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 حجية مذهب أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنه عند الزيدية

 
 د. عبدالباسط عبده ردمان   

 أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله المساعد                                                      
 جامعة تعز -التربيةبكلية 

 ملخص البحث:
مذن اتههذا اأ يميذ   -الهذا و  -موضوع هذا البحث بيان موقف علماء المذذه  الييذ  

المؤمنين علي  ضي اهلل عنه للمكانة الخاصذة الهذي يوليهذا هذذا المذذه  لذهظ وقذ  خهذ  مذن خذ   
ويسذذذهننون  البحذذذث ان علمذذذاء اليي يذذذة   يخهلمذذذون مذذذي عذذذ ي حتيذذذة مذذذذه  الصذذذحابي ب ذذذك  عذذذايظ

مذذه  علذي  ضذذي اهلل عنذهظ مبيضذهي يصذذ ج ببنذه حتذة بذذ  و  يذذك  ين مذي المسذذبلة خ مذا عنذذ  
 اليي يةظ وبيضهي يذك  ا خه ف مي هذه المسبلة بينهي.

وخه  للباحث ين هذه المسبلة لي يتمع اليي ية ميها على قو  واح ظ وين هذا ا خه ف 
يمكذذن   ه ىلذذى قذذولينظ وينهذذي يهم ذذون ميمذذا بيذذنهي علذذى ين مذذذه  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه مذذ ت  علذذى 
مذذه  ييذذ ه مذن الصذذحابةظ و تحذأ ال  اسذذة ال ذذو  بيذ ي حتيذذة مذذه  علذذي  ضذي اهلل عنذذه عنذذ  

  أ مي اليي يةظ ألمو  ذك
 ينناء البحث.                                                           

 واهلل يسب  الس ا  والصوا ظظ
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 المقدمة :
نبيذاء والم سذلين  ذ ف األيي ًا طيبًا مبا كًا ميه ظ والص ة والسذ ي علذى نالحم  هلل حم ًا ك

 ..ابه يتميين .    وبي  حله ويصآ نا محم  وعلى يس
 ظالنبيصذذلى اهلل عليذذه وسذذليمذذن صذذحبوا مذذ ن للصذذحابة منيلذذة عخيمذذة مذذي قلذذو  المسذذلمين ظ مهذذي 

نهذي اليذ   المصذحاء يكمذا ظهذي م اصذ  اله ذ يعل بينذأهسذبا  النذيو  ظ و يوع مذوا  ظييذ نو اه وا اله
  ه  بمضلهي وعلمهي الكها  والسنة . نس ا  الي بية وميانيها ظ الذيباليا مين ب

ن الميايذاالهي هميذي بهذا الصذحابة  ضذوان اهلل علذيهي ظ ونينذي بهذي هنذا خاصذة م هذذاء لهذذا ولييذ ه مذ
 لهي ومذاهبهي .اقو بب جاحهت  اليلي مي ا يهالصحابة وعلماؤهي ظ اخهلف 

مذذذذه   يذذذةهمذذذون للمذذذذاه  ا  بيذذذة وييذذذ هي ظ مذذذا يهيلذذذ  بمسذذذالة حتنصذذذو  الموبحذذذث علمذذذاء األ 
 . لههي مي هذه المسالةي  اليلي و يهقوا  ميه ي  واو  يالصحابي  مي با  واح  ظ 

هي مذذذنخ ين ببخاصذذذة المهذذذو صذذذو  مذذذي المذذذذه  الييذذذ   ظ مذذذن علمذذذاء األا   يذذذومذذذي الم ابذذذ  نتذذذ  كن 
مي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنه وهذا ي   على ية مذه  تييخصصون بابا يهح نون ميه عن ح

الذى ان مذهبذه حتذة  ميءب  ق  يذو مي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنه عن هي ظ ألالمكانة الخاصة 
  خ ف.عن هي ب

وه  هي موضع  ظوق   ميني هذا الى ان ان   عن موقف علماء المذه  اليي   مي هذه المسالة
 تاباأ عن الهساؤ أ الهالية :اإل يق ي مي هذا البحث نحاولأ يوخ ف بينهي ظ و ياهما  

ميذذذ  يلبحذذذث مذذذي حتيذذذة مذذذذه  صذذذو  عنذذذ  اليي يذذذة ظ بابذذذا خاصذذذا للمذذذاذا امذذذ   علمذذذاء األ -أ 
 م  عامًا عن هي .المؤمنين علي  ضي اهلل عنه ظ وه  كان هذا األ

 .ي   يلة موضع اهما  بينهي به  هذه المس -ب 
ليذذه ظ ىذهذذ  ا  لذذة كذذ  م يذذ  علذذى مذذيلهي ميهذذا ظ ومذذا اذا وتذذ  خذذ ف بيذذنهي ظ ممذذاهي اقذذو ى -ج 

المذذذنهال ا سذذذه  ا ي اسذذذهخ مأ  هذذذذه الهسذذذاؤ أ ظ عذذذنتابذذذة ومذذذا هذذذو الذذذ ات  منهذذذا .ولإ
لهح ي  موقف علماء اليي ية من حتية مذه  يمي المؤمنين علي  ضي اهلل عنهظ وي لههي 
علذذى مذذا ذهبذذوا ىليذذهظ كمذذا اسذذهخ مأ المذذنهال الم ذذا ن للمواينذذة بذذين األقذذوا  وبيذذان الذذ ات  

 منها.
 :الهالي وهذا البحث على النح وقسمأ

 اخهيا ه ومنهال البحث ميه.: وهضمنأ يهمية الموضوع ويسبا  الم  مة  -
 .مي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنهيو  : موقف اليي ية من ا حهتاج بمذه  المبحث األ -
 .المبحث الناني : ي لة ك  قو  على ما ذه  اليه  -
 .المبحث النالث: اله تي  -
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 : وهضمنأ يهي نها ال هذا البحث.الخاهمة  -
 قا مة الم اتع والمصا  . -

مذي ا حهتذاج بمذذه  يميذ  المذؤمنين علذي  ضذي  (1)يقوا  علماء المذه  اليي   المبحث األول:
 اهلل عنه.

اخهلف علماء المذه  اليي   مي حتية قو  وميذ  يميذ  المذؤمنين علذي  ضذي اهلل عنذه ظ ويمكذن 
 ان نتم  هذا ا خه ف مي قولين يساسيين :

وتذو  مهابيهذه ميمذا و   عنذه مذن قذو  ليس بحتة ظ وعليه هتوي مخالمههظ و  يليي  القول األول :
او ميذذ   ممنلذذه كمنذذ  سذذا   الصذذحابة  ضذذوان اهلل علذذيهي الذذذين   ييهب قذذولهي يو ميلهذذي حتةعنذذ  

 ولكنه                 م ت  على يي ه من يقوا  الصحابة .(2)اليي ية
لمنصذذو  بذذاهلل ظ ويحذذ  قذذولي اإلمذذاي ا(3)وهذذذا ال ذذو  هذذو خذذاه  قذذو  اإلمذذاي الهذذا   مذذي المنهخذذ    

ظوقذذذو  اإلمذذذاي المهذذذ   مذذذي المنهذذذاج  ذذذ ج  (5)وقذذذو  اإلمذذذاي يحيذذذى بذذذن حمذذذية  (4)عبذذذ اهلل بذذذن حمذذذية
  (6)المييا  

                                                 
اليي ية مذه  ع    وم هي ينهس  ىلى اإلماي يي  بن علي بن الحسين بن علي بن يبذي طالذ  يحذ  ي مذة آ  البيذأ (1)

الييذذ   مذذي الذذيمن بواسذذطة اإلمذذاي  ه علذذى يذذ  األمذذويينظ وقذذ  انه ذذ  المذذذه 122وعخمذذاء المسذذلمينظ اسه ذذه  سذذنة 
يحيذذذى بذذذن الحسذذذين بذذذن ال اسذذذي المل ذذذ  بالهذذذا   ىلذذذى الحذذذ ظ وعذذذ ف بالمذذذذه  الهذذذا و  الييذذذ  . انخ :الملذذذ  والنحذذذ ظ 

 وما بي ها.16اليي ية نخ ية وهطبي ظ علي بن عب الك يي المضي ظ ص -126ال ه سهانيظ ال سي األو ظ ص

اج ب ذو  الصذحابي عنذ  اليي يذة ( منهذاج الوصذو  ىلذى مييذا  الي ذو  مذي علذي انخ  مي هذه المسالة ) عذ ي ا حهتذ2))
 .252المصو  اللؤلؤية ظ صا ي ال ين الويي  ظ ص  - 632األصو  ظ ابن الم هضى ظ ص 

اهلل عنذه ظ وهذو موضذوع  هنبيه : يي   كني  من علماء المذه  اليي   بابًا خاصًا للبحث مي حتية مذه  علذي  ضذى
 .هذا البحث

  

(
3
 .555ظ ص  1حا ية يي  منسوبة على كها  ه اية الي و  الى ياية السؤ  مي علي األصو  ظ ج(

واإلماي الها   هو: يحيى بن الحسين بن ال اسي بن ىب اهيي الها مي الحسذني ظ يبذو محمذ  ظ اإلمذاي الهذا   ىلذى الحذ  
هذذ  ظ 292هذذ وهذومي بصذي ة سذنة 245مي سنة ظ ىماي المذه  الها و  اليي   الذ  انه   على ي يه مي اليمن ظ ول  

من مصنماهه كها  : ا حكاي مي الح   والحذ اي ظ والمنهخذ  والمنذون . انخذ : هذ اتي  تذا   ذ ج األيهذا  ظ التنذ ا   
 .41ذ  44ظ ص 

(
4
 . وميذذذه قذذذا  ) ولذذذي ن ذذذ  انذذذه  29ظص2المتمذذوع المنصذذذو   ظ التذذذيء النذذذاني ظ ال سذذذي النذذذاني ظ المسذذالة ا ولذذذى ظج(

يتذوي خ مذه علذي  ضذي اهلل عنذه مذي مسذا   ا تههذا ظظ ولذي ي ذ  احذ  بذذلال مذن سذلمنا سذ ي اهلل علذيهي ظو  قلنذا بذه ظ 
و  ن ذذذو  بذذذه ان  ذذذاء اهلل هيذذذالى( .المواصذذذ   ذذذ ج بلييذذذة اسمذذذ  مذذذي نخذذذي الكامذذذ  ظ اسذذذماعي  بذذذن محمذذذ  بذذذن اسذذذحا  ظ 

ي مييذا  الي ذو  ظ الحسذن بذن عيالذ ين ظمخطذوط ظ و قذة .ال سطاس الم بذو  الكا ذف لميذان141مخطوط ظ و قة  قي  
 .123 قي 
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هذذ ظ 594وا ماي المنصو  باهلل هو : عب اهلل بن حمية بن سليمان بن علي الحسذني ال اسذمي ظ بويذع لذه باإلمامذه سذنة 
لم ذة ظ هذ  ظ مذن مصذنماهه ) المهذذ  مذي الم ذه ( و) صذموة ا خهيذا  ( مذي اصذو  ا614وهومي محصو ا بكوكبان سنة 

 . 24و ) الي ي ة المنصو ية (  .انخ : ه اتي  تا    ج ا يها  ظ التن ا   ظ ص 
(
5
ن ذ  141ذذ 144المواص    ج بليية اسم  مي نخي الكام  ظ اسماعي  بن محم  بن اسحا  ظ مخطذوط ظ و قذة  قذي (

 عن   ج نهال الب ية ل ماي يحيى بن حمية .

ون ذذ  صذذاح  المواصذذ  عذذن كهذذا  ظ ) الحذذاو ( لإمذذاي   - 555ظ ص1جوانخذذ  الحا ذذية علذذى ه ايذذة الي ذذو  ظ 
يحيى بن حمية قولذه )والمخهذا  عنذ نا الهمصذي  ظ وهذوين قذو  يميذ  المذؤمنين   يكذون حتذة ا  بذوتهين ظ األو  
: ين ي و  ويتمع عليه يه  البيأ ظ والناني : ين يحص  ىتماع من يهذ  البيذأ ين كذ  مذا قالذه حتذة ظ مذ ن لذي 

   يح  هذين الوتهين م  يكون قوله حتة ظ ىذ    لي  على ذلال من ال  ع( يوت
وعل  صاح  المواص  على ذلال قا ً  : ا ه اط الوتهين المذكو ين   ينذامي مذا صذ ج بذه مذن عذ ي حتيذة قذو  يميذ  

يهذ  البيذأ ظ ومذع المؤمنين ظوينه     لة على ذلال من تهة ال  ع ظ ألن الحتذة حين ذذ مذع ال ذ ط ا و  هذو ىتمذاع 
 ال  ط الناني   ههي حتيهة ى  بوقوع اإلتماع منهي ظ والخ ف حاص  م  حتة حين ذ (.

ون   ايضًا صاح  المواص  هص ي  اإلماي يحيى بن حمية بي ي حتية قو  يمي  المؤمنين علذي  ضذي اهلل عنذه علذى 
.وانخذذ  الحا ذذية 144اصذذ  ظ مخطذذوط ظ و قذذة  قذذي انمذذ ا ه ظ وانذذه     لذذة علذذى حتيهذذه ظ مذذن  ذذ ج الذذنهال ظ انخذذ  المو 

ظ وميهذا .... وكذذلال  555ظ ص  1.وانخ  ييضا الحا ية علذى ه ايذة الي ذو  ظج545ظ ص 1على ه اية الي و  ظ ج
 اإلماي يحيى بن حمية قا  : ليس بحتة ..(

  المذؤمنين ىنمذا ييذو  عليذه ون   اإلماي عيال ين بن الحسن مي   ج البح  ظ قو  اإلماي يحيى بن حمية ظ ) كذ ي يميذ
ىذا  وى خبذذ ًا ميكذذون  اتحذذًا علذذى خبذذ  ييذذ ه ظ يو هذذبو  هذذبويً  ميكذذون احذذ  بذذال بو  مذذن هبويذذ  ييذذ ه مذذن الصذذحابة ظ 
وليس حكمه حكي صاح  ال  يية مذي األحكذايظ  خاصذة مذع عذ ي اليصذمةظ مذ ن  عواهذا ييذ  محكمذة مذي ح ذه ظ لمذا 

ظ انخذ  حا ذية علذى  144( المواص  ظ ىسماعي  محم  ظ مخطذوط ظو قذة  قذي  يي ض مي   لهها من ا حهما  ال و 
 546ذ 545ظ ص 1ه اية الي و  ظ ج

 واإلمام يحيى بن حمزة هو:
هذذ 662يحيى بن حمية بن علي الها مي الحسيني الموسو  ظ يح  ي مة المذه  اليي   ظ ول  مي حذوث بذاليمن سذنة  

هذذ ظ لذه الهصذانيف الكنيذ ة الناميذة ظ ومنهذا ظظ ص ا نهصذا  ص مذي 249مي سذنة هذذ ظ وهذو 229ظ  عا لنمسه باإلمامة سذنة 
 .42الم ة .ه اتي  تا    ج ا يها  ظ التن ا   ظص

( منهذذاج الوصذذو  ىلذذذى مييذذا  الي ذذذو  مذذي علذذي األصذذذو  ظ اإلمذذاي المهذذذ   لذذ ين اهلل : يحمذذ  بذذذن يحيذذى الم هضذذذى ظ 6
.وميذذه قذذا  ).... قذذ  خهذذ  مخالمذذة الصذذحابة ىيذذاه مذذي كنيذذ  626ص  اسذذة وهح يذذ    : يحمذذ  علذذي مطهذذ  المبخذذذ  ظ 

مذذن المسذذا    كذذابن عبذذاس مذذي المهيذذة ظ وابذذن مسذذيو  وييذذ ه مذذي يي الولذذ  وييذذ  ذلذذال ظ ولذذي ينكذذ  علذذي عليذذه السذذ ي 
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ظ بينمذا نسذبه  آخذ ون ىلذى بيذض  (2)وص ج اإلماي  يحيى بذن حمذية بانذه قذو  ا كنذ  مذن اليي يذة 
 .(2)اليي ية 

 ) تنبيه (
األحا يذث الهذي يو  هذا الحسذين بذن ال اسذي  قا  الي مة الحسن بن ىسذحا  ظ ميل ذًا علذى

 لل  لة على ما ذه  ىليه من حتية قو  اإلماي علي  ضي اهلل عنه :
) ومع هذا ظ مييلي كون قو  علي  ضي اهلل عنه حتة ظ ى  ين ذلال ىذا لي يوت  للحكذي 
  لي  نبو ظ يما ىذا وت  ال لي  النبو  من قو  يو مي  ظ وص  ظ م  ييا ض به مذا و 
عذذن علذذي عليذذه السذذ ي ظ بذذ  يكذذون صذذحة الحذذ يث قا حذذًا مذذي ذلذذال المذذ و  عنذذه عليذذه 

 .(9)الس ي ظ يويحم  على ينه لي يبليه ال لي  النبو  ((
                                                                                                                         

 خ مهذي ىيذاه بوتذهظ مكذذان ذلذال موام ذة لهذي علذذى ين قولذه لذيس بحتذذة علذيهي ....(قذا  ص ويبلذل مذذا يكذون ظ ين قذو  علذذي
 عليه الس ي ظ كالخب  اسحا   ظ وق  يتوي مخالمهه ظ حيث ييا ضه ميا ض ظ مكذلال هذا ص.

وميذه ص وقذا  اإلمذاي المهذ   عليذه السذ ي مذي المنهذاج  ذ ج المييذا   555ظ ص1وانخ  الحا ية على   ج اليايذة ظ ج
 يليمنا مي كني  من المسا   (.ليس بحتة وهو قو  التمهو  ظ ولذلال ي و  مي البح  : قلنا :  اتهها  منه م  

بينما قا  صاح  المواص  : ولي يذك  ا مذاي المهذ   عليذه السذ ي هذذه المسذبلة مذي المييذا  و   ذ حه ظظظظ المواصذ  
 .141ظ و قة  قي 

 وما سب  ي   على خ مه ظ م   ذك ها مي   ج المييا  .
الذى ا مذاي الهذا   يحيذى بذن الحسذين ذ مؤسذس ال ولذة واإلمذاي المهذ   هذو : يحمذ  بذن يحيذى الم هضذى ظ ينههذي نسذبه 

هذذ ظوهبحذ  مذي اليلذويظ وصذنف 265يو  264اليي ية ظ والمذه  الها و  اليي   مي اليمن ذ ولذ  مذي م ينذة ذمذا  سذنة 
الهصذذانيفظ وانهمذذع النذذاس بمصذذنماهه  سذذيما الم هيذذةظ مذذ ن عمذذ ة يي يذذة الذذيمن مذذي تميذذع تهاهذذه علذذى األيهذذا  و ذذ حه 

هذ ظ ولي يهي له األم  مستن ب صذ  صذنياءظ وبيذ  مذ ا ه 293اليخا ظ باييه الناس عن  موأ اإلماي الناص  سنة والبح  
هذذذذ بالطذذذاعون الكبي .انخذذذ : البذذذ  الطالعظ 244مذذذن السذذذتن عكذذذف علذذذى اليلذذذي والهصذذذنيف حهذذذى هومذذذاه اهلل هيذذذالى سذذذنة 

 .22وما بي هاظ  قي اله تمة 139ال وكانيظ ص
 .144ىسماعي  بن محم  ظ مخطوط ظ و قة  قي (المواص  ظ 2)
. وميذذه قذذا  123(ال سذذطاس الم بذذو  الكا ذذف لميذذاني مييذذا  الي ذذو  ظ الحسذذن بذذن عيالذذ ين ظ مخطذذوط ظ و قذذة  قذذي 2)

بي  ين ذك  بان تلة اليي ية علذى ال ذو  بحتيذة قذو  يميذ  المذؤمنين علذي  ضذي اهلل عنذه : ) بيذض كذ ي يهذ  البيذأ 
سذهخه نا انذه ي يذ  بهذي هنذا اليي يذة لذذك ه مذي ب ايذة المبحذث ين )) الخذاه  مذن قذو  يهذ  البيذأ ينذه ينه ليس بحتة ( وا

حتذذة ظ وبذذه قالذذأ ا ماميذذة..( نذذي ذكذذ  ين تلذذة اليي يذذة علذذى ذلذذال ييضذذًاظ نذذي ع ذذ  بذذبن بيذذض يهذذ  البيذذأ قذذالوا بيذذ ي 
 الحتية ظ مم ابلة تلة اليي ية بيضهي .

 .632 ظ صوانخ  هامش المح   لمنهاج الوصو 
 .553ظ ص 1( حا ية على ه اية الي و  ظ ج9)
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قلذذأ : ىذا وتذذ  احهمذذا  مذذي ين يخذذالف قذذو  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه ظ مذذا تذذاء عذذن النبذذي صذذلى اهلل 
كذون حتذة واحهمذا  ين يذ   مخالمذًا لمذا عليه وسلي  مهذا  لي  على ين قوله لذيس بحتذة ظ وكيذف ي

نبأ عن  سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلي ليذ  كي ي علمه بالح يث وا  ظ وبمذا ين اتههذا ه  ضذي 
اهلل عنه يمكن ين ي   مخالمًا لما نبأ عن ال سو  مما لي يبليه من ظ مهذذا واضذ  مذي ين اتههذا ه 

ط ال ذو  بحتيذة قولذهظولكن هذذا يذ   علذى ين ق  يكون صوابًا ويحهم  الخطب ظ ومع ا حهما  يسذ 
مذه  علي  ضي اهلل عنه عن  اليي ية  ي ت  من مذه  يي ه من الصحابةظ ىذا لذي يوتذ  مذاي  ه 

 من  لي  ن لي عن النبي صلى اهلل عليه وسلي .
قا  اإلماي المه   مي   ج المييا  ظ بيذ  ين سذلي واسذه   علذى ين قذو  اإلمذاي علذي  ضذي  - 

 ليس  حتة .. اهلل عنه
) ويبلذذل مذذا يكذذون ظ ين قذذو  علذذي عليذذه السذذ ي ظ كذذالخب  اسحذذا   ظ وقذذ  يتذذوي مخالمهذذه ظ حيذذث 

 .  (14)ييا ضه       ميا ض ظ مكذلال هذا((
قلأ : وهذا كالذ  قبله ي   على ين ل و  علي  ضي اهلل عنه وميلهظ عن  اليي ية ميية على قو  

 يي ه من
 عن هي باله تي  ىن لي ييا ضه ما هو يقوى منه .الصحابة ظ مهو يح ى        

 
قو  يمي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنه وميله وه  ي ه ظ حتة من تملذة األصذو  ظ  القول الثاني:

 ويت  مهابيهه وموام هه مي ك  ما نبأ عنه وهح ي مخالمهه.
ظ واألميذ  الحسذين بذن محمذ   (11)وهذا ال و  هو يح  قولي اإلماي المنصو  باهلل عب اهلل بذن حمذية 

(12)  

                                                 

 .626( منهاج الوصو  ظ ابن الم هضى ظ ص14)
. حيذث قذا  مذي مسذبلة) الكذ ي مذي هذ تي  الخبذ  224(صموة ا خهيا  مي يصو  الم ه ظ عب اهلل بن حمذية ظ ص 11)

 -التماعذة يحذ  ىلينذا مذن قولذال وحذ ال(بيم  األكن ( هيلي ا على قو  عبي ة السلماني ليلي  ضي اهلل عنه )قولال مي 
ي  مذي مسذبلة بيذذع يمهذاأ األو  ظ وكذان علذذي هييذ  اتههذذا ه ىلذى تذواي ذلذذالظ بيذ  ين كذذان يذ ى المنذع مذذع عمذ  وييذذ ه 

ق ا  علذي عليذه السذ ي علذى الميذ  يو ال ذو   -من الصحابة  ضي اهلل عن التميع وع ي ىنكا  علذي  ضذي اهلل عنذه)واا
ة األصذذو ( بينمذذا لذذي يهيذذ ض لذذذك  موقمذذه مذذن مذذذه  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه مذذي مضذذانها مذذن يو الهذذ ال عنذذ نا مذذن تملذذ

كهابه كمسبلة )الك ي مي ين قو  الصحابي مي المسا   ا تهها ية اذا لي ييلي لذه مخذالف لذيس بحتذة( م ذ  صذ ج مذي 
ولذذي يسذذذهنن يحذذذ ا. انخذذذ   هذذذه المسذذذبلةظ ببنذذذه    ليذذ  علذذذى وتذذذو  اهبذذاع آحذذذا  الصذذذحابة مذذذي يقوالهذذا وهحذذذ يي خ مهذذذاظ

 من الكها  نمسه. 229-222ص
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ظ ونسذذبه صذذاح  المصذذو  اللؤلؤيذذة ىلذذى تمهذذو  ي مذذة اليي يذذة  (13)والحسذذينبن ال اسذذي بذذن محمذذ    
(14) 

ظ وقذذا  اإلمذذاي يحيذذى بذذن حمذذية: هذذو قذذو  (15)وقذذا   مذذي ال سذذطاس: ىنذذه م هضذذى كذذ ي تلذذة اليي يذذة
 . (16)ال لي  من اليي ية 

 لمبحث الثاني: األدلة والمناشة :
 أدلة القائلين بعدم الحجية : -أ 

 اسه   ال ا لون بي ي الحتية بي ة ي لةظ ويهمها الهالي:
نبأ ين الصحابة  ضي اهلل عنهي ظ خالموا عليذًا  ضذي اهلل عنذهظ مذي كنيذ  مذن المسذا    .0

الم هية  ولي ينك علي  ضي اهلل عنه خ مهي ىياه بوته ظ مهذا خاه  مي ينه وام هي على 
ظ وكذذان التذذ ا  بيذذنهي ي ذذع مذذي المحامذذ  والمحاضذذ  ظ ولذذي (12)علذذيهيين قولذذه لذذيس بحتذذة 

ينكذذذ  يحذذذ  مذذذن الحاضذذذ ين علذذذى مذذذن خذذذالف عليذذذًا مذذذي المسذذذا   الم هيذذذة ويي هذذذا ظ مكذذذان 

                                                                                                                         

 .122ال سطاس الم بو  الكا ف لمياني مييا  الي و  ظ الحسن بن عيال ين بن الحسن ظ مخطوط ظ و قة  قي 

 .545ظ ص 1(حا يةعلى ه اية الي و  ظ ج12)

هصذانيف منهذا وهو األمي  الحسين بن محم  بن يحم  بذن يحيذىظ  ذ ف الذ ينظمن يعذ ي اليهذ ة صذاح  ال
. ن ذذ  عذذن ه تمذذة ال اضذذذي الحتذذي الهذذي اقهبسذذها مذذن كهذذا  مطلذذذع 663يو 662 ذذماء األواي هذذومي سذذنة 

البذذذ و ومتمع البحذذذذو  ألبذذذي ال تذذذذا ظ ويلح هذذذا بم  مذذذذة كهذذذذا  األميذذذ  الحسذذذذينظ  ذذذماء األواي مذذذذي يحا يذذذذث 
 .13األحكايظ ص

هذو لذي يذذك  مذي المسذبلة خ مذًا مطل ذًاظ بخذ ف ظ و  545ذذ 544ظ ص  1(ه اية الي و  ظ الحسذين بذن ال اسذي ظ ج13)
الواقذذعظ ممذذي المسذذبلة خذذ ف كبيذذ  بذذين اليي يذذة كمذذا بينذذاه سذذاب ا. وهذذو : الحسذذين بذذن ال اسذذي بذذن محمذذ  بذذن علذذي الييذذ   

هذذ ظ مذن آنذذا ه : ه ايذة الي ذذو  1454هذذظ م يذذه يصذولي ظ ي يذ  ظ هذذومي بم ينذة ذمذا  سذذنة 999 ذ ف الذ ين ظولذذ  سذنة 
يذذذذة األصذذذذو ظ وهذذذذو كهذذذذا  نمذذذذيس يذذذذ   علذذذذى طذذذذو  بذذذذاع مصذذذذنمه وقذذذذوة سذذذذاع ه.انخ : البذذذذ   الطذذذذالعظ مذذذذي  ذذذذ ج يا
 .41ظ ص 4ميتي المؤلمين ظ عم  كحالة ظ ج -149ظاله تمة  قي232ال وكانيظص

 256(المصو  اللؤلؤية ظ صا ي ال ين الويي  ظ ص 14)
 .122(ال سطاس ظ الحسن بن عيال ين ظ مخطوط ظ و قة  قي 15)
 . ون له عن الحاو  لإماي يحيى بن حمية . 144  ظ اسماعي  بن محم  ظ مخطوط ظ و قة  قي (المواص16)

 

ظ ن ذذً  عذذن الحذذاو  لإمذذاي يحيذذى بذذن  141(المواصذذ  ظ ىسذذماعي  بذذن محمذذ  بذذن ىسذذحا  ظ مخطذذوط ظ و قذذة  قذذي 12)
 حمية. 

 .626 هضى ظ ص.منهاج الوصو  ظ ابن الم122المسطاس ظ الحسن بن عيال ين ظ مخطوط ظ و قة  قي
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ىتماعذذًا علذذى األقذذ  سذذكوهيا علذذى تذذواي مخالمهذذهظ وعذذ ي حتيذذة قولذذه علذذى مذذن عذذ اه مذذن 
 الصحابة . وهو المطلو  .

ه مي الخيناأ ظ مذ  يييذ  اتههذا ه علذى اتههذا  النبذي ىن كان اتهها  علي  ضي اهلل عن .9
 .(12)صلى اهلل عليه وسليظ وق  خالمه هو ويي ه 

ي مذذة يو  ه ويعذذ ي ي ذذياعهظ قذذ  خذذالموه مذذي مسذذا   كنيذذ ة ظ ولذذي ينبهذذوا علذذى ال تذذوع مذذي  .3
متههذذ اههي  وهماصذذي  مذذذاهبهي ىليذذه ظ و  اكهمذذوا باسنذذا  الم ويذذة عنذذه عذذن ي لذذة الكهذذا  

 ( . 19والسنة )
 أدلة القائلين بالحجية : -ب 

اسذذه   ال ذذا لون بحتيذذة قذذو  يميذذ  المذذؤمنين علذذي  ضذذي اهلل عنذذه وميلذذه ظ بذذبم ين   يسذذيين ظ      
 األو  : اليصمةظ الهي انبهوها لهظ وبنوا عليها ينه   يمكن ان ي ع منه خطب مي ا تهها .

ه وسليظ  يوا ينها ه   على وتو  اهباعه وعذ ي والناني: ي لة ن لية عن ال سو  صلى اهلل علي     
 تواي مخالمهه ظ وين قوله وميله ك و  ال سو  صلى اهلل عليه وسلي وميله .

وسذذذوف نذذذو   هذذذذين الذذذ ليلينظ والمناق ذذذاأ الذذذوا  ة حولهمذذذا ظ للوصذذذو  ىلذذذى مذذذ ى قوههمذذذا مذذذي     
 ال  لة على ما يو  أ من يتلهظ وذلال على النحو الهالي :

 :(91)العصمة .0
احهال ال ذا لون مذن اليي يذة بحتيذة قذو  يميذ  المذؤمنين علذي  ضذي اهلل عنذه وميلذه ظ  ون ييذ ه    

عنذذذذ هي  ون ييذذذ ه مذذذذن  (21)مذذذن الصذذذحابة الكذذذذ ايظ ببنذذذه  ضذذذي اهلل عنذذذذه  قذذذ  نبهذذذذأ لذذذه اليصذذذمة 
 الصحابة.

                                                 

لهذذا خذالف الصذحابة  ضذي اهلل عذنهي اتههذا  قا  الت  :) و  32ظ ص . 2(نخاي المصو  اللؤلؤية ظ الت   ظ ج12)
النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وآلذذه وسذذلي مذذي المذذ اءظ ومذذي الخذذ وج ىلذذى يحذذ ظ ومذذي النهذذي عذذن صذذوي الذذ ه ظ ومذذي النهذذي عذذن 

(: ىن كذان  ييذًا  ييهذه ملذيس بذ ي ظ 2با  الصخ ة. وقذالوا لذه يذوي بذ  )ال  آن مي الحالظ وخالمه الب اء بن مي و  مي اسه 
ن كذان وحيذذًا مذذ   ي  لنذذا مذذع  ي  اهلل. م ذذا : بذذ   ي   ييهذذهظ و تذذع ىلذذى  ييهذذي. وخالمذذه يميذذ  المذذؤمنين كذذ  ي اهلل وتهذذه  واا

به الن بذي صذلى اهلل عليذه وآلذه وسذليظ كمذا مي ه ال قه  الذ  يم ه ب هله حين اه همه ببي ولذ ه موتذ ه متبوبذًا مه كذهظ وصذو 
ذة  ذة علذى اليمذوي حه ذى يسذهن  ىلذى حت  يخ ته مسلي. وييذ  ذلذال ممذا يطذو  هيذ ا هظ وي ضذي بذبن كذ  اتههذا  لذيس بحت 

 .32ظص2( نخاي المصو  اللؤلؤيةظجح ي ية
 626ظ ص.وانخذ  منهذاج الوصذو  ىلذى مييذا  الي ذو  ظ ابذن الم هضذى 546ظ ص  1(حا ية ه ايذة الي ذو  ظ ج19)
 ن   عن الحاو  لإماي يحيى بن حمية. 144المواص  ظ ىسماعي  بن محم  بن ىسحا  ظ مخطوط ظ و قة  قي  -
 .2(الم ا  باليصمة ظ سيبهي همسي ه ص24)
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ووتذذذو  هذذذذه اليصذذذمةظ يمهنذذذع ميهذذذا ين يخطذذذيء مذذذي اتههذذذا ه ظ مهنبذذذأ الحتذذذة ل ولذذذه وميلذذذه وهذذذو 
 لمطلو  .ا

 وهذا ا سه    اعه ض عليه من وتوه:
: ىنباأ اليصذمة ليلذي  ضذي اهلل عنذه لذيس يمذ ا مهم ذا عليذه بذين علمذاء األمذة ظ بذ  و  حهذى  أولا 

 بين علماء المذه  اليي   نمسه .
مبه  السنة   ينبهون اليصمة ليي  النبي صلى اهلل عليذه وسذلي ظ بمينذى ينذه   يوتذ  نذص قذاطع 
مهواه  بنبوأ اليصمة لم   من يم ا  ا مة ظ يي  النبي صذلى اهلل عليذه وسذلي ظ   ليلذي و  لييذ ه 

 .(22)من صحابة  سو  اهلل صلى اهلل عليه وسلي ظ  ضي اهلل عن التميع 
و  بيض الصحابةظ يو من يي هي لي يي ف وقوع ذن  منهي ظ ومن هذا حاله م ذ  وهذا   يمنع وت

حاي م هبذة المحموخيذة يو اليصذمة ظ ولكنهمذا علذى مذ ض وتو هذا ظ لذي يخبذ  عنهذا بذ لي  ن لذي ظ 
مليسأ واتبا سمييا ألح  يي  نبينا صلى اهلل عليه وسذليظ و  يتذ  علينذا اعه ذا ه ظ مكذ  مذ   مذن 

 .(23)ين   ي ع منه ذن ظ ويتوي ين ي ع  األمةظ يتوي عليه
ويمذذا عنذذ  اليي يذذة م ذذ  ينكذذ  نبذذوأ اليصذذمة ليلذذي  ضذذي اهلل عنذذه ظ بيذذض كبذذا  علمذذا هيظ ومذذنهي 
 -اإلمذاي الييذ   الكبيذ  يحيذى بذن حمذية ظ حيذث قذا  : )) ولذيس حكمذه ذ ي  علذي  ضذي اهلل عنذه

 عواهذذا ييذذ  محكمذذة مذذي  حكذذي صذذاح  ال ذذ يية مذذي األحكذذاي ظ خاصذذة مذذع عذذ ي اليصذذمة ظ مذذ ن
 .(24)ح هظ لما يي ض مي   لهها من ا حهما  ال و  (( 

ومذذع وتذذو  هذذذا اإلنكذذا  لنبذذوأ اليصذذمة ليلذذي  ضذذي اهلل عنذذه ظ يصذذي  ا سذذه    بهذذا علذذى هذذذا 
األمذذ  الخطيذذ ظ وهذذو كذذون قولذذه وميلذذه حتذذة واتذذ  ا هبذذاع  ون ييذذ ه مذذن الصذذحابةظ محذذ  هذذ    

 .يس ط ميه هذا ا سه    
ذ لو امه ضنا ين اليصمة نابهة ليلي  ضي اهلل عنه  ون يي ه من الصحابةظ مما ع قة ذلذال  ثانيا

 بنبوأ الحتية ل وله وميله ؟
ماليصذمة:ي ا  بهذا مذي حذ  األنبيذذاء علذى الذ ات ظ ا مهنذاع مذذن صذ و  الكبيذ ة والخسيسذة مطل ذذًا ظ 

 او خطًب.وص و  الصيي ة يي  الخسيسة عم ًاظ ويتوي ص و ها سهوًا 

                                                                                                                         

 .256(المصو  اللؤلؤية ظ صا ي ال ين الويي  ظ ص 21)
 .95(حتية السنة ظ عب اليني عب الخال  ظ ص22)
 

مخهصذذ  الهحمذذة ا ننذذى ع ذذ ية ظ  ذذاه عبذذ اليييي الذذ هلو  ظ  - 93عبذذ الخال  ظ ص (حتيذذة السذذنة ظ عبذذ اليني 23)
 .122ص 
 546ظ ص  1. حا ية على ه اية الي و  ظ ج164ظص2(ا نهصا على علماء األنصا ظ يحيى بن حميةظج24)
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ولكذذذن األنبيذذذاء الميصذذذومون باهمذذذا ظ   يصذذذ ون علذذذى صذذذيي ة صذذذ  أ عذذذنهي سذذذهوًا او خطذذذبظ و  
ي  هي الوحي عليهاظ ب  ينبهون مينههون ظ وي   ون األمة ىلى ين ماحص  منهيظ كان علذى سذبي  

 (25)السهو ل   يهبيوا ميه
تههذا ظ ووقذذوع ذلذذال مذذنهيظ ممحذذ  يمذا نبذذوأ اليصذذمة  تههذذا اههيظ عنذ  ال ذذا لين بنبذذوأ هيبذذ هي با 

 خ ف بينهي .
حيث ذه  ىلى تواي وقوع الخطب مي ا تهها  الصا   عن النبي صلى اهلل عليه وسلي ظ 

والحنابلذذذذةظ  -ي  ال ذذذذاميية -ظ وقذذذذا  مذذذذي اإلحكذذذذاي ىنذذذذه مذذذذذه  يكنذذذذ  يصذذذذحابنا (26)يكنذذذذ  الحنميذذذذة 
 (29)وابذذذن الحاتذذذ ظ (22)مذذذ  ظ واخهذذذا ه اس(22)ويصذذذحا  الحذذذ يث والتبذذذا ي وتماعذذذة مذذذن الميهيلذذذةظ

ويكذذ  اسمذذ  ظ ين ال ذذا لين بتذذواي الخطذذب علذذى النبذذي  ( ظ 31)وصذذاح  مسذذلي النبذذوأ  (34)والكمذذا ظ 
 .(32)صلى اهلل عليه وسلي مي ا تهها  ظ اهم وا على ينه   ي   عليه ظ ب   ب  من هنبيهه 

اتههذذا  النبذذذي صذذذلى اهلل واخهذذا  الي مذذذة عبذذ اليني عبذذذ الخال  ظ تذذواي وقذذذوع الخطذذب مذذذي 
عليه وسليظ ولكنه ىذا وقعظ م ب  من الهنبيه عليه مو ًا ظ م ذا يق على اتهها هظ ولي ينبذه علذى خطذب 
ميهظ    ذلال علذى ان حكمذه حذ  ظ ميكذون حتذة يتذ  اليمذ  بهذاظ بمنابذة الحكذي المذوحي بذه ظ ىذ 

 .(33)ه  ي ه هيالى وحي ظ كما ين ه  ي  النبي سنة
                                                 

 ومذذذذا بيذذذذ هاظ قذذذذا  ال ذذذذيم عبذذذذ اليني) وهذذذذو مذذذذذه  البيضذذذذاو ظ134(حتيذذذذة السذذذذنة ظ عبذذذذ اليني عبذذذذ الخال  ظ ص25)
وصذذاح  الحاصذذ  كمذذا مذذي  ذذ ج اإلسذذنو ظ واخهذذا ه  ذذا حا المواقذذف والم اصذذ ظ ونسذذبه مذذي الطوالذذع و ذذ حها ىلذذى يهذذ  
السنةظ واخها ه مي المساي ة ونسبه  ا حها ىلى تمهو  يهذ  السذنةظ وهذذا هوالذذ  اخهذا ه( ويحذا  علذى :  ذ ج اإلسذنو  

ظ  249الطوالذذذذذذذع و ذذذذذذذ حها ص-143ص2 ذذذذذذذ ج الم اصذذذذذذذ  ج - 246ظ ص3 ذذذذذذذ ج المواقذذذذذذذف ج-239ظ ص 2ظ ج
 .199ظص1المساي ةظج-199ص1ج
 399ظ ص3(اله  ي  والهحبي  ظ ابن يمي  الحاج ظ ج26)
 444ظ ص 4(اإلحكاي ظ اسم   ظ ج22)
 444ظ ص 4(اإلحكاي ظ اسم   ظ ج22)
 624ظ ص 3(  ج مخهص  المنههى ظ اليض  اإليتي ظ ج29)
  441ظ ص 3(اله  ي  والهحبي  ظ ابن يمي  الحاج ظ ج34)
 643ظ ص 2(مواه  ال حموأ   ج مسلي النبوأ ظ عب اليلي األنصا   ظ ج31)
ظ 2ذ مذواه  ال حمذوأ ظ ج 212ذ حتيذة السذنة ظ عبذ اليني عبذ الخال  ظ ص 444ظ ص 4(اإلحكذاي ظ اسمذ   ظ ج32)

   614ظو ص 643ص
  2ي األنصذذا   ظ جظ انخذ  : مذواه  ال حمذوأ ظ عبذ اليل 222ذذ 221(حتيذة السذنة ظ عبذ اليني عبذ الخال  ظ ص 33)

 643ص
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يلمذذاء مخهلمذذون مذذي عصذذمة اتههذذا  النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وسذذليظ بنذذاء علذذى مذذ ذا كذذان ال

عصذذذمهه مذذذن المياصذذذي المهمذذذ  علذذذى ذلذذذال بيذذذنهي مذذذي التملذذذة ظ ممذذذن بذذذا  يولذذذى ييذذذ ه ممذذذن قيذذذ  
بيصذذمهه عنذذ  بيضذذهيظ علذذى مذذ ض الهسذذليي بذلالظوقذذ  ذهذذ  بيذذض علمذذاء اليي يذذة ال ذذا لين بنبذذوأ 

ه يي بذذين نبذذوأ اليصذذمةظ وبذذين نبذذوأ الحتيذذة ألقوالذذه اليصذذمة ليلذذي  ضذذي اهلل عنذذهظ ىلذذى منذذع الذذ
وامياله ا تهها يةظ ف ) نبوهها ليلي  ضي اهلل عنهظ   ي ضي ببن ك مه مي ا تهها ياأ حتذة 
ظ ألنه ىنما هنبأ اليصمة عما هو عصيان ظ وم هضى اإلني ظ وليس لهذا م خ  مي ا تهها يذاأ 

ن كان المصي  واح اظ ملذيس المخذالف لذه آنمذًا و  ظ ألنه ىن كان ك  متهه  مصي  مواض  ظ و  اا
عاصذذذيًا ظ و  هذذذ   اليصذذذمة علذذذى امهنذذذاع مذذذا هذذذذا حالذذذه ظ وقذذذ  تذذذاي الخطذذذب علذذذى  سذذذو  اهلل مذذذي 

وص ج بيضهي بتواي اليلذط مذي (34)ا تهها  ظووقع منه ظ مع كون مي يعلى   تاأ اليصمة ..(
ييلذذط المتههذذ ظ و  يبطذذ  بذذذلال كونذذذه  ا تههذذا  الصذذا   عذذن الميصذذويظ م ذذا : )) وقذذ  يتذذوي ين

ىمامذذذا ميصذذذوما وقذذذ  و   السذذذمع بهصذذذوي  مهذذذذوى النبذذذي سذذذليمان  ون مهذذذوى يبيذذذه عليهمذذذا السذذذذ ي 
)).........(35) . 

ويمكذذن ال ذذو  بنذذاء علذذى مذذا سذذب  بذذبن بيذذض ال ذذا لين بيصذذمة علذذي  ضذذي اهلل عنذذه مذذن 
ليصذذمة مسذذهليما لل ذذو  بالحتيذذةظ ألن اليي يذذةظ م قذذوا بذذين الحتيذذة واليصذذمةظ ولذذي يتيلذذوا ال ذذو  با

 الخطب مي الحكي والمهيا ليس ذنبًاظ متيلوا  لي  اليصمة مسه   عن  لي  الحتية.
وبحسذذ  مذذا ه ذذ ي مذذ ن اليصذذمة ليلذذي  ضذذي اهلل عنذذه ظ   ينبههذذا لذذه يهذذ  السذذنة ظ ووقذذع 

صذذذذالحة الخذذذذ ف بذذذذين اليي يذذذذة مذذذذي ىنباههذذذذا لذذذذه ظ وبيذذذذض مذذذذن ينبههذذذذا مذذذذنهي لذذذذه ظ ينمذذذذي ان هكذذذذون 
 ل سه    بها على حتية قو  يمي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنه وميله.

ومذذع كذذ  هذذذا ا خذذه ف والهذذ    مذذي نبذذذوأ اليصذذمة ليلذذي  ضذذي اهلل عنذذه ظ ومذذي مذذذ ى 
قاطيذًا مذي  ص حيهها ذ على م ض نبوهها ذ على ىنباأ حتية يقوالذه ويميالذهظ م نهذا   هصذل   لذي ً 

 .هذه المسبلة اليخيمة
  هذه ا حهما أ المحيطة باليصذمة ظ مذ ن ال ذا لين بالحتيذة مذن اليي يذةظ بحنذوا عذن ولك

  لي  آخ  ي   على صحة قولهي ظ وهو ما سني ضه ونناق ه هاليًا .
 أدلتهم النقلية على حجية مذهب علي رضي اهلل عنه. .9

                                                                                                                         
 

 546ظ ص 1(عيال ين بن الحسن ظ   ج البح ظ ن ً  عن حا ية على ه اية الي و  ظ ج34)

ذذ منهذاج الوصذو  ظ ابذن الم هضذى 32ذذ 36ظ ص2ومي نمس هذا المينى انخ  ظ نخاي المصذو  اللؤلؤيذة ظ التذ   ظ ج
 626ظ ص 

 ؟426ظ ص 1(متموع اإلماي حمي ان بن يحيى ال اسمي ظج35)
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وا  ويميذذا  يميذذ  اسذذه لوا ببحا يذذث كنيذذ ة مذذن السذذنة النبويذذةظ يوا ينهذذا هذذ   علذذى نبذذوأ الحتيذذة ألقذذ
 المؤمنين علي  ضي اهلل عنه .

ومذذذن يبذذذ ي علمذذذاء اليي يذذذة الذذذذين ذكذذذ وا ذلالظالحسذذذين بذذذن ال اسذذذي ظ حيذذذث ذكذذذ  تملذذذة مذذذن       
األحا يث النبوية   يى ينها مهواه ة المينى مي ال  لة على حتية  قو  يمي  المذؤمين علذي  ضذي 

 (36)اهلل عنه 
يذذ ا  يهمهذذاظ مذذع مناق ذذهها سذذن ا ومهنذذا ويمكذذن ه سذذيي هذذذه األحا يذذث الذذى مت مذذوعهين يساسذذيهينظ واا

 الهالي:  و  لةظ على النحو
 : يحا يث ههح ث عن سية علي علي  ضي اهلل عنهظ أول
 ومن هذه ا حا يث الهي يو  ها مي هذاالمينى :    
 (32)ي  ذ ص ينا م ينة اليلي وعلي بابها ظ ممن ي ا  اليلي مليبأ البا  ص     
 (32)  ذ صعلي مع ال  آن ظ وال  آن مع علي ظ ولن يهم قا ص   
ن الح  ميال  ظ والح  على لسانالص     (39)ج ذ ص.....واا

                                                 

 545ظ ص1(ه اية الي و  ظ الحسين بن ال اسي ظ ج36)
ظ وصذذذذححه الحذذذذاكيظ وهي بذذذذه الذذذذذهبي م ذذذذا  بذذذذ  موضذذذذوع. 4632ظ  قذذذذي  132ظ ص 3(المسذذذذه  ال ظ الحذذذذاكي ظ ج32)

والحذذ يث اخهلذذف اليلمذذاء مذذي الحكذذي عليذذه ظ مصذذححه الحذذاكي كمذذا ذك نذذا سذذاب ا ظ وحسذذنه المنذذاو  وابذذن حتذذ ظ وينكذذ ه 
  ي يذذ  منكذذ  ظ وقذذا  الذذ ا قطني : الحذذ يث مضذذط   ييذذ  نابذذأ ظ وضذذيمه الهينمذذي ظ وقذذا  البخذذا   ظ وقذذا  اله مذذذ

 ابن حبان : هذا  يئ   يص  له من ح يث ابن عباس ظ و متاه  ظ و  األعمش...(
وحكي عليه بالوضع ك  من ابن التذوي  ظ والذذهبي ظ و ذيم اإلسذ ي ابذن هيميذة ظ وال ذيم محمذ  ناصذ  الذ ين األلبذاني 

ظ  92ذ يسذنى المطالذ  مذي احا يذث مخهلمذة الم اهذ  ظ ص 3223ظ  قذي  26-25ظ ص6نخذ : سذنن اله مذذ  ظ جظ ا
مذيض ال  ي  ذ ج التذامع الصذيي  ظ المنذاو  ظ  -322ظ ص12ذ  متمذوع المهذاوى ظ ابذن هيميذة ظ ج  394 قذي الحذ يث

ذذذذذذ -14624 قذذذذذي  ظ143ظ ص9متمذذذذذع اليوا ذذذذذ  ظ الهينمذذذذذي ظ ج-  2245و 2244ظ قذذذذذي الحذذذذذ يث 42-46ظ ص3ج 
ظ  534 -512ظ ص 6.سلسلة األحا يذث الضذييمة والموضذوعة ظ ا لبذاني ظ ج99ظ ص6الت ج والهي ي  ظ ال اي  ظج

 . 2955 قي 
وقذا  الهينمذي: ميذه صذال  -ظ وصححه الحذاكي ووام ذه الذذهبي 4622ظ  قي 133ظ ص 3(المسه  ال ظ الحاكي ظ ج32)

وضذيمه األلبذاني ظ ضذييف التذامع الصذيي   -14262ظ  قذي129ظ 9بن يبي األسو  وهو ضييف ظ متمع اليوا   ظج
 ؟.3242وييا هه ظ  قي الح يث

ظ ىلذذذى اإلمذذذاي ييذذذ  ظ ولذذذي يتذذذ ه مذذذي مسذذذن  ا مذذذاي ييذذذ  553-552ظص1(نسذذذبه بهذذذذا اللمذذذخ مذذذي ه ايذذذة الي ذذذو ظج39)
  الحذاكي بلمذخ )  حذي المطبوعظ كما ينه بهذا اللمخ لي يتذ ه مذي مضذانه مذن كهذ  الحذ يث عنذ  يهذ  السذنةظ ووت هذه عنذ

اهلل عليذذاظ اللهذذي ي   الحذذ  ميذذه حيذذث  ا ( وقذذا  صذذحي  علذذى  ذذ ط مسذذليظ وهي بذذه الذذذهبي مذذي الهلخذذيصظ م ذذا : ميذذه 
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ويتي :هذذذذه األحا يذذذث مذذذي نبوههذذذا م ذذذا  ظ وعلذذذى مذذذ ض صذذذحهها )) ممذذذ لولها خنذذذي ظ ىذ 
بابها  ليسأ بنص ص ي  مي الم عىظ  حهما  ين يكون الم ا  من ح يث)ينا م ينة اليلي ظ وعلي

).... 
هو هوسيه مذي اليلذي وهبحذ ه ظ ىذ الم ينذة لمذا كذان   يهوصذ  ىليهذا ى  مذن بابهذا ظ مكذذلال 
قوله صلى اهلل عليه وسلي ظ ى  ينه لما  ا كه يي ه مذن الصذحابة مذي هحمذ  اليلذي عنذه صذلى اهلل 

حملذه ييذ ه ظ و  عليه وسلي ظ اقهضى هذا الح يث الميية ألمي  المؤمنينظ وهحمله من اليلي ما  ي
 (44)ي ا كه يح  ((

قلأ : يما سية علمه  ضي اهلل عنه مذ  تذ ا  ميذه ظ ويمذا ينذه خذص مذن اليلذي بمذا لذي ييلمذه 
يي ه ممح  نخ  ظ م   س    ضي اهلل عنه )ه  عن كي  يئ مما ليس مي ال  آن( ومي  وايذة )مذا 

ي النسذذمة مذذا عنذذ نا ى  مذذامي لذذيس عنذذ  النذذاس( م ذذا  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه ) والذذذ  ملذذ  الحبذذة وبذذ  
ال  آن ظ ى  مهما ييطى  ت  مي كهابهظ ومامي الصحيمةظ قي  ومامي هذه الصحيمة ظ قا : الي ذ  
 ومكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاال األسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  ظ وين   ي هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلي 

 (41)بكام  (
وكونذذه مذذع ال ذذ آنظ   ي هضذذي ين ييذذ ه مذذن الصذذحابة ليسذذوا مذذع ال ذذ آن ظ ويقصذذى مذذا يذذ   

 يمة لل  آنظ هذا على م ض صحة الح يث وق  ع مأ ماميه .عليه كونه من يكن هي م 
)) ويح يذذذة  قولذذذهظ  يسذذذهليي بطذذذ ن مذذذا قذذذا  بذذذه ييذذذ ه ظ وهذذذو علذذذى الهصذذذوي  خذذذاه  ظ ويمذذذا علذذذى 
الهخط ذذذذة مغنذذذذه ييذذذذ  ميصذذذذوي عذذذذن الخطذذذذبظ والمصذذذذي    يهيذذذذين اهماقذذذذا ظ ممذذذذن ييذذذذن يلذذذذيي هيينذذذذه 

 .(42)لغصابةظ ووتو  ا هباع (
 

 ث ههح ث عن وتو  حبه وموا هه  ضي اهلل عنه ظ ومهابيهة عن  الم قةظ ومنها :نانيا : يحا ي
)من يح  ين يحيى حياهي ويموأ موهي ظ ويسكن تنة الخل  الهي وع ني  بيظ مليهو  

 (43)علي بن يبي طال  ظ م نه  لن يخ تكي من ه ى ولن ي خلكي مي ض لة (

                                                                                                                         

. وذكذذ  ابذذن هيميذذة  وايذذة يخذذ ى بلمذذخ) علذذي مذذع الحذذ  4629ظ  قذذي 134ظص3مخهذذا  بذذن نذذامع سذذاقط. المسذذه  الظج
علي الحوض( وقا : لي ي وه يح  عن النبذي صذلى اهلل عليذه وسذليظ والح  ميهظ ي و  حيث  ا ظ ولن يمه قا حهى ي  ا 

 ؟.122ظص4  ب سنا  صحي  و  ضييف. منهاج السنة النبويةظج
ظ 1وانخذذذ  : حا ذذذية علذذذى ه ايذذذة الي ذذذو  ظ ج-141(المواصذذذ  ظ اسذذذماعي  بذذذن محمذذذ  ظ مخطذذذوط ظ صذذذمحة  قذذذي 44)

 545ص
 .؟6915ظ  قي 951 ي ه  المسلي بالكام ظص ظ وبا 954ظص6943(صحي  البخا   ظ با  الياقلةظ  قي41)
 .44ظ ص 2نخاي المصو  اللؤلؤية ظ الت  ظ ج(42)
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 (44)ما   اهلل () من ما   عليًا ما قني ظ ومن ما قني م   
) ىن األمة سهي   بال مذن بيذ   ظ وانذأ هيذيش علذى ملهذي ظ وه هذ  علذى سذنهي ظ ومذن 

 (45)يحبال يحبني ظ ومن يبيضال يبيضني (
ويتيذذ  بذذبن هذذذه األحا يذذث علذذى مذذ ض صذذحهها ظ مذذالم ا  بهذذا ) اإل ذذا ة ىلذذى مذذاوقع مذذن 

همذذ  ميذذه مذذالي يهمذذ  مذذع ييذذ ه ا خذذه ف ييذذاي خ مهذذه ظ والم قذذة الهذذي يمضذذأ ىلذذى سذذمال الذذ ماء ظ وا
ممن ه  مه ظ كما ي   عليه ح يث ) يكون بين الناس مهنة واخه ف ويكذون هذذا واصذحابه ذ يينذي 

 (46)عليًا ذ مع الح (
 (42)وح يث ) سيكون بي   مهنة م ذا كان كذلال ماليموا علي بن ابي طال  (

 (42)يع ي النبوة (ونحو ذلال من األحا يث المص ج ميها بوقوع المهنة المي و ة من 

                                                                                                                         

ظ وقذذا  صذذحي  ا سذذنا  ولذذي يخ تذذاه ظ وهي بذذه الذذذهبي ظ م ذذا  :  4642ظ  قذذي 139ظ ص3(المسذذه  الظ الحذذاكي ظج43)
قذذا  مذذي متمذذع  اليوا ذذ  ظ . 5462ظ  قذذي  194ظ ص5هذذو ىلذذى الوضذذع يقذذ  . و واه الطب انذذي مذذي الميتذذي الكبيذذ  ظ ج

 .14639ظ  قي 95ظ 9ميه يحيى بن ييلى األسلمي وهو ضييف ظ ج
ظ بلمخ )) ومن ما قذال يذا علذي م ذ  مذا قني (( 4243و 4624ظ  قي  152و 134ظ ص 3(المسه  الظ الحاكي ظ ج44)

ظ  423ظ ص2ي ظ جالميتذذي الكبيذذ  ظ الطب انذذ -وقذذا  صذذحي  اإلسذذنا  ولذذي يخ تذذاه. وهي بذذه الذذذهبي ظ م ذذا : بذذ  منكذذ 
.بلمذذخ) يذذاعلي مذن مذذا قني مذذا   اهللظ ومذن ما قذذال يذذا علذذي 14221ظ  قذي 134ظ ص 9. متمذذع اليوا ذذ  ظ ج3559 قذي 

 ما قني( وقا   واه البيا  و تاله ن اأ.
ظ وقذا  صذح  ا سذنا  ولذي يخ تذاه ظ ووام ذه الذذهبي ظ وضذيمه 4626ظ  قذي 154ظ ص3(المسه  ال ظ الحاكي ظ ج45)

وضذذذيمه األلبذذذانيظ سلسذذذلة األحا يذذذث الضذذذييمة  -244ظ ص6ذكذذذ  ابذذذن كنيذذذ  مذذذي الب ايذذذة والنهايذذذة ظ ج البخذذذا   كمذذذا 
 .4945ظ  قي 556-552ظ ص 14والموضوعة ظ ج

 322ظ  قي  14ظ ص 19(الميتي الكبي  الطب اني ظ ج46)
اإلصذابة  وعياه الحامخ بن حتذ  مذي -6924ظ  قي اله تمة3443ظ ص5(يخ ته يبو نييي مي مي مة الصحابةظج42)

ظ  12ألبذذي يحمذذ  وابذذن منذذ ه وقذذا : ميذذه ىسذذحا  بذذن ب ذذ  األسذذ   يحذذ  المهذذ وكين . اإلصذذابة مذذي همييذذي الصذذحابة ظ ج
 - 14523ظ  قي اله تمة  522ص

وقذذا  ابذذن عبذذ الب : ميذذه ىسذذحا  بذذن ب ذذ  ممذذن   يحذذهال بن لذذه ىذا انمذذ  ظ لضذذيمه ونكذذا ة ح ينذذه. ا سذذهييا  مذذي مي مذذة 
 ظ3125ظ  قي اله تمة1244ظ ص 4الصحابة ظ ج

 ه تمة ابو ليلى اليما   .
ظ   1وانخذذذذ : حا ذذذذية علذذذذى ه ايذذذذة الي ذذذذو  ظ ج-142(المواصذذذذ  ظ اسذذذذماعي  بذذذذن محمذذذذ  ظ مخطذذذذوط ظ و قذذذذة  قذذذذي42)

 .546ذ 545ص
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هذه هي يهي األحا يث الهي احهال بها على نبوأ الحتية ل و  ومي  يمي  المؤمنين علذي بذن يبذي 
 طال  ظ

 وق  ع مأ ما ي و  حولها من ح يث النبوأ وال  لة.
وييضذذًا ومذذن بذذا  الميا ضذذةظلو كانذذأ  األحا يذذث الذذوا  ة مذذي مضذذ  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه 

حتيذذة قولذذه وميلذذه ) م ذذ  و  أ يحا يذذث مذذي تماعذذة مذذن الصذذحابة ظ صذذالحة ل سذذه    بهذذا علذذى 
ظ وين اهلل وضذذع الحذذ  علذذى لسذذانه ي ذذو  بذذه ظ  (49)ههضذذمن األمذذ  با قهذذ اء بهذذي وا ههذذ اء بهذذ يهي 

وين الح  ميه حيث كان ظ وين  ياطين اإلنس والتن هم  منه ظ وهم   منه ظ و  يسذلال ال ذيطان 
ي  الذذوا  ة (51)مسذذال بخواه هذا ظ وييذا ض بهذا هلذال األحا يذث( ظ وكذ  هذذه ممذا يه (54)حيذث سذلال 

 مي ح  علي  ضي اهلل عنهظ والهي اسه   بها على حتية قوله وميله .
وما  اي ين اليي ية ي   ون ع ي حتيذة مذذه  الصذحابي مطل ذًاظ  يذي و و  يحا يذث مذي 
بيضذهي  كذالهي و  أ مذذي حذ  علذذي  ضذي اهلل عنذذهظ واسذه   بهذا بيضذذهي علذى حتبذذة قذو  علذذي 

                                                 

(ومذذن ذلذذال قولذذه صذذلى اهلل عليذذه وسذذلي )) علذذيكي بسذذنهي وسذذنة الخلمذذاء ال ا ذذ ين مذذن بيذذ   عضذذوا عليهذذا بالنواتذذذ 49)
علذذى حتيذذة قذذو  الخلمذذاء ال ا ذذ ين األ بيذذة يبذذي بكذذ  وعمذذ  وعنمذذان وعلذذي  ضذذي اهلل عذذنهي يتميذذين  ظ  ((اسذذه   بذذه

 }2626 قذذذذذي  4/442{واله مذذذذذذ   }4642 قذذذذذي  4/244{ويبذذذذذو  او   }12222 قذذذذذي  5/241{والحذذذذذ يث  واه يحمذذذذذ  
ظ اقهذذ وا بالذذذين مذذن حذذ يث ظ{وييذذ هي ظقذذا  اله مذذذ : حسذذن صذذحي ظ وقذذا  البذذيا  : هذذو يصذذ  سذذن ًا مذذن حذذ يث حذيمذذة 

ظ وقذذا  ابذذن عبذذ الب  هذذو كمذذا قذذا  ظ وط قذذه عنذذ  الحذذاكي مذذي اليلذذي مذذن مسذذه  كه ظ وقذذا : قذذ  }بيذذ   يبذذي بكذذ  وعمذذ  
ظ  194ظ ص 4اسه صذذيأ مذذي هصذذحي  هذذذا الحذذ يث بيذذض ا سه صذذاء : انخذذ  : هلخذذيص الحبيذذ  ظ ابذذن حتذذ  ظ ج

ظ واله مذذذ   }23634 قذذي  2/694{وعمذذ  (  واه يحمذذ  ظ ومنهذذا ) اقهذذ وا بالذذذين مذذن بيذذ   يبذذي بكذذ   -2492 قذذي 
وييذذ هي ظ قذذا  البذذيا  وابذذن حذذيي   يصذذ  لتهالذذة يحذذ   }92ظ  قذذي  112ذذذ 1/112{وابذذن ماتذذه  }3662 قذذي  6/43{

 واهذه وا ن طذاع ظقذا  ابذن حتذ    ا عليهمذذا : يمذا مذولى  بيذي ماسذمه هذ   وقذذ  ونذ  ظوقذ  صذ ج  بيذي بسذماعه مذذن 
 2496ظ  قذي  194ظ ص 4انهماء ما ضيف بسذببه الحذ يث. انخذ : هلخذيص الحبيذ ظ ابذن حتذ  ظ جحذيمة ... مببان 

 وق  اسه   بهذا الح يث على حتية قو  يبي بك  وعم   ضي اهلل عنهما. 
(قا   سو  اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلي ليمذ  بذن الخطذا  )) والذذ  نمسذي بيذ ه مال يذال ال ذيطان سذالكًا متذًا قذط ا  54)

صذحي  مسذلي ظ بذا  مذن  -واللمذخ لذه3623ظ قذي541ييذ  متذال(( صذحي  البخذا   ظ بذا  مناقذ  عمذ ظص سلال متاً 
ظ وقا   سو  اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلي )) ىن اهلل تيذ  الحذ   2396ظ قي1123ظص2مضا   عم   ضي اهلل عنهظج

نمذذي :  واه البذذيا  ظوقذذا  حسذذن ي يذذ ظ قذذا  الهي3622ظ  قذذي  55ظص 6علذذى لسذذان عمذذ  وقلبذذه ((  واه اله مذذذ  ظج
ظ  9والطب انذذي مذذي األوسذذط و تذذا  البذذيا   تذذا  الصذذحي ظ ييذذ  التهذذي بذذن يبذذي التهذذي وهذذو ن ذذة. متمذذع اليوا ذذ  ظ ج

 .616ظ  قي 63ظ ص 2ظوصححه األلباني مي صحي  وضييف التامع ظ ج14421ظ  قي 32ص
 .141(المواص  ظ اسماعي  بن محم  ظ مخطوط ظ و قة  قي 51)

 .546ظ ص1لى ه اية الي و  ظ جوانخ  : حا ية ع
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 ضي اهلل عنه وميله  مهذا ي هضي ين ما قالوه مح  نخ  ظ واا  كيذف هنذهال األ لذة المه ذابهة الذى 
مذة ظ بسذب  اخذه ف األسذماء م ذطظ ميلذيي مذن  ي  مذن اليي يذة   لذة األحا يذث حذ  مذاظ نهذا ال مخهل

الوا  ة مي مض  علي  ضي اهلل عنه وسية علمه ونحو ذلال ظ على حتية قوله وميله ظ ين ينبأ 
حتية مذه  ي  صحابي و  أ ميه يحا يث  الة على سية علمه ومضله ونحو ذلال ييضًا ظ واا  

 ا سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه    وهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان ذلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال هناقضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي منطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 يي  م بو  .
)وييضذذًا ظ م نذذه   يخمذذى علذذى الصذذحابة الكذذ اي هذذذه األحا يذذث مذذي حذذ  علذذي  ضذذي اهلل  

عنه ظ وهي يع ف الناس ببسالي  الخطا  ظ ملو كانأ خاه ة مي الم عى ذ وهو حتيذة قذو  يميذ  
 .(52)المؤمنين علي  ضي اهلل عنه ذ لما ع لوا عنها (

األحا يث الهي ذك أ مي ال  لذة علذى حتيذة قذو  يميذ  المذؤمنين ومما ي   على ين هذه 
علذذذي  ضذذذي اهلل عنذذذه ظ ليسذذذأ خذذذاه ة و نصذذذًا صذذذ يحًا مذذذي المذذذ عى ظ ين عليذذذًا  ضذذذي اهلل عنذذذه 
نمسهظلي يؤن  عنه ينه  عى الصحابة  يو يي هي ىلى وتو  اهباع يقواله ويمياله ظ وهح يي مخالمهه 

 ه وتا لوه ويق هي على ذلال.مي يحكامه ا تهها يةظ ب  خالمو 
 المبحث الثالث: الترجيح:

خه  مما سب  ع ضه من ي لة ال ولين مي المسبلةظ والمناق اأ ال ا  ة حولهمذاظ قذوة ي لذة 
ال ا لين بي ي الحتيةظ لص احهها مي ال  لة على الم عىظ وس مهها مذن الضذيف ال ذا جظ  سذيما 

لمسذا   الم هيذة المخالمذة للم ذهو  عذن علذي  ضذي اهلل وين الم ه الييذ   ي ذهم  علذى الي يذ  مذن ا
ظ ويي ها من (53)عنهظ كما مي مسبلة هح يي بيع يمهاأ األو  ظ ومذه  علي  ضي اهلل عنه توايه

المسا  ظ و لي  الوقوع يؤك  قوة ي لة ال ا لين بيذ ي الحتيذةظ مهذو الذ ات  مذي هذذه المسذبلةظ بحسذ  
 ما خه  ليظ واهلل يعلي.

بي  ين يس  اهلل هيالى كهابة هذا البحث المهواضذعظ ميحسذن ين نسذت  مذي خاهمهذه يهذي  ة:اتمـــالخ
النها ال الهذي يمكذن الخذ وج بهذا مذن هذذا البحذث ويهذي الهوصذياأ المناسذبة لذه ويمكذن ىتمالهذا علذى 

 النحو الهالي:

                                                 

 .141(المواص  ظ اسماعي  بن محم  ظ مخطوط ظ و قة  قي 52)

 .546ظ ص 1وانخ  : حا ية على ه اية الي و  ظ ج

 .32ظ ص3(   ج األيها ظ عب اهلل بن ممهاجظ ج53)
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بيذذض المؤلمذذاأ األصذذولية اليي يذذة وخاصذذة عنذذ  المهذذبخ ين مذذنهي اقهصذذ أ علذذى ذكذذ  ال ذذو   -0
حتية مذه  امي  المؤمنين علي  ضي اهلل عنه عن  اليي ية كما مي  صذاح  كهذا  ه ايذة ب

 الي و  ظ و ون ى ا ة ىلى وتو  ي  خ ف مي المسبلةظ وهو خ ف الواقع.

هنذذذاال ه ذذذا   كبيذذذ  مذذذذن حيذذذث ال ذذذك  علذذذذى األقذذذ  مذذذي هذذذذه المسذذذذبلة بذذذين المذذذذه  الييذذذذ    -9
مذذذه  يميذذ  المذذؤمنين علذذي  ضذذي اهلل عنذذه والمذذذاه  األ بيذذة الهذذي منهذذا مذذن ي ذذو  بحتيذذة 

ضذذمن ال ذذو  بحتيذذة مذذذه  الصذذحابي الم يذذه عمومذذا او مذذذه  الخلمذذاء األ بيذذة خصوصذذاظ 
ومنهي من   ييهب ه حتذة ليذ ي حتيذة مذذه  الصذحابي عنذ هي ي ذك  عذايظ وهمذاييأ اليي يذة 
 بذذنص بيضذذهي علذذى حتيذذة مذذذه  علذذي  ضذذي اهلل عنذذه  ون ييذذ ه مذذن الصذذحابة وهذذو مذذالي

 يوت  قا   به عن  األصوليين من علماء المذاه  األ بية.

 التوصيات:
لي  من اهي الهوصياأ الهي يمكن الهنبيه ىليها من خ   هذا البحث يهمية   اسذة مذ ى 
هبني  مذه  علي  ضي اهلل عنه مي الم ه الها و  اليي   من خ   بحث اسه  ا ي هطبي ذي يبذين 

 األقوا  ال اتحة مي المذه  عن هي. ين  مذه  علي  ضي اهلل عنه على
 

 : أهم المصادر والمراجع
o  اإلحكذاي مذذي يصذذو  األحكذذايظ علذذي بذذن يبذذي علذذي بذذن محمذذ  اسمذذ  ظ ضذذبطه وكهذذ  حوا ذذيه ىبذذ اهيي

 .ه1426-ي2445لبنانظالطبية الخامسة ظ -اليتويظ ا  الكه  اليلميةظبي وأ

o  هح يذ  علذذي -عبذذ اهلل بذن محمذذ  بذن عبذذ الب ا سذهييا  مذي مي مذذة األصذحا : يبذذو عمذ  يوسذذف بذن
 ي.1992-ه1412-بي وأظ األولى- ا  التي  -محم  البتاو 

o   يسذذذنى المطالذذذ  مذذذي يحا يذذذث مخهلمذذذة الم اهذذذ ظ محمذذذ  بذذذن   ويذذذش بذذذن محمذذذ  الحذذذوأظ  ا  االكهذذذ
 لبنان. -اليلمية بي وأ

o  اهلل بذن عب المحسذن اإلصابة مي همييي الصحابةظ يحم بن علي بذن حتذ  اليسذ  نيظ هح يذ :   عبذ
 ي.2442-ه1429اله كي بالهياون مع م كي هت  للبحوثظ األولىظ الماه ةظ 

o  اإلنهصا  على علماء األمصذا مي ه  يذ  المخهذا من مذذاه  األ مذة ويقاويذ  األمذة ظ يحيذى بذن حمذية
ي بن ىب اهيي الحسينيظ هح ي : عب الوها  بن علذي المؤيذ  وع علذي بذن يحمذ  الممضذ ظ مؤسسذة اإلمذا

 يي  الن امية.
o  الب ايذذة والنهايذذةظ ىسذذماعي  بذذن كنيذذ  ال م ذذ ي يبذذو المذذ اءظ ح  ذذه و قذذ  يصذذوله وعلذذ  حوا ذذيه علذذي

 ي.1922-ه 1442 ب  ظ  ا  ىحياء اله اث الي بيظ بي وأظ األولىظ 
o  اله  ي  والهحيي  مي علي األصو ظ ابن يمي  الحذاجظ هصذحي  وضذبط مكهذ  البحذوث وال  اسذاأ مذي

 لبنانظ الطبية األولى ظ أ.- ا  المك ظ بي وأ  ا  المك ظ
o  هلخذذيص الحبيذذ  مذذي هخذذ يال يحا يذذث ال اميذذي الكبيذذ  ظ يحمذذ  بذذن علذذي بذذن حتذذ  اليسذذ  نيظ ظعنذذي

 ي.1964-ه1324بهصحيحه وهنسي ه السي  عب اهلل ها ي اليمانيظ  .ط ظ
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o  لبنذان. مصذو ة عذن  -أالت ج والهي ي ظ عبذ ال حمن بذن يبذي حذاهي الذ اي ظ  ا  الكهذ  اليلميذةظ بيذ و
 ي.1953 -ه1323-طبية مطبية متلس  ا  ة الميا ف الينمانية بحي   آبا  ال كن الهن 

o لبنذذذذذذذانظ الطبيذذذذذذذة األولذذذذذذذى  -حتيذذذذذذذة السذذذذذذذنةظ عبذذذذذذذ اليني عبذذذذذذذ الخال ظ  ا  ال ذذذذذذذ آن الكذذذذذذذ ييظ بيذذذذذذذ وأ
 ي.1926ه1442

o ل ين األلبذاني مكهبذة سلسلة األحا يث الضييمة والموضوعة وين ها السيء مي األمةظ محم  بن ناصذ ا
 ي.2444 -ه1421الميا ف للن   والهوييعظ ال ياضظ األولىظ 

o  . سذذنن ابذذن ماتذذهظ محمذذ  بذذن يييذذ  يبذذو عبذذ اهلل ال يوينذذيظ هح يذذ  محمذذ  مذذؤا  عبذذ الباقيظ  ا  المكذذ
 بي وأ.

o بيذذ وأ   -سذذنن يبذذي  او  سذذليمان بذذن األ ذذيث الستسذذهاني األي  ظ  .ط ظ المكهبذذة اليصذذ يةظ صذذي ا
 هح ي  محم  محي ال ين عب  الحمي .-ن ظ .ألبنا

o    سنن اله مذ )التامع الكبيذ (ظ محمذ  بذن عيسذى اله مذذ ظ هح يذ : ب ذا  عذوا  ميذ وفظ  ا  اليذ
 ي.1996اإلس ميظ األولىظ 

o ه(1424 ذذماء يليذذ  السذذا   عمذذا هحملذذه الكامذذ  ظعلذذي بذذن صذذ ج بذذن علذذي بذذن محمذذ  الطبذذ   )أ 
 ي.1922-ه1442اليمنظ أ-الكب ىظصنياءالطبية األولىظ مكهبة اليمن 

o  صحي  البخا   المسمى التامع الصحي  المسن  من حذ يث  سذو  اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلي وسذنهه
وييامهظ محم  بن ىسماعي  بن ىب اهيي بن الميي ة التيمي البخا  ظ اعهنى به: يبو عبذ اهلل عب السذ ي 

 ي.2446 -ه1422انيةظبن محم  بن عم علوشظ مكهبة ال   ظ ال ياضظ الن
o  صذحي  مسلي)المسذن  الصذحي  المخهصذذ من السذنن بن ذ  اليذ   عذذن اليذ   ىلذى  سذو  اهلل صذذلى اهلل

عليذذه وسذذلي( ظ مسذذلي بذذن الحتذذاج ال  ذذي   النيسذذابو  ظ وبهام ذذه عذذ   مذذن الكهذذ ظ هح يذذ : يبوقهيبذذة 
 ي.2446 -ه1422نخ  محم  الما يانيظ  ا  طيبةظ ال ياضظ األولىظ 

o للؤلؤية مي يصذو  م ذه اليهذ ة اليكيذة ويعذ ي األمذة المحم يذةظ ىبذ اهيي بذن محمذ  بذن عبذ اهلل المصو  ا
صا ي ال ين الذويي  ظ  اسذة وهح يذ  محمذ  يحيذى سذالي عذيان ظالطبيذة األولذى ظىصذ ا  م كذي الهذ اث 

 ي.2442-ه1422-لبنان-والبحوث اليمني ظهوييع  ا  المناه  ظبي وأ
o بوأ مي يصو  الم ه ظعب اليلي محم  بن نخاي ال ين األنصذا   ه ذ يي مواه  ال حموأ   ج مسلي الن

وضبط وهيلي  ىب اهيي محم   مضان ظمطبوع مع المسهصمى لإماي الييالذي ظ ا  ا  قذي ظبي وهلبنذان 
 ظ .ط ظ .أ.

o ه 1391ميض ال  ي    ج التامع الصذيي ظ عبذ ال ؤوف المنذاو ظ النانيذةظ  ا  المي مذةظ بي وهلبنذانظ
 ي.1922

o  ال سذطاس الم بذذو  الكا ذف لميذذاني مييذا  الي ذذو  مذي علمذذي التذ   واألصذذو ظ الحسذن بذذن عيالذذ ين
 ه(ظ مخطوط.929الناص  اليي  )أ

o   متمذذذع اليوا ذذذ  ومنبذذذع الموا ذذذ ظ علذذذي بذذذن يبذذذي بكذذذ  بذذذن سذذذليمان الهيهمذذذي المصذذذ  ظ هح يذذذ : محمذذذ
بيذذذذذ وأظ األولذذذذذىظ عبذذذذذ الما   يحمذذذذذ  عطذذذذذاظ من ذذذذذو اأ محمذذذذذ علي بيضذذذذذونظ  ا  الكهذذذذذ  اليلميذذذذذةظ 

 ي.2441 -ه1422
o متمذذذوع المهذذذاوىظ يحمذذذ  بذذذن عبذذذ الحليي بذذذن هيميذذذةظ هح يذذذ : ينذذذو  البذذذاي وع عذذذام  التذذذيا ظ  ا  الومذذذاء 

 ي.2445 -ه1426النالنةظ  
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o  المتمذذوع المنصذذو  ظ عبذذ اهلل بذذن حمذذية بذذن سذذليمانظ مؤسسذذة اإلمذذاي ييذذ  بذذن علذذي الن اميذذةظ عمذذان .
 ي.2442األ  نظ 

o ألننى ع  يةظ  اه عبذ اليييي يذ ي حكذيي الذ هلو ظ ن لذه مذن الما سذية ىالذى الي بيذة مخهص  الهحمة ا
ه ال ذذيم الحذذامخ يذذ ي محمذذ  بذذن محذذي الذذ ين بذذن عمذذ  األسذذلميظ اخهصذذ ه وهذبذذه سذذنة 1222سذذنة 
ه ع مة الي ا  السي  محمو   ك   األلوسيظ اعهنى بطبيذه طبيذة ت يذ ة باألومسذأ حسذين 1341

 ي1929 -ه1399ه كيةظ  -وليظ مكهبة اي ي  ب ا ع  ا  ال م ةظ اسهانبو حلمي بن سيي  اسهانب
o  المسه  ال على الصحيحينظ محم  بن عب اهلل الحاكي النيسابو  ظ مذع هصذحيحاأ اإلمذاي الذذهبي مذي

الهلخيص والمييان والي اقي مي يماليه والمناو  مي ميض ال  ي  ويي هي من اليلماء األتذ ء هح يذ : 
   عطذذذذذاظ من ذذذذذو اأ محمذذذذذ علي بيضذذذذذونظ ا  الكهذذذذذ  اليلميذذذذذةظ بيذذذذذ وأظ النانيذذذذذة مصذذذذطمى عبذذذذذ ال ا

 ي.2442 -ه1422

o .ميتي المؤلمينظ عم  كحالةظ مكهبة المننىظ بي وأ وع  ا  ىحياء اله اث الي بيظ بي وأ 

o  مي مة الصحابةظ يبونييي يحم  بن عب اهلل بن يحم بن ىسحا  األصبهانيظ هح يذ : عذا   بذن يوسذف
 ي.1992 -ه1419 ا  الوطن للن  ظ األولىظ اليياي ظ 

o .مسن  يحم ظ يحم  بن حنب  يبوعب اهلل ال يبانيظ مؤسسة م طبةظ ال اه ة 
o   الميتذذذي الكبيذذذ ظ سذذذليمان بذذذن يحمذذذ  بذذذن ييذذذو  يبذذذو ال اسذذذي الطب انذذذيظ هح يذذذ  حمذذذ   بذذذن عب المتيذذذ

 ي.1923 -ه1444السلميمكهبة اليلوي والحكيظ الموص ظ النانيةظ
o ة النبويذذةظ يحمذذ  بذذن عبذذ الحليي بذذن هيميذذةظ هح يذذ :   محمذذ    ذذا  سذذاليظ مؤسسذذة ق طبذذة منهذذاج السذذن

 الطبية األولى.

o ه(ظ مطبذوع مذع  ذ ج األيهذا  1332. نبذه مي  تا    ج األيها  ظ يحمذ  بذن عبذ اهلل التنذ ا   )أ
 مي ب اية التيء األو .

o سذذذي بذذذن محم ظالطبيذذذة النانيذذذة ه ايذذذة الي ذذذو  الذذذى يايذذذة السذذذؤ  مذذذي علذذذي ا صذذذو  ظالحسذذذين ابذذذن ال ا
 ه .1441ظالمكهبة اإلس مية ظ

 


