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 :تمهٌـد

 ْيد تٍرٗتخ ِٗـرند أعٗتٍُٖ، ال خالم نٛ إِٜٔد      
حل نٖٗ تٍػرٜو تٍذٚ ٜٗظل إٍٙ تٍعٌُ ؿَٙ تٍعدٜز، 

إّ ذًٍ ُٜـّد ِّ أرٌثّ تٍعٌُ ؿَٙ تٍعدٜز، ٗىد ْضػ 
ٌّر نٛ ٕذت تٍِضثل،  ٌثْذ ٍُٖ  عٜزتٍـَِثء ِْذ ٗىذ ِح

نيد ضٖٗد ٌحٜرخ نٛ ْيد رٗتخ تٍعدٜز، ضرعًث ٗرـدٜاًل، 
 تذـ ِؤٍم ٕذت تٍـَُٗظَّهٗت نٛ نٛ ذًٍ،  ٗأحدؿٗتحرؿٗت

 

. ٍٜرًِٗ، ضثِـد تضرٜـد، ٌَٜد تلؿَُٗ تٍعدٜز أشرثذ *

  حعٜز ٌثْذ عظَٜد ْرثضُٖ، ٗضٖٗدُٕ نٛ ٕذتضثِـد،
ٍِضثل ِةثذ تٍِضالذ تٍرٛ دْٗذ نٜٖث أخحثر تٍرٗتخ ت

، ٌٗل ِث ٜرـَو حُٖ ِّ ضرط ٗأعٗتٍُٖ ٗضِٜؾ أِٗرُٕ
أٗ   رٗتٜثرُٖىحٗلِث ٜرررج ؿَٙ ذًٍ ِّ ٗرـدٜل، ٗ

  .ٕثرد

  ضوابط نقد الرواة وأثرها فً الحكم على الناقد

 * أمٌن محمد القضاة

ن 12/10/2005:  ن  حارٍخ كةول الةدخ9/2005 /5: حارٍخ وضول الةدخ

ملخص 
ٍٖٗث تٍضدل، ٕٗٛ تٍعٌُ ؿَٙ أةِد تٍضرط ٗتٍرـدٜل، ٗرظْٜهُٖ إٍٙ ِرشثَّٕٜ  ٚ ٌٜسرٍذ      ٜرْثٗل ٕذت تٍحعز ِشثةل تٍضرط ٗتٍرـدٜل ت

. ٕٗٛ ىغٜد ىد ٌّٜٗ ٍٖث رظٜد ِّ تٍٗتىؾ تٍذٚ ررررج ؿَٜٔ حـع تٝسثر. أٗ ِرضددّٜ، أٗ ِـردٍّٜ
 أٗ ؿدُ – نٛ عو تٍرٗتخ –      ٌٍّٗ تٍِحثٍلد نٛ ٕذٓ تٍِشأٍد، ىد رؤدٚ إٍٙ أخػثء نثعضد نٛ ىحٗل أىٗتل ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل 

. ٗرحِث رٌّٗ نٛ تٍظعٜعّٜ، أٗ نٛ أعدِٕث... ٗىد ٜرررج ؿَٙ ذًٍ ظدٗر أعٌثُ كرٜحد نٛ ىحٗل تألعثدٜز أٗ ردٕث ٌذًٍ. ىحٍٖٗث
ٗىد ٗضد تٍحثعز ؿدُ ٗضٗد غثحػ دىٜو، ِرهو ؿَٜٔ حّٜ تٍـَِثء، أٗ حّٜ أٌسرُٕ، حعٜز ٜظَظ أّ ٌّٜٗ ِيٜثشًث ٜيثس نٜٔ       

. تٍِرضدد ِّ ؿَِثء تٍضرط أٗ تٍِرشثٕل ُِْٖ، أٗ تٍِـردل نٛ عٌِٔ ؿَٙ رٗتخ تٍعدٜز
شرْرثش ؿدد ِّ تٕٗذت تٍحعز ِعثٍٗد، ٍحٜثّ عدٗد ٌلِّ ِّ تٍرضدد ٗتٍرشثٕل، ِٗرٙ ٌّٜٗ تالؿردتل نٛ تٍعٌُ، ٗذًٍ ِّ خالل       

ٕٗذٓ تٍغٗتحػ، ىد رحدٗ ألٗل َٕٗد شَٖد ِٜٗشٗرخ، ٌٍْٖٗث عّٜ تٍرػحٜو رعرثش ِّ . تٍغٗتحػ تٍرٛ ٌِّٜ أّ رشُٖ نٛ عل ٕذٓ تٍِضٌَد
ِّل، ٗتٍهُٖ تٍدىٜو ألىٗتل ٕؤالء تٍْيثد، نُٖ إٔل  ّٗٚ ٗعشّ تٍرأ ضرٖثد، ٌٍٍٗل ُِْٖ ِْٖضٔ، ٍٗٔ رأٜٔ تٍذٚ حْثٓ ؿَٙ أشس تتٍحثعز تٍرر

 .ؿَِٜد شَِٜد
Abstract 

      This research discusses one of the controversial issues of Jarh & Ta‘dīl, that being judging the 

Kmams of Jarh & Ta‘dīl as mild, moderate or hardliners in the judgments they themselves had made 

against those who narrated the sayings of the prophet (Ruwah). 

      However; exaggeration in this issue can lead to erroneous mistakes in accepting or rejecting the 

rulings the Imams of Jarh & Ta‘dīl. A consequence of this may be to issue bizarre judgments in accepting 

or rejecting Prophetical sayings (Ahadith) brought forward by some Ruwah despite the fact that those 

Ahadith might be listed in any one of the Sahih’s. 

      The researcher has found that there were no accurate measures, agreed upon by most scholars, by 

which an lmam can be fairly categorized into mild or hardliner or moderate in his judgments on the 

Ruwah. 

      Thus, this research is an attempt at defining the limits of tolerance, moderateness and orthodoxy 

injudgments through concluding a number of regulating procedures that could assist in solving this issue. 

These procedures might at first look simple and straightforward, but upon implementation they require 

patience and sufficient contemplation on part of any researcher and an accurate undrstanding for the sayings of 

those Imams because they were prominent scholars and each had his own methodology anc his own opinions 

that were based on solid scientific bases 
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ٗىد تضرٖر نٛ ٕذت تٍِضثل نٛ ٌل ؿظر ِّ       
ٍـظٗر ؿدد ِّ تألةِد تألؿالُ، ٗتؿرِدذ أىٗتٍُٖ، 
ٗرْثىَٖث تٍـَِثء تٍِضرلَّٗ نٛ ْيد تٍعدٜز ٗتٍعٌُ 
ّْٗذ آرتؤُٕ نٛ ٌرج ضثِـد ِرخظظد  ؿَٜٔ، ٗد
 أٗؿرنذ حٌرج تٍرضثل، أٗ ٌرج تٍضرط ٗتٍرـدٜل، 

. ٌرج تٍـَل، أٗ ٌرج تٍرثرٜخ، ٗكٜرٕث
 تِٓٗؾ ٗضٗد ٕذٓ تٍضٖٗد تٍـؼِٜد، تٍرٛ حذل       

ت، ِٗث ٕٗتٍٗشثةل تٌٍسٜرخ تٍرٛ تحرٌرٗتد، ـٕؤالء تٍْو
تْحسو ؿّ ذًٍ ِّ أشس ٗىٗتؿد، ٍُ ٜظّرعٗت حٖث نٛ 

 إاّل أُْٖ رحِث رـرغٗت ٍحـع كثٍج تألعٜثّ؛
تالْريثدتذ، ٗتٍرـّيحثذ، ِِّ ضثء حـدُٕ ِّ ؿَِثء ٕذت 

. تٍذّٜ خثٍهُٕٗ نٛ حـع تٝرتء، أٗ تألعٌثُتٍهّ، 
تالْريثدتذ، ِث ٗظم ٕذٓ ٌٗثّ ِّ ضَِد حـع       

حٔ حـغُٖ ِّ تٍرضدد أٗ تٍرشثٕل نٛ تٍعٌُ ؿَٙ 
ُٗظم حـغُٖ تٍرٗتخ، ٗنٛ تٍضرط ٗتٍرـدٜل ، نٛ عّٜ 

 ٗظم حثٍرضدد، ضـحد، ٗتحّ ِـّٜ، ِِّٗ... حثالؿردتل
ٗتٍسٗرٚ ٗأحٗ عثرُ ٗتٍْشثةٛ، ٗٗظم حثٍرشثٕل 

ٗٗظم .تٍررِذٚ ٗتٍعثٌُ ٗتحّ عحثّ، ٗكٜرُٕ
حثالؿردتل، تإلِثُ أعِد، ٗتحّ ؿدٚ، ٗتٍدترىػْٛ، 

. ِّ أؿالُ ٕذت تٍهّٗكٜرُٕ 
ٗؿَٙ تٍركُ ِّ تؿرِثد تٍـَِثء ؿَٙ أىٗتٍُٖ،       

ٗردْٜٖٗث نٛ ٌرج تٍضرط ٗتٍرـدٜل، نئْْث إذت أْـِْث 
 تٍِِثرشد تٍـَِٜد تٍْؼر نٛ ٕذٓ تٌٍرج، ِّٗ خالل

، ٗتٍرضٗؽ إٍٜٖث، ْضد أّ ْٕثً ِضٌَد ٗتٍرـثِل ِـٖث
: ّٜضوذتذ 

أّ حـع ِّ ٗظم حثٍرضدد، أٗ ٗظم : األول
حثٍرشثٕل ىد ْيل ؿْٔ كٜر ذًٍ نٛ عو حـع تٍرٗتخ، 

أٗ . حعٜز ىد ررلٜر تٍظٗرخ ؿْٔ إّ تؿرِدْث ٕذت تٍيٗل
، ىد ٜحدٗ ْٕثً ضٛء ِّ تٍرْثىع نٛ أىٗتٍُٖ ٗآرتةُٖ

 .(1)ٗنٛ أعٌثُِٖ ؿَٙ تٍرٗتخ

 ؿدُ ٗضٗد غثحػ دىٜو، ِرهو ؿَٜٔ حّٜ :الداىٌ
حعٜز ٜظَظ أّ ٌّٜٗ ِيٜثشًث أٗ حّٜ أٌسرُٕ، تٍـَِثء، 

ٜيثس نٜٔ تٍِرضدد ِّ ؿَِثء تٍضرط أٗ تٍِرشثٕل ُِْٖ، 
.  ؿَٙ رٗتخ تٍعدٜزٓأٗ تٍِـردل نٛ عٌُ

رؼٖر ِّ ٗال ٜخهٙ أّ خػٗرخ ٕذٓ تٍِشأٍد،       
، ٍـَُ تٍحثعسّٜحـع ػَحد تٍـَُ، ٗخالل ِِثرشد 

عٜز ، تٍضرط ٗتٍرـدٜل، ِٗعثٍٗد تٍعٌُ ؿَٙ تٍرٗتخ
 عّٜ ٜؤدٚ رأخذ عًٌِث عّدًٜث، ِِث -نٛ ْؼرُٕ- رٌثد 

ؿضٜحد نٛ عو تلكرٜحد ٗتل ُعٌثتأل  إٍٙ حـعتٍرػحٜو
ِٗث ْٜرص ؿّ ذًٍ ِّ تٍعٌُ ؿَٙ حـع حـع تٍرٗتخ، 

.  ؿَٙ تٍركُ ِّ أْٖث ىد رٌّٗ ِشأٍد ْشحٜد.تألعثدٜز
! نٖذت ِرضدد حثٍْشحد ٍِثذت، ِٗرشثٕل حثٍْشحد ٍِثذت؟

ِٗـردل ؿَٙ أٚ أشثس، نٖل ْٕثً غثحػ ٌِّٜ أّ 
ٕذٓ ٕٛ تٍِضٌَد تٍرةٜشد ! ُرحْٙ ؿَٜٔ ِسل ٕذٓ تألعٌثُ؟

! نٛ ٕذت تٍحعز
 إاّل ِعثٍٗد، ٍحٜثّ عدٗد، تٍحعز تٍِرٗتغؾٕذت ت ُٗ      
ِٗرٙ ٌّٜٗ تالؿردتل نٛ تٍعٌُ،  تٍرضدد ٗتٍرشثٕل، ٌلٍّ ِّ

 نٛ عيل تٍرػحٜو؟ ٗإذت  ِرهو ؿَٜٕٔٗل ٍٔ ٗضٗد عيٜيٛ
ٌذًٍ ِث ٕٛ عدٗدٓ ٗغٗتحػٔ، ِٗث ٕٛ سِثرٓ تألِر ٌثّ 

نٛ ىغٜد تٍعٌُ ؿَٙ ٕؤالء ٗتٝسثر تٍِرررحد ؿَٙ ذًٍ، 
نٛ ِضثل تٍعٌُ ْٖثةٜد،  تٍّْيثد، ِٗث ٜؤدٚ إٍٜٔ ِّ ْرٜضد

. ؿَٙ تٍعدٜز حثٍيحٗل أٗ تٍرد
      ٍَٗٗظٗل إٍٙ إضثحد ِهٜدخ ؿّ ٕذٓ تٍيغثٜث، ال 

حد ِّ شًَٗ ِْٖضٜد دىٜيد، ٗشأضرٖد أّ رٌّٗ ِّ 
خالل، ررحؾ آرتء تٍـَِثء نٛ تٍعٌُ ؿَٙ تٍْيثد، ٗرحػ 

ذًٍ حثٍٗتىؾ تٍرػحٜيٛ ٗتٍـَِٛ، تٍِِثرس نٛ ٌرج 
تٍضرط ٗتٍرـدٜل، ٗكٜرٕث ِّ تٌٍرج ذتذ تالخرظثط، 

سُ ِعثٍٗد تٍٗظٗل إٍٙ رهشٜر ؼثٕرخ تخرالم تٍعٌُ 
سُ ِعثٍٗد تشرْحثػ حـع تٍغٗتحػ . ؿَٙ ٕؤالء تٍْيثد

.  تٍرٛ ٌِّٜ أّ رؼٖر ِّ خالل رًَ تٍِِثرشثذ
 أّ أرْثٗل ٕذت تٍِٗغٗؽ –حئذّ تهلل  – ٗشأعثٗل      

 ِّ خالل تٍِحثعز -حٖذٓ تٍِْٖضٜد - ِّ ٕذت تٍضثْج 
: تٍرثٍٜد

ْيثد، ٗٗظهُٖ تلخ رظْٜم  ىغٛ: األول الهةدخ
 . أٗ تالؿردتلحثٍرشثٕل أٗ حثٍرضدد
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ٕل ٜٗضد ِّ حّٜ تٍْيثد ِرشثٕل  : الداىٌ الهةدخ
 ِٗرضدد ِٗـردل؟ 

 رـثرع ىٗل تٍْثىد نٛ تٍرتٗٚ تٍٗتعد، : الهةدخ الدالخ
 . ٗرهشٜر ذًٍ

 غٗتحػ ِيررعد ٍيٜثس تٍرشثٕل : الهةدخ الراةغ
 .ٗتٍرضدد

 . ٗنٜٖث إُٔ ْرثةص ٕذت تٍحعز: الخاحهث

قضٌة تصنٌف النقاد ووصفهم   :المبحث األول

. بالتساهل أو التشدد أو االعتدال

      إّ تٍِررحؾ ألىٗتل تٍـَِثء، تٍٗتردخ نٛ عو حـع 
تٍّْيثد، تٍِْرضرخ نٛ ٌرج تٍضرط ٗتٍرـدٜل، ٗنٛ 

كٜرٕث، ٜالعؼ ؿحثرتذ ررردد ٌسٜرًت، ردٗر عٗل 
ٗظم حـع تٍرٗتخ حأْٔ ِرشثٕل، ٗٗظم حـغُٖ 

 ٗىد تضرٖر نٛ ٕذت تٍِضثل تٌٍالُ تٍِْيٗل .حأْٔ ِرضدد
ؿّ تإلِثُ تٍذٕحٛ رعِٔ تهلل، ٗذًٍ نٛ رشثٍرٔ 

، (ذٌر ِّ ٜـرِد ىٍٗٔ نٛ تٍضرط ٗتٍرـدٜل)تٍِضٖٗرخ 
ٗىد ْيل ذًٍ ؿْٔ كٜر ٗتعد ِّ تٍـَِثء، ُِْٖ 

. (2)تٍشخثٗٚ عٜز ىثل
نيشُ : ىشُ تٍذٕحٛ ِّ رٌَُ نٛ تٍرضثل أىشثًِث)      

ٗىشُ . رٌَُ نٛ شثةر تٍرٗتخ، ٌثحّ ِـّٜ ٗأحٛ عثرُ
ٗىشُ رٌَِٗت . رٌَُ نٛ ٌسٜر ِّ تٍرٗتخ ٌِثًٍ ٗضـحد

: ىثل.. نٛ تٍرضل حـد تٍرضل، ٌثحّ ُؿْٜٜد، ٗتٍضثنـٛ
: ٗتٌٍل ؿَٙ سالسد أىشثُ أٜغًث

      ىشُ ُِْٖ ِرـْذ نٛ تٍضرط، ِرسحذ نٛ تٍرـدٜل، 
ٜلِز تٍرتٗٚ حثٍلَػرّٜ ٗتٍسالز، نٖذت إذت ٗسو ضخظًٜث 

نـّع ؿَٙ ىٍٗٔ حْٗتضذً، ٗرِشً حرٗسٜئ، ٗإذت 
ـّم رضاًل نثْؼر ٕل ٗتنئ كٜرٓ ؿَٙ رغـٜهٔ، نئّ  غ

ٗتنئ، ٍُٗ ٜٗسو ذًٍ تٍرضل أعٌد ِّ تٍعّذتو نٖٗ 
ال : غـٜم، ٗإّ ٗسئ أعد، نٖذت ٕٗ تٍذٚ ىثٍٗت نٜٔ

ٜيحل نٜٔ تٍضرط إال ِهشرًت، ٜـْٛ ال ٌٜهٛ نٜٔ ىٗل تحّ 
غـٜم، ٍُٗ ٜحّّٜ شحج غـهٔ، سُ ٜضٛء : ِـّٜ ِساًل

 ... تٍحخثرٚ ٗكٜرٓ ٜٗسئ

ِّظ، ٌثٍررِذٚ ٗتٍعثٌُ، ىَذ  أٚ )      ٗىشُ ُِْٖ ِرش
ٌٗثحّ عزُ، نئْٔ ىثل نٛ ٌل ِّ أحٛ ؿٜشٙ  (تٍشخثٗٚ

تٍررِذٚ، ٗأحٛ تٍيثشُ تٍحلٗٚ، ٗإشِثؿٜل حّ ِعٛ 
 .إْٔ ِضٖٗل: ٗكٜرُٕ ِّ تٍِضٖٗرّٜ... تٍظهثر

. (ٗىشُ ِـردل، ٌأعِد، ٗتٍدترىػْٛ، ٗتحّ ؿدٚ)
.       ٗتضرٖر ِسل ٕذت تٍيٗل ؿّ تحّ عضر أٜغًث

إّ ٌل ػحيد ِّ ْيثد تٍرضثل ال رخَٗ ... )(3):عٜز ىثل
ضـحد ٗشهٜثّ : نِّ تألٍٗٙ. ِّ ِرضدد ِٗرٗشػ

ٜعٜٙ تٍيػثّ، : ِّٗ تٍسثْٜد.تٍسٗرٚ، ٗضـحد أضد ِْٔ
. تٍرعِّ ٗؿحد تٍرعِّ حّ ِٖدٚ، ٜٗعٜٙ أضد ِّ ؿحد

ٜعٜٙ حّ ِـّٜ ٗأعِد، ٜٗعٜٙ أضد ِّ : ِّٗ تٍسثٍسد
أحٗ عثرُ ٗتٍحخثرٚ، ٗأحٗ عثرُ : ِّٗ تٍرتحـد. أعِد

. أضد ِّ تٍحخثرٚ
      ٗىد ٗردذ ؿحثرخ تٍرضدد، ؿَٙ ٍشثّ حـع 

تٍِريدِّٜ ِّ ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل، ٗتٍِضرلَّٜ حٖذت 
تٍهّ، ِّٗ ذًٍ ِث ْيل ؿّ ؿَٛ حّ تٍِدْٜٛ نٛ عو 

إذت تضرِؾ ... ) (4):ٜعٜٙ حّ شـٜد تٍيػثّ، عٜز ىثل
ٜعٜٙ حّ شـٜد، ٗؿحد تٍرعِّ حّ ِٖدٚ ؿَٙ ررً 

رضل ٍُ أعدز ؿْٔ، نئذت تخرَهث أخذذ حيٗل ؿحد 
. (تٍرعِّ، ألْٔ أىظدِٕث، ٌٗثّ نٛ ٜعٜٙ رضدد

     ْٗيل ؿّ تٍحخثرٚ أّ ؿَٛ حّ تٍِدْٜٛ ىثل نٛ 
ٜٗعٜٙ حّ شـٜد ضدٜد تٍرـْذ نٛ   )...(5):عو ٜعٜٙ

ٕٗذت ِؤضر إٍٙ  (تٍرضثل، ال شِّٜث ِّ ٌثّ ِّ أىرتْٔ
نيد ال .. أّ ٌالُ تألىرتّ نٛ حـغُٖ حـغًث نٜٔ ْؼر

ٗىد ىحل .. ُٜحْٙ ؿَٜٔ ٗظم تٍْثىد حثٍرضدد، أٗ حثٍرشثٕل
تٍْيثد ِّ حـغُٖ ِسل ٕذٓ تٝرتء، ٍُٖٗ نٛ ذًٍ 

ِحررترُٖ، نيد ال ٌّٜٗ تٍدتنؾ ٍٔ إٍٙ ٕذت تٍرأٚ، ٕٗ 
!!  تٍرعثِل، حل ىد ٌّٜٗ أؿرم تٍْثس حيرْٜٔ

ال ٜررً تٍرضل ): (6)      ْٗيل ؿّ تٍْشثةٛ ىٍٗٔ
ؿْدٚ عرٙ ٜضرِؾ تٍضِٜؾ ؿَٙ ررٌٔ، نئّ ٗسئ تحّ 

 نئْٔ ال ٜررً – ِساًل –ِٖدٚ، ٗغـهٔ ٜعٜٙ تٍيػثّ 
 .(ٍِث ُؿرم ِّ رضدد ٜعٜٙ ِّٗ ٕٗ ِسَٔ نٛ تٍْيد
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: (7)ٗذٌر ِسل ٕذت تحّ رِٜٜد رعِٔ تهلل، نيثل      
ىٗل أحٛ عثرُ ٌُٜرج عدٜسٔ، ٗال ٜعرص حٔ، أحٗ عثرُ )

ٜيٗل ِسل ٕذت نٛ ٌسٜر ِّ رضثل تٍظعٜعّٜ، ٗذًٍ 
. (إّ ضرػٔ نٛ تٍرـدٜل ظـج

 ّـخ جـّ ؿحدتٍٖثدٚ، حـد أّ ذٌر ِـثٗٚـٗىثل تج      
ٌّٗٗ ٜعٜٙ حّ شـٜد ال ٜرغثٓ، كٜر .. ) :ظثٍظ

. ((8)ىثدط، ٜعٜٙ حّ شـٜد ضرػٔ ضدٜد نٛ تٍرضثل
نئّ ْٕثً ... ): (9)      ِّٗ تٍِرأخرّٜ ٜيٗل تٌٍَْٗٚ

ضِـًث ِّ أةِد تٍضرط ٗتٍرـدٜل ٍُٖ رضّدٌد نٛ ٕذت 
تٍحثج، نٜضرعّٗ تٍرتٗٚ حأدْٙ ضرط، ٜٗػَيّٗ ؿَٜٔ 

نِسل ٕذت تٍضثرط .ِثال ْٜحلٛ إػالىٔ ؿْد أٍٗٛ تألٍحثج
رٗسٜئ ِـرحر، ٗضرعٔ ال ٜـرحر إال إذت ٗتنئ كٜرٓ ِِّ 

. (ْٜظم ُٜٗـرحر
      ٌٕٗذت نئْْث ْالعؼ أّ ؿحثرخ تٍرضدد ٗتٍرشثٕل ىد 
ٗردذ ؿَٙ ٍشثّ ؿدد ِّ إٔل ٕذت تٍضأّ، ٗذٌرذ نٛ 

ٌرحُٖ، ٗتؿرِد ٕذت تٍٗظم ؿدد ِّ تٍـَِثء حـدُٕ، 
ال عرٙ أظحعذ ىغٜد ِشًَِّث حٖث، ٗال رعرِل تٍْيثص ٗ

حعز ِٗغٗؽ تٍضرط ٚنال رٌثد رضد ٌرثحًث  !!تٍحعز
ٗتٍرـدٜل، إاّل ٗذٌر ٕذٓ تٍؼثٕرخ، ٗذٌر ىٗل تٍشخثٗٚ 

 ٗؿّدٕث ِّ تٍِشَِّثذ، سُ حدأ ٜحْٛ ؿَٜٖث آرتءٓ .ٗكٜرٓ
! ٗأىٗتٍٔ
ٌٍْٗٛ ال أٌثد أضد أعدًت حّّٜ حضالء ٗٗغٗط       

نهٛ تٍٗىذ تٍذٚ .تألسر تٍـَِٛ تٍِرررج ؿَٙ ٕذت تألِر
 ْضد أّ ْضد ٕذت تٍٗظم ِالزًِث ٍٖؤالء تٍْيثد، نئْْث

آرتء ٕؤالء تٍِرضددّٜ، أٗ تٍِرشثَّٕٜ ِّ تٍْيثد، 
ِـرِدخ ؿْد إٔل تٍـَُ ِّ ؿَِثء تٍعدٜز، ٗتٍِضرلَّٜ 

 نٌرج !!حثٍضرط ٗتٍرـدٜل، ٗتٍرظعٜظ ٗتٍرغـٜم
تٍضرط ٗتٍرـدٜل، تٍِريدُ ِْٖث ٗتٍِرأخر، خٜر ضثٕد 

 نٖل تٍيغٜد ِعظٗرخ نٛ تٍِضثل ..ؿَٙ ٕذٓ تٍؼثٕرخ
أُ ِث ٕٛ عيٜيد أُ ٍٖث عغٗر نٛ تٍرػحٜو، تٍْؼرٚ، 

!..  تألِر، ٌٜٗم ْهشر ذًٍ؟
 خطِػرٗ- رٚـحْؼ  – نرحيٙ تٍِشأٍـدٌٕٗذت      

ْٕثً رضدد، ٕل نٖل نـاًل ْٕثً رشثٕل، ٍَْٗيثص، 

ِث ٕٛ عدٗد ْٕٗثً تؿردتل؟ ٗإذت ٌثّ تألِر ٌذًٍ م
 عدٗد تٍرشثٕل، ِٗرٙ ٌّٜٗ ِٗث ٕٛتٍرضدد، 

ِٗث ٕٛ غٗتحػ ٌل ِّ ٕذٓ تألٗظثم، ! تالؿردتل؟
 ! ؟ٕٗل ٌِّٜ أّ ْغؾ غثحػًث ٜيثس حٔ ٕذت تألِر

 لـذت، ٗٓـسُ ِث ٕٗ تألسر تٍـَِٛ تٍِرررج ؿَٙ ٓ      
 عّٜ تٍعٌُ ؿَٙ -ِّ تٍْثعٜد تٍرػحٜيٜد -رٗؿٛ ذًٍ

تٍعدٜز ؟ أُ أّ تألِر حيٛ نٛ ِضثل تٍحعز تٍْؼرٚ 
ٌل ٕذت، شأعثٗل .. نيػ، ًٌٍٗل ِْٖضٔ، ٍٗٔ تضرٖثدٓ ؟

.   إّ ضثء تهلل ِّ خالل تٍِحثعز تٝرٜد-تإلضثحد ؿَٜٔ

 متساهلٌوجد من بٌن النّقاد  هل :المبحث الثانً

 ؟متشدد ومعتدلو

      ىد ٜحدٗ ٕذت تٍـْٗتّ كرٜحًث، حـد ِث ْيَذ أىٗتل 
ٗؿَٛ حّ ٗتحّ رِٜٜد، تٍـَِثء نٛ ٕذت تٍضأّ، ٌثٍذٕحٛ، 

ٌٍّٗ تٍذٚ إٔدم إٍٜٔ . ٗكٜرُٕتٍِدْٜٛ، ٗتحّ عضر، 
ِّ خالل ٕذت تٍـْٗتّ ٕٗ، ٕل ٗظم تٍـثٍُ حثٍرضدد، 

أٗ حثٍرشثٕل، أِر ِيرر، ٗظهد الزِد، أُ أّ ٕذٓ 
تٍـحثرخ ىَٜذ نٛ عئ نٛ ؼرم ِـّٜ، ِْٗثشحد 

 ُٜـّد ِْٖضًث  ٌِّٜ أّسُ ٕل ٕذت تٍٗظم! ؟ِخظٗظد
ٍٖذت تٍْثىد تٍرزُ حٔ نٛ ٌل أعٗتٍٔ، أٗ نٛ ِـؼِٖث، 

 أُ حعٜز ٌثّ ٕٗ تٍشِد تٍِِّٜزخ ٍٔ نٛ ْيدٓ ٍَرٗتخ؟
ظدر ِْٔ نٛ عثالذ خثظد، ِْٗثشحثذ ريرغٛ ِسل 

ٕذت تٍعٌُ؟ 
، إضثحد الذؤتسذ      ٗال ضً أّ تإلضثحد ؿَٙ ٕذت تل

ىثػـد، رعرثش إٍٙ ِعثٍٗد تشريرتء آرتء ٕذت تٍـثٍُ نٛ 
ٌرج تٍرضثل، ٗدرتشرٖث، ٕٗٗ أِر ْٜٗء حٔ ِسل ٕذت 

 أّ – إّ ضثء تهلل –تٍحعز تٍِرٗتغؾ، ٌٍْٗٛ شأعثٗل 
أىدُ رهشٜرًت ِحدةًٜث ٍٖذٓ تٍؼثٕرخ ٗحخثظد أّ حـع ِّ 

. ٗظم حثٍرضدد، ىد ؿّدل رضثاًل غـهُٖ آخرّٗ
ٗحـع ِّ ٗظم حثٍرشثٕل، ىد ضرط رضثاًل ٗسيُٖ 

: ِٗسثل ذًٍ. آخرّٗ
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: (10)كثٍج حّ خػثم تٍيػثّ، أحٗ شَِٜثّ تٍحظرٚ* 
نيد رـدذ آرتء تٍّْيثد نٛ تٍعٌُ ؿَٜٔ، حعٜز ٜعرثر 

نيد ٗسئ تحّ !! نٛ ٕذت تالخرالم- ألٗل َٕٗد- تٍْثؼر
 ٌِث ذٌر –ِـّٜ ٗتٍْشثةٛ، ِٕٗث ِِّ ؿرم حثٍرضدد 

ٗنٛ تٍٗىذ ذترٔ غـهٔ تحّ ؿدٚ، عٜز . (11)تحّ عضر
. (تٍغـم ؿَٙ عدٜسٔ حّّٜ، ٗنٛ عدٜسٔ تٌٍْرخ: (12)ىثل

ؿّدٓ تٍـَِثء ِّ ىد ِّٗ تٍِـرٗم أّ تحّ ؿدٚ 
- ُْٗيل ؿّ تإلِثُ أعِد . (13)تٍِرشثَّٕٜ، أٗ تٍِـردٍّٜ
. (14)سيد سيد: أْٔ ىثل ؿْٔ- ٕٗٗ ِـدٗد ِّ تٍِـردٍّٜ

ظدٗو - ٕٗٗ ِّ تٍِرضددّٜ-ٗىثل ؿْٔ أحٗ عثرُ 
- ِِٗث َُٜهذ تٍْؼر، رغـٜم تحّ ؿدٚ ٍٔ. (15)ظثٍظ

ٗكثٌٍج ٕذت، ٕٗ ِّ - ٗىد ؿّدٓ حـغُٖ ِّ تٍِرشثَّٕٜ
!! رضثل تٍظعٜعّٜ 

      ٌٍّٗ تٍذٕحٛ نٛ تٍِٜزتّ، ىد نّشر ٕذت تٍظْٜؾ 
؛ نئْٔ (17)تٝند ِّ ؿِر: ىَذ): (16)ِّ تحّ ؿدٚ نيثل

ِرُٖ حثٍٗغؾ، نِث أْظم تحّ ؿدٚ نٛ إعغثر ٕذت 
ٗنٛ ٕذت إضثرخ ِّ  (...تٍعدٜز نٛ ررضِد كثٍج

تٍذٕحٛ إٍٙ أّ شحج رغـٜم تحّ ؿدٚ ٍٔ، ٕٗ تٍعٌُ 
!! ؿَٜٔ ِّ خالل عدٜز ُٜرٗ٘ ؿْٔ

ٗسئ : ِـثٜٗد حّ إشعثو حّ ػَعد تٍيرضٛ تٍرِِٜٛ *
. تإلِثُ أعِد حّ عْحل، ٗىثل ؿْٔ أحٗ عثرُ ال حأس حٔ

ٗؿّدٓ . (18)ٗتإلِثُ أعِد ؿّدٓ حـغُٖ ِّ تٍِرضددّٜ
ٗنٛ تٍٗىذ - ٌِث شحو ذٌرٓ- حـغُٖ ِّ تٍِـردٍّٜ 

ذترٔ ْضد أّ أحث زرؿد تٍرتزٚ ىد ضرعٔ عٜز ىثل 
ٍٓ: (19)ؿْٔ ٗأحٗ زرؿد ٕذت ىد ؿّدٓ تٍـَِثء ِّ . ضٜخ ٗت

ْٕٗث ْالعؼ أْْث إّ ؿددْث .  أٗ تٍِـردٍّٜ(20)تٍِرشثَّٕٜ
تإلِثِّٜ أعِد ٗأحث زرؿد، ِّ تٍِـردٍّٜ، نيد تخرَهث 

ٗإّ ؿددْث تألٗل ِّ تٍِرضددّٜ، ! نٛ تٍعٌُ ؿَٜٔ
ٗتٍسثْٛ ِّ تٍِرشثَّٕٜ، نثٍخالم ىثةُ أٜغًث، نيد ؿّدٍٔ 

!! تٍِرضدد، ٗضرعٔ تٍِرشثٕل

 ىـثل: ؿحد تهلل حّ َحعٜر تٍظْـثْٛ أحٗ ٗتةل تٍيثط *
ٌثّ : سيد، ُْٗيل ؿّ تحّ تٍِدْٜٛ ىٍٗٔ: ؿْٔ تحّ ِـّٜ

. ٗتحّ ِـّٜ ِـدٗد ِّ تٍِرضددّٜ. (21)ُٜريّ ِث شِؾ
ّّ تحّ عحثّ ىد ذٌرٓ نٛ تٍغـهثء ٌٍٗ .

أّ تحّ ِـّٜ ّٗسئ، ٕٗٗ ِّ :       ْٗالعؼ ْٕث
ـّهٔ، ٕٗٗ ِّ تٍِرشثَّٕٜ. تٍِرضددّٜ !! ٗتحّ عحثّ غ

ٍٗٗ ٌثْذ ىثؿدخ تٍرضدد ٗتٍرشثٕل ِغػردخ نٛ ضِٜؾ 
تألعٗتل، ٌٍثّ ِّ عو تحّ ِـّٜ أّ ٜضرعٔ، ِّٗ عو 

. تحّ عحثّ أّ ٜٗسئ

ؿحد تٍرعِّ حّ شَِٜثّ حّ ؿحد تهلل حّ عْؼَد، *
نيد ْيل تحّ عضر ؿّ تحّ : تٍِـرٗم حثحّ تٍلشٜل

أْٔ ىثل ؿْٔ سيد، ٗىثل تٍدترِٛ ؿّ تحّ : (22)ِـّٜ
. سيد: ِـّٜ سيد، ٗىثل أحٗ زرؿد ٗتٍْشثةٛ ٗتٍدرتىػْٛ

ٌثّ ِِّ ُٜخػب ُٜٖٗ ٌسٜرًت، : سُ ْيل ىٗل تحّ عحثّ
  .ِّرع تٍيٗل نٜٔ أعِد ٜٗعٜٙ ٗىثال ظثٍظ

 ِٜزتّ تالؿردتل –      ٗتٍذٚ ٜرضؾ إٍٙ ٌرثج تٍذٕحٛ 
حل إّ حـع  .َٜعؼ ؿددًت ٌحٜرًت ِّ تألِسَد ؿَٙ ذًٍ

أةِد تٍعدٜز، ٗأؿالِٔ تٍِضثٕٜر، ىد رٗٗت ؿّ رضثل 
ُٕٗ نٛ . ىد ػـّ نُٜٖ، ٗأخرضٗت أعثدٜسُٖ نٛ ٌرحُٖ

ٌِث ٕٗ تٍٗىذ ذترٔ ىد ُضرِّعٗت ِّ ىحل حـع تٍـَِثء، 
. تٍضأّ نٛ تٍظعٜعّٜ، ٗكٜرِٕث

      نٖذت تٍحخثرٚ رعِٔ تهلل ىد أخرش ٍرضثل ِرٌَُ 
حّ أحٛ ؿحد تهلل حّ ؿرٜو، ت نٛ ظعٜعٔ ِسل ِعِد نُٜٖ

ٗال ضً أّ . ٗؿحد تًٍَِ حّ إحرتُٕٜ تٍضّدٚ، ٗكٜرُٕ
إخرتش تٍحخثرٚ ٍُٖ نٛ ظعٜعٔ دٍٜل ؿَٙ ىحٍٗٔ 

، ٌٍّٗ (ندالٍد تٍهـل أىٗ٘ ِّ دالٍد تٍيٗل). رٗتٜثرُٖ
ذًٍ ال ٜـْٛ أّ ٜٗظم تٍحخثرٚ حثٍرشثٕل، أٗ أّ 
. ٜٗظم كٜرٓ حثٍرضدد، ٗال ٜظظ ِسل ٕذت تٍٗظم

      ِٗسل ٕذت ٗىؾ نٛ ظعٜظ ِشَُ نيد أخرش ؿددًت 
ِّ تألعثدٜز ٍضِثؿد ضرِّعٗت ِّ ىحل آخرّٜ، ُِْٖ 

ٗإخرتش ِشَُ ٍعدٜز شٜٗد . شٜٗد حّ شـٜد تٍعدسثْٛ
ِّٗ ٕٗ ِسَٔ، ال ٜـْٛ أّ ْعٌُ ؿَٙ ِشَُ حثٍرشثٕل 

ٍٗذًٍ عِْٜث ُشِةل ِشَُ ؿّ إخرتضٔ عدَٜز . ٌذًٍ
ِّ أّٜ ٌْذ آرٛ حْشخد عهط حّ : شٜٗد، أضثج
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ِٜشرخ حـَٗ؟ ٗىد ٌثّ ِشَُ ٜخرش أعثدٜسٔ حٖذت تٍٖدم، 
ٌٍْٗٔ ٌثّ ٜعضد ؿددت ِّ تٍِرثحـثذ ٍرؤٌد ظعد 

.  رٗتٜرٔ، ٗأْٔ ىد غحػ عدٜسٔ
ٍْشثةٛ، تٍذٚ تضُرٖر ؿْد ت      ٗىد ٗىؾ ذًٍ تألِر 

نيد ىثل ؿْٔ  (ِرضدد)ٗظهٔ ؿْد ٌسٜر ِّ تٍـَِثء حأْٔ 
نٌُ ِّ رضل أخرش ٍٔ أحٗ دتٗد ...) (23)تحّ عضر

ٗتٍررِذٚ، رضّْج تٍْشثةٛ إخرتش عدٜسٔ، ىٜل أّ أحث 
دتٗد ٜخرش عدٜسُٖ، حل رضْج تٍْشثةٛ إخرتش عدٜز 

ٗعٌٙ أحٗ تٍهغل حّ  ...ضِثؿد ِّ رضثل تٍظعٜعّٜ
 (471ٕذ )شأٍذ شـد حّ ؿَٛ تٍزْضثْٛ : ػثٕر ىثل

إّ تٍْشثةٛ ٍُ ٜعرص حٔ، : ؿّ رضل نٗسئ، نيَذ ٍٔ
 ضرػًث نٛ  تٍْشثةٜٛث حْٛ إّ ألحٛ ؿحد تٍرعِّ: نيثل

 .(تٍرضثل أضد ِّ ضرػ تٍحخثرٚ ِٗشَُ
      ِٗؾ ٕذت تٍٗظم ٍَْشثةٛ إال أْٔ أخرش نٛ شْْٔ 

ٍرضثل غـهُٖ حـع تٍـَِثء، ٍٗذًٍ تعرٗ٘ ٌرثحٔ 
، رٗتٕث ِّ ػرٜو ؿددًت ِّ تألعثدٜز كٜر تٍِيحٍٗد

تٍعثرز حّ ؿحد تهلل :ِّٗ ٕؤالء!! رضثل غـهثء
تألؿٗر تٍِٖدتْٛ، تٍذٚ غـهٔ ؿدد ِّ تٍـَِثء ٌٍّٗ 

 .(24)تٍْشثةٛ ىد تعرص حٔ ٗىٗ٘ أِرٓ
نٖل نٛ ِسل ٕذٓ تٍعثٍد، ْشرػٜؾ أّ ْظم       

ْٜحلٛ أّ : إّ ِيرغٙ تٍِْػو ٜيٗل! تٍْشثةٛ حثٍرضدد؟
ٜٗظم حثٍرشثٕل، نٖٗ ٜرٗٚ ؿّ غـٜم، ؿّدٓ ٌسٜر 

أُ أّ تألِر ال ٕذت !! ِّ تٍـَِثء كٜر ِيحٗل تٍرٗتٜد
 !ٗال ذتً؟

      ِٗسل ٕذت ٜيثل نٛ عو تحّ عحثّ، تٍذٚ ٗظهٔ ٌسٜر 
ِّ تٍـَِثء حثٍرضدد، ٗتألِسَد تٍشثحيد رحّٜ أّ تحّ عحثّ 

ٕٗٛ . ٌسٜرًت ِث ٌثّ ٜغـم تٍرتٗٚ تٍذٚ ٜٗسئ كٜرٓ
  .ٍٜشذ عثالذ ْثدرخ ؿْد تحّ عحثّ، حل ٕٛ ٌسٜرخ

      ِّٗ ْٕث نال حد ِّ رهشٜر ٍٖذٓ تٍؼثٕرخ، ٕٗٛ 
ؼثٕرخ ٗظم تٍْثىد حثٍرضدد، ٗنٛ تٍٗىذ ذترٔ ْضدٓ 
. ٜٗسو ؿددًت ِّ تٍرٗتخ تٍذّٜ ضرعُٖ تٍّْيثد تٝخرّٗ
ٗٗظم حـع تٍْيثد حثٍرشثٕل، ٗنٛ ذتذ تٍٗىذ ىد 

ضرعٗت حـع تٍرٗتخ تٍذّٜ ٗسيُٖ ؿدد ِّ تٍْيثد 

تٝخرّٜ ِٗعثٍٗد تإلضثحد ؿَٙ ٕذت تألِر، ٗتٍضٗتج 
: ؿَٜٔ ِّ ٗضّٖٜ

أّ ٕؤالء تٍـَِثء رحِث ٌثْٗت ٜيِّٗٗ حثخرحثر : األول
أعثدٜز تٍرتٗٚ ٗحخثظد إذت ٌثّ تٍيدط نٛ غحػُٖ ال 
نٛ ؿدتٍرُٖ، نئّ سحذ ٍدُٜٖ أّ ٕذت تٍِضرٗط ىد غحػ 
عدٜسًث أٗ أٌسر ِّ أعثدٜسٔ، ٌثّ ٜخرش ذًٍ تٍعدٜز نٛ 

ٕٗذت ِث ٜهّشر إخرتش تٍحخثرٚ ألعثدٜز ِعِد . ٌرثحٔ
 ّذتء، ـر تٍظـحّ أحٛ ؿحد تهلل حّ ؿرٜو، ِٗشٌّٜ حّ حٌٛت

. (25)ِٗعِد حّ أحٛ عهظد ٗكٜرُٕ
      نٖؤالء تٍرٗتخ ٍُ ٜخرش تٍحخثرٚ ٌل أعثدٜسُٖ، 
حل أخرش ألٌسرُٕ عدٜسًث أٗ عدٜسّٜ، ٗنٛ ٕذت دالٍد 
ؿَٙ أّ تٍحخثرٚ ٌثّ ٜيُٗ حهعط أعثدٜز ٕؤالء 
تٍرٗتخ، نِّ ٗضدٓ غحػ عدٜسٔ، ىحَٔ ٗٗغـٔ نٛ 

ذًٍ أّ ٕؤالء تٍرٗتخ ىد رٌَُ نُٜٖ تٍْيثد ِّ . ظعٜعٔ
- ٌِث شحو ذٌرٓ- ضٖد غحػُٖ، ال ِّ ضٖد ؿدتٍرُٖ 

ٕٗذت ٜـْٛ أّ ؿدُ ترظثنُٖ حرِثُ تٍغحػ، ضـَْث ْعٌُ 
أْٔ دّٗ ررحد تٍظعٜظ، ألُْٖ - حثٍضَِد-ؿَٙ أعثدٜسُٖ 

نئّ سحذ أّ عدٜسًث أٗ أٌسر ِّ رًَ . ٍٜشٗت سيثذ
ِّ خالل ِيثرْرٔ -تألعثدٜز، ىد غحػٔ ظثعحٔ 

نئّ تٍضً نٛ غحػٔ ٍٖذت تٍعدٜز ىد - حرٗتٜثذ تٍسيثذ
ٗؿْدٕث ٌِّٜ أّ ٌّٜٗ ٍٔ عٌُ ِخرَم ؿّ شثةر . زتل

ٗىد ٌٜعٌُ ؿَٙ ٕذت تٍرتٗٚ، ِّ خالل ٕذت .. أعثدٜسٔ
ٗىد ْٜشعج تٍعٌُ نٛ ٕذت ؿَٙ . (26)تٍعدٜز حأْٔ سيد

ٍٖذت - تٍْثىد، نئّ تٍْثىد تٍذٚ ٜٗسو ٕذت تٍرتٗٚ 
نٖذت . ال ٜـْٛ أّ ٌٜعٌُ ؿَٜٔ حثٍرشثٕل- تٍِحرر

. تضرٖثدٓ، ٕٗٗ ِحْٛ ؿَٙ أشس ؿَِٜد شَِٜد

 أّ ٌل ٗتعد ِّ ٕؤالء تٍـَِثء ٗأِسثٍُٖ ٌثّ ٍٔ :الداىٌ
ِْٖص خثط ىد تٍرزُ حٔ ٗشثر ؿَٜٔ، ٌٗثْذ ٍٔ ْؼررٔ 

ٕٗذت تالضرٖثد ىد . ٍٗٔ تضرٖثدٓ نٛ عو ٕؤالء تٍرٗتخ
ٕٗٗ أِر ػحٜـٛ ِثدتُ . ٜٗتنو تضرٖثد كٜرٓ ٗىد ٜخثٍهٔ

. أّ ٕذت تالضرٖثد ىد حْثٓ ؿَٙ أشثس ؿَِٛ ظعٜظ
. ٗدٍٜل ِْػيٛ شَُٜ
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      ٍٗذًٍ نئْٔ ِّ تٍرشّرؽ ٗؿدُ تإلْظثم، أّ َٜعٌُ 
ٌُ ؿَٙ آخر حثٍرضدد إّ ٕٗ ضرط رتًٜٗث ؿدٍٔ، أٗ ٜعٌُ  ؿثٍ

نثألِر ال ٜـدٗ . ؿَٜٔ حثٍرشثٕل إّ ؿّدل رتًٜٗث ضرعٔ ٕٗ
ِٗردُّ ٕذت . ٗتالضرٖثدٌْٗٔ ِضرد تخرالم نٛ تٍرأٚ 

تالضرٖثد رتضؾ إٍٙ تخرالم تٍِْٖص، ٗتخرالم تٍيٗتؿد 
 .ٗتهلل أؿَُ. تٍرٛ شثر ؿَٜٖث ذًٍ تٍْثىد

      ِّٗ تألِسَد ؿَٙ ذًٍ، تٍخالم تٍذٚ ٗىؾ حّٜ 
حـع تٍـَِثء نٛ ٗظم تحّ عحثّ، نُِْٖ ِّ ٗظهٔ 

. (27)حثٍرشثٕل، ُِْٖٗ ِّ ٗظهٔ حثٍرضدد
      ٗىد ْيل تحّ عضر ٌالًِث الحّ عحثّ ٜؼٖر نٜٔ 

ىثل تحّ ): (28)ِْٖضٔ نٛ ٕذت تألِر، ىثل تحّ عضر
ِّ ٌثّ ٌِْر تٍعدٜز ؿَٙ ىَرٔ ال ٜضٗز رـدَٜٔ : عحثّ

ٜر ٗٗتنو ـإال حـد تٍشحر، ٍٗٗ ٌثّ ِِّ ٜرٗٚ تٍِْثً
إذ تٍْثس . ٌٍثّ ؿداًل ِيحٗل تٍرٗتٜد، تٍسيثذ نٛ تألخحثر

ٜرحّٜ ُِْٖ ِث  نٛ أىٗتٍُٖ ؿَٙ تٍظالط ٗتٍـدتٍد، عرٙ
نأِث . ٜٗضج تٍيدط، ٕذت عٌُ تٍِضثٕٜر ِّ تٍرٗتخ

تٍِضثٕٜل تٍذّٜ ٍُ ٜرٗ ؿُْٖ إال تٍغـهثء نُٖ 
 تْرٖٙ ٌالُ تحّ –ِررٌّٗٗ ؿَٙ تألعٗتل ٌَٖث 

ٜٗؼٖر ِّ ٕذت أْٔ ٌثّ ظثعج ِْٖص، ٍٔ .. .(عحثّ
 تٍرٛ ٜحْٛ ؿَٜٖث آرتءٓ نٛ تٍرٗتخ، ىٗتؿدٓ ٗأظٍٗٔ

 نٖذت تضرٖثد ِحْٛ .ٗأعٌثِٔ ؿَُٜٖ ضرعًث أٗ رـدٜاًل
. ؿَٙ ِْٖص خثطٍّ حٔ

ىد ؿيج تحّ عضر ؿَٙ ٌالُ تحّ ِّ ْٕث، م      ٗ
ٕٗذت ِشًَ تحّ عحثّ نٛ ٌرثحٔ ... ): حيٍٗٔ ٕذت، عحثّ

تٍذٚ أٍهٔ، نئْٔ ٜذٌر خَيًث ِِّ ْط ؿَُٜٖ أحٗ  (تٍسيثذ)
ٌٗأّ ؿْد تحّ عحثّ . عثرُ ٗكٜرٓ ؿَٙ أُْٖ ِضٍّٖٗٗ

أّ ضٖثٍد تٍـّٜ رررهؾ حرٗتٜد ٗتعد ِضٖٗر، ٕٗٗ 
ٌٍّٗ ضٖثٍد عثٍٔ حثىٜد ؿْد . ِذٕج ضٜخٔ تحّ خزِٜد

نيد تشرْرص تحّ عضر ِّ ٕذت، أّ ِّ ِْٖص . .(كٜرٓ
تحّ عحثّ، أّ ضٖثٍد تٍـّٜ رررهؾ إذت رٗ٘ ؿْٔ أعد 

. (29)تٍِضٖٗرّٜ
      ٕٗذٓ ٌِث ْالعؼ ىثؿدخ ٗغـٖث تحّ عحثّ ٍْهشٔ، 

ٍٗذًٍ ٗظهٔ . ِْٖٗص تٍرزُ حٔ نٛ تٍضرط ٗتٍرـدٜل

نئّ تررهثؽ ضٖثٍد تٍـّٜ ؿّ حـغُٖ حثٍرشثٕل أعٜثًْث، 
، ُٜــدُّ (30)تٍرتٗٚ، إذت رٗ٘ ؿْٔ ٗتعد ِّ تٍِضثٕٜر
 ٗٗظهٔ ..رشثٕاًل حثٍْشحد ٍِّ ٜضررػ تسّْٜ نٛ ذًٍ

. حـغُٖ حثٍرضدد أعٜثًْث أخر٘
      عرٙ إّ تحّ عحثّ ىد ذٌر حـع تٍرٗتخ نٛ ٌرثحٔ 

ٗال .. تٍسيثذ، سُ أؿثد ذٌرُٕ نٛ ٌرثج تٍِضرٗعّٜ
ضً أّ تحّ ِعحثّ ٍٜس ِرْثىغًث ِؾ ْهشٔ، حل ٕٗ 
ظثعج ِْٖص، ٜـرم ٌٜم ٜعٌُ ؿَٙ تٍرتٗٚ، 

. ٜٗـرم ِرٙ ٜعٌُ ؿَٜٔ
حل إّ حـع تٍْيثد ىد أظدر عٌِّٜ ؿَٙ ذتذ       

 نِثذت -حعز تٍرثٍُٛ ٌِث شأنظَٔ نٛ تل-تٍرتٗٚ 
ْظم ٕذت تٍْثىد، ٕل ٕٗ ِرضدد أُ ِرشثٕل؟ أُ أْٔ ىد 

نثٍيغٜد ٍٜشذ ٌٕذت، ٗإِْث ٌثْذ ! رْثىع ِؾ ْهشٔ؟
ٌثْذ  ٍُٕٖٗؤالء تٍْيثد ْؼررُٖ، ِْٗثٕضُٖ، ِٗحررتذ

-. ٗتهلل أؿَُ-أشحثج ِْػيٜد، عَِرُٖ ؿَٙ ذًٍ ؿْدُٕ 

تعارض قول الناقد فً الراوي  :المبحث الثالث

وتفسٌر ذلك  الواحد،

، تٍٖدم ِّ ٕذت تٍِحعز، ٕٗ حٜثّ أّ ىٗل تٍْثىد      
ىد ال ٌّٜٗ شححٔ، ٗتٍعثِل ٍٔ ٗعٌِٔ ؿَٙ تٍرتٗٚ، 

ؿَٜٔ، ٕٗ رضدد أٗ رشثٕل، حل إّ ذًٍ ٌِّٜ أّ ٜرضؾ 
إٍٙ أِٗر أخر٘، ٗأّ ٕذٓ تٍؼثٕرخ ٍٜشذ ْثدرخ ؿْد 

ٗأّ ِسل ٕذت ال . ٕؤالء تٍْيثد، حل ٕٛ ِـرٗند ِٗأٍٗند
.  ألِٗر أخر٘ إّ ذًٍ رتضؾٜـدٌّ ِّ ىحٜل تٍرْثىع، حل

نئذت ٌثّ تالخرالم نٛ تٍرأٚ ٜظدر ِّ تٍْثىد       
ْهشٔ نٛ عو تٍرتٗٚ تٍٗتعد، نئْٔ ِّ حثج أٍٗٙ أّ 

ررـدد تألىٗتل نٛ عو تٍرتٗٚ ِّ أٌسر ِّ ْثىد، 
نظدٗر عٌُ ِّ تٍْثىد حضرط أعد تٍرٗتخ، تٍذٚ ؿّدٍٔ 

ٜرٓ ِّ تٍّْيثد، ال ٜـْٛ حثٍغرٗرخ ٗظم ٕذت ف
ـَدِّل حثٍِرشثٕل ُِ .  تٍضثرط حثٍرضدد، أٗ ٗظم تٍ

ٌٕٗذت نيد ٜضرِؾ تٍضرط ٗتٍرـدٜل ِّ إِثُ ٗتعد       
ِّ أةِد تٍضرط ٗتٍرـدٜل نٛ تٍرتٗٚ تٍٗتعد، ٗىد 

، ُِْٖ تإلِثُ أعِد حّ (31)ؿرم ذًٍ ؿّ حـغُٖ
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عْحل، ٗتإلِثُ ٜعٜٙ حّ ِـّٜ، ٗأحٗ عثرُ ِعِد حّ 
، ٌذًٍ (32)عحثّ تٍُحشرٛ نٛ ٌرثحٜٔ تٍسيثذ ٗتٍغـهثء

ٗىؾ حـٌع ِّ ذًٍ ٍإلِثُ ضِس تٍدّٜ تٍذٕحٛ نٛ 
رَخٜط تٍِشردرً، ِٜٗزتّ تالؿردتل، ٗتٍِلْٛ : ٌرحٔ

.  نٛ تٍغـهثء
 :(33)ٜيٗل تٍدٌرٗر ْٗر تٍدّٜ ؿرر نٛ ٕذت تٍظدد      

ٗتٍذٚ ٜرحثدر إٍٙ تٍذّٕ ِّ أٗل َٕٗد أّ ْـِد إٍٙ )
آخر تٍيٍّٜٗ ظدٗرًت ؿّ تٍضثرط ْٗـرِد ىٍٗٔ، ٗذًٍ 

. (34)ِث ىثٍٔ تإلِثُ حدر تٍدّٜ ِعِد تٍزرٌضٛ
      ٌّ ّّ تٍيثةل أظٍٗ  إِثُ ِّ ، نٌٍّٖٗٗ ٍِث أ

أظٍٜٗٛ تٍضثنـٜد، ُٕٗ ٜيدِّٗ تٍرٗنٜو حّٜ ِث ؼثٕرٓ 
تٍرـثرع، سُ تٍررضٜظ، سُ َٜضةّٗ إٍٙ تٍْشخ، نئْٔ ال 

حد ِّ ريدُٜ ٕثرّٜ تٍخػٗرّٜ ؿَٙ تؿرِثد تٍيٗل 
(. تٝخر
 َِعؼ تٍعثنؼ تٍشخثٗٚ - ٗتهلل أؿَُ -ٕٗذت       

نٖذت ىد ال ٌّٜٗ رْثىغًث، حل } :(35)تٍضثنـٛ نٛ ىٍٗٔ
ْشحًٜث نٛ أعدِٕث، أٗ ْثضةًث ؿّ رلٜر تضرٖثد، ٗعْٜةٍذ 
نال ْٜغحػ حأِر ٌَٛ، ٗإّ ىثل حـع تٍِرأخرّٜ إّ 
تٍؼثٕر أّ تٍِـِٗل حٔ تٍِرأخر ِِْٖث إّ ُؿَُ، ٗإاّل 

أٚ حثٍْشحد ٍعدٜز : ِٗـْٙ ىٍٗٔ ْشحًٜث.. {ٗضج تٍرٗىم
أٗ أٗ عثٍد ِـّْٜد ِخظٗظد، ِـّّٜ، أٗ ضٜخ ِـّٜ، 

. كٜر ذًٍ

ٗىد أضثر تٍشخثٗٚ إٍٙ ررضٜظ تٍرٗنٜو حٖذت       
تٍٗضٔ ؿَٙ ِث ذٕج إٍٜٔ حـع تٍِرأخرّٜ ِّ ررضٜظ 

 . ؿَٙ تٝخر أٗ تٍرٗىم ِّ تٍرأّٜٜتٍِرأخر

 ، نيثل ٕٗذت ىد ظرط حٔ ِّ ىحُل تإلِثُ تٍِْذرٚ      
ٗأِث ِث ْيل ؿّ ٜعٜٙ حّ ِـّٜ نٛ  }:(36)نٛ رشثٍرٔ

 ِّرخ - أٚ ضضثؽ حّ تٍٍٜٗد تٍشٌَّْٗٛ-رٗسٜو ضضثؽ
ٗرْٕٜٗٔ أخر٘، نٖذتّ تٍيٗالّ نٛ زِثّْٜ حال ضً، 

ٗال ٜـَُ تٍشثحو ِِْٖث، ٜٗعرِل أْٔ ٗسئ سُ ٗىم ؿَٙ 
ِّف ٍٔ تإلىدتُ ؿَٙ ِث ىثٍٔ،  ضٛء ِّ عثٍٔ حـد ذًٍ ٜش
ٜٗعرِل أّ ٌّٜٗ رٌَُ نٜٔ أٗاًل، سُ ٗىم ِّ عثٍٔ حـد 

ٗىد ْيل ِسل ٕذت ؿّ . ذًٍ ؿَٙ ِث تىرغٙ رٗسٜئ
. ٜعٜٙ حّ ِـّٜ نٛ كٜر ضضثؽ حّ تٍٍٜٗد ِّ تٍرٗتخ

. {ٌٗل ٕذت ِعِٗل ؿَٙ تخرالم تألعٗتل
ٕٗذت ٗضٔ ٜؤٜدٓ : (37)ْٗر تٍدّٜ ؿرر. ىثل د      
أّ تٍرٗنٜو ِيدُ ؿَٙ كٜرٓ نٛ حعز : تألٗل: أِرتّ

أّ رػحٜيثذ تٍِعدسّٜ نٛ ْعٗ ٕذت، :تٍسثْٛ. تٍرـثرع
. ردل ؿَٙ ررضٜعُٖ تٍرٗنٜو

ٕٗذت أٜغًث َِعؼ تٍعثنؼ تحّ عضر تٍضثنـٛ       
أٜغًث ضٜخ تٍشخثٗٚ، نيد ىثل نٛ تخرالم عٌُ تٍْشثةٛ 

ـّهٔ أخر٘، : ؿَٙ ٕدحد حّ خثٍد تٍيٜشٛ ّٗتٓ ِرخ ٗغ ى
ـّهٔ نٛ ضٛء خثط} :(38)ىثل تحّ عضر .. {ٍـَّٔ غ

ٍٜٗس ضٛء ِّ ذًٍ ٜخثٍم تٍزرٌضٛ، حل ٕٗ رْحٜٔ 
 .ؿَٙ تٍرََّعيُّو ِّ تٍرـثرع

      ٌٕٗذت ٜرحّّٜ ٍْث أّ تخرالم تألىٗتل نٛ تٍرتٗٚ 
تٍٗتعد، ِّ تٍْثىد ْهشٔ، ٌِّٜ أّ ٌّٜٗ ِرّدٓ إٍٙ 

تخرالم تالضرٖثد، ٗؿْدةٍذ ٌِّٜ أّ ْأخذ حثٍِرأخر ِّ 
ٕٗٗ رأٚ تٍشخثٗٚ ٗتٍِْذرٚ، - ٌِث شحو-تٍيٍّٜٗ 
. ٗكٜرُٕ

      أٗ أّ تٍعٌُ تٍـثُ ؿَٙ ٕذت تٍرتٗٚ ٕٗ تٍغـم، 
ٌٍْٗٔ ٜٗسو نٛ عثالذ ِخظٗظد، ٗىد ٌّٜٗ تألِر 

حثٍـٌس، نثٍعٌُ تٍـثُ ؿَٜٔ ٕٗ أْٔ سيد، ٌٍّٗ ىد 
ـّم نٛ حـع تٍعثالذ ٜٗؼٖر ٕذت حخثّظد، إذت . ٜغ

ٕٗذت ٕٗ ظْٜؾ . ٌثّ شحج تٍغـم ٕٗ تٍغحػ
- ٌِث شحو ذٌرٓ نٛ تٍِحعز تٍسثْٛ -تٍحخثرٚ ِٗشَُ 

. ٗتهلل أؿَُ
      ٕٗذت تألِر تألخٜر، ٕٗٗ أْٔ ال ٜٗضد ِث ِْٜؾ أّ 

. ْضد عٌِّٜ ؿَٙ تٍرتٗٚ، ٗأّ ٌال تٍعٌِّٜ ظعٜظ
نٖذت نٛ عثالذ ِـْٜد، أٗ أعثدٜز ِخظٗظد، ٗذتً 

ٌِث - ٕٗذت .. نٛ عثالذ أخر٘ ٗنٛ أعثدٜز ِخرَهد
ٌّٗر نٛ عثل تٍعٌُ ؿَٜٔ نٛ ِضثل - أشَهذ إِْث ٌَٜرظ

. تٍغحػ، ال نٛ ِضثل تٍـدتٍد
      ٕٗذت ٕٗ تٍرأٚ تٍذٚ ٌِّٜ أّ أرّضعٔ، 

ٍالؿرحثرتذ تٍشثحيد، ٗألّ تٍرػحٜو تٍـَِٛ ٜشٜر ٗنو 
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أِث تٍرأٚ تٝخر، نعّٜ تٍرػحٜو ىد ٌّٜٗ .. ٕذت تالرضثٓ
ًٌِِْث أعٜثًْث، ٗذًٍ إّ ؿرنْث تٍِرأخر ِّ تٍرأّٜٜ، 

ٌٍْٗٔ كٜر ٌِِّ عِْٜث ال .  ِرـّشر كثٍحًث ٕٗٗ أِر
.  ْـرم تٍِرأخر ِّ ٕذّٜ تٍرأّٜٜ

ضوابط مقترحة لقٌاس التشدد : لمبحث الرابعا

 والتساهل

      ٌِث شحو حٜثْٔ نئّ تٍرشثٕل ٗتٍرضدد ٗتالؿردتل، 
ُٕٗ ِّ ٌحثر - ٗٗظم حـع ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل

 نٛ كثٍج –حذًٍ، إِْث ٕٗ أِر ػحٜـٛ- تٍّْيثد 
تألعٜثّ، ِٗؾ أْٛ أرضظ أّ ٕؤالء تٍّْيثد، إِّْث ُٕ 
أظعثج ِْثٕص خثظد نٛ تٍضرط ٗتٍرـدٜل، نَُٖ 

إال أْٔ ٌِّٜ ىحٗل ٕذت . آرتؤُٕ، ٍُٖٗ تضرٖثدُٕ
تٍٗظم نٛ عو ٕؤالء تٍـَِثء، نٛ حـع تٍعثالذ 
ٕٗٛ عثالذ ذٌر حـغٖث تٍـَِثء نٛ أحٗتج تٍضرط 

ٗتٍرـدٜل، ُٕٗ ِعّيّٗ نٛ ذًٍ، نأعٜثًْث ال ٜضد تٍـثٍُ 
رهشٜرًت ٍرأٚ ذًٍ تٍْثىد تٍذٚ ضرط سيد، أٗ ؿّدل 

. غـٜهًث، إاّل أّ ٜظهٔ حثٍرضدد، أٗ حثٍرشثٕل
ٕل ٌِّٜ :       ٌٍّٗ تٍشؤتل تٍذٚ ٌَّٜظ ؿَْٜث ٕٗ

ٗغؾ حـع تٍغٗتحػ، تٍرٛ ٌِّٜ ِّ خالٍٖث أّ ْيٜس 
عٌُ تٍْثىد ؿَٙ تٍرتٗٚ، حعٜز ٌٜضم ٍْث ٕذت تٍِيٜثس، 

ِد٘ رضدد ٕذت تٍرتٗٚ، أٗ رشثَٕٔ، أٗ تؿردتٍٔ؟ 
      ٗىحل تإلضثحد ؿَٙ ٕذت تٍرشثؤل، ال حّد ِّ أّ 

أؤٌد ِث ذٌررٔ شثحيًث، ٕٗٗ أّ ِرّد ذًٍ إٍٙ تخرالم 
ٗتالخرالم نٛ ٕذّٜ .. تٍِْٖص، ٗتخرالم تالضرٖثد

تألِرّٜ، ٕٗ أِر ٗتىؾ، ٗعيٜيد ِيررخ، نٛ ٌل 
 (ٗال ٜزتٍّٗ ِخرَهّٜ..)ِضثالذ تٍـَُٗ ٗتٍعٜثخ 

نثخرالم تٍخحرخ، ٗتخرالم تٍرضرحد، ٗرْٗؽ تٍِـرند، 
ال حد أّ ٜؤدٚ حثٍغرٗرخ إٍٙ تالخرالم نٛ تالضرٖثد، 

.  سُ تخرالم تٝرتء، ٗتخرالم تألعٌثُ
      ِّٗ خالل تٍِِثرشد تٍـَِٜد، ٍـَُ تٍضرط 

ٗتٍرـدٜل، ٗؿَُ تٍـَل، ٗشثةر ؿَُٗ تٍعدٜز، نئْٔ 
ٌِْْٜٛ أّ أضرٖد نٛ ريدُٜ ِث ىد أشِٜٔ غٗتحػ 

ِيررعد ال حد ِّ ِرتؿثرٖث، عّٜ تٍعٌُ ؿَٙ ٕؤالء 
تٍّْيثد، حـغٖث ىد أضثر إٍٜٔ حـع تٍـَِثء، ٗحـغٖث 

رحِث ٜشرْحػ ِّ خالل أىٗتٍُٖ، ِِٗثرشرُٖ ٍـَُ تٍضرط 
: ِّٗ ذًٍ. ٗتٍرـدٜل

      أّ ال ْٜهرد تٍْثىد نٛ تٍعٌُ ؿَٙ تٍرتٗٚ، ِخثٍهًث 
نٛ ذًٍ تٍعٌُ، ضِٖٗر تٍْيثد ٗأةِرُٖ، ٗحخثّظد إذت ٌثّ 

ٍّ ؿَٙ دٍٜل ٗحرٕثّ ٗعضد ىٜٗد، نئذت  ٕذت تٍرأٚ كٜر ِحْ
ٍٗ، ٗخثٍهٔ نٛ ٕذت تٍعٌُ ٌحثر  تْهرد تٍْثىد حضرط رت

 ذٓ ـل ٓـ، نهٛ ِز تألةِد، ٗرٌرر ِْٔ ِسل ٕذت تٍِٗىم
 .تٍعثٍد، ال ٌِّٜ أّ ٌٜعٌُ ؿَٙ ٕذت تٍْثىد إاّل حثٍرضدد

      ٗرأظٜل ٕذت تألِر، إِْث ٕٗ حثٍيٜثس ؿَٙ رٗتٜد 
نْعٌُ ؿَٙ . تٍسيد تٍرٛ ٜخثٍم نٜٖث ِّ ٕٗ أٗسو ِْٔ

ْٕٗث ٌِّٜ أّ ٌٜعٌُ ؿَٙ ٕذت .. ٕذٓ تٍرٗتٜد حثٍضذٗذ
ٗذًٍ ٍِخثٍهرٔ ِّ ٕٗ أٍٗٙ ِْٔ، ُٕٗ . تٍْثىد حثٍرضدد
. ٌحثر تألةِد

      أّ ال ٌّٜٗ تٍْثىد ِِّ ٌؿِرم حثٍرعثِل ؿَٙ نةد 
ٗذًٍ رتضؾ إٍٙ ؿدد ِّ تألشحثج، . ِـّْٜد ِّ تٍرٗتخ

ْط ؿَٙ أٌسرٕث تٍـَِثء، ٗؿَٙ رأشُٖ تٍشحٌٛ نٛ 
 :ِّٗ ٕذٓ تألشحثج (ىثؿدخ نٛ تٍضرط ٗتٍرـدٜل)رشثٍرٔ 

ِرتؿثخ ػـّ تألىرتّ نٛ حـغُٖ، ٕٗٛ ؼثٕرخ * 
ِـرٗند ؿْد حـع ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل، نئذت ٗرد 

ؿّ حـغُٖ ػـًْث نٛ أىرتْٔ، ٗضرعًث حًّْٜث ٍُٖ، نئّ ٕذت 
نرحِث ٌثّ كٜر ذًٍ . ال ٜـْٛ ٗظم ٕذت تٍـثٍُ حثٍرضدد

نٖذٓ ِّ تٍيرتةّ تٍرٛ رٗضج . نٛ عو كٜر تألىرتّ
ٗحثٍرثٍٛ . إؿثدخ تٍْؼر نٛ عٌُ ٕذت تٍْثىد ؿَٙ ىرْٜٔ

 .نٛ ٗظم ٕذت تٍْثىد حثٍرضدد أٗ تٍرشثٕل، أٗ تالؿردتل
      ٕٗذت ٜـْٛ أْْث ال ْشرػٜؾ أّ ْعٌُ ؿَٙ تٍْثىد 

نعٌِٔ ؿَٙ ىرْٜٔ .حثٍرضدد أٗ تٍرشثٕل، ٗال حثالؿردتل
حثٍضرط، ال ٜـْٛ أّ ٕذت ٕٗ عثٍٔ دتةًِث، ٗأّ تٍرضدد 

 !!أظحظ ظهد ِالزِد ٍٔ

      ٗىد ذٌر ذًٍ كٜر ٗتعد ِّ أؿالُ تٍـَِثء 
: ، ٗتٍشحٌٛ عٜز ىثل(39)ٗأةِرُٖ ُِْٖ، تحّ ؿحد تٍحر



 أمٌن محمد القضاة  .................................................................ضوابط نقد الرواة وأثرها فً الحكم على الناقد

،  (1)العدد                                                            المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
   م2005 / ه  1426

 28   

أْٔ ال ٜضٗز ضٖثدخ ... ٗرأٜذ ؿْد حـع تٍـَِثء)
ألُْٖ أضد رعثشدًت - ٜـْٛ تٍـَِثء-تٍيثرا ؿَٙ تٍيثرا 

ٍٗـّل . ٗىثٍٔ شهٜثّ تٍسٗرٚ، ِٗثًٍ حّ دْٜثر. ٗرحثكغثًً
ٗال حأس حٔ، كٜر أّْث ال ْأخذ . تحّ ؿحد تٍحر ٜر٘ ٕذت

ّّ تٍغثحػ ِثْيٍٗٔ ِّ : حٔ ؿَٙ إػالىٔ، ٌٍّٗ ْر٘ أ
أّ سثحذ تٍـدتٍد، ال ٌَٜرهذ نٜٔ إٍٙ ىٗل ِّ رضٖد 
تٍيرتةّ حأْٔ ِرعثِل ؿَٜٔ، إِث ٍرـّظج ِذٕحٛ أٗ 

. (40)(...كٜرٓ
ٜٗعٜٙ حّ شـٜد تٍيػثّ ...): (41)      ٗىثل تحّ عضر

 (...ضدٜد تٍرـْذ نٛ تٍرضثل ال شِٜث ِّ ٌثّ ِّ أىرتْٔ
. ٗتألِسَد ؿَٙ ذًٍ ٌسٜرخ ال ٜرشؾ تٍِيثُ ٍذٌرٕث

تألخذ حـّٜ تالؿرحثر ػـّ تٍـثٍُ نٛ حـع تألةِد * 
ِِّ ٜخثٍهُٖ نٛ تٍِذٕج ٗذًٍ ِسل ػـّ تحّ عحثّ نٛ 

، ٗتحّ ؿدٚ (42)أحٛ عْٜهد، ٗتٍذٕحٛ نٛ حـع تٍعْهٜد
 ٕٗٛ ىغٜد ِيررخ، ّْحٔ إٍٜٖث .(43)نٛ تٍعْهٜد أٜغًث

ٌِث شحو - حـع تألةِد، ُِْٖٗ تحّ ؿحد تٍحر، ٗتٍشحٌٛ
. ٗترهيٗت ؿَٙ أّ ذًٍ ال ُٜـد ىدعًث نٛ تٍْثىد- ذٌرٓ آْهًث

ٌٗذًٍ نئْٔ ال ٌِّٜ أّ ٌٜعٌُ ؿَٙ تٍْثىد حثٍرضّدد ٍٖذت 
تٍشحج، ٗحخثّظد إذت ٌثّ تٍضرط ِهّشرًت، ِٗحّٜ 

. تٍشحج

تٍرْحٔ إٍٙ ِحثٍلد حـع ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜـل نٛ * 
رضرٜظ حـع إٔل تٍحدؽ ٗرد أعثدٜسُٖ، ألُْٖ ترِٖٗت 
. حثٍرضٜؾ أٗ تإلرضثء، أٗ تٍيٗل حخَو تٍيرآّ ٗكٜر ذًٍ

      نثٍذّٜ ىحَٗت ِسل ٕؤالء تٍرٗتخ، ال ٜضٗز ٗظهُٖ 
. حثٍرشثٕل، ٌِث أّ رنع عدٜسُٖ ال ٜـْٛ تٍرضدد

ٗعشحْث أّ ؿددًت ِّ ٕؤالء ىد أخرش ٍُٖ أظعثج ٌرج 
تٍعدٜز تٍِضٖٗرخ، ٗنٛ ِيدِرُٖ تٍحخثرٚ ِٗشَُ ٗحيٜد 

نٖل إخرتش تٍحخثرٚ ِٗشَُ . (44)أظعثج تٌٍرج تٍشرد
!! ألعثدٜز ٕذت تٍظْم ِّ تٍرٗتخ، ٌٜـّد رشثٕاًل؟

ال حد ِّ ِرتؿثخ تٍؼرٗم تٍرٛ ؿثص نٜٖث ٕؤالء * 
تٍـَِثء، نيد ْضػ نٛ ؿٖد حـغُٖ تٍيظثط ٗتٍزْثدىد، 
ٌِث ٕٗ تٍضأّ نٛ زِّ ضـحد حّ تٍعضثش، ٗتحّ ِـّٜ، 

نيد ٌثّ تٍؼرم ٜشردؿٛ ضدخ تٍرعرٚ ٗتٍردىٜو، عرٙ 
ِّّ ٜضرحٔ نٛ رٗتٜرٔ ٕٗذت كٜر . ال ٜأخذ تٍْثس ؿ

تٍـظر تٍذٚ ؿثص نٜٔ تٍعثٌُ عِْٜث أٍم ٌرثحٔ 
.. تٍِشردرً، أٗ تحّ عحثّ عِْٜث أٍم ٌرثحٔ تٍسيثذ

ُٗظم ضـحد ٗتحّ ِـّٜ حثٍرضدد، ٗٗظم        ٍٖٗذت 
نَٗ ُأخذ ٕذت تٍغثحػ حـّٜ تالؿرحثر، .. تٍعثٌُ حثٍرشثٕل

نال أؼّ أْْث ْعٌُ ؿَٙ ضـحد ٗتحّ ِـّٜ حثٍرضدد، ٗال 
حل ُٕ أظعثج ِْٖص . ؿَٙ تٍعثٌُ ٗكٜرٓ حثٍرشثٕل

  خ، نُٖـف تٍدّوـت ححثلـذٓ تٍيغثٚـّٗ ِؾ ٓـٌثْٗت ٜرـثِل
 .ٜـٜضّٗ ؿظرُٕ، ٜٗشِّٖٗ نٛ عل ِضٌالرٔ

      أّ ال ٜظدر عٌُ تٍْثىد نٛ عو ِّ تضرٖر حلٜر 
ٌأّ ٜضرط تٍْثىد إِثًِث ِضٖٗرًت حـدتٍرٔ، ٌػـّ . ذًٍ

 (45)تحّ عحثّ نٛ أحٛ عْٜهد، ٗتحّ ِـّٜ نٛ تٍضثنـٛ
نِسل ٕذت تٍرظّرم ِّ تٍْثىد ىد ٜضـَْث ْعٌُ ؿَٜٔ 

ٌٍّٗ ِؾ تألخذ حـّٜ تالؿرحثر ىغٜد تألىرتّ، ! حثٍرضدد 
. ِٗخثٍهد تٍِذٕج، ٗكٜرٕث ِِث شحو ذٌرٓ

ِٖر        ِٗسل ٕذت ُٜيثل نٛ عو تٍْثىد تٍذٚ ُٜـّدل ِّ تضُر
ٌرـدٜل حـع تٍّْيثد . حّٜ تٍْثس حثٍغـم، ٗأْٔ ِضرٗط

: ، ٕٗٗ تٍذٚ ٜيٗل ؿْٔ تٍذٕحٛ(ِعِد حّ ؿِر)ٍَٗتىدٚ 
نِسل ٕذت تٍرظّرم ِّ . (46)تشريّر تإلضِثؽ ؿَٙ ررٌٔ

. ٗتهلل أؿَُ.. تٍْثىد، ىد ٜضـَْث ْعٌُ ؿَٜٔ حثٍرشثٕل

 :الخاتمة
      ٗخالظد تٍيٗل، نئّ ىغٜد تٍعٌُ ؿَٙ تٍْثىد، 

ٗٗظم حـع ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل حثٍرضدد أٗ 
تٍرشثٕل، ىد رٌّٗ ىغٜد ٍٖث رظٜد ِّ تٍٗتىؾ تٍذٚ 
ررررج ؿَٜٔ حـع تٝسثر ٗحخثظد نِٜث ٜرـَو حيحٗل 

ىٗل ذًٍ تٍْثىد، نٛ عو تٍرتٗٚ، أٗ رّدٓ، ِٗث ٜرررج 
. ؿَٜٔ ِّ ىحٗل تٍعدٜز أٗ ردٓ

      ٌٍّٗ تٍِحثٍلد نٛ ٕذٓ تٍِشأٍد، ىد رؤدٚ إٍٙ 
أخػثء نثعضد نٛ ىحٗل أىٗتل ؿَِثء تٍضرط ٗتٍرـدٜل 

ٗىد ٜرررج ؿَٙ ذًٍ ظدٗر أعٌثُ . أٗ ؿدُ ىحٍٖٗث
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ٗىد رٌّٗ .. كرٜحد نٛ ىحٗل تألعثدٜز أٗ ردٕث ٌذًٍ
.  نٛ تٍظعٜعّٜ، أٗ نٛ أعدِٕث

      ِّٗ ْٕث نال حد ِّ تألخذ حـّٜ تالؿرحثر رًَ 
. تٍغٗتحػ تٍرٛ ِّ خالٍٖث ْيحل رًَ تألعٌثُ أٗ ْرّدٕث

ٗال حد ٌذًٍ ِّ تٍْؼر حِٗغٗؿٜد إٍٙ ٗظم ٕؤالء 
تٍـَِثء حِسل ٕذٓ تألٗظثم، ٗحخثظد إذت ظدرذ ِّ 

حـع تٍِرأخرّٜ ِّ تٍحثعسّٜ ٗػَحد تٍـَُ، نٛ عو 
. حـع ٕؤالء تٍْيثد ِّ تٍِريدِّٜ

      ٕٗذٓ تٍغٗتحػ، ىد رحدٗ ألٗل َٕٗد شَٖد 
ِٜٗشٗرخ، ٌٍْٖٗث عّٜ تٍرػحٜو رعرثش ِّ تٍحثعز 

ِّل، ٗتٍهُٖ تٍدىٜو ألىٗتل ٕؤالء  ّٗٚ ٗعشّ تٍرأ تٍرر
تٍْيثد، نُٖ إٔل تضرٖثد، ٌٍٍٗل ُِْٖ ِْٖضٔ، ٍٗٔ رأٜٔ 

.  ٗؼرٗنٔ
ٌّ حثٍـَِثء تٍُٜٗ أّ ٍٜٗٗت ٕذٓ تٍِشأٍد ِزٜدًت        ٗعر
ِّ تٍـْثٜد، ححذل تٍضٖٗد نٛ شحٜل حَٗررٖث، شٗتء ٌثّ 
ذًٍ ِّ خالل تٍِؤرِرتذ أٗ تألحعثز تٍـَِٜد، إٍٙ أّ 

ررضَّٙ تٍظٗرخ، ٗررٌثِل تٍغٗتحػ تٍرٛ ْٜحلٛ أّ 
رٌّٗ ِيثٜٜس ِٗعدخ حّٜ إٔل ٕذت تٍضأّ، ٗحٖذت ٌِّٜ 

. أّ رريَّط دتةرخ تالخرالم نٛ ٕذت تٍِضثل
ٗتهلل رـثٍٙ أؿَُ، ٕٗٗ ٍٗٛ تٍرٗنٜو،، 

 :لهوامشت
                                                 

 ِّٗ ٕؤالء تحّ عحثّ، نيد ذٌر ؿددًت ِّ تٍرٗتخ نٛ (1)
. ٌرثحٔ تٍِضرٗعّٜ، ٗأؿثد ذٌرُٕ نٛ ٌرثحٔ تٍسيثذ

ٌرثج تٍرٗتخ تٍذّٜ ذٌرُٕ تحّ عحثّ نٛ ٌرثحٔ : تْؼر
تٍِضرٗعّٜ ٗأؿثد ذٌرُٕ نٛ ٌرثحٔ تٍسيثذ، عٜز ٗضد 

.  رتًٜٗث (159)ُِْٖ 
الرفغ ، تٌٍَْٗٚٗ .482ط، فحخ الهغٍخ، تٍشخثٗٚ (2)

ٗىد ٗضدذ  .282ط، والحكهٍل فٌ الجرح والحؼدٍل
ِّثٓ  ذكر هو ٍؼحهد )ٌالُ تٍذٕحٛ ٕذت نٛ رشثٍرٔ تٍِش

رعيٜو تٍِرعُٗ تٍضٜخ ؿحد  (كوله فٌ الجرح والحؼدٍل
ٕٗٗ ِػحٗؽ ِؾ سالسد رشثةل . 158ط، تٍهرثط أحٗكدخ

، ٌِرج تٍِػحٗؿثذ تإلشالِٜد/ 1400ٕ، 3ػ، أخر٘
. شٗرٜث، عَج

 

. 482، ط1، ش الىكج ػمي اةو الضالح، تحّ عضر (3)
ررضِد ؿحد تٍرعِّ حّ ، حهذٍب الحهذٍب، تحّ عضر (4)

. ِٖدٚ
، 1، ششرح ػمل الحرهذً، تحّ رضج تٍعْحَٛ (5)

. 192ط
.  482، ط1، شالىكج ػمي اةو الضالح، تحّ عضر (6)
ٗإذت . 394، ط4ش، وع الفحاوىنهج، تحّ رِٜٜد (7)

رضـْث إٍٙ تٍظعٜعّٜ، نئْْث ْضد ؿددًت ِّ رٗترِٖث، ىد 
نٛ خَٜهد حّ لٍس ةاللوً، : ضرعٔ تحّ عحثّ، نيثل

خٜثػ، ٗؿحد تٍرعِّ حّ عِثد، ٗؿٜثع حّ ؿحد تهلل 
نٛ تٍعشّ حّ ذٌٗتّ، ٍٜٗز ضؼٍف، : ٗىثل .تٍهٖرٚ

 ال ٜعرص حٔ، نٛ حضٜر حّ ًْٖٜ، : ٗىثل. حّ أحٛ شَُٜت
.. حٛ ظثٍظأٗشٖل حّ 

. 178، ط9، ششٍر أػالن الىةالء، ٍذٕحٛت: تْؼر (8)
ٗتْؼر أِسَد ٌسٜرخ   . 275-274، صالرفغ والحكهٍـل( 9)

ِّ : ذٌرٕث تٌٍَْٗٚ، ْياًل ؿّ ؿدد ِّ تألةِد
. 282-275ط

. 217، ط8ش حرجهث فٌ حهذٍب الحهذٍب :تْؼر (10)
. 482، ط1، شالىكج ػمي اةو الضالح( 11)
. 217، ط8ش، الحهذٍب( 12)
. 482ط، فحخ الهغٍخ،  تٍشخثٗٚ:تْؼر (13)

ٗىد تؿررع تٍضٜخ ؿحد تٍهرثط أحٗ كدخ ؿَٙ ضـل تحّ 
ؿدٚ نٛ ؿدتد تٍِـردٍّٜ ٗىثل ْٜحلٛ أّ ٌّٜٗ نٛ ؿدتد 

تٍِرـْرّٜ، ٗذًٍ حشحج ِحثٍلرٔ نٛ ضرط تٍعْهٜد 
، الرفغ والحكهٍل :تْؼر. (تٌٍثِل)ٗكٜرُٕ نٛ ٌرثحٔ 

(. 1)ٕثِص ، 306ط
. 242، ط8ش حهذٍب الحهذٍب :تْؼر (14 )
 .الهرجغ الشاةق ىفشه( 15)

 .331، ط3، شهٍزاو االػحدال: تْؼر (16)

، ٕٗ ؿِر حّ ِخرثر تٍحظرٚ، رٗ٘ ؿْٔ تحْٔ ؿِثر (17)
 .6213 ، ررضِد رى223ُ، ط4، شهٍزاو االػحدال

.  482، ط1، شالىكج: تْؼر (18)
. 382، ط8، شالجرح والحؼدٍل، تحّ أحٛ عثرُ (19)
 .557، ط2، شحذكرت الدفاظ :تْؼر ررضِرٔ نٛ (20)

، الرفغ والحكهٍل:  تْؼر.365، ط1، شوالحلرٍب
. 130ط
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ررضِد . 154، ط5، ش حهذٍب الحهذٍب:تْؼر (21)
. 15، ط5، شالجرح والحؼدٍل :ٗتْؼر. 263رىُ

 .190، ط6، شحهذٍب الحهذٍب( 24)

. 482، ط الىكج ػمي كحاب اةو الضالح:تْؼر (22)
. 437، ط1، شالهٍزاو، تٍذٕحٛ (24)
ىٜثس ضرػ تٍحخثرٚ نٛ )تْؼر حعسٛ حـْٗتّ  (25)

، 21ِضَد، تٍضثِـد تألردْٜد، هجمث دراشاج، (تٍػحيثذ
. 137–135ط، 1994ُشْد ، 5ؿدد 

. تٍِرضؾ تٍشثحو ْهشٔ (26)
: ِّٗ ذًٍ، ٌالُ تٌٍَْٗٚ نٛ ٕذت تألِر، عٜز ىثل (27)

ٕٗ : ٗىد ْشج حـغُٖ تٍرشثٕل إٍٙ تحّ عّحثّ، ٗىثٍٗت
ٗتشؾ تٍخػٗ نٛ حثج تٍرٗسٜو، ّٜٗسو ِسٜرًت ِِّ ٜشرعّو 

ٕٗٗ ىٗل غـٜم، نئًْ ىد ؿرنذ أّ تحّ عّحثّ .تٍضرط
ِـدٗد ِِّ ٍٔ رـّْذ ٗإشرتم نٛ ضرط تٍرضثل، ِّٗ 
. ٕذت عثٍٔ ال ٌِّٜ أّ ٌّٜٗ ِرشثٕاًل نٛ رـدٜل تٍرضثل

رثحؾ : ٗؿَّو تٍضٜخ ؿحد تٍهرثط أحٗ كدخ ؿَٙ ذًٍ حيٍٗٔ
ُّ َّٚ ؿَٙ ٕذت تٍرأٚ ضُٜخْث تٍرٖثْٗ ... تٍِؤٍَم تٌٍَْٗ

ٗنٛ ٕذت تٍذٚ ذٕحث إٍٜٔ ْؼر حثٍق، نئْٔ ال رْثنٛ حّٜ ِث 
... ْشج إٍٙ تحّ عحثّ ِّ تٍرشثٕل نٛ حثج تٍرٗسٜو

 .ِٗث ذٌر ؿْٔ ِّ تٍرـّْذ ٗتإلشرتم نٛ حثج تٍضرط
فإىه ػمي ها ٍةدو هحشاهل فٌ الحؼدٍل، هحشدد فٌ 

 ٗىد تضرٖر رشثَٕٔ نٛ تٍرٗسٜو تضرٖثرًت ٌحٜرًت، الجرح
(.  335ط، الرفغ والحكهٍل: تْؼر)

 الرفغ .15–14، ط1، شهلدهث لشاو الهٍزاو( 28)
. 335ط، والحكهٍل

.  ٗال ٜخهٙ أّ ضِٖٗر تٍِعّدسّٜ ؿَٙ كٜر ٕذت تٍرأٚ(29)
..  "(:88ط) الكفاٍثىثل تٍخػٜج تٍحلدتدٚ نٛ 

تٍِضٖٗل ؿْد أظعثج تٍعدٜز، ٕٗ ِّ رـرنٔ تٍـَِثء، 
ٍٗ ٗتعد ٗأىل ِث ... ِّٗ ٍُ ٜـرم عدٜسٔ إاّل ِّ ضٖد رت

رررهؾ حٔ تٍضٖثٍد، أّ ٜرٗٚ ؿّ تٍرضل تسْثّ ِّ 
إال أْٔ ال ٜسحذ ٍٔ عٌُ تٍـدتٍد . تٍِضٖٗرّٜ حثٍـَُ

تحّ .  ٗحٖذت ىثل تحّ تٍظالط أٜغًث"حرٗتٜرِٖث ؿْٔ
،  ْٗر تٍدّٜ ؿرر:رعيٜو، ػمون الددٍخ، تٍظالط

 ٕٗٗ رأٚ تحّ عضر أٜغًث نٛ تٍْخحد، .113،  112ط
،  ىزهث الىظر فٌ حوضٍخ ىخةث الفكر:تْؼر. ٗتٍْزٕد
. ٗكٜرُٕ... 102، 101ط،  ْٗر تٍدّٜ ؿرر:رعيٜو

 

شـٜد حّ عّدتّ، ٗؿِرٗ :  ِّٗ تألِسَد ؿَٙ ذًٍ(30)
ِٗ ؿِْٖث كٜر أحٛ تشعثو تٍشحٜـٛ . تٍػثةٛ، نَُ ٜر

ِٗ ؿْٔ كٜر ىرثدخ: ٌٗذًٍ ّٚ حّ ٌَٜج، نَُ ٜر ٗال ... ُضَر
.  ضً أّ ىرثدخ، ٗأحث تشعثو تٍشحٜـٛ ِّ تٍِضثٕٜر

والحؼدٍل وػمن  أضول الجرح، ْٗر تٍدّٜ ؿرر:  تْؼر(31)
.  ِٗثحـدٕث168ط، الرجال

 ٗىد ضِؾ ٕؤالء تٍرٗتخ زَِْٜث تٍدٌرٗر ِحثرً شٜم (32)
الروات الذٍو حرجن لهن : تٍٖثضرٚ نٛ ٌرثج ٍٔ تشِٔ

عٜز ، اةو دةاو فٌ الهجرودٍو، وأػادهن فٌ الدلاج
(.  159): ٌثّ ؿددُٕ

 ِٗث 168ط،  أضول الجرح والحؼدٍل وػمن الرجال(33)
. حـدٕث

داشٍث ، رـَٜو تٍضٜخ ؿحد تٍٕٗثج ؿحد تٍَػٜم:  تْؼر(34)
. 309، ط1، شحدرٍب الراوً

. 288، ط1، شفحخ الهغٍخ،  تٍشخثٗٚ(35)
ِرترج تٍضرط ٗتٍرـدٜل )ِخػٗػد حـْٗتّ ( 36)

ُكَحٍّب ألفاظ ، ْٗر تٍدّٜ ؿرـر: تْؼر (ٗرـثرغِٖث
، 1ػ، الجرح والحؼدٍل والحدلٍق فٌ هرحةث ضدوق

 .10ط،  3ٕثِصُ، 1999
. 170ط،  أضول الجرح والحؼدٍل(37)
. 447ط، هدً الشارً، الؼشلالىٌ تحّ عضر (38)
، 2، شجاهغ ةٍاو الؼمن وفضمه، تحّ ؿحد تٍحر (39)

.  ِٗث حـدٕث150ط
 ؿحد : رعيٜو.، كاػدت فٌ الجرح والحؼدٍل، تٍشحٌٛ (40)

، دتر تٍٗؿٛ، 1398ٕ/1978ُ، 2ػ، تٍهرثط أحٗ كدخ
 13-12ط، شٗرٜث، عَج

ؿسِثّ حّ : ررضِد، 2ش هدً الشارً، تحّ عضر (41)
.  147، طؿِر حّ نثرس

.  تٍٖثِص126ط، الرفغ والحكهٍل: تْؼر (42)
.  تٍٖثِص306ط، الرفغ والحكهٍل: تْؼر (43)
ىثُ تٍضٜخ ضِثل تٍدّٜ تٍيثشِٛ حئعظثء ؿدد ٕذت  (44)

تٍْٗؽ ِّ تٍرٗتخ نٛ تٌٍرج تٍشرد نٌثْٗت ِثةد ٗٗتعدًت 
تٍضٜخ ضِثل تٍدّٜ :  تْؼر.(141)ٗأرحـّٜ رضاًل 

، 2َِعو رىُ ، كحاب الجرح والحؼدٍل، تٍيثشِٛ
 شْد ، تٍيثٕرخ، ٗػحـد دتر تٍعدٜز،  ِٗثحـدٕث109ط

1988ُ  .
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إْٔ ِِث ُْيُ ؿَٙ : )ْيل تٍشحٌٛ ؿّ تحّ ؿحد تٍحر ىٍٗٔ (45)
ِّ : تحّ ِـّٜ ِٗؿٜج حٔ، ٗذٌر ىٗل أعِد حّ عْحل

حّ ِـّٜ تٍضثنـٛ؟ ٕٗ ال ٜـرم تأّٜ ٜـرم ٜعٜٙ 
تٍضثنـٛ، ٗال ٜـرم ِث ٜيٍٗٔ تٍضثنـٛ، ِّٗ ضٖل 

كاػدت فٌ الجرح : تٍشحٌٛ: تْؼر (.ضٜةًث ؿثدتٓ
 .14ط، والحؼدٍل

، 9، شالحهذٍب، تْؼر ررضِرٔ، ٗىٗل ِّ ٗسئ (46)
تٍدرتٗردٚ، عٜز ٜيٗل : ِِّٗ ٗسئ. 367-363ط
، الحهذٍب .تٍٗتىدٚ أِٜر تٍِؤِّْٜ نٛ تٍعدٜز: نٜٔ
. 365، ط9ش


