثذل،اقذلاالعالمةاالزرقذين:ا(مذامناشكا
أناالعملابذلعلمايقررهايفاالنفضاأبلغاتقرير،اوينقشهايفاصحيفةاالفكراأثبتانقش،ادلىاحنوامذاهوا
()1اتسورواالفاح:ا.29ا ا
()2اتق ن ماَترجيه.ا ا
()3اا طيب،ا"الكفذيةايفادلماالروايةا"،ا48اددا.49ا ا
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معروفايفافناالابيةاودلماالنفض،امناأناالاطبيقاي اؤي ااسمعذرفاواألمثلةاتقي االقواد ،اوالاتطبيقا
أبلغامناالعمل،اوالامثذلاأمثلامنااالتبذع،اخصوصذااسمعذرفاال ينية؛افإهنذاتزكوابانفيذهذ،اوتزي ا

بذتبذدهذاقذلاتعذىل:اﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(،)1األ:اه ايةاونوراري،ا
وبّياالرش اوالغي)( .)2ا
تفرقونابهابّيااحلقاوالبذطل،ا
اُ
و
ِ
املاجيذوزه نن احىتايعرفا
راحيذت
ماد ْش
اودناابناماعود  اقذل:ا(ااكذ َن االرجلامندذاإ ااتعلد َ
ُ
العمل ا دان)(،)3ا اودناأِبادب االرمحن االالمي،اقذل:اح ثنذاالذيناكذنواايُق ِرئوننذ ادايعينا
ُ
معذنيه دان،او َ
ااد ْشراحيذتاملا
بذلكاأصحذبارتسولااهللااد:اأهنماكذنواايااق ِرئونامناالنيبا،افكذنوااإ ااتعلدمو َ
العملامجيعذ( .)4ا
خيلفوهذاحىتايعملواامبذافيهذامناالعمل،افاعلدمنذاالقرحناو
ري
 7ب تثبتهم  فض رواية الحديث:
منهجاالصحذبةاايفاالاثبتاواحملذفظةادلىاح يثاتسي نذارتسولااهللااأشهرامنانذرادلىا
اضحايفاتفوقهمايفاضبطا
دلم،افكذناتوظيفهماسمذامسعوهامنارتسولااهللاادلىانفوتسهمالهااألثراالو
ن
احل يثاالنبولاالشريف .ا
اهمايفاقبولامذايامعونامنابعضهما
ا
وق امتثنلا لكايفاش ن وااحايذطهمادن االرواية،اويفاتثبن
كاثبنتاأبوبكراالص يقاودمراالفذرو ارضيااهللادنهمذ ايفامريافااجل ن و(،)5اوحتليفادليا اسمنا
اأدصاإىلاحراتسةا
ح ن ثهاحب يثاكمذاتق ن ما كره،ا
فكلاهذاامظهر امنامظذهرااحلذراواالحايذط،اق ن
ٌ

()1اتسورو:ااألنفذل:ا.29ا ا
()2االزرقذين،ا"امنذهلاالعرفذنايفادلوماالقرحن"،ا/1ا215اددا.216ا ا
() 3اأخرجهاابناجريراالطربل،ا"جذمعاالبيذناددناتأويدلاحلاالقدرحن"،ا(ابدريوت:اداراالفكدر،ا1405ه)،ا،80/1ا
وقددذلادقددقاالكاددذباالشدديخاأمحد اشداذكراتعليق دذريادلددىااحلد يث:اهددذااإتسددنذداصددحيح.اوهددواموقددوفادلددىاابددنا
ماعود،اولكنهامرفوعامعىن؛األناابناماعوداإمنذاتعلماالقرحنامنارتسولااهللا.افهواحيكيامذاكذنايفا لكا
العه االنبولااسمنري.ا ا
()4اأخرجهاالطربل،ا"جذمعاالبيذنايفاتأويلاالقرحن"،ا،80/1ا،اقذلادققه:اهذااإتسدنذداصدحيحاماصدل.اأبدوادبد ا
الدرمحن:اهددواالاددلمي،اوامسددهادبد ااهللابددناحبيددب،اوهددوامدناكبددذراالاددذبعّي.اوقد اص ندرحابأنددهاح ثددهاالددذيناكددذنواا
يقرئوندده،اوأهنددماكددذنواايادداقرئونامددناالندديبا،افهددماالصددحذبة.اوإ ددذماالصددحذِباالايضددر،ابددلايكددوناح يثددها
ُمان ري ااماصال.ا ا
ذبامري ِ
()5اأخرجهاابنامذجه،ا"الانن"،اك:االفرائض،اب ِ
ااجلَ دوِاحا.2724ا ا
اف ْ
َ
َ
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الانةااسمشرفة،اقذلادم ابناتسريينادارمحهااهللاد:ا(االاثباتانصفاالعلم)(.)1ا
ُ

()1اأخرجهاا طيبا"،االكفذية"،ا.166ا
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اخلامتة :وفيها أهم النتائج
احلم اهلل ادلى اتوفيقه اإلمتذم اهذا االبحث ااسمّاصر ايف اهذا ااسموضوع ااسمهم ،اواسماعلنق اجبنذبا
تسذدتنذااألصحذب،اأصحذباتسي نذادم اخريااألحبذبا،اوفيمذايأآاأهماالناذئج :ا
-1ا جاللةاق ْ رااحلذفظاأمريااسمؤمنّيايفااحل يثاابناحجراالعاقالين ادارمحهااهلل ادايفاجعلهاأولا
مرتبةامنامراتباالاع يلاتسذدتنذاالصحذبةاالكراما،اوهواا برياباامجهماوتسريهماوق اكابا
دنهماكاذبهااسمبذرك:ا(اإلصابة فض تمييض الصحابة)،اوق اأصذب،اونطقابفصلاا طذب،ايفا
جعلهااسمرتبةااألوىلاهلم،اوهماهم!ا! ا
-2ا ال فذعادناد الةاالصحذبةااوشرفهم،اوحفظهماوإتقذهنم،اللانةااسمشرفة،اهواديناوفرض،ا
جيبااالنرباءاسمناقصيهماأواألد ائهم،اوبيذنازيفهماكلا لكابإنصذف .ا
-3ا الطعنايفاد الةااألصحذباأواالاقليلامناشأناحفظهماوإتقذهنماللمرويذتاطعنايفاالانةا
وفاحابذبالكلانذدقاوإمعة .ا
الشريفة،ا
ن
-4ا مذا هباإليهااألمرياالصنعذين ادارمحهااهلل اداوتبعهابعضااسمعذصرينابأناد الةاالصحذبةا االا
ياالزم امنهذ اضبطهم ،اهو اإشكذل امردود؛ اواإلشكذل ادن اأهل االاحقيق اال ايرد ااسمنقول،ا
الاهمادوناالاعرضالضبطهم،اهوالعلمهماأناد الاهما
واقاصذرابعضاالعلمذءادلىا كراد
ن
تغينادناضبطهم،افمثْلهماالايائلادناضبطهماوإتقذهنماللمرويذت،اوالبحثايربهنالذلك .ا
-5ا الايفهمامناإطال اضبطاالصحذبةا اللمرويذتاأهنمامعصومون؛افذلعصمةالبنبيذءافقط،ا
واحلفظاسمنادوهنم .ا
دلىاقوواحوافظهماوصفذءاأ هذهنم،اوهيأهماحلفظاالانةاالنبويةا
-6ا جبَ َلااهللاتعذىلاالصحذبةاا
ن
وتبليغهذ .ا
-7ا توفرتاللصحذبةا اأتسبذباكثريواتسذمهتايفاضبطهماللمرويذت،املاتاوفرالغريهم،افكذنواا
مناأش االنذ اضبطاذري،اومناأتقنهماحفظاذري،اومناهذهااألتسبذباأتسبذباروحيةاإميذنيةاك دذءا
الرتسولا .ا
اص ورا
اوقر ُ
-8ا الاهو اوالنايذن اوا طأامن اطبيعة االبشر ،اولكن اقوو ااإلميذن ابذهلل اتعذىل االذل َ
الصحذبةااجعلهماالايرووناإالامذاحفظوهاوأتقنوه،اوتثباواامنه؛األناالانةااسمبذركةاوحيامنا
اهللاتعذىل،او لكادليلاحلفظااهللاتعذىلال ينهاوتسنةاحبيبها .ا
-9ا الصحذبةا اد ولاأثبذتاالايُائلادناد الاهماوضبطهمابلاةريهمايُائلادنه،افذلغمزا
همايفاااخرواإالامنزلةاوق رارياوأجراري .ا
نيذاإالارفعة،اواالايزي
ن
فيهماالايزي همايفاال ُ ن
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التوصيات:
ُوصياالبذحثّياالاوتسعايفاالكاذبةايفاموضوعاضبطاالصحذبةا امعاال راتسةاالاطبيقيةااليتا
-1ا أ
ن
ت ل ادلى امتذم اضبطهم ،اومنذ ج امن اإتقذهنم اللمرويذت؛ اللرد ادلى امن اياطذول ادلى امنا
اخاذرهمااهللاتعذىلاحلفظادينهاوتسنةارتسولها؛اإ ْ االصحذبةا اهماتسلالةاالرجذلاالذينا
وصلاإلينذاال ينامناطريقهم،اومناروايذ م .ا
-2ا أُوصياالبذحثّياإىلاالاأينايفاالكاذبةايفامثلاهذهااسماذئلاالشذئكةاواسمهمة،اوالبحثافيهذا
باجرداوإنصذف،اوالرجوعاللروايذتاالصحيحة،اوال ُفهوماالاليمةالالفاهذهااألمة؛الئالايقعا
ن
ايفاأدراضاالصحذبةا .ا
أح
َ
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املصادر واملراجع
حب ددذدل،ادمد د امش ددضااحل ددقاالعظ دديم،ا"اد ددونااسمعب ددوداش ددرحاتس ددنناأِباداودا"،ا(ب ددريوت:اداراالكا ددبا
العلمية،ادذما1995م) .ا
ابددنااسملقددن،ادمددرابددنادلددي،ا"االب د رااسمن ددريايفاَت دريجااألحذديددثاواألثددذراالواقعددةايفاالش ددرحاالكب ددري"،ا
حتقيددق:امصددطفىاأبددواالغدديطادب د ااحلددياوحخددرون،ا(ط،2االاددعودية:ادارااهلجددرو،ا1425هد د ادا
2004م) .ا
ابددناالقدديم،ادم د ابددناأِبابكددراأيددوباالزردددي،ا"اإدددالمااسمددوقعّيادددنارباالعددذسمّي"،احتقيددق:اطددهادب د ا
الر وفاتسع ،ا(بريوت:ادارااجليل،ا1973م) .ا
ابددنااسملقددن،اتس دراجاال د يناأبددواحفددصادمددرابددنادلددي،ا"اتددذكروااحملاددذجاإىلاأحذديددثااسمنهددذج"،احتقيددق:ا
مح لادب ااجملي االالفي،ا(اسمكابااإلتسالمي،ا1994م) .ا
ابددنااسملقددن،اتسدراجاالد يناأبددواحفددصادمددرابددنادلددي،ا"اسمقنددعايفادلددومااحلد يث"،احتقيددق:ادبد ااهللابددنا
يوتسفااجل يع،ا(ط،1االاعودية:ادارافوازاللنشر،ا1413هد) .ا
ابناالوزير،ادمد ابدناإبدراهيم،االصدنعذين،ا"االعواصدماوالقواصدمايفاالدذباددناتسدنةاأِباالقذتسدماا"،ا
حتقيق:اشعيبااألرنؤوط،ا(ط،3امؤتساةاالرتسذلة،ا1415اهدا-ا1994ام) .ا
ابناالوزير،ادم ابناإبراهيم،االصنعذين،ا"الدروضاالبذتسمايفاالذبادناتسن ِدةاأِباال َق ِ
ذتسدما،"احتقيدق:ا
َْ ُ
ُ َ ْ
دم ادالءاال ينااسمصرل،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1419هاد1999م) .ا
اب ددناحب ددذن،ادمد د اأِباح ددذمتاالبا دديت،ا"اص ددحيحااب ددناحب ددذناباتي ددبااب ددنابلب ددذن،ا"احتقي ددق:اش ددعيبا
األرنؤوط،ا(ط،2ابريوت:امؤتساةاالرتسذلة،ا1414ه–ا1993م) .ا
ابددناحجددر،اأمحد ابددنادلددياالعاددقالين،ا" ددذيباالاهددذيب"،ا(ط،2ابددريوت:اداراالفكددر،ا1404ه–ا
1984م) .ا
ابددناحجددر،اأمحد ابددنادلددياالعاددقالين،ا"اإلصددذبةايفامتييددزاالصددحذبة"،احتقيددق:ادلدديادم د االبجددذول،ا
(بريوت:ادارااجليل،ا1412هادا1992م) .ا
ابناحجر،اأمح ابنادلياالعاقالين،ا"افاحاالبذرلاشرحاصدحيحاالبّدذرل"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد ا
البذقي،ا(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1379ه) .ا
ابناحجر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"االالّديصااحلبدريايفاأحذديدثاالرافعدياالكبدريا"،احتقيدق:ادبد ا
اهللاهذشمااليمذينااسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ا1384د1964م) .ا
ابناحجدر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"األمدذلااسمطلقدة"،احتقيدق:امحد لادبد ااجمليد االادلفي،ا(ط،1ا
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بريوت:ااسمكابااإلتسالميا1416ها–ا1995م) .ا
ابناحجر،اأمحد ابدنادلدياالعادقالين،ا"نزهدةاالنظدرايفاتوضديحاخنبدةاالفكدرايفامصدطلحاأهدلااألثدرا"،ا
حتقيق:انوراال ينادا،ا(ط،2ادمشق:اداراا ري،ا1414د1993ما) .ا
ابدناحنبدل،اأبددوادبد ااهللاأمحد ابدنادمد االشديبذين،ا"اماددن ااإلمدذماأمحد ابدناحنبددلا"،احتقيدق:اشددعيبا
األرنؤوطاوحخرون،ا(اط،1ادارامؤتساةاالرتسذلة،ا1421اهدا-ا2001ام) .ا
ابددناحيددذن،ادم د اأِباحددذمتاالبادديت،ا،ا"جملددروحّيامددنااحمل د ثّياوالض دعفذءاواسماوكددّي"،احتقيددقادمددودا
إبراهيمازاي ،ا(ط،1احلب،اداراالودي،ا1396ه) .ا
ابناخزمية،ادم ابناإتسحذ االالمياالنياذبورل،ا"اصحيحاابدناخزميدة"،احتقيدق:اد.ادمد امصدطفىا
األدظمي،ا(بريوت:،ااسمكابااإلتسالمي،ا1390ا–ا1970م) .ا
ابددنادقيددق،ادم د االعي د ،ا"ااالق دااحايفابيددذنااالصددطالح"،احتقيددق:ادددذمراصددربل،ا(ط،1اتسددوريذ:ادارا
البشذئر،ا1417ه) .ا
ابددناشددذهّي،اأبددواحفددصادمددرابددناأمحد ،ا"شددرحامددذاهباأهددلاالاددنةاومعرفددةاشدرائعاالد يناوالاماددكا
بذلانن"،احتقيق:ادذدلابنادم ،ا(امؤتساةاقرطبةاللنشراوالاوزيع،ا1415هد) .ا
ابددنادب د االددرب،ايوتسددفابددنادب د ااهللاالنمددرل،ا"الامهي د اسمددذايفااسموطددأامددنااسمعددذيناواألتسددذني "،احتقيددق:ا
مصدطفىابدناأمحد االعلدولاودمد ادبد االكبدرياالبكددرل،ا(اسمغدرب:اوزاروادمددومااألوقدذفاوالشددؤونا
اإلتسالمية،ا1387ه) .ا
ابددنادب د االددرب،ايوتسددفابددنادب د ااهللاالنمددرل،ا"ااالتسدداذكذر"،احتقيددق:اتسددذملادم د ادطددذاودم د ادلدديا
معوض،ا(ط،1ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1421ه-ا2000م) .ا
ابناداذكر،اأبواالقذتسمادليابنااحلان،ا"اتذريخام ينةادمشقاو كرافضدلهذاوتادميةامدناحلهدذامدنا
األمذثل"،احتقيق:ادباال يناأِباتسعي ادمراالعمرل،ا(دمشق:اداراالفكر) .ا
ابدنادطيددة،اأبددوادمد ادبد ااحلددقابددناةذلددبااألن لاددي،ا"اتفاددرياابددنادطيددةااسماددمى:ااحملدرراالددوجيزايفا
تفاددرياالكاددذباالعزيددز"،احتقيددقادب د االاددالمادب د االشددذيفادم د ،ا(لبنددذن:اداراالكاددباالعلميددة،ا
1413هد-ا1993ما) ا
ابنامنظور،ادم ااسمصرل،ا"لاذناالعربا"،ا(اط،1ابريوت:اداراصذدرا) ا
أبددواداود،اتسددليمذنابددنااألشددعثاالاجادداذين،ا"تسددنناأِباداود"،احت د:ادم د ادددياالد ينادبد ااحلمي د ،ا
(دمشق:اداراالفكر) .ا
أبددوانعدديم،اأمح د ابددنادب د ااهللااألصددبهذين،ا"ااإلمذمددةاوالددردادلددىاالرافضددة"،احتقيددق:اد.ادلددياالفقيهددي،ا
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(اسم ينةااسمنورو:امكابةاالعلوماواحلكم،ا1415هدا-ا1994م) .ا
أبددوانعدديم،اأمح د ابددنادب د ااهللااألصددبهذين،ا"حليددةااألوليددذءاوطبقددذتااألصددفيذء"،ا(ط،4ابددريوت:ادارا
الكاذباالعرِب،ا1405ه) .ا
أبددوايعلددى،اأمحد ابددنادلدديااسموصددلي،ا"اماددن اأِبايعلددىا"،احتقيددق:احاددّياتسددليماأتسد ،ا(دمشددق:ادارا
اسمأموناللااف،ا1404ه–ا1984م) .ا
البّذرل،ادم ابناإمسذديل،ا"الاذريخاالكبري"،احتقيق:اهذشماالن ول،ا(دمشق:اداراالفكر) .ا
البّذرل،ادم ابناإمسذديل،ا"صحيحاالبّذرلااجلذمعااسمان االصحيحااسمّاصدرامدناأمدورارتسدولااهللا
صدلىااهللادليددهاوتسدلماوتسددننهاوأيذمدها"،اتددرقيم:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا(ط،1اداراطددو االنجددذو،ا
1422هد) .ا
البدزار،اأمحد ابددنادمددروابددنادبد اا ددذلق،ا"ماددن االبدزار"،احتقيددق:ادفددوظاالددرمحنازيددن،ا(ط،1ابددريوت:ا
مؤتساةادلوماالقرحن،ا1409ه) .ا
البغ ادل،اأبوابكراأمح ابنادلياا طيب،ا"اتذريخابغد اد،ا"احتقيدق:ابشدذراددوادامعدروف،ا(بدريوت:ا
داراالغربااإلتسالمي) .ا
البيهقددي،اأمحد ابددنااحلاددّيابددنادلدديابددناموتسددى،ا"الاددنناالكددربص"،احتقيددق:ادمد ادبد االقددذدرادطددذ،ا
(مكةااسمكرمة:امكابةاداراالبذز،ا1414هدا1994م) .ا
البيهقددي،اأمحد ابددنااحلاددّيابددنادلدديابددناموتسددى،ا"شددعبااإلميددذن"،احتقيددق:اال د كاورادب د االعلدديادب د ا
احلمي احذم ،ا(ط،1اداراالرش ،ا1423اهدا-ا2003ام) .ا
الام ددذل،اأب ددواديا ددى،ا"ادل ددلاالام ددذلاالص ددغريام ددعاش ددرحااب ددنارج ددبااحلنبل دديااسما د ندمىاش ددرحادل ددلا
الام د د د ددذلا"احتقي د د د ددق:اخذلد د د د د ادبد د د د د االفا د د د ددذحاش د د د ددبل،ا(ط،1اب د د د ددريوت:اداراالكا د د د ددباالعلمي د د د ددة،ا
1423د .)2002ا
الامذل،اأبوادياىادم ابدناديادى،ا"تسدنناالامدذل"،احتقيدق:اأمحد ادمد اشدذكراوحخدرون،ا(ط،2ا
مصر:اشركةامكابةاومطبعةامصطفىاالبذِبااحلليب،ا1395اهدا-ا1975ام) .ا
الاهذنول،اظفدراأمحد ،اقوادد ايفادلدومااحلد يثا"،احتقيدق:ادبد االفادذحاأبدواةد و،ا(ط،5اداراالادالم،ا
1412د2000م) .ا
اجلويين،ادب ااسملكابنادبد ااهلل،ا"االربهدذنايفاأصدولاالفقده"،احتقيدق:اد.ادبد االعظديمادمدوداالد يب،ا
(مصر:االنذشراالوفذء،ا1418ه) .ا
احلذكم،اأبوادب ااهللادمد ابدنادبد ااهللاالنيادذبورل،ا"اسمادا ركادلدىاالصدحيحّي"،احتقيدق:امصدطفىا
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دب االقذدرادطذ،ا(داراالكاباالعلمية) .ا
ا طددذِب،امحد ابددنادمد ابددناإبدراهيم،ا"اإصددالحاةلددطااحملد ثّيا"،احتقيددق:اد.ادمد ادلدديادبد االكددرميا
الرديين،ا(دمشق:ادارااسمأموناللااف،ا1407ه) .ا
ا طيب،اأمح ابنادليابناثذبت،ا"الكفذيةايفادلماالرواية"،احتدقيق:اأبدوادبد ااهللاالادورقي،اوإبدراهيما
مح لااسم ين،ا(ط،1ااسم ينةااسمنورو:ااسمكابةاالعلمية) .ا
ال ارقطين،ادليابدنادمدراأبدوااحلادناالبغد ادل،ا"تسدنناالد ارقطين"،احت د:ادبد ااهللاهذشدماميدذينااسمد ين،ا
(بريوت:ادارااسمعرفة،ا1386هد1966م) .ا
الذهيب،اأبوادب ااهللادم ،ا"االرواواالثقذتااسماكلمافيهمامبدذاالايوجدباردهدم"،احتقيدق:ادمد اإبدراهيما
اسموصلي،ا(بريوت:اداراالبشذئرااإلتسالمية،ا1412هدا-ا1992م) .ا
ال ددذهيب،ادم د د اب ددناأمح د د اب ددنادثم ددذن،ا"تس ددرياأد ددالماالن ددبالء"،ا(ط،11اب ددريوت:امؤتسا ددةاالرتس ددذلة،ا
2001م) .ا
الددذهيب،ادمد ابددناأمحد ابددنادثمددذن،ا"تددذكروااحلفددذظ"،ا(اهلند :اوزاروامعددذرفااحلكومددةاالعذليددةااهلن يددة،ا
وداراإحيذءاالاافاالعرِب) .ا
ال ددذهيب،ادم د د ابد ددناأمح د د ابد ددنادثمد ددذن،ا"امي د دزانااالدا د د الايفانق د د االرجد ددذلا"،احتقيد ددق:ادلد دديادم د د ا
البجذول،ا(بريوت:ادارااسمعرفة) .ا
الرازل،ادبد االدرمحنابدناأِباحدذمتادمد ابدناإدريدضاالاميمدي،ا"اجلدرحاوالاعد يلا"،ا(ط،1ابدريوت:ادارا
إحيذءاالاافاالعرِب،ا1952م) .ا
الزرق د ددذين،ادمد د د ادبد د د االعظ د دديم،ا"امنذه د ددلاالعرف د ددذنايفادل د ددوماالق د ددرحنا"،ا(تس د ددوريذ:اداراالفك د ددر،اد د ددذما
1416هد-ا1996م) .ا
الزيلعددي،ادب د ااهللاب ددنايوتس ددفااحلنف ددي،ا"انص ددباالرايددةايفاَت دريجاأحذدي ددثااهل اي ددةا"،احتقي ددق:ادم د ا
يوتسفاالبنورل،ا(مصر:ادارااحل يث،ادذم1357اه) .ا
الاددّذول،امشددضاالد ينادمد ادبد االددرمحن،ا"افدداحااسمغيددثاشددرحاألفيددةااحلد يثا"،ا(ط،1البنددذن:ادارا
الكاباالعلمية،ا1403ه) .ا
الادّذول،اأبدواا ددريادمد ابدنادبد االدرمحن،ا"ااسمقذصد ااحلاددنةايفابيدذناكثدريامددنااألحذديدثااسمشدداهروا
دلىااأللانةا"،احتقيق:ادم ادثمذناا شت،ا(بريوت:اداراالكاذباالعرِب) .ا
الاددمعذين،اأبددوااسمظفددرامنصددورابددنادم د ،ا"قواطددعااألدلددةايفااألصددول"،احتقيددق:ادم د احاددنادم د ،ا
(بريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1418هدادا1997م) .ا
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الادديوطي،اجدداللاال د ينادب د االددرمحن،ا"ات د ريباال دراولايفاشددرحاتقريددباالن دواولا"،ا(ط،1ابددريوت:ا
مؤتساةاالكاباالثقذفية،ا1424هاد2003م) .ا
الا دديوطي،ادبد د اال ددرمحناب ددناأِبابك ددر،ا"احت ددذيراا د دواصام ددناأكذ ي ددباالقص ددذصا"،احتقي ددق:ادمد د ا
الصبذغ،ا(النذشرااسمكابااإلتسالمي،ا1394اهدا-ا1974م) .ا
الشددذطيب،اإب دراهيماب ددناموتس ددى،ا"ااسموافق ددذتايفاأص ددولاالفق دده"،احتقي ددق:ادب د ااهللادراز،ا(ب ددريوت:ادارا
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الش د ددوكذين،ادمد د د اب د ددنادل د ددي،ا"الد د د رارلااسمض د دديةاش د ددرحاالد د د رراالبهي د ددة"،ا(ط،1اال د دديمن:ادارااجلي د ددل،ا
1407هد1987م) .ا
الشوكذين،ادم ابنادلي،ا"اإرشذداالفحدولاإىلاحتقيدقااحلدقامدنادلدمااألصدولا"،ا(ط،1ابدريوت:ادارا
الكاباالعلمية،ابريوت،اط،1ا1414د1994م) .ا
الصددنعذين،ادمد ابددناإمسذديددل،ا"اتوضدديحااألفكددذراسمعددذيناتنقدديحااألنظددذر"،احت د:ادمد ادددياالد ينادبد ا
احلمي ،ا(بريوت:اداراالفكر) .ا
الصنعذين،ادب االدرزا ابدنامهدذم،ا"ااألمدذلايفاحثدذراالصدحذبة"،احتقيدق:اجمد لاالادي اإبدراهيم،ا(النذشدرا
مكابةاالقرحن) .ا
الطدرباين،اأبددواالقذتسدماتسددليمذنابدناأمحد ،ا"ااسمعجدمااألوتسددط"،احتقيدق:اطددذر ابدنادددوضااهللابدنادمد ا
وحخر،ا(القذهرو:ادارااحلرمّي،ا1415ه) .ا
الطرباين،اأبدواالقذتسدماتسدليمذنابدناأمحد ،ا"ااسمعجدماالكبدري"،احتقيدق:امحد لابدنادبد ااجمليد ،ا(اسموصدل:ا
مكابةاالزهراء،ا1404ا–ا1983م) .ا
الطربل،ادم ابناجرير،ا"جذمعاالبيذنادناتأويلاحلاالقرحن"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1405ه) .ا
الطحددذول،اأبددواجعفددراأمحد ابددنادمد ابددناتسددالمة،ا"اشددرحامشددكلاااثددذرا"،اتددح:اشددعيبااألرنددؤوط،ا
(النذشرامؤتساةاالرتسذلة) .ا
الطيدديب،اشددرفاالد ينااحلاددّي،ا"شددرحاالطيدديبادلددىامشددكذوااسمصددذبيحااسماددمى:االكذشددفادددناحقددذئقا
الاددنن"،احتقيددق:اد.ادب د ااحلمي د اهن د اول،ا(ط،1امكددةااسمكرمددة:امكابددةان دزارامصددطفىاالبددذز،ا
1417اهد-ا1997م) .ا
العجلوين،اإمسذديلابنادم ،ا"اكشفاا فدذءاومزيدلااإللبدذ ادمدذااشداهرامدنااألحذديدثادلدىاألادنةا
النذ ا"،ا(ط،3ابريوت:اداراالكاباالعلمية،ا1988اما–ا1408ه) .ا
العراقددي،اأبددواالفضددلازيددناالد ينادبد االددرحيم،ا"ااسمغددينادددنامحددلااألتسددفذرايفااألتسددفذرايفاَتدريجامددذايفا
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األحيذءامنااألخبذر".احتقيقاأشرفادب ااسمقصدود،ا(طا،1االريدذض:امكابدةاطربيدة،ا1415هددا-ا
1995م) ا
اعادلمااحلَ ِيْثامعاالاقيي اواإليضذحاسمدذاأطلدقاوأةلدقامدنا
االرحيمابنااحلاّيا"ام ْع ِرفَةاأنو
العراقي،ادب
ْ
َ
مق مةاابناالصالحا"،ا(ط،2اصنعذء:ادارااقرأاللنشراوالاوزيع،ا1413د .)1993ا
العكذيل ددة،اتس ددلطذناتس ددن ،اوالص ددذحب،ادمد د اديد د ادم ددود،ا"أتس ددبذباتف ددو االص ددحذبةاايفاض د ْدبطا
دمذن:اداراابنااجلوزل،ا2009م) .ا
احل يث"،ا(ااط،1ا ن
الفريوزحبذدل،ادم ابنايعقوبا"القذمو ااحمليطا"،ا(ط،1ا1412ه) .ا
القذرل،ادليابناتسلطذن،ا"امرقذوااسمفذتيحاشرحامشكذوااسمصذبيحا"،ا(بذكااذن:ااسمكابةااإلم ادية) .ا
الق ددرطيب،ادم د اب ددناأمح د امش ددضاال د ين،ا"ااجل ددذمعاألحك ددذماالق ددرحن"،احتقي ددق:اأمح د اال ددربدويناوحخ ددر،ا
(ط،2امصر:اداراالكابااسمصرية،ا1384هدا-ا1964ام) .ا
القشد ددريل،اماد ددلمابد ددنااحلجد ددذجاأبد ددوااحلاد ددّياالنياد ددذبورل،ا"صد ددحيحاماد ددلم"،احتقيد ددق:ادم د د اف د دؤادا
دب االبذقي،ا(بريوت:اداراإحيذءاالاافاالعرِب) .ا
الناددذئي،اأمحد ابدناشددعيباأبددوادبد االددرمحن،ا"تسددنناالناددذئيااجملاددىب"،احتقيددق:ادب د االفاددذحاأبددواة د و،ا
(حلب:االنذشرامكابااسمطبودذتااإلتسالمية،ا1406ا–ا1986م) .ا
النوول،احيىيابناشرف،ا"ا ذيبااألمسذءاواللغذت"،ا(بريوت:اداراالفكر،ا1996م) .ا
النددوول،احيددىيابددناشددرف،ا"اشددرحاصددحيحاماددلمااسماددمىااسمنهددذجاشددرحاصددحيحاماددلمابددنااحلجددذج"،ا
(ط،1ابريوت:اداراالقلم،ا1407د .)1987ا
اهليامي،اأمح ابنادم ابناحجر،ا"االصدوادقااحملرقدةادلدىاأهدلاالدرفضاوالضداللاوالزن قدةا"،احتقيدق:ا
دب االرمحنابنادب ااهللاالاكياوحخر،ا(ط،1البنذن:امؤتساةاالرتسذلة،ا1417هدا-ا1997م) .ا
اهليثمي،اأبوااحلانانوراال ينادلدي،ا"اجممدعاالزوائد اومنبدعاالفوائد "،احتقيدق:احادذماالد يناالق تسدي،ا
(القذهرو:امكابةاالق تسي،ا1414اهد،ا1994ام) .ا
دم ابنايزي اأبوادب ااهللاالقزويين،ا"تسنناابنامذجده"،احتقيدق:ادمد افدؤادادبد االبدذقي،ا(بدريوت:ادارا
الفكر) .ا
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