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Abstract
The contribution of scholars from the sub-continent in Islamic
law is as well acclaimed as the fact that this field of study has
Quran and Sunna as its two primary sources. The second of these
sources is embodied in Hadith, which is a requisite for a correct
understanding of Quran, since it elucidates it. A correct
understanding of Hadith in turn demands a thorough knowledge
of Hadithic principles, or the Usul al Hadith.
Here, the question arises that to which extent we're the Subcontinent scholars aware of Hadith, and used it in their legal
discourses? The current paper looks for answers to this question
in the case of one of the most important scholars in this region,
Maulana Ashraf Ali Thanwi, by focusing on his legal edicts or
Fatawa, entitled, Imdad ul Fatawa. In this masterpiece, Maulana
Thanwi had discussed important issues, not only in Hadith but
also in its sciences and principles. Of note are his discussions on
the narrators as well as the traditions. Of his objectiveness,
although he was closely associated with Tasawwuf, yet if he came
across a tradition within a Sufi discussion, in which the tradition
was flawed, he would examine it academically and point out the
flaw therein.
The current paper illustrates the place of Hadith and its
principles in the Imdad ul Fatawa which serves to answer the
aforementioned question.
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أهمُت اإلاىيىٕ:
ئن هللا حٗالى أعؾل عؾىله لُبحن للىاؽ ما هؼ ٫ئلحهم ،وٍدل لهم الُُباث ،وٍدغم
ٖلحهم الخبائث ،وأمغهم أن ّ
ًغصوا ئلى هللا والغؾىُٞ ٫ما جىاػٖىا أمغهم بُجهم ،وأن ًجٗلىا
الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم خ٨ما ُٞما شجغ بُجهم ،وأمغهم أن ًأزظوا ما آجاهم الغؾى٫
وأن ًىتهىا ما نهاهم ٖىه ،وأزبرهم الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم بأن مً ٖهاهٞ ،ال
ًضزل الجىت ،وأزبرهم بأن مىس ى ٖلُه الؿالم لى ٧ان خُا ما وؾٗه ئال اجباٖه.
ومً أحل طل ٪ئن ألامت الكاهضة ٖلى الىاؽ ٖلمذ بالُ٣حن أن مهضع الكغَٗت
التي قغٕ هللا لٗباصه هى طاث الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ىال وٗٞال وج٣غٍغا ،أما ونى٫
أ٢ىا ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم وأٗٞاله وج٣غٍغاجه ئلُىا مً خُث الثبىث والُ٣حن،
ٞالبض لىا أن وٗغ ٝهظه الُغ ١وألاؾاهُض مً خُث الثبىث والٗضم٦ ،ما ٢ا ٫ابً اإلاباع:٥
.1
ؤلاؾىاص مً الضًً ،ولىال ؤلاؾىاص ل٣ا ٫مً قاء ما قاء
مٟذ أن ٌٗغ ٝأوال مٗغٞت جامت أمىع ألاؾاهُض لُخطر له زبىث ألاخاصًث،
ٗٞلى ٧ل ٍ
زم ٌؿخيبِ الخ٨م مجها ،ومؿئىلُت اإلاٟتي مً أهم اإلاؿئىلُاث في أمىع الضًً؛ ألن ٞخىاه
ئما أن ًى ٘٢الىاؽ في الًال ٫أو ٌٛمؿهم في الخغام ،والخضًث الكغٍ ٠هاَٖ ٤لى
زُىعة مىهبه٢ ،ا ٫الغؾى ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم :مً أٞتي بٛحر ٖلم ٧ان ئزمه ٖلى مً
أٞخاهٗٞ ،2لى اإلاٟتي أن ًُبٗض هٟؿه ًٖ الجهل في أمىع الضًً وٖضم اإلاباالة بها.
ّ
وأهمُت اإلاىيىٕ ًخجلى بأهمُت أنى ٫الخضًث وأهمُت الٟخىي والٗال٢ت بُجهما.
أما الٟخاوي ٞلها أهمُت بالٛت ٖىض اإلاؿلمحن اإلاخضًىحن زانت ئطا نضعث مً
ً
ً
َ
اإلاٗخمضًً ٖلما وٖمال ٖىض أهل الضًً اإلاسلهحن ،وجل ٪الٟخاوي ٖاملت مإزغة في
الٗلماء
ّ
مجاالث الخُاة ٧لها ،حٛحر ؾلىُ٦اث اإلاخضًىحن في الٗباصة والا٢خهاص والاحخمإ وٚحرها،
وأهمُت الٟخاوي الهاصعة مً الٗلماء الغباهُحن الجؼا٢ ٫ائمت ماصام اإلاخضًىىن اإلاسلهىن
.
بضًً ؤلاؾالم
ئن صأب الىاؽ مً أهل الضًً في قبه ال٣اعة الهىضًت بأنهم ٌؿخٟخىن الٗلماء
ّ
اإلاٗغوٞحن بالٗلم ُ
والخضًً ،ولم جً٨
والؿمٗت الُُبت ،و٧ان أولئ ٪الٗلماء في ٢مت الٗلم
ٖىضهم الكهاصاث وؤلاحاػاث في ؤلاٞخاء ٧الُىم ،وال ق ٪بأنهم صعؾىا الضعؾُاث التي
مٗٓمها عائجت ٖىضها في اإلاضاعؽ ألاهلُت ،ول٨جهم ٧اهىا ٖلى زبرة ومهاعة ٦بحرة في ٖلىم
ئؾالمُت قتى٦ ،ما أن مهىٟاتهم وٞخاواهم قاهضة ٖلى هظا.
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مك٩لت البدث:
ئطا هٓغها ئلى جاعٍش ٖلماء قبه ال٣اعة الهىضًت في الٗلىم ؤلاؾالمُت ٞىجض ُٞه هاخُخحن
باعػجحن؛
أ -الىاخُت الخضًثُت.
ب -الىاخُت ال٣ٟهُت.
أما الىاخُت الخضًثُت ٟ٨ٞى به صلُال ما ٢اله الٗالمت الؿُض عقُض عيا اإلاهغي:
"ولىال ٖىاًت ئزىاهىا ٖلماء الهىض بٗلىم الخضًث في هظا الٗهغ ل٣ط ي ٖلحها بالؼوا ٫مً
أمهاع الكغ٣ٞ ،١ض يٟٗذ في مهغ والكام والٗغا ١والدجاػ مىظ ال٣غن الٗاقغ للهجغة،
ختى بلٛذ مىخهى الًٗ ٠في أوائل هظا ال٣غن الغاب٘ ٖكغ".3
ّ
وأما هاخُت ال٣ٟهُت ٞال جسٟى ٖلى أهل الٗلم واإلاٗغٞت بأن قبه ال٣اعة الهىضًت
بِئت ٣ٞهُت ،وٖلماؤها حٗلىا ال٣ٟه وؾاصتهم ،والضلُل البالٖ ٜلُه "الٟخاوي الهىضًت"
اإلاٗغو ٝبالٟخاوي الٗاإلا٨حرًت َبٗذ في ؾب٘ مجلضاث ٦بحرة وضخمت باللٛت الٗغبُت ،ألٟها
حماٖت مً الٗلماء اإلاكخملت ٖلى زمؿمائت هٟغ جدذ ئقغا ٝالكُش ٖبض الغخُم
الضهلىي والض الكُش الكاه ولي هللا الضهلىي.
ومً هىا ًيكأ الؿإا:٫
أ -هل الكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي ؾل ٪في ٞخاوٍه َغٍ ٤أهل اإلاٗغٞت بٗلىم الخضًث ،أم
ّ
٧ان ج٣ٟهه مدهىعا في ٖباعاث ال٣ٟه و٢ىاٖضه؟
ب -و ٠ُ٦حٗامل الكُش م٘ أنى ٫الخضًث في مجا ٫ال٣ٟه والٟخاوي؟.
أما وحهت بدثىا ئلى أنى ٫الخضًث صون قغح الخضًث؛ ألن قغح الخضًث
اؾخسضامه في اإلاؿائل ال٣ٟهُت أ٦ثر مً أنى ٫الخضًثٞ ،لى هىٓغ حٗاملهم م٘ أنى٫
الخضًث في الٟخاوي ٞىدُجت هظا الىٓغ أ٦ثر جىيُدا وأبحن م٣هىصا في ئْهاع ٖال٢ت
ال٣ٟهاء اإلاٟخُحن م٘ الخضًث وٖلىمه.
مجا ٫البدث:
ئمضاص الٟخاوي وج٨ملخه للكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي .وهظا ال٨خب ٌكخمل ٖلى مجلضاث
ٖضًضة.
جغحمت الكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي والخٗغٍ ٠بٟخاوٍه ئمضاص الٟخاوي
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الٗالمت قُش اإلاكاًش في البالص الهىضًت خُ٨م ألامت أقغٖ ٝلي التهاهىي .ولض الكُش ؾىت
1280هـ اإلاىا1863 ٤ٞم في ٢غٍت تهاهه بىن والًت أجغبغصٌل ،وجىفي ؾىت 1362هـ اإلاىاٖ ٤ٞام
1943م.
بضأ الكُش التهاهىي صعاؾخه في ٢غٍخه وخٞ ٟٔحها ال٣غآن ال٨غٍم وصعؽ ال٨خب الابخضائُت،
زم الخد ٤بضاع الٗلىم صًىبىض أ٦بر حامٗت ئؾالمُت في قبه ال٣اعة الهىضًت ،وب٣ي ٞحها
ّ
.4
زمـ ؾىىاث ،ختى جسغج ٞحها وها ٫الكهاصة
الاهخمام البال ٜباإلنالح وؤلاعقاص:
٧ان ئنالح ألامت ّ
همه ألاو ،٫و٢ض زل٣ه هللا لهظا الٛغى الىبُل ،و٢ام به ٗٞال ب٩ل
نالخُاجه وئم٩اهاجه ،وبخى ٤ُٞهللا اهخضي بجهىصه الضٖىٍت أٞىاج مً الىاؽ ،وهظه
ّ
الجهىص الضٖىٍت جدىاو ٫الجاهبحن؛ الٗلمي والٗملي ،وجخجلى لىا في جألُٟاجه وعخالجه وٞخذ
.5
اإلاضاعؽ وئل٣اء اإلاىأٖ
وبٗض الٟغا ٙمً صعاؾخه باٌ٘ الكُش الٗاع ٝال٨بحر الخاج ئمضاص هللا اإلاهاحغ اإلا٩ي بُٗت
الؿلى ،٥والػمه مضة ،واؾخٟاص مً صخبخه ،وأزظ الُغٍ٣ت ًٖ قُسه .6وبٗض ٖىصجه ئلى
ًضعؽ ّ
بلضه بضأ ّ
وٍغبي الُالب ،وٍُٟض الىاؽ بضعوؾه ومىآٖه.
ً
ً٣ى ٫الكُش ٖبض الحي الل٨هىىي" :وناع مغحٗا في التربُت وؤلاعقاص وئنالح الىٟىؽ
وتهظًب ألازال ،١حكض ئلُه الغخا ٫وٍ٣هضه الغاٚبىن في طل ٪مً أ٢اص ي البالص وأصاهحها،
واهتهذ ئلُه الغٍاؾت في جغبُت اإلاغٍضًً وئعقاص الُالبحن ،وؤلاَالٕ ٖلى ٚىائل الىٟىؽ
.7
ومضازل الكُُان ،ومٗالجت ألاصواء الباَىت وألاؾ٣ام الىٟؿُت"
م٩اهت ئمضاص الٟخاوي الٗلمُت:
ّ
حٗض ٞخاوي الكُش مأزغة ٦بحرة في الخجضًض وجغازا ٦بحرا في الٗلم وَٗخبر مأزظا ُٖٓما في
ُ
الٟخُا ال ٌؿخٛني ٖىه أصخاب الٗلم والًٟل ًٞال ًٖ َالب الٗلم وٖامت الىاؽ ،و٧ان
.8
الكُش عخمه هللا أ٦بر مغح٘ للمؿائل الٗملُت واإلاكا٧ل الٗلمُت في ٖهغه
َب٘ ئمضاص الٟخاوي في ؾخت مجلضاث بم٨خبت صاع الٗلىم ٦غاحص ي با٦ؿخان ،وج٨ملخه
اإلاؿمى بامضاص ألاخ٩ام َب٘ في أعبٗت مجلضاث بم٨خبت صاع الٗلىم ٦غاحص ي با٦ؿخان ،وهظه
الخ٨ملت مكخملت ٖلى الٟخاوي التي ٦خبذ جدذ ئقغا ٝالكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي
باؾخٗاهت جلمُظًه الكُش ٖبض ال٨غٍم ٦متهلىي اإلاخىفي 1949م والكُش ْٟغ أخمض الٗثماوي
اإلاخىفى ؾىت 1970م ،وؾبب حؿمُتها بالخ٨ملت أنها َبٗذ بٗض وٞاة الكُش أقغٖ ٝلي
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التهاهىي ،وهظه الخخمت ٌٗخبر حؼءا ج٨مُلُا إلمضاص الٟخاوي ّ
وَٗض مً ٞخاوي الكُش أقغٝ
.9
ٖلي التهاهىي
اإلاهاصع الخضًثُت وٖلم اإلاهُلر التي اؾخ٣ى مجها اإلاإل ٠في ٞخاوٍه:
٦خب الخضًث والكغح والخسغٍج:
 .1صخُذ ؤلامام البساعي
 .2صخُذ ؤلامام مؿلم
 .3الصخُذ البً خبان
 .4اإلاىَأ لإلمام مال٪
 .5اإلاىَأ لإلمام مدمض
 .6آلازاع لإلمام مدمض
 .7مؿىض أخمض
 .8مهى ٠ابً أبي قِبت
 .9اإلاؿخضع ٥لإلمام الخا٦م
 .10مك٩اة اإلاهابُذ للخُُب الخبرًؼي
َّ
 .11حم٘ الٟىائض مً حام٘ ألانى ٫ومجم٘ الؼوا ِئض البً الٟاس ي
 .12اإلاىيىٖاث للٗالمت ابً الجىػي
 .13ههب الغاًت في جسغٍج أخاصًث الهضاًت للخا ٔٞالؼٍلعي
 .14هُل ألاوَاع للكى٧اوي
 .15الخلخُو للظهبي ٖلى اإلاؿخضع٥
 .16مجم٘ الؼوائض للهُثمي
 .17الخلخُو الخبحر البً حجغ
ٞ .18خذ الباعي للخا ٔٞابً حجغ
 .19قغح الؼع٢اوي ٖلى اإلاىَأ إلادمض بً ٖبض الباقي الؼع٢اوي
 .20مغ٢اة اإلاٟاجُذ إلاال ٖلي ال٣اعيء
 .21الجام٘ الهٛحر للٗؼٍؼي
 .22مك٩اة اإلاهابُذ م٘ خاقُت اإلاُبىٖت في الهىض
 .23اللمٗاث ٖلى اإلاك٩اة للكُش ٖبض الخ ٤الضهلىي
137

الاػهاع:

1

أنى ٫الخضًث في ئمضاص الٟخاوي للكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي

-

2017ء

 .24ػاص اإلاٗاص في هضي زحر الٗباص البً ُ٢م
٦خب ٖلىم الخضًث والغحا:٫
 -1الجغح والخٗضًل لإلمام ابً أبي خاجم
 -2تهظًب ال٨ما ٫للمؼي
 -3ج٣غٍب التهظًب للخا ٔٞابً حجغ
 -4تهظًب التهظًب للخا ٔٞابً حجغ
 -5خؿً اإلادايغة في جاعٍش مهغ وال٣اهغة للؿُىَي
حٗضًل الغواة فى ئمضاص الٟخاوي:
جىزُ ٤الغاوي:
ّ
ج٩لم الكُش التهاهىي في جىزُ ٤أبي ب٨غة قُش الُداوي ،10وه٣ل ًٖ الؿُىَي أهه ٢ا:٫
ب٩اع بً ٢خِبت الثٟ٣ي أبى ب٨غة الُ٣ٟه ٢اض ي الضًاع اإلاهغٍت ،ؾم٘ أبا صاوص الُُالس ي
.11
وأ٢غاهه ،عوي ٖىه أبى ٖىاهت في صخُده وابً زؼٍمت
و٢ا ٫الكُش التهاهىي :وأزغج الخا٦م خضًثه في اإلاؿخضع ،٥و٢ا :٫ئن أبا ب٨غة ز٣ت مأمىن،
.12
وأ٢غه الظهبي في جلخُهه للمؿخضع٥
ُ
.13
٢لذ الباخث :ب٩اع بً ٢خِبت أبى ب٨غة ط٦غه ابً خبان في الث٣اث
ا ّ
لخدغي في حٗضًل الغاوي في يىء َب٣اث ألائمت:
ً
ٌٗخمض الكُش التهاهىي في حٗضًل الغواة ٖلى أ٢ىا ٫األئمت م٘ مغاٖاة َب٣اتهم حكضصا
ً
ً
وحؿاهال واٖخضاال في الجغح والخٗضًل.
.15
٢ا ٫الكُش التهاهىي في ٖخبت بً خمُض٢ " :14ا ٫أبى خاجم م٘ حكضصه :هى نالر الخضًث
.16
وٖخبت بً خمُض ٢اُٞ ٫ه الخا ٔٞابً حجغ :نضو ١له أوهام
الخٗضًل ّ
اإلاُ ُ٣ض للغاوي:
والخٗضًل ّ
اإلاُ٣ض أن ًُد٨م ٖلى الغاوي بالخٗضًل في حاهب مٗحن صون الخ٨م ٖلُه بهٟت
ٖامت مُل٣ت بأن ًىز ٤في عواًخه في بٌٗ األو٢اث أو في بٌٗ األما ً٦أو ًٖ بٌٗ
.17
الكُىر
٢ا ٫الكُش التهاهىي في ئؾماُٖل بً ُٖاف" :وئؾماُٖل بً ُٖاف ز٣ت في خضًثه ًٖ
ّ
الكامُحن٢ ،لذ :و٢ض وز ٤بًٗهم ئؾماُٖل بً ُٖاف مُل٣ا ،وٞهل أ٦ثرهم الغواًت ًٖ
.19
أهل بلضه ًٖ عواًخه ًٖ ٚحره٦ ،18ما ًٓهغ مً تهظًب التهظًب"
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وئؾماُٖل بً ُٖاف ٢اُٞ ٫ه الخا ٔٞابً حجغ :نضو ١في عواًخه ًٖ أهل بلضه يُٗ٠
.20
في ٚحرهم
الىخائج:
جبحن لىا في هظا اإلاُلب أن الكُش التهاهىي ج٩لم في جىزُ ٤الغواة في ٞخاوٍه ٖىض ما ًدخاج
ئلُه ٦ما زبذ في اإلاثا ٫ألاو .٫واإلاثا ٫الثاوي ًضٖ ٫لى أن الكُش التهاهىي ج٩لم في جىزُ٤
الغحا ٫م٘ مغاٖاة َب٣اث ألائمت الى٣اص حكضصا وحؿاهال واٖخضالا.
وٍٓهغ مً اإلاثا ٫الثالث أن الكُش التهاهىي ج٩لم في جىزُ ٤الغحا ٫بض٢ت الىٓغ مً هىاحي
قتى ،مثل جىزُ ٤عواًت الغاوي في بلض مٗحن أو قُىر مُٗىت أو جىزُ ٤مُل ،٤وهظا
الخض ٤ُ٢مً قأن أهل الخد.٤ُ٣
حغح الغواة فى ئمضاص الٟخاوي:
جٟؿحر ٖباعاث الجغح:
.21
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :مى٨غ الخضًث في ٚحر ٦الم البساعي لِـ بجغح"
ُ
٢لذ الباخث :وج٩لم الكُش الل٨هىىي في الٟغ ١بحن ٢ىلهم خضًث مى٨غ ومى٨غ الخضًث،
وه٣ل أ٢ىا ٫ألائمت الى٣اص في الٟغ ١بحن هظه ألا٢ىا ٫وجٟؿحرها ،زم ٢ا ٫بٗظ ط٦غ ألا٢ىا:٫
ّ .22
ما ّ
٧ل مً عوي اإلاىا٦حر ًًٗ٠
وه٣ل الكُش ٖبض الحي الل٨هىىي ٢ى ٫الؼًٍ الٗغاقي في جسغٍج أخاصًث ئخُاء الٗلىم٦ :ثحرا
.23
ما ًُل٣ىن اإلاى٨غ ٖلى الغاوي ل٨ىهه عوي خضًثا واخضا اهخهى
وه٣ل ٢ى ٫الخا ٔٞالسخاوي" :و٢ض ًُل ٤طلٖ ٪لى الث٣ت ئطا عوي اإلاىا٦حر ًٖ
.24
الًٟٗاء"
وه٣ل ٢ى ٫الخا٦م٢ :لذ للضاعُ٢ني :ؾلُمان بً بيذ قغخبُل؟ ٢ا :٫ز٣ت٢ .لذ :ألِـ
.25
ٖىضه مىا٦حر؟ ٢اً :٫دضر بها ًٖ ٢ىم يٟٗاءٞ ،أما هى ٞهى ز٣ت"
و٢ا ٫الٗالمت التهاهىي في جٟؿحر مى٨غ الخضًث ٖىض ٚحر ؤلامام البساعي" :وأما ٖىض ٚحره
ٞمى٨غ الخضًث في صعحت يُٗ ٠الخضًث ،وهى اإلاغجبت الثالثت مً الجغح٨ُٞ ،خب خضًثه
.26
اٖخباعا
بُان مغجبت الجغح:
.27
٢ا ٫الكُش التهاهىي " :لحن الخضًث مً أصوى مغاجب الجغح ،وهى ٢غٍب مً الخٗضًل"
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و٢ا ٫الخا ٔٞابً حجغ ٖىض ما ط٦غ مغاجب الجغح" :وأؾهلها ،أي :ألالٟاّ الضالت ٖلى
.28
الجغح ٢ىلهمٞ :الن لحن ،أو س يء الخ ،ٟٔأوُٞ :ه أصوى م٣ا"٫
ه٣ل الجغح الكضًض في الغاوي:
.29
٢ا ٫الكُش التهاهىي " :مدمض بً الؿائب ال٩لبي مترو ٥متهم بال٨ظب ،وعمي بالغ"ٌٞ
ومدمض بً الؿائب هظا ٦ما ٢ا ٫ؤلامام اليؿائي :مترو ٥الخضًث ،و٢ا ٫الخا ٔٞابً
.30
حجغ :مترو ٥متهم بال٨ظب ،وعمي بالغ"ٌٞ
الىخائج:
٢ض زبذ في هظا اإلاُلب بأن الكُش التهاهىي ٢ض ج٩لم في بٌٗ ٢ىاٖض الجغح أزىاء ٦خابت
ٞخاوٍه٦ ،ما ٢ا ٫في اإلاثا ٫ألاو" :٫مى٨غ الخضًث في ٚحر ٦الم البساعي لِـ بجغح .وهى أمغ
أنىلي هام ً٩اص ًسٟى مً هٓغ الباخثحن في هظا الٗلم الخضًث الىبىي الكغٍ ،٠لً٨
الكُش التهاهىي ٦ك ٠الُٛاء ًٖ وحهه.
ووكاهض في اإلاثا ٫الثاوي بأن الكُش التهاهىي بحن مغجبت ل ٟٔمً ألٟاّ الجغح ،وهى لحن
الخضًث ،و٢ا :٫هظا مً أصوى مغاجب الخٗضًل.
وهىٓغ في اإلاثا ٫الثالث بأن الكُش التهاهىي ج٩لم في حغح الغواة ٖىض الخاحت ،وط٦غ ؾبب
عص الغواًت ،وهى الجغح الكضًض في الغاوي.
جصخُذ الخضًث فى ئمضاص الٟخاوي:
بُان مضاع صخت الخضًث ويٟٗه:
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :مضاع الخصخُذ والخًُٗ ٠للخضًث لِـ ٖلى ؤلاؾىاص  "ِ٣ٞزم
ه٣ل ٦المٞ" :اطا ُ٢ل :هظا خضًث صخُذٞ ،مٗىاه ٢بلىاه ٖمال بٓاهغ ؤلاؾىاص ال أهه
مُ٣ىٕ بصخخه في هٟـ ألامغ لجىاػ الخُأ واليؿُان ٖلى الث٣ت ،وئطا ُ٢ل :هظا خضًث
يُٗٞ ،٠مٗىاه لم ًصر ئؾىاصه ،ال أهه ٦ظب في هٟـ ألامغ لجىاػ نض ١ال٩اطب وئنابت
.31
مً هى ٦ثحر الخُأ"
ُ
٢لذ الباخث٢ :ا ٫ابً الهالح" :ومتى ٢الىا :هظا خضًث صخُذٞ ،مٗىاه :أهه اجهل
ؾىضه م٘ ؾائغ ألاونا ٝاإلاظ٦ىعة ،ولِـ مً قغَه أن ً٨ىن مُ٣ىٖا به في هٟـ ألامغ،
و٦ظل ٪ئطا ٢الىا في خضًث :ئهه ٚحر صخُذٞ ،لِـ طلُٗ٢ ٪ا بأهه ٦ظب في هٟـ ألامغ ،ئط
٢ض ً٨ىن نض٢ا في هٟـ ألامغ ،وئهما اإلاغاص به :أهه لم ًصر ئؾىاصه ٖلى الكغٍ اإلاظ٦ىع،
.32
وهللا أٖلم"
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جل٣ي الٗلماء الخضًث بال٣بى:٫
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :و٢ض ًد٨م للخضًث بالصخت ئطا جل٣اه الىاؽ بال٣بى ٫وئن لم ًً٨
له ئؾىاص صخُذ ،33"،زم ه٣ل الكُش ٢ى ٫ابً ٖبض البر ه٣ال ًٖ الؿُىَي٢ " :ا ٫ابً ٖبض
البر في الاؾخظ٧اع إلاا خ٩ى ًٖ الترمظي أن البساعي صدر خضًث البدغ هى الُهىع ماؤه،
ّ
وأهل الخضًث ال ًصدخىن مثل ئؾىاصه ،ل ً٨الخضًث ٖىضي صخُذ؛ ألن الٗلماء جل٣ىه
.34
بال٣بى"٫
ُ
٢لذ الباخث :الخل٣ي ٖىض الٗلماء لخضًث بال٣بى ٫مً ألامىع التي ٌؿخض ٫بها ٖلى ج٣ىٍت
الًُُٗٞ ،٠سغج الخضًث مً خحز الغص الى الٗمل ،بل طهب بٌٗ الٗلماء الى أن له
خ٨م الصخت ،وأو ٫مً أقاع الى ج٣ىٍت الًُٗ ٠بخل٣ي الٗلماء ؤلامام الكاٞعي ،وطل٪
ٖىض ٦المه ًٖ قغوٍ ٢بى ٫اإلاغؾل ٣ٞا : ٫و٦ظل ٪ئن وحض ٖىام مً أهل الٗلم ًٟخىن
.35
بمثل مٗنى ما عوي ٖجهم ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم
٦ما أقاع الكُش التهاهىي ئلى هظه ال٣غٍىت في ٢ى ٫ؤلامام الترمظي :وٖلُه الٗمل ٖىض أهل
الٗلم" :وال٣بى٨ً ٫ىن جاعة بال٣ى ،٫وجاعة بالٗمل ٖلُه ،ولظا ٢ا ٫اإلاد ٤٣في الٟخذ :و٢ى٫
الترمظي :الٗمل ٖلُه ٖىض أهل الٗلم" ً٣خط ي ٢ىة أنله ،وئن ّ
يٗ ٠زهىم هظا
.36
الُغٍ٤
و٢ا ٫الخا ٔٞالسخاوي في ج٣ىٍت الخضًث الًُٗ ٠بخل٣ي الٗلماء :اخخج عخمه هللا أقاع
ئلى ؤلامام أخمض بالًُٗ ٠ختى لم ً ً٨في الباب ٚحره وجبٗه أبى صاوص ،و٢ضماه ٖلى الغأي
والُ٣اؽ  ،وٍ٣ا ًٖ ٫أبي خىُٟه أًًا طل ٪وئن الكاٞعي ًدخج باإلاغؾل ئطا لم ًجض ٚحره،
.37
و٦ظا ئطا جل٣ذ ألامه الًُٗ ٠بال٣بىٌٗ ٫مل به ٖلى الصخُذ
جصخُذ الخضًث:
ما عواه ٖمغ عض ي هللا ٖىه ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم :أ٦غمىا أصخابي،
ٞانهم زُاع٦م.
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :ئؾىاصه صخُذ ،وعحاله عحا ٫الصخُذ ،ئال ئبغاهُم بً الخؿً
.38
الخثعيٞ ،اهه لم ًسغج له الكُسان ،وهى ز٣ت زبذ ،خاقُت اإلاك٩اة"
جسغٍج الخضًث:
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أزغحه ؤلامام اليؿائي ًٖ ،39ئبغاهُم بً الخؿً خضزىا حجاج بً مدمض خضزىا ًىوـ بً
أبي ئسخاٖ ًٖ ١بض اإلال ٪بً ٖمحرٖ ًٖ ،بض هللا بً الؼبحر ًٖ ٖمغ عض ي هللا ٖىه ٢ا:٫
أ٦غمىا أصخابي ،زم الظًً ًلىنهم ،زم الظًً ًلىنهم ،زم ًٟكى ال٨ظب.
صعاؾت ؤلاؾىاص والخ٨م ٖلى الخضًث:
.41
.40
حجاج بً مدمض اإلاهُص ي ألاٖىع ز٣ت زبذ وئبغاهُم بً الخؿً الخثعي ز٣ت زبذ
.42
وٍىوـ بً أبي ئسخا ١الؿبُعي أبى ئؾغائُل ال٨ىفي نضو ١عوي له ؤلامام مؿلم
ُ
٢لذ الباخث :ئؾىاص الخضًث صخُذً ،ىوـ بً أبي ئسخا ١زغج خضًثه ؤلامام مؿلم في
صخُده ،ووز٣ه ٚحر واخض ،وباقي عحا ٫ؤلاؾىاص ز٣اث٦ ،ما جبحن مً الضعاؾت ،والكُش
التهاهىي مهِب في خ٨مه ٖلى الخضًث خُث ٢ا :٫ئؾىاصه صخُذ ،وعحاله عحا٫
الصخُذ.
والخضًث خ٨م ٖلُه نضع الضًً اإلاىاوي بالصخت و٢ا" :٫عواه اليؿائي في ٖكغة اليؿاء
بؿىض صخُذ ،لِـ في عحاله ئال مً عوي له الكُسان أو أخضهما ئال ئبغاهُم بً الخؿً
.43
الخثٗمي ٞاهه لم ًغو له ئال أبى صاوص واليؿائي٢ ،ا ٫الظهبي :وهى ز٣ت زبذ"
الىخائج:
ًٓهغ في هظا اإلاُلب أن الكُش التهاهىي ط٦غ في ٞخاوٍه بٌٗ ال٣ىاٖض في جصخُذ
الخضًث ٦ما هىٓغ في اإلاثا ٫ألاو .٫وهغي في اإلاثا ٫الثاوي ٢اٖضة جأًُض الًُٗ ٠بما ّ
ًض٫
ٖلى صخخه مً ال٣غائً.
وهغي في اإلاثا ٫الثالث :الخ٨م ٖلى الخضًث بالصخت ئطا جل٣اه الىاؽ بال٣بى ٫وئن لم ًً٨
له ئؾىاص صخُذ.
والكُش التهاهىي ًصدر الخضًث في اؾخضالله ٖىض الخاحت٦ ،ما في اإلاثا ٫الغاب٘ خُث
٢ا :٫ئؾىاصه صخُذ ،وعحاله عحا ٫الصخُذ ،وهغي بأن مغحٗه في جصخُذ ألاخاصًث
الخىاش ي اإلاُبىٖت ٖلى مخىن الؿىت ،وهىا ط٦غ خاقُت اإلاك٩اة اإلا٣خبؿت مً بٌٗ قغوح
مك٩اة اإلاهابُذ ٦مغ٢اة اإلاٟاجُذ إلاال ٖلي ال٣اعي واللمٗاث ٖلى اإلاك٩اة للكُش ٖبض الخ٤
.44
اإلادضر الضهلىي
جدؿحن الخضًث فى ئمضاص الٟخاوي:
جصخُذ الخضًث وجدؿِىه لٛحره:

142

الاػهاع:

1

أنى ٫الخضًث في ئمضاص الٟخاوي للكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي

-

2017ء

٢ا ٫الكُش التهاهىي" :ئن ال٨الم في َغٍ ٤الخضًث ال ًىافي خؿً الخضًث وال صخخه
لٛحرهٞ ،ان الخضًث بخٗضص الُغ٢ ١ض ًهل ئلى عجبت الصخُذ مغة وئلى صعحت الخؿً
.45
أزغي"
٢لذ الباخث٢ :ا ٫ابً الهالح" :ئطا عأًذ خضًثا باؾىاص يُٗٞ ،٠ل ٪أن ج٣ى:٫
هظا يُٗ ،٠وحٗني أهه بظل ٪ؤلاؾىاص يُٗ ،٠ولِـ ل ٪أن ج٣ى :٫هظا يُٗ ،٠وحٗني
به يٗ ٠متن الخضًث ،بىاء ٖلى مجغص يٗ ٠طل ٪ؤلاؾىاص؛ ٣ٞض ً٨ىن مغوٍا باؾىاص
.46
آزغ صخُذ ًثبذ بمثله الخضًث"
وهي مً أهم الً٣اًا التي جضٖ ٫لى ص٢ت هٓغ اإلادضزحن في جُبُ ٤أنى ٫الى٣ض أن
جًُٗ ٠ؤلاؾىاص ال ً٣خط ي يٗ ٠اإلاتن ،خُث هبهىا ٖلى أهه ال ًلؼم مً يٗ ٠الؿىض
يٗ ٠اإلاتن٦ ،ما أهه ال ًلؼم مً صخت الؿىض صخت اإلاتن٣ٞ ،ض ً٨ىن الؿىض يُٟٗا
.47
وٍ٨ىن اإلاتن خؿىا أو صخُدا مً َغٍ ٤آزغ
الخ٣ىٍت بالخل٣ي:
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :وال٣بى٨ً ٫ىن جاعة بال٣ى ،٫وجاعة بالٗمل ٖلُه" .48زم ه٣ل الكُش
التهاهىي ٢ى ٫ابً الهمام" :و٢ى ٫الترمظي الٗمل ٖلُه ٖىض أهل الٗلم ً٣خط ي ٢ىة أنله،
.49
وئن يٗ ٠زهىم هظا الُغٍ٤
ً
ُ
٢لذ الباخث :و٢ى ٫الترمظي اإلاكاع ئلُه ؾاب٣ا هى مً ٖاصاجه أهه ً٣ى ٫طل٣ٖ ٪ب عواًت
الخضًث٨ُٞ ،ثر أن ً٣ى :٫والٗمل ٖلُه ٖىض أهل الٗلم أو ٖىض بٌٗ أهل الٗلم .50وُٞه
ئقاعة ئلى أهه وئن يٗ ٠ئال أن الٗمل ٖلُهٌٗ ،ني ًهلر لالؾخضال.٫
٢ا ٫الخا ٔٞالسخاوي في ج٣ىٍت الخضًث الًُٗ ٠بخل٣ي الٗلماء :اخخج عخمه هللا أقاع
ئلى ؤلامام أخمض بالًُٗ ٠ختى لم ً ً٨في الباب ٚحره وجبٗه أبى صاوص ،و٢ضماه ٖلى الغأي
والُ٣اؽ  ،وٍ٣ا ًٖ ٫أبي خىُٟه أًًا طل ٪وئن الكاٞعي ًدخج باإلاغؾل ئطا لم ًجض ٚحره،
.51
و٦ظا ئطا جل٣ذ ألامه الًُٗ ٠بال٣بىٌٗ ٫مل به ٖلى الصخُذ
الخأًُض بأ٢ىا ٫الصخابت:
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :الخضًث اإلاغٞىٕ الًُٗ ٠ئطا جأًض بأ٢ىا ٫الصخابت أو ٢ى ٫أ٦ثر
الٗلماء ٞهى م٣بى ٫ومدخج به٧ ،اإلاغؾل ٖىض مً ال ًدخج به ئطا جأًض بص يء مً طل٧ ٪ان
.52
حجت اجٟا٢ا"
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٢ا ٫الخا ٔٞالٗالئي ٖىض ط٦غ َغ ١ج٣ىٍت اإلاغؾل" :الثالث أهه ئطا لم ًىحض مغؾل مثله،
ول ً٨وحض ًٖ بٌٗ الصخابت عض ي هللا ٖجهم ٢ى ٫أو ٖمل ًىا ٤ٞهظا اإلاغؾل ٞاهه ًض٫
.53
ٖلى أن له أنال"
و٢ا ٫الخا ٔٞابً ٦ثحر" :والظي ّ
ٖىٖ ٫لُه أي ؤلامام الكاٞعي ٦المه في الغؾالت "أن
مغاؾُل ٦باع الخابٗحن حجت ،ئن حاءث مً وحه آزغ ولى مغؾلت ،أو اٖخًضث ب٣ى٫
ؾمى ال ّ
صخابي أو أ٦ثر الٗلماء ،أو ٧ان اإلاغؾل لى ّ
ٌؿمي ئال ز٣تٞ ،دُيئظ ً٨ىن مغؾله
.54
حجت ،وال ًىتهٌ ئلى عجبت اإلاخهل"
٢ا ٫ؤلامام مؿلم في م٣ضمت صخُده" :واإلاغؾل مً الغواًاث في أنل ٢ىلىا و٢ى ٫أهل
.55
الٗلم باألزباع لِـ بذجت"
و٢ا ٫الٗالئي" :وهى الظي ٖلُه حمهىع أهل الخضًث أو ٧لهمٞ ،هى ٢ىٖ ٫بض الغخمً ابً
مهضي وٍديى بً ؾُٗض الُ٣ان وٖامت أصخابهما ٧ابً اإلاضًني وأبي زُثمت ػهحر بً خغب
وٍديى بً مٗحن وابً أبي قِبت ،زم أصخاب هإالء ٧البساعي ومؿلم وأبي صاوص والترمظي
.56
واليؿائي وابً زؼٍمت وٚحرهم مً أئمت الخضًث"
الىخائج:
عأًىا في هظه األمثلت أن الكُش التهاهىي ط٦غ بٌٗ ال٣ىاٖض في جدؿحن الخضًث وجصخُده.
ٞجري في اإلاثا ٫األو ٫أن الكُش التهاهىي ٢ا :٫ئن ال٨الم في َغٍ ٤الخضًث ال ًىافي خؿً
الخضًث وال صخخه لٛحرهٞ ،ان الخضًث بخٗضص الُغ٢ ١ض ًهل ئلى عجبت الصخُذ مغة وئلى
.57
صعحت الخؿً أزغي"
.58
و٢ا ٫في اإلاثا ٫الثاوي" :وال٣بى٨ً ٫ىن جاعة بال٣ى ،٫وجاعة بالٗمل ٖلُه"
وط٦غ في اإلاثا ٫الثالث ٢اٖضة طهبُت ب٣ىله":الخضًث اإلاغٞىٕ الًُٗ ٠ئطا جأًض بأ٢ىا٫
الصخابت أو ٢ى ٫أ٦ثر الٗلماء ٞهى م٣بى ٫ومدخج به٧ ،اإلاغؾل ٖىض مً ال ًدخج به ئطا جأًض
.59
بص يء مً طل٧ ٪ان حجت اجٟا٢ا"
ٞهظه ألامثلت جضٖ ٫لى أن ٞخاوي الكُش التهاهىي لِؿذ ُٞه ٞخاوي ٣ٞهُت  ،ِ٣ٞبل ُٞه
بٌٗ ال٣ىاٖض الثمُىت في ٖلىم الخضًث التي جؼصاص ُ٢مت ٞخاوٍه في أنى ٫الخضًث٦ ،ما
لها أهمُت بالٛت في ٖلىم ال٣ٟه.
جًُٗ ٠الخضًث فى ئمضاص الٟخاوي:
جًُٗ ٠الخضًث بؿبب الجغح فى الغاوي:
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خضًث حابغ عض ي هللا ٖىه عٗٞه :ال جضٞىىا مىجا٦م باللُل ئال أن جًُغوا.
.60
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :الخضًث يُٗ ٠بابغاهُم بً ًؼٍض"
جسغٍج الخضًث:
أزغحه اإلمام ابً ماحه  ،61مً َغٍ ٤ئبغاهُم بً ًؼٍض اإلا٩ي ًٖ أبي الؼبحر ًٖ حابغ عض ي
هللا ٖىه.
الخ٨م ٖلى الخضًث:
ئبغاهُم بً ًؼٍض الخىػي أبى ئؾماُٖل ٢اُٞ ٫ه ابً حجغ" :في ئؾىاصه ئبغاهُم بً ًؼٍض
.62
الخىػي ،وهى يُٗ"٠
ُ
٢لذ الباخث :ئطن الخضًث يُٗ ٠مً َغٍ ٤ئبغاهُم بً ًؼٍض الخىػي.
عأي الباخث:
الخضًث ٦ما ٢اله الكُش التهاهىي يُٗ ٠بؿبب الجغح في الغاوي ،وهى ئبغاهُم بً ًؼٍض
مجم٘ ٖلى يٟٗه.
جًُٗ ٠الخضًث لكضة يٗ ٠ئؾىاصه:
ؾئل الكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي ًٖ خ٨م حىاػ ٚؿل الؼوج أمغأجهٞ ،أحاب ٖىه ئحابت
جٟهُلُت مد٣٣ت ،وط٦غ الخال ٝفي هظه اإلاؿئلت ،و٢ا :٫واخخج اإلاجىػون بىحىه؛ األو:٫
ّ
ب٣ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم :لٗائكت عض ي هللا ٖجها :ما يغ ٥ئن مذ ٢بلي ٛٞؿلخ ٪الخ،
وحىابه ،أن البساعي عوي هظه ال٣هت ،ولم ًظ٦غ هظه الؼٍاصة ،بل جٟغص بها ابً ئسخا،١
وٖىًٗ في الغواًت ،وهى ٚحر صخُذ...،والغاب٘ :بدضًث ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖجهما أهه ٢ا:٫
الغحل أخ ٤بٛؿل ئمغأة اهـ ،وحىابه :أهه مً عواًت الدجاج بً أعَاة ًٖ صاوص بً
الخهحن ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖجهما ،و٢ا ٫ابً اإلاضًني في صاوص :ما عوي
ًٖ ٖ٨غمتٞ ،مى٨غ ،و٢ا ٫أًًا :مغؾل الكٗبي أخب ئلي مً صاوص ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً
ٖباؽ عض ي هللا ٖجهما ،و٢ا ٫أبى صواص :أخاصًثه ًٖ قُىزه مؿخُ٣مت واخاصًثه ًٖ
ٖ٨غمت مىا٦حر ،و٢ا ٫ابً ُِٖىت٦ :ىا هخ٣ي خضًث صاوص ،و٢ا ٫أبى ػعٖت :لحن ،و٢ا ٫أبى
خاجم :لِـ بال٣ىي ولىال أن مال٩ا عوي ٖىه لتر ٥خضًثه ،وهى وئن وز٣ه األئمت أًًا،63
ل ً٨جىزُ٣هم ئًاه في هٟؿه ال ٌٗاعى خ٨م األئمت بالى٩اعة ٖلى خضًثه ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً
ٖباؽ عض ي هللا ٖجهما ،وأًًا ُٞه الدجاج بً أعَاة اإلاسخلُٞ ٠ه واإلاضلـ اإلاكهىع ،و٢ض
.64
ٖىًٗ ،في الغواًت ٞال ج٣بل ،وبالجملت خضًث ابً ٖباؽ يُٗ ٠الًدخج"
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جسغٍج الخضًث:
أزغحه ابً أبي قِبت ًٖ مٗمغ بً ؾلُمان الغقي ًٖ حجاج ًٖ صاوص بً الخهحن ًٖ
ٖ٨غمت ًٖ ابً ٖباؽ عض ي هللا ٖجهما.
وط٦غه اإلمام البحه٣ي مٗل٣ا ًٖ الدجاج ًٖ صاوص ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً ٖباؽ عض ي هللا
ٖجهما.66
الخ٨م ٖلى الخضًث:
٢ا ٫ابً التر٦ماوي :لم ًظ٦غ ؾىضه ئلى الدجاج ،وعواه ابً ابى قِبت في مهىٟه ًٖ مٗمغ
بً ؾلُمان الغقى ًٖ الدجاج ،و٢ا ٫البحه٣ى في باب مً ٢ا ٫الغهً مًمىن :مٗمغ بً
ؾلُمان ٚحر مدخج به ،والدجاج اًًا مخ٩لم ُٞه ،وصاوص بً الخهحن وئن وز ٤ئال أن ابً
.67
اإلاضًنى ٢ا :٫ما عوي ًٖ ٖ٨غمت ٞمى٨غ ،و٢ا ٫ابً ُِٖىت٦ :ىا هخ٣ى خضًثه
٢لذ الباخث :الخضًث مً عواًت صاوص بً الخهحن ًٖ ٖ٨غمت ًٖ ابً ٖباؽ عض ي هللا
ٖجهما ،و٢ض يٟٗه الكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي؛ ألن األئمت اإلادضزحن خ٨مىا ٖلى عواًخه
ًٖ ٖ٨غمت بالى٩اعة ،زم ُٞه الدجاج بً أعَاة ،وهى مسخل ٠في ،ل٨ىه مضلـ ،و٢ض عوي
ًٖ صاوص بً الخهحن بالٗىٗىت ،ومثله ال ً٣بل ٖىٗىخه ئال ئطا نغح بالؿمإ ،ئطن الكُش
أقغٖ ٝلي التهاهىي مهِب في جًُٟٗه لهظا الخضًث.
الىخائج:
٢ض جبحن مً هظا اإلاُلب بأن الكُش التهاهىي ج٩لم في ٞخاوٍه ٖلى جًُٗ٠
الخضًث ٖىض ما مؿذ الخاحت ئلُه ،وهىٓغ في اإلاثا ٫ألاو ٫أهه ٢ا :٫الخضًث يُٗ٠
بابغاهُم بً ًؼٍض ،وهغي في اإلاثا ٫الثاوي أن الكُش التهاهىي ج٩لم في جًُٗ ٠الخضًث
بالخٟهُل ٖىض ما ًغي ا٢خًاء اإلا٣ام به.
خ٨م الىي٘ ٖلى الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
بُان وي٘ مؿخض ٫لبٌٗ اإلاخهىٞت:
ما اقتهغ أن أبا مدظوعة أوكض بِخحن بحن ًضًه وأهه جىاحض ختى وٗ٢ذ البرصة الكغٍٟت ًٖ
٦خُٟه ٞخ٣اؾمها ٣ٞغاء الهٟت وحٗلىها عٗ٢ا في زُابهم.
ّ
.68
٢ا ٫الكُش التهاهىي" :جبحن مً هظه الٗباعة أن اإلادضزحن ال ٌٗخبرون هظه الغواًت زابخت "
جسغٍج الخضًث:
65
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أوعصه ابً جُمُت و٢ا" :٫ط٦غه مدمض بً َاهغ اإلا٣ضس ي في "مؿألت الؿمإ" و "في نٟت
الخهى ،"ٝوعواه مً َغٍ٣ه الكُش أبى خٟو ٖمغ الؿهغوعصي ناخب ٖىاعٝ
.69
اإلاٗاع"ٝ
٦الم األئمت الى٣اص في الخ٨م ٖلى الخضًث:
.70
٢ا ٫ابً جُمُت" :هى خضًث م٨ظوب مىيىٕ باجٟا ١أهل الٗلم بهظا الكأن"
.71
و٢ا ٫العجلىوي" :هظا مىيىٕ"
الخ٨م ٖلى وي٘ الخضًث:
٢ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلمً :ا ٖلي! وئطا أ٧لذ ٞابضأ باإلالر وازخم باإلالرٞ ،ان اإلالر
قٟاء مً ؾبٗحن صاء الجىىن والجظام والبرم ووح٘ األيغاؽ ووح٘ الخل ٤ووح٘
البًُ.
ّ .72
ٖؼي الكُش التهاهىي الخضًث ئلى ابً الجىػي ،وه٣ل ٢ىله ُٞه" :ال ًصر"
جسغٍج الخضًث:
أوعصه ابً الجىػي ،73مً َغٍٖ ٤بض هللا بً أخمض بً ٖامغ خضزنى أبى أخمض بً ٖامغ
خضزنى ٖلى بً مىس ى الغيا خضزنى أبى مىس ى بً حٟٗغ خضزنى أبى حٟٗغ بً مدمض
خضزنى أبى مدمض بً ٖلى خضزنى حضي أبى ٖلى بً الخؿحن خضزنى أبى الخؿحن بً ٖلى
خضزنى أبى ٖلى بً أبى َالب عض ى هللا ٖىه.
وعواه الخاعر بً أبي أؾامت ،74مً َغٍ ٤خماص بً ٖمغ الىهُبي ًٖ ،الؿغي بً زالض بً
قضاص ًٖ حٟٗغ بً مدمض  ًٖ ،أبُه ًٖ حضه ًٖ ٖلي عض ى هللا ٖىه.
٦الم األئمت الى٣اص في الخ٨م ٖلى الخضًث:
.75
٢ا ٫البحه٣ي" :وهى خضًث مىيىٕ"
و٢ا ٫ابً الجىػي" :هظا خضًث ال ًصر ًٖ عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،واإلاتهم به
.76
ٖبض هللا بً أخمض بً ٖامغ أو أبىه؛ ٞانهما ًغوٍان وسخت ًٖ أهل البِذ ٧لها باَلت"
الىخائج:
عأًىا في هظا اإلاُلب أن الكُش التهاهىي بحن وي٘ الخضًث ٖىض ط٦غه في ٞخاوٍه،
وبحن خ٨م الىي٘ ،ولى ويٗه الٛالة الهىُٞت ،م٘ مُل الكُش ئلى الخهى٦ ،ٝما عأًىا في
اإلاثا ٫األو ،٫وط٦غ في بُان وي٘ الخضًث صلُال مً أ٢ىا ٫اإلادضزحن٦ ،ما هغي في اإلاثا٫
الثاوي خُث ّ
ٖؼي الكُش التهاهىي الخضًث ئلى ابً الجىػي ،وه٣ل ٢ىله ُٞه :ال ّ
ًصر.
147

الاػهاع:

1

أنى ٫الخضًث في ئمضاص الٟخاوي للكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي

-

2017ء

الىخائج مً البدث في أنى ٫الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
 oالكُش أقغٖ ٝلي التهاهىي ٧ان ٖلمه وٞهمه مىهبت مً هللا حٗالى ،وقأهه ٦كأن
الٗلماء اإلاخ٣ضمحن الىعٖحن ،وهظا الىعٕ والغؾىر في الٗلم و٢اًت له ًٖ األزُاء٦ ،ما
عأًىا في األمثلت في ٞخاوٍه.
 oوجغ٦حز الكُش التهاهىي في ٞخاوٍه ٖلى مٗاوي الخضًث أ٦ثر مً أنى ٫الخضًث ،م٘
طل ٪هجض األمثلت في أنى ٫الخضًث.
مٗغٞت الغواة في ئمضاص الٟخاوي:
 oالكُش التهاهىي هٓغ ئلى عحا ٫الخضًث في ٞخاوٍه ٦ىٓغ اإلادضر الىا٢ضّ ،
وٖغ ٝعواة
الخضًث حٗغٍٟا خُ٣ُ٣ا خُث ج٩لم خى ٫ججهُل أبي خاجم ،و٢ا :٫ئهه ًغٍض به ٚالبا
حهالت الىن ٠ال الٗحن ،و٢اٞ :٫الظي ًغوي ٖىه األئمت الث٣اث أمثا ٫أبي صاوص
.77
واليؿائي ٨ً ٠ُ٦ىن مجهىال ،وبغواًت اإلزىحن جغج ٟ٘حهالت الٗحن"
 oوهغي الخثبذ ٖىض الكُش التهاهىي في مٗغٞت الغحا ٫وحُُٗجهم خُث احتهض في حُٗحن أمغ
أبي نالر هل هى محزان البهغي أو باطان مىلى أم هاوي ،78ختى ًم ً٨حٗحن الخ٨م
ٖلى الغواًت ،وهظا ًضٖ ٫لى ص٢ت هٓغه في ٖلم الغحا ٫واؾخسضامه في ئحاباجه ًٖ
الٟخاوي.
حٗضًل الغواة في ئمضاص الٟخاوي:
 oالكُش التهاهىي ج٩لم في جىزُ ٤الغواة في ٞخاوٍه ٖىض ما ًدخاج ئلُه م٘ مغاٖاة َب٣اث
ألائمت الى٣اص حكضصا وحؿاهال واٖخضالا.
 oوالكُش التهاهىي ج٩لم في جىزُ ٤الغحا ٫بض٢ت الىٓغ مً هىاحي قتى ،وهٓغ هل هظا
الخىزُ ٤في عواًت الغاوي ًٖ بلض مٗحن أو قُىر مُٗىت أو جىزُ ٤مُل ،٤وهظا الخض٤ُ٢
مً قأن أهل الخد.٤ُ٣
حغح الغواة في ئمضاص الٟخاوي:
 oالكُش التهاهىي ٢ض ج٩لم في بٌٗ ٢ىاٖض الجغح أزىاء ٦خابت ٞخاوٍه٦ ،ما ٢ا ٫في جٟؿحر
مى٨غ الخضًث" :مى٨غ الخضًث في ٚحر ٦الم البساعي لِـ بجغح" .79وهى أمغ أنىلي
هام ً٩اص ًسٟى مً هٓغ الباخثحن في هظا الٗلم الخضًث الىبىي الكغٍ ،٠ل ً٨الكُش
التهاهىي ٦ك ٠الُٛاء ًٖ وحهه.
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جصخُذ الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
الكُش التهاهىي ط٦غ في ٞخاوٍه بٌٗ ال٣ىاٖض في جصخُذ الخضًث خُث ٢ا" :٫مضاع
الخصخُذ والخًُٗ ٠للخضًث لِـ ٖلى ؤلاؾىاص ٞ ،ِ٣ٞاطا ُ٢ل :هظا خضًث
صخُذٞ ،مٗىاه ٢بلىاه ٖمال بٓاهغ ؤلاؾىاص ال أهه مُ٣ىٕ بصخخه في هٟـ ألامغ لجىاػ
الخُأ واليؿُان ٖلى الث٣ت ،وئطا ُ٢ل :هظا خضًث يُٗٞ ،٠مٗىاه لم ًصر ئؾىاصه،
.80
ال أهه ٦ظب في هٟـ ألامغ لجىاػ نض ١ال٩اطب وئنابت مً هى ٦ثحر الخُأ"
والكُش التهاهىي ًصدر الخضًث في اؾخضالله ٖىض الخاحت.
جدؿحن الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
الكُش التهاهىي ط٦غ بٌٗ ال٣ىاٖض في جدؿحن الخضًث خُث ً٣ى ٫الكُش التهاهىي:
ئن ال٨الم في َغٍ ٤الخضًث ال ًىافي خؿً الخضًث وال صخخه لٛحرهٞ ،ان الخضًث
.81
بخٗضص الُغ٢ ١ض ًهل ئلى عجبت الصخُذ مغة وئلى صعحت الخؿً أزغي"
وهظا ًضٖ ٫لى أن ٞخاوي الكُش التهاهىي لِؿذ ُٞه ٞخاوي ٣ٞهُت  ،ِ٣ٞبل ُٞه
بٌٗ ال٣ىاٖض الثمُىت في ٖلىم الخضًث التي جؼصاص ُ٢مت ٞخاوٍه في أنى ٫الخضًث.
جًُٗ ٠الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
الكُش التهاهىي ج٩لم في ٞخاوٍه ٖلى جًُٗ ٠الخضًث ٖىض ما مؿذ الخاحت ئلُه.

o
 oوالكُش ج٩لم في جًُٗ ٠الخضًث بالخٟهُل أخُاها ٖىض ما ًغي ا٢خًاء اإلا٣ام به.
خ٨م الىي٘ ٖلى الخضًث في ئمضاص الٟخاوي:
الكُش التهاهىي ّبحن وي٘ الخضًث ٖىض ط٦غه في ٞخاوٍه.

o
 oوبحن الكُش خ٨م الىي٘ ،ولى ويٗه الٛالة الهىُٞت ،م٘ مُل الكُش ئلى الخهى.ٝ
 oوط٦غ الكُش في بُان وي٘ الخضًث صلُال مً أ٢ىا ٫اإلادضزحن.
الحواش ی
 -1عواه ؤلامام مؿلم في م٣ضمت صخُده .12/1
 -2عواه ؤلامام أبى صاوص في ؾيىه .321/3
 -3م٣ضمت مٟخاح ٦ىىػ الؿىت م  ،5أ .يٞ .يؿىَ ،٪بٗت ؾهُل ا٧اصمي با٦ؿخان.
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 -4أقغٖ ٝلي التهاهىي خُ٨م ألامت ،للكُش مدمض عخمت هللا الىضوي م  ،30 -21صاع ال٣لم ،صمك ،٤الُبٗت ألاولى1427 ،هـ/
2006م.
 -5اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .62
 -6هؼهت الخىاَغ وبهجت اإلاؿام٘ .1188/8
 -7اإلاغح٘ الؿاب.1188/8 ٤
 -8أقغٖ ٝلي التهاهىي خُ٨م ألامت ،م .386
 -9م٣ضمت ئمضاص ألاخ٩ام  ،96/6م٨خبت صاع الٗلىم٦ ،غاحص ي ،با٦ؿخان.
 -10ئمضاص األخ٩ام ج٨ملت ئمضاص الٟخاوي .294/1
 -11خؿً اإلادايغة في جاعٍش مهغ وال٣اهغة ،463/1 ،جد :٤ُ٣مدمض أبى الًٟل ئبغاهُم ،صاع ئخُاء ال٨خب الٗغبُتِٖ ،س ى
البابي الخلبي وقغ٧اه ،مهغ ،الُبٗت األولى 1387هـ 1967 /م.
 -12اإلاؿخضع ٥م٘ الخلخُو  ،264/1صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،الُبٗت األولى1411 ،هـ1990 /م ،جد :٤ُ٣مهُٟى ٖبض
ال٣اصع ُٖا.
 -13الث٣اث .152/8
 -14ئمضاص الٟخاوي .266/3
 -15الجغح والخٗضًل .370/6
 ،272/7 -16وج٣غٍب التهظًب.652/1
٣ٞ -17ض ط٦غ ابً عحب َائٟت مً الث٣اث ًٖ أهل ئ٢لُم ٞدٟٓىا خضًثهم وخضزىا ًٖ ٚحرهم ٞلم ًدٟٓىا .اهٓغ :قغح ٖلل
الترمظي البً عحب  ،773/2الض٦خىع همام ؾُٗض ،م٨خبت اإلاىاع ،الؼع٢اء ،الُبٗت األولى1407 ،هـ1987/م.
 -18ئمضاص الٟخاوي  ،266/3ئٖالم اإلاىٗ٢حن .171/3
 -19تهظًب التهظًب .281/1
 -20ج٣غٍب التهظًب .98/1
 -21ئمضاص الٟخاوي .274/3
 -22الغ ٘ٞوالخ٨مُل م  ،201جد : ٤ُ٣الكُش ٖبض الٟخاح أبى ٚضة ،م٨خب اإلاُبىٖاث ؤلاؾالمُت ،خلب ،الُبٗت الثالثت ،
1407هـ.
 -23وهظا ال٣ى ٫وؿبه الخا ٔٞالسخاوي في ٞخذ اإلاُٛث  ، 373/1ئلى الكاعح في جسغٍجه ألا٦بر لإلخُاء ،و٦ظا وؿبه الكُش
ُ
الل٨هىىي في الغ ٘ٞوالخ٨مُل م  201ئلى الؼًٍ الٗغاقي في جسغٍج أخاصًث ئخُاء الٗلىم٢ ،لذ الباخث :ول ً٨لم أحضه في
جسغٍج أخاصًث ؤلاخُاء.
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ٞ -24خذ اإلاُٛث .373/1
 -25ؾإالاث الخا٦م م  ،217جد :٤ُ٣ص .مى ٤ٞبً ٖبضهللا ،م٨خبت اإلاٗاع ،ٝالغٍاى ،الُبٗت ألاولى1404 ،هـ1984 /م.
٢ -26ىاٖض في ٖلىم الخضًث م .258
 -27ج٨ملت ئمضاص الٟخاوي .698/1
 -28هؼهت الىٓغ في جىيُذ هسبت ال٨ٟغ م .175
 -29ئمضاص الٟخاوي .224/3
 -30الًٟٗاء واإلاترو٦ىن م  90وج٣غٍب التهظًب .78/2
 -31ئمضاص الٟخاوي  ،181/3واهٓغ :الغ ٘ٞوالخ٨مُل في الجغح والخٗضًل ،م ٖ ،189بض الحي الل٨ىىي ،جدٖ :٤ُ٣بض الٟخاح أبى
ٚضة ،م٨خب اإلاُبىٖاث اإلؾالمُت ،خلب ،الُبٗت الثالثت 1407 ،هـ.
 -32م٣ضمت ابً الهالح م .80
 -33ئمضاص الٟخاوي .182/3
 -34جضعٍب الغاوي م .67
٢ -35ا ٫اإلمام في الغؾالت م ٞ :142اؾخضللىا بما ونٟذ مً ه٣ل ٖامت أهل اإلاٛاػي ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم أن ال
ونُت لىاعر ٖلى أن اإلاىاعٍث هاسخت للىنُت للىالضًً والؼوحت م٘ الخبر اإلاى ُ٘٣وئحمإ الٗامت ٖلى ال٣ى ٫به.
٢ -36ىاٖض في ٖلىم الخضًث م .61
ٞ -37خذ اإلاُٛث .288/1
 -38ئمضاص الٟخاوي .604/4
 -39الؿجن ال٨بري .258/8
 -40ج٣غٍب التهظًب .189/1
 -41ال٩اق ٠في مٗغٞت مً له عواًت في ال٨خب الؿخت  ،211/1مدمض بً أخمض بً ٖثمان الظهبي اإلاخىفى 748هـ ،جد:٤ُ٣
مدمض ٖىامت ،صاع ال٣بلت للث٣اٞت اإلؾالمُت ،حضة ،الُبٗت األولى 1413 ،هـ1992 /م.
 -42ج٣غٍب التهظًب .348/2
ُ
َ
٦ -43ك ٠اإلاىاهج والخىاُ٢ذ في جسغٍج أخاصًث اإلاهابُذ  ،258/5مدمض بً ئبغاهُم الؿلمي اإلاى ِاوي نضع الضًً ،أبى اإلاٗالي،
مدمض َ
جد :٤ُ٣صّ .
ئسخا ،١الضاع الٗغبُت ،بحروث ،الُبٗت األولى1425 ،هـ 2004 /م.
 -44هى الكُش ٖبض الخ ٤بً ؾُ ٠الضًً البساعي الضهلىي اإلادضر اإلاكهىع ،ولض ؾىت زمان وزمؿحن وحؿٗمائت بمضًىت
ً
صهلي ،وجىفي ؾىت ازيخحن وزمؿحن وأل٢ .٠ا ٫الكُش ٖبض الحي الخؿني :أو ٫مً وكغ ٖلم الخضًث بأعى الهىض جهيُٟا
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ً
وجضعَؿا ،وأ٢ام بضهلي ازيخحن وزمؿحن ؾىت ،ووكغ الٗلىم ال ؾُما الخضًث الكغٍ ٠بدُث لم ًخِؿغ مثله ألخض مً الٗلماء
الؿاب٣حن في صًاع الهىض .اهٓغ :اإلٖالم بمً في جاعٍش الهىض مً األٖالم .554/5
 -45ئمضاص الٟخاوي .264/3
 -46م٣ضمت ابً الهالح م  ، 210جدٖ :٤ُ٣بض اللُُ ٠الهمُم وماهغ ًاؾحن ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،الُبٗت األولى1423 ،هـ/
2002م.
 -47اهٓغ :مىهج الى٣ض في ٖلىم الخضًث م  ،290هىع الضًً ٖتر ،صاع ال٨ٟغ صمك ،٤الُبٗت الثالثت 1418هـ1997 /م.
 -48ئمضاص الٟخاوي .182/3
ٞ -49خذ ال٣ضًغ  ،308/1صاع ال٨ٟغ ،اليكغ بحروث.
 -50اهٓغ :حام٘ الترمظي  .186/2 ،169/2 ،134/2 ،318/1 ،314/1 ،311/1و٢اٖ ٫بض هللا الجضٌ٘ في مبدث ج٣ىٍت الًُٗ:٠
"ٌؿخأوـ بالًُٗ ٠الظي ال مٗاعى له ،ئطا حغي ٖلُه ٖمل أهل الٗلم ،مً الصخابت ٞمً بٗضهم في ٖهغ الى٣ل والغواًت.
جدغٍغ ٖلىم الخضًث .1090/2
ٞ -51خذ اإلاُٛث .288/1
 -52ئمضاص الٟخاوي .183/3
 -53حام٘ الخدهُل للٗالئي م  ، 42جد :٤ُ٣خمضي ٖبض اإلاجُض الؿلٟيٖ ،الم ال٨خب ،بحروث ،الُبٗت الثاهُت1407 ،هـ/
1986م.
 -54الباٖث الخثِث للخا ٔٞابً ٦ثحر م  ،49جد :٤ُ٣أخمض قا٦غ ،الُبٗت الثاهُت ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.
 -55م٣ضمت صخُذ مؿلم .23/1
 -56حام٘ الخدهُل في أخ٩ام اإلاغاؾُل للٗالئي م .36
 -57ئمضاص الٟخاوي .264/3
 -58اإلاغح٘ الؿاب.182/3 ٤
 -59اإلاغح٘ الؿاب.183/3 ٤
 -60ئمضاص الٟخاوي .535/1
 -61الؿجن٦ ،خاب الهالة ،باب ما حاء في األو٢اث.487/1 ،
 -62الجغح والخٗضًل  ،147/1جاعٍش ابً مٗحن عواًت الضوعي  ،111/3الًٟٗاء واإلاترو٦حن م  ،12الضعاًت فى جسغٍج أخاصًث
الهضاًت .242/1
 -63الجغح والخٗضًل .409/3
 -64ئمضاص الٟخاوي .491 -489/1
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 -65اإلاهى.363/3 ٠
 -66الؿجن ال٨بري .397/3
 -67الجىهغ الى٣ي البً التر٦ماوي  ،397/3صاع ال٨ٟغ بحروث.
 -68ئمضاص الٟخاوي .510/4
 -69مجمىٕ الٟخاوي .563/11
 -70اإلاغح٘ الؿاب.563/11 ٤
٦ -71ك ٠الخٟاء .141/2
 -72ئمضاص الٟخاوي .112/4
 -73اإلاىيىٖاث .289/2
 -74بُٛت الباخث .526/1
 -75اإلاغح٘ الؿاب.229/7 ٤
 -76اإلاىيىٖاث .289/2
 -77ئمضاص األخ٩ام ج٨ملت ئمضاص الٟخاوي .292/1
 -78ئمضاص الٟخاوي .272/3
 -79اإلاغح٘ الؿاب.274/3 ٤
 -80ئمضاص الٟخاوي .181/3
 -81اإلاغح٘ الؿاب.264/3 ٤
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