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 مَدمٜ ادّٗفػ

ذم اًمتٕمريػ سم٠مُمػم  اجلٞم٤مد قمٚمامء اًم٘مٌٚم٦م، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م، يمثػمًا ُمـ اًمٙمت٥مصٜمّػ 

يمثػم ُمٜمٝم٤م اعم١مُمٜملم قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف< ؾمٞمام اًمتل اقمتٛمدت ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل ذم ذًمؽ..< 

 ..ضمٚمٞمؾ اًمٕم٤مئدة، قمٔمٞمؿ اًمٗم٤مئدة

إطم٤مدي٨م قمغم ـمري٘م٦م اعمحدصملم  < ومٖمرض سمٕمْمٝم٤م هدأهمراضقمغم ًمٙمٜمّٝم٤م صٜمٗم٧م 

ظمر إرؾم٤مء أصقل امإُم٤مُم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج أهؾ اًمٕم٘مٞمدة، وصم٤مًم٨م سمٕمْمٝم٤م أوأهؾ اًمًػمة، و

اًمٙمٗم٤مح قمٜمٝم٤م قمغم ُم٤ًمًمؽ أهؾ اًمٙمالم، وهّؿ اًمراسمع اًمّمح٦م واًمْمٕمػ قمغم ىمقاقمد أرسم٤مب 

شم٤مريخ امإؾمالم سمٛم٘م٤مرٟم٦م شم٤مريخ قمكّم ُمع شم٤مريخ اًمٜم٘مد واعمّمٓمٚمح، وضمّؾ ؾمٕمل اخل٤مُمس 

، طم٥ًم اعم٘م٤مصد همػم ذًمؽ، وصمّٛم٦م يمام ىم٤مل اًمٜمٌّل  سمٕمكمُّم٦م إف< ؾمٞمام همدر ظمّمقُم

 وإهمراض..

ذم –ًمٙمقٟمف وٓ ؿمّؽ أّن يمّؾ هذا ُمٓمٚمقب ذم ٟمٗمًف، حمٛمقٌد ًمذاشمف، ُمٜمدوٌب إًمٞمف< 

ًمٙمـ ٟمت٩م قمـ ف وٟم٘مٚمف وشمٜم٤مىمٚمف..< حًـ سمثّ ومٞم..< ، أو ُمرّده إًمٞمٝم٤مُمـ ؾمٜم٦ّم حمّٛمد  -إىمّؾ 

ذم إذه٤من واًمّمدور، ٦م قمكّم ص ُمٜمف< ومٚم٘مد شمٌّٕمْم٧م ُمٕمروم٤م ٓ ُمٜم٤مشمٖم٤مير إهمراض ُم

 ذم اعمٙمتقب واعمًٓمقر.. ودمّزأت أطمقاًمف

سم٘مقاقمد أهؾ اًمٙمالم اعمتٜم٤مؾمٞم٦م  ومٛمـ اًمتٌٕمٞمض اعمذُمقم، اخلقُض ذم إُم٤مُم٦م قمكم

ًمًٚمٓم٦م شمٚمٙمؿ  شمـ ـْٝ مقٓه ؾًّع مقٓه»ًمًٜم٦ّم اًمٜمٌّل< يم٢مظمْم٤مع ىمقل اًمٜمٌل ُمثاًل: 

دة ذم أطمًـ خت٤مرجيٝم٤م قمغم ىمقاُمٞمس اًمٚمٖم٦م، ُمـ دون اًمرضمقع إمم اًم٘مقاقمد اًمٔمٜمّٞم٦م اعمٕمتٛم

 اعمٕملّم ًمٚمٛمقمم سم٤مٕومم سمٞم٘ملم..  شظّع أوػ بُؿ بًدي»ٟمص اًمٜمٌل

وطملم احلدي٨م قمـ شم٤مريخ قمكم ورُمقز ظمّمقُمف، ظم٤مّص٦م طمروسمف اعم٘مّدؾم٦م، ٟمجد 

يمؾ هذا ، طمتّك يم٠مّّن٤م ٓ ُمٙم٤من هل٤م..، ذم طملم يتالؿمك  إسمتٕم٤مدًا ُمري٤ًٌم قمـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل

 .. شّمٜ شتٌدر بؽ بًديإ»اًمزسمد سم٘مقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح ًمٕمكّم : 
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ومام ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م قمكّم وذاشمف، أو ُم٤م وصؾ إًمٞمٜم٤م ُمـ ؾمٜمّتف اًمزسمدة : 

ٕم٤مر  اًمٜمٌقّي٦م أطمقاًمف، هق ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة ُمـ اعمشم٤مرخيف وذم هد  قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

ٓ شمٕمر  < ..وإن يم٤من سم٠مسمٕم٤مضاًمٕمٚمٛمّٞم٦م  ـ إصقلُم واطمدٌ  وإن يم٤مٟم٧م قمغم أضمزاء، وسمٜم٤مءٌ 

هذه اعمٜمٔمقُم٦م ومرىم٤ًم سملم اًمت٤مريخ واًمٕم٘مٞمدة وإظمالق واًمنميٕم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع..< إذ 

يمٗمٞمؾ سمتٖمٓمٞم٦م يمّؾ أطمقال قمكّم اًمًاموّي٦م ٙمّؾ، اًمقاطمد ٜمٔم٤مم اًمًاموي اًماًمهذا أّن ٓ ري٥م 

 ..وإروّٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦ّم

ًمٚمتحٚمٞمؼ ذم ومْم٤مئف هق هذا اًمٙمّؾ..<  -ذم ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل- قمكمّ  إذن، ومقاىمع اعمقمم

صمٛمرة ٟمٌقّي٦م قمٔمٞمٛم٦م، وزسمدة ؾماموّي٦م يمريٛم٦م< أضمّٚمٝم٤م أّن يمثػمًا ُمـ اعمجٝمقٓت اًمٕم٘مدّي٦م 

ٙمثػم ، سمّٞمٜم٤مت ضمٚمٞم٤ّمت..< ٓ طم٤مضم٦م ُمٕمف ًمٕمٚمٛمّٞم٦مؾمتْمحك سمف ُمٕمٚمقُم٤مت، واعمٖمٚم٘م٤مت اًم

ُمـ هذا اًمٌٜمٞم٤من، ٕهؾ اجلٜم٤من شمٙمّٚمػ اًمؼمه٤من< ًمٔمٝمقر اعمراد اجلكّم وٓ ٌٞم٤من، اًمًٌط واًم

 وامإيامن، يم٤مًمٕمٞم٤من..

، مم٤ّم رّوج ًمف الء هذا اًمٌٜمٞم٤من، ُمع ضم، سمكّم اًمٚم٤ًمنإذ امإُمٕم٤من ذم اًم٘مٞم٤مس واًمؼمه٤من

ٍماطم٦م اعمٜم٘مقل شمْمٞمٞمٕم٤ًم ٕىمقال اًمٜمٌّقة إصقل< أو شمٖمٞمٞم٤ًٌم ًمقمكّم ذم اًمزُم٤من< أقمداء 

 اؾمتٖمٗم٤مًٓ ًمألًم٤ٌمب واًمٕم٘مقل.سمًٗمًٓم٦م اعمٕم٘مقل< 

ًمتّمٜمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب< وًمٞمس هق إّٓ اًمٞم٘ملُم سم٤مؾمتٌٕم٤مد ًمٜم٤م هذا أىمقى داومع ًم٘مد يم٤من 

، ، ذم قمكّم وذم همػم قمكّم اعم٘مّدؾم٦م ُمراده ومٞمام أوم٤مض ُمـ ؾمٜمّتف أن ٓ يٌلّم اًمٜمٌّل 

 ..وشم٤مرخي٤ًم ذم ُمٜمٔمقُم٦م واطمدة  قم٘مٞمدًة وذقم٤مً 

 ُمرارمء خٓمر قمغم اًم٤ٌمل أْن ٟمّمٜمّػ يمت٤مسم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم ُمقضمزًا ؾمٝماًل، يٜمِمد اًمقىمق  قمغموم

< إًمزاُم٤ًم اًمقزمّ أطمقال اًمٜمٔم٤مم اًمًاموي ذم ُمالُمح ذاك ، واًمٙمّؾ اًمٜمٌقّي ذم قمكمّ هذا 

، ُم٘متٍميـ قمغم ُم٤م يم٤من إؾمٜم٤مده اًمٜمٌلٕهؾ اًمًٜم٦ّم سمام أظمرضمقه ُمـ ـمرىمٝمؿ قمـ 

ٟم٤مهْم٤ًم سمٙمّؾ ُم٤م خيٓمر قمغم اًم٤ٌمل ُمـ طمّؼ اعم٘م٤مل، داطمْم٤ًم ّٕي صحٞمح٤ًم أو ىمقّي،  قمٜمدهؿ

قمـ يمثػم ُمـ اًمؼمه٤من، وقماّم هق حتّمٞمٌؾ ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمت٤مريخ  ؿمٌٝم٦م أو إؿمٙم٤مل، يٖمٜمل 

  .سمٕم٤مضإومراد وإٚمتٗم٤مصٞمؾ وًمعمـ دون احل٤مذق، سم٤مسم٤ًم طمّتك يٗمتح ، طم٤مصؾ اًمًٌط واًمٌٞم٤من
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يند طمديث٤ًم أمجع اخلّمؿ قمغم وٕمػ راٍو ومٞمف..< اًمٚمٝمّؿ إّٓ إذا  ُمع اًمتٜمٌٞمف أّن اًمٙمت٤مب ٓ

< سمام شم٘مّره ىمقاقمد ..، أو ي٤ًمق ًمتح٘مٞمؼ اًمتقاشمرحمتٛمالً أو يم٤من اًمْمٕمػ يم٤من إمج٤مقم٤ًم خمدوؿم٤ًم، 

أئٛمتٝمؿ ذم اًمٜم٘مد، ومتْمٞمف أصقل يم٤ٌمرهؿ أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد< ؾمٞمام اًم٘مدُم٤مء< ومٌٕمض ُمـ 

 ..يمام ؾمٞمّتْمح ذم اعمٓم٤موي شم٠مظمّر قمٜمٝمؿ ىمد شمٚمّٕم٥م ومٞمٝم٤م

تٜم٘مٞمح سمح٤مضم٦م ًمٚمقمكّم، ُم٤م زاًم٧م اعمقمم وٓ خيٗمك أّن يمثػمًا ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل ذم 

شمٗمٙمػم، ؾمٞمام ُم٤م ٟم٤مًمف اًمتِمقيف ًمٚمخٚمػ يمثػمًا مم٤ّم ومٞمف ٟمٔمر واًمًٚمػ ومٚم٘مد شمرك ير< تحراًمو

 اًمتزوير.اًمتحريػ وو

سم٤مُٕمر اًمٞمًػم< وم٤ممإطم٤مـم٦م سمٙمّؾ اًمٜمٔم٤مم اًمٜمٌقّي اًمقارد ذم قمكّم،  ًمٙمـ ًمٞمس هذا

وٓ خيٗمك أّّن٤م  ،، ؾمٜمدًا ودًٓم٦مقمٚمٞمف اًمًالم يًتدقمل امإعم٤مم سمٙمّؾ اًمًٜم٦ّم اًمقاصٚم٦م إًمٞمٜم٤م ومٞمف

 .قاهده٤م وُمت٤مسمٕم٤مهت٤م يمثػمة ًمٚمٖم٤مي٦مُمع ؿم

ُمـ اخلٓم٠م اًم٘م٤مس، ُمًٕمك اًمٞمد اًمقاطمدة،  ًمذًمؽ وم٘مد ٓ يًٚمؿ هذا اعمًٕمك

 ٓ يّدقمل آؾمتٞمٕم٤مب، سمؾ ٓ يٛمٙمـ هذا ذم ٟمٗمس إُمر .. -مإجي٤مزه–واًمٖمٗمٚم٦م، يمام أّٟمف 

ىمّمد سمراُم٩م إؾمالُمّٞم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦ّم، ىمد أىمّره٤م هذا اًمٙمت٤مب أّن إمم شمٚمزم امإؿم٤مرة يمام 

ىمّمدٟم٤مه٤م ًمّمٕمقسم٦م ( اًمِم٤مُمٚم٦م امإؾمالُمّٞم٦مسمرٟم٤مُم٩م ؾمٞمام )أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ  -اجلٛمٚم٦م ذم-

 اعمحّ٘م٘م٦م طمديث٦م اًمٓمٌع. حتّمٞمؾ اعمّم٤مدر

< ومال قمّمٛم٦م إّٓ ظمٓم٠م، وم٤مًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ٓزم، واًمتذيمػم سمف واضم٥مؾمٝمٍق وـ ُمومام يم٤من 

 ..ٕهٚمٝم٤م

اًمٗمٝمؿ أصح٤مب  ،ظمقة اعمح٤موريـ اًمٕم٘م٤مئديلمتح٘مٞم٘م٤مت امإسميمثػمًا وأظمػمًا أؿمٞمد 

، اعمٜمتنمة أسمح٤مصمٝمؿ اجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمٜمتدي٤مشمٜم٤م اًمِمٞمٕمٞم٦ّم ومْمالء، سمٕمْمٝمؿ أهؾ قمٚمؿ إذيمٞم٤مء

 .، ومٚم٘مد يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م ُمٗمٞمدة ًمٚمٖم٤مي٦ماعم٤ٌمريم٦م قمغم ؿمٌٙم٤مت إٟمؽمٟمٞم٧م

ٟم٤مهٞمؽ قماّم اقمتٛمدشمف ُمـ حت٘مٞم٘م٤مت ضمٝم٤مسمذشمٜم٤م اًم٘مدُم٤مء ذم اًمٗمٜمقن، وأؾم٤مـمٞمٜمٜم٤م اًمٕمٚمامء 

ًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمٓمقد واًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٓمّٝمر < يم٤مًمًٞمّد اعمرشم٣م واقمؼم اًم٘مرونإومذاذ 
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احلكّم، واًم٘م٤ميض اًمتًؽمي، وص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤ٌمت، واًمٕمالُم٦م إُمٞمٜمل واًمًٞمد قمٌد احلًلم 

قمٚمٞمٝمؿ< إذ ٓ يقضمد ُمِمٙمؾ إّٓ وأُم٤مـمقا قمٜمف، شمٕم٤ممم ذ  اًمديـ وهمػمهؿ روقان اهلل 

 ًمقه .. وسمذ صٕم٥م إّٓ وؾمّٝمٚمقه ، وٓ فمالم إّٓ وأٟم٤مروه ، وٓ هدي٤ًم إّٓ وٓ 

ـ   ف ذم همٜمك قماّم وم٤مض قمـ ه١مٓء اًمٗمحقل..< اًمٌٕمض ضمٝماًل أٟمّ  وحيّز ذم اًم٘مٚم٥م فم

رأ قمغم ُمثؾ هذا سمٞمد أّن ُمـ جيٞمد اًم٤ًٌمطم٦م ذم سمحقرهؿ، وحيًـ اًمّمٕمقد إمم ىمٛمٛمٝمؿ، ٓ جي

ـّ < ومٚمقٓ ُم٤م ضم٤مدت سمف أىمالُمٝمؿ ، عم٤م قمرومٜم٤م اًمٗمرق سملم اًمٙمقع واًمٌقع    ..اًمٔم

هلل اعمٜم٤من احلٜم٤ّمن اًمرمحـ، أن يٙمقن هذا اًم٘مٚمٞمؾ، مم٤ّم أدقمق ا -وم٠مٟم٤م اًم٘م٤مس-ًمذًمؽ 

٤ًٌّم سمٕمكّم يّدظمر صمقاسمف وأضمره،   ..ًمٙمّؾ ُمـ ظمّط طمروم٤ًم أو ٟمٓمؼ سمف، طم

                                                                                                        

 ؾمؿ احلكّم سم٤م                                  

 هـ>587/ؿمٕم٤ٌمن  /59                             

ّٜٔ ادَّدشٜ ، ؿًؿ ا ، صًٌٜ افٌحقث وافدراشٚت ٜافدئْ فنٗونافًتٌٜ احلًْٔ
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طمذر ، ٟمنده٤م هٞمٝمٜم٤م ٓزُم٦م ومّمقل هذا اًمٙمت٤مب، صمّٛم٦م شمٜمٌٞمٝم٤مت ىمٌؾ اخلقض ذم

 . اًمتٙمرار

 ابـ تّٜٔٔ دم مٔزان اجلرح وافتًديؾافتٌْٔف إّول: 

ىمد صٜمَّػ  -ُمٜمف سمراء مجٝمقرهؿو- ٜم٥ًم ٕهؾ اًمًٜم٦ّميُ  سمٕمض ُمـحيًـ اًمتٜمٌٞمف أّن 

ذم اؾمتٜم٘م٤مص قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف سمتٚمّقن واًمتقاء< أسمرز ه١مٓء، اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف 

 اومؽماء..ٌن وشمٚمقّ ضمٝمٌؾ و ُم٤م ومٞمف ؾ  جُ وم، (5)ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم

ومل يُـ  ىمقًمف: ذم اؾمتٜم٘م٤مص اعمقمم قمكمّ ( هـ728)ومٛماّم اومؽمى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ٌّقٕف ويَٚتِقٕف يٌٌوقٕف ـذفؽ ظّع: ؾّ٘ن ـثرًا مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ـٕٚقا  .(6) ويً

 .(7) وؿد ُظِؿ َؿدُح ـثٍر ِمـ افهحٚبٜ دم ظعّ وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ؿوَييْ : قمكّم يِمٙمق رقمٞمتف، صم٤مًمث٤مً ىم٤مل و ُٓ َّ
، ويدقمق قمٚمٞمٝمؿ، وي٘مقل: إّّن أسمٖمْمٝمؿ ِِ

ٌوقين  .(8)...وٌي

 ومٝم٤مك طم٤مًمف ُمقضمزًا قمٜمد أئٛم٦م اًمٜم٘مد وضمٝم٤مسمذة احلؾ واًمٗمّمؾ واًمٕم٘مد .

ـثر  )=اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم(ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٚم٤ًمن: وضمدشمف 

ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج ىمدس ّهه حلكّم ) ار إمم اًمٖم٤مي٦م ذم رد إطم٤مدي٨م اًمتل يقرده٤م اسمـ اعمٓمٝمّ  افتحٚمؾ

ـثرًا مـ  دم رّده ردّ فُّْف ، وإْن يم٤من ُمٕمٔمؿ ذًمؽ ُمـ اعمقوققم٤مت واًمقاهٞم٤مت، اًمٙمراُم٦م(

، اًمتل مل يًتحي طم٤مًم٦م اًمتّمٜمٞمػ ُمٔم٤مّّن٤م< ّٕٟمف يم٤من ٓشم٤ًمقمف ذم احلٗمظ، إحٚديٞ اجلٔٚد

                                                           

اؾمامه ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م، قمٔمٞماًم  ضمٚمٞمالً ٤ًٌم يمتٞمّ ، اسمـ اعمٓمّٝمر احلكّم روقان اهلل قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م صٜمّػ إُم٤مم اعمت٠مظمريـ،  (5)

ٛم٦م هذه إُّم٦م،  ًّ شمِمّٞمٕم٧م سمًٌٌف سمالد وم٤مرس، ذم ىمّّم٦م ُمٕمرووم٦م ُمع ؾمٚمٓم٤من اًمقىم٧م ؾمٌٙمتٙملم، وىمد أهم٤مض هذا جم

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب يمٌػم أؾمامه ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم ، ـمٌع سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر ، وطمِمقّي٦م هذه اعمّٚم٦م، وم٤مٟمؼمى ُمٜمٝمؿ ًمٜم٘مْمف 

 رؿم٤مد ؾم٤ممل ذم ؾمٌٕم٦م جمّٚمدات .

 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;57:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (6)

 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;58:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (7)

 .. حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل>5: :ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   (8)
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غ ـالم وـؿ مـ مٌٚفٌٜ فتقهٙمؾ قمغم ُم٤م ذم صدره، وامإٟم٤ًمن قم٤مُمد ًمٚمٜمًٞم٤من، يتّ 

ًٚ إػ   .(5)ريض اهلل ظْف تَْٔص ظعّ افراؾيض أّدتف أحٕٔٚ

قمٌد : ذم شمرمج٦م امإُم٤مم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن وىم٤مل احل٤مومظ 

ويم٤من ...،  اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م اًمٌٖمدادي صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم احل٤مومظ زيـ اًمديـ

ٛمٞم٦م، صمؿ أفمٝمر اًمرضمقع قمـ ص٤مطم٥م قم٤ٌمدة وهتجد، وٟم٘مؿ قمٚمٞمف إومت٤مؤه سمٛم٘م٤مٓت اسمـ شمٞم

ّٔقنذًمؽ ومٜم٤مومره    اهـ.. (6)افتّٔ

ىم٤ٌمل ُمذاه٥م آظمر ُمذُمقم ُمذه٥م ( أتٌٚع ابـ تّٜٔٔ) افتّٔٔغوهق فم٤مهر أّن ؿِٝ: 

 . أهؾ اًمًٜم٦ّم، أو ـم٤مئٗم٦م ؿم٤مّذة ، ؿمّذت قمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

وٟمحـ ٟمتؼمم سم٤مًمٙمالم ُمٕمٝمؿ  ،ًمف أشم٤ٌمع يٜمٕم٘مقن وٓ يٕمقنوىم٤مل امإُم٤مم اًمًٌٙمل : 

 وم٢منّ  <٤مس رضورات إمم اجلقاب ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ يمٝمذه اعم٠ًمًم٦موًمٙمـ ًمٚمٜمّ  ،ؿوُمع أُمث٤مهل

 اهـ..(7)سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م شمٌٕمقه ومٞمام ىم٤مًمف

احل٤مصؾ : وم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وقمغم ُمٜمقاًمف أشم٤ٌمقمف اًمتٞمٛمٞمقن ، رّدوا ، ومٞمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ 

أيب ـم٤مًم٥م  طمجر اًمٕمً٘مالّن ، يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م اجلٞم٤مد ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ

 قمٚمٞمف اًمًالم .

اًمدرر: اومؽمق اًمٜم٤مس ومٞمف يمت٤مسمف ذم  (هـ96>)ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن يمام ىمد 

< عم٤م ذيمر ذم اًمٕم٘مٞمدة احلٛمقي٦م واًمقاؾمٓمٞم٦م افتجًٔؿؾّْٓؿ مـ ًٌٕف إػ ؿمٞمٕم٤ًم<  )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(

ف ٟمّ إاًمٞمد واًم٘مدم واًم٤ًمق واًمقضمف صٗم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م هلل، و نّ إ :وهمػممه٤م ُمـ ذًمؽ يم٘مقًمف

 .ٓ يًتٖم٤مث سمف ّن اًمٜمٌّل إ :< ًم٘مقًمفافزٕدؿٜومْٓؿ مـ يًٌْف إػ . ُمًتق قمغم اًمٕمرش سمذاشمف

وأّن ذم ذًمؽ شمٜم٘مٞمّم٤ًم وُمٜمٕم٤ًم ُمـ شمٕمٔمٞمؿ اًمٜمٌل، ويم٤من أؿمد اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ذم ذًمؽ اًمٜمقر 

اًمٌٙمري، وم٢مّٟمف عم٤م قم٘مد ًمف اعمجٚمس سم٥ًٌم ذًمؽ ىم٤مل سمٕمض احل٤مرضيـ يٕمزر وم٘م٤مل اًمٌٙمري: 

                                                           
 .دائرة اعمٕم٤مر  ، اًمٜمٔم٤مُمّٞم٦م ، اهلٜمد .5588، رىمؿ: =75: :ًم٤ًمن اعمٞمزان  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث امإؾمالُمل ، ُمٍم .8:4: 5اًمٖمٛمر)ت: طمًـ طمٌٌم(  أٟم٤ٌمء (6)

 دار اعمٕم٤مر  . . 654: 6ومت٤مى اًمًٌٙمل  (7)
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ومْٓؿ مـ ٓ يٕمزر.  وم٢مّٟمف إن يم٤من شمٜم٘مٞمّم٤ًم ي٘متؾ وإن مل يٙمـ شمٜم٘مٞمّم٤مً ٓ ُمٕمٜمك هلذا اًم٘مقل< 

ّٟمف إًم٘مقًمف ذم قمكّم ُم٤م شم٘مدم، وًم٘مقًمف: إّٟمف يم٤من خمذوًٓ طمٞم٨م ُم٤م شمقضمف، و <افٍْٚقيًٌْف إػ 

 طم٤مول اخلالوم٦م ُمرارًا ومٚمؿ يٜمٚمٝم٤م< وإّٟمام ىم٤مشمؾ ًمٚمرئ٤مؾم٦م ٓ ًمٚمدي٤مٟم٦م. وًم٘مقًمف: إّٟمف يم٤من حي٥ّم 

٥م اعم٤مل. وًم٘مقًمف: أسمق سمٙمر أؾمٚمؿ ؿمٞمخ٤ًم يدري ُم٤م ي٘مقل وقمكّم ن قمثامن يم٤من حيإاًمرئ٤مؾم٦م و

أؾمٚمؿ صٌٞم٤ًم، واًمّمٌل ٓ يّمح إؾمالُمف قمغم ىمقل. وسمٙمالُمف ذم ىمّم٦م ظمٓم٦ٌم سمٜم٧م أيب ضمٝمؾ 

ٓ يٌٌوؽ إّٓ »ُم٤م ٟمًٞمٝم٤م< وم٠مًمزُمقه سم٤مًمٜمٗم٤مق ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وّٟمف ُم٤مت إو

 اهـ..(5)شمْٚؾؼ

اًمٕمٚمؿ: ُم٤م رُم٘م٧م قمٞمٜمل أوؾمع قمٚماًم وٓ أىمقى امإُم٤مم اًمذهٌل ذم زهمؾ وىم٤مل شمٚمٛمٞمذه 

ذيم٤مًء ُمـ رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمع اًمزهد ذم اعم٠ميمؾ واعمٚمٌس واًمٜم٤ًمء، وُمع اًم٘مٞم٤مم ذم 

ذم ؾمٜملم ُمتٓم٤موًم٦م،  ،احلؼ واجلٝم٤مد سمٙمّؾ ممٙمـ، وىمد شمٕم٧ٌم ذم وزٟمف، وومتِمتف طمتك ُمٚمٚم٧م

روا بف،وـّذبقه، ؾام وجدت ؿد أّخره بغ أهؾ مك وافنٚم، ومَتتف ٍٕقشٓؿ، وازد

روه ٍّ ، إّٓ افُز، وافًجٛ، وؾرط افٌرام دم ريٚشٜ ادنٔخٜ، وآزدراء بٚفٌُٚر، وـ

ٌّٜ افيٓقر  .(6)ؾٕٚير ـٔػ وبٚل افدظٚوي وحم

ف ًمٞمس ممـ يٕمتٛمد : فمٝمر زم ُمـ طم٤مًمف ُم٤م ي٘متيض أٟمّ ذم اًمٗمت٤موى  وىم٤مل امإُم٤مم اًمًٌٙمل

 <وٓ ذم سمح٨م يٜمِمئف ،يمام ذم هذه اعم٠ًمًم٦م عم٤ًمرقمتف إمم اًمٜم٘مؾ ًمٗمٝمٛمف <قمٚمٞمف ذم ٟم٘مؾ يٜمٗمرد سمف

ومل يتٝمذب  ،ُمـ احلٗمظ ، وهق يم٤من ُمٙمثراً خلٚمٓمف اعم٘مّمقد سمٖمػمه وظمروضمف قمـ احلد ضمداً 

وؿمٖم٥م  ،واشم٤ًمع ظمٞم٤مل ،ُمع ضم٤ًمرشمف ،سمؾ ي٠مظمذه٤م سمذهٜمف ،ومل يرشمض ذم اًمٕمٚمقم ،سمِمٞمخ

  .يمثػم، صمؿ سمٚمٖمٜمل ُمـ طم٤مًمف ُم٤م ي٘متيض امإقمراض قمـ اًمٜمٔمر ذم يمالُمف مجٚم٦م

وطمٌس سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم  ،اًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مشمف اسمتٚمقا سم٤مًمٙمالم ُمٕمف ًمٚمرد قمٚمٞمف ويم٤من

ومل يٙمـ ًمٜم٤م همرض ذم ذيمره سمٕمد ُمقشمف< ٕن شمٚمؽ أُم٦م ىمد  ،ووٓة إُمقر قمغم ذًمؽ صمؿ ُم٤مت

 ،وٟمحـ ٟمتؼمم سم٤مًمٙمالم ُمٕمٝمؿ وُمع أُمث٤مهلؿ ،وًمٙمـ ًمف أشم٤ٌمع يٜمٕم٘مقن وٓ يٕمقن ،ظمٚم٧م

                                                           
 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمّٞم٦م، اهلٜمد .5>5: 5اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم أقمٞم٤من اًمث٤مُمٜم٦م)ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد(  (5)

 ٦م .. ُمٙمت٦ٌم اًمّمحقة امإؾمالُمٞمّ  >7سمٞم٤من زهمؾ اًمٕمٚمؿ )امإُم٤مم اًمذهٌل( : (6)
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سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م  وم٢منّ  <عم٤ًمئؾ يمٝمذه اعم٠ًمًم٦م٤مس رضورات إمم اجلقاب ذم سمٕمض اوًمٙمـ ًمٚمٜمّ 

 .(5)شمٌٕمقه ومٞمام ىم٤مًمف

 ؿٚل اإلمٚم افهٍدي: ابـ تّٜٔٔ ٕٚؿص افًَؾ 

: ذم اًمٖمٞم٨م اعمٜمًجؿ  (هـ8:;)< امإُم٤مم اًمّمٗمدي، ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ أظمر هىم٤مل شمٚمٛمٞمذ

 . (6)ضف دم ادٓٚفؽ ويقؿًف دم ادوٚئؼوظَِف ٕٚؿص، يقرّ قمٚمٛمف ُمّتًع ضمدًا إمم اًمٖم٤مي٦م، 

ِّؿ دم افٍْقن إّٓ :  -(هـ=;;اسمـ سمٓمقـم٦م)-٤مل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٜمجل وىم يتُ

 ًٚ  .(7) أّن دم ظَِف صٔئ

: وأُّم٤م اًمِمٞمخ (:6>)وىم٤مل احل٤مومظ امإُم٤مم أسمق زرقم٦م اًمٕمراىمل، أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ

...< وُم٤م أسمِمع : ظِّف أـثر مـ ظَِفاسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ومٝمق زاهد ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمٙمٜمّف يمام ىمٞمؾ ومٞمف

سمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٓمالق واًمزي٤مرة، وىمد رّد قمٚمٞمف ومٞمٝمام ُمٕم٤ًم اًمِمٞمخ امإُم٤مم شم٘مل اًمديـ ُم٠ًمًمتل ا

 .اهـ.(8) اًمًٌٙمل رمحف اهلل، وأومرد ذم ذًمؽ سم٤مًمتّمٜمٞمػ وم٠مضم٤مد وأطمًـ

ضمرح يمّٚمف و ٝم٤م طم٤مًمٜم٤م،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ٓ يًٕماًمِمٞمخ أىمقل: وصمّٛم٦م همػم هذا ذم ضمرح  

يتحّّمؾ ُمـ < ٟم٘مّم٤من قم٘مٚمف.. < ؾمٞمام اًمتٙمٗمػم واًمتٜمٗمٞمؼ واًمزٟمدىم٦م، وٓ أىمؾ ُمـُمٗمًد

<  < ومال يٕم٠ٌم سمف وٓ سمٙمالُمفومٞمام ًمق حت٤مُمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م  ؾم٘مقط اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٤معمّرةجمٛمقع ذًمؽ 

 ..إذا ٟم٤مىمض احلّؼ ، وزاغ قمـ اًمناط ؾمٞمام 

  

                                                           
 دار اعمٕم٤مر  . . 654: 6ومت٤مى اًمًٌٙمل  (5)

 . 5749ُمٍم ، قم٤مم -، اعمٓمٌٕم٦م إزهري٦م 698:  6يمت٤مسمف: اًمٖمٞم٨م اعمٜمًجؿ ذم ذح ُٓمٞم٦م اًمٕمجؿ ًمٚمٓمٖمرائل (6)

 . أيم٤مديٛمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمّٞم٦م ، اًمرسم٤مط.:75: 5رطمٚم٦م اسمـ سمٓمقـم٦م  (7)

 ، اهلرم ُمٍم. إضمقسم٦م اعمروٞم٦م )شم٤مُمر( . ُمٙمت٦ٌم اًمتققمٞم٦م امإؾمالُمٞم٦م (8)
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 تكيح ابـ تّٜٔٔ أّن اهلل تًٚػ جًؿٌ 

يمقن  وُمٕمٚمقم أنّ ذم اًمتٚمٌٞمس ُمٍمطم٤ًم سمٕم٘مٞمدة اًمتجًٞمؿ:  هـ(>6;)وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وٓ سمٛم٘مدُم٤مت ىمري٦ٌم  ،٤م شمٕمرومف اًمٗمٓمرة واًمٌدهي٦مًمٞمس هق ممّ  ،ًمٞمس ضمًامً ؾمٌح٤مٟمف  ىءاًم٤ٌمر

 . ...ٜم٦م ذم اًمٗمٓمرةُمـ اًمٗمٓمرة، وٓ سمٛم٘مدُم٤مت سمٞمّ 

بؾ ف، وي٘مقًمقن: وـمقائػ يمثػمة ُمـ أهؾ اًمٙمالم ي٘مدطمقن ذم ذًمؽ يمٚمّ صمّؿ ىم٤مل : 

ٓ يُقن ، ئؿ بًٍْف ادقجقد افَٚ ؿٚمٝ افَقاضع افًَِٜٔ ظذ َٕٔض هذا ادىِقب، وأنّ 

هذا أؿرب إػ افٍىرة  ومـ ادًِقم أنّ  ،مًدومًٚ  ٓيُقن إّٓ  ، ومٚ ٓ يُقن جًامً امً جً إّٓ 

 . (5)وافًَقل مـ إول

ٌّح اهلل هذا..< شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقًا يمٌػمًا.  ىمٚم٧م: ىم

 . مًدومًٚ  ٓيُقن إّٓ  مٚ ٓ يُقن جًامً وقمجٞم٥ٌم ُمٜمف هذا اجلٝمؾ < وم٘مقًمف : 

 ٌض سم٤مًمٔمّؾ ، وم٤مًمٔمؾ ًمٞمس ضمًاًم رضورًة ووضمداٟم٤ًم ، يمام أّٟمف ًمٞمس ُمٕمدوُم٤ًم .ُمٜم٘مق

وأصٖمر ـمالب اًمٕمٚمؿ ، ُمـ قم٤مُّم٦م أهؾ اًمتقطمٞمد ، يٕمٚمٛمقن أّن أصؾ امإٟم٤ًمن اًمروح 

 ، وًمٞم٧ًم هل سمجًؿ ، وإّٟمام هل رء جمّرد يٗم٤مرق اجلًؿ إذا ُم٤مت امإٟم٤ًمن .

 طم٤مصؾ اًمتٜمٌٞمف : 

ًمرد ٘مقاٟملم اًمؾمس ىمقاقمد احلِمقّي٦م ، وىمٜمـ إّن اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هق أّول ُمـ أ

 ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم .

وهذا اًمتٜمٌٞمف يمِمػ ، سمام ٓ ري٥م ومٞمف ، أّن اًمرضمؾ ، يمام ىم٤مل شمالُمذشمف وُمٕم٤مسوه ، 

  ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾ ، ومال يٕمتٛمد ذم رء ُمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم .

                                                           
 اًمًٕمقدّي٦م .، . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد =79: 5شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمّٞم٦م  (5)
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 دم َٕد احلديٞ.ٓزمٜ ؿقاظد  ثٚين:افتٌْٔف اف

ُم٤مم إًم٤ٌمّن ُمـ شمزسمزب ىمٌؾ أن يتحٍمم، وم٠مًمّمؼ ٟمٗمًف سم٠مهؾ هٜم٤مك ومٞمام ىم٤مل امإ

اعمٜم٤مىم٥م وضم٤مل ذم اًمتٕمديؾ سمًخ٤موم٦م< ؾمٞمام أطم٤مدي٨م  ،اًمٜم٘مد قمٜمقة، ومّم٤مل ذم اجلرح سمًٗم٤مه٦م

طمتك ظمٌط ذم سمٕمض ىمقاقمد اًمٜم٘مد واحلدي٨م ظمٌط قمِمقاء< ومرأيٜم٤م ىمٌؾ ُم٤ٌمذة  <اعمث٤مًم٥مو

اًمٙمت٤مب ًمـ يند ًمراو أمجع اخلّمؿ اًمٙمت٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم أمّهٝم٤م< ومٚمتحٗمظ< إذ ىمد ذيمرٟم٤م أّن 

 < يم٤مٔيت..ُمـ هذا < ومٝم٤مك ُم٤م يٚمزم أن ُيًتققم٥م، إّٓ شمٜمٌٞمٝم٤ًم  قمغم شمريمف أو وٕمٗمف

ظْد -( دم ثَٚتف، ومل يِّغ، ؾٓقهـ111: ـّؾ مـ ذـره ابـ حٌٚن) افَٚظدة إوػ

 . (0)ظدل، حّجٜ -ابـ حٌٚن

روى ظْف ثَتٚن، ؾٓق افَدمٚء دون ضًـ، وـٌٚر : مـ ترجؿ فف ٜافَٚظدة افثٕٚٔ

 .(2)مٌَقل حًـ

                                                           
 افَٚظدة إوػ . )0(

 ( : دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد 8:8:، رىمؿ: 8=9: 9. و: 55: 5 )ذم صم٘م٤مشمف  اسمـ طم٤ٌمنىم٤مل 

٤مل مخس...< إذا شمٕمرى ظمؼمه قمـ ظمّمـؾ صٔخ ذـرتف دم هذا افُتٚب ؾٓق صدوق جيقز آحتجٚج بروايتف 

ٛ ظـ آحتجٚج بف ُّ  اهـ..ؾٓق ظدل جيقز آحتجٚج بخزه...، ؾٕ٘ف ٓ جيقز افتْ

: ُمقضمز اخلّم٤مل اخلٛم٦ًم: أن ٓ يروي قمـ واه، وأن ٓ يروي قمٜمف واه، وأن ٓ يرؾمٚمف، وأن ٓ يٙمقن ٧مىمٚم

 .ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم، وأن يؼمأ ُمـ اًمتدًمٞمس

٤ٌّمن ذم هذا < ومٙمؿوىمد ىم٤مل  ُمـ راو ًمٞمٜمف هق ٟمٗمًف، إُّم٤م سم٤مجلٝم٤مًم٦م وإُّم٤م سم٤مخلٓم٠م،  سمٕمض اعمٌتدئلم: شمٜم٤مىمض اسمـ طم

 . ؟!!وإُّم٤م سمٖمػممه٤م، صمّؿ قم٤مد ومذيمره ذم صم٘م٤مشمف

٤ٌّمن< وم٘مد ىم٤مل   :(. دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد57: 5)ذم صم٘م٤مشمف  ىمٚمٜم٤م: مل يٖم٥م هذا قمـ اسمـ طم

 .ٌغ ودهتؾّـ مل يًِؿ بجرح، ؾٓق ظدل، إذا مل ي

 .حل٤مومظ اسمـ طمجر حيٙمؿ ذم هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمرواة سم٠مّٟمف ُم٘مٌقلوُمـ صمٛمرات هذه اًم٘م٤مقمدة أّن ا

 افَٚظدة افثٕٜٚٔ. )2(

 ..< يم٤مٔيتإُمثٚم٦مسمٕمض  -اًم٘م٤مقمدةهذه ذم اؾمتجالء ُمٕم٤ممل -ه٤مك        

 : (:5;6، رىمؿ : 9>8:  :اًمّمحٞمح٦م ) ىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن
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ّٕف وفق تٍّردافنًٔل افٌٚيل حّجٜ  افثٚفثٜ:افَٚظدة  ٜ أ ّّ ، ذط أن ٓ يكح أحد إئ

 .(0)داظٜٔ دذهٌف

                                                                                                                                             
ؾٓق وشمٕمديؾ، ًمٙمـ روى قمٜمف صم٘مت٤من< أمحد سمـ اعم٤ٌمرك امإؾمامقمٞمكم، شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ُمـ دون ضمرح 

 هـ.. امًتقر يٌَؾ حديثف

 ( : >77اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب : وىم٤مل )

، وقمٌٞمد اهلل سمـ ـمٚمح٦م، وإن مل يقصم٘مف همػم اسمـ طم٤ٌمن، وم٘مد روى قمٜمف صم٘مت٤من: أطمدمه٤م صٗمقان سمـ ؾٚإلشْٚد حًـ

 .ؾمٚمٞمؿ وأظمر مح٤مد سمـ زيد

 (: 5>;،رىمؿ:694: 7إرواء اًمٖمٚمٞمؾ وىم٤مل )

طم٤مشمؿ، واخلٓمٞم٥م، ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم وٓ شمٕمدياًل،  .< ؾمقرة سمـ احلٙمؿ شمرضمؿ ًمف اسمـ أيب.هذا شْد حًـو

 .وىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م

. رضم٤مًمف رضم٤مل اًمًت٦م< همػم قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمَٞمْحَّمٌل، وهذا شْد حًـ( : ;4;: 6صٗم٦م صالة اًمٜمٌل وىم٤مل )

 .وىمد روى قمٜمف صم٘مت٤من، ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن

ٜمف همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ احلدي٨م ىمد طمأىمقل:  يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء يم٤مًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمٓمح٤موي واسمـ طمجر واًمًٞمقـمل ًّ

ُمـ ٟٓمّص قمغم شمٕمديٚمف< وم٤مًمقضمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًم٘م٤مقمدة أقماله< وهل ُمٌتٜمٞم٦م قمغم إؾمٜم٤مده ، ُمع أّن ذم و.. واًمًخ٤موي

 .طمتك قمغم سمٕمض اًمٙم٤ٌمر قمزسم٧م ىمرائـ اًمتٕمديؾ وم٤مطمٗمٔمٝم٤م< ومٚم٘مد 

 افَٚظدة افثٚفثٜ. )0(

ذم شمرمج٦م إؾمامقمٞمؾ ( ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت576، رىمؿ: 948: 5ًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل اىم٤مل اسمـ قمدي )ذم 

 اًمقراق: 

وأّمٚ افهدق ؾٓق وىمقل اًمًٕمدي )=اجلقضمزاّن( ومٞمف إّٟمف يم٤من ُم٤مئاًل قمـ احلؼ، يٕمٜمل ُم٤م قمٚمٞمف اًمٙمقومٞمقن ُمـ شمِمّٞمع، 

 .صدوق دم افروايٜ

 (: 5>:5، رىمؿ: 6;6: 8ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )وىم٤مل إًم٤ٌمّن 

ّٕام هق إضمٚمح سمـ طمجّٞم٦م ٓ قمٞم٥م ومٞمف ؾمقى أّٟمف ؿمٞمٕمل،  وفُـ ذفؽ ٓ يي دم افروايٜ : ّٕن افًّدة ؾٔٓٚ إ

 .، يمام طمرره احل٤مومظ ذم ذح اًمٜمخ٦ٌمافهدق

: ؿمٞمٕمل ضمٚمد. (=858، رىمؿ: =;7: 6)ُمٞمزان آقمتدال وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب اًمرواضمٜمل

 .ع، فُّْف صٚدق دم احلديٞمـ ؽالة افنًٜٔ ورؤوس افٌدوُمرة: 

مٚ (: . اًمرؾم٤مًم٦م 4>، رىمؿ: :66: ;إرٟم١موط(ت: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم )ومٞمام طمٙم٤مه قمٜمف اًمذهٌل ذم 

 .أظِؿ أحدًا ؾتش احلديٞ ـتٍتٔق..: وؿٍٝ ظذ أّن ثالثٜ أربٚظف ـذب

 (:عمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد.ا=5، رىمؿ: =57: 5اجلرح واًمتٕمديؾ وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم أيْم٤ًم )ومٞمام طمٙم٤مه أسمق طم٤مشمؿ ذم 

 . ويف ويف، فق حدثتُؿ ظـ ثَٜ مٚ حدثتُؿ ظـ ثالثٜ
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اسمـ أيب طم٤مشمؿ صحٞمح٤ًم قمـ ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ىم٤مل: عم٤ّم ىمدم ؿمٕم٦ٌم اًمٌٍمة، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م قمـ صم٘م٤مت وأظمرج 

احلٙمؿ )سمـ : ٍٕر يًر مـ هذه افنًٜٔأصح٤مسمؽ؟!!. وم٘م٤مل: إْن طمدصمتٙمؿ قمـ صم٘م٤مت أصح٤ميب، وم٢مّٟمام أطمّدصمٙمؿ قمـ 

قمتٞم٦ٌم، إُم٤مم طم٤مومظ ُمت٘مـ صم٘م٦م خ م(، وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ )إُم٤مم طم٤مومظ ُمت٘مـ صم٘م٦م خ م(، وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م )إُم٤مم 

 .طم٤مومظ ُمت٘مـ صم٘م٦م خ م(، وُمٜمّمقر )سمـ اعمٕمتٛمر، إُم٤مم طم٤مومظ ُمت٘مـ صم٘م٦م خ م(

 وهق ٟمّص أّن صم٘م٤مت أصح٤مب ؿمٕم٦ٌم، هؿ اًمِمٞمٕم٦م دون ؾمقاهؿ.ىمٚم٧م:

ٚد مـ هق افنًٔل ظْد  َّ  ؟!!!.افَدمٚء ٜأهؾ افًّْ ٕ

اًمِمٞمٕمل قمٜمد قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: وم٤مٕول اًمِمٞمٕمل ذم قمر  اًم٘مدُم٤مء، وهذا طمج٦م دون يمالم، 

وصم٤مٟمٞمٝمام اًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مزم، وهق يمذًمؽ طمج٦م دون يمالم، وصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٕمل ذم قمر  اعمت٠مظمريـ وهق اًمذي يراد  

 اًمرومض اعمحض، وهذا ًمٞمس قمٜمدهؿ سمحّج٦م ، ه٤مك أىمقاهلؿ ..

 .دم ظرف افَدمٚءافنًٔل فًَؿ إّول: ا

ذم قمر  - افتنٔع( : . اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد ::5، رىمؿ: 8=: 5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )

ًٚ  وأنّ  ،ظذ ظثامن اظتَٚد تٍؤؾ ظعّ  :هق -اعمت٘مدُملم ًٚ  ظِٔ مع تَديؿ  كء،خمٚفٍف خمى وأنّ  ،دم حروبف ـٚن مهٌٔ

 .افنٔخغ وتٍؤِٓام

 ( : . اًمرؾم٤مًم٦م 766، رىمؿ: ;89: :5ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط( امإُم٤مم اًمذهٌل ) ىم٤مل

 .، سمؾ ىمد ذه٥م إًمٞمف ظمٚمؼ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمبرؾض وٓ هق بٌدظٜ فٔس تٍؤؾ ظعّ 

 ، حت٘مٞمؼ: رؿم٤مد ؾم٤ممل( : 7;7: ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ذم 

اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م يم٤مًمٜم٤ًمئل، واسمـ قمٌد اًمؼم، وأُمث٤مهلام ٓ احل٤ميمؿ ُمٜمًقب ًمٚمتِمٞمع، ًمٙمـ شمِمّٞمع أُمث٤مًمف ُمـ أهؾ 

يٌٚمغ إمم شمٗمْمٞمٚمف قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر، ومال يٕمر  ذم قمٚمامء احلدي٨م ُمـ يٗمْمٚمف قمٚمٞمٝمام، سمؾ هم٤مي٦م اعمتِمٞمع ُمٜمٝمؿ أن 

 .ظِامء احلديٞ ؿد ظهّٓؿ اهلل ٕنّ  ;...يٗمْمٚمف قمغم قمثامن

إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ذم شمرمج٦م  ،( ٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد. اعم659، رىمؿ: >;: 5ًم٤ًمن اعمٞمزان وىم٤مل اسمـ طمجر: )ذم 

 : اًمٕمزيز

وم٘م٤مًمقا:  !.ىم٤مل: ٟمٌدأ سمٕمثامن أو سمٕمكم؟ قمٛمر، صمؿّ  ىمٕمد ًمٚمتحدي٨م وم٠مظمرج اًمٗمْم٤مئؾ، وم٠مُمغم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر، صمؿّ 

أقمٜمل اًمتقىمػ ذم  ..<هذا ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ، وم٢منّ وهذا طِؿ بّغ ٚم٧م: ىم.هذا راؾيض، ؾسـقا حديثف

ًٚ أطمدمه٤م قمغم أظمر، وإن يم٤من إيمثر قمغم شم٘مديؿ قمثامن، شمٗمْمٞمؾ  ظذ  بؾ ـٚن مجٚظٜ مـ أهؾ افًْٜ يَدمقن ظِٔ

 .اهـ.ظثامن، مْٓؿ: شٍٔٚن افثقري، وابـ خزيّٜ

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت( ::7;5، رىمؿ: 5:8: 8 -ت: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل-وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم )وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم 

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ ظم٤مًمد  قمّمٗمقر اجلٜم٦م ، ُمـ اًمٖمالة ذم اًمرومضيمقذم يٚم٘م٥م  ،ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل 

اًمٚمٞمثل، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ ىمرة، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل ىم٤مل: ىم٤مل زم 

أرضمق أن شمدظمؾ اجلٜم٦م ، أرضمق أن شمدظمؾ »، ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمكمّ  ؟!.ام أطم٥م إًمٞمؽ أسمق سمٙمر أو قمكمّ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: أهّي 

 .شاجلٜم٦م
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شمٗمرد داراعمٕم٤مر ، اًمري٤مض( ىم٤مل:  .6=7:، رىمؿ: 4>>: 57شمٕم٘مٌف إًم٤ٌمّن )ذم ؾمٚمًٚم٦م  إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمكم.  !.أطم٥م إًمٞمؽ أسمق سمٙمر أو قمكم؟ اماًمثقري ىم٤مل ًمف: أهّي  اًمٕم٘مٞمكم سمرُمٞمف سم٤مًمرومض، وُم٤م رواه قمٜمف أنّ 

 .، ومٚمٞمس هذا سم٤مًمذي ي٘مدح ومٞمفقا يٍوِقن ظًِٔٚ ؾُثر مـ افًِػ ـًٕٚمٞمس رومْم٤ًم،  -وإن يمٜم٤م ٓ ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمف-ومٝمذا 

.  ::5، رىمؿ: 8=: 5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م < ومٝمق ومٞمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ) افًَؿ افثٚين : افنًٔل افٌٚيل

 (: دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد

ومال شمرد روايتف ،  جمتٝمداً  ص٤مدىم٤مً  ديٜم٤مً  وإذا يم٤من ُمٕمت٘مد ذًمؽ ورقم٤مً  ،أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤مً  أنّ  اقمت٘م٤مد

 .ٓ ؾمٞمام إن يم٤من همػم داقمٞم٦م ،هبذا

، رىمؿ: 8=: 5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )اًمرومض( ومٝمق ومٞمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ) افًَؿ افثٚفٞ: افراؾيض

٤م اًمتِمٞمع ذم قمر  اعمت٠مظمريـ ومٝمق اًمرومض اعمحض ومال شم٘مٌؾ رواي٦م اًمراوميض اًمٖم٤مزم وٓ وأُمّ (:.اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد::5

 . يمراُم٦م

قدٟم٤م ُمـ هد هذه اًم٘م٤مقمدة اًمرد قمغم سمٕمض اعمتزسمزسملم ذم طمٙمٛمف سمْمٕمػ اًمِمٞمٕمل وًمق مل يٙمـ اًمزسمدة : ُم٘مّم

 هم٤مًمٞم٤ًم< إذ ىمد سم٤من أّن اًمتِمٞمع طمتك ُمع اًمٖمٚمق، ًمٞمس سمٌدقم٦م، وم٤مطمٗمظ وٓ شمًتٖمٗمؾ.

 افَٚظدة افرابًٜ . )0(

صديد ادٔؾ ين اجلقجزاـٚن اسمـ قمدي: ( طم٤ميمٞم٤ًم قمـ 776، رىمؿ :  =59:  5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) ىم٤مل اسمـ طمجر     

فُـ ؾٔف إحراف ظـ . وىم٤مل اًمًٚمٛمل قمـ اًمدارىمٓمٜمل سمٕمد أن ذيمر شمقصمٞم٘مف، إػ مذهٛ أهؾ دمنؼ دم ادٔؾ ظذ ظعّ 

..< اضمتٛمع قمغم سم٤مسمف أصح٤مب احلدي٨م وم٠مظمرضم٧م ضم٤مري٦م ًمف ومروضم٦م ًمتذسمحٝم٤م ومٚمؿ دمد ُمـ يذسمحٝم٤م وم٘م٤مل: ظع

ًٚ وظؼيـ أفػ مًِؿوظّع بـ أيب ضٚفٛ ؾمٌح٤من اهلل ومروضم٦م ٓ يقضمد ُمـ يذسمحٝم٤م،  . ىمٚم٧م يذبح دم وحقة ٍٕٔ

 .)=اسمـ طمجر( : ويمت٤مسمف ذم اًمْمٕمٗم٤مء يقوح ُم٘م٤مًمتف

 ( : ، اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد :5: 5ًم٤ًمن اعمٞمزان وىم٤مل اسمـ طمجر )ذم 

ُمـ يم٤من سمٞمٜمف وسملم ُمـ ضمرطمف قمداوة ؾمٌٌٝم٤م آظمتال  ذم ، ن يتقىمػ ذم ىمٌقل ىمقًمف ذم اجلرحأـ يٜمٌٖمل وممّ 

وذًمؽ ًمِمدة اٟمحراومف ذم  ،احل٤مذق إذا شم٠مُمؾ صمٚم٥م أيب إؾمح٤مق اجلقزضم٤مّن ٕهؾ اًمٙمقوم٦م رأى اًمٕمج٥م نّ ٢موم <آقمت٘م٤مد

ف أظمذ أٟمّ طمتك  ،ومؽماه ٓ يتقىمػ ذم ضمرح ُمـ ذيمره ُمٜمٝمؿ سمٚم٤ًمن ذًم٘م٦م وقم٤ٌمرة ـمٚم٘م٦م <وؿمٝمرة أهٚمٝم٤م سم٤مًمتِمٞمع ،اًمٜمّم٥م

 .رواي٦مريم٤من اًمأيٚملم ُمثؾ إقمٛمش وأيب ٟمٕمٞمؿ وقمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك وإؾم٤مـملم احلدي٨م و

 (: ;5677، رىمؿ :  6>:  > فصم٘م٤مشموىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن )ذم 

 اًمذي ي٥ًّم قمٚمٞم٤ًم  يم٤من طمروري اعمذه٥م )وىمٞمؾ: طمريزي < ٟم٦ًٌم امم طمريز سمـ قمثامن إُمقي اًمٜم٤مصٌل

ّٕف مـ صالبتف ربام ـٚن يتًّدى ضقره( ومل يٙمـ سمداقمٞم٦م، ويم٤من صٚم٤ًٌم ذم اًمًٜم٦م طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمحدي٨م، ًمٞمؾ ّن٤مر  .إّٓ أ

وقمج٥ٌم ممّـ ش. ٓ يٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼ»: اجلقضمزاّن قمٜمدٟم٤م ُمٜم٤مومؼ< ًم٘مقل اًمٜمٌل ذم قمكّم: -اًمِمٞمٕم٦مٟمحـ -ىمٚمٜم٤م 

 جيرح ويٕمدل سم٘مقل امإُم٤مُملم أمحد واسمـ ُمٕملم، ويؽمك ىمقل اًمٜمٌل إُملم!!.
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، ؽر مٚرس ٓ مًرؾٜ فف بّدافٔؾ إفٍٚظمتًّهٛ، افذهٌل  :ٚمًٜاخلافَٚظدة 

  .(5)ِقم افؼيًٜفً

 .(6)ٓ ؿّٜٔ ٕحُٚم ابـ اجلقزي دم مقوقظٚتف :دشٜافًٚافَٚظدة 

                                                           

 افَٚظدة اخلٚمًٜ . )0(

ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  . دار هجر58: 6ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمّٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل)حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل( ىم٤مل امإُم٤مم اًمًٌٙمل )ذم 

 (: واًمٜمنم

وىمد وصؾ ، همػم أن احلؼ أطمؼ أن يتٌع ، وهق ؿمٞمخٜم٤م وُمٕمٚمٛمٜم٤م ، احل٤مل ذم طمؼ ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل أزيد مم٤م وصػ 

عمًٚمٛملم وأئٛمتٝمؿ اًمذيـ اوأٟم٤م أظمِمك قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ هم٤مًم٥م قمٚمامء ، افتًهٛ ادٍرط إػ حد يًخر مْفُمـ 

ؿ وافذي أظتَده أّن . وهق إذا وىمع سم٠مؿمٕمري ٓ يٌ٘مل وٓ يذر ،هم٤مًمٌٝمؿ أؿم٤مقمرة وم٢منّ  <محٚمقا ًمٜم٤م اًمنميٕم٦م اًمٜمٌقي٦م

 .ُمـ ًمٕمؾ أدٟم٤مهؿ قمٜمده أوضمف ُمٜمف قمٜمد خهامؤه يقم افَٔٚمٜ

وافذي أدرـْٚ ظِٔف ادنٚيخ افْٓل ظـ . وم٤مهلل اعمًئقل أن خيٗمػ قمٜمف وأن يٚمٝمٛمٝمؿ اًمٕمٗمق قمٜمف وأن يِمٗمٕمٝمؿ ومٞمف

ن ئمٝمر يمتٌف اًمت٤مرخيٞم٦م إٓ عمـ يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف ٓ يٜم٘مؾ ومل يٙمـ يًتجري أ ،افْير دم ـالمف وظدم اظتٌٚر ؿقفف

اهـ يمالم .ومع ظدم مٚرشتف فًِقم افؼيًٜ...، مع ؿِٜ مًرؾتف بّدفقٓت إفٍٚظ...، قمٜمف ُم٤م يٕم٤مب قمٚمٞمف

 اًمًٌٙمل.

ًمذًمؽ ومٚمٞمس هق سمج٤مُمٍع ًمنمائط اًمٜمٔمر، ذم ٟم٘مد اخلؼم، وإن يم٤من إُم٤مُم٤ًم ُٓمٕم٤ًم ذم هد اًمت٤مريخ واًمًػم، ىمٚم٧م: 

ضمٝماًل ُمٜمف سمٛمدًمقل اًمٕم٤ٌمرة< ٟم٘مقل هذا طمتك ٓ يٖمؽّم سمّمٜمٕمف شمٕمّّم٤ًٌم، أو وؾمٞم٠ميت أّٟمف يٓمٕمـ ذم احلدي٨م سم٤مًمٜمٙم٤مرة 

 اجل٤مهٚمقن.

 افَٚظدة افًٚدشٜ . )2(

 (: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .:58اًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ذم ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح:  ىم٤مل امإُم٤مم إسمٜم٤مد )ذم

 .ثرًا مّٚ ٓ دفٔؾ ظذ ووًفأودع دم مقوقظٚتف ـاسمـ اًمّمالح: ىم٤مل 

 ( : . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت:;6: 5ومتح اعمٖمٞم٨م وىم٤مل اًمًخ٤موي )ذم يمت٤مسمف 

وفذا ...< بؾ ربام أدرج ابـ اجلقزي دم ـتٚبف احلًـ وافهحٔح مّٚ هق دم أحد افهحٔحغ افٌخٚري ومًِؿ

 .إتَد افًِامء صًْٔف

  ( :. ـمٌع دار إرىمؿ سمػموت;88ًمٕمً٘مالّن: ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ٓسمـ طمجر اوىم٤مل اسمـ طمجر )ذم 

وفُـ تًٌَف افًِامء دم ـثر مـ وُمٔم٤من إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م يمثػمة< يمتّمٜمٞمػ اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، 

 .إحٚديٞ افتل ذـرهٚ دم ـتٚبف

 ( : . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت595: 5شمدري٥م اًمراوي ًمٚمًٞمقـملوىم٤مل اًمًٞمقـمل )

ًٚ ؿقيٜربام ذـر ابـ اجلقزي دم   .ادقوقظٚت أحٚديٞ حًٕٚ
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د اإلهبٚم وافَص واإلخٍٚءافٌخٚري يروي بٚدًْك:  :ًٚبًٜ افافَٚظدة  ّّ  .(5)يتً

 .(6)، فُقن إزدي ًٍٕف ؤًػتؤًػ إزدي مردود :ثٚمْٜافافَٚظدة 

 .(7)ًٍّدفٔس بجرح  ،فٔس بٚفَقي :تٚشًٜافافَٚظدة 

                                                                                                                                             
صححف يمثػم ُمـ إقمالم،  شإٔٚ مديْٜ افًِؿ وظّع بٚهبٚ»: طمدي٨م اًمٜمٌلىمٚم٧م: ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ 

( 4>7: 86، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ;;: >5هتذي٥م اًمٙمامل وهمػمه يمام طمٙمك ذًمؽ اعمزي )ذم  ُمٜمٝمؿ امإُم٤مم اسمـ ُمٕملم

 . احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف: (799: 5قوققم٤مت )ذم اعمىم٤مل اسمـ اجلقزيًمٙمـ 

 افَٚظدة افًٚبًٜ . )0(

 (: . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت59: 5ومتح اًم٤ٌمري ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم 

وإيثٚر إؽّض ، واًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك، جقاز اختهٚر احلديٞ )=اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف( ويم٤من ُمـ رأي اعمّمٜمػ

 .ظذ إجذ

  (:. اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت5;5، رىمؿ: 856: 56ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إذا  إرٟم١موط( وىم٤مل اًمذهٌل )

ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري: رّب طمدي٨م ؾمٛمٕمتف سم٤مًمٌٍمة يمتٌتف سم٤مًمِم٤مم، ورّب طمدي٨م ؾمٛمٕمتف سم٤مًمِم٤مم 

 يمتٌتف سمٛمٍم. وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل سمٙمامًمف؟!. ىم٤مل: ومًٙم٧م.

 احلديٞ مـ ؽر تْهٔصتَىٔع ، وضمقاز يرى جقاز افروايٜ بٚدًْكىم٤مل إرٟم١موط:يٕمٜمل هذا أّن اًمٌخ٤مري 

بؾ قمغم اظمتّم٤مره، سمخال  ُمًٚمؿ...< ومٙم٤من ٕضمؾ هذا رسمام يمت٥م احلدي٨م ُمـ طمٗمٔمف، ومال يًقق أًمٗم٤مفمف سمرُمتٝم٤م، 

وـٚن يتحرز . أُّم٤م ُمًٚمؿ وم٘مد صٜمػ يمت٤مسمف ذم سمٚمده سمحْمقر أصقًمف ذم طمٞم٤مة ؿمٞمقظمف، يتكف ؾٔف ويًقؿف بًّْٚه

 ى دم افًٔٚقدم إفٍٚظ، ويتحرّ 

 ْٜ.افَٚظدة افثٚم )2(

 ( : . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت:>7: 5ومتح اًم٤ٌمري ل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم ٤مىم 

ّٕف هق ؤًػ: ؾُٔػ يًتّد دم تؤًػ افثَٚت  .ٓ ظزة بَقل إزدي: ٕ

 . تٚشًٜافَٚظدة اف )1(

رىمؿ:  ، =:5.  و:678، رىمؿ: 5:6ؾم١مآشمف ٓسمـ اعمديٜمل )ُمقومؼ قمٌد اًم٘م٤مدر(:  ىم٤مل حمٛمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ذم          

 ( :. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر  اًمري٤مض;68

وىم٤مل أيْم٤ًم ؾم٠مًمتف قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ  .هق وشط وفٔس بٚفَقيؾم٠مًم٧م قمكم سمـ اعمديٜمل، قمـ اًمٗمرج سمـ ومْم٤مًم٦م، وم٘م٤مل: 

 . مل يُـ بٚفَقي وهق صٚفحىمرم؟!! وم٘م٤مل: 

  ( :. ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت ، طمٚم٥م. 6>)قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همّدة(: ٤مل اًمذهٌل )ذم اعمقىمْم٦م وىم

ّٟ بف مج٤مقم٤مت: ىمد ىمٞمؾ ذم . وخيرج هلؿ ذم فٔس بٚفَقي. وهذا اًمٜم٤ًمئل ىمد ىم٤مل ذم قمدة: فٔس بٚفَقي، واحُت

: طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم (=;: >شم٤مريخ امإؾمالم اًمذهٌل )ذم وىم٤مل  .فٔس بٚفَقي فٔس بجرح مًٍديمت٤مسمف. ىم٤مل: ىمقًمٜم٤م: 
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 .(5)جرح مٌٓؿ ٓ يًٚرض افتقثٔؼ ،ٓ يتٚبع ظذ حديثف :ًٚذةافافَٚظدة 

 .(6) ًٚ : مُْر احلديٞ، فٔس بجرح مىَِظؼة ٚديٜاحلافَٚظدة 

                                                                                                                                             
 . مّنٚه افًْٚئل وؿٚل : فٔس بٚفَقيإؾمدي اًمٙمقذم، 

أمحد سمـ سمِمػم (: . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت:>7: 5اًم٤ٌمري)حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  ومتحوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )

 .، وم٠مُّم٤م شمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل ًمف ومٛمِمٕمر سم٠مّٟمف همػم طم٤مومظ: فٔس بٚفَقيّ اًمٙمقذم، ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

 (: . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت5775، رىمؿ: 5:6: 6إرٟم١موط( ت:))ذم ؾمٜمٜمف ذم اسمـ هلٞمٕم٦م وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  

 .وابـ هلًٜٔ فٔس بٚفَقيهذا إشْٚد حًـ، 

يمام قمـ اًمدارىمٓمٜمل. أىمقل: إىمقال ذم هذا ٓ حتَم، وٟمتٞمجتٝم٤م طمًـ إؾمٜم٤مد هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمرواة ًمذاشمف< 

ّٟ بف. وفَقففًم٘مقل اًمذهٌل:  و  مّنٚه افًْٚئل. وؽر ذفؽ . :احُت

 افَٚظدة افًٚذة.  )0(

. ضمرح ٓ يتٚبع ظذ حديثف( : اعمٕم٤مر  ، اًمري٤مض. ُمٙمت٦ٌم  =89، رىمؿ:69>: 5اًمّمحٞمح٦م ىم٤مل إًم٤ٌمّن )ذم         

 ُمٌٝمؿ همػم ُمٗمن، ومال يّمح إظمذ سمف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م شمقصمٞمؼ ُمـ وصم٘مف يمام هق ُم٘مرر ذم اعمّمٓمٚمح.

 (: . دار اعمٕمروم٦م8=7: 5وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم اًمٗمتح

اًم٘مٓم٤من: سم٠مّن  . وشمٕم٘م٥م ذًمؽ أسمق احلًـ اسمـٓ يتٚبع ظذ حديثفصم٤مسم٧م سمـ قمجالن آٟمّم٤مري< ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: 

 .وهق ـام ؿٚلذًمؽ ٓ يّيه، إّٓ إذا يمثرت ُمٜمف رواي٦م اعمٜم٤ميمػم وخم٤مًمٗم٦م اًمث٘م٤مت، 

 افَٚظدة احلٚديٜ ظؼة. )2(

  (:.دار اعمٕمروم٦م8:8، رىمؿ: >55: 5قمكم اًمٌج٤موي( ت:ُمٞمزان آقمتدال)ىم٤مل اًمذهٌل )ذم      

 ػ.ٕمّ ّْم يُ ، ُم٤م يمّؾ ُمـ روى اعمٜم٤ميمػم 

 : ( . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل، سمِّم٤مر قمّقاد6=5. رىمؿ:  45=: 8شم٤مريخ امإؾمالم  وىم٤مل )ذم

، ٓ ٟمٕمٜمل سمف أّن يمؾ ُم٤م رواه ُمٜمٙمر< وم٢مذا روى اًمرضمؾ مجٚم٦م، وسمٕمض ذًمؽ مُْر احلديٞىمقًمٜم٤م ذم اًمرضمؾ: 

 .ُمٜم٤ميمػم، ومٝمق ُمٜمٙمر احلدي٨م

 (:، طمٚم٥م . ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت امإؾمالُمّٞم٦م 645اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ)قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همّدة(: وىم٤مل اًمٚمٙمٜمقي )ذم 

...، ويمذا ؾُثرًا مٚ يىَِقن افُْٚرة ظذ جمرد افتٍردٓ شمٔمـ ُمـ ىمقهلؿ هذاطمدي٨م ُمٜمٙمر أّن راويف همػم صم٘م٦م< 

 .أّٟمف وٕمٞمػ، ٓ شمٔمـ ُمـ ىمقهلؿ: ومالن يروي اعمٜم٤ميمػم، أو طمديثف هذا ُمٜمٙمر، وٟمحق ذًمؽ 

 (: . ُمٙمت٦ٌم اًمًٜم٦ّم ، ُمٍم 574: 6قمكم طمًلم(ت: ومتح اعمٖمٞم٨م )وىم٤مل اًمًخ٤موي )

ًٚ ٤مل اًمزيـ اًمٕمراىمل ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم: ىم ـثرًا مٚ يىَِقن ادُْر ظذ افراوي: فُقٕف روى حديث

 .واحداً 

 ىمٚم٧م )=اًمًخ٤موي(: وىمد يٓمٚمؼ ذًمؽ قمغم اًمث٘م٦م إذا روى اعمٜم٤ميمػم قمـ اًمْمٕمٗم٤مء. 
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، وهق افراوي افٌُر شِٔامن  مٚ يًتثْك مـ ظًْْٜ إظّش :ثٕٜٚٔ ظؼةافافَٚظدة 

 .(5)بـ مٓران 

                                                                                                                                             
 ىم٤مل احل٤ميمؿ ىمٚم٧م ًمٚمدارىمٓمٜمل: ومًٚمٞمامن سمـ سمٜم٧م ذطمٌٞمؾ؟!!. 

 ىم٤مل: صم٘م٦م. 

 ُمٜم٤ميمػم؟!!. ىمٚم٧م: أًمٞمس قمٜمده 

 اهـ.ىم٤مل: حيّدث هب٤م قمـ ىمقم وٕمٗم٤مء، أُّم٤م هق ومث٘م٦م

 (: . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت;87: 5ومتح اًم٤ٌمري وىم٤مل اسمـ طمجر )

 .افذي ٓ متٚبع فف، ظذ احلديٞ افٍرد ، ادُْر أضَِف أمحد بـ حٌْؾ ومجٚظٜ 

 .قمغم صمالصم٦م أرضب. -قمٜمد ٟم٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦مو قمٜمدٟم٤م- ُمٜمٙمر احلدي٨م ُمـ اًمرواةىمٚم٧م: 

 ًمٚمْمٕمػ واعمخ٤مًمٗم٦م.أن يٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم يروي ُم٤م خي٤مًمػ اًمث٘م٤مت. وٓ ؿمّؽ ذم شمريمف< إول:

 أن يٙمقن صم٘م٦م، يروي ُم٤م خي٤مًمػ اًمث٘م٤مت، وهذا يؽمك طمديثف اعمخ٤مًمػ< ًمٚمِمذوذ. افثٚين:

 أن يٙمقن صم٘م٦م طمّج٦م، يتٗمّرد، وهذا طمّج٦م إمج٤مقم٤ًم. افثٚفٞ:

 افَٚظدة افثٕٜٚٔ ظؼة. )0(

 (: . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت . ت: قمكم اًمٌج٤موي;795، رىمؿ : 668:  6اعمٞمزان  )ذم (هـ>8;) ىم٤مل اًمذهٌل

، إّٓ دم صٔقخ فف أـثر ، شمٓمرق إًمٞمف اطمتامل اًمتدًمٞمسظـومال يمالم. وُمتك ىم٤مل: حدثْٚ ُمتك ىم٤مل إقمٛمش 

صم٘م٦م  )ذيمقان،وأيب صٚفح افًامن  )ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م،صم٘م٦م خ م(، وابـ أيب وائؾ)اًمٜمخٕمل، صم٘م٦م خ م(ـ٘براهٔؿ  :ظْٓؿ

 .ؾ٘ن روايتف ظـ هذا افهْػ حمّقفٜ ظذ آتهٚل خ م(..<

  (:. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : زي٤مد ُمٜمّمقر>57. رىمؿ : ==5وىم٤مل أسمق داود )ذم ؾم١مآشمف ًمإلُم٤مم أمحد

ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٕمر  سم٤مًمتدًمٞمس حيت٩م ومٞمام مل ي٘مؾ ومٞمف: ؾمٛمٕم٧م؟!. ىم٤مل ٓ أدري. 

 . شمّم٤مد ًمف إًمٗم٤مظ ؟!. ىم٤مل أمحد: يْمٞمؼ هذا< أي أّٟمؽ حتت٩م سمف وم٘مٚم٧م: إقمٛمش ُمتك

 (:. ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر، قمامن=9ـمٌ٘م٤مت اعمدًمًلم)ت: قم٤مصؿ قمٌد اهلل اًم٘مريقيت( : وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )

 .اهـ.وؿتٚدة ،وأيب إشحٚق ،ظّشإ :ـٍٔتُؿ تدفٔس ثالثٜ :ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م رويٜم٤م قمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل

دًم٧م قمغم  ،٤م إذا ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌمأّّن  ..<ومٝمذه ىم٤مقمدة ضمٞمدة ذم أطم٤مدي٨م ه١مٓء اًمثالصم٦م: )اسمـ طمجر(ىمٚم٧م 

 .اًمًامع وًمق يم٤مٟم٧م ُمٕمٜمٕمٜم٦م

 (: .  ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض8=;5، رىمؿ: 847: 8اًمًٚم٦ًم اًمّمحٞمح٦م وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن )

 .ٝم٤ماًمٕمٚمامء ضمروا قمغم متِمٞم٦م رواي٦م إقمٛمش اعمٕمٜمٕمٜم٦م، ُم٤م مل ئمٝمر آٟم٘مٓم٤مع ومٞم

 ، اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( : ;7:: 6وىم٤مل امإُم٤مم اًمٗمًقي )ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ

 .ي٘مقم ُم٘م٤مم احلج٦م، س ًمَّ دّ ف ُمُ ُم٤م مل يٕمٚمؿ أٟمّ ، وطمدي٨م ؾمٗمٞم٤من وأيب إؾمح٤مق وإقمٛمش 
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 .(5) إذا ٓح مْٓام اإلؾراط، ٚن وافًَٔع ٓ يٌَؾ جرح ابـ حٌّ  :ظؼة ثٚفثٜافافَٚظدة 

 .(6)فٔس بجرح مىًَِٚ إٍراد أيب حٚتؿ بٚجلرح : افرابًٜ ظؼةافَٚظدة 

                                                           

 افَٚظدة افثٚفثٜ ظؼة. )0(

 (: . دار اًمرؿمٞمد ، ؾمقري٤م 85:4: ، رىمؿ7:5: 5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م )ت: حمٛمد قمقاُم٦م( ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم 

 .مسوك :أؾرط ابـ حٌٚن ؾَٚل ،ويم٤من ُمرضمئ٤مً  ،صدوق خيٓمكء...، قمٌد اعمجٞمد اسمـ قمٌد اًمٕمزيز

 ...،وي٘م٤مل قمّمٛم٦م ،قمٌد اهلل سمـ قمّمؿ سمٛمٝمٛمٚمتلم(: :;78وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر أيْم٤ًم )ذم اًمت٘مري٥م رىمؿ: 

 . أؾرط ابـ حٌٚن ؾٔف وتْٚؿض ،صدوق خيٓمكء

أؾرط ؾٔف ابـ حٌٚن صدوق دء احلٗمظ  ...،قم٤مُمر سمـ ص٤مًمح( : وىم٤مل: 9=74رىمؿ:  )ذم اًمت٘مري٥موىم٤مل اسمـ طمجر 

 .احلديٞ يوع:ؾَٚل

 ( : 9745، رىمؿ: =87: 5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م وىم٤مل اسمـ طمجر )ذم 

 .واًمذٟم٥م ومٞمام اؾمتٜمٙمره ُمـ طمديثف ًمٖمػمه ،صدوق أؾرط ؾٔف ابـ حٌٚن...، قمٞمًك سمـ ـمٝمامنوىم٤مل أيْم٤ًم : 

 (: . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت . ت: قمكم اًمٌج٤موي5467، رىمؿ: ;68: 5ٞمزان آقمتدال ُموىم٤مل اًمذهٌل )

 .ٓ يدري مٚ خيرج مـ رأشفابـ حٌٚن ربام ؿهٛ افثَٜ، حتك 

 : شمرمج٦م أيب اًمّمٚم٧م اهلروي (4;84، رىمؿ: 799: 5شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥موىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم 

 .ـّذاب صدوق فف مْٚـر، وـٚن يتنٔع، وأؾرط افًَٔع ؾَٚل: 

( رّدًا قمغم ىمدح اًمٕم٘مٞمكم سم٠مطمد اًمرواة ::5، رىمؿ: =75: 5وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن )ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م 

 اًمث٘م٤مت)=ُمقؾمك سمـ ىمٞمس=قمّمٗمقر اجلٜم٦ّم( : 

 ف دقمقى مل شم٘مؽمن سم٤محلج٦م اعمٚمزُم٦م ..< يمؾ ُم٤م ومٞمف أّٟمف يم٤من حي٥ماًمذي ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف< ٕٟمّ  وهذا مـ ؽِّقه وصىىف          

 قمٚمٞم٤ًم أيمثر ُمـ أيب سمٙمر، يمام هق فم٤مهر، ويمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمًٚمػ يم٤مٟمقا يمذًمؽ يمام يٕمر  ُمـ شمرامجٝمؿ .

 افَٚظدة افرابًٜ ظؼة. )2(

 ( :. جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد794: 68جمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ت: قمٌد اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ( ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ذم         

، يمثػم ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلموم٠مسمق طم٤مشمؿ ي٘مقل ُمثؾ هذا ذم  <ٟ بفُيُتٛ حديثف وٓ حيت٤م ىمقل أيب طم٤مشمؿ : وأُمّ  

 ًمٞمس هق احلج٦م ذم اصٓمالح مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ. ،٦م ذم اصٓمالطمفذـمف ذم اًمتٕمديؾ صٕم٥م، واحلجّ  وذًمؽ أنّ 

 : (. اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت 6:4: 57ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط( وىم٤مل اًمذهٌل )

، أو ىم٤مل ومٞمف: صحٞمح احلدي٨م، وإذا ًملم رضمالً  رضمالً  ٓ يقصمؼ إّٓ  فومتٛمًؽ سم٘مقًمف، وم٢مٟمّ  إذا وصمؼ أسمق طم٤مشمؿ رضمالً 

ف ُمتٕمٜم٧م ذم وم٢مٟمّ  <ؾال تٌـ ظذ جتريح أيب حٚتؿوصم٘مف أطمد،  ٓ حيت٩م سمف، ومتقىمػ طمتك شمرى ُم٤م ىم٤مل همػمه ومٞمف، وم٢من

 .اًمرضم٤مل، ىمد ىم٤مل ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ رضم٤مل اًمّمح٤مح: ًمٞمس سمحج٦م، ًمٞمس سم٘مقي، أو ٟمحق ذًمؽ

 ( :. دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت 885: 5ح اًم٤ٌمري)حمٛمد ومقاد قمٌد اًم٤ٌمىمل( ومتوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )
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 .(5)وافَرائـ ٓ بٖس دم آحتجٚج بٚدرشؾ دم افنقاهد اخلٚمًٜ ظؼة :افَٚظدة 

ٜ  افًٚدشٜ ظؼة:افَٚظدة  ّّ افَدمٚء إلشْٚد بًْٔف، تقثٌٔؼ افَْد تهحٔح أحد أئ

 .(6) رواتفف

                                                                                                                                             
 .ىم٤مل: ٓ حيت٩م سمف، ومٞمٜمٔمر ذم ذًمؽ، وأسمق طم٤مشمؿ قمٜمده قمٜم٧مإذا أسم٤م طم٤مشمؿ إّن 

 افَٚظدة اخلٚمًٜ ظؼة . )0(

 ، ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل ُمٍم( : 8:5هـ )ذم اًمرؾم٤مًم٦م : 648ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

٤ًم ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم قمـ اًمٜمٌّل اقمتؼم قمٚمٞمف طمديثاهلل ُمـ اًمت٤مسمٕملم ومحّدث  اعمٜم٘مٓمع خمتٚمػ، ومٛمـ ؿم٤مهد أصح٤مب رؾمقل      

 ..سم٠ُمُمقر

، وم٢من ذيمف ومٞمف احلّٗم٤مظ اعم٠مُمقٟمقن وم٠مؾمٜمدوه إمم رؾمقل اهلل سمٛمثؾ ُمٕمٜمك ُم٤م دي٨مُمٜمٝم٤م: أن ُيٜمٔمر إمم ُم٤م أرؾمؾ ُمـ احل

ُمـ يًٜمده ُمـ  مل ينميمف ومٞمف طمدي٨مروى، يم٤مٟم٧م هذه دًٓم٦م قمغم صّح٦م ُمـ ىَمٌِؾ قمٜمف وطمٗمٔمف، وإن اٟمٗمرد سم٢مرؾم٤مل 

  !.هؾ يقاوم٘مف ُمرؾمؾ همػمه يًٜمده ىمٌؾ ُم٤م يٗمرد سمف ُمـ ذًمؽ؟ ىمٌؾ ُم٤م يٗمرد سمف ُمـ ذًمؽ، ويٕمتؼم قمٚمٞمف سم٠من يٜمٔمر

 !.هؾ يقاوم٘مف ُمرؾمؾ همػمه ممّـ ىُمٌؾ اًمٕمٚمؿ قمٜمف ُمـ همػم رضم٤مًمف اًمذيـ ىُمٌؾ قمٜمٝمؿ؟ ويٕمتؼم قمٚمٞمف سم٠من يٜمٔمر

ٕومم، وإن مل يقضمد ذًمؽ، ٟمٔمر إمم سمٕمض ُم٤م ، وهل أوٕمػ ُمـ ايَّقي بف مرشِفوم٢من وضمد ذًمؽ، يم٤مٟم٧م دًٓم٦م  

يروى قمـ سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهلل ىمقًٓ ًمف، وم٢من وضمد يقاومؼ ُم٤م روي قمـ رؾمقل اهلل، يم٤مٟم٧م هذه دًٓم٦م قمغم أّٟمف 

 .مل ي٠مظمذ ُمرؾمٚمف إّٓ قمـ أصؾ يّمّح إن ؿم٤مء اهلل

 ( : 8:7-8:5: 8وىم٤مل اًمرازي )ذم اعمحّمقل

إذا يم٤من اًمذي أرؾمٚمف ُمرة أؾمٜمده أظمرى أىمٌؾ ُمرؾمٚمف أو أرؾمٚمف  ؾ إّٓ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ٓ اىمٌؾ اعمرؾم

إذا مل شم٘مؿ احلج٦م سم٢مؾمٜم٤مده أو أرؾمٚمف راو اظمر ويٕمٚمؿ أن رضم٤مل أطمدمه٤م همػم رضم٤مل أظمر أو  اهق وأؾمٜمده همػمه وهذ

 وهق أٟم٤م إذا ن همرض اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ُمـ هذه إؿمٞم٤مء طمر  واطمدإ...، إمم أن ىم٤مل: قمْمده ىمقل صح٤ميب

ؾ٘ذا إوّٝ هذه ادَقيٚت إفٔف ؿقى بًض ضمٝمٚمٜم٤م قمداًم٦م راوي إصؾ مل حيّمؾ فمـ يمقن ذًمؽ اخلؼم صدىم٤م 

 . افَقة ؾحْٔئذ جيٛ افًّؾ بف

 افَٚظدة افًٚدشٜ ظؼة. )2(

 دار اًمٗمٙمر، سمػموت(:  .>666: :ىم٤مل امإُم٤مم احلٜمٗمل قمكم اهلروي اًم٘م٤مري )ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، ظذ شٌٔؾ ادثٚل

، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٚمٞمف حًغ بـ ظٌد اهللضمف قمـ ذيؽ، قمـ أظمرج اسمـ ُم٤م

 ش. أيام أُم٦م وًمدت ُمـ ؾمٞمده٤م ومٝمل طمرة سمٕمد ُمقشمف»اًمّمالة واًمًالم: 

 .وهذا تقثٔؼ حلًغورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل: صحٞمح امإؾمٜم٤مد، 
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فِٓقى أو  :صًٔٛ إرٕٗوطافنٔخ  ذر مـ أحُٚماحل افًٚبًٜ ظؼة:افَٚظدة 

 .(5) افتخِٔط

حديٞ ذيؽ صحٔح إذا شّع مْف افَدمٚء: ـٔزيد بـ  افثٚمْٜ ظؼة:افَٚظدة 

 .(6)وإشحٚق و.... هٚرون

 .(7) تًٚهؾ ابـ حٌٚن، دظقى مردودة افتٚشًٜ ظؼة:افَٚظدة 

ٓ يروي قخ صًٌٜ )بـ احلجٚج بـ افقرد( جٔٚد..: ؾنًٌٜ صٔ افَٚظدة افًؼون :

 .(5) إّٓ ظـ ثَٜ

                                                           

 افَٚظدة افًٚبًٜ ظؼة . )0(

 هٚك هذا ادثٚل ..          

 ( : . اًمرؾم٤مًم٦م ::=;رىمؿ :  789:  57حت٘مٞمؼ إرٟم١موط ذم ُمًٜمده  أمحد )أظمرج 

، هذا إشْٚد حًـىم٤مل إرٟم١موط:  قمـ أيب سمٚم٩م ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة... .

 .أبق بِٟ هذا حًـ احلديٞ

و سمـ ُمٞمٛمقن ، قمـ اسمـ قمـ أيب سمٚم٩م ، قمـ قمٛمر( 74:5، رىمؿ: 5>5: 9)اعمًٜمد وأظمرج أمحد ذم ُمقوع آظمر 

  .أّول مـ صّذ مع افٌْل بًد خدجيٜ ظع وؿٚل مرة : أشِؿقم٤ٌمس ، ىم٤مل : 

 .إشْٚده ؤًػ...: أبق بِٟ، وإْن وثَف ؽر واحد، ؾَد ؿٚل ؾٔف افٌخٚري: ؾٔف ٕيرىم٤مل إرٟم١موط: 

 افَٚظدة افثٚمْٜ ظؼة. )2(

 ثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد(: . اعمٕم٤مر  اًمٕم;94>، رىمؿ: 888: :ىم٤مل اسمـ طم٤ٌّمن )ذم اًمث٘م٤مت

وإؾمح٤مق إزرق، وؾمامع  مثؾ يزيد بـ هٚرونؾمامع اعمت٘مدُملم قمٜمف اًمذيـ ؾمٛمٕمقا ُمٜمف سمقاؾمط، ًمٞمس ومٞمف ختٚمٞمط< 

 اعمت٠مظمريـ قمٜمف سم٤مًمٙمقوم٦م، ومٞمف أوه٤مم يمثػمة .

 افَٚظدة افتٚشًٜ ظؼة . )1(

 ، دار ـمٞم٦ٌم، حت٘مٞمؼ اًمٗم٤مري٤ميب(:558: 5ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اًمراوي )        

، وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمًٌتف ٞمؾ: وُم٤م ذيمر ُمـ شم٤ًمهؾ اسمـ طم٤ٌمن ًمٞمس سمّمحٞمح< وم٢من هم٤ميتف أٟمف يًٛمل احلًـ صحٞمح٤مً ىم

إمم اًمت٤ًمهؾ سم٤مقمت٤ٌمر وضمدان احلًـ ذم يمت٤مسمف ومٝمل ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح، وإن يم٤مٟم٧م سم٤مقمت٤ٌمر ظمٗم٦م ذوـمف، وم٢مٟمف 

ٜمف، وٓ يٙمقن هٜم٤مك إرؾم٤مل خيرج ذم اًمّمحٞمح ُم٤م يم٤من راويف صم٘م٦م همػم ُمدًمس، ؾمٛمع ُمـ ؿمٞمخف وؾمٛمع ُمٜمف أظمذ قم

قمٜمف صم٘م٦م، ومل ي٠مت سمحدي٨م  وٓ اٟم٘مٓم٤مع، وإذا مل يٙمـ ذم اًمراوي ضمرح وٓ شمٕمديؾ ويم٤من يمؾ ُمـ ؿمٞمخف واًمراوي

وذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت ًمف يمثػم ممـ هذه طم٤مًمف، وٕضمؾ هذا رسمام اقمؽمض قمٚمٞمف ذم ضمٕمٚمٝمؿ صم٘م٤مت  ُمٜمٙمر ومٝمق قمٜمده صم٘م٦م.

 . ُمِم٤مطم٦م ذم ذًمؽف ُٓمـ مل يٕمر  طم٤مًمف، وٓ اقمؽماض قمٚمٞمف وم٢مٟمّ 
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 افَٚظدة افًؼون. (0)

 .ٓ يًرف ، فُـ صٔقخ صًٌٜ جٔٚدروى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم،   ( ذم شمرمج٦م قمٌد إيمرم :976: 6ٞمزان اعمىم٤مل اًمذهٌل )ذم 

 . فُـ صٔقخ صًٌٜ ظٚمتٓؿ جٔٚدٓ يدرى ُمـ هق ، : ، شمرمج٦م ضمٕمدة( ==7: 5وىم٤مل )ذم اعمٞمزان 

 ( :  68:  >ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

ّٕف ثَٜ إّٓ ٍٕرًا بٖظٔٚنؿ. اهـ.، إذا رأيٝ صًٌٜ حيدث ظـ رجؾ   ؾٚظِؿ أ

 .وىمد ىمٞمؾ هذا ذم ُم٤مًمؽ وسم٘مل سمـ خمٚمد وهمػمهؿىمٚم٧م: 
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 تٌْٔف ٓزم!!

شمًٝمٞمالً ًمٚم٘م٤مرىء اًمٙمريؿ، ؾمٞمام أهؾ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ واًمٜمٔمر، شمرمجٜم٤م سمٕمج٤مًم٦م 

وإجي٤مز ؿمديديـ قمغم ُم٤م يًٛمح سمف احل٤مل، وي٘متْمٞمف اعم٘م٤مل، جلّؾ رواة أؾم٤مٟمٞمد إطم٤مدي٨م 

ب، ُمع ذيمر درضمتٝمؿ ضمرطم٤ًم أو شمٕمدياًل، وىمد طمٍمٟم٤م شمرامجٝمؿ اًمتل هدٟم٤مه٤م ذم هذا اًمٙمت٤م

 سملم ىمقؾملم ذم أصؾ احلدي٨م، سم٤مًمِمٙمؾ أيت ..

، )اًمِمٞم٤ٌمّن صم٘م٦م قم٤مسمد ُمت٠مًمف، خ م(: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مدذم اعمًٜمد ىم٤مل  هـ(685)أمحد أظمرج 

 حدثْٚ ... . )اًمقو٤مح سمـ قمٌد اهلل اًمٞمِمٙمري، طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ، خ م( طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م

 ٓ خيٗمك أّن )خ م( إؿم٤مرة إمم اطمتج٤مج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .و

يمام يٚمزم اًمتٜمٌٞمف أّٟمٜم٤م رضمٕمٜم٤م إمم يمّؾ ُمّم٤مدر اجلرح واًمتٕمديؾ ذم سمٞم٤من طم٤مل اًمراوي 

< واحلٙمؿ قمٚمٞمف، ُمـ دون شمٜم٤مد يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

جيٛمع هذا اًمٙمت٤مب ًمٙمقن  ..<ومٝمق إصؾ ًمٙمؾ شمرمج٦م سمٞمٜم٤ّمه٤م سملم هالًملم يمام هق أقماله

، اًم٘مدُم٤مء وُمـ شمالهؿ، وم٢من مل ٟمجد ًمٚمراوي ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم  هم٤مًم٤ًٌم أهؿ أىمقال أئٛم٦م اًمٜم٘مد

شمرمج٦م ومٞمف، ٟمٔمرٟم٤م ذم همػمه، يمت٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م، وشم٤مريخ امإؾمالم ًمٚمذهٌل ويمت٥م 

 إٟم٤ًمب وهمػم ذًمؽ.

 شمٕم٤ممم، وًم٘مد ؾمٕمٞمٜم٤م إمم إصقب واًمّمقاب ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، ُمًتٛمديـ اًمٕمقن ُمـ اهلل

همػم ُم٘مّمقد وٓ -واهلل قمغم ُم٤م ٟم٘مقل ؿمٝمٞمد-ومام يم٤من ُمـ ظمٓم٠م أو ؾمٝمق أو همٗمٚم٦م، ومٝمق 

ُمتٕمٛمد، ويزيدٟم٤م قمّزًا أن يٜمٌٝمٜم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ قمغم اًمٖمٗمٚم٦م واًمزًمؾ إن وضمدا، ومام ٟمحـ 

ومٞمف ٓ يًٚمؿ ُمٜمف طمتك اًمٕمٚمامء اًمٗمحقل، ومٙمٞمػ سمٜم٤م ٟمحـ اعم٘مت٤مشمقن قمغم ُمقائدهؿ؟!! ورطمؿ 

 وضمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم . اهلل ُمـ ىمّمد
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 حٚل بًض افرواة ثٚفٞ:افتٌْٔف اف

ؾمٞمتٙمرر ذيمر سمٕمض اًمرواة ذم ُمٓم٤موي هذا اًمٙمت٤مب، ومرأيٜم٤م أن ٟمٌلّم طم٤مهلؿ إمج٤مًٓ 

 هٞمٝمٜم٤م< ـمٚم٤ًٌم ًمالظمتّم٤مر هٜم٤مك< يم٤مٔيت..

 .(5)شمٙمّٚمؿ ومٞمف اًمٌٕمض سم٢مهب٤مم، دون شمٗمًػم أو سمٞم٤من ، ثَٜ ، ٕجِح افُْديا

صم٘م٦م، اهتؿ جم٤مزوم٦م  ٜ أمحد بـ حمّد بـ شًٔد بـ ظَدة افزيدي، اإلمٚم احلٚؾظ افثَ

 .(6)دون سمره٤من..< ىم٤مل امإُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل: يمذب ُمـ اهتٛمف

                                                           
ّٜٔ افُْدي، ثَٜ (5)  .أجِح بـ ظٌد اهلل بـ حج

فٔس بٚفَقي، يُتٛ . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : دم ٍٕز مْف رءضمرطمف اًمٌٕمض دون سمٞم٤من< ىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من: 

.  ؤًػ فٔس بذاك وـٚن فف رأي شقء. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: : روى ؽر حديٞ مُْر. وىم٤مل أمحد يثف وٓ حيتٟ بفحد

 وهل يمام شمرى ، همػم ُمٗمنة..

. ىمٚم٧م: ومٓمر صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، شمٙمٚمؿ مٚ أؿرب إجِح مـ ؾىر بـ خٍِٜٔوذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل أمحد ٟمٗمًف: 

 ومٞمف وؾمٞم٠ميت..

. ىمٚم٧م: وهق ُمٜمف شمقصمٞمؼ. وىم٤مل اًمٕمجكم:  فٔس بف بٖس. وُمّرة : صٚفح رة :. وُم أجِح ثَٜ وىم٤مل اسمـ ُمٕملم :

: يًد دم صًٜٔ افُقؾٜ، فف أحٚديٞ صٚحلٜ، يروي ظْف افُقؾٔقن وؽرهؿ، ومل أر فف . وىم٤مل اسمـ قمديـقدم ثَٜ

ًٚ، وهق ظْدي مًتَٔؿ احلديٞ، صدوق ًٚ مُْرًا جمٚوزًا فِحد، ٓ إشْٚدًا وٓ متْ ًقي: . وىم٤مل يٕم٘مقب اًمٗمحديث

. صدوق صًٔل. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: مًتَٔؿ احلديٞ صدوق. وىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم اًمٗمالس: ثَٜ حديثف فّغ 

 أىمقل: روى ًمف اًمٌخ٤مري ذم إدب واًم٤ٌمىمقن ؾمقى ُمًٚمؿ .

 (797، رىمؿ : =>5: 5) اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر 

 ابـ ظَدة إمٚم حٚؾظ ثَٜ، مل يثٌٝ ؾٔف أّي ضًـ. (2)

 هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مدة احل٤مومظ امإُم٤مم أسمق اًمٕم٤ٌمس حمدث اًمٙمقوم٦م.

 هـ( : =78ىم٤مل أسمق قمكم احل٤مومظ )امإُم٤مم اًمٙمٌػم احلًلم سمـ قمكم اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

ُم٤م رأي٧م أطمدًا أطمٗمظ حلدي٨م اًمٙمقومٞملم ُمـ أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ قم٘مدة. وم٘مٞمؾ ًمف: ُم٤م ي٘مقل ًمف سمٕمض اًمٜم٤مس 

ِّف حمؾ مـ يًٖل ظـ افتٚبًغ وأتٌٚظٓؿ، ؾال ذا..< ومٞمف؟!!!. وم٘م٤مل: ٓ يِمتٖمؾ سمٛمثؾ ه أبق افًٌٚس إمٚم حٚؾظ، حم

 .ُيًٖل ظْف أحد مـ افْٚس

 .بـ مًًقد احٍظ مـ أيب افًٌٚس بـ ظَدةاأمجع أهؾ افُقؾٜ إٔف مل ير مـ زمـ وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: 

 .ؿد ـٚن ابـ ظَدة مـ احلٍظ وادًرؾٜ بُّٚنوىم٤مل اسمـ قمدي: 
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ىم٤مل امإُم٤مم ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج ذم اًمذيـ ضمرطمقه: جٚبر بـ يزيد اجلًٍل ، ثَٜ ، 

 . (5)إّّنؿ جم٤مٟملم 

                                                                                                                                             
شًّٝ تقؾمط، وٕمٗمف همػم واطمد وىمّقاه آظمرون. ىم٤مل قمٌد اًمٖمٜمل سمـ ؾمٕمٞمد: ىم٤مل اًمذهٌل: ؿمٞمٕمل ُم

. وىم٤مل اًمؼمىم٤مّن: ىمٚم٧م ًمٚمدارىمٓمٜمل: إيش افدارؿىْل يَقل: ابـ ظَدة يًِؿ مٚ ظْد افْٚس وٓ يًِؿ افْٚس مٚ ظْده

ّف بٚفقوع مـ اهت أصٓد أنّ أيمثر ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ ُمـ اسمـ قم٘مدة ؟!. ىم٤مل: امإيمث٤مر سم٤معمٜم٤ميمػم. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ُمّرة : 

 .ؾَد ـذب

مٚ ظِّٝ ابـ ظَدة اهّتؿ بقوع وىم٤مل اعم١مًمػ )= ُم١مًمػ اعمٞمزان اًمذهٌل(ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ: ىم٤مل اسمـ طمجر: 

 .وٓ أطْف ـٚن يوع دم اإلشْٚد، أُّم٤م امإؾمٜم٤مد ومال أدري!!. ىمٚم٧م أٟم٤م )=اسمـ طمجر(: حديٞ

اًمرومض. وىم٤مل ُمرة: مل يٙمـ ذم  وروى محزة سمـ حمٛمد سمـ ـم٤مهر قمـ اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل: يم٤من رضمؾ ؾمقء يِمػم إمم

 < إّٟمام سمالؤه ُمـ هذه اًمقضم٤مدات. وأـّذب مـ يتّٓف بٚفقوعاًمديـ سم٤مًم٘مقي، 

. دار ُمٙم٦م 758. رىمؿ: >77قوققم٤مت )ت: قمٌد اهلل ؿمٕم٤ٌمن( : اعم٤ٌمت قمغم اًمتٕم٘مّ هـ ذم 55=ىم٤مل اًمًٞمقـمل)

 (: اعمٙمرُم٦م

 .ُمتٕمّم٥م)يمذا( قمٍمي ٗمف إّٓ وُم٤م وٕمَّ  ،٤مسوصم٘مف اًمٜمّ ،اسمـ قم٘مدة ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظ

 دٚذا تُِؿ افًٌض دم ابـ ظَدة وترك حديثف؟!!!.

 ىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ طمٞمقيف: يم٤من اسمـ قم٘مدة يٛمكم ُمث٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م، أو ىم٤مل: ُمث٤مًم٥م اًمِمٞمخلم ومؽميم٧م طمديثف.

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد.5;>، رىمؿ: 6:7: 5أٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر 

 بـ يزيد اجلًٍل، ثَٜ تُِؿ ؾٔف فَقفف بٚفرجًٜ!! جٚبر (5)

ن، ًمٙمـ أيمثر ُمـ ضم٤مء ٤مٚمف ؿمٕم٦ٌم وويمٞمع واًمًٗمٞم٤مٟموضمٚمّ  فُ ٘مضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، صم٘م٦م قمٜمد أوشم٤مد أهؾ اًمًٜم٦م: وصمّ 

ىمقًمف سم٤مًمرضمٕم٦م ٓ أيمثر وٓ أىمؾ. ىم٤مل ضمرير اًمْمٌل ُمثاًل : يم٤من واهلل جّرد عموهٜم٤مك ُمـ ىمد يمذسمف سمٕمدهؿ ىمد وٕمٗمف، 

 ُمـ سم٤مًمرضمٕم٦م، وُمرة : راوميض يِمتؿ أصح٤مب اًمٜمٌل، وُمرة، ٓ يٙمت٥م طمديثف وٓ يمراُم٦م .يمذاسم٤ًم ي١م

، ثَٜوُمٕمٚمقم أّن ُمثؾ هذه اًمٓمٕمقن همػم ُمٗمًدة قمٜمد أئٛم٦م اًمٜم٘مد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م< ومٚم٘مد ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ومٞمف :  

ًٚ دم احلديٞ، مٚ رأيٝ أورع دم احلديٞوإذا ىم٤مل : طمدصمٜم٤م، وأظمؼمٟم٤م ومذاك، وُمرة :  . وىم٤مل امإُم٤مم مْف ـٚن ورظ

 . : ثَٜويمٞمع سمـ اجلراح

، وُمرة : يم٤من ضم٤مسمر إذا جٚبر صدوق دم احلديٞوىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم احلدي٨م ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج يمام ي٘مروقٟمف: 

 .ٓ تْيروا إػ هٗٓء ادجٕٚغ افذيـ يًَقن دم جٚبر ىم٤مل : طمدصمٜم٤م، وؾمٛمٕم٧م، ومٝمق ُمـ أوصمؼ اًمٜم٤مس. وىم٤مل ُمّرة : 

يٞ صٚفح، وؿد احتِّف افْٚس، وظٚمٜ مٚ ؿذؾقه بف: إٔف ـٚن يٗمـ بٚفرجًٜ، ومل : فف حدوىم٤مل اسمـ قمدي

 اهـ. ىمٚم٧م: وهق ُمـ اسمـ قمدي إمج٤مع .خيتِػ أحد دم افروايٜ ظْف

.( ىم٤مل : طمدصمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م، طمدصمٜم٤م 64:  5ًمٙمـ صمّٛم٦م أُمر< ومٚم٘مد أظمرج ُمًٚمؿ )ذم ُم٘مدُم٦م صحٞمحف 

٤مس حيٛمٚمقن قمـ ضم٤مسمر ىمٌؾ أن ئمٝمر ُم٤م أفمٝمر، ومٚمام أفمٝمر ُم٤م أفمٝمر احلٛمٞمدي، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ىم٤مل: يم٤من اًمٜم
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يـ، يم٤مسمـ ُمٕملم صدوق قمٜمد مجٝمقر اًم٘مدُم٤مء واعمت٠مظمرجًٍر بـ زيٚد إمحر ، ثَٜ، 

واًمذهٌل وهمػممه٤م، ضمرطمف اجلقزضم٤مّن اًمٜم٤مصٌل، وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ اًمٕم٘مٞمكم وهمػمه، دون 

 .(5)شم٠مُّمؾ

 . (6) ، صم٘م٦مص٤مطم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكماحلٚرث بـ ظٌد اهلل اهلّداين إظقر، 

                                                                                                                                             
)اٟمٔمر ُمٞمزان ش. اإليامن بٚفرجًٜ»، وم٘مٞمؾ ًمف: وُم٤م أفمٝمر؟!. ىم٤مل: شاهتٛمف اًمٜم٤مس ذم طمديثف، وشمريمف سمٕمض اًمٜم٤مس

 (  .5867، رىمؿ : 7>7- =;7:  5امإقمتدال 

 جًٍربـ زيٚد إمحر !!   (5)

٤مء شمٌٕم٤ًم ًمٚمجقضمزاّن اًمٜم٤مصٌل، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت يمام ىمد وٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل وأدرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم

وإذا روى قمـ اًمث٘م٤مت شمٗمرد قمٜمٝمؿ سم٠مؿمٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٤م ، ذيمره ذم اعمجروطملم وىم٤مل: يمثػم اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء 

 رء. 

. بٖسفٔس بف ، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل : صدوق ثًَٜمٙمـ إيمثر< يم٤مسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ ُمٕملم واًمٗمًقي واًمٕمجكم أّٟمف: 

وزاد اًمثالصم٦م ؾمقى أيب زرقم٦م : يتِمٞمع، وسمٕمْمٝمؿ صدوق، وىم٤مل أسمق زرقم٦م وأسمق داود واسمـ طمجر واًمذهٌل : 

دم مجِٜ متنًٜٔ افُقؾٜ، وهق صٚفح دم روايٜ يتِمٞمع. ىم٤مل اسمـ قمدي :  صٚفحؿمٞمٕمل. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

ًٚ مـ افٍوٚئؾ  . افُقؾٔغ، يروي صٔئ

ـ اًمؽمُمذي أطم٤مديثف ذم ؾمٜمٜمف،  ًّ ت : ؿم٤ميمر(  >:>7، رىمؿ : 5>5:  :ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م أظمرضمف ) ذم اًمًٜمـ وىمد طم

، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٓم٤مء، جًٍر إمحرىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمقد سمـ قم٤مُمر، قمـ 

قمـ اسمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: يم٤من أطم٥م اًمٜم٤ًمء إمم رؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦م وُمـ اًمرضم٤مل قمكم ىم٤مل إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد: 

 . هذا حديٞ حًـيٕمٜمل ُمـ أهؾ سمٞمتف. 

 .احلٚرث بـ ظٌد اهلل إظقر اهلّداين، ثَٜ ـذبقه دم رأيف ٓ حديثف  (2)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد( :  >68رىمؿ: 589: 6ىم٤مل اسمـ طمجر )ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

ًمف ذم عم٤م طمٙمك قمـ إسمراهٞمؿ أٟمف يمذب احل٤مرث أفمـ اًمِمٕمٌل قمقىم٥م سم٘مق :ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ًمفبـ ظٌد افز اؿٚل 

يم٤من ًمف ىمقل  :بـ شًداوؿٚل  .وإٟمام ٟم٘مؿ قمٚمٞمف اومراـمف ذم طم٥م قمكمّ  ،ٚمؿ يٌـ ُمـ احل٤مرث يمذسمفوم ..<يمذاب :احل٤مرث

 :ىم٤مل أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي :بـ صٚهغ دم افثَٚتاوؿٚل  .سمـ اًمزسمػماشمقذم أي٤مم  ،ؾمقء وهق وٕمٞمػ ذم رأيف

يم٤من يٙمذب  :وم٘مد ىم٤مل اًمِمٕمٌل :ىمٞمؾ ًمف .ٜمك قمٚمٞمفوأصم ،وُم٤م أطمًـ ُم٤م روى قمـ قمكمّ  ،احل٤مرث إقمقر صم٘م٦م ُم٤م أطمٗمٔمف

ّٕ  :ىم٤مل واًمٜم٤ًمئل ُمع شمٕمٜمتف ذم  :وىمرأت سمخط اًمذهٌل ذم اعمٞمزان .ام ـٚن ـذبف دم رأيفمل يُـ يُذب دم احلديٞ إ

وهذا اًمِمٕمٌل )=إسمقاب اًمٗم٘مٝمّٞم٦م( ُمع روايتٝمؿ حلديثف ذم إسمقاب  ،اًمرضم٤مل ىمد اطمت٩م سمف واجلٛمٝمقر قمغم شمقهٞمٜمف

 .وافيٚهر إٔف يُذب حُٚيٚتفقمٜمف  يٙمذسمف صمؿ يروي

 ُمٜمٝمؿ وم٤مخلػّم  <افتٚبًغ اخلرؿمٝمد قمٜمدي صمامٟمٞم٦م ُمـ  :ظع بـ جمٚهد ظـ أيب جْٚب افٌُِل ظـ افنًٌلوىم٤مل 

 .ي٘مقل ومذيمر ظمؼماً  ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م واحل٤مرث اهلٛمداّن طمتك قمد صمامٟمٞم٦م أّنؿ ؾمٛمٕمقا قمٚمٞم٤مً 
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صم٘م٦م صدوق، قمٜمد اًم٘مدُم٤مء، شمٙمّٚمؿ ومٞمف ُمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ، ، احلًغ بـ احلًـ إصَر

 .(5)٤مندون سمره٤من أو سمٞم

وّٕمػ طمديثف همػم واطمد، وٟمٗمك اًم٘مّقة قمٜمف آظمرون ، حُٔؿ بـ جٌر إشدي

ِّف افهدق)ًمٞمس سم٤مًم٘مقي(، ًمٙمـ ىم٤مل أسمق زرقم٦م:  . وروٞمف امإُم٤مم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد حم

. حًـاًم٘مّٓم٤من، ٟم٤مومٞم٤ًم قمٜمف اًم٠ٌمس. وأظمرج امإُم٤مم اًمؽمُمذي ًمف طمديث٤ًم قمـ قم٤مئِم٦م، وىم٤مل: 

 .(6)ٚن( بحديثف بٖشًٚ ومل ير حئك )افَى: -اًمؽمُمذي-صمّؿ ىم٤مل

                                                                                                                                             
سمـ اوىم٤مل قمثامن اًمدارُمل قمـ  .وًمٞمس سمف سم٠مس سمـ ُمًٕمقدااحل٤مرث ىمد ؾمٛمع ُمـ  :بـ مًغاوىم٤مل اًمدوري قمـ 

 .صم٘م٦م :ُمٕملم

 .ُم٤م زال اعمحدصمقن ي٘مٌٚمقن طمديثف :وم٘م٤مل ؟!.حيت٩م سم٤محل٤مرث :ؿٔؾ فٔحٔكسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م اوىم٤مل 

سمـ ؾمػميـ أدريم٧م اًمٙمقوم٦م وهق ي٘مدُمقن مخ٦ًم ُمـ سمدأ سم٤محل٤مرث صمٜمك سمٕمٌٞمدة وُمـ اوىم٤مل أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار قمـ 

ذم ُمًٜمد أمحد قمـ ويمٞمع قمـ أسمٞمف ىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ٕيب إؾمح٤مق طملم ىمٚم٧م و.اهـ. سمدأ سمٕمٌٞمدة صمٜمك سم٤محل٤مرث

 .ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق ي٤ًموي طمديثؽ هذا ُمغمء ُمًجدك ذه٤ٌمً  :ذم اًمقشمر طمدث قمـ احل٤مرث قمـ قمكمّ 

ىمٚم٧م: ضمرطمف ذم احلدي٨م اًمدراىمٓمٜمل واسمـ طم٤ٌمن وأسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ واسمـ اعمديٜمل ُمـ دون شمٗمًػم، 

 واسمـ ؾمػميـ وطمٌٞم٥م، ُم٘مدم قمغم ىمقهلؿ، يمقٟمف ُمٗمنًا  وىمقهلؿ ُمٌٝمؿ همػم ُمٗمن.وشمٕمديؾ ُمـ شم٘مدُمٝمؿ يم٤مًمِمٕمٌل 

 .احلًغ بـ احلًـ إصَر، ثَٜ متُِؿ ؾٔف (5)

٤ٌّمن سم٢مـمالق. وىم٤مل امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ:  . وىم٤مل امإُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕملم مل يُـ ظْدي مّـ يُذبوصم٘مف اسمـ طم

. ىمٚم٧م: صدوق؟!. ٓ بٖس بف. ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ طمديثف؟!. ىم٤مل: : ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٖمٚمٞم٦م اًمٙم٤ٌمر-اسمـ اجلٜمٞمدُمـ رواي٦م –

. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: قمٜمده ُمٜم٤ميمػم، وُمرة : صدوق هيؿ ، ويٌِق دم افتنٔع. وىم٤مل اسمـ طمجر: ًٕؿ: ـتٌٝ ظْفىم٤مل: 

 .مَٚرب احلديٞ

 ٞدم احلدي. يمام ىمد زاد أسمق طم٤مشمؿ: ظْدهؿ. وزاد أسمق أمحد احل٤ميمؿ: فٔس بٚفَقيوىم٤مل اًمٜم٤ًمئل، واًمدارىمٓمٜمل: 

. 

 . شمقصمٞمؼ ُمٜمف دون يمالم.ٓ بٖس بفأىمقل: سم٤من أّن ًمٗمظ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ًمٞمس سمجرح ُمٗمًد. يمام أّن ىمقل اسمـ ُمٕملم: 

وذم اجلٛمٚم٦م: ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م جيرح سمف إؿم٘مر، ُمٗمّنًا< وهم٤مي٦م ُم٤م أظمذ قمٚمٞمف أّٟمف يتٗمّرد< ويرّده امإمج٤مع قمغم 

 . ت: سمِم٤مر قمقاد.>574، رىمؿ: =:7: :املطمجّٞم٦م ُم٤م يتٗمرد سمف اًمّمدوق اًمث٘م٦م.اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمٙم

 . حُٔؿ بـ جٌر إشدي، حًـ احلديٞ (6)

 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل .599، رىمؿ : 669:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو ( 
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صم٘م٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء يم٠ممحد واسمـ ُمٕملم واًمٕمجكم ويٕم٘مقب سمـ ، صٓر بـ حقصٛ

ؾمٗمٞم٤من< طمًـ احلدي٨م قمٜمد اًمٌخ٤مري واسمـ طمجر وهمػمهؿ، صّحح ًمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف<  

 . (5)اًمتقصمٞمؼ ىم٤ٌملومٞمف ضمرح همػم ُمٗمّن< ومال يٕمتٛمد 

                                                                                                                                             
ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: ىمد شمٙمٚمؿ ؿمٕم٦ٌم ذم طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم هذا اعمقوع : 

اًمذي روى، قمـ اسمـ ُمًٕمقد، قمـ اًمٜمٌل: ُمـ ؾم٠مل اًمٜم٤مس وًمف ُم٤م يٖمٜمٞمف. ىم٤مل حيٞمك: وروى ًمف ُمـ أضمؾ طمديثف 

 . ومل ير حئك بحديثف بٖشًٚ ؾمٗمٞم٤من، وزائدة. ىم٤مل اًمؽمُمذي : 

أىمقل: وىمد روى قمٜمف يم٤ٌمر أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم يم٤مًمًٗمٞم٤مٟملم واسمـ ُمٝمدي وأرضاهبؿ< أظمٓم٠م ؿمٕم٦ٌم سمٞم٘ملم، ومٚم٘مد شمريمف 

: أظم٤م  إْن طمدصم٧م سمف اًمٜم٤ّمر. وُمرّد أهمٚم٥م ُمـ وّٕمػ طمديثف، ُمت٤مسمٕم٦م ؿمٕم٦ٌم قمغم ُمـ أضمؾ طمدي٨م اًمّمدىم٦م، ىم٤مئالً 

 هذا احلدي٨م قمٜمف ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم .. ٦مه أّن ؿمٕم٦ٌم شمرك روايدّ يرهذا اخلٓم٠م. و

وأي٤ًم يم٤من، ومال ؿمّؽ ذم ظمٓم٠م ؿمٕم٦ٌم< إذ مل يٜمٗمرد طمٙمٞمؿ سم٤محلدي٨م ًمٞمٕمّم٥م سمرأؾمف، سمؾ ىمد شم٤مسمٕمف زسمٞمد، وهق صم٘م٦م 

حيٞمك سمـ آدم )صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م(:  أظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى صحٞمح٤ًم قمـ ُمت٘مـ قمغم ذط اًمِمٞمخلم ..<

 .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من )اًمثقري صم٘م٦م خ م(: ؾمٛمٕم٧م زسمٞمدًا )سمـ احل٤مرث صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م( حيّدصمف ُمثٚمف. وىمد صححف إًم٤ٌمّن

. اعمٓمٌققم٤مت امإؾمالُمٞم٦م 6=69، رىمؿ: ;=: 9اٟمٔمر اًمًٜمـ اًمّمٖمرى )أسمق همدة، حمِم٤مة سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمّن(

 .8>67، رىمؿ: ;;:  7ٚم٥م. واٟمٔمر ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى طم

  صٓر بـ حقصٛ، ثَٜ حًـ احلديٞ. (5)

 . صٓر مـ ـٌٚر ظِامء افتٚبًغ، اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت( : 595، رىمؿ : 6;7: 8ىم٤مل اًمذهٌل )ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 . صٓر ثَٜ، مٚ أحًـ حديثفىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

 . : صٓر فٔس بف بٖسد اهلل ي٘مقلوىم٤مل طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌ

، وىم٤مل: إّٟمام شمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ قمقن، صمؿ إّٟمف روى صٓر حًـ احلديٞ. وؿّقى أمرهوىم٤مل اًمؽمُمذي: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

 قمـ رضمؾ، قمٜمف. اهـ. 

 أىمقل : ُم٘مّمقد اًمٌخ٤مري أّن اسمـ قمقن مل يؽميمف وإن شمٙمٚمؿ ومٞمف .

. وروى: ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح، صٓر ثٌٝوري : . وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ُمـ رواي٦م اًمدثَٜوىم٤مل أمحد اًمٕمجكم: 

اهـ. فٔس بٚفَقي. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ٓ بٖس بف. وىم٤مل أسمق زرقم٦م، وهمػمه: ثَٜوأمحد سمـ زهػم، قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: 

  أىمقل : ُم٣م ىمقل اًمذهٌل واسمـ طمجر أّٟمف ًمٞمس سمجرح ُمٗمًد .

ٔس هق بدون أيب افزبر ادُل، وٓ فوىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي:  .ٓ حيتٟ بف، وٓ يتديـ بحديثفوىم٤مل اسمـ قمدي: 

. ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من: وؿمٝمر : إن صٓرًا ترـقهوروى اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمقن، ىم٤مل .حيتٟ بف

 . اٟمتٝمك يمالم اًمذهٌل ذم اًمًػم .ؾٓق ثَٜوإن ىم٤مل اسمـ قمقن شمريمقه 

 مٍّنة: ؾٚفرجؾ ثَٜ حًٛ أؿقل : واوح أّن هذه افىًقن، ٓ صّقد هلٚ أمٚم افتقثَٔٚت: شٔامأّنٚ ؽر

 افَقاظد.   
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ديث٤ًم ذم ُمٕم٤موي٦م، ، ُوّٕمػ سمزقمؿ شمٗمرده طمظٌٚد بـ يًَقب افرواجْل، صدوق ثَٜ

 .(5) ويرّده أّٟمف مل يٜمٗمرد

 .(6)صدوق وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، مل جيرطمف اًم٘مدُم٤مء سمٌمءظٌٚيٜ بـ ربًل، 

صم٘م٦م إمج٤مقم٤ًم، طمّج٦م، طمًـ احلدي٨م قمٜمد مج٤مقم٦م، صحٞمح قمٜمد ، ظٌد اهلل بـ هلًٜٔ

. وىم٤مل همػمهؿ: اطمؽمىم٧م يمتٌف ومحّدث ُمـ طمٗمٔمف< وماَلَن طمديثف ًمذًمؽ، وهق (7)آظمريـ

                                                           
 ظٌٚد بـ يًَقب افرواجْل ثَٜ . (0)

. وىم٤مل ذم هدي صٔخ ثَٜ. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي : صٚدق دم احلديٞىم٤مل اًمذهٌل : ؿمٞمٕمل ضمٚمد، ًمٙمٜمّف 

ًٚ اًم٤ًمري :  ّٕف ـٚن صدوؿ . وىم٤مل فٔس بؤًػ. وُمرة : صًٔل صدوق. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : راؾيض منٓقر إّٓ أ

 .حدثْٚ افثَٜ دم روايتف، ادتٓؿ دم ديْف ظٌٚد بـ يًَقب٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل: يم٤من أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ي٘مقل: احل

وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن : وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يم٤من راومْمٞم٤ًم داقمٞم٦م وُمع ذًمؽ يروي اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم وم٤مؾمتحؼ اًمؽمك 

ورّده احل٤مومظ ش. ظذ مْزي ؾٚؿتِقه إذا رأيتؿ مًٚويٜ:»روى قمـ ذيؽ قمـ قم٤مصؿ قمـ زر قمـ قمٌد اهلل ُمرومققم٤م 

 . صدوق راؾيض بٚفغ ابـ حٌٚن ؾَٚل : يًتحؼ افسكسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م ىم٤مل : ا

 ( ُمـ دون أدٟمك ـمٕمـ .5:89، رىمؿ : 88:  :أىمقل : وىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري )ذم اًمٙمٌػم 

هلٜمد ( و: )هتذي٥م . ـمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ا7>5، رىمؿ : =54:  9اٟمٔمر شمرمجتف ذم : )هتذي٥م اًمتٝمٞم٥م ٓسمـ طمجر 

 ( وهمػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر شمرمجتف .7548، رىمؿ : 9;5:  58اًمٙمامل حت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد 

 ظٌٚيٜ بـ ربًل إشدي صٔخ مقّثؼ. (6)

٤ٌّمن )ذم صم٘م٤مشمف   ( وىم٤مل:  رأى مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، روى قمٜمف أهؾ اًمٙمقوم٦م.88>8، رىمؿ: 5>6: 9ذيمره اسمـ طم

( : ىم٤مل أيب : قم٤ٌمي٦م روى قمـ قمكم وأيب أيقب ، 599، رىمؿ: =6: ;وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ )

 .صٔخ. وم٘مٚم٧م ًمف : ُم٤م طم٤مًمف : ىم٤مل :  مـ ظتؼ افنًٜٔ

سمـ رداد ص٤مطم٥م  ٦م( ُمـ دون ـمٕمـ ، ًمٙمٜمف ضمٕمٚمف ُمع قم٤ٌمي777، رىمؿ: 6;: ;وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري )ذم اًمت٤مريخ 

( ، وُمثٚمٝمام امإُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ;=>5ؿ: ، رىم=:5: 6قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب واطمدًا. وُمثٚمف ضمزم امإُم٤مم أمحد )ذم اًمٕمٚمؾ

 (  ىم٤مل : مه٤م واطمد اظمتٚمٗم٤م ذم ٟمًٌف.648، رىمؿ: 5>5: 6)ذم قمٚمٚمف 

، دار ص٤مدر( ىم٤مل: روى قمـ قمٛمر وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ويم٤من  ;56: :وشمرطّمؿ قمٚمٞمف اسمـ ؾمٕمد )ذم اًمٓمٌ٘م٤مت 

 ىمٚمٞمؾ احلدي٨م رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وسمريم٤مشمف .

ء، ٓ اًمٌخ٤مري وٓ أسمق طم٤مشمؿ وٓ اسمـ ؾمٕمد وٓ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وٓ وسم٤مجلٛمٚم٦م: مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد ُمـ اًم٘مدُم٤م

همػمهؿ..< أّول ُمـ وّٕمٗمف اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل: هم٤مل ُمٚمحد،وؾم٤مق ًمف رواي٦م ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وهمػمه٤م. وهق يمام شمرى< 

 وم٤مًمٕم٘مٞمكم اهتٛمف اسمـ طمجر سم٤مٓومراط، وىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمف اًم٤ًمسمؼ.  

 . ٞ، وإذا روى ظْف افًٌٚدفٜ ؾهحٔحظٌد اهلل بـ هلًٜٔ، ثَٜ حًـ احلدي (7)
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ٙمـ ٓ يمالم قمٜمد إقمالم أّن طمديثف صحٞمح إذا روى قمٜمف اًمٕم٤ٌمدًم٦م: اسمـ . ًم(5)ُمردود

اعم٤ٌمرك، واسمـ وه٥م، واسمـ يزيد اعم٘مرىء..< واًمقضمف ومٞمف ىمقل امإُم٤مم أيب زرقم٦م ذم إوًملم: 

 .(6)وٟمحقه امإُم٤مم اًمٗمالس ذم إّول واًمث٤مًم٨م< وم٤مطمٗمظـٕٚٚ يتتًٌٚن أصقفف ؾُٔتٌٚن مْٓٚ. 

 واًمٗمًقي واسمـ ؾمٕمد روى قمٜمف ضمّٚم٦م اًمٜم٤مس،وّٕمٗمفوصم٘مف اسمـ ُمٕملم ظىٜٔ افًقدم، 

 .(7)همػم واطمد

                                                                                                                                             
وؿد احتٟ بف ؽر ( : رواه أمحد وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م، >، رىمؿ : :5:  5ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل )ذم جمٛمع اًمزوائد 

:  54. وذم صم٤مًم٨م )وّثؼ ظذ وًػ( ىم٤مل: 76;>5، رىمؿ: 758:  54. وذم ُمقوع آظمر ُمـ اعمجٛمع )واحد

 .ٔف ابـ هلًٜٔ وحديثف حًـرواه افىزاين، وؾ( ىم٤مل: 866;5، رىمؿ : 6>5

٤ٌّمر اعمرادي )صم٘م٦م جمٛمع قمٚمٞمف،  (5) مٚ اختِط ابـ هلًٜٔ ؿط ( سم٘مقًمف: =65رّد هذا شمٚمٛمٞمذ اسمـ هلٞمٕم٦م اًمٜمي سمـ قمٌد اجل

 . حتك مٚت

مٚ رأيٝ أحٍظ مـ ابـ هلًٜٔ بًد (: >64وىم٤مل امإُم٤مم حيٞمك سمـ طم٤ًمن اًمتٜمٞمز)صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم، جمٛمع قمٚمٞمف، 

 .: مٚ ؽٚب فف ـتٚبٜم٤مس ي٘مقًمقن : اطمؽمق يمت٥م اسمـ هلٞمٕم٦م؟!!. وم٘م٤مل. ىمٞمؾ ًمف: إن اًمهنٔؿ

، ـمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد( : اسمـ اعم٤ٌمرك 6>:. رىمؿ: ;58: 9ًم٘مقل امإُم٤مم أيب زرقم٦م )يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ (6)

 واسمـ وه٥م يم٤مٟم٤م يتتٌٕم٤من أصقًمف ومٞمٙمت٤ٌمن ُمٜمف.

، ـمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد(: اطمؽمىم٧م 6>:. رىمؿ: ;58: 9وىم٤مل امإُم٤مم اًمٗمالس)يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

، أصح ُمـ اًمذيـ يمتٌقا سمٕمدُم٤م اطمؽمىم٧م ييمتٌف<ومٛمـ يمت٥م قمٜمف ىمٌؾ ذًمؽ ُمثؾ اسمـ اعم٤ٌمرك وقمٌد اهلل سمـ يزيد اعم٘مر

 اًمٙمت٥م. 

ظٌد اهلل بـ وهٛ، صحٔح احلديٞ ظـ ابـ ( : 94;، رىمؿ: 9;7: 6وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن )ذم اًمّمحٞمح٦م 

ّٕف شّع مْف ؿدياًم،   . ا.وـذفؽ ظٌد اهلل بـ ادٌٚرك وظٌد اهلل ابـ يزيد ادَريهلًٜٔ، ٕ

. اًمرؾم٤مًم٦م( : روى قمٜمف هذا احلدي٨م قمٌد  ;:7;5، رىمؿ :;=9: >6وىم٤مل إرٟم١موط )ذم ه٤مُمش ُمًٜمد أمحد 

اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وهمػمه، ممّـ ُمِمك سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أطم٤مديثٝمؿ قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م وىمٌٚمقه٤م، ُمـ أضمؾ أّّنؿ ؾمٛمٕمقا ُمٜمف 

 يمتٌف واظمتالـمف.ىمٌؾ اطمؽماق 

ّٜٔ افًقدم مقثؼ .  (1)  ظى

سمـ ُمٕملم  قمـ حيٞمك( : :69ؾم١مآت اسمـ ـمٝمامن ٓسمـ ُمٕملم، رىمؿ اًمؽممج٦م : طمٙمك اسمـ ـمٝمامن )ذم ؾم١مآشمف 

 .فٔس بف بٖس. ىمٞمؾ: حيت٩م سمف؟!. ىم٤مل حيٞمك: فٔس بف بٖسىم٤مل: 

وـٚن وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ( : . ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد858، رىمؿ : 668:  ;وىم٤مل اسمـ طمجر )ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م

. وىم٤مل أسمق صٚفحسمـ ُمٕملم: اإن ؿم٤مء اهلل وًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ حيت٩م سمف. وىم٤مل اًمدوري قمـ  ثَٜ

. وىم٤مل اسمـ قمدي: ىمد روى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت، وًمٕمٓمٞم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد أطم٤مدي٨م يُتٛ حديثفطم٤مشمؿ: وٕمٞمػ 

  . روى ظْف جِٜ افْٚسوىم٤مل اًمٌزار: يم٤من يٕمده ذم اًمتِمٞمع . يُتٛ حديثفقمدة وقمـ همػم أيب ؾمٕمٞمد وهق ُمع وٕمٗمف 
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 .(5)، صم٘م٦م، يمذب ُمـ ـمٕمـ سمحٗمٔمفظّع بـ زيد بـ جذظٚن

، ومٞمف صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمّٞمع اًم٘مٚمٞمؾ، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري ، ؾىر بـ خٍِٜٔ ادخزومل

                                                                                                                                             
ـ يمّؾ أطم٤مديثف ذم ؾمٜمٜمف سمؾ ىمد صّحح سمٕمْمٝم٤م ، وهذا يراد  شمقصمٞم٘مف وشمٕمديٚمف. ًّ  ىمٚم٧م: امإُم٤م م اًمؽمُمذي طم

 ظع بـ زيد بـ جذظٚن، حًـ احلديٞ .  (0)

ك سمـ إؾمامقمٞمؾ: ىمٚم٧م حلامد . دار اعمٕمروم٦م( ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل ُمقؾم88>9، رىمؿ  :;56:  7ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اعمٞمزان 

( أّن قمكّم سمـ زيد يم٤من ٓ حيٗمظ. ىم٤مل مّح٤مد: وُمـ أيـ يم٤من وهٞم٥م ي٘مدر قمغم 5:9(: زقمؿ وهٞم٥م );:5سمـ ؾمٚمٛم٦م )

 اهـ..جم٤مًم٦ًم قمكّم سمـ زيد ؟!!. إّٟمام يم٤من جي٤مًمًف وضمقه اًمٜم٤مس

ٞم٥م< ومٝم٤مك أىمقل: وهق سيح فم٤مهر ذم يمذب وهٞم٥م، وٟمٜمٌف أّن يمؾ ُمـ ـمٕمـ ذم اسمـ ضمذقم٤من وم٢مّٟمف شم٤مسمع وه

 هلؿ..اأىمق

ظع بـ زيد، اإلمٚم، افًٚمل، . اًمرؾم٤مًم٦م. إذا  إرٟم١موط( : 6>، رىمؿ : :64:  9ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمًػم 

وـٚن مـ أوظٜٔ افًِؿ، ظذ تنٔع ، أسمق احلًـ اًم٘مرر، اًمتٞمٛمل، اًمٌٍمي، إقمٛمك. وًمد أقمٛمك يم٘مت٤مدة، افٌُر

ُمٜمّمقر سمـ زاذان: عم٤م ُم٤مت احلًـ )=اًمٌٍمي(، ىمٚمٜم٤م ًمٕمكم . ىم٤مل ؿِٔؾ ؾٔف، وشقء حٍظ يٌوف مـ درجٜ اإلتَٚن

 .اجِس مُٕٚفسمـ زيد: 

 .صدوق، وـٚن ابـ ظْٜٔٔ ئِْفوىم٤مل اًمؽمُمذي: 

. أحد احلٍٚظ وفٔس بٚفثٌٝ. وىم٤مل اًمذهٌل ُمّرة : يُتٛ حديثف وفٔس بٚفَقي ٓ بٖس بفوىم٤مل اًمٕمجكم : 

ثَٜ . وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم اًمًدود :  ثٌتفمـ أهؾ افهدق وفٔس جيري جمرى مـ أمجع ظذوىم٤مل اًم٤ًمضمل : 

 . هـ. ااختِط دم ـزه. وىم٤مل اًمٗمًقي : صٚفح احلديٞ وإػ افِغ مٚ هق

فٔس . ىم٤مل أسمق زرقم٦م، وأسمق طم٤مشمؿ، وأمحد ُمـ رواي٦م ص٤مًمح اسمٜمف : ٓ أحتٟ بف: فًقء حٍيفوىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م: 

فٔس . وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ُمـ رواي٦م اًمدارُمل : فّْٚسؿد روى ظْف ا. وزاد أمحد : فٔس بذاك افَقي، وسمٕمْمٝمؿ : بَقي

مل أر أحدًا مـ افٌكيغ وؽرهؿ أمتْع مـ افروايٜ ظْف  سمـ قمدي :ا. وىم٤مل ؤًػ. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: بذاك افَقي

. 767:  ;اٟمٔمر ًمزوُم٤ًم شمرمجتف ذم : ) هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر وـٚن يٌِق دم افتنٔع ومع وًٍف يُتٛ حديثف. 

 (. اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد

واًمزسمدة، وم٤مًمرضمؾ قم٤ممل إُم٤مم، صم٘م٦م دون يمالم، ًمٙمٜمٝمؿ أظمذوا قمٚمٞمف ؾمقء احلٗمظ سم٠مظمرة . وهق ُمردود< يمام هق 

 أقماله .

 .ظع بـ زيد، ؾٔف وًػ، وحديثف حًـ ( : 7=:;، رىمؿ : 766:  8ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل )ذم جمٛمع اًمزوائد  

. دار اًمٗمٙمر سمػموت ( ذم طمدي٨م 547:، رىمؿ : 88=7:  =وىم٤مل اعمال قمكم اهلروي اًم٘م٤مري )ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  

ًٚ ٕمحد ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ زيد : )رواه أمحد(< أي ذم ُمًٜمده،  ، ومال اًمتٗم٤مت عمـ ىمدح ذم وأؿؾ مرتٌتف أن يُقن حًْ

 صمٌقت هذا احلدي٨م .
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 . (5)يمالم ٓ يّي 

ٗم٦م قمثامن سمـ روى ُم٤م ومٞمف إزراء سم٤مخلٚمٞم -ومٞمام ىم٤مل اًمٌٕمض-اعم٠مظمذ اًمقطمٞمد قمٚمٞمف أّٟمف 

قمّٗم٤من. ويرّده ًمق ؾمّٚمؿ صمٌقشمف، أّن اًمرواي٦م أقمّؿ ُمـ آقمت٘م٤مد< ومٚمٕمّٚمف روى ُم٤م ٓ يٕمت٘مد< يمام 

 هل وفمٞمٗم٦م قمدول اًمرواة .

طم٤مومظ صم٘م٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء، وشم٤مسمٕمٝمؿ قمغم هذا ـم٤مئٗم٦م ممّـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ ؿٔس بـ افربٔع، 

 .(6)ؾمٚمػ هلؿ يم٤مسمـ قمدي، ًمٙمـ ـم٤مئٗم٦م أظمرى شمٙمّٚمٛم٧م  ذم طمٗمٔمف، وهق ٓ يٜمٝمض< إذ ٓ

                                                           
 . ؾىر بـ خٍِٜٔ ثَٜ إمٚم ظٚمل، رمل بٚفتنٔع!!  (5)

ؾىر بـ خٍِٜٔ ثَٜ ، وؾٔف ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة(:  ،;>5>، رىمؿ: 4;: 9ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل)ذم اعمجٛمع 

 .ـالم ٓ يّي 

 . افنٔخ افًٚمل ادحدث افهدوق(  74: ;ىم٤مل اًمذهٌل )ذم شمرمجتف ُمـ اًمًػم

ّٕف يتنٔع، ثَٜوىم٤مل أمحد:  ّٔس، إّٓ أ  . صٚفح احلديٞ، حديثف حديٞ رجؾ ـ

ذم احلدي٨م. وُمثٚمف  أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مّن، أىمقل: اجلٛمٝمقر قمغم أّٟمف صم٘م٦م يمام ضمزم اًمٗمْمؾ سمـ ديملم: وزاد صم٧ٌم 

ّٔس ٓ بٖس بفوىم٤مل امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل:  . وُمثٚمف اسمـ ٟمٛمػم. ووصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ؾمٕمد ثَٜ حٚؾظ ـ

واًمقاىمدي واهلٞمثٛمل وإًم٤ٌمّن واجلٛمٞمع. ًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ يم٤مًمٕم٘مٞمكم أدرضمف ذم اًمْمٕمٗم٤مء دون سمره٤من أو سمٞم٤من، ؾمقى أّٟمف 

 ذم ؾمٜمٜمف . -ـمري٘مفاًمتل ُمـ –ُم٤مم اًمؽمُمذي صحح يمؾ أطم٤مديثف يتِمٞمع. وهق يمام شمرى وامإ

( ، وم٢مذا أظمذوا ذم =افٌْٔذوىمد ورد ذم اًمًػمقمـ ضمرير، ىم٤مل: يم٤من إقمٛمش، وُمٜمّمقر، وُمٖمػمة،  ينمسمقن )

 (، ؾمخروا سمٗمٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م. شُروارؤوؾمٝمؿ )

ن اخلٛمر. وهق ُمتقاشمر قمٜمٝمؿ اًمٜمٌٞمذ اعمًٙمر دو -أهؾ اًمرأي، أشم٤ٌمع أيب طمٜمٞمٗم٦م–وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمٙمقوم٦م  ؾىمٚم٧م : طمٚمّ 

. 

 ؿٔس بـ افربٔع حٚؾظ ثَٜ.  (6)

وصم٘مف ُمـ اًم٘مدُم٤مء ؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟم٤من< اًمثقري واسمـ قمٞمٞمٜم٦م..< ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ُم٤م رأي٧م رضماًل سم٤مًمٙمقوم٦م 

أضمقد طمديث٤ًم ُمٜمف. وىم٤مل حمٛمد سمـ قماّمر اعمقصكم: قم٤ممل سم٤محلدي٨م. وىمٞمؾ ًمٚمٗمْمؾ سمـ ديملم: ذم ٟمٗمًؽ ُمـ ىمٞمس سمـ 

 رء؟!. ىم٤مل : ٓ. وىم٤مل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمخٕمل: ُم٤م شمرك سمٕمده ُمثٚمف.اًمرسمٞمع 

هلذا وهمػمه، أطمًـ اًم٘مقل ومٞمف مج٤مقم٦م ممّـ شم٠مظمر قمدا ُمـ شم٘مّدم..< يم٤مسمـ قمدي اًم٘م٤مئؾ: اًم٘مقل ومٞمف ُم٤م ىم٤مل 

ّٕف ٓ بٖس بفؿمٕم٦ٌم  . وىمد مجع سمٞمٜمٝمام اًمذهٌل وم٘م٤مل: أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، صدوق ذم ٟمٗمًف، ؾمٞمكء احلٗمظ...: إ

 ا سم٤من هذا، وم٠مّي اًم٘مقًملم أومم سم٤مٓشم٤ٌمع؟!!. ىمقل ُمـ شم٘مدم يمًٗمٞم٤من، أم ُمـ شم٠مظّمر يم٤مًمذهٌل؟!!!.وم٢مذ

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد .  >=:، رىمؿ: 5=7: >اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر 
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، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع اًم٘مدُم٤مء، وٕمٗمف سمٕمض ُمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ  اإلمٚم افقاؿدي، حمّد بـ ظّر

 .(5)حتٙماًم 

 .(6). صم٘م٦م صدوق، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، شمٙمّٚمؿ ذم طمٗمٔمفجمٚفد بـ شًٔد اهلّداين

                                                           
 . افَدمٚءحمّد بـ ظّر افقاؿدي ثَٜ ب٘مجٚع  (5)

سمٕمْمٝمؿ: ُمؽموك، ىم٤مل يم٠ميب زرقم٦م وأمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ ُمٕملم وهمػمهؿ. ووّٕمػ امإُم٤مم اًمقاىمدي مج٤مقم٦م 

وسمٕمْمٝمؿ: اهتٛمف سم٤مًمٙمذب. ًمٙمـ يمؾ هذا ُمردود< عم٤م يم٤مد أن يٙمقن قمٜمد ُمت٘مّدُمٞمٝمؿ إمج٤مقم٤ًم قمغم وصم٤مىمتف وضمالًمتف، ومال 

ح٤مًمف يدومٕمف آظمتال  اًمالطمؼ ومٞمف< رضورة أّن اًمث٤مّن ظمٓم٠م ُمـ وضمف، وسمدقم٦م ُمـ وضمف آظمر< إذ اعمت٘مدُمقن أقمر  سم

 ُمـ اعمت٠مظمريـ دون يمالم . 

(، 4;6أسمق سمٙمر اًمّمٖم٤مّن ) وثَفه٤مك سمٕمض اًمتقصمٞم٘م٤مت واًمتٕمديالت، اعمت٘مدُم٦م قمغم اجلرح واعم٘م٤مرٟم٦م ًمف. ومٚم٘مد 

 .( 6:6(، ويٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم ):64(، ويزيد سمـ ه٤مرون )668واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم اهلروي )

افقاؿدي أمغ : أيْم٤ًم وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب  .أظِؿ افّْٚس بٖمر اإلشالم(: يم٤من 9>6وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب)

( ، وؾمئؾ قمـ اًمقاىمدي، وم٘م٤مل: :67وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب: ؾمٛمٕم٧م ُمّمٕم٤ٌم اًمزسمػمي ) .  افْٚس ظذ أهؾ اإلشالم

( ص٤مطم٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، هـ>=5وىم٤مل امإُم٤مم ُمٕمـ اًم٘مزاز) . ثَٜ مٖمقن، وؾمئؾ اعمًٞمٌل قمٜمف، وم٘م٤مل: ثَٜ مٖمقن

ُم٤م يم٤من يٗمٞمدٟم٤م اًمِمٞمقخ وإطم٤مدي٨م إّٓ ٟم٤م قمـ اًمقاىمدي، ي٠ًمل اًمقاىمدي قمٜمّل< قمـ اًمقاىمدي وم٘م٤مل: أؾم٠مل أ

وىم٤مل جم٤مهد سمـ ُمقؾمك  .افقاؿدي أمر ادٗمْغ دم احلديٞ( : :>5وىم٤مل قمٌد اًمٕمزيز اًمدراوردي ) اًمقاىمدي.

  .مٚ ـتٌٝ ظـ أحد أحٍظ مْف( : 688اخلتكم )

  .مٚ ؿدمٝ بٌداد إٓ ٕـتٛ ـتٛ افقاؿديقل: إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اعم٠مُمقن ي٘موىم٤مل 

وقمـ ُمقؾمك سمـ ه٤مرون، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمّمٕم٤ٌم اًمزسمػمي يذيمر اًمقاىمدي، وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م رأي٧م ُمثٚمف ىمط. ىم٤مل: 

وؾمٛمٕم٧م ُمّمٕم٤ًٌم ي٘مقل:طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: يمٜم٧م أىمدم اعمديٜم٦م ومام يٗمٞمدّن وٓ يدًمٜمل قمغم 

  اًمِمٞمقخ إّٓ اًمقاىمدي.

قل : وٕمٗمف سمؾ اهتٛمف أمحد واسمـ ُمٕملم وهمػممه٤م، ذم طمدي٨م ٕم ؾمٚمٛم٦م..< اهتٛمقه سم٘مٚم٥م إؾمٜم٤مده أو همػم أىم

 ذًمؽ، ًمٙمـ اشّمْمح أّن اًمّمقاب يم٤من ُمع اًمقاىمدي وًمٞمس ُمٕمٝمؿ. وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط .

 . جمٚفد بـ شًٔد، متُِؿ ؾٔف وؿد وّثؼ  (6)

. وىم٤مل: جم٤مًمد، وًمٞم٨م، ثَٜـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: . وىم٤مل قم٤ٌمس اًمدوري قمفٔس بَقيّ . وُمّرة : ثَٜىم٤مل اًمٜم٤ًمئل : 

( وىم٤مل اًمدارُمل: ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك: =98/  6وطمج٤مج ؾمقاء، وقمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م أطم٥م إزم ُمٜمٝمؿ. )شم٤مرخيف: 

 .ٓ حيتٟ بحديثف (. وقمٜمف ُمّرة صم٤مًمث٦م ىم٤مل : 55>)شم٤مرخيف اًمؽممج٦م  صٚفح ـٖٕفومٛمج٤مًمد يمٞمػ طمديثف؟ وم٘م٤مل: 

فٔس . أىمقل: ُم٣م أّن ٓ حيتٟ بف، فٔس بَقي احلديٞأسمق طم٤مشمؿ :  . وىم٤ملفٔس بَقيّ وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: 

ِّؿ افْٚس ؾٔف وهق صدوق. وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من : بَقي دم احلديٞ: أي صدوق .وىم٤مل اًمٌخ٤مري :  تُ

 .صدوق 
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 .(5)صم٘م٦م، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ضمرح سم٥ًٌم احلًد ٓ همػم حئك بـ ظٌد احلّٔد احلاّميّن، 

 .اهـ.صدوق< ىم٤مل اعمزي: اطمت٩م سمف أصح٤مب اًمًٜمـ، اهلٚصّليزيد بـ أيب زيٚد 

روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟم٤من، وه١مٓء اًمثالصم٦م ٓ جيتٛمٕمقن قمغم أطمد إّٓ صم٘م٦م، واًم٘مقل ىمٚم٧م: 

                                                                                                                                             
 6، وجم٤مًمد أرومع ُمـ أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار. وىم٤مل اًمذهٌل )ذم اعمٖمٜمل جٚئز احلديٞ، حًـ احلديٞ...وىم٤مل اًمٕمجكم : 

. وىم٤مل أمحد سمـ  حيتّؾ حديثف: فهدؿف. وىم٤مل حمٛمد سمـ اعمثٜمك:  منٓقر صٚفح احلديٞ( : 7>95رىمؿ :  ،986: 

 .وؿد احتِّف افْٚس طمٜمٌؾ : ًمٞمس سمٌمء يرومع طمديث٤ًم يمثػمًا ٓ يرومٕمف اًمٜم٤مس، 

 . دم افٍْس مْف رءوىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من : 

ًمٓمٕمـ ذم جم٤مًمد ؾمقء احلٗمظ سم٠مظمرة< ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أىمقل : وهٜم٤مك ُمـ وٕمٗمف ُمت٤مسمٕم٦م ًمٚم٘مٓم٤من، سمٞمد أّن قمّٚم٦م ا

( ىم٤مل : طمدي٨م جم٤مًمد قمٜمد 5:97، رىمؿ : 7:5:  >اعمٝمدي، ومٞمام طمٙم٤مه اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

إطمداث حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وأيب أؾم٤مُم٦م ًمٞمس سمٌمء، وًمٙمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم ومح٤مد سمـ زيد وهِمٞمؿ وه١مٓء اًم٘مدُم٤مء. 

 آظمر قمٛمره.يٕمٜمل أّٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف ذم 

أىمقل: روى قمٜمف إئّٛم٦م< اًمًٗمٞم٤مٟم٤من وؿمٕم٦ٌم ومّح٤مد وهمػمهؿ، وه١مٓء مجٞمٕم٤ًم وآطم٤مدًا، ٓ يروون إّٓ قمّٛمـ يم٤من 

 . وحديثف حًـ، وافزبدة : ؾٚفرجؾ صدوقصم٘م٦م< ومٙمٞمػ ويمّٚمٝمؿ روى قمٜمف ؟!!. 

هتذي٥م (د ( و : ، اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜم9:، رىمؿ : =7:  54اٟمٔمر ًمزوُم٤ًم شمرمجتف ذم : )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر 

 ، ت: سمِم٤مر قمقاد ( .4>;9، رىمؿ : =65:  ;6اًمٙمامل ًمإلُم٤مم اعمزي 

 .حئك بـ ظٌد احلّٔد احلاّمين  (0)

. وُمرة: صم٘م٦م ، وُمرة :  ، مٚ يَٚل ؾٔف إّٓ مـ حًدُم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م ُمثٚمفصدوق منٓقر ، ىم٤مل امإُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕملم: 

 .ٓ بٖس بف ، رجؾ صدوقـٚن ثَٜ ، . وذم رواي٦م اسمـ حمرز قمٜمف ىم٤مل: صدوق ثَٜ

(: هق قمٜمدي أوصمؼ ُمـ أيب سمٙمر اسمـ أيب 6:9وىم٤مل امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اعمِمٝمقر،أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي )

 .ومٚ يتُِّقن ؾٔف إّٓ مـ احلًدؿمٞم٦ٌم، 

 .ثَٜ ( :4=6وىم٤مل ؿمٞمخ امإؾمالم، اًمث٘م٦م احل٤مومظ امإُم٤مم، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌقؿمٜمجل )

. وُمرة : حيٗمظ طمٗمٔم٤م ضمٞمدًا ، وُم٤م هق إّٓ صدوق.اهـ. وىمد طمٙمل قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  وىم٤مل امإُم٤مم اسمـ ٟمٛمػم : صم٘م٦م

 يمذاب .

أىمقل: وم٤مٟمٔمر اخلٚمط..< وخترجيف احلًد يمام ىم٤مل امإُم٤مم أسمق زيمري٤م سمـ ُمٕملم ، وهٙمذا وم٘مد ارضسم٧م يمٚمٛم٦م أمحد 

ًٚ . وىم٤مل ُمرة: طمدصمٜم٤م قمٌد احلٛمٞمد احلامّن فٔس بف بٖسسمـ طمٜمٌؾ ومٞمف ، ومٛمرة ىم٤مل:  .وُمرة اهتٛمف، وًمٕمٚمف وـٚن صدوؿ

 ٓ يث٧ٌم .

 . أرجقه إٔف ٓ بٖس بف.  وىم٤مل اسمـ قمدي: ـٚن حٚؾيًٚ وىم٤مل أسمق داود ص٤مطم٥م اًمًٜمـ: 

. اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد(  واجلرح واًمتٕمديؾ ==7. 687: 55اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف )ذم هتذي٥م اسمـ طمجر

 وهمػممه٤م .
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 .   (5) سم٠مّٟمف: دء احلٗمظ أو يٖمٚمط، ُمردود

وصم٘مف يم٤ٌمر إئٛم٦م< يم٤مًمذهكم وأمحد واسمـ ُمٕملم، اهتٛمف ، حمّد بـ محٔد بـ حٔٚن افرازي

 .(6)دون سمٞم٤منهمػمهؿ 

                                                           
 ٜٔ افًِؿ  !!.يزيد بـ أيب زيٚد اهلٚصّل، إمٚم صدوق، أحد أوظ  (5)

..، امإُم٤مم، اعمحدث، أسمق قمٌد اهلل اهل٤مؿمٛمل ُمقٓهؿ. اًمرؾم٤مًم٦م( : 85، رىمؿ:  =56: :ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم )

 . مـ أوظٜٔ افًِؿ، وفٔس هق بٚدتَـ، ؾِذا مل حيتٟ بف افنٔخٚن رأى أٟم٤ًًم..،

 .صدوق وفُّْف يٌِطىم٤مل اًمؽمُمذي ذم قمٚمٚمف: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

< يمٕمٓم٤مء اشؿ افًس وافهدق وتًٚضك افًِؿ ينِّٓؿ( : : إّن 9-8٘مّدُم٦م صحٞمحف :ىم٤مل امإُم٤مم ُمًٚمؿ )ذم ُم

ـ ًمف وفٔٞ بـ أيب شِٔؿ، ويزيد بـ أيب زيٚداسمـ اًم٤ًمئ٥م  ًّ ، وأرضاهبؿ ُمـ مّح٤مل أصم٤مر وٟم٘م٤مل آظم٤ٌمر.اهـ. وىمد طم

 اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف .

٤مًمٕمج٤مئ٥م. وىم٤مل اًمؽمُمذي: يزيد سمـ أيب ذم ٟمٗمًف إّٓ أٟمف اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره ومج٤مء سم ـٚن ثَٜوىم٤مل اسمـ ؾمٕمد : 

يزيد بـ أيب زيٚد، ظذ افًدافٜ زي٤مد اًمٙمقذم أصم٧ٌم ُمـ يزيد سمـ زي٤مد اًمدُمِم٘مل وأىمدم. وىم٤مل امإُم٤مم اًمٗمًقي: 

، وإن يم٤من ىمد شمٙمٚمؿ  اًمٜم٤مس ومٞمف ًمتٖمػمه ذم آظمر قمٛمره. وهق وإْن مل يٙمـ ُمثؾ ُمٜمّمقر واحلٙمؿ وإقمٛمش، وافثَٜ

-وهق ُمـ أهؾ اًمّمدق-وىم٤مل قمكم سمـ قم٤مصؿ  .ٓ أقمٚمؿ أطمدا شمرك طمديثفأسمق داود:  . وىم٤مل ؾٓق مٌَقل افَقل ثَٜ

 . فٔس بٚفَقيوىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:   : ىم٤مل زم ؿمٕم٦ٌم: ُم٤م أسم٤ممم إذا يمت٧ٌم قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد أّٓ أيمت٥م قمـ أطمد.

يزيد : (>68أُّم٤م يمقن اجلرح سم٤محلٗمظ وهمػمه ُمردود< ومٚم٘مقل امإُم٤مم أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي )طم٤مومظ صم٘م٦م، خ،  

 اهـ. . ثَٜ وٓ يًجٌْل ؿقل مـ تُِؿ ؾٔف

 أىمقل: ومٛم٘متْم٤مه أّن ضمرح يزيد سم٤محلٗمظ وهمػمه، اضمتٝم٤مد ظم٤مـمكء.

 . 74:، رىمؿ: 775: 55. وهتذي٥م اسمـ طمجر 85، رىمؿ: =56: :اٟمٔمر شمرمجتف ذم ؾمػم اًمذهٌل 

 . حمّد بـ محٔد بـ حٔٚن افرازي (6)

ه سم٤مًمٙمذب. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل يمام ذم ؾم١مآت أيب قمٌد ذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء، واهتٛمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػم

وإومم  وثَف مجٚظٜاًمرمحـ اًمًٚمٛمل، ىم٤مل : خمتٚمػ ومٞمف. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل ًمٞمس سمث٘م٦م، وُمرة يمذاب. وىم٤مل اًمذهٌل : 

 شمريمف. 

ًٚ هبذا افنٖن، وىم٤ٌمل ذًمؽ وصم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمذهكم وحيٞمك سمـ ُمٕملم، وىم٤مل اخلٚمٞمكم :  ًٚ، ظٚد ـٚن حٚؾي

ًٚ . وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ : أمحد وحئكرؤف  ، وُمرة: طمديثف قمـ اسمـ ٓ يزال بٚفري ظِؿ مٚ دام حمّد بـ محٔد حٔ

اعم٤ٌمرك وضمرير ومٝمق صحٞمح، وأُّم٤م طمديثف قمـ أهؾ اًمري ومٝمق أقمٚمؿ، وُمرة : إذا طمدث قمـ اًمٕمراىمٞملم ي٠ميت سم٠مؿمٞم٤مء 

ظِٔف خرًا فهالبتف دم  لاثْوُمرة : ُمًت٘مٞمٛم٦م وإذا طمدث قمـ أهؾ سمٚمده أشمك سم٠مؿمٞم٤مء ٓ شمٕمر  ٓ شمدري ُم٤م هل، 

: . وىمٞمؾ عمحٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّم٤مهم٤مّن: حتدث قمـ اسمـ محٞمد ؟!. وم٘م٤مل ثَٜ. وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٓمٞم٤مًمز : افًْٜ

، ىمد طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ، حيٞمك سمـ ُمٕملم. وىمٞمؾ ًمإلُم٤مم اًمذهكم : ُم٤م شم٘مقل ذم حمٛمد سمـ ومٚ يل ٓ أحدث ظْف
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، صم٘م٦م صدوق، ٓ سم٠مس سمف، ص٤مًمح ، وٕمػ ذم روايتف قمـ مىر بـ ضٓامن افقراق

 .(5)قمٓم٤مء وم٘مط 

                                                                                                                                             
. )اٟمٔمر : ثَٜ فٔس بف بٖس، رازي ـٔس، ومرة : ثَٜ. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم هق ذا أحدث ظْف أٓ تراينمحٞمد ؟!. ىم٤مل : 

 .شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر (

 مىر بـ ضٓامن افقراق.(0) 

 . ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م قمـ أمحد يم٤من حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد يْمٕمػ طمديثف قمـ قمٓم٤مء

 :ىم٤مل .راق سم٤مسمـ أيب ًمٞمغم ذم ؾمقء احلٗمظيِمٌف طمدي٨م ُمٓمر اًمقاًم٘مٓم٤من يم٤من حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل امحد سمـ طمٜمٌؾ: 

. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم : مىر دم ظىٚء ؤًػ :وىم٤مل. مٚ أؿربف مـ بـ أيب فٔذ دم ظىٚء خٚصٜ :وم٘م٤مل ؟!.وم٠ًمًم٧م أيب

 .ؤًػ دم حديٞ ظىٚء

ٓ  :وىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م.  هق صٚفح احلديٞ. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صٚفح :وىم٤مل أسمق زرقم٦م .صٚفح :وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم

...، فٔس بف بٖس رأى إًًٔٚ  :وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمٌزار. ٓ بٖس بف :وىم٤مل ُمرة .بكي صدوق :٤مل اًمٕمجكموىم. بٖس بف

 ىمٚم٧م: ىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن دون ـمٕمـ . .صدوق هيؿ: وىم٤مل اًم٤ًمضمل .وٓ ًِٕؿ أحدا ترك حديثف

 . اعمٓمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد.:75، رىمؿ : >:5:  54ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف 
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، شم٤مرخي٤ًم وىمرآٟم٤ًم هؾ يمّؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ؟!!!!. شم٤ًمءل اًمت٤مسمٕمقن .. هـ5878..< قم٤مم اًمٞمقمإمم وؾمٜم٦ّم، ىمد وصؾ إًمٞمٜم٤م 

 هؾ صٓد ظّع بدرًا ؟!!!

ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ ؾمٕمٞمد أسمق قمٌد اهلل، ( هـ:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمًٚمقزم، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب 

َد إؾمح٤مق، ؾم٠مل رضمٌؾ اًمؼماء سمـ قم٤مزب وأٟم٤م أؾمٛمع، ىم٤مل:  ِٓ  ؟!!!. (5) ً ...ظعٌّ بدراَأَص

 يمام ىمد شم٤ًمءل أشم٤ٌمقمٝمؿ ..

 هؾ ـٚن ظّع حٚمؾ رايٜ رشقل اهلل؟!!!.

ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٞم٤مر سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: ٟم٤م ضمٕمٗمرسمـ ؾمٚمٞمامن، ( هـ685)أظمرج امإُم٤مم أمحد 

ىم٤مل: ٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ 

٤مل: ومٜمٔمر إزّم وىم٤مل: يم٠مٟمؽ رظمل اًم٤ٌمل، ومٖمْم٧ٌم وؿمٙمقشمف إمم إظمقاٟمف راي٦م رؾمقل اهلل؟!. ىم

ُمـ اًم٘مراء ىمٚم٧م: أٓ شمٕمجٌقن ُمـ ؾمٕمٞمد؟!. إّّن ؾم٠مًمتف: ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ راي٦م رؾمقل اهلل؟!. 

ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: إّٟمؽ ًمرظمل اًم٤ٌمل، ىم٤مًمقا: أرأي٧م طملم شم٠ًمًمف وهق ظم٤مئػ ُمـ احلج٤مج ىمد 

 ٓذ سم٤مًمٌٞم٧م..< يم٤من طم٤مُمٚمٝم٤م قمكّم. 

٤ٌّمس:  ىم٤مل: وّص   .(6)إشْٚده حًـقم

ذم اعمًتدرك قمـ أمحد، ُمثٚمف< وزاد: ىم٤مل ؾمٕمٞمد: هٙمذا ( 849)وأظمرضمف احل٤ميمؿ 

 .(7) صحٔح اإلشْٚدؾمٛمٕمتف ُمـ اسمـ قم٤ٌمس. وىم٤مل: 

                                                           
. دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد اًمٜم٤مس. إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط 4;=7، رىمؿ : 9;:  9حٞمح اًمٌخ٤مري ص (5)

 اًمِمٞمخلم .

٤ٌّمس(  (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .55:7، رىمؿ : 4>::  6ومْم٤مئؾ أمحد ) حت٘مٞمؼ: وّص قم

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .9::8، رىمؿ : ;58:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (7)
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ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، ومٞمام ٤مًمٕمٚمؿ امإُم٤مم أىمقل: وم٢مذا يم٤من اًمت٤مسمٕمقن، وأشم٤ٌمقمٝمؿ اًمٙم٤ٌمر، يم

درًا وأّٟمف ص٤مطم٥م راي٦م رؾمقل اهلل ذم يمؾ ىم٤مل اًمذهٌل، ىمد ـُمٛمس قمٚمٞمٝمؿ أّن قمٚمٞم٤ًم ىمد ؿمٝمد سم

، ُمع أّن طمّ٘مٝمام أن يٙمقٟم٤م ُمٕمٚمقُملم رضورة طمتك ًمٚمٌٙمؿ اًمّمؿ اًمٕمٛمل اًمذيـ طمروسمف 

ٓ يًٛمٕمقن وٓ يٗم٘مٝمقن..< ومام طم٤مل ومْم٤مئٚمف اًمتل ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم ووطمل اًمًامء، وهل 

سمؾ عمٓمّردون، مم٤ّم يٜمقء سمث٘مٚمٝم٤م أهؾ اًمٕمدل اعمنّمّدون، ويِم٘مك ذم شمدويٜمٝم٤م أهؾ اًمّمدق ا

 اعم٘مّتٚمقن ؟!!!!.

أّن أقمداء  -ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤مووُمثٚمٝم٤م ٓ حيَم قمددًا ويمثرة، -أوىمٗمتٜم٤م هذه اًمٜمّمقص 

ـمٛمس طمتّك رضورّي٤مت ُمآصمره ، ىمد اؾمتٓم٤مقمقا وىمؼم اًمٜمٌّل اعم٘مدس ُم٤م زال رـم٤ًٌم  قمكمّ 

ول، اًمت٤مرخيّٞم٦م وُمٜم٤مىمٌف اًمًاموّي٦م، ذم سمْمع ؾمٜملم< ومٙمٞمػ إذا سمٕمدت اًمِمّ٘م٦م، دوًٓ سمٕمد اًمد

 ؟!!.م:645وىمروٟم٤ًم شمٚمق اًم٘مرون طمتك 

وصمّٛم٦م قمٔمٞمؿ< ومٚم٘مد و٤مقم٧م أو وّٞمٕم٧م يمّؾ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل إُملم، وٓ ي٘متٍم إُمر 

قمغم ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم، ومٝم٤مك ًمؽمى اًمٍميح اعمٌلم، رؤي٤م اًمٞم٘ملم، أّن وٞم٤مع يمّؾ اًمديـ< 

 يٕمًقب اعم١مُمٜملم. ٕمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم ، ويم٤من سمٖمْم٤ًم ًم

د أبق افدرداء وإٔ ّّ ّٔع افهحٚبٜ ـّؾ ديـ حم  !!!س وابـ احلهغ: و

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ طمٗمص، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ( هـ685)أظمرج امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

أيب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾم٤معم٤ًم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أم اًمدرداء، شم٘مقل: دظمؾ 

ٓؿ صٔئًٚ واهلل مٚ أظرف ؾٔأسمق اًمدرداء وهق ُمٖمْم٥م، وم٘مٚم٧م: ُم٤م أهمْمٌؽ؟!. وم٘م٤مل:  قمكمَّ 

 .ًٚ ِّقن مجًٔ د، إّٓ أّنؿ يه ّّ  مـ أمر حم

 . (5)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

( صم٤مٟمٞم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هـ685يمام ىمد أظمرضمف أمحد)

 .(5)إقمٛمش سمف ُمثٚمف. وإؾمٜم٤مده يمذًمؽ صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام ىم٤مل إرٟم١موط 

                                                           
 .  اًمرؾم٤مًم٦م .44;65، رىمؿ : 74:  :7ًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( ُم (5)
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ًّٔٝإٔس بـ مٚفؽ:   حتك افهالة و

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ طمٗمص، ذم صحٞمحف ىم٤مل ( :69سمؾ ىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

واهلل مٚ أظرف مـ أّمٜ حمّد صٔئًٚ إّٓ »ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل طمدصمٜم٤م إقمٛمش سمف< سمٚمٗمظ: 

ِّقن مجًًٔٚ   .(6)ش أّنؿ يه

وأدهك ُمٜمف وأٟمٙمك أّن اًمّمالة هل إظمرى ىمد وّٞمٕم٧م< أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

ٜم٤م قمٛمرو سمـ زرارة، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ واصؾ أسمق قمٌٞمدة، قمـ قمثامن سمـ أيب طمدصم

رواد، أظمل قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمزهري، ي٘مقل: دظمٚم٧م قمغم أٟمس سمـ 

ٓ أظرف صٔئًٚ مٚ أدرـٝ إّٓ »ُم٤مًمؽ سمدُمِمؼ وهق يٌٙمل، وم٘مٚم٧م: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟!. وم٘م٤مل: 

ًّٔ  . (7) شٝهذه افهالة، وهذه افهالة ؿد و

 سمـ أيب رواد، مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ .ا..< أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري

وىم٤مل امإُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: أظمؼمٟم٤م إسمراهٞمؿ، قمـ وه٥م سمـ يمٞم٤ًمن، ىم٤مل: رأي٧م اسمـ 

ـؾ شْـ رشقل اهلل ؿد ؽرت اًمزسمػم يٌدأ سم٤مًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم صمّؿ ىم٤مل )=اسمـ يمٞم٤ًمن(: 

 .(8)حتك افهالة

 ْٚ بًد رشقل اهلل حديٞ افزاء: أحدث

طمدصمٜمل أمحد سمـ إؿمٙم٤مب، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

، وم٘مٚم٧م: ـمقسمك ريض اهلل قمٜمٝماماًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ًم٘مٞم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

ؽ ٓ تدري مٚ إّٕ : ي٤م اسمـ أظمل، اًمؼماء وم٘م٤مل .ًمؽ، صح٧ٌم اًمٜمٌل وسم٤ميٕمتف حت٧م اًمِمجرة

 .(9)أحدثْٚ بًده

                                                                                                                                             
 .  اًمرؾم٤مًم٦م .944;6، رىمؿ : 5=8:  89ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.94:، رىمؿ : 575:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري (6)

 اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.. دار ـمقق 974، رىمؿ : 556:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري (7)

 .=:6: 5إم   (8)

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة . .4;85، رىمؿ: 569: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (9)



 ادٗمْغ ظع أشٕٚٔد تٚريخ أمر  .............................................................................    11

 .(5)( ُمـ اًمٗمتـ ٓ تدري مٚ أحدثْٚ بًده)  : هـ(67=)امإُم٤مم اًم٘مًٓمالّن ىم٤مل 

 ٚئنٜ: بدفتؿ  بًد رشقل اهلل وؽرتؿ !!ظ

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، طمدصمٜم٤م وه٥م ( هـ=;6)أظمرج اًمٌالذري 

ـٚن مّٚ سمـ ضمرير سمـ طم٤مزم، طمدصمٜم٤م أيب، قمـ يقٟمس سمـ يزيد إيكم، قمـ اًمزهري ىم٤مل: 

...، ومخٓم٥م قمثامن وم٘م٤مل: هذا ُم٤مل اهلل أقمٓمٞمف ُمـ ؿمئ٧م وأُمٜمٕمف ُمـ ذ ظثامنظٚبقا ظ

 ؿمئ٧م، وم٠مرهمؿ اهلل أٟمػ ُمـ رهمؿ.

وم٘م٤مل قمامر سمـ ي٤مه: أٟم٤م واهلل أول ُمـ رهمؿ أٟمٗمف ُمـ ذًمؽ. وم٘م٤مل قمثامن: ًم٘مد 

مٚ هذا بّٖول مٚ أوذيٝ اضمؽمأت قمكّم ي٤م اسمـ ؾمٛمٞم٦م، ورضسمف طمتك همٌم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل قمامر: 

 . شمٕم٤ممم دم اهلل

وأـمٚمٕم٧م قم٤مئِم٦م ؿمٕمرًا ُمـ ؿمٕمر رؾمقل اهلل وٟمٕمٚمف وصمٞم٤مسم٤ًم ُمـ صمٞم٤مسمف، ومٞمام حي٥ًم 

هذا مْز . وىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: مٚ أهع مٚ ترـتؿ شْٜ ٌُٕٔؿوه٥م، صمّؿ ىم٤مًم٧م: 

، ومٖمْم٥م قمثامن طمتك مل ٌُٕٔؿ، وهذه ثٔٚبف وهذا صًره، مل يٌؾ ؾُٔؿ، وؿد بدفتؿ وؽرتؿ

 اهـ.(6)يدر ُم٤م ي٘مقل 

، وٓ يّيه امإرؾم٤مل< ًمٙمقن اًمزهري ٔح ظذ ذط افنٔخغإشْٚده صحأىمقل: 

ـٚن مّٚ ظٚبقا ظذ طمٙم٤مي٦م، سمؾ إمج٤مقم٤ًم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م< ًم٘مقًمف: أو دراي٦م ٓ رواي٦م اقمت٘م٤مدًا وىم٤مًمف 

 ..سمـ اًمٕم٤مص وومٞمٝمؿ ُمثؾ قم٤مئِم٦م وقمٛمرو .ظثامن

دي٨م قم٤مئِم٦م ٓطم٘م٤ًم ٕمهٞمتف ؾمٜمدًا ودًٓم٦م، ًمٙمـ طمًٌٜم٤م ُمٜمف أن أّن ؾمٜمٕمرض حل

 قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصقم٤مئِم٦م و٦م، هؿ ُمـ وٞمع ديـ حمٛمد قمـ قمٛمد< ًمٍميح ىمقل اًمّمح٤مسم

ًمٙمـ ُم٤م قمالىم٦م وٞم٤مع ديـ حمٛمد  . وٓ ري٥م أّن اعمخ٤مـم٥م قمثامن سمـ قمٗم٤من وسمٓم٤مٟمتف.أقماله

 ؟!! ُمـ صالة وطم٩ّم و...، سمٓمٛمس ومْم٤مئؾ قمكم 

                                                           
 . اًمٓمٌٕم٦م إُمػمّي٦م ، ُمٍم. 795: :إرؿم٤مد اًم٤ًمري ًمٚم٘مًٓمالّن  (5)

 ؾ زيم٤مر .. دار اًمٗمٙمر، سمػموت، : ؾمٝمٞم9>58، رىمؿ : 4>9:  9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(  (6)
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ٌّٚس: فًْٓؿ اهلل: ترـقا افًّْٜ مـ بٌض ظع  ابـ ظ

أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ ًمٚمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل:  ٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ واًمٚمٗمظأظمرج اعمحدصمقن سم

)حمدث ، أٟم٠ٌم قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمنمىمل )إُم٤مم صم٘م٦م ُمًٜمد ظمراؾم٤من(احلًلم اًمٕمٚمقي 

)اًم٘مٓمقاّن صم٘م٦م صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد  )طم٤مومظ صم٘م٦م( صمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜمًقي ُمِمٝمقر صم٘م٦م، صحٞمح اًمًامع(

قمـ  )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، قمـ ُمٞمنة سمـ طمٌٞم٥م اًمٜمٝمدي م()اهلٛمداّن ، صم٘م٦م ُم٠مُمقن صمٜم٤م قمكم سمـ ص٤مًمح  خ م(

ىم٤مل: يمٜم٤م )امإُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمث٘م٦م خ م ( ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم)إؾمدي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ(اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو 

 ؟!. ُم٤م زم ٓ أؾمٛمع اًمٜم٤مس يٚمٌقن قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس سمٕمروم٦م ، وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٕمٞمد

 .وم٘مٚم٧م: خي٤مومقن ُمٕم٤موي٦م

اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ وإْن رهمؿ أٟمػ ُمٕم٤موي٦م<  ومخرج اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ومًٓم٤مـمف< وم٘م٤مل: ًمٌٞمؽ

  .افِّٓؿ افًْٓؿ ؾَد ترـقا افًْٜ مـ بٌض ظعّ 

احل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف اًمٌٞمٝم٘مل وأظمرضمف 

 . (5)اًمذهٌل

 . (6)( ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل: صحٞمح امإؾمٜم٤مدهـ5864وىم٤مل إًم٤ٌمّن )

قاوم٘م٤ًم ًمٕمكّم، خم٤مًمٗم٤ًم ًمٕمثامن وسمٜمل أُمّٞم٦م،  ذم يمت٤مسمف: يمام ىمد أومتك إًم٤ٌمّن سمٛمْمٛمقٟمف، ُم

 . (7)طمّج٦م اًمٜمٌل، وأؿم٤مر هٜم٤مك إمم شمّمحٞمح احل٤ميمؿ وُمقاوم٘م٦م اًمذهٌل

 . (8)وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد اًمقًمقّي ذم يمت٤مسمف اًمذظمػمة: صحٞمح امإؾمٜم٤مد

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .:4;5، رىمؿ : :7::  5ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

. اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . وإؾمٜم٤مده ;88=، رىمؿ: 7>5: 9واٟمٔمر ًمزاُم٤م ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل )ت: حمٛمد قم٤ٌمل ىم٤مدر قمٓم٤م( 

 صحٞمح يم٢مؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ .

. اعمٓمٌققم٤مت امإؾمالُمّٞم٦م، :744، رىمؿ : 697:  9ٞم٘م٤مت إًم٤ٌمّن( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )ت : أسمق همّدة ، حمِمك سمتٕمٚم (6)

 طمٚم٥م. 

 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم .8:، رىمؿ : 6;طمج٦م اًمٜمٌل )إًم٤ٌمّن( :  (7)

 . دار سمروم، اًمًٕمقدّي٦م .;744، رىمؿ : ;78:  69ذظمػمة اًمٕم٘مٌك )=ذح ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل(  (8)
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 .(5)واحلدي٨م أظمرضمف اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة واسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمهؿ 

 امإؾمٜم٤مد ُمٞمنة سمـ طمٌٞم٥م، وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق، ، وذمرجٚفف رجٚل افهحٔحأىمقل: 

ًمٙمـ مل خيرج ًمف اًمِمٞمخ٤من ذم اًمّمحٞمحلم، وًمٕمّؾ احل٤ميمؿ واًمذهٌل ايمتٗمٞم٤م سم٠مصؾ اًمنمط، 

 وهق اًمقصم٤مىم٦م واًمًامع دون امإظمراج ، ومٚمٞمٜمٔمر وحيرر.

(: إّن قمٚمٞم٤ًم يم٤من ي٤ٌمًمغ ذم اجلٝمر سم٤مًمتًٛمٞم٦م ذم اًمّمالة، هـ:4:وىم٤مل امإُم٤مم اًمرازي )

 .(6)شًًٔٚ دم إبىٚل آثٚر ظعّ  وًم٦م إمم سمٜمل أُمٞم٦م سم٤مًمٖمقا ذم اعمٜمع ُمـ اجلٝمر،ومٚماّم وصٚم٧م اًمد

  

                                                           
 .>;7:  54خت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد . اعم6:4:  8صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م  (5)

 . دار اًمٗمٙمر .577:  ;أٟم٤ًمب إذا  )ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (6)
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ّٜٔ افهحٚبٜ دم روايٜ شّْٜ افٌْل  تَ

افنٚؾًل ذم همرائ٥م اًم٘مرآن:  (هـ94>)ىم٤مل امإُم٤مم احلًـ سمـ حمٛمد اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

 . (5)جقز افتَٜٔ بغ ادًِّغ، ـام جّقزهٚ بغ افُٚؾريـ: حمٚمٚة ظذ افٍْس

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك، وحمٛمد سمـ  -حمتّج٤مً –( هـ7:9)سمـ قمدي أظمرج ا

حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ هِم٤مم، أٟم٠ٌمٟم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ رضم٤مء سمـ أيب 

ؾمٚمٛم٦م، أٟم٠ٌمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد اهلل< أّن ُمٕم٤موي٦م ّنك أن حيدث قمـ رؾمقل اهلل سمحدي٨م، إّٓ 

إّن ظّر ـٚن ؿد أخٚف افّْٚس دم احلديٞ ظـ ه قمٛمر< طمديث٤ًم ذيمر قمغم قمٝمد قمٛمر، وم٠مىمرّ 

  . (6)افٌْل

 . ، رضم٤مًمف صم٘م٤متأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح

ّٜٔ افهحٚيب أيب  هريرة !! تَ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜمل أظمل، قمـ اسمـ أيب ( :69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

ذئ٥م، قمـ ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي، قمـ أيب هريرة ىم٤مل: طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل وقم٤مءيـ: وم٠مُّم٤م 

 . (7)وأّمٚ أخر ؾِق بثثتف ؿىع هذا افًٌِقمأطمدمه٤م ومٌثثتف، 

ذم ُمِمٙمؾ اًمّمحٞمحلم ؿم٤مرطم٤ًم: هذا ( ;=9)ىم٤مل امإُم٤مم أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي 

هالك أمتل »، وىمقل اًمٜمٌل: ششتَتِقن ظثامن» ، و:شؾالن مْٚؾؼ»اعمٙمتقم ُمثؾ أْن ي٘مقل: 

 .(8) فُّذبقه وؿتِقهٝمؿ ح سم٠مؾمامئومٚمق ّس   شبْق ؾالن..< ظذ يدي أؽِّٜٔ مـ ؿريش

: ىم٤مل اعمٝمٚم٥م، وأسمق اًمزٟم٤مد: يٕمٜمك أّّن٤م يم٤مٟم٧م أطم٤مدي٨م (=88)وىم٤مل امإُم٤مم اسمـ سمّٓم٤مل 

أذاط اًم٤ًمقم٦م، وُم٤م قَمّر  سمف اًمٜمٌل ُمـ وم٤ًمد اًمديـ، وشمٖمٞمػم إطمقال، واًمتْمٞمٞمع حل٘مقق 

                                                           
 .  اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 584: 6شمٗمًًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري)زيمري٤م قمٛمػمات((5)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت.8=:  5اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي)ت: قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم قمقض( (6)

 ٤مب طمٗمظ اًمٕمٚمؿ. ت : حمٛمد اًمٜم٤مس. . سم564، رىمؿ : 79:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (7)

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ت : قمكم اًمٌقاب. 6978، رىمؿ : 978:  7ُمِمٙمؾ اًمّمحٞمحلم    (8)
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، ش يُقن ؾًٚد هذا افديـ ظذ يدي أؽِّٜٔ مـ ؿريش» اهلل شمٕم٤ممم< يم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم: 

ح،  ويم٤من أسمق هريرة ي٘مقل: ًمق ؿمئ٧م أن أؾمٛمٞمٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ، ومخِمك قمغم ٟمٗمًف، ومٚمؿ ُيٍَمِّ

ض ًَرِّ  . (5)وـذفؽ يٌٌْك فُؾ مـ أمر بًّروف إذا خٚف ظذ ًٍٕف دم افتكيح أن ُي

: اًمققم٤مء اًمث٤مّن هل إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م شمٌٞملم أؾم٤مُمل (99>)وىم٤مل امإُم٤مم اًمٕمٞمٜمل 

وىمد يم٤من أسمق هريرة يٙمٜمّل قمـ سمٕمْمٝمؿ وٓ يٍمح سمف<  أُمراء اجلقر وأطمقاهلؿ وذُّمٝمؿ،

ظمقوم٤ًم قمغم ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ، يم٘مقًمف: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ رأس اًمًتلم وإُم٤مرة اًمّمٌٞم٤من، يِمػم سمذًمؽ 

. وٟمحق هذا ذيمر امإُم٤مم (6)إمم ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م< ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م ؾمتلم ُمـ اهلجرة

 .(7) (67=)اًم٘مًٓمالّن 

ّن قم٘م٤مئد أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمِمّقه٦م، وأوص٤مل اًمًٜم٦ّم أىمقل: جمٛمقع هذا يقىمٗمٜم٤م قمغم أ

 ،اًمٜمٌقّي٦م اًمقاصٚم٦م إًمٞمٝمؿ ُم٘مّٓمٕم٦م، ومحّتك ًمق شمٜم٤مؾمٞمٜم٤م ُم٤م وىمع ومٞمٝم٤م ُمـ شمالقم٥م وحتريػ

وشمّمحٞمػ وشمزيٞمػ، ومٝمل ٟم٤مىمّم٦م همػم يم٤مُمٚم٦م< وم٤مًمٜمّص اهلرْيرّي أقماله ضم٤مزٌم سمٕمدم وصقل 

 ..اعمًٚمٛملم ذم اٟمحرا  اًم٘مرؿمٞملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إمم سم٘مّٞم٦م ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل 

فق بٞ أبق هريرة ذفؽ افقظٚء، ٕوذي، ىم٤مل اًمذهٌل ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم اًمٜمّص اهلرْيرّي: 

، وًمٙمـ اًمٕم٤ممل ىمد ي١مديف اضمتٝم٤مده إمم أن يٜمنم احلدي٨م اًمٗمالّن إطمٞم٤مًء ًمٚمًٜم٦م، ومٚمف ُم٤م بؾ فَتؾ

 اهـ..(8)ٟمقى، وًمف أضمر، وإن همٚمط ذم اضمتٝم٤مده

ذير اًمٜمٌل ُمـ أُمراء اًمًقء واًمٗمتـ صمّؿ أىمقل: ٓ يْمّؿ وقم٤مء أيب هريرة اًمث٤مّن، حت

أشمٞم٦م وم٘مط، سمؾ يْمّؿ أيْم٤ًم ُم٤ًمًمؽ اًمرؿمد واهلداي٦م، وُم٤م سمف وأد ُمٜم٤مسمع اًمْمالل واًمٖمقاي٦م، 

وًمٞمًقا هؿ إّٓ آل حمّٛمد ، آل اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م واًمدراي٦م، سمٜمّص طمدي٨م اًمث٘مٚملم واًمٖمدير 

 ووو... .

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. 97، رىمؿ : 8=5:  5ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل   (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت .9>5:  6قمٛمدة اًم٘م٤مري ًمٚمٕمٞمٜمل  (6)

 . اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م، ُمٍم .564. رىمؿ : 656:  5ٚم٘مًٓمالّن ذح اًمٌخ٤مري ًم (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. :56، رىمؿ : ;=9:  6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (8)
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ّٜٔ افهحٚيب ظّران ابـ احلهغ!!  تَ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد، قمـ ىمت٤مدة، قمـ  ىم٤مل:( 685)أظمرج أمحد 

ُمٓمر  سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: سمٕم٨م إزم قمٛمران سمـ طمّملم ذم ُمروف وم٠مشمٞمتف وم٘م٤مل زم: إّّن يمٜم٧م 

، وإن ُم٧م ؾ٘ن ظنٝ ؾٚـتؿ ظعّ ، ...أطمدصمؽ سم٠مطم٤مدي٨م ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمٕمؽ هب٤م سمٕمدي

ل ومٞمٝم٤م يمت٤مب، ومحدث إن ؿمئ٧م، واقمٚمؿ أّن رؾمقل اهلل ىمد مجع سملم طمج٦م وقمٛمرة، صمؿ مل يٜمز

 ومل يٜمف قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل< ىم٤مل ومٞمٝم٤م رضمؾ سمرأيف ُم٤م ؿم٤مء. 

 .(5) إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

وأظمرضمف أمحد أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر سمف ُمثٚمف ؾمقى: ٓ 

 حتدث هبام طمتك أُمقت.

 . (6) إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

طمدصمٜمل قمٌٞمد < ومٚم٘مد أظمرج ىم٤مئاًل : ىمقل: اًمرضمؾ هق قمٛمر يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿأ

اهلل سمـ ُمٕم٤مذ، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ محٞمد سمـ هالل، قمـ ُمٓمر ، ىم٤مل: ىم٤مل زم 

قمٛمران سمـ طمّملم أطمدصمؽ طمديث٤م قمًك اهلل أن يٜمٗمٕمؽ سمف: إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 . . تك ُم٤مت، ومل يٜمزل ومٞمف ىمرآن حيرُمفمجع سملم طمج٦م وقمٛمرة، صمؿ مل يٜمف قمٜمف طم»وؾمٚمؿ 

طمدصمٜم٤مه إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، وحمٛمد سمـ طم٤مشمؿ، يمالمه٤م قمـ ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، 

 . (7)  وىم٤مل اسمـ طم٤مشمؿ ذم روايتف ارشم٠مى رضمؾ سمرأيف ُم٤م ؿم٤مء يٕمٜمل قمٛمر .قمـ اجلريري 

واحلدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مديـ أوهلام قملم إؾمٜم٤مد أمحد< ًمٙمـ ُمع ىمص وسمؽم 

 .(8). اًمٔم٤مهريـ ذم اًمت٘مّٞم٦مٓ حتدث حتك أمقت ّ، أو: ؾٚـتؿ ظعٝمام< إذ ًمٞمس ومٞمٝمام: ذم يمٚمٞم

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م .85>=5، رىمؿ : ;;:  77ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 اًمرؾم٤مًم٦م.. ُم١مؾم٦ًم 86>=5، رىمؿ : ;;:  77ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 .  إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت .:566، رىمؿ  : >=>:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (7)

. دار ـمقق >895، رىمؿ : ;6:  :. و 5;59، رىمؿ  : 584:  6صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم  اًمٜم٤مس(   (8)

 اًمٜمج٤مة. 
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ّٜٔ افهحٚيب جٚبر بـ   ٌد اهلل إٕهٚري!!ظتَ

وومٞمام يِمػم إمم شم٘مّٞم٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري< أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ْٚ ٕتّتع ظذ ظٓد ـإؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ، قمـ قمٓم٤مء، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: 

 اهـ.  (5)رشقل اهلل، وأيب بُر، وظّر، حتك نٕٚٚ ظّر أخرًا: يًْل افًْٚء

 .(6)ىم٤مل  إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

ّٜٔ افهحٚيب حذيٍٜ بـ افٔامن !!  تَ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ إقمٛمش، قمـ قمٌد ( 679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ٜمزال سمـ ؾمؼمة، ىم٤مل: دظمؾ اسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م قمغم قمثامن، وم٘م٤مل اعمٚمؽ سمـ ُمٞمنة، قمـ اًم

قمثامن حلذيٗم٦م: سمٚمٖمٜمل أّٟمؽ ىمٚم٧م يمذا ويمذا؟!. ىم٤مل: ٓ واهلل ُم٤م ىمٚمتف، ومٚمام ظمرج ىم٤مل ًمف قمٌد 

إيّن أصسي ديْل بًوف بًٌض »ىم٤مل: ش مٚ فؽ، مل تَِف مٚ شًّتؽ تَقل»اهلل سمـ ُمًٕمقد: 

ِّف  .(7)شخمٚؾٜ أن يذهٛ ـ

ؿمٞم٦ٌم أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش سمف  وأظمرضمف اسمـ أيب

 .(8)ىمري٥م ُمٜمف 

< اًمٜمزال< مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ، وهق إشْٚدامهٚ صحٔحٚن ظذ ذط افٌخٚريأىمقل: 

 صم٘م٦م سم٢ممج٤مع.

ـٚن حذيٍٜ ريض اهلل ظْف مّـ ( ضم٤مزُم٤ًم: هـ7>8ىم٤مل إُم٤مم إطمٜم٤م  اًمنظمز )

 . ؟!، وم٘مٞمؾ ًمف: إّٟمؽ ُمٜم٤مومؼداري رجالً ي< قمغم ُم٤م روي أّٟمف يم٤من يًتًّؾ افتَٜٔ

 . (5)وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: ٓ، وًمٙمٜمّل أؿمؽمي ديٜمل سمٕمْمف سمٌٕمض خم٤موم٦م أن يذه٥م يمٚمف

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. >:586، رىمؿ : =:5:  66ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إٟم١موط(   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. >:586، رىمؿ : =:5:  66ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إٟم١موط(   (6)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض .77494، رىمؿ : 8;8:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) ت : يمامل يقؾمػ احلقت(  (7)

 . . اًمرؿمد، اًمري٤مض66689، رىمؿ : 7;8:  8ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) ت : يمامل يقؾمػ احلقت(  (8)



ًٚ ٕمر ادٗمْغ  افٍهؾ افثٚين  17    .......................................................: ؤٚع افديـ بٌو

وـٚن بْٔف وبغ : يم٤من طمذيٗم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، -ُمٍّمطم٤ًم أّٟمف قمثامن-يمام ىمد ىم٤مل 

 ومٙم٤من يًتٕمٛمؾ ُمٕم٤مريض اًمٙمالم ومٞمام خيؼمه سمف، وحيٚمػ ًمف قمٚمٞمف، ومٚمام ظثامن بًض ادداراة

يٕمٜمل أؾمتٕمٛمؾ ش إيّن أصسي ديْل بًوف بًٌض: »أؿمٙمؾ قمغم اًم٤ًمُمع ؾم٠مًمف قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل

ُمٕم٤مريض اًمٙمالم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمداراة، أو يم٠مّٟمف يم٤من حيٚمػ ُم٤م ىم٤مهل٤م<  ويٕمٜمل: ُم٤م ىم٤مهل٤م ذم هذا 

 . (6) اعمٙم٤من أو ذم ؿمٝمر يمذا...

ّٕف وأّمٚ ؿقل حذي(: هـ=88)وىم٤مل امإُم٤مم قمكم سمـ ظمٚمػ، أسمق احلًـ اسمـ سمٓم٤مل  ٍٜ ؾ٘

ّٕف أذن ؾٔٓٚ، وإّٕ  يافُذب افتك رو خٚرج ظـ مًٚين ام ذفؽ مـ جْس إحٔٚء ظـ افٌْل أ

، بف ًٍٕف لَ يوىر إػ ادٔتٜ وحلؿ اخلْزير ؾٖٔـؾ فٔحٔ يافرجؾ ًٍٕف ظْد اخلقف، ـٚفذ

 .(7) م اهلل ظِٔففف أن خيِص ًٍٕف بًٌض مٚ حرّ  ،وـذفؽ احلٚفػ

ئِم٦م وأشم٤ٌمقمٝم٤م..< أظمرج امإُم٤مم ُمٕمٛمر سمـ ُمـ قم٤م -ذم قمكم –ه٤مك أيْم٤ًم شم٘مٞمّتف 

، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(ذم ضم٤مُمٕمف قمـ ؿمٞمخف وه٥م سمـ قمٌد اهلل  (هـ597) راؿمد إزدي

، طمتك دظمٚمٜم٤م )صح٤ميب(، ىم٤مل: ظمرضم٧م أٟم٤م وقمٛمرو سمـ صٚمٞمع اعمح٤مريب )قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م، صح٤ميب(

قمّؿ أطمدصمٙمؿ..< ًمق »قمغم طمذيٗم٦م...، وشم٘مدم قمٛمرو وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ي٤م طمذيٗم٦م. وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: 

، ىم٤مًمقا: ومال ش ٟمٕمؿ»ذًمؽ؟!. ىم٤مل:  أّّن أطمدصمٙمؿ سمٙمؾ ُم٤م أقمٚمؿ ىمتٚمتٛمقّن. ىم٤مًمقا: وطمٌؼ 

طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم طمؼ حتدصمٜم٤مه ومٜم٘متٚمؽ قمٚمٞمف، وًمٙمـ طمدصمٜم٤م سمام يٜمٗمٕمٜم٤م وٓ ييك. وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: 

ذًمؽ؟!. ىم٤مل:  ؟!!. ىم٤مًمقا: وطمٌؼ أرأيتؿ فق حدثتُؿ أّن أّمُؿ تٌزوـؿ، إذا صدؿتّقين

 .(8)ُمي، ُمّيه٤م اهلل ذم اًمٜم٤مر، وأؾمد قمامن، ؾمٚم٧م اهلل أىمداُمٝمؿ وُمٕمٝم٤م

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم، وًمف ؿم٤مهد ..

                                                                                                                                             
 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .:8:  68اعمًٌقط )ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز(  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .658:  74اعمًٌقط )ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز(  (6)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض .7>- 5>:  >ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )ت: ي٤مه إسمراهٞمؿ (   (7)

 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤ٌميمًت٤من .=>>54، رىمؿ: 96: 55إقمٔمٛمل(  ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)طمٌٞم٥م (8)



 ادٗمْغ ظع أشٕٚٔد تٚريخ أمر  .............................................................................    18

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمّن قمٌد اًمرمحـ سمـ محدان اجلالب، هبٛمدان، صمٜم٤م هالل سمـ 

قمـ  اًمٕمالء اًمرىمل، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو، قمـ زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم،

قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل 

. ىم٤مل: فق ؾًِٝ فرمجتّقينسمٕمْمٜم٤م: طمدصمٜم٤م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل. ىم٤مل: 

 ؾمٌح٤من اهلل أٟمحـ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ؟!.  :ىمٚمٜم٤م

ده٤م، ؿمديد ىم٤مل: أرأيتٙمؿ ًمق طمدصمتٙمؿ أّن سمٕمض أُمٝم٤مشمٙمؿ شم٠مشمٞمٙمؿ ذم يمتٞم٦ٌم يمثػم قمد

 سم٠مؾمٝم٤م صدىمتؿ سمف؟!!. ىم٤مًمقا: ؾمٌح٤من اهلل وُمـ يّمدق هبذا؟!. 

أتتُؿ احلّراء دم ـتٌٜٔ، يًقؿٓٚ أظالجٓٚ، حٔٞ تًقء »صمؿ ىم٤مل طمذيٗم٦م: 

 .صمّؿ ىم٤مم ومدظمؾ خمدقم٤مً ش وجقهُؿ

ىم٤مل احل٤ميمؿ:  هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف 

 .(5)اًمذهٌل

سمق ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ ؿم٘مٞمؼ، قمـ طمذيٗم٦م طمدصمٜم٤م أوأظمرج أمحد ىم٤مل: 

  !.؟شأحهقا يل ـؿ يٍِظ اإلشالم»ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

  !.ىمٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل، أخت٤م  قمٚمٞمٜم٤م وٟمحـ ُم٤م سملم اًم٧ًم ُم٤مئ٦م إمم اًمًٌع ُم٤مئ٦م؟

  .شٙمؿ ٓ شمدرون، ًمٕمٚمٙمؿ أن شمٌتٚمقاإٟمّ »ىم٤مل: وم٘م٤مل: 

 .  هاً   إّٓ ّمكّم : وم٤مسمتٚمٞمٜم٤م طمتك ضمٕمؾ اًمرضمؾ ُمٜم٤م ٓ يطمذيٗم٦م ىم٤مل

 .(6) ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

شمقذم سمٕمد ُم٘متؾ سمـ اًمٞمامن روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، أىمقل: ذيمر اًمذهٌل أّن طمذيٗم٦م 

 قمثامن سم٠مرسمٕملم يقُم٤ًم .

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.897>، رىمؿ: ;95: 8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت=6769، رىمؿ: =69: >7ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)
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 ّٜٔ  فهحٚيب أيب افدرداء!!اتَ

ر قمـ أيب ىم٤مل: ويذيم -شمٕمٚمٞم٘م٤مًُ -وذم شم٘مٞم٦ّم أيب اًمدرداء، أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح 

 . (5)شإٕٚ فُْؼ دم وجقه أؿقام، وإّن ؿِقبْٚ فتًِْٓؿ»اًمدرداء ىم٤مل: 

 . (6)ىم٤مل إًم٤ٌمّن: ٓ أصؾ ًمف ُمرومققم٤ًم، واًمٖم٤مًم٥م أّٟمف صم٤مسم٧ٌم ُمقىمقوم٤ًم 

ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، ( هـ874)أىمقل: أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ 

٤ٌمر سمـ اًمٕمالء، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ ظمٚمػ سمـ صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ احلًـ، صمٜم٤م قمٌد اجل

إٕٚ فُْؼ دم وجقه أؿقام، وإّن »طمقؿم٥م، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق اًمدرداء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

 .(7)شؿِقبْٚ فتًِْٓؿ

 : رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ًمٙمـ ظمٚمػ مل يًٛمع ُمـ أيب اًمدراء ومٞمام ىمٞمؾ .ىمٚم٧م

ق قمٌد اهلل احل٤مومظ ذم اًمِمٕم٥م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسم( >89)وىمد شمقسمع سمام أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل 

، ٟم٤م طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق  (حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إُمقي)، ٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس إصؿ (=احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري)

، قمـ أيب (اعمرواّن)=، ٟم٤م ُمًٚمٛم٦م سمـ ؾمٕمٞمد ( اًمٙمٜمدي)=، ٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم (اًمِمٞم٤ٌمّن)=

أيب وقمٌٞمدة اًمٞمزّن، قمـ  (طمدير احليُمل)=، قمـ أيب اًمزاهري٦م (ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ)=إطمقص 

 . (8)اًمدرداء ُمثٚمف

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، أو طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌٕمض: إّن أسم٤م 

 إطمقص ُمّمحػ إطمقص سمـ طمٙمٞمؿ، وهق ُمتٙمٚمؿ ومٞمف؟!!. 

 .(9)ٓ يّي< وم٤مٕطمقص صم٘م٦م، طمًـ احلدي٨م: ىمٚمٜم٤م 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 575:، رىمؿ : 75:  >صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم  اًمٜم٤مس(  (5)

 . دار اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض. :65، رىمؿ : 7>7:  5ألًم٤ٌمّن ًماًمْمٕمٞمٗم٦م  (6)

 . درا اًمًٕم٤مدة ، ُمٍم .666: 5طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. =8;;، رىمؿ: 874: 54اٟمٔمر ؿمٕم٥م امإيامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل )ت: خمت٤مر اًمٜمدوي(   (8)

 إحقص بـ حُٔؿ حًـ!!  (1)
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( ذم ـمٌ٘م٤مشمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ، :=7وأظمرضمف أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مّن )

صمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع اًمزهراّن ، ىم٤مل: صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م، قمـ إطمقص سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ ىم٤مل: 

 . (5)أيب اًمزاهري٦م، قمـ ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم، قمـ أيب اًمدرداء، ُمثٚمف. 

 صم٘م٦م خميم اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ. سمـ ٟمٗمػم ، أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وضمٌػم 

 صحٞمح. صم٤مسم٧موم٤محلدي٨م سمٓمري٘مٞمف 

ّٜٔ افهحٚيب ظٌد اهلل بـ ظّر!!    تَ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ( 6:5) شم٘مّٞم٦م اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، أظمرج ُمًٚمؿ وذم

أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل، قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

صغم رؾمقل اهلل سمٛمٜمك ريمٕمتلم، وأسمق سمٙمر سمٕمده، وقمٛمر سمٕمد أيب سمٙمر، وقمثامن صدرًا ُمـ 

ًٚ، وإذا أرسمٕم٤ًم،  ظمالومتف، صمؿ إّن قمثامن صغّم سمٕمد ؾُٚن ابـ ظّر إذا صّذ مع اإلمٚم صّذ أربً

 . (6) صالهٚ وحده صذ رـًتغ

 .ومٞمام هق واوح ٕهؾ اًمٜم٘مد إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغأىمقل: 

وطم٤مؿمٞمتف، إّٓ أّٟمف سمـ قمٗم٤من سمـ قمٛمر وإن يم٤من ُمـ أٟمّم٤مر قمثامن قمٌد اهلل اًمّمح٤ميب و

، وٓ ُمٕمٜمك ًمف وذم سمٞمتف ريمٕمتلم ،ُمع قمثامن أرسمٕم٤مً  يم٤من يّمكّم ومٚم٘مد يم٤من يّت٘مٞمف ذم اًمديـ، 

 .ؾمقى اعمداراة واًمت٘مّٞم٦م

ّٜٔ افهحٚيب أيب مٚفؽ إصًري!!  تَ

                                                                                                                                             
. ؤًػ احلٍظ. وٟمحقه ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه. وىم٤مل اسمـ طمجر: مُْراحلديٞ ، فٔس بَقيطم٤مشمؿ:  ىم٤مل أسمق

. وىم٤مل حمٛمد سمـ قمامر اعمقصكم: ٓ بٖس بف. وىم٤مل اًمٕمجكم: وثَف ظع بـ ادديْل وشٍٔٚن بـ ظًْٜٔٔمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ 

فٔس ؾٔام يرويف رء دي: . وىم٤مل اسمـ قممُْر احلديٞ، ويًتز بف إذا حدث ظـ ثَٜ. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: صٚفح

 إّٓ أٟمف ي٠ميت سم٠مؾم٤مٟمٞمد ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م.  مُْر

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد .  >79، رىمؿ : 7=5:  5اٟمٔمر ًمزاُم٤م ً شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.:8:  8ـمٌ٘م٤مت اعمحدصملم سم٠مصٌٝم٤من)ت: قمٌد اًمٖمٗمقر اًمٌٚمقر(   (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت  .8=:، رىمؿ : 6>8:  ٤ٌ5مىمل(  صحٞمح ُمًٚمؿ )ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم (6)
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وذم شم٘مّٞم٦م اًمّمح٤ميب أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري، أظمرج أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد، قمـ ىمت٤مدة، قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ قمٌد اًمرمحـ 

 اضمتٛمٕمقا أصكّم سمٙمؿ صالة رؾمقل اهلل. :ُم٤مًمؽ إؿمٕمري أٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف سمـ همٜمؿ، قمـ أيب

؟!. ىم٤مًمقا: ٓ، إّٓ اسمـ هؾ ؾُٔؿ أحد مـ ؽرـؿومٚماّم اضمتٛمٕمقا ىم٤مل أسمق ُم٤مًمؽ: 

أظم٧م ًمٜم٤م. ىم٤مل: اسمـ أظم٧م اًم٘مقم ُمٜمٝمؿ. ومدقم٤م سمجٗمٜم٦م ومٞمٝم٤م ُم٤مء ومتقو٠م وُمْمٛمض 

، صمّؿ صغّم رأشف وطٓر ؿدمٔفومًح بواؾمتٜمِمؼ، وهمًؾ وضمٝمف صمالصم٤ًم وذراقمٞمف صمالصم٤ًم صمالصم٤ًم، 

هبؿ، ومٙمؼم هبؿ صمٜمتلم وقمنميـ شمٙمٌػمة يٙمؼم إذا ؾمجد، وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمًجقد، وىمرأ 

 .(5)ذم اًمريمٕمتلم سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وأؾمٛمع ُمـ يٚمٞمف 

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿأىمقل: 

ُم٣م ُمقضمز طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت. ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م إؿمٕمري، وهق صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، 

 -دم مًح افَدم دم افقوقء-وطمدي٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ٟمّص سيح أّن ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 اًمتل مل يٚمتزم هب٤م إّٓ قمكّم وُمـ وآه< دظمٚم٧م قم٤ممل اًمت٘مّٞم٦م ُمـ أوؾمع إسمقاب ..

ّٜٔ افهحٚيب ابـ ظٌٚس!!  تَ

٤ٌّمس ٘مّٞم٦م وذم شم ( 597سمـ راؿمد )، أظمرج ُمٕمٛمر ُمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٓمٚمٞمؼاحلؼم اسمـ اًمٕم

قمـ ؿمٞمخف اسمـ ـم٤موس، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: دظمؾ اسمـ قم٤ٌمس قمغم ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل ًمف: إّّن ٕراك 

ِّٜ ابـ ظٍٚن»قمغم ُمّٚم٦م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس:  ىم٤مل ـم٤موس: ش ٓ، وٓ ظذ م

 . (6)شيًْل مِٜ حمّد فًٔٝ ٕحد»

  .(7)ىم٤مل اًمٌقيٍمي: هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت ىمٚم٧م: 

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.>=>66، رىمؿ : 977:  ;7ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

.اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، سم٤ميمًت٤من. 7>=64، رىمؿ: 897: 55ضم٤مُمع اسمـ راؿمد )ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق (  (6)

 ت:إقمٔمٛمل .

 . 7>=64، رىمؿ : 897:  55. دار اًمقـمـ اًمري٤مض. ضم٤مُمع اسمـ راؿمد =77رىمؿ :  ،679:  5احت٤م  اخلػمة   (7)
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، وأّن ُمٚمتف همػمُمٚم٦م رؾمقل اهلل، وي٦م اًمٜمٞمؾ ُمـ ُمّمداىمّٞم٦م قمكّم أراد ُمٕم٤موًم٘مد 

 وهلل در اسمـ قم٤ٌمس قمغم هذه اًمٗمٓمٜم٦م..

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمقشمر ُمـ ذح اعمِمٙمؾ: وىمد جيقز أن ( 765)ىم٤مل امإُم٤مم اًمٓمح٤موي 

 .هـقمغم اًمت٘مٞم٦م ًمف< أي أص٤مب ذم رء آظمر..اش أصٚب مًٚويٜ»يٙمقن ىمقل اسمـ قم٤ٌمس 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٞمٛمقن اًمٌٖمدادي وًمٌٞم٤من هذا، أظمرج اًمٓمح٤موي 

ىم٤مل: صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ، قمـ إوزاقمل ، قمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس ريض 

اهلل قمٜمٝمام: هؾ ًمؽ ذم ُمٕم٤موي٦م أوشمر سمقاطمدة ، وهق يريد أن يٕمٞم٥م ُمٕم٤موي٦م ، وم٘م٤مل اسمـ 

 ش.أصٚب مًٚويٜ»قم٤ٌمس: 

٦م< ًمٚمٜمص< وم٘مد أظمرج اًمٓمح٤موي سمٕمٞمد ذًمؽ أىمقل: سمؾ يتٕملّم هٞمٝمٜم٤م احلٛمؾ قمغم اًمت٘مٞمّ 

سمًٓمر واطمد ىم٤مل: أٟم٤م أسم٤م هم٤ًمن ُم٤مًمؽ سمـ حيٞمك اهلٛمداّن، طمدصمٜم٤م ىم٤مل: صمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ 

قمٓم٤مء ، ىم٤مل: أٟم٤م قمٛمران سمـ طمدير ، قمـ قمٙمرُم٦م أّٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع اسمـ قم٤ٌمس قمٜمد ُمٕم٤موي٦م 

وم٘م٤مل اسمـ ٟمتحدث طمتك ذه٥م هزيع ُمـ اًمٚمٞمؾ ، وم٘م٤مم ُمٕم٤موي٦م ، ومريمع ريمٕم٦م واطمدة ، 

 . (5)ش مـ أيـ ترى أخذهٚ احلامر»قم٤ٌمس: 

، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمقى أيب هم٤ًمن اهلٛمداّن إشْٚده حًـأىمقل: 

٤ٌّمن ) ( وىم٤مل: يروي قمـ يزيد سمـ ه٤مرون وقمٌد اًمقه٤مب سمـ هـ798اًمًقد، وصم٘مف اسمـ طم

  .(6)، مًتَٔؿ احلديٞقمٓم٤مء

ٞم٦م، يمام اطمتٛمؾ امإُم٤مم مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد، واجلٛمع سمٞمٜمٝمام: احلٛمؾ قمغم اًمت٘مىمٚم٧م: 

 اًمٓمح٤موي .

                                                           
. قم٤ممل اًمٙمت٥م =5;5 -64;5، رىمؿ : =>6:  5ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ت: حمٛمد اًمٜمج٤مر  وحمٛمد ضم٤مد احلؼ(    (5)

. 

 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد .48>59، رىمؿ : ::5:  =صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (6)
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ش افِّٓؿ افًْٓؿ ؾَد ترـقا افًْٜ مـ بٌض ظعّ »وًمق وّؿ إمم ذًمؽ ىمقًمف أٟمػ:  

٤ٌّمس سم٠مضمغم صقره٤م< ٓقمت٘م٤مده  أّّنؿ ُمٚمٕمقٟمقن  -سمٞم٘ملم-اشمْمح٧م ُمٕم٤ممل شم٘مّٞم٦م احلؼم اسمـ قم

 ..خيِمك قمغم اًمٜمٗمس ُمٜمٝمؿ 

 تَٜٔ افٍَٔف افتٚبًل منوق !!

ل: وطمدصمٜم٤م يقؾمػ وإؾمح٤مق ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ ىم٤م( =;6)أظمرج اًمٌالذري 

ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع ُمنوق سم٤مًمًٚمًٚم٦م ومٛمّرت  )ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م صم٘م٦م خ م(إقمٛمش، قمـ أيب وائؾ 

سمف ؾمٗم٤مئـ ومٞمٝم٤م أصٜم٤مم ُمـ صٗمر مت٤مصمٞمؾ اًمرضم٤مل، وم٠ًمهلؿ قمٜمٝم٤م وم٘م٤مًمقا: سمٕم٨م هب٤م ُمٕم٤موي٦م إمم 

ِقْٕل فٌّرؿتٓٚ، وفُّْل فق أظِؿ أّنؿ يَت»أرض اًمًٜمد واهلٜمد شم٤ٌمع ًمف، وم٘م٤مل ُمنوق: 

أخٚف أن يًذبقين ثؿ يٍتْقين، واهلل مٚ أدري أي افرجِغ مًٚويٜ، أرجؾ ؿد يئس مـ 

 .(5)شأخرة ؾٓق يتّتع مـ افدٕٔٚ، أم رجؾ زيـ فف شقء ظِّف

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وىمد سمّٞمٜم٤م أّن قمٜمٕمٜم٦م إقمٛمش قمـ 

 ؿم٘مٞمؼ ٓ شمي.

 تّٔل )=حٍٔد ضِحٜ صٚحٛ اجلّؾ(!!.  تَٜٔ مًٚويٜ بـ إشحٚق اف

٤ٌّمن  ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٛمران سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مؿمع، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل ( 798)أظمرج اسمـ طم

سمـ ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ سمـ حمٛمد، قمـ قم٤مُمر سمـ اًمًٛمط، قمـ ُمٕم٤موي٦م 

، ومذيمر حدثْل ثّؿ اشتُتّْل أْن أحدث بف مٚ ظٚش مًٚويٜسمـ إؾمح٤مق سمـ ـمٚمح٦م ىم٤مل: 

طمدصمٜمل قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر وهق ىم٤ميض اعمديٜم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  :قم٤مُمر ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف وهق ي٘مقل

شُٔقن أمراء مـ بًدي يَقفقن مٚ ٓ يًٍِقن، »اسمـ ُمًٕمقد وهق ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

ويًٍِقن مٚ ٓ يَقفقن: ؾّـ جٚهدهؿ بٔده ؾٓق مٗمـ، ومـ جٚهدهؿ بًِٕٚف ؾٓق مٗمـ 

 ش. ن بًده ومـ جٚهدهؿ بٌَِف ؾٓق مٗمـ ٓ إيام

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .;;7، رىمؿ : 574:  9ٝمٞمؾ زيم٤مر( أٟم٤ًمب إذا  )ت : ؾم  (5)
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 ،ىم٤مل قمٓم٤مء: ومحلم ؾمٛمٕم٧م احلدي٨م ُمٜمف اٟمٓمٚم٘م٧م سمف إمم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وم٠مظمؼمشمف

ىم٤مل قمٓم٤مء:  ،سمـ ُمًٕمقد ي٘مقل هذا؟!. يم٤معمدظمؾ قمٚمٞمف ذم طمديثفاأٟم٧م ؾمٛمٕم٧م  :وم٘م٤مل

وم٤مٟمٓمٚمؼ  ،.ىم٤مل اسمـ قمٛمر: وم٤مٟمٓمٚمؼ سمٜم٤م إًمٞمف !هق ُمريض ومام يٛمٜمٕمؽ أن شمٕمقده؟ :وم٘مٚم٧م

سمـ قمٛمر وهق ي٘مٚم٥م اومخرج  :ىم٤مل ،ؾم٠مًمف قمـ احلدي٨مواٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمف وم٠ًمًمف قمـ ؿمٙمقاه صمّؿ 

 سمـ أم قمٌد يٙمذب قمغم رؾمقل اهلل. ايمٗمف وهق ي٘مقل: ُم٤م يم٤من 

ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قم٤مُمر سمـ اًمًٛمط وهق 

 . (5)صم٘م٦م 

ومرائص  ؾمٞم٠ميت أنّ أي٤ًم يم٤من  .شْٚد صحٔحاإل إذ هذا ُمـ إرٟم١موط شمدًمٞمس<: ىمٚم٧م

ُمـ ومِمق طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ذم اًمٜم٤ّمس، وهق أيمؼم أو ُمـ أيمؼم شمرقمد  ٧ماًم٘مرؿمٞملم يم٤مٟم

قمغم امإـمالق، وؾمٜمٚمٛمح ًمٚمٕمٚم٦م ىمري٤ًٌم، قمغم أّن اًمًٌط ذم  أؾم٤ٌمب سمٖمْمٝمؿ اعمقمم قمكم 

 < وم٤مٟمتٔمر .الطم٘م٦ماًمقوٕمف ُمـ اًمٗمّمقل هذا ُمقيمقل عم

وأي٤ًم يم٤من وم٤مٕدًم٦م قمغم شم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ذم يمتامّنؿ ذيٕم٦م حمٛمد، ؾمٞمد 

، طمذر ىمٓمع احلٚم٘مقم واًمذسمح اعمٌلم، ٓ حتَم يمثرًة ذم اًمٕم٤معملم، ٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم إ

واعم٘م٤مم ٓ يًٛمح سم٤مًمًٌط، ؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ذم اًمٓمٞم٤مت ٓطم٘م٤ًم، وهل سمٛمجٛمققمٝم٤م شمقرث 

اًمٞم٘ملم، ذم اًمًاموات وإرولم، أّن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يم٤مٟمقا سملم ومٙمل امإره٤مب 

 ٌل وهدد سم٘مٓمع احلٚم٘مقم؟!.واًمًٙملم، ًمٙمـ ُمـ ىمرر ُمٜمع ؾمٜم٦ّم اًمٜم

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .;;5، رىمؿ : 848:  5صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)
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 مًْقا مـ شّْٜ افٌْل  ،مًٚويٜ رابًًٚ اخلٍِٚء افثالثٜ، 

ورد قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: مجع أيب احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل ويم٤مٟم٧م مخًامئ٦م طمدي٨م، 

٤مت ًمٞمٚمتف يت٘مٚم٥م يمثػمًا ومٖمٛمٜمل وم٘مٚم٧م: اشمت٘مٚم٥م ًمِمٙمقى أو ًمٌمء سمٚمٖمؽ؟! ومٚمام أصٌح ٌوم

ٜمدك!. ومجئتف هب٤م ومدقم٤م سمٜم٤مر وم٠مطمرىمٝم٤م، وىم٤مل: ظمِمٞم٧م ىم٤مل: هٚمّٛمل ي٤م سمٜمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل قم

أن أُمقت وهل قمٜمدي ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م قمـ رضمؾ ىمد ائتٛمٜمتف ووصم٘م٧م )سمف( ومل يٙمـ 

 .(5)يمام طمدصمٜمل وم٠ميمقن ٟم٘مٚم٧م ذًمؽ

 . ؾمٞم٠ميت أّن احلرق هل ـمريؼ اخلٚمػ أيْم٤ًم ذم يمتامن ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌلٚم٧م: ىم

خف اًمزهري، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ذم ضم٤مُمٕمف قمـ ؿمٞم( 597)وأظمرج امإُم٤مم ُمٕمٛمر إزدي 

ِّقا افروايٜ ظـ رشقل اهلل إّٓ ؾٔام يًّؾ بف»هريرة: عم٤م وزم قمٛمر، ىم٤مل:   .شأؿ

أؾ٘ن ـْٝ حمدثُؿ هبذه إحٚديٞ وظّر حّل، أمٚ واهلل إذًا »ىم٤مل أسمق هريرة: 

 .(6)شٕفٍٔٝ ادخٍَٜ شتٌٚذ طٓري

، وأّن قمٛمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم< واًمٜمص سيح ذم اًمت٘مّٞم٦مىمٚم٧م

ومٝمل قمٜمده قمغم ىمًٛملم: ُم٤م ُمٌٞمٜم٤ًم قمٔمٛمٝم٤م قمـ حلٛمٝم٤م< سمـ اخلٓم٤مب ىمد ؾمٚمخ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل، 

 يٕمٛمؾ سمف ُمـ طمالل وطمرام. واًمث٤مّن: أطم٤مدي٨م اعمث٤مًم٥م واعمٜم٤مىم٥م واًمٗمتـ ودّك اًمٕمروش ..

واًمث٤مّن هق اعمٛمٜمقع ومٞمام أقمٚمـ اسمـ اجلقزي، ويمذا إّول ًمق رضمع إمم اًمث٤مّن، وهق 

ممٜمقع إمم اًمٞمقم، يمام هق سيح اًمٗمتقى اًمذهٌّٞم٦م ًمإلُم٤مم اًمذهٌل،  قمٜمد ظمٚمػ ذاك اًمًٚمػ

اعمًت٘م٤مة قمـ إُم٤مم احلٜم٤مسمٚم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ، شمٚمؽ اعمٖمؽموم٦م ُمـ ُمنمقم٦م قمٛمر، وؾمٜمٕمرض هل٤م 

 ..ذم اًمٗمّمؾ أيت 

أظمؼمّن أسمق اًمٗمتح قمٌد اعمٚمؽ سمـ ذم اًمت٘مٞمٞمد ىم٤مل:  (8:7)أظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

ٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد اًمؼموضمردي، طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اهلل قمٛمر سمـ ظمٚمػ اًمرزاز، أظمؼمٟم٤م قم

                                                           
 .9: 5شمذيمرة احلٗم٤مظ   (5)

. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، :=648، رىمؿ : 6:6:  55ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (6)

 سم٤ميمًت٤من.
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سمـ حمٛمد سمـ وه٥م احل٤مومظ، ذم ؾمٜم٦م صمامن وصمالصمامئ٦م، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمٕمً٘مالّن، 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمري٤ميب، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري، قمـ ُمٕمٛمر سمـ راؿمد، 

أراد ر سمـ اخلٓم٤مب، أّٟمف قمـ اًمزهري، قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ قمٛم

أن يُتٛ افًْـ ؾٚشتخٚر اهلل صٓرًا ؾٖصٌح وؿد ظزم فف، ثّؿ ؿٚل: إيّن ذـرت ؿقمًٚ ـٕٚقا 

ًٚ ؾٖؿٌِقا ظِٔف وترـقا ـتٚب اهلل، ظز وجؾ  .(5)ؿٌُِؿ ـتٌقا ـتٚب

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع .

ٛمد سمـ يٕم٘مقب، أٟم٠ٌم طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حموهمػمه ىم٤مل: ( هـ849)وأظمرج احل٤ميمؿ 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ، أٟم٠ٌم اسمـ وه٥م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، حيدث، 

قمـ سمٞم٤من، قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل، قمـ ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م، ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ٟمريد اًمٕمراق ومٛمِمك ُمٕمٜم٤م 

ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ٟمحـ ش أشمدرون مل ُمِمٞم٧م ُمٕمٙمؿ»ىم٤مل:  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم سار ومتقو٠م صمؿّ 

إُٕؿ تٖتقن أهؾ ؿريٜ هلؿ دوي بٚفَرآن ـدوي »اهلل ُمِمٞم٧م ُمٕمٜم٤م، ىم٤مل: أصح٤مب رؾمقل 

افْحؾ ؾال تٌدونؿ بٕٚحٚديٞ ؾٔنٌِقُٕؿ، جردوا افَرآن، وأؿِقا افروايٜ ظـ رشقل 

ىم٤مل . نٕٚٚ ابـ اخلىٚبومٚمام ىمدم ىمرفم٦م ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م، ىم٤مل: ش اهلل، واموقا وإٔٚ ذيُُؿ

 .(6) ٘مف اًمذهٌلاحل٤ميمؿ : هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد. وواوم

أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ أيب سمٙمر، أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٝمؾ أمحد ىم٤مل: ( هـ8:7)وأظمرج اخلٓمٞم٥م  

سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ زي٤مد اًم٘مٓم٤من ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ روح اعمدائٜمل، طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م، 

سمٚمٖمف فمٝمقر يمت٥م ذم أيدي  طمدصمٜم٤م أسمق زسمر، طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

ّٟمف ىمد فمٝمرت يمت٥م ذم أّٟمف ىمد سمٚمٖمٜمل إٜمٙمره٤م ويمرهٝم٤م وىم٤مل: أهّي٤م اًمٜم٤مس اًمٜم٤مس، وم٤مؾمت

ٌّٝم٤م إمم اهلل أقمدهل٤م وأىمقُمٝم٤م، ومال يٌ٘ملم أطمد قمٜمده يمت٤مب إّٓ آشم٤مّن سمف، وم٠مرى  أيديٙمؿ، وم٠مطم

ؾٖتقه ومٞمف رأيل. ومٔمٜمّقا أّٟمف يريد أن يٜمٔمر ومٞمٝم٤م وي٘مقُمٝم٤م قمغم أُمر ٓ يٙمقن ومٞمف اظمتال ، 

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ، سمػموت .>:. رىمؿ : 96)ت:ؾمٕمد قمٌد اًمٖمٗم٤مر قمكم( : شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ   (5)

، شمذيمرة :5: 5، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 9>: 5. واٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمدارُمل ;78، رىمؿ : 7>5:  5ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (6)

 .7: 5احلٗم٤مظ 
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مـ يمام أّٟمف يمت٥م إمم إُمّم٤مر: . ؿٚل: أمْٜٔ ـٖمْٜٔ أهؾ افُتٚب بُتٌٓؿ ؾٖحرؿٓٚ بٚفْٚر ثؿّ 

 .(5) ـٚن ظْده مْٓٚ رء ؾِّٔحف

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق، سمٕمْمٝمؿ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح. ًمٙمـ 

ىمٞمؾ: إّن اًم٘م٤مؾمؿ مل يًٛمع ُمـ قمٛمر. وٓ يّي ومٝمق ضم٤مزم، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمِمقاهد اعم٤موٞم٦م 

 وأشمٞم٦م ..

أظمرضمف امإُم٤مم ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ذم ضم٤مُمٕمف، قمـ ؿمٞمخف اًمزهري،  ومٛمـ اًمِمقاهد ُم٤م

قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: أراد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن يٙمت٥م اًمًٜمـ، وم٤مؾمتِم٤مر أصح٤مب 

، ومٓمٗمؼ يًتخػم اهلل ومٞمٝم٤م ؿمٝمرًا، صمّؿ أصٌح ؾٖصٚروا ظِٔف أن يُتٌٓٚرؾمقل اهلل ذم ذًمؽ، 

ًْـ، وإين ذـرت ؿقمٚ ـٕٚقا إين ـْٝ أريد أن أـتٛ افيقُم٤ًم وىمد قمزم اهلل ًمف، وم٘م٤مل: 

، ؾٖـٌقا ظِٔٓٚ وترـقا ـتٚب اهلل، وإين واهلل ٓ أفٌس ـتٚب اهلل بقء ؿٌُِؿ ـتٌقا ـتًٌٚ 

 .(6) ًأبدا

: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ًمٙمـ ىمٞمؾ: مل يًٛمع قمروة ُمـ قمٛمر، ىمٚم٧م

 وٓ يّي ومٝمق ضم٤مزم< يم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، واًمزهري .

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر إؾمٚمٛمل، أظمؼمٟم٤م قمٌد : ىم٤مل( هـ674)وأظمرج اسمـ ؾمٕمد  

احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من قمغم ُمٜمؼم 

ًٚ مل يًّع بف دم ظٓد أيب بُر وٓ ظٓد ظّري٘مقل:   . (7)ٓ حيؾ ٕحد يروي حديث

 اًمقاىمديامإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم : رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق ؾمقى إؾمٚمٛمل، وهق ٧مىمٚم

 .وىمد ُم٣م طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مترو < اعمٕمص٤مطم٥م اًمًػمة 

أٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر احلػمي ، ٟم٤م حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل: ( هـ8:7)وأظمرج اًمٌٖمدادي 

                                                           
 .96شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿ:   (5)

. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ، 8>648، رىمؿ : ;69: 55ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (6)

 سم٤ميمًت٤من .

٤ٌّمس(  (7)  . دار ص٤مدر، سمػموت .:77: 6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم
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إصؿ ، ٟم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري، ٟم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس، ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ 

< ٜ يْٓك ظـ احلديٞـٚن مًٚويقمٞم٤مش، قمـ ضمراد سمـ جم٤مًمد ، قمـ رضم٤مء سمـ طمٞمقة ، ىم٤مل: 

 .(5) ٓ حتدثقا ظـ رشقل اهللي٘مقل: 

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ؾمقى اسمـ قمّٞم٤مش، وهق صم٘م٦م، صحٔححًـ إشْٚده أىمقل: 

صحٞمح اًمٙمت٤مب، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، وأظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م اًمّمحٞمح، شمٙمّٚمؿ 

 سمٕمْمٝمؿ ذم طمٗمٔمف عم٤ّم يمؼم .

ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد اهلل< سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قم( هـ7:9)وىمد ُمّر ُم٤م أظمرضمف اسمـ قمدي 

أن ُمٕم٤موي٦م ّنك أن حيدث قمـ رؾمقل اهلل سمحدي٨م إّٓ طمديث٤ًم ذيمر قمغم قمٝمد قمٛمر، وم٠مىمره 

 . (6)إّن ظّر ـٚن ؿد أخٚف افّْٚس دم احلديٞ ظـ افٌْلقمٛمر< 

  

                                                           
 . دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدّي٦م .6>:  5اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمٌٖمدادي )ت: قم٤مدل اًمٖمرازي(   (5)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت. 8=:  5اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي)ت: قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم قمقض(   (6)
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ِّٓٚ ؿريش   مـ شّْٜ افٌْل  ٝمًْـ

ٚمٗمظ واًم-واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م ( هـ685)أومّمح قمـ هذا امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ إظمٜمس، أظمؼمٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اهلل،  -ًمٚمث٤مّن

قمـ يقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜم٧م أيمت٥م يمؾ رء أؾمٛمٕمف ُمـ 

، وم٘م٤مًمقا: إّٟمؽ شمٙمت٥م يمؾ رء شمًٛمٕمف ُمـ رؾمقل ؾْٓتْل ؿريشرؾمقل اهلل أريد طمٗمٔمف، 

 !!.ؿ ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥ماهلل، ورؾمقل اهلل سمنم يتٙمٚمّ 

 وم٠مُمًٙم٧م، ومذيمرت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل؟!!. 

 .(5)ش اـتٛ ؾقافذي ٍٕز بٔده مٚ خيرج مْف إّٓ حؼ»وم٠مؿم٤مر سمٞمده إمم ومٞمف وىم٤مل: 

سم٢ممج٤مع، صححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل وإًم٤ٌمّن وإرٟم١موط  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح

اًمقًمٞمد هق اًمِم٤مُمل ، ي٘مقى أن يٙمقن قمغم ذط ُمًٚمؿ< ًم٘مّقة اطمتامل أن يٙمقن (6)واجلٛمٞمع 

 . دون يمالم اًمذي اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ وهق إرضمح، وإّٓ ومٝمق اًمقًمٞمد اًمٕمٌدري، وهق صم٘م٦م 

  

                                                           
. ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت : يمام يقؾمػ 954:، رىمؿ : >9:  55أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( ُمًٜمد  (5)

 . >6:86، رىمؿ : 757:  9احلقت( 

(وهمػممه٤م ;>5:  5ده، سمؾ اطمتٛمؾ احل٤ميمؿ واًمذهٌل )ذم اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف ٤مؾمٜمإأمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صّح٦م  (6)

هذا احلدي٨م سمخّمقصف ؾمٌٞمؾ ُم٘مٓمققم٤مت اًمّمدور<  إؾمٜم٤مدؾمٌٞمؾ أّٟمف قمغم ذط ُمًٚمؿ، وًمف وضمف، وٟمِمػم إمم أّن 

ًمتٚم٘مل يمّؾ إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل، ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ. وممّـ صححف إًم٤ٌمّن ذم يمتٌف، وإرٟم١موط ذم ُمًٜمد أمحد، وهمػممه٤م 

 ذم همػممه٤م . 
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 احلديٞ  مـ ع ٍٕس افٌْلمْ -افرزّيٜيقم -ظّر 

ف اهّت٤مم اًمٜمٌل  ّٕ ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل، ُمًٚمؽ ظمٌٞم٨م  هيذي -وحٚصٚه أرواحْٚ ؾداه–أ

سمٛمٜمٕمٝمؿ ؾمٜم٦ّم -أّن اًم٘مرؿمٞملم وقمٛمر ُمـ ُم٤ًمًمؽ اعمٜمع اًم٘مرر< ومٛمٝمام ؿمٙمٙمٜم٤م< ومال ٟمِمّؽ 

، وهق ُم٤مزال طمٞم٤ًّم، ُمـ هداي٦م اخلٚمؼ اعمٓمٚم٘م٦م< ىمد ُمٜمٕمقا ٟمٗمس اًمٜمٌّل  -اًمٜمٌل يقم اًمرزّي٦م

واًم٘مرؿمٞمقن ش  ٓ توِقن بًده أبداً  أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤مً »وم٤مًمٜمٌل قمغم ومراش اعمقت ي٘مقل: 

 ... . افٌْل هيجروقمٛمر ي٘مقًمقن: 

٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل، قمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٌٞمّم٦م، طمدصمٜم

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: أٟمف ىم٤مل: يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم 

اخلٛمٞمس!! صمؿ سمٙمك طمتك ظمْم٥م دُمٕمف احلّم٤ٌمء، وم٘م٤مل: اؿمتد سمرؾمقل اهلل وضمٕمف يقم 

ًٚ فـ توِقا بًده أبداً »اخلٛمٞمس، وم٘م٤مل:  ومتٜم٤مزقمقا، وٓ ش ائتقين بُتٚب أـتٛ فُؿ ـتٚب

دظقين، ؾٚفذي إٔٚ ؾٔف خر مّٚ »، ىم٤مل: هجر رشقل اهللل قمٜمد ٟمٌل شمٜم٤مزع، وم٘م٤مًمقا: يٜمٌٖم

 .(5)شتدظقين إفٔف

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  -ئمٝمر ُمٜمف اًمتالقم٥م ذم ُمتـ احلدي٨م-وىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ آظمر 

ىم٤مل: يقم اخلٛمٞمس وُم٤م يقم ىمتٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٜمٗمس اًمًٜمد أقماله قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

تك ظمْم٥م دُمٕمف احلّم٤ٌمء، وم٘م٤مل: اؿمتد سمرؾمقل اهلل وضمٕمف يقم اخلٛمٞمس؟!! صمّؿ سمٙمك طم

ًٚ فـ توِقا بًده أبداً »اخلٛمٞمس، وم٘م٤مل:  ومتٜم٤مزقمقا وٓ يٜمٌٖمل قمٜمد ش ائتقين أـتٛ فُؿ ـتٚب

دظقين، »، وم٘م٤مل: ؾذهٌقا يرّدون ظِٔف؟!. مٚ صٖٕف، أهجر اشتٍّٓقهٟمٌل شمٜم٤مزع، وم٘م٤مًمقا: 

 .(6)ش ؾٚفذي إٔٚ ؾٔف خر مٚ تدظقين إفٔف

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.7497، رىمؿ : =::  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.8875ؿ : ، رىم=:  :صحٞمح اًمٌخ٤مري (6)
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ُمـ رواي٦م  –٤م يدّل قمغم اًمتالقم٥م أّن ًمٗمظ قملم احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وممّ 

< أي أّن اًمٜمٌل هيذي ومال شمًتٛمٕمقا ًمف وٓ بٍِظ: ؿٚفقا: َهَجَر َهَجَر مرتغ -اًمُٙمِْمِٛمٞمَْٝمٜمل

 ودواًة. قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح.. شم٘مرسمقا ًمف ىمرـم٤مؾم٤مً 

< واعمراد سمف هٜم٤م ُم٤م ي٘مع اهلذيٚن: -سم٤مًمْمؿ صمؿ اًمًٙمقن- هلُْجرا: و(96>)ىم٤مل اسمـ طمجر 

ووؿقع ذفؽ مـ افٌْل ُمـ يمالم اعمريض اًمذي ٓ يٜمتٔمؿ، وٓ يٕمتد سمف< ًمٕمدم وم٤مئدشمف< 

َقىُمٕمّمقم ذم صحتف وُمروف< ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ف < ٕٟمّ مًتحٔؾ ـِ اهْلَ  َوَمٚ َيْىُِؼ َظ

 ىم٤مًمف ُمـ وإذا قمر  ذًمؽ وم٢مّٟمامش إيّن ٓ أؿقل دم افٌوٛ وافروٚ إّٓ حًَٚ »:   وًم٘مقًمف

ىم٤مًمف ُمٜمٙمرًا قمغم ُمـ شمقىمػ ذم اُمتث٤مل أُمره سم٢مطمْم٤مر اًمٙمتػ واًمدواة< ومٙم٠مّٟمف ىم٤مل: يمٞمػ 

ـّ أّٟمف يمٖمػمه ي٘مقل اهلذي٤من ذم ُمروف؟!! اُمتثؾ أُمره وأطمي ُم٤م ـمٚم٥م<  شمتقىمػ؟!! أشمٔم

 اهـ.. (5)وم٢مّٟمف ٓ ي٘مقل إّٓ احلؼ 

: -ؾمامقمٞمكمُمـ رواي٦م امإ-يمام يدّل قمغم اًمتالقم٥م أيْم٤ًم ُم٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري 

 .(6)ؿٚفقا: مٚ صٖٕف هيجر؟!!! 

وىمد أظمرضمف أمحد سمٕملم ؾمٜمد اًمٌخ٤مري، اًمذي هق صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 

 .(7)قمغم ُم٤م ٟمص إرٟم١موط، سمزي٤مدة: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: هجر يٕمٜمل هذى 

( أظمرضمف سمٚمٗمظ آظمر< ومٞمف: أّن 6:5أّن امإُم٤مم ُمًٚماًم ) أيْم٤مً  ومم٤ّم يدل قمغم اًمتالقم٥م

ُمـ جمٚمًف اعم٘مّدس عم٤م قمّمقه، يمام أّن ومٞمف اًمتٍميح سم٤مؾمؿ اعمٕمؽمض قمغم  اًمٜمٌل ـمردهؿ

 .. ظّر، وهق اًمٜمٌل 

: وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ راومع، وقمٌد سمـ محٞمد، ىم٤مل قمٌد: )ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف( ىم٤مل

أظمؼمٟم٤م، وىم٤مل اسمـ راومع: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ 

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت .577:  >ومتح اًم٤ٌمري )ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت .577:  >ومتح اًم٤ٌمري )ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)

 ٦م .. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم79=5، رىمؿ : =84:  7ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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قم٤ٌمس، ىم٤مل: عم٤م طمي رؾمقل اهلل وذم اًمٌٞم٧م رضم٤مل ومٞمٝمؿ قمٛمر قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم، قمـ اسمـ 

 سمـ اخلٓم٤مب .

ِّقن بًده»وم٘م٤مل اًمٜمٌل:  إّن : بـ اخلىٚب ظّروم٘م٤مل ش هِؿ أـتٛ فُؿ ـتٚبٚ ٓ تو

وم٤مظمتٚمػ أهؾ رشقل اهلل ؿد ؽِٛ ظِٔف افقجع، وظْدـؿ افَرآن حًٌْٚ ـتٚب اهلل، 

ؾمقل اهلل يمت٤مسم٤م ًمـ شمْمٚمقا سمٕمده، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: ىمّرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ ر ؾٚختهّقااًمٌٞم٧م، 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل قمٛمر، ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمق وآظمتال  قمٜمد رؾمقل اهلل، ىم٤مل رؾمقل 

افرزيٜ ـؾ افرزيٜ مٚ حٚل بغ  إنّ ىم٤مل قمٌٞمد اهلل: ومٙم٤من اسمـ قم٤ٌمس، ي٘مقل: ش اؿقمق»اهلل: 

 .(5) رشقل اهلل وبغ أن يُتٛ هلؿ ذفؽ افُتٚب مـ اختالؾٓؿ وفٌىٓؿ

هيجر، هؿ اًم٘مرؿمٞمقن، أُّم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف : مج٤مع ُم٤م شم٘مّدم أّن اًم٘م٤مئؾ ًمٚمٜمٌل أىمقل

قمٛمر ومٝمق ٟم٤مـم٘مٝمؿ وُمرؿّمحٝمؿ إول سمٕمد أيب سمٙمر...< ًمٙمـ أيش أراد ٟمٌل اًمرمح٦م أن 

 يٙمت٥م ومٛمٜمٕمقه ؟!!.

  

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت .;5:7، رىمؿ : =569:  7صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)
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 !!.؟أيش أراد افٌْل أن يُتٛ يقم افرزّيٜ 

 ..شبًده فـ توِقا يمت٤مسم٤مً هٚمؿ أيمت٥م ًمٙمؿ : »يقم اًمرزّي٦م  اجلقاب: ىم٤مل اًمٜمٌل 

 فـ توِقاـتٚب اهلل وظسيت مٚ إن متًُتؿ هبام » ذم طمدي٨م اًمث٘مٚملم: وىم٤مل

ـمريؼ هداي٦م اخلٚمؼ سمٕمده سمآل هق طمٍم  ُم٤م أراد يمت٤مسمتف وم٤مٟمٌٚم٩م أنّ وهق ُمتقاشمر< ش أبداً 

 ، ظمالوم٦ًم وإُم٤مُم٦ًم وؾمٞم٤مدًة، ُمٜمٝمج٤ًم وؾمٌٞماًل< ًمٙمـ ٟمّّم٤ًم ُمدّوٟم٤ًم هذه اعمّرة، ٓ ىمقًٓ حمّٛمد

 ؿمٗم٤مه٤ًم يمام ذم يمّؾ ُمّرة< ًمٙمـ..

 ؟!!!.ذ افٌْلٜ ظافُتٚب واجٌـتٚبٜ ُـ تؿٔؾ: مل 

: مل شمٙمـ يمت٤مسم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمتٌٚمٞمغ اًمقاضم٥م قمغم اًمٜمٌل< وإّٓ عم٤م -ؾمٗمٝم٤مً -ىمد ي٘م٤مل 

 ذم شم٘مري٥م اًمدواة واًم٘مرـم٤مس!!.اًمٜمٌل  ثؾ أُمرت< ومال قمّمٞم٤من عمـ مل يٛمشمريمف 

: سمؾ اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمٙمت٤مب واضم٥م -ؾ اًمًٜم٦ّمٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م وّسح سمف سمٕمض أه–ىمٚمٜم٤م 

قمغم اًمٜمٌل< ًمٙمٜمّف ُمـ ىمًؿ اًمقاضم٥م اعمنموط سمتًٚمٞمؿ إُّم٦م وقمدم اعمالطم٤مة واًمتٜم٤مزع، ومٚماّم 

، وؾم٤مء أدهبؿ ذم طمٔمرشمف اعم٘مّدؾم٦م، رومع شمالطمك اًمّمح٤مسم٦م ذم شم٘مري٥م اًم٘مرـم٤مس ًمٚمٜمٌل 

 اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ سمريم٦م اهلداي٦م اعمٓمٚم٘م٦م< عم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ اعمنموـمّٞم٦م..

ذم اًمٗمتح: وم٤مظمتّمٛمقا< ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ( هـ96>)وذم أصؾ هذا ىم٤مل امإُم٤مم اسمـ طمجر 

< يمام ضمرت ودـّـٚ وؿع مْٓؿ آختالف ارتًٍٝ افزـٜي٘مقل: ىمرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم...< 

)=يمت٤مب اًمّمٞم٤مم ُمـ صحٞمح وؿد مٙ دم افهٔٚم اًمٕم٤مدة سمذًمؽ قمٜمد وىمقع اًمتٜم٤مزع واًمتِم٤مضمر، 

ة وافًالم خرج خيزهؿ بِِٜٔ افَدر: ؾرأى رجِغ خيتهامن: أّن افٌْل ظِٔف افهال اًمٌخ٤مري(

 .(5)ؾرؾًٝ

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .577:  >ومتح اًم٤ٌمري )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 . فتالحل افْٚس :: بٚب رؾع مًرؾٜ فِٜٔ افَدر( سم٤مب سمٕمٜمقان 6467، رىمؿ : :8:  7ًمٚمٌخ٤مري )ذم صحٞمحف 

أظمرج اًمٌخ٤مري حتتف ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث، طمدصمٜم٤م محٞمد، طمدصمٜم٤م أٟمس، قمـ قم٤ٌمدة 

خرجٝ ٕخزـؿ »سمـ اًمّم٤مُم٧م، ىم٤مل: ظمرج اًمٜمٌل ًمٞمخؼمٟم٤م سمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومتالطمك رضمالن ُمـ اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل : 

 شبِِٜٔ افَدر، ؾتالحك ؾالن وؾالن، ؾرؾًٝ 
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 ،هذه زًم٦م اًمٕم٤ممل اًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس ىمديامً ذم امإطمٙم٤مم :  هـ(:89) ىم٤مل اسمـ طمزم

ـم٤مئٗم٦م وهتتدي هبدى  وىمد يم٤من ذم ؾم٤مسمؼ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م آظمتال  وشمْمّؾ 

ًٚ ٕىَقا بف مّ  ٟمٓمؼ قمٛمر وُمـ واوم٘مف سمام ومٚمذًمؽ <اهلل أظمرى  حرمٚن اخلرإػ  ٚ ـٚن شٌٌ

وؿمجك ذم  ،ًمٜم٤م يمتٌف مل يْمؾ سمٕمده ومل يزل أُمر هذا احلدي٨م ُمٝمامً  اًمذي ًمق ،بٚفُتٚب

 .(5)وهمّم٦م ٟم٠ممل هل٤م  ،ٟمٗمقؾمٜم٤م

يٕمٜمك رومع ش ؾرؾًٝ: »(=88)وىم٤مل امإُم٤مم أسمق احلًـ، قمكم سمـ ظمٚمػ، اسمـ سمٓم٤مل 

: اًمتج٤مدل ل، واًمتالطمفِٜٔ افَدر ـٜؾحرمقا بف براًمرضمٚملم<  لقمٚمٛمٝم٤م قمٜمف< سم٥ًٌم شمالطم

 .(6)واًمتخ٤مصؿ 

قاْ وأصٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم إٟمٗم٤مل:  ُِ َن ٍْ قْا اهللَّ َوَرُشقَفُف َوَٓ َتََْٚزُظقْا َؾَت ًُ  َوَأضِٔ

 ..وهمػم ذًمؽ 

أىمقل: شم٤ًٌم وشمٕم٤ًًم وشمرطم٤ًم، ؿم٘م٤موًة ٓ ؾمٕمدًا، ومِماًل ٓ ومقزًا، ظمناٟم٤ًم ٓ رسمح٤ًم< 

ٕمؾ ُمـ ُمالطم٤مة قمٛمر اجلٚمٞم٦ّم، ُمٜم٘م٦ًٌم ًمف ؾمٜمّٞم٦م، وأّٟمف هب٤م وم٘مٞمف ٤مًمٕمج٥م أّيام قمج٥م، ممّـ جيوم

٤ٌّمس ؾمامه٤م رزّي٦م< رومع اهلل شمٕم٤ممم  سمريم٦م اهلداي٦م اعمٓمٚم٘م٦م قمـ هذه سمًٌٌٝم٤م اًمؼمّي٦م< ُمع أّن اسمـ قم

 إُّم٦م، ورمح٦ِم طمٌس اًمْمالل قمـ هذه اعمّٚم٦م!!!. 

  

                                                           
 . . أوم٘م٤مق اجلديدة ، سمػموت. ت: إطم٤ًمن قم٤ٌمس567: ;طمٙم٤ممامإطمٙم٤مم ذم أصقل إ (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .;59:  8ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل )ت: ي٤مه إسمراهٞمؿ(  (6)

 ، سمؾ ارشمٗمع طمٙمؿ إظم٤ٌمر إُّم٦م هب٤م، ًمٕمدم آؾمتح٘م٤مق.   ىمٚمٜم٤م: مل يرشمٗمع قمٚمٛمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل 
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 !!!، داظل ؿريش دْع شْٜ افٌْلؿريش ومْٚؿٛ أهؾ افٌٔٝمثٚفٛ 

ؾمٛمٕم٧م اًمّم٤مدق اعمّمدوق ىم٤مل : أيب هريرة قمـ ( :69)اًمٌخ٤مري ُم٤م أظمرضمف  ُم٣م

 .(5)ش تل ظذ يدي ؽِّٜ مـ ؿريشهُِٜ أمّ »ي٘مقل: 

قمـ أيب هريرة ىم٤مل: طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل ( :69)ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ويمذا 

 .(6)وأّمٚ أخر ؾِق بثثتف ؿىع هذا افًٌِقموقم٤مءيـ: وم٠مُّم٤م أطمدمه٤م ومٌثثتف، 

قمـ أيب زرقم٦م، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل ( :69)وأظمرج اًمٌخ٤مري

فق أن افْٚس »ىم٤مًمقا: ومام شم٠مُمرٟم٤م؟!. ىم٤مل: ش هيِؽ افْٚس هذا احلّل مـ ؿريش»رؾمقل اهلل: 

 .(7)ش اظتزفقهؿ

حمذو  اجلقاب< ش فق أّن افْٚس اظتزفقهؿ»ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: ىمقًمف: 

 .(8)هلؿ أن ٓ يداظمٚمقهؿ وٓ ي٘م٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ وشم٘مديره: ًمٙم٤من أومم هبؿ، واعمراد: سم٤مقمتزا

ؾمٜمٕمرض هلذه إطم٤مدي٨م ٓطم٘م٤ًم ذم قمٜمقان ُمًت٘مؾ< وٟمِمػم وم٘مط أّن مج٤مقم٦م ُمـ 

إقمالم ومنوا اًمٖمالم واًمٖمٚمامن سم٤مًمًٗم٤مه٦م< أي أّن هلؿ قم٘مقل اًمٖمٚمامن، ٓ أّّنؿ همٚمامن 

 ومٕماًل...< ًمٙمـ صمّٛم٦م رء< ُم٤م قمالىم٦م يمّؾ هذا سمٕمكّم ، إذ ..

  

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. >49;، رىمؿ : ;8:  =  صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم  اًمٜم٤مس( (5)

 . سم٤مب طمٗمظ اًمٕمٚمؿ. ت : حمٛمد اًمٜم٤مس. 564، رىمؿ : 79:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (6)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .7:48، رىمؿ : ==5:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (7)

 . . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت54:  57ومتح اًم٤ٌمري ) ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (8)
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ًٚ ؿ ٝدٚذا بٌو  بٚفذات؟!!!!. ريش ظِٔ

سم٘مّٞم٦م ظم٤مّص٦م، دون ُمـ شمٙمره ُمـ  مل ص٧ٌّم ىمريش ضم٤مم همْمٌٝم٤م قمغم قمكّم 

أًمٌس آسم٤مئٝمؿ ًم٤ٌمس اًمٕم٤مر ىمٌؾ اًمٜم٤مر<  اًم٥ًٌم أّٟمف  اًمٕمرب قم٤مُّم٦م< ومٝمؾ اًم٥ًٌم يمّؾ 

  وم٠موحقا ؾمخري٦م إقمّم٤مر، أم أّن إُمَر، هٌّ صم٘مٞمٌؾ ُمـ إهار؟!!!.

 أن .. ؾمت٠مشمٞمؽ امإضم٤مسم٦م ذم ومّمؾ ظم٤مص، ه٤مك

، ؿريشيٚ مًؼ »، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمكمّ  فأظمرضمُم٤م 

ـّ   ش.مُْؿ ؿد امتحـ اهلل ؿٌِف فإليامن ؾٔيبُؿ أو ييب رؿٚبُؿ اهلل ظُِٔؿ رجالً  فًٌٔث

 وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. 

 .شٓ»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 وم٘م٤مل قمٛمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. 

 . شٓ، وفُّْف خٚصػ افًْؾ، وـٚن أظىك ظًِٔٚ ًِٕف خيهٍٓٚ»ىم٤مل: 

 .(5) ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمًـ صحٞمح

أظمرج اًمٓمؼماّن، سم٢مؾمٜم٤مٍد قمغم ذط اًمّمحٞمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: إّن قمٚمٞم٤ًم ريض و

َٚت َأْو ُؿتَِؾ إّن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: : »يَقل دم حٔٚة رشقل اهللاهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من  َأَؾِ٘ن مَّ

ٌْتُ  َِ ََ ؿْ إ ُُ ٚبِ ََ واهلل، فئـ مٚت ؟!. واهلل ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م اهلل< ْؿ َظَذ َأْظ

ّٔف، وابـ ظّف،  ـّ ظذ مٚ ؿٚتؾ ظِٔف حتك أمقت، واهلل إيّن ٕخقه، ووف أو ؿتؾ، ٕؿٚتِ

 ؟!!. ووارثف: ؾّـ أحّؼ بف مّْل

ؿمقاهدمه٤م ذم وؾمت٠ميت  .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 حم٤مهل٤م .

                                                           
 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل. 4::6، رىمؿ:  9=7:  8. وج  59;7، رىمؿ:  :;: :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(  (5)

 . 578:  =. جمٛمع اًمزوائد ;54:  5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم   (6)
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ٓ يًٛمح سم٤مًمًٌط، وؾمٜمٕمرض ٓطم٘م٤ًم ًمٌ٘مّٞم٦م ـمرىمف  -يمام أذٟم٤م–ٝمٜم٤م ٞماعم٘م٤مم ه

اعمٕمٜمك اجلكم، ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ هذا ، وأـمراومف اًمٍمحي٦م ذم اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمٌل

وم٤مٟمتٔمر ، ًمٙمـ اطمٗمظ وم٘مط أّن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل هذا طمٞم٤مة اًمٜمٌل يمام هق سيح اًمٜمّص، واًمٜمٌل ىمد 

 أُمْم٤مه ًمف مت٤مُم٤ًم ..

٤ٌّمس : شمريمقا اًمًٜم٦ّم ُمـ سمٖمض قمكّم. يدور ذم  وذم اجلٛمٚم٦م: وم٘مقل احلؼم اسمـ قم

 هذا اًمٗمٚمؽ .
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 افقحٔد ادتٌع فًّْٜ افٌْل هق ظعّ 

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ ( ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم :69ؾمٜمٕمرض ٓطم٘م٤ًم عم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 وًمف ؿم٤مهد ؾمٞم٠ميت.. .(5)شظّع أظِؿ افّْٚس بٚفًْٜ: »ىم٤مًم٧مقم٤مئِم٦م 

ًٚ مّٚ أدرـٝ إّٓ هذه افهالة، وهذه : »ىمقل أٟمسقمٚمٞمؽ وىمد ُمّر  ٓ أظرف صٔئ

 . ضمقاسمف ..؟!. وىمد شم٤ًمءًمٜم٤م ُم٤م قمالىم٦م هذا سمٕمكّم (6) شافهالة ؿد ؤًّٝ

ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمٕمامن، طمدصمٜم٤م مح٤مد، قمـ ( :69)ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل همٞمالن سمـ ضمرير، قمـ ُمٓمر  سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: صّٚمٞم٧م ظمٚمػ قمكّم سم

ؿد قمٜمف أٟم٤م وقمٛمران سمـ طمّملم، ومٚماّم ىم٣م اًمّمالة أظمذ سمٞمدي قمٛمران سمـ احلّملم وم٘م٤مل: 

 .(7) فَد صّذ بْٚ صالة حمّدىم٤مل: ذـرين هذا صالة حمّد، 

أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق  -ذم اًمّمحٞمح–وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرج اًمٌخ٤مري 

ًمٕمالء، قمـ ُمٓمر ، قمـ قمٛمران سمـ اًمقاؾمٓمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد، قمـ اجلريري، قمـ أيب ا

ذـرٕٚ هذا افرجؾ صالة ـّْٚ »ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٌٍمة وم٘م٤مل:  طمّملم، ىم٤مل: صغّم ُمع قمكمّ 

ٔٓٚ مع رشقل اهلل  ِّ  . (8)شٕه

اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمدول، طمٗمٔم٦م اًم٘مرآن واًمقطمل )=وّٞمع( ومٞم٤م ًمٚمٝمقل اعمٝمقل، ومٚم٘مد ٟمًك 

قيّم٤مت إًم٤ٌمب < ومٙمٞمػ سمٕماعمٜم٘مقل، طمتك اًمّمالة، وعم٤م جيّػ ىمؼم اًمرؾمقل 

 واًمٕم٘مقل..؟!!. 

وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: صّٚمٞم٧م ظمٚمػ ؿمٞمخ سمٛمٙم٦م 

 .ومٙمؼم صمٜمتلم وقمنميـ شمٙمٌػمة، وم٘مٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس: إّٟمف أمحؼ

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، حت٘مٞمؼ : ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي .699:  6شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم (5) 

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس. .974، رىمؿ : 556:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري (6)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .:>;، رىمؿ : ;59:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(    (7)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .8>;، رىمؿ : :59:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(   (8)
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 .(5)وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: صمٙمٚمتؽ أُّمؽ< ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ 

يٕمٚمؿ ُم٤م وي وي، ومٕمٙمرُم٦م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم، وضمٝمٌذ ُمٗمني اًمت٤مسمٕملم، ٓ 

هل ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل إُملم، ومٞمام قمّٛم٧م سمٚمقاه ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع اعمٌلم..< هذا ُمع ىمرب اًمٕمٝمد 

 ؟!!.وأهار اعمرؾمٚملم  سمًٞمد اخلٚمؼ أمجٕملم، ومام طم٤مل سم٘مٞم٦م إُّم٦م اجل٤مهٚم٦م سم٤مًمديـ

فَد ، قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىم٤مل: (6)وىمد أظمرج أمحد واًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

ِّٔٓٚ مع رشقل اهلل: ؾال أدري ذـرٕٚ ابـ أيب ضٚفٛ وٕحـ بٚ فٌكة، صالًة، ـّْٚ ٕه

 ؟.(7) إًْٔٔٚهٚ أم ترـْٚهٚ ظّداً 

: وأقمٔمؿ ُم٤م ٟم٘مٛمف اًمٜم٤ّمس قمغم سمٜمل أُمٞم٦ّم ؿمٞمئ٤من: أطمدمه٤م: (>6;)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(8)شمٙمّٚمٛمٝمؿ ذم قمكّم، واًمث٤مّن: شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م

  

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.>>;. رىمؿ: ;59: 5صحٞمح اًمٌخ٤مري   (5)

( : رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف 575: 6. وىم٤مل اهلٞمثٛمل )ذم اعمجٛمع 668: 6قمغم ذًمؽ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمريٟمص   (6)

 صم٘م٤مت. 

 . =>8=5، ورىمؿ : 8=8=5، رىمؿ : 695:  76ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ إرٟم١موط(   (7)

 . =67: >ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م)رؿم٤مد ؾم٤ممل(  (8)
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ًٚ فًِسة ابـ افزبر ترك افهالة ظذ افٌْل  بٌو

وطمدصمٜمل هِم٤مم سمـ قمامر ىم٤مل: طمدصم٧م قمـ اًمزسمػمي، قمـ (: =;6)اًمٌالذري ىم٤مل 

اًمزهري أّٟمف ىم٤مل: يم٤من ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م أٟمٙمر قمغم قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم شمريمف ذيمر رؾمقل اهلل ذم 

إّن فف أهٔؾ شقء إذا ذـر اشتىٚفقا ومدوا أظْٚؿٓؿ ظمٓمٌتف، وىمقًمف طملم يمٚمؿ ذم ذًمؽ: 

 . (5)فذـره

اًمٌخ٤مري دون اطمت٩م سمف ًمِمٞمخلم ؾمقى هِم٤مم< أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط ا

ُمًٚمؿ، وًمٕمّٚمف عم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ُمـ اًمٞمًػم. أُّم٤م اًمزسمػمي واًمزهري ومٙمٌػمان ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، 

 ؿمٝم٤مب اسمـ هق واًمزهري اهلل، قمٌد سمـ حمٛمد أمحد، أسمق هق امإـمالق قمٜمد واًمزسمػمي

 . اجلًّٜ خىٌٜ دم شٔام ظِٔف: افهالة ترك أي < اًمٜمٌل ذيمر شمرك وُمٕمٜمك اعمٕمرو .

ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌالذري ُمـ ـمريؼ صم٤من ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٕمٛمري، قمـ اهلٞمثؿ 

سمـ قمدي، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش اهلٛمداّن، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ اعمٜمتنم ىم٤مل: طميت 

ُمٙم٦م أّي٤مم اسمـ اًمزسمػم ومام رأي٧م أطمدا ىمط أسمخؾ ُمٜمف وٓ أؿمد أومٜم٤م، أشمتف اخلقارج ومْمٚمٚمٝمؿ، 

ك وم٤مرىمف ٟم٤مومع سمـ إزرق احلٜمٗمل وسمٜمق ُم٤مطمقز سمـ سمحدج وقم٤مب ىمقهلؿ ذم قمثامن طمت

وم٤مٟمٍمومقا قمٜمف، وهمٚمٌقا قمغم اًمٞمامُم٦م وٟمقاطمٞمٝم٤م إمم طميُمقت وقم٤مُم٦م أرض اًمٞمٛمـ، وأفمٝمر 

إّن فف أهٔؾ شقء ؾ٘ن ذـر ؾمقء اًمرأي ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ، وشمرك ذيمر اًمٜمٌل ُمـ أضمٚمٝمؿ، وىم٤مل: 

 .(6)مّدوا أظْٚؿٓؿ فذـره

 مزبِٜ !!. افٌٔٝ ؿٚل ظٌد اهلل ابـ افزبر: أهؾ 

اَم ُيِريُد اهللَُّ  ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات ي٘مقل: ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اهلل وي وي،  َّٕ إِ

راً  ِٓ ْؿ َتىْ ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيَى
ٌَْٔ ْجَس َأْهَؾ اْف ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ ُْٔذِه

 اسمـ اًمزسمػم ي٘مقل ُمزسمٚم٦م..و  فِ

                                                           
 .:64: 5شمٗمًػم اًمرازي   (5)

 . دار اًمٗمٙمر .;75:  9ؾ زيم٤مر( أٟم٤ًمب إذا  )ت : ؾمٝمٞم  (6)
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أهؾ بٔتل ـّثؾ  مثع ومثؾ»ىم٤مل اهلٞمثٛمل: وقمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

 ش. ٕخِٜ ٌٕتٝ دم مزبِٜ

ّٕف مـ ؿقل افزبررواه اًمٓمؼماّن، وهق ُمٜمٙمر،  ، إْن صح قمٜمف، وم٢من ومٞمف اسمـ وافيٚهر أ

 هلٞمٕم٦م وُمـ مل أقمرومف.

وىم٤مل اهلٞمثٛمل قم٘م٥م ذًمؽ: وقمـ اسمـ اًمزسمػم أّن ىمريِم٤ًم ىم٤مًم٧م: إّن ُمثؾ حمٛمد ُمثؾ 

 . ـٌقةٟمخٚم٦م ذم 

 اهـ. (5)رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، وهذا اًمٔمـ سمف

أىمقل: طمدي٨م اعمزسمٚم٦م هذا وهمػمه، وٛمـ إوراق اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ أصؾ ُمٕمجؿ 

اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم، ومال وضمقد ًمف ذم اعمٓمٌقع، يمام ضمزم سمذًمؽ حم٘م٘م٤مه، اًمديمتقر ؾمٕمد احلٛمٞمد، 

وظم٤مًمد اجلريز< وقمّٚم٦م اًمً٘مط أّن ذم هذه إوراق، ُمـ اًمٓمقام، ُم٤م شمرقمد ًمف إٟم٤مم، ُمٜمٝم٤م 

 . (6)طمدي٨م اعمزسمٚم٦م أقماله

: -ضم٤مزُم٤ًم -( ىم٤مل 8;;وىمد أظمرج )أو ظمّرج( طمدي٨م اعمزسمٚم٦م، امإُم٤مم اسمـ يمثػم )

مثع ومثؾ أهؾ بٔتل »وُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ أيب إؾمقد، قمـ قم٤مُمر، قمـ أسمٞمف: 

ٍٜ ٌٕتٝ دم مزبِٜ  . (7)شـّثؾ ٕخِ

 أّن اسمـ هلٞمٕم٦م صم٘م٦م طمًـ احلدي٨م.ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت وىمد ُم٣م  ،أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .:6>57-89>57، رىمؿ : :65:  >جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

 .  >5>58، رىمؿ : :=5:  58ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن )ت : ؾمٕمد احلٛمٞمد، وظم٤مًمد اجلريز(  (6)

 . دار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، سمػموت .;78:، رىمؿ : =64:  9ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ )ت: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(   (7)



 ادٗمْغ ظع أشٕٚٔد تٚريخ أمر  .............................................................................    82

ًٚ فًّع ترـٝ إّمٜ  أنّ ّل دفٔؾ ؿىً ًٚ  01افًْٜ بٌو  ؿرٕ

أظمرج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي ووو، قمدة ـمرق، قمـ قمّدة ُمـ 

 : -واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري-اًمّمح٤مسم٦م ُمتقاشمرًا، سمؾ ُمٕمٚمقُم٤ًم رضورًة، ىم٤مًمقا 

طمدصمٜم٤م ىمٞمس سمـ طمٗمص وُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، 

سمـ ؾم٤ممل اهلٛمداّن، ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك، ؾمٛمع قمٌد  طمدصمٜم٤م أسمق ومروة ُمًٚمؿ

 اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ىم٤مل: 

صذ اهلل ًم٘مٞمٜمل يمٕم٥م سمـ قمجرة، وم٘م٤مل: أٓ أهدي ًمؽ هدي٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل 

 .؟!ظِٔف وشِؿ

 .وم٘مٚم٧م: سمغم، وم٠مهده٤م زم

ة وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل، يمٞمػ اًمّمال صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وم٘م٤مل: ؾم٠مًمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 اهلل ىمد قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًّٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ؟!.  قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م< وم٢منّ 

 .(5) شافِٓؿ صؾ ظذ حمّد وظذ آل حمّد»: ىمقًمقا: صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ىم٤مل اًمٜمٌل

سمٌؽم -أىمقل: واقمج٤ًٌم ُمـ ىمريش، ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ، وهؿ يٕمّمقن اهلل ورؾمقًمف 

يقم،  ، ذم ؾمٓمر واطمد، يمّؾ ضمٝم٤مرًا قمٞم٤مٟم٤ًم، قمٜم٤مدًا وضمحقدًا، اؾمتخٗم٤موم٤ًم واؾمتٝمت٤مراً  -اًمّمالة

 ..اٟمٍمم ًمٞمٌؾ وضم٤مء ّن٤مرُم٤م 

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: اًمٌخ٤مري وي٘مقل: ىم٤مل اًمٜمٌل ٌٙمّؾ ضمرأة يروي امإُم٤مم وم

 ش. ؿقفقا افِٓؿ صؾ ظذ حمّد وظذ آل حمّد»

قمغم هذا اًمٕمٜم٤مد، ذم شمرك ؾمٜم٦ّم ٟمٌل اًمٕم٤ٌمد<  -إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل-ويمؾ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

واًم٘مرآن نميٗم٦م، وأطمٙم٤مم اًمنمع اعمٜمٞمٗم٦م، سم٠مضمرأ قمغم اهلل ورؾمقًمف ومٝمؾ هٜم٤مك ُمٜمع ًمٚمًٜم٦ّم اًم

 ُمـ هذا؟!!.

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.4;77، رىمؿ : :58:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)
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ّٜٔ دم افهالة متٚبًقن فأهؾ افًّْٜ اإلمٚم افهًْٚين:   !!.افٌساءٌْل أم

 : ( هـ6>55)اًمًالم ؾمٌؾ يمت٤مسمف ىم٤مل إُمػم اًمّمٜمٕم٤مّن ذم 

يمام ي٘مع ذم يمت٥م احلدي٨م ًمٞمس قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل< ، طمذ  ًمٗمظ أل ُمـ اًمّمالة 

٦م اًمّمالة ٗمٞمّ يمٜم٧م ؾم٠مًم٧م قمٜمف ىمدياًم، وم٠مضم٧ٌم أّٟمف ىمد صح قمٜمد أهؾ احلدي٨م سمال ري٥م يمٞمْ و

وـّٖنؿ حذؾقهٚ خىٖ: تَٜٔ دٚ ـٚن دم افدوفٜ إمقيٜ مـ يُره قمغم اًمٜمٌل وهؿ رواهت٤م، 

 .(5) ..< ومال وضمف ًمفذـرهؿ، ثّؿ اشتّر ظِٔف ظّؾ افْٚس متٚبًٜ مـ أخر فألول

 ظذ ديـ بْل أمّٜٔ -إّٓ مـ ظهؿ اهلل مْٓؿ-ٜ افٔقم ؾُّؾ أهؾ افًّْ أىمقل: إذن..< 

 .ذم هذا، وٓ ٟمٓمٞمؾ

                                                           
 . دار احلدي٨م.>>6: 5ؾمٌؾ اًمًالم  (5)
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ّٜٔ ادحدثغ دم روايٜ ؾوٚئؾ ظعّ   ومًٚيٛ خهقمف تَ

ٝمٛمقن تَّ ، ومٙمٞمػ يُ  هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل: أهؾ اًمًٜم٦م هؿ ُمـ روى ذم ومْم٤مئؾ قمكمّ 

 ؟!!.يمٝم٤م سمٖمْم٤ًم ًمفسمؽم

ىمٚمٜم٤م: يمالُمٜم٤م قمـ اًمٔم٤مهرة اًمًٜمّٞم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، وإّٓ وم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم ىمد ىمتٚمقا امإُم٤مم 

اًمٜم٤ًمئل< عمجّرد أّٟمف روى ذم ومْم٤مئؾ قمكّم، وامإُم٤مم اًمٓمؼمي ذاق إُمريـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

 عمجّرد روايتف طمدي٨م اًمٖمدير ووو...، ه٤مك ًمؽمى ..   

 دحدثغ افروايٜ دم ؾوٚئؾ ظعّ حتٚمك ـثر مـ ا: (271)ابـ ؿتٌٜٔ 

: وىمد رأي٧م ه١مٓء أيْم٤ًم طملم رأوا همٚمّق اًمراومْم٦م ذم طم٥م (هـ:;6) ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم

وشم٘مديٛمف قمغم ُم٤م ىمدُمف رؾمقل اهلل وصح٤مسمتف قمٚمٞمف وادقم٤مءهؿ ًمف ذيم٦م اًمٜمٌل ذم ٟمٌقشمف،  قمكمّ 

ذب وشمٚمؽ إىم٤مويؾ وإُمقر اًمني٦م اًمتل مجٕم٧م إمم اًمٙم ،وقمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ًمألئٛم٦م ُمـ وًمده

واًمٙمٗمر إومراط اجلٝمؾ واًمٖم٤ٌموة، ورأوا ؿمتٛمٝمؿ ظمٞم٤مر اًمًٚمػ وسمٖمْمٝمؿ وشمؼمأهؿ ُمٜمٝمؿ، 

ف، وحلٜمقا ذم اًم٘مقل وإن يمرم اهلل وضمٝمف وسمخًف طم٘مّ  ىم٤مسمٚمقا ذًمؽ أيْم٤ًم سم٤مًمٖمٚمق ذم شم٠مظمػم قمكمّ 

مل يٕمروقا إمم فمٚمٛمف، واقمتدوا قمٚمٞمف سمًٗمؽ اًمدُم٤مء سمٖمػم طمؼ، وٟمًٌقه إمم اعمامٕة قمغم ىمتؾ 

ومل يقضمٌقا  ،قمٜمف، وأظمرضمقه سمجٝمٚمٝمؿ ُمـ أئٛم٦م اهلدى إمم مجٚم٦م أئٛم٦م اًمٗمتـ قمثامن ريض اهلل

٤مس قمٚمٞمف ٓظمتال  اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، وأوضمٌقه٤م ًمٞمزيد سمـ ُمٕم٤موي٦م مإمج٤مع اًمٜمّ  <ًمف اؾمؿ اخلالوم٦م

 واهتٛمقا ُمـ ذيمره سمٖمػم ظمػم. 

أو أن ييٓروا مٚ ، وحتٚمك ـثر مـ ادحدثغ أن حيدثقا بٍوٚئِف ـرم اهلل وجٓف 

، ويمؾ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م هل٤م خم٤مرج صح٤مح، وضمٕمٚمقا اسمٜمف احلًلم قمٚمٞمف اًمًالم ، جيٛ فف

مـ خرج ظذ أمتل وهؿ مجٔع »طمالل اًمدم ًم٘مقل اًمٜمٌل: ، ظم٤مرضمٞم٤ًم ؿم٤مىم٤ًم ًمٕمّم٤م اعمًٚمٛملم 

ًٚ مـ ـٚن  .شؾٚؿتِقه ـٚئْ

قمٛمر ًمق شمٌلم ًمف ومْمٚمف ًم٘مدُمف  ٕنّ  <وا سمٞمٜمف ذم اًمٗمْمؾ وسملم أهؾ اًمِمقرىوؾمقّ 

 .ُمر ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿومل جيٕمؾ إ، قمٚمٞمٝمؿ 
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ًٚ مـ ؾوٚئِف، وأمهِقا مـ ذـره  حتك حتٚمك ـثر مـ ادحدثغ أن ، أو روى حديث

ؿ ٓ يريدوّن٤م سمذًمؽ يم٠مّّن  <وقمٜمقا سمجٛمع ومْم٤مئؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وُمٕم٤موي٦م ،هب٤م يتحدثقا

 .ام يريدوٟمفوإٟمّ 

وأسمق ؾمٌٓمٞمف احلًـ واحلًلم وأصح٤مب ، ىم٤مل ىم٤مئؾ: أظمق رؾمقل اهلل قمكم  وم٢منْ 

 .واحلًلم قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـاًمٙم٤ًمء 

ت طم٤ًمئؽ اًمّمدور، وشمٜمٙمرت اًمٕمٞمقن ، رت اًمقضمقه متٕمّ   .وـَمرَّ

إٔٝ مْل بّْزفٜ » و: ش.  مـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه» وإن ذيمر ذايمر ىمقل اًمٜمٌل: 

 .وأؿم٤ٌمه هذا ش هٚرون مـ مقشك

ًمٞمٜمت٘مّمقه ويٌخًقه طم٘مف< سمٖمْم٤ًم ُمٜمٝمؿ < اًمتٛمًقا ًمتٚمؽ إطم٤مدي٨م اعمخ٤مرج 

 اهـ.  (5)وإًمزاُم٤ًم ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم سمًٌٌٝمؿ ُم٤م ٓ يٚمزُمف، وهذا هق اجلٝمؾ سمٕمٞمٜمف ،ًمٚمراومْم٦م

 أىمقل: وومٞمف همٜمك قمـ يمثػم ُمـ اًمًٌط .

                                                           
 . دار اًمراي٦م، ت : قمٛمر أسمق قمٛمر. 98آظمتال  ذم اًمٚمٗمظ )اسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمدٟمٞمقري( :  (5)
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 !!.ؿتِٝ فق حتدثٝ بٍوٚئؾ ظعافزهري: 

ٌْد اهللَِّ سْمـ اًمٕمالء، قمـ  ْهِريّ ذيمر اسمـ إصمػم ذم إؾمد قمـ قَم ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م افزُّ

ٜمٗمقاٟم٦م اعم٤مزّن، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٜمٞمدة ضمٜمدع سمـ قمٛمرو  قميبؾَمِٕمٞمد سْمـ ضمٜم٤مب حيدث، قمـ أ

ش ٚرمـ ـذب ظع متًًّدا ؾِٔتٌقأ مًَده مـ افّْ »سمـ ُم٤مزن، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌَِّّل ي٘مقل: 

وؾمٛمٕمتف وإّٓ صّٛمت٤م ي٘مقل، وىمد اٟمٍم  ُمـ طمج٦م اًمقداع، ومٚمام ٟمزل همدير ظمؿ ىم٤مم ذم 

٤ًٌم، وأظمذ سمٞمد قمكمّ  ّٔ »، وىم٤مل: اًمٜم٤مس ظمٓمٞم وفٔف، افِٓؿ وال مـ وآه،  ف ؾٓذامـ ـْٝ وف

 ش .وظٚد مـ ظٚداه

وم٘مٚم٧م ًمٚمزهري: ٓ حتدث هبذا سم٤مًمِم٤مم، وأٟم٧م شمًٛمع ُمغمء أذٟمٞمؽ  قمٌد اهلل:ىم٤مل 

واهلل إّن ظْدي مـ ؾوٚئؾ ظّع مٚ فق حتدثٝ ؾم٥ّم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م!!. وم٘م٤مل اًمزهري: 

 .هـ.ا(5)هبٚ فَتِٝ

ديـ ٟم٘مّم٤من ٓزُمف و ن؟!!.أىمقل: ومل يتحّدث هب٤م، سمٕمْمٝم٤م ٓ أىمؾ، وم٠ميـ هل أ

 أهؾ اًمًٜم٦ّم < ومت٠مُمؾ ـمقياًل.

 بٚفٍْٚق  إوزاظل: مٚ أخذٕٚ افًىٚء حتك صٓدٕٚ ظذ ظعّ 

ذم اًمًػم ضم٤مزُم٤ًم: أسمق ومروة، يزيد سمـ حمٛمد اًمره٤موي: ؾمٛمٕم٧م   (>8;)ىم٤مل اًمذهٌل 

 أيب ي٘مقل ًمٕمٞمًك سمـ يقٟمس: أهّيام أومْمؾ: إوزاقمل أو ؾمٗمٞم٤من؟!.

يـ أٟم٧م ُمـ ؾمٗمٞم٤من؟!. ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٛمرو، ذه٧ٌم سمؽ وم٘م٤مل قمٞمًك سمـ يقٟمس: وأ

ومٖمْم٥م، وىم٤مل: أشمراّن أؤصمر قمغم احلؼ .اًمٕمراىمٞم٦م..< إوزاقمل، وم٘مٝمف، وومْمٚمف، وقمٚمٛمف

مٚ أخذٕٚ افًىٚء حتك صٓدٕٚ ظذ ظّع بٚفٍْٚق، ؿمٞمئ٤ًم ..< ؾمٛمٕم٧م إوزاقمل ي٘مقل: 

 . هـا. (6) وتزإٔٚ مْف، وأخذ ظِْٔٚ بذفؽ افىالق وافًتٚق وأيامن افًٌٜٔ

 ٓ شمٕمٚمٞمؼ !!!!!!!!!ىمٚم٧م : 

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .56>، رىمؿ : 6;9:  5( )ت: قمكم ُمٕمقضسمـ إصمػمٓأؾمد اًمٖم٤مسم٦م   (5)

 . ، سمػموت. اًمرؾم٤مًم٦م;8، رىمؿ : 574:  ;ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)
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 ـٌر افتٚبًغ شًٔد بـ جٌر يّتَل ذـر ظع 

ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٞم٤مر، يٕمٜمل: اسمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: ٟم٤م  (هـ685)امإُم٤مم أمحد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

ضمٕمٗمر، يٕمٜمل: اسمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ٟم٤م ُم٤مًمؽ، يٕمٜمل: اسمـ ديٜم٤مر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

ؾ راي٦م رؾمقل اهلل؟!. ىم٤مل: ومٜمٔمر إزّم وىم٤مل: يم٠مٟمؽ رظمل ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، ُمـ يم٤من طم٤مُم

اًم٤ٌمل، ومٖمْم٧ٌم وؿمٙمقشمف إمم إظمقاٟمف ُمـ اًم٘مراء ىمٚم٧م: أٓ شمٕمجٌقن ُمـ ؾمٕمٞمد؟!. إّّن 

ؾم٠مًمتف: ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ راي٦م رؾمقل اهلل ؟!. ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: إّٟمؽ ًمرظمل اًم٤ٌمل، ىم٤مًمقا: 

سمـ أيب  ُمٚمٝم٤م قمكمّ أرأي٧م طملم شم٠ًمًمف وهق ظم٤مئػ ُمـ احلج٤مج ىمد ٓذ سم٤مًمٌٞم٧م، يم٤من طم٤م

 . ـم٤مًم٥م

٤ٌّمس أىمقل: يمام ىم٤مل وص قم٤ٌّمس< ومرضم٤مًمف رضم٤مل  .(5)إؾمٜم٤مده طمًـ :ىم٤مل: وّص قم

اًمّمحٞمح، ؾمقى ؾمّٞم٤مر، وهق صم٘م٦م صدوق ٓ سم٠مس سمف، أيمثر قمٜمف أمحد، ًمٙمـ ىمٞمؾ: إّن ًمف 

 . أوه٤مُم٤ًم. وهق سيح ذم شم٘مّٞم٦م اسمـ ضمٌػم 

، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل

طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م ؾمٞم٤مر سمـ طم٤مشمؿ سمف ُمثٚمف. وومٞمف زي٤مدة: ىم٤مل ؾمٕمٞمد هٙمذا ؾمٛمٕمتف قمـ 

٤ٌّمس. ىم٤مل احل٤ميمؿ:  ، ومل خيرضم٤مه، وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهد هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚداسمـ قم

 .(6)...ُمـ طمدي٨م زٟمٗمؾ

ّٛ ظع ّٜٔ  ـتامن ح  ظٌٚدة= صّدة افتَ

مج٦م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم ُمـ اعمٜمتٔمؿ: وذم رواي٦م أظمرى أٟمف ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم شمر

ؾمئؾ: أشمتِمٞمع؟!. وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ سْمـ ص٤مًمح ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

ّٛ »ي٘مقل:  )اًمّم٤مدق، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا( ـُ  ظعّ  ح  .(7)ش ؿتِ ظٌٚدة، وأؾوؾ افًٌٚدة َمٚ 

                                                           
٤ٌّمس(  (5)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .55:7، رىمؿ : 4>::  6ومْم٤مئؾ أمحد ) ت : وّص قم

 ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .. دار اًم9::8، رىمؿ : ;58:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت : حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م . ;8:  55اعمٜمتٔمؿ   (7)
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 ًٚ  احلًـ افٌكي: ٓ أشتىٔع أن أذـر ظِٔ

اًمٙمامل قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م احلًـ اًمٌٍمي  ذيمر اعمزي ذم هتذي٥م

إّٟمؽ شم٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وإّٟمؽ مل شمدريمف؟!.  )=يمٜمٞم٦م احلًـ اًمٌٍمي(ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد 

ىم٤مل: ي٤م اسمـ أظمل ًم٘مد ؾم٠مًمتٜمل قمـ رء ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف أطمد ىمٌٚمؽ، وًمقٓ ُمٜمزًمتؽ ُمٜمّل ُم٤م 

يمّؾ رء ؾمٛمٕمتٜمل أىمقل: ىم٤مل  أظمؼمشمؽ، إّّن ذم زُم٤من يمام شمرى، ويم٤من ذم قمٛمؾ احلج٤مج،

ًٚ رؾمقل اهلل، ومٝمق قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، همػم   .(5) أيّن دم زمٚن ٓ أشتىٔع أن أذـر ظِٔ

وطمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ زيد: رسمام طمدث 

ٓ أدري: ؽر أيّن احلًـ احلدي٨م وم٠مىمقل: ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ممّـ ؾمٛمٕم٧م هذا؟!. ومٞم٘مقل: 

 .(6)ف مـ ثَٜأخذت

أىمقل: ـمٕمـ أهؾ اًمٜم٘مد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٤محلًـ اًمٌٍمي أّٟمف يرؾمؾ ويدًّمس، ُمع 

إىمرارهؿ سم٢مُم٤مُمتف ذم اًمت٤مسمٕملم، وضمالًمتف قمٜمدهؿ أمجٕملم< ًمٙمـ احلّؼ أّن ُم٤م ؾم٘مٜم٤مه أقماله، 

وُمث٤مًم٥م أقمدائف، ومٝمل ُمقصقًم٦م  ًمدًمٞمؾ قمغم أّن ُمرؾمالت احلًـ إذا يم٤مٟم٧م ذم ومْم٤مئؾ قمكمّ 

 ًمت٘مٞم٦ّم< ومٚمٞمحرر هذا، ومٚمف صمٛمرة يمٌػمة .ُمًٜمدة قمٜمده ًمقٓ ا

ّٜٔ  :احلًـ افٌكي ٓ يٍتل بَقل ظعّ   تَ

أظمرج اسمـ طمزم سمًٜمد صحٞمح قمـ ُمٜمّمقر، هق اسمـ اعمٕمتٛمر، ىم٤مل: طم٩ّم احلًـ 

اًمٌٍمي وطمجج٧م ُمٕمف ذم ذًمؽ اًمٕم٤مم، ومٚماّم ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م ضم٤مء رضمؾ إمم احلًـ وم٘م٤مل: ي٤م 

سم٤محل٩م وم٘م٤مل ًمف  الا ن، وإّّن ىمدُم٧م ُُمٝمِ أسم٤م ؾمٕمٞمد إّّن رضمؾ سمٕمٞمد اًمِم٘م٦م ُمـ أهؾ ظمراؾم٤م

. وم٠مٟمٙمر ذًمؽ اًمٜم٤مس قمغم احلًـ، وؿم٤مع ىمقًمف سمٛمٙم٦م، وم٠مشمك (7)احلًـ: إضمٕمٚمٝم٤م قمٛمرة وأطمؾ

                                                           
 . :565. رىمؿ : 568: :هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي  (5)

، ;75:  5 )ت: صالح هالل(. شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م:565. رىمؿ : 568: : )سمِم٤مر قمقاد(هتذي٥م اًمٙمامل (6)

 . =558رىمؿ : 

ة وطمج٦م ُمٕم٤ًم يمام يم٤من يٗمٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم واسمـ قم٤ٌمس، وًم٘مد قمروم٧م أّن هالل سمٕمٛمرامإ :ُم٘مّمقد احلًـ  (7)

 إُمقيلم ُمٜمٕمقا ُمـ ذًمؽ سمٖمْم٤ًم ًمٕمكم.
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أن )=ٟمخ٤م =ٟمت٘مل( قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ومذيمر ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل: صدق اًمِمٞمخ، وًمٙمٜم٤ّم ٟمٗمرق 

 .(5)ٟمتٙمٚمؿ سمذًمؽ 

ًٜم٦ّم ذم ُمْمامري أىمقل: ظمق  ُمثؾ قمٓم٤مء واحلًـ، ومه٤م ُمـ أقمٛمدة شم٤مسمٕمل أهؾ اًم

وُم٤م يم٤من ذم  اًمٗمتقى واًمرواي٦م، ًمدًمٞمؾ قمغم أّن ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل آٟمذاك، ظم٤مّص٦م اًمتل ذم قمكم 

جمراه٤م، حمٙمقُم٦م يمٜم٘مٚمتٝم٤م سم٤معمقت، صمّؿ ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم أّن ُم٤م أومتك سمف قمٓم٤مء واحلًـ وَمَرىم٤ًم ُمـ 

٤ٌّمس ًمٞم٘مقل:  ٜ مـ افِٓؿ افًْٓؿ ؾَد ترـقا افًّْ إُمقيلم، هق قمٞمٜمف اًمذي طمدا سم٤مسمـ قم

 هالل سمحج٦م وقمٛمرة ُمٕم٤ًم..، ومٙمالمه٤م يم٤من ذم ُم٠ًمًم٦م امإبٌض ظع

ومم٤ّم يدّل قمغم ذًمؽ سحي٤ًم، ُم٤م أظمرضمف أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّلم ذم يمت٤مب 

٤من سمـ أيب حيٞمك اًمٙمٜمدي، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اًمزيم٤مة؟!.  ًّ  إُمقال قمـ طم

إّٟمؽ أُمرشمٜمل أن  :وم٘مٚم٧موم٘م٤مل: إدومٕمٝم٤م إمم وٓة إُمر!! ومٚماّم ىم٤مم ؾمٕمٞمد شمٌٕمتف، 

أدومٕمٝم٤م إمم وٓة إُمر وهؿ يّمٜمٕمقن هب٤م يمذا، ويّمٜمٕمقن هب٤م يمذا؟!. وم٘م٤مل: وٕمٝم٤م طمٞم٨م 

 .(6)أُمرك اهلل..< ؾم٠مًمتٜمل قمغم رؤوس اًمٜم٤ّمس مل أُك ٕظمؼمك سمف

هذا ذم طملم أّن أسم٤م قمٌٞمد أظمرج قمـ احلًـ اًمٌٍمي أّٟمف ؾمئؾ ٟمٗمس هذه اعم٠ًمًم٦م 

 . وهل ُمٜمف وُمـ ؾمٕمٞمد، شم٘مّٞم٦م قمغم ُم٤م اشّمْمح .(7)وم٠مضم٤مب سم٠مّّن٤م شمدومع إمم اًمًٚمٓم٤من

ّٜٔ ابـ أيب فٔذ مع احلّجٚج فًْف اهلل  تَ

وىمد ذيمر اسمـ ؾمٕمد واًمٌالذري واًمذهٌل واًمٗمًقي وهمػمهؿ سمًٜمد صحٞمح أّن 

إقمٛمش ىم٤مل: رأي٧م اسمـ أيب ًمٞمغم وىمد رضسمف احلج٤مج، ويم٠مّن فمٝمره ُمًح )=يم٤ًمء 

اًمٙمذاسملم. ومٞم٘مقل: ًمٕمـ اهلل اًمٙمذاسملم  ظمِمـ( وهق ُمتٙمكء قمغم اسمٜمف وهؿ ي٘مقًمقن ًمف: اًمٕمـ

: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، قمٌداهلل سمـ (واعمٗمٕمقًمّٞم٦م )=قمغم آسمتداء ٓ قمغم اًمقصؾومٞمًٙم٧م سمره٦م صمّؿ ي٘مقل 

                                                           
ًمٞمس إٟمٙم٤مر أهؾ اجلٝمؾ طمّج٦م قمغم ؾمٜمـ اهلل ( : 547: ;اعمحغم في سمٕمد أن ؾم٤مق أقماله ) ىم٤مل اسمـ طمزم  (5)

  ورؾمقًمف.

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / اًمٓمٌٕم٦م إومم.;:9إُمقال:  (6)

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / اًمٓمٌٕم٦م إومم.9:9إُمقال:  (7)
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اًمزسمػم، اعمخت٤مر اسمـ أيب قمٌٞمد. ىم٤مل: وأهؾ اًمِم٤مم يم٠مّّنؿ محػم ٓ يدرون ُم٤م ي٘مّمد، وهق 

 . هـ.ا(5)خيرضمٝمؿ ُمـ اًمٚمٕمـ

 ن ظِْٔٚ فق حدثْٚ بٍوٚئؾ ظّع اإلمٚم وـٔع: افّْٚس حيِّق

ىم٤مل إُم٤مم اًمٜم٘مد واحلدي٨م، حيٞمك سمـ ُمٕملم: ؾمٛمٕم٧م أّن ويمٞمع سمـ اجلراح ٓ حيدث 

سمٗمْم٤مئؾ قمكّم زُم٤مٟم٤ًم، طمتك ىمٚم٧م ًمف: مل ٓ حتدث هب٤م؟!. وم٘م٤مل: إّن اًمٜم٤مس حيٛمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م 

 .(6)وطمّدث هب٤م 

< ومْم٤مئؾ قمكم  ذم، شمٚمؽ اًمقاردة أىمقل: ٓزم ذًمؽ أّن إطم٤مدي٨م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ضمداً 

وإّٟمام هذا امإُم٤مم اًمٙمٌػم ذم احلدي٨م، و، ُم٤م هل إّٓ طم٦ٌم ظمردل ذم ومالة  ويمٞمع ـمريؼُمـ 

 ظمق  اًم٘متؾ واًميب .ىمّٚم٧م قمٜمف وأرضاسمف < 

٤ٌّمس اعمؼّمد ذم اًمٙم٤مُمؾ طمٙم٤مي٦م ـمقيٚم٦م طم٤مصٚمٝم٤م أّن احلج٤مج ؾم٠مل سمٕمض  وذيمر أسمق اًمٕم

ف ُم٤م ىم٤مًمف اخلٚمٞمٗم٦م أسمق سمٙمر اًمٗم٘مٝم٤مء )=اًمِمٕمٌل( قمـ ومت٤موى اًمّمح٤مسم٦م ذم امإرث، ومند ًم

 !.وقمثامن سمـ قمٗم٤من واسمـ ُمًٕمقد وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وم٠ًمًمف احلج٤مج: ومام ىم٤مل أسمق شمراب؟

ومذيمر ًمف اًمِمٕمٌل ُم٤م ىم٤مل، وم٠مـمرق )=احلج٤مج( ؾم٤مقم٦م صمّؿ ىم٤مل: وم٢مّٟمف اعمرُء ُيْرهَم٥ُم قمـ 

 !! (7)ىمقًمف

ّٟمام وىمد قمّٚمؼ قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ اعمرصٗمل ذم رهم٦ٌم أُمؾ ىم٤مئاًل: يمذب احلج٤مج< وإ

 .(8)، وُمذهٌف )=قمكم( ذم اجلّد هق اعمذه٥م احلّؼ محٚمف قمغم ذًمؽ سمٖمْمف ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ 

ذم ومروع اًمديـ قمالوة قمغم  ؿمٜمٞمع ىمٚم٧م : وهذا يقىمٗمؽ قمغم ُم٤م ضمرى ُمـ حتريػ

 .وأصقًمف قم٘م٤مئده 

                                                           
 :، ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد >5::  6، اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ 6:8:   8، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 6>7:  ;أٟم٤ًمب إذا   (5)

 .795:  8، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 556:  

 .764: 5شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم   (6)

 ٓمٌٕم٦م إومم .. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم::7: 5اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمؼمد  (7)

 .::7: 5، قمـ ه٤مُمش يم٤مُمؾ اعمؼمد =;5: 7رهم٦ٌم أُمؾ  (8)
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 ؾٖؿتؾ  ابـ صداد: وددت أيّن أحدث بٍوٚئؾ ظعّ 

٤مئ٥م ىم٤م ل: ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سـم ؿمداد ي٘مقل: ذيمر اًمذهٌل واسمـ قم٤ًميمر أّن قمٓم٤مء سـم اًم

وددت أّّن ىمٛم٧م قمغم اعمٜمؼم ُمـ همدوة إمم اًمٔمٝمر، وم٠مذيمر ومْم٤مئؾ قمكم سـم أيب ـم٤مًم٥م، صمؿ أٟمزل، 

 . (5)ومٞميب قمٜم٘مل

وًم٘مد صم٧ٌم ، ًمٕمكمّ  أىمقل: وهق ٟمص فم٤مهر ذم أّٟمف ؾمٞم٘متؾ ىمٌؾ أن يٗمقه سم٠مّي ومْمٞمٚم٦م

 .ظمق  ىمٓمع احلٚم٘مقم  ،قمٜمف ذم ومْم٤مئؾ قمكّم سمْمٕم٦م أطم٤مدي٨م< ومتخٞمّؾ ُم٤م يم٤من يٙمتٛمف شم٘مّٞم٦م

ّٜٔ ؟!!. أيـ شّْٜ افٌْل  دم مثٚفٛ بْل أم

يمٌٜمل ُمروان وأُمٞم٦ّم: ومٚمٞمٕمٚمؿ  ىم٤مل احل٤ميمؿ ومٞمام ذيمره ُمـ ُمث٤مًم٥م أقمداء قمكم 

ّن هذا اًم٤ٌمب مل أذيمر ومٞمف صمٚم٨م ُم٤م روي، وأّن أول اًمٗمتٜم٦م ومتٜمتٝمؿ، ومل يًٕمٜمل أـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ 

 .(6)ومٞمام سمٞمٜمل وسملم اهلل أن أظمكّم اًمٙمت٤مب ُمـ ذيمرهؿ

هذا اًم٤ٌمب ُمـ أىمقل: وىمد و٤مع اًمثٚمث٤من أظمران إمم يقُمٜم٤م هذا، وٓزُمف ٟم٘مّم٤من 

ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل ذم شمراث أهؾ اًمًٜم٦ّم، إذ ىمد ذه٥م يمثػم ُمٜمٝم٤م طمرىم٤ًم سم٤مًمتٜمقر، أو طم٤ًًٌم ذم 

 اًمّمدور، واًمِمٙمقى هلل. 

ّٜٔ يَتِقن شّّل ظعّ   بْق أم

، وإّٟمام  ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م قمكم سمـ رسم٤مح سمـ ىمّمػم: اًمث٘م٦م اًمٕم٤ممل، واؾمٛمف: قَمكِمّ

(. وم٘م٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اعم٘مر ر )=قُمكَمّ : يم٤مٟم٧م سمٜمق أُمٞم٦م إذا ؾمٛمٕمقا سمٛمقًمقد اؾمٛمف ىءُصٖمِّ

، ىمتٚمقه، ومٌٚمغ ذًمؽ رسم٤مطم٤ًم، وم٘م٤مل: هق قُمكَمّ كمّ قمَ 
(7) . 

إذا سم٤من هذا وًمق سمٕمج٤مًم٦م، ومٝم٤مك ُم٤ًمًمؽ اًمًٚمػ ذم ـمٛمس ومْم٤مئؾ قمكّم وُمث٤مًم٥م 

 ظمّمقُمف اًمّمح٤مسم٦م< يم٤مٔيت..

                                                           
 .595:  =6، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ =>8:  7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (5)

 .5>8: 8اعمًتدرك   (6)

 . =86:  64. هتذي٥م اًمٙمامل )اعمزي( 857:  ;ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (7)
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 بٚهلجر وافتخِٔط إّول: اهتٚم افٌْل ادًِؽ

: عم٤م ىم٤مل هريرة قمـ أيبصحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد هـ( 597)ظمرضمف امإُم٤مم ُمٕمٛمر إزدي أُم٤م ُمّر 

ِّقا افروايٜ ظـ رشقل اهلل إّٓ ؾٔام »وزم قمٛمر، ىم٤مل:   . ش يًّؾ بفأؿ

أؾ٘ن ـْٝ حمدثُؿ هبذه إحٚديٞ وظّر حّل، أمٚ واهلل إذًا » أسمق هريرة: ىم٤مل

  .(5)شدخٍَٜ شتٌٚذ طٓريٕفٍٔٝ ا

يقم اًمرزّي٦م، ويدّل قمغم  ىمٚم٧م: يمام ىمد ُمّر ُمٜمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل

 يمقٟمف ُمٜمٝمج٤ًم ٕهؾ اًمًٜم٦ّم..

اخلالل ىم٤مل: أظمؼمّن محزة سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، ىم٤مل: صمٜم٤م طمٜمٌؾ، ىم٤مل: امإُم٤مم  فظمرضمُم٤م أ

د أن يُتٛ هذه ٓ أحٛ ٕح ، ي٘مقل:)يمٜمٞم٦م امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل

  .ٓ حالل وٓ حرام، وٓ شْـ ..:أصحٚب افٌْلّ إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ ذـر 

 ىمٚم٧م: أيمتٌٝم٤م؟!. 

ظُِٔؿ بٚفًْـ وافٍَف، ومٚ رء ذم شمٚمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ،  ، وأّي ٓ تْير ؾٔٓٚىم٤مل: 

 .يًٍُْؿ

 .(6)ىم٤مل اًمديمتقر قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 بٚفتخِٔط   افٌْل ؾوح خهقم ظّع افَرصٔغ ؾٚهتّقه 

إن افٌْل ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وهمػمه قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل يقم اًمرزّي٦م: ّر ُم

، أو يمام ىم٤مل. يمام ىمد ُمّر قمٚمٞمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة : هالك أُمتل قمغم هيجر

 يدي أهمٞمٚمٛم٦م ُمـ ىمريش. ويمذا طمديثف ذم ىمٓمع احلٚم٘مقم.. 

                                                           
 اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤ميمًت٤من. ت : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل . .:=648، رىمؿ : 6:6:  55ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .55>، رىمؿ : :94:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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 ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، واسمـ أيب( هـ685)أمحد امإُم٤مم  فأظمرضموىمد ُمّر ُم٤م 

يرضمح أن يٙمقن قمغم ذط ُمًٚمؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜم٧م أيمت٥م يمّؾ رء 

رء شمًٛمٕمف  ، وم٘م٤مًمقا: إّٟمؽ شمٙمت٥م يمّؾ ؾْٓتْل ؿريشأؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل أريد طمٗمٔمف، 

ُمـ رؾمقل اهلل، ورؾمقل اهلل سمنم يتٙمّٚمؿ ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م، وم٠مُمًٙم٧م، ومذيمرت ذًمؽ 

 !. ًمرؾمقل اهلل؟!

  .(5)شاـتٛ ؾقافذي ٍٕز بٔده مٚ خيرج مْف إّٓ حؼ»وم٠مؿم٤مر سمٞمده إمم ومٞمف وىم٤مل: 

، يمام ؾمٞمتْمح أّّنؿ وؾمٞمتْمح ٓطم٘م٤ًم أّن اًم٘مرؿمٞملم هؿ ُمـ أهٚمؽ ديـ حمٛمد 

 ، شمرشمٕمد ومرائّمٝمؿ ُمـ ذيمره اعم٘مّدس ارشمٕم٤مدًا..أؿمّد ظمّمقم قمكمّ 

 صًٌٜ حيِػ بٚهلل أن ٓ حيّدث دم ؾوٚئؾ ظّع 

 :ىم٤مل )صم٘م٦م خ م(قد سمـ همٞمالن اًمٕمدويحمٛم٤م طمدصمٜمم أمحد ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل: أظمرج امإُم٤م

)أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م صم٘م٦م ومقق قمـ ؿمٕم٦ٌم  )امإُم٤مم اًمٓمٞم٤مًمز ومقق اًمقصػ صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م أسمق داود

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب  )سمـ قمتٞم٦ٌم، صم٘م٦م ومقق اًمقصػ خ م(ًم٘مد طمدصمٜم٤م احلٙمؿ :ىم٤مل اًمقصػ خ م(

 .سمٌمء قمـ قمكمّ  ،ًمٞمغم

 .(6) ل أبداً قٕف مّْ ًواهلل ٓ تًّ ؾوتؿ،سفق حدثتُؿ فىم٤مل ؿمٕم٦ٌم : 

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم. وىمقًمف : ًمؽمومْمتؿ < أي ًمقاًمٞمتؿ قمٚمٞم٤ًم وشمؼمأشمؿ 

 ُمـ يمّؾ ظمّمقُمف. 

 وهق سيح ذم ُمًٚمؽ اعمٜمع قمـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل.

                                                           
، 757:  9احلقت(  ل. ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت : يمام954:، رىمؿ : >9:  55ُمًٜمد أمحد ) إرٟم١موط(  (5)

 . >6:86رىمؿ : 

:  5اطمتٛمؾ احل٤ميمؿ واًمذهٌل )ذم اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف  أىمقل : أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صّح٦م ؾمٜمده، سمؾ

(وهمػممه٤م أّٟمف قمغم ذط ُمًٚمؿ، وًمف وضمف، وٓ يًٕمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، ًمٙمـ ؾمٌٞمؾ ؾمٜمد هذا احلدي٨م سمخّمقصف ;>5

 ؾمٌٞمؾ اعم٘مٓمققم٤مت اًمّمدور< ًمتٚم٘مل يمّؾ إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل، ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ .

 قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .. ت : اًمديمتقر. 55>، رىمؿ : :94:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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 ظّع  افداّفٜ ظذ إمٚمٜ ّْع شّْٜ افٌْليشٍٔٚن افثقري 

ُمقؾمك اجلٝمٜمل ىم٤مل: ضم٤مءّن قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل وؾمٗمٞم٤من  ذيمر اًمٕمجكم قمـ

إٔٝ مّْل بّْزفٜ » اًمثقري وم٘م٤مٓ زم: ٓ حتدث هبذا احلدي٨م سم٤مًمٙمقوم٦م أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم: 

 .(5)شهٚرون مـ مقشك

ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: وإّٟمام يمره٤م روايتف سم٤مًمٙمقوم٦م< ًمئال حيٛمؾ قمغم همػم ضمٝمتف اعمٕمرووم٦م، 

 . (6)وم٦مسم٤مخلال وئمـ أّٟمف ٟمص قمغم قمكمّ 

أىمقل: إذن هق ٟمّص ىمقّي اًمدًٓم٦م فم٤مهر اعمٕمٜمك ذم اخلالوم٦م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من واعمالئل، 

 .يمام أّٟمف يٕمٚمـ قمـ ظم٨ٌم ُمًٚمؽ يمتامن اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي ذم ومْم٤مئؾ قمكمّ  وإّٓ عم٤م ظم٤موم٤م.

 ؾوٚئؾ ظعّ  ذـر: إٔٚ أبٌض هـ(010)ؿٚل شٍٔٚن افثقري

٤مل: شمريمتٜمل اًمرواومض، ىم٤مل اًمذهٌل: ُم١مُمؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ: قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ىم

 .(7)وأٟم٤م أسمٖمض أْن أذيمر ومْم٤مئؾ قمكمّ 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم يمام هق واوح. وىمد ئمٝمر أّن ؾمٗمٞم٤من 

 ..اًمثقري ُمـ اًمٜمقاص٥م..< مم٤ّم يدل قمٚمٞمف قمدا ذًمؽ

اخلالل ىم٤مل: وأظمؼمٟم٤م اعمروذي، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: امإُم٤مم ُم٤م أظمرضمف 

ًٚ مٚ »٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ آدم، ي فق أدرـٝ ظِٔ

: ومذيمرشمف ًمٚمحًـ سمـ ص٤مًمح، وم٘م٤مل: ىمؾ ًمف حيٙمل هذا حيٞمك سمـ آدم ىم٤مل  !!.شخرجٝ مًف

 قمٜمؽ؟!!. وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من: ٟم٤مد سمف قمٜمّل قمغم اعمٜم٤مر. 

 .(8)ىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

                                                           
٤ٌّمس(  (5)  . دار اخل٤مّن ، اًمري٤مض. 4;99، رىمؿ: 798: 7قمٚمؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ )وص قم

 . دار اًمٗمٙمر .9>5:  86شم٤مريح دُمِمؼ  (6)

 .  697:  ;ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (7)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .==، رىمؿ : >57:  5اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (8)
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 اإلمٚم إظّش: ٓ أظقد هلٚ: أي أحٚديٞ مًٚيٛ افهحٚبٜ

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ ٟمٛمػم، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أيب ىم٤مل اخلالل: 

يمٜم٧م أطمدصمٝمؿ »ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م إقمٛمش، ي٘مقل: وذيمر طمديثف اًمذي يٜمٙمروٟمف، وم٘م٤مل: 

 .شٓ أظقد هلٚ، ٓ ضمرم، سم٠مطم٤مدي٨م ي٘مقهل٤م اًمرضمؾ ٕظمٞمف ذم اًمٖمْم٥م، وم٤مختذوه٤م ديٜم٤مً 

 .(5)ىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 ّؾ امإُم٤مم إقمٛمش ىم٤مل هذا شم٘مٞم٦ّم ، ومٚم٘مد يم٤من ُمْم٤مي٘م٤ًم ضمّدًا حم٤مرسم٤ًم . ىمٚم٧م: ًمٕم

 هق سيح ذم ُمٜمٝم٩م اعمٜمع.  ًمٙمـ أّي٤ًم يم٤من إُمر ،

 اإلمٚم أمحد : أحٚديٞ مًٚيٛ افهحٚبٜ أحٚديٞ ادقتك 

وأظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ه٤مرون سمـ ىم٤مل امإُم٤مم اخلالل : 

قمٌد اهلل، ي٘مقل: وذيمر هذه إطم٤مدي٨م اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر أصح٤مب  ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م

 .هذه أحٚديٞ ادقتكرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: 

  .(6)ىم٤مل اًمزهراّن : ه٤مرون سمـ ؾمٗمٞم٤من جمٝمقل احل٤مل  

 . (7)ىمٚم٧م: سمؾ إؾمٜم٤مده طمًـ، وًم٘مد أظمٓم٠م اًمزهراّن

                                                           
 .58>، رىمؿ : >94:  7ديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( : اًم٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم  (5)

 . >4>، رىمؿ : 949:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم (6)

ه٤مرون سمـ ؾمٗمٞم٤من، ورسمام ي٘م٤مل اسمـ ؾمٚمٞمامن ؿمٝمرًة أو حتريٗم٤ًم، هق اعمًتٛمكم، يٚمّ٘م٥م سم٤مًمديؽ، حمدث ُمٕمتٛمد قمٜمد  (7)

وُمـ ُمِم٤ميخ اسمٜمف قمٌد اهلل. روى قمٜمف سم٤مقمتامد ـمقائػ ُمـ إئٛم٦م اجلٛمٞمع، ُمِمٝمقر ضمّدًا، ُمـ أصح٤مب امإُم٤مم أمحد، 

 اًمث٘م٤مت، وم٤مٟمٔمر شمرمجتف ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م وهمػمه.

  دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. .9=7: 5اٟمٔمر شمرمجتف ًمزاُم٤ًم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمغم)ت: حمٛمد اًمٗم٘مل( 
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 ... .و ادًِؽ افثٚين: وجقب ضّس ؾوٚئؾ ظعّ 

افتٌِٔظ ىم٤مئاًل: سم٤مسم٤ًم قمٜمقٟمف ( ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سم٤مًمًٜم٦ّم هـ 755م اخلالل )امإُم٤مسمّقب 

هذا . ؾمٜمٜم٘مؾ ُمـ (5)ظذ مـ ـتٛ إحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ ضًـ ظذ أصحٚب رشقل اهلل

شمْمٞمٞمع احل٘مٞم٘م٦م، وحتريػ اًمٓمري٘م٦م، ًٚمؽ د، ًمٜم٘مػ قمغم ُم٤مؾمٜمُم٤م يم٤من صحٞمح امإاًم٤ٌمب 

 ًمٕمٞم٥م، ودوم٤مقم٤ًم قمـ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ..وـمٛمس اًمنميٕم٦م< يمتامٟم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ، وحتٗمٔم٤ًم قمغم ا

 : ّٜٔ  .مثٚفٛ افهحٚبٜتَرر افُػ ظـ هد افٍتقى افذهٌ

ظـ ـثر مّٚ صجر بغ افهحٚبٜ، وؿتٚهلؿ ريض  تَرر افُػ: (هـ718)ىم٤مل اًمذهٌل

أـثر ، وُم٤م زال يٛمّر سمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمدواويـ، واًمٙمت٥م، وإضمزاء، وًمٙمـ اهلل ظْٓؿ أمجًغ

ؾٌٌْٔل ضٔف ، وهذا ومٞمام سم٠ميديٜم٤م وسملم قمٚمامئٜم٤م، ذبذفؽ مَْىع، وؤًػ، وبًوف ـ

ًمتّمٗمق اًم٘مٚمقب، وشمتقومر قمغم طم٥م اًمّمح٤مسم٦م، واًمؽميض قمٜمٝمؿ، ، بؾ إظدامفوإخٍٚؤه، 

وىمد يرظّمص ذم ُمٓم٤مًمٕم٦م ذًمؽ ظمٚمقة ًمٚمٕم٤ممل وـتامن ذفؽ متًغ ظـ افًٚمٜ، وآحٚد افًِامء، 

 .(6)شمٕم٤ممم  اعمٜمّمػ، اًمٕمرّي ُمـ اهلقى، سمنمط أن يًتٖمٗمر هلؿ، يمام قمٚمٛمٜم٤م اهلل

أيْم٤ًم: ىمد يم٤من سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ أهؾ صٗملم ُم٤م هق أسمٚمغ ُمـ اًم٥ًم< اًمذهٌل وىم٤مل 

، ؾًٌِْٔٚ افُػ وآشتٌٍٚر فِهحٚبٜ، وٓ ٕحٛ مٚ صجر ؾْ٘ن صح رءاًمًٞمُػ، 

 اهـ. .(7)، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف، وٟمتقمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤ًم بْٔٓؿ

. اىمرار سيح، هـ. اًوف ـذبأـثر ذفؽ مَْىع، وؤًػ، وبىمقًمف أوًٓ: ىمٚم٧م: 

ومٞمف اعمًٜمد اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح، وم٤مطمٗمظ . ًمٙمـ هؾ ًمٚمذهٌل ؾمٚمػ ذم هذه اًمٗمتقى أّن 

 اهل٤مًمٙم٦م؟!. ه٤مك ًمؽمى..

  

                                                           
 اًمراي٦م، اًمري٤مض . . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن. دار945:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (5)

 . شمرمج٦م امإُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. 6=:  54ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 ، شمرمج٦م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م . =7:  7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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 مًٚيٛ افهحٚبٜ ظـ شامع  أمحد بـ حٌْؾنل 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اعمٚمؽ اعمٞمٛمقّن، ىم٤مل: شمذايمرٟم٤م طمدي٨م إقمٛمش وُم٤م يٖمٚمط ىم٤مل اخلالل: 

ؿمٞم٤مء اعمٔمٚمٛم٦م، ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُمع هذا؟ وم٘م٤مل زم: ه٤م أي ومٞمف، وُم٤م يرى ُمـ شمٚمؽ إ

 .(5)ىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح.أن شمًٛمٕمٝم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل ًمؽيث٧ٌم، وىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل: 

 اجلّؾ وصٍغنل أمحد بـ حٌْؾ ظـ ـتٚبٜ 

)سمـ إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمّن، طم٤مومظ  وىم٤مل اخلالل: أظمؼمّن قمّمٛم٦م سمـ قم٤مصؿ، ىم٤مل: ىم٤مل طمٜمٌؾ

)قمّٛمف ، وم٠مشمٞم٧م أسم٤م قمٌد اهلل أردت أن أـتٛ ـتٚب صٍغ واجلّؾ ظـ خِػ بـ شٚمل: ٦م(صم٘م

أيمٚمٛمف ذم ذاك وأؾم٠مًمف، وم٘م٤مل: وُم٤م شمّمٜمع سمذاك وًمٞمس ومٞمف طمالل وٓ طمرام؟!.  امإُم٤مم أمحد(

وىمد يمت٧ٌم ُمع ظمٚمػ طمٞم٨م يمتٌف، ومٙمت٧ٌم إؾم٤مٟمٞمد وشمريم٧م اًمٙمالم، ويمتٌٝم٤م ظمٚمػ، 

٧م أؾم٤مٟمٞمد طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم ويمتٌٝم٤م ظمٚمػ قمغم وطميت قمٜمد همٜمدر واضمتٛمٕمٜم٤م قمٜمده، ومٙمتٌ

؟!. ىم٤مل: أردت أن أقمر  ُم٤م روى ومل ـتٌٝ إشٕٚٔد وترـٝ افُالموضمٝمٝم٤م، ىمٚم٧م ًمف: 

ؿمٕم٦ٌم ُمٜمٝم٤م. ىم٤مل طمٜمٌؾ: وم٠مشمٞم٧م ظمٚمٗم٤ًم ومٙمتٌتٝم٤م، ومٌٚمغ أسم٤م قمٌد اهلل وم٘م٤مل ٕيب: ظمذ اًمٙمت٤مب 

  .(6)وم٤مطمًٌف قمٜمف، وٓ شمدقمف يٜمٔمر ومٞمف. ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

شمرك شمدويـ أطم٤مدي٨م اجلٛمؾ وصٗملم، دًمٞمؾ ؾم٤مـمع أّّن٤م شمْمّؿ ومْم٤مئح  أىمقل:

 .. قمٔمٞمٛم٦م خلّمقم قمكّم 

 ٓ تًجٛ أمحد ـتٚبتفظّع  بُر ظذ أيبحديٞ تقاضقء 

ىم٤مل إصمرم: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، وذيمر ًمف طمدي٨م  (هـ 755)أظمرج امإُم٤مم اخلالل 

اًمٕم٤ٌمس، وقم٘مٞمؾ، قمـ قم٘مٞمؾ، قمـ اًمزهري، قمـ قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ اًمٜمٌل ذم قمكم، و

 اًمزهري، أّن أسم٤م سمٙمر أَُمَر ظم٤مًمدًا ذم قمكّم !!. 

 .وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل )اسمـ طمٜمٌؾ(: يمٞمػ؟!!!. ومٚمؿ يٕمرومٝم٤م

                                                           
 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض59>، رىمؿ : >94:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم  (5)

 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض.  67;، رىمؿ : 8:8:  6: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحتًمٚمخالل )اًمًٜم٦ّم  (6)
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 ش. مٚ يًجٌْل أن تُتٛ هذه إحٚديٞ»وم٘م٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مد يمالم أمحد صحٞمح، واًمٕم٤ٌمرة همػم ُمًت٘مٞمٛم٦م وهل هٙمذا ذم 

 . (5)إصؾ

آرضار سم٤معمقمم ٜمص فم٤مهر ذم سمؽم ُم٤م يدّل قمغم شمقاـم١م أيب سمٙمر وظم٤مًمد قمغم : اًمىمٚم٧م

 .قمٚمٞمف اًمًالم قمكّم 

 افٍتقى بقجقب افيب ظذ احلديٞ )إبىٚفف(

أظمرج اخلالل ىم٤مل: ويمت٥م إزّم أمحد سمـ احلًلم ىم٤مل: صمٜم٤م سمٙمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، 

، رشقل اهلل رء يروي احلديٞ، ؾٔف ظذ أصحٚبقمـ أيب قمٌد اهلل، وؾم٠مًمف قمـ اًمرضمؾ 

 ؟!. أرويف ـام شًّتفي٘مقل: 

ًٚ ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُم٤م يٕمجٌٜمل أْن  ومٞمف قمغم أصح٤مب رؾمقل  يروي افرجؾ حديث

 . مّٚ ؾٔف ظذ أصحٚب رشقل اهلل رء، ظذ ؽر حديٞ  ٕرضبوإيّن اهلل رء، 

 . (6)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 ة إمم إسمٓم٤مًمف أو سمٓمالٟمف.ىمٚم٧م: اًميب قمغم احلدي٨م: اخلط قمٚمٞمف سمخط، إؿم٤مر

 حرمٜ افتحديٞ بٖحٚديٞ مًٚيٛ افهحٚبٜ!!

ُم٤م  (هـ86;)ذم شمرمج٦م ظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل اخلزوُمل ُمـ يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل ىم٤مل اعمزي 

سمـ ؾمٝمؾ سمـ اعمٖمػمة اًمٌزاز: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ وؾمئؾ قمـ ظمٚمػ سمـ  ٟمّمف: ىم٤مل قمكمّ 

 ؾم٤ممل، وم٘م٤مل: ٓ يِمؽ ذم صدىمف. 

. َّٕقا ظِٔف تتًٌف هذه إحٚديٞقمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وىم٤مل أسمق سمٙمر اعمروزي، 

 ىمٚم٧م: هق صدوق؟!. 

                                                           
 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض=4>، رىمؿ : 949:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحتًمٚمخالل )اًمًٜم٦ّم  (5)

 .44>، رىمؿ : 945:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم  (6)
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 ىم٤مل: ُم٤م أقمرومف يٙمذب...، أقمرومف قمٗمٞمػ اًمٌٓمـ واًمٗمرج. 

وىم٤مل قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ ُمٜمّمقر، قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: صدوق. ىمٚم٧م ًمف: إّٟمف حيدث 

 . (5)  ث هبٚ ؾالحيّد ؾّٖمٚ أْن ، ؿد ـٚن جيًّٓٚ سمٛم٤ًموىء أصح٤مب رؾمقل اهلل؟!. وم٘م٤مل: 

وُمـ ذًمؽ احلدي٨م ذم ًمٕمـ ُمٕم٤موي٦م< ومٚم٘مد أظمرج اخلالل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ 

قمٌٞمد اهلل سمـ يزيد اعمٜم٤مدي، ي٘مقل: يمٜم٤ّم سمٛمٙم٦م ذم ؾمٜم٦م شمًع، ويم٤من ُمٕمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، 

ومحّدث ذم اًمٓمريؼ ومٛمّر طمدي٨م عمٕم٤موي٦م، ومٚمٕمـ ُمٕم٤موي٦م، وًمٕمـ ُمـ ٓ يٚمٕمٜمف، ىم٤مل اسمـ 

 .)يمٜمٞم٦م اعمٜم٤مدي( ، وم٘م٤مل: ُمتٕمّدي ي٤م أسم٤م ضمٕمٗمر اعمٜم٤مدي: وم٠مظمؼمت أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 . (6)ىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده طمًـ

سمف اطمت٩م وم٤مسمـ اعمٜم٤مدي صم٘م٦م ىمٚم٧م: سمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري ي٤م زهراّن< 

ذا اًمٚمٕمـ أصاًل ٟمٌقّي٤ًم وًمٞمس اضمتٝم٤مدًا أّن هلُم٤م فمٝمقر عمٕم٤موي٦م اًمٌخ٤مري. وذم ًمٕمـ اًمٕمٌز 

 . ؾ ٓطمؼ أّن اًمٜمٌل ًمٕمٜمف ُمٜمف< يدّل قمٚمٞمف ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم ومّم

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي، ىم٤مل: ىم٤مل زم أسمق قمٌد اهلل: :  هـ(755)ىم٤مل امإُم٤مم اخلالل

شمٕمر  أسم٤م ؾمٞم٤مر ؾمامه، سمٚمٖمٜمل أٟمف رد قمغم أيب مه٤مم طمديث٤م طمدث سمف، ىم٤مل أسمق سمٙمر: وطمدث 

ن أسمق مه٤مم سمحدي٨م ومٞمف رء قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل ، وفمـ أسمق مه٤مم أٟمف ومْمٞمٚم٦م، ومٚمام يم٤م

اعمجٚمس اًمث٤مّن، وٟمحـ طمْمقر ومقصم٥م مج٤مقم٦م، وىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م مه٤مم، طمدصم٧م سمحدي٨م 

 ...  . وم٘م٤مل: ىمد أظمٓم٠مت، ارضسمقا قمٚمٞمف، وٓ حتٙمقه قمٜمل !.رديء؟

 .(7)صحٞمحىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده 

ىمٚم٧م: ومٚمٕمّٚمف شم٘مٞم٦ّم. وأي٤ًم يم٤من ومٛمـ أًمٕمـ اًمٗمت٤موى، طمرق ومْم٤مئؾ قمكم وُمث٤مًم٥م 

 .. ظمّمقُمف ذم اًمتٜمقر ..، ومٝم٤مك

                                                           
 . ت : سمِم٤مر قمقاد. اًمرؾم٤مًم٦م .>4;5، رىمؿ : 5=6:  >ًمٙمامل )اعمزي ( هتذي٥م ا (5)

 . >4>، رىمؿ : 949:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم (6)

 . >4>، رىمؿ : 949:  7: اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( ٘مٞمؼحت)ٚمخاللًماًمًٜم٦ّم (7)
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 دم افتْقر حرق ؾوٚئؾ ظع ادًِؽ افثٚفٞ: 

 حيرق ـتٛ أيب ظقإٜ  (هـ011)اإلمٚم اخلزاظل 

)امإُم٤مم اسمـ  أظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكم، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمكىم٤مل:  ( 755)أظمرج امإُم٤مم اخلالل 

إمم  ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ظم٤مًمد سمـ ظمداش، ىم٤مل: ضم٤مء ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمعُمٕملم، ومقق اًمقصػ، خ م(

، وم٘م٤مل: ه٤مت هذه اًمٌدع اًمتل ىمد ضمئتٜم٤م هب٤م ُمـ قو٤مح سمـ قمٌد اهلل، صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م() اًم أيب قمقاٟم٦م

اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: وم٠مظمرج إًمٞمف أسمق قمقاٟم٦م يمتٌف، وم٠مًم٘م٤مه٤م ذم اًمتٜمقر، وم٠ًمًم٧م ظم٤مًمدًا ُم٤م يم٤من 

 ومٞمٝم٤م؟!. 

ىم٤مل: ومٞمٝم٤م طمدي٨م إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ صمقسم٤من، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

 ؟!. أيْم٤مً  ؿم٤ٌمهف، ىمٚم٧م خل٤مًمد: وأيشوأش اشتَّٔقا فَريش»اهلل: 

 . شإٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»ىم٤مل: طمدي٨م قمكّم: 

 .ىمٚم٧م خل٤مًمد: طمدصمٙمؿ سمف أسمق قمقاٟم٦م، قمـ إقمٛمش؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 .(5) ىم٤مل قمٓمّٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

، ىم٤مل: )اعمروزي صم٘م٦م( ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلالل احلٜمٌكم ذم اًمًٜم٦ّم: أظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكم

، ىمٚم٧م: طمدصمٜمل ظم٤مًمد )امإُم٤مم سمـ طمٜمٌؾ( ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أمحداًمِم٤مُمل، صم٘م٦م()سمـ حيٞمك  طمدصمٜم٤م ُمٝمٜمك

 ح.. )سمـ أيب ُمٓمٞمع اخلزاقمل، صم٘م٦م خ م( ، ىم٤مل: ىم٤مل ؾمالم)اعمٝمٚمٌل، صم٘م٦م صدوق، م ( سمـ ظمداش

ىم٤مل: أظمؼمّن ُمقؾمك سمـ محدون ىم٤مل: صمٜم٤م طمٜمٌؾ ىم٤مل:  ( 755)اخلالل أي أظمرج و

أظمذ يمت٤مب أيب )=اخلزاقمل( م سمـ أيب ُمٓمٞمع ي٘مقل: يم٤من ؾمال)=اسمـ طمٜمٌؾ( ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل 

 قمقاٟم٦م اًمذي ومٞمف ذيمر أصح٤مب اًمٜمٌل، وم٠مطمرق أطم٤مدي٨م إقمٛمش شمٚمؽ. 

 . (6)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

                                                           
 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض.954: 7 (قمٓمٞم٦م اًمزهراّن :ت)اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل احلٜمٌكم  (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .>5>، رىمؿ : =94:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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 حرق تراث احلًـ افٌكي بٚفتْقر

وأي٤ًم يم٤من، ومٝمذا هق اًمذي يٗمّن ًمٜم٤م ُم٤م ذيمره اًمذهٌل قمـ ؾمٝمؾ سمـ احلّملم اًم٤ٌمهكم، 

ـ احلًـ اًمٌٍمي أْن اسمٕم٨م إزّم سمٙمت٥م أسمٞمؽ، ومٌٕم٨م إزّم أّٟمف عم٤م ىم٤مل: سمٕمث٧م إمم قمٌد اهلل سم

صم٘مؾ )=احلًـ( ىم٤مل زم: امجٕمٝم٤م، ومجٛمٕمتٝم٤م ًمف وُم٤م أدري ُم٤م يّمٜمع هب٤م، وم٠مشمٞم٧م هب٤م، وم٘م٤مل 

 .(5)ًمٚمخ٤مدم: اؾمجري اًمتٜمقر، صمّؿ أُمر هب٤م وم٠مطمرىم٧م

ًٚ بٚإلمٚم اخلزاظل    اإلمٚم أمحد يٖمر بٚحلرق تٖشٔ

ر اعمروذي، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل: اؾمتٕمرت ُمـ ىم٤مل اخلالل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙم

، يٕمٜمل ومٞمف إطم٤مدي٨م اًمرديئ٦م، شمرى أن أطمرىمف، أو أظمرىمف؟!. ىم٤مل: ص٤مطم٥م طمدي٨م يمت٤مسم٤مً 

ٟمٕمؿ، ًم٘مد اؾمتٕم٤مر ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ُمـ أيب قمقاٟم٦م يمت٤مسم٤ًم، ومٞمف هذه إطم٤مدي٨م، وم٠مطمرق 

 ؾمالم اًمٙمت٤مب، ىمٚم٧م: وم٠مطمرىمف؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ.

ه صحٞمح، ويٕمتؼم ُمـ إؿمٞم٤مء همػم اعمحؽمُم٦م، وٓ ُمْمٛمقٟم٦م< ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مد

 .(6)ّّٕن٤م شم٥ًٌم اًمٗمرىم٦م وشمقهمؾ صدور اًمٜم٤مس قمغم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

 : احلرق مّٚ يٗجر ظِٔف افًٌد بـ حٌْؾ اإلمٚم أمحدؾتقى 

ىم٤مل اخلالل: أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ قمٌد اًمقه٤مب، ىم٤مل: صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد، ىم٤مل: 

د اهلل ودومع إًمٞمف رضمؾ يمت٤مسم٤م ومٞمف أطم٤مدي٨م جمتٛمٕم٦م، ُم٤م يٜمٙمر ذم أصح٤مب ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌ

 .ش رجؾ شقء مٚ جيّع هذه إّٓ »ىم٤مل:  رؾمقل اهلل وٟمحقه، ومٜمٔمر ومٞمف، صمؿّ 

ف ضم٤مء وؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، ي٘مقل: سمٚمٖمٜمل قمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع أٟمّ ىم٤مل اًمٗمْمؾ : 

٤م رواه إقمٛمش، ومدومٕمف إمم أيب إمم أيب قمقاٟم٦م، وم٤مؾمتٕم٤مر ُمٜمف يمت٤مسم٤م يم٤من قمٜمده ومٞمف سمالي٤م، ممّ 

 .قمقاٟم٦م، ومذه٥م ؾمالم سمف وم٠مطمرىمف

 إن ؿم٤مء اهلل؟!.  وم٘م٤مل رضمؾ ٕيب قمٌد اهلل: أرضمق أْن ٓ ييه ذًمؽ ؿمٞمئ٤مً 

                                                           
 .8>9: 8ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .65>، رىمؿ : 954:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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  .بؾ يٗجر ظِٔف إن صٚء اهلل: ييه؟!!. )=أمحد سمـ طمٜمٌؾ(  وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل

 .(5)ىم٤مل قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 جتقز هؿٜ افُتٚب وحرؿف  اإلمٚم إشحٚق ابـ راهقيف:

أظمرج اخلالل ىم٤مل: أظمؼمّن طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مّن، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م إؾمح٤مق 

 يٕمٜمل اسمـ راهقيف، ىمٚم٧م: رضمؾ هق يمت٤مسم٤م ُمـ رضمؾ ومٞمف رأي ضمٝمؿ أو رأي اًم٘مدر؟!.

 ىم٤مل:  يرُمل سمف. 

 ىمٚم٧م: إّٟمف أظمذ ىمٌؾ أن حيرىمف أو يرُمل سمف، هؾ قمٚمٞمف ىمٓمع؟!. 

 ىم٤مل: ٓ ىمٓمع قمٚمٞمف. 

ؾمح٤مق: رضمؾ قمٜمده يمت٤مب ومٞمف رأي امإرضم٤مء أو اًم٘مدر أو سمدقم٦م، وم٤مؾمتٕمرشمف ىمٚم٧م مإ

 ُمٜمف، ومٚمام ص٤مر ذم يدي أطمرىمتف أو ُمزىمتف؟!. ىم٤مل: ًمٞمس قمٚمٞمؽ رء. 

 .(6)ىم٤مل اًمديمتقر قمٓمّٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مد صحٞمح، وومٞمف شم٠ميٞمد عم٤م ذه٥م إًمٞمف أمحد

اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م؟! ظمٗم٤مء اعمٜمٝم٩م واًمٓمري٘م٦م، سمْمٞم٤مع إأىمقل: ومامذا سمٕمد طمرق احل٘مٞم٘م٦م، و

 امإُم٤مم أمحد ىم٤مل ..ومتك أ

 اإلمٚم أمحد: ٓ َٕقل دم افهحٚبٜ إّٓ احلًْك 

ٓ َٕقل دم أصحٚب »أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، ي٘مقل: 

 . (7)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح ش. رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إّٓ احلًْك

أهؾ قمٜمد اهلل ورؾمقًمف  طمتك ًمق يم٤مٟمقا، ٦م إّٓ احلًٜمك أىمقل: ٓ ي٘مقل ذم اًمّمح٤مسم

 .ُمـ أهؾ اًمٜم٤ّمر< وي وي، وُمثٚم٦ٌم 

                                                           
 اّن .. ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهر66>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .67>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .68>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (7)
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  ًّٚوىء افهحٚبٜجمٚفًٜ مـ يتحدث بحترم اإلمٚم أمحد: 

: وأظمؼمّن حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، وحمٛمد سمـ أيب ه٤مرون، أن أسم٤م (هـ755)ىم٤مل اخلالل

٤م إمم أيب قمٌد اهلل، ُم٤م احل٤مرث ىم٤مل: ضم٤مءٟم٤م قمدد وُمٕمٝمؿ ذيمروا أّنؿ ُمـ اًمرىم٦م، ومقضمٝمٜم٤م هب

 شم٘مقل ومٞمٛمـ زقمؿ أٟمف ُم٤ٌمح ًمف أن يتٙمٚمؿ ذم ُم٤ًموئ أصح٤مب رؾمقل اهلل؟!. 

هذا ـالم شقء رديء، جيٌٕٚقن هٗٓء افَقم، وٓ جيٚفًقن، »وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل: 

 ش. ويٌغ أمرهؿ فِْٚس

 .(5)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 بٜ افرجؿؾتقى اإلمٚم أمحد: يًتٖهؾ مـ يروي مثٚفٛ افهحٚ

ي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، ي٘مقل: إّن زوىم٤مل اخلالل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمرو

ىمقُم٤ًم يٙمتٌقن هذه إطم٤مدي٨م اًمرديئ٦م ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل، وىمد طمٙمقا قمٜمؽ أٟمؽ 

 .ىمٚم٧م: أٟم٤م ٓ أٟمٙمر أن يٙمقن ص٤مطم٥م طمدي٨م يٙمت٥م هذه إطم٤مدي٨م يٕمرومٝم٤م

ُمٕم٤مذ اهلل، أٟم٤م ٓ أٟمٙمر هذا ؟!! ًمق ومٖمْم٥م وأٟمٙمره إٟمٙم٤مرًا ؿمديدًا، وىم٤مل: سم٤مـمؾ، 

 يم٤من هذا ذم أومٜم٤مء اًمٜم٤مس ٕٟمٙمرشمف، يمٞمػ ذم أصح٤مب حمٛمد؟!. 

 أٟم٤م مل أيمت٥م هذه إطم٤مدي٨م. 

 ىمٚم٧م ًمف: ومٛمـ قمرومتف يٙمت٥م هذه إطم٤مدي٨م اًمرديئ٦م وجيٛمٕمٝم٤م أهيجر؟!. 

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ، يًت٠مهؾ ص٤مطم٥م هذه إطم٤مدي٨م اًمرديئ٦م اًمرضمؿ. 

 .(6)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

سم٘مل أهّؿ ؾم١مال: إذ ُم٤م قمالج أطم٤مدي٨م ُم٤ًموىء اًمّمح٤مسم٦م، وُمٜم٤مىم٥م آل أىمقل: 

هؾ حمٛمد، إذا ىم٣م اهلل هل٤م أن هترب ُمـ زٟمزاٟم٦م اًمٜمّم٥م، وشمٜم٤مٟمػم احلرق< سم٤مسار أ

                                                           
 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .69>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (5)

 : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .. ت  ==;، رىمؿ : 949:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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 إزهر، وؿمٕم٦ٌم، وأيب < يم٤ممإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وقمٌد اًمرزاق، وأيبامإٟمّم٤م 

ًٌٞمٕمل، وقمٌٞمد اهلل اًمٕمٌز، وامإُم٤مم احل٤ميمؿ إؾمح٤مق اًم قمقاٟم٦م، واحلًـ اًمٌٍمي، وأيب

اًمٜمٞم٤ًمسمقري و...، واًمٓمؼمي، واسمـ قمٌد اًمؼم و...،   سمحٞم٨م اـّمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٤ممل، وؿم٤مقم٧م سملم 

 اًمٕمقام؟!!.

 ه٤مك ًمؽمى ..
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 افًِػ ؾٔام فق ؾِتٝ بًض إحٚديٞمًٚفؽ 

شمذيمرة  ٝمٜم٤مٞمواًمثالث، وإّٟمام هق ُمٜم٤م ه انهذا اعمقوقع، ٓ يًٕمف اعمجٚمد واعمجٚمد

إّٟمام يًٚمٙمقّن٤م ٤ًمًمؽ ًمٚمٕم٤ممل وشمٌٍمة ًمٚمٛمتٕمٚمؿ< ومٛمختٍم اعم٘م٤مم ٓ يًٛمح، ويمام ىمٚمٜم٤م ومٝمذه اعم

قمغم أهؾ امإٟمّم٤م  إذا ومِم٧م سمٕمض إطم٤مدي٨م رهمؿ امإرادة، وإسار سمٕمض اعمحدصملم 

 ..ومٝم٤مك ُم٤م هق آت ٟمنم اًمرواي٦م، 

َذة ..: رابعادًِؽ اف ـَ ْذ َُ  مًِؽ اف

ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر ُم٤مًمؽ سمـ أوس قمـ  صحٞمحف ذم( هـ6:5)ُمًٚمؿ ؾمٞم٠ميت ُم٤م أظمرضمف 

ًٚ ًمٕمكّم واًمٕم٤ٌمس:  ًٚ آثاًم ؽٚدرًا خٚئْ ًٚ ، ...ؾرأيتامه ـٚذب  .(5) ؾرأيتامين ـٚذبٚ آثاًم ؽٚدرًا خٚئْ

طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٗمروي، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ وم٘م٤مل : يَمْذيَمَذه ًمٙمـ اًمٌخ٤مري 

 .(6) شـذا وـذاشمزقمامن أن أسم٤م سمٙمر » سمف ُمثٚمف ؾمقى: أٟمس

 : ٓ ري٥م أّن هذا حتريػ طمرام ، ُمـ أصم٤مم اًمٕمٔم٤مم.ىمٚم٧م

 ٤من ُمـ رأي اعمّمٜمػوىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر : يم

وإيثٚر إؽّض ، واًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك، جقاز اختهٚر احلديٞ )=اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف(

 .(7) ظذ إجذ

ـَْـْـَـٜ  ِْ ٍَ  ادًِؽ اخلٚمس: اف

ري قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: أٓ أظمرج اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمزه

، ضم٤مء ومجٚمس إمم ضم٤مٟم٥م طمجريت، حيدث قمـ رؾمقل اهلل، يًٛمٕمٜمل ذًمؽ أبق ؾالنيًجٌؽ 

                                                           
 . قمٌد اًم٤ٌمىمل .;9;5، رىمؿ : ;;57:  7صحٞمح ُمًٚمؿ  (5)

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة .  . >979، رىمؿ: 7:: ;)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس( صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

 .. دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت59: 5ومتح اًم٤ٌمري  (7)
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رؾمقل اهلل  ح وم٘م٤مم ىمٌؾ أن أىميض ؾمٌحتل، وًمق أدريمتف ًمرددت قمٚمٞمف إنّ ويمٜم٧م أؾمٌّ 

 .(5)مل يٙمـ يند احلدي٨م يمنديمؿ

هؿ سمٕملم امإؾمٜم٤مد واًمٚمٗمظ وىمد رواه أمحد وهق أىمدم ُمـ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وهمػم

. واًمٖمرض يمتامن اظمتال  اًمّمح٤مسم٦م ذم طمدي٨م (6)شأبق ؾالن»سمدل: ش أبق هريرة»ؾمقى: 

 اًمٜمٌل، أو اًمتًؽم قمغم اهّت٤مم سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ومٞمف. أو ُمٜمع أيب هريرة ُمـ هد ومْم٤مئح ىمريش

 .أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمدواهل

ٚمٛم٦م، قمـ وُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ ؾم

قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ُمًٕمقد ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل اهلل ظمٓم٦ٌم ومحٛمد اهلل، 

ؿؿ يٚ ؾالن. ؿؿ يٚ » صمّؿ ىم٤مل: ش. إّن ومٞمٙمؿ ُمٜم٤موم٘ملم ومٛمـ ؾمّٛمٞم٧م ومٚمٞم٘مؿ»وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل: 

 . (7)طمتك ؾمّٛمك ؾمت٦م وصمالصملم رضماًل ......ش.  ؾالن. ؿؿ يٚ ؾالن

حت٤م  اخلػمة: رواه قمٌد سمـ محٞمد وأمحد، ( ذم إهـ84>ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌقيٍمي )

 . (8)ورواشمف صم٘م٤مت

ُمقؾمك إؿمٕمري  ٤مأّن ُمٕم٤موي٦م وأسم -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح-رؾمقل اهلل ؾمٞم٠ميت قمـ أىمقل: 

 ...، ُمٜم٤موم٘مقن.اسمـ اًمٕم٤مصو

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ  ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل :(هـ:69)وُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ٜم٤م أيب، ىم٤مل: طمدصمٜمل هالل سمـ قمكم، قمـ سمـ اعمٜمذر احلزاُمل، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومٚمٞمح، طمدصم

                                                           
 ـمقق اًمٜمج٤مة. شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م. . دار>:79رىمؿ :  4=5: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)

، رىمؿ: 84=5: 8. صحٞمح ُمًٚمؿ)قمٌد اًم٤ٌمىمل( 9:>68، رىمؿ: >79: 85ُمًٜمد أمحد )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

68=7. 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .>6678، رىمؿ : :7:  ;7ُمًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)

. دار اًمقـمـ، 985;رىمؿ : ، ;>:  >إحت٤م  اخلػمة سمزوائد اًمٕمنمة ًمٚمٌقيٍمي )ت: أمحد قمٌد اًمٙمريؿ(  (8)

 اًمري٤مض .
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سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؿ إذا زُمرة، طمتك إذا قمرومتٝمؿ »قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

 ُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ، وم٘مٚم٧م: أيـ؟!.  خرج رجؾ

 إمم اًمٜم٤مر واهلل. ىمٚم٧م: وُم٤م ؿم٠مّنؿ؟!. (: افرجؾ)=ىم٤مل 

 رى. ىم٤مل: إّّنؿ ارشمدوا سمٕمدك قمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘م

  .ُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ خرج رجؾصمّؿ إذا زُمرة، طمتك إذا قمرومتٝمؿ 

 ىمٚم٧م أيـ؟!. 

 ىم٤مل: إمم اًمٜم٤ّمر واهلل، ىمٚم٧م: ُم٤م ؿم٠مّنؿ؟!. 

ىم٤مل: إّّنؿ ارشمدوا سمٕمدك قمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مرى، ومال أراه خيٚمص ُمٜمٝمؿ إّٓ ُمثؾ 

  .(5)شمهؾ اًمٜمٕمؿ

 .سمٖمْم٤ًم ًمف ٛم٤ًًم عمٜم٤مىمٌف <هبؿ ـمأُ < ؾمٞم٠ميت أّن اًمرضمؾ هق اعمقمم قمكّم ىمٚم٧م: 

َرَرة : ادًِؽ افًٚدس ـْ  افذَّ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م آدم، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ  (:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

ريض اهلل قمٜمف: أٟمف صغم اًمٔمٝمر، صمؿ ىمٕمد قمكم ُمٞمنة، ؾمٛمٕم٧م اًمٜمزال سمـ ؾمؼمة، حيدث قمـ 

سمامء، ومنمب  أيت ذم طمقائ٩م اًمٜم٤مس ذم رطم٦ٌم اًمٙمقوم٦م، طمتك طميت صالة اًمٕمٍم، صمؿّ 

 .(6) ... رأشف ورجِٔف وذـروهمًؾ وضمٝمف ويديف، 

امإُم٤مم أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن  -سم٠ميمثر ُمـ مخًلم ؾمٜم٦م-ًمٙمـ أظمرضمف ىمٌؾ اًمٌخ٤مري 

. (7)ظذ رأشف ورجِٔفومًح سمٕملم امإؾمٜم٤مد واًمٚمٗمظ ؾمقى:  (هـ648) اًمٌٍمي سمـ داود

 ... .رأشف وذـرسمدل: 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس .;>9:، رىمؿ : 565:  >صحٞمح اًمٌخ٤مري :  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. :9:5، رىمؿ : 554:  ;صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)

 تقر حمًـ اًمؽميمل .. دار هجر، ُمٍم، ت : اًمديم585، رىمؿ : 569:  ٤5مًمز ٞمُمًٜمد أيب داود اًمٓم (7)
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قملم امإؾمٜم٤مد، ؾمقى اًمتحريػ، وإُمثٚم٦م<  أىمقل: احلدي٨م هق احلدي٨م، وامإؾمٜم٤مد

، واهلل اعمًتٕم٤من قمغم ٜم٤م هذااًمٌخ٤مري، ٓ حتَم، طمًٌٜم٤م ُم٤م هدٟم٤مه ُمتٜم٤مصمرًا ذم يمت٤مسمقمٜمد ؾمٞمام 

 ُم٤م يّمٗمقن، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .

َََهٜ ْه ََ  ادًِؽ افًٚبع: اف

 سم٢مؾمٜم٤مده، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ ؾم٤ممل قمـ اسمـ قمٛمر (هـ:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

: ىمد يم٤من ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ُم٤م شمريـ، ومٚمؿ جيٕمؾ زم ُمـ )أّي٤مم اًمتحٙمٞمؿ ذم صٗملّم(ىم٤مل: ىمٚم٧م حلٗمّم٦م 

حلؼ وم٢مّّنؿ يٜمتٔمروٟمؽ، وأظمِمك أن يٙمقن ذم اطمت٤ٌمؾمؽ قمٜمٝمؿ ومرىم٦م، إإُمر رء، وم٘م٤مًم٧م: 

مـ ـٚن يريد أن يتُِؿ دم ومٚمؿ شمدقمف طمتك ذه٥م، ومٚماّم شمٗمرق اًمٜم٤مس ظمٓم٥م ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل: 

 . (5) ٚ ؿرٕف، ؾِْحـ أحؼ بف مْف ومـ أبٔفهذا إمر ؾِٔىِع فْ

ىمرن سمٕملم امإؾمٜم٤مد  ػ( ىمٌٚمف سمٜمّم655وىمد أظمرضمف ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري قمٌد اًمرزاق )

 . (6) يًّرض بًٌد اهلل ابـ ظّر: سمزي٤مدة واًمٚمٗمظ، 

ًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م< ومٗمٞمٝم٤م اًمتٍميح أّن ُمٕم٤موي٦م أطمّؼ سم٤مخلالوم٦م < ومٚم٘مد سمؽمه٤م اًمٌخ٤مري 

 ُمـ قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب ٟمٗمًف. 

، ورسمام دىم٦م ُمٕم٤موي٦مٟماحلٙمؿ سمز -، ؾمٞمام ُمتِمددهيؿقمغم ىمقاقمد أهؾ اًمًٜم٦ّم-زُمف وٓ

 .أّن قمٛمر أطمّؼ اًمٜم٤مس سم٤مخلالوم٦م سمٕمد أيب سمٙمر ٤مً شم٤مُم ٤مً إمج٤مقمُم٤م زقمٛمقه تف خ٤مًمٗمهدر دُمف< عم

  

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. >854، رىمؿ: 554: 89صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. >854، رىمؿ: 554: 89صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)
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 : اإلؿٚمٜ اجلزّيٜ، واإلرهٚب !!ثٚمـادًِؽ اف

 ( احلٚـؿ افًْٔٚبقري0مثٚل )

ـُ  ٦م وم٘م٤مل: وىمد يم٤من ُمـ أهؾ اًمديـ، وإُم٤مٟم٦م، يمثػم ذم اًمٜمٝم٤مي شمرضمؿ ًمٚمح٤ميمؿ اسم

واًمّمٞم٤مٟم٦م، واًمْمٌط، واًمتجرد، واًمقرع، ًمٙمـ ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: يم٤من اسمـ اًمٌٞمع يٛمٞمؾ 

إمم اًمتِمٞمع<  ومحدصمٜمل أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد إرُمقي، ىم٤مل: مجع احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل 

إظمراضمٝم٤م ذم صحٞمحٞمٝمام، أطم٤مدي٨م زقمؿ أّّن٤م صح٤مح قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، يٚمزُمٝمام 

وم٠مٟمٙمر قمٚمٞمف أصح٤مب احلدي٨م ذًمؽ ش مـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه»، و: حديٞ افىرومٛمٜمٝم٤م: 

وُٓمقه ذم ومٕمٚمف. وىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل: دظمٚم٧م قمغم احل٤ميمؿ  ،ومل يٚمتٗمتقا إمم ىمقًمف

ٛم٦م، ؾمٚمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمقه٤مسمّٞم٦م( وهق خمتػ مـ افُرامٜٔ ًّ ٜمٝمؿ، وم٘مٚم٧م ٓ يًتٓمٞمع أن خيرج ُم )اعمج

ًمف: ًمق ظمرضم٧م طمديث٤ًم ذم ومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م ٓؾمؽمطم٧م مم٤ّم أٟم٧م ومٞمف؟! وم٘م٤مل: ٓ جيلء ُمـ ىمٌكم، 

 . (5)ُمرشملم  )أو ىمٚمٌل يمام قمٜمد اًمذهٌل(ٓ جيلء ُمـ ىمٌكم 

أيب  وومٞمام أظمرضمف اًمذهٌل قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل زي٤مدة ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم

إمم اعمًجد ُمـ أصح٤مب أيب قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ وهق ذم داره ٓ يٛمٙمٜمف اخلروج 

يمرام، وذًمؽ أّّنؿ يمنوا ُمٜمؼمه وُمٜمٕمقه ُمـ اخلروج، وم٘مٚم٧م ًمف: ًمق ظمرضم٧م وأُمٚمٞم٧م ذم 

طمديث٤ًم < ٓؾمؽمطم٧م ُمـ هذه اعمحٜم٦م. وم٘م٤مل: ٓ جيلء ُمـ   )ُمٕم٤موي٦م(ومْم٤مئؾ هذا اًمرضمؾ

 . (6)ىمٚمٌل، ٓ جيلء ُمـ ىمٚمٌل

ؿ< ىم٤مل اًمًٌٙمل: وأُم٤م اسمـ أىمقل: اًمٙمراُمٞم٦م هؿ اعمجًٛم٦م< أشم٤ٌمع اسمـ يمرام اعم ًّ ج

وقمغم هذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وقم٤مُّم٦م أشم٤ٌمقمف . (7)يمرام ومٙم٤من داقمٞم٦م إمم اًمتجًٞمؿ ٓ يٜمٙمر أطمٌد ذًمؽ

 .ؾمٞمام اًمقه٤مسمّٞم٦م 

                                                           
 . ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر.  799:  55اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (5)

 ار اًمٖمرب امإؾمالُمل. ت : سمِم٤مر قمقاد. . د>>5، رىمؿ : =>:  =شم٤مريخ اًمذهٌل  (6)

 . هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم. ت : حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل. 5:7:  8ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل  (7)
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وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٤مج: احل٤ميمؿ ُمٜمًقب إمم اًمتِمٞمع، وىمد ـُمٚم٥م ُمٜمف أن يروي 

وؿد رضبقه ظذ ٌل، طمديث٤ًم ذم ومْمؾ ُمٕم٤موي٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م جيلء ُمـ ىمٚمٌل ُم٤م جيلء ُمـ ىمٚم

 .(5)ذفؽ ؾِؿ يًٍؾ

 ( اإلمٚم افىزي .2مثٚل)

أسم٤م سمٙمر سمـ أيب  أنّ  )=اًمٓمؼمي(ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم: وعم٤م سمٚمٖمف  (8;;)ىم٤مل اسمـ يمثػم 

ومْمؾ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ،  داود شمٙمٚمؿ ذم طمدي٨م همدير ظمؿ، قمٛمؾ يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، ومٌدأ

 .(6)وشمٙمٚمؿ قمغم شمّمحٞمح طمدي٨م همدير ظمؿ، واطمت٩م ًمتّمحٞمحف

ىم٤مل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: مجع اًمٓمؼمي ـمرق طمدي٨م همدير ظمؿ ذم 

 . (7)أرسمٕم٦م أضمزاء رأي٧م ؿمٓمره، ومٌٝمرّن ًمًٕم٦م رواي٤مشمف، وضمزُم٧م سمقىمقع ذًمؽ

مل أقمٚمؿ قمغم أديؿ إرض : (هـ755 )اسمـ ظمزيٛم٦موىم٤مل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق 

 .(8)أقمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ ضمرير، وًم٘مد فمٚمٛمتف احلٜم٤مسمٚم٦م

: عم٤م رضمٕم٧م ُمـ سمٖمداد إمم ٟمٞم٤ًمسمقر (هـ9;7 )=احلًلم سمـ قمكم اًمتٛمٞمٛملطمًٞمٜمؽ وىم٤مل 

ؾم٠مًمٜمل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م، وم٘م٤مل زم: ممّـ ؾمٛمٕم٧م سمٌٖمداد؟!. ومذيمرت ًمف مج٤مقم٦م 

ممـ ؾمٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ. وم٘م٤مل هؾ ؾمٛمٕم٧م ُمـ حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ؿمٞمئ٤ًم؟!. وم٘مٚم٧م ًمف: ٓ< 

 .(9)سمٚم٦م، ويم٤مٟم٧م احلٜم٤مسمٚم٦م متٜمع ُمٜمفإّٟمف سمٌٖمداد، ٓ ُيْدظَمُؾ قمٚمٞمف< ٕضمؾ احلٜم٤م

وًم٘مد فمٚمٛمتف احلٜم٤مسمٚم٦م< ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء: هـ( :6:ىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي )و

 . (:)، وٓ شمؽمك أطمدًا يًٛمع قمٚمٞمفمتْع مْفويم٤مٟم٧م 

                                                           
 . ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر . 799:  55اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (5)

 . ت : رؿم٤مد ؾم٤ممل. ;7;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  (6)

 إرٟم١موط . . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : ؿمٕمٞم٥م9;5، رىمؿ : ;;6:  58ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (7)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .=>9، رىمؿ : 5:5:  6شم٤مريخ سمٖمداد  (8)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .=>9، رىمؿ : 5:5:  6شم٤مريخ سمٖمداد  (9)

 . . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل، سمػموت. ت : إطم٤ًمن قم٤ٌمس5454، رىمؿ : 6887:  :ُمٕمجؿ إدسم٤مء  (:)
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وىم٤مل طمًٞمٜمؽ سمـ قمكم اًمٜمٞم٤ًمسمقرى أول ُم٤م وذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل: 

ىم٤مل: ومل ؟!. ىمٚم٧م: ٕٟمف يم٤من ؾم٠مًمٜمل اسمـ ظمزيٛم٦م ىم٤مل يمت٧ٌم قمـ حمٛمد سمـ ضمرير ىمٚم٧م: ٓ. 

 . (5)ٓ ئمٝمر، ويم٤مٟم٧م احلٜم٤مسمٚم٦م متٜمع ُمـ اًمدظمقل قمٚمٞمف

صحح طمدي٨م اًمٖمدير، سمؾ  قمٜمف< يمقٟمف وُمٜمٕمقا اًمٜم٤مسقمٚمٞمف ىمد طمجر احلٜم٤مسمٚم٦م ىمٚم٧م: 

اطمت٩ّم ًمتّمحٞمحف، سمؾ إّن ُمثؾ امإُم٤مم اًمذهٌل ُم٤م يم٤من ًمٞمجزم سمتقاشمر طمدي٨م اًمٖمدير ًمقٓ 

 احلٜم٤مسمٚم٦م، وم٠ميش طمّمؾ؟!!. اًمٓمؼمي، وهذا ُم٤م ٓ شم٘مقم ًمف ؾماموات 

ًٚ مـ افًٚمٜ: ّٕٕ أضم٤مسمٜم٤م احلٛمقي وم٘م٤مل:  ، وأُّم٤م اخلٓمٞم٥م ف يتٓؿ بٚفتنٔعدؾـ فٔاًل خقؾ

 .(6) ومل يٗذن بف أحدوم٢مّٟمف ىم٤مل: 

مـ وىم٤مل اسمـ يمثػم: ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل اًمذهٌل: وصدر احلدي٨م )=

افِٓؿ وال مـ وآه ٤مًمف، وأُّم٤م: ( ُمتقاشمر اشمٞم٘مـ أّن رؾمقل اهلل ىمـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه

 .(7)ؾزيٚدة ؿقيٜ آشْٚد

 (: اإلمٚم ابـ افًَٚء1مثٚل)

، اًمرطم٤مل، أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اإلمٚم، احلٚؾظ، افثَٜىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمجتف: 

سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل، اسمـ اًمً٘م٤مء، حمدث واؾمط...، وىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمٞم٥م اجلاليب ذم 

أمذ حديٞ ء ُمـ أئٛم٦م اًمقاؾمٓمٞملم واحلٗم٤مظ اعمت٘مٜملم...، واشمٗمؼ أّٟمف شم٤مرخيف: اسمـ اًمً٘م٤م

ومٛم٣م وًمزم سمٞمتف، افىر، ؾِؿ حتتِّف ٍٕقشٓؿ، ؾقثٌقا بف وأؿٚمقه، وؽًِقا مقوًف، 

 . (8)ومٙم٤من ٓ حيدث أطمدًا ُمـ اًمقاؾمٓمٞملم، ومٚمٝمذا ىمؾ طمديثف قمٜمدهؿ

 .... وإرىم٤مم قمغم هذا اعمًٚمؽ أيْم٤ًم ٓ حتَم

                                                           
 . هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م. ت : حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل .566، رىمؿ : 569:  7ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمّٞم٦م ًمٚمًٌٙمل  (5)

 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل، سمػموت. ت : إطم٤ًمن قم٤ٌمس .5454، رىمؿ : 6885:  :ُمٕمجؿ إدسم٤مء  (6)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : قمكم ؿمػمي. 677:  9سمـ يمثػم اشم٤مريخ  (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .696، رىمؿ : 796:  :5ًمٜمٌالء ؾمػم أقمالم ا (8)
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 (211ٜ افهقيل )(: افًالمّ 1مثٚل )

ىم٤مل امإُم٤مم اًمذهٌل ذم اًمًػم ذم شمرمج٦م اًمّمقزّم: اًمٕمالُم٦م، إدي٥م، ذو اًمٗمٜمقن، أسمق 

سمٙمر، حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد سمـ صقل، اًمّمقزم، اًمٌٖمدادي، 

ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ...، يم٤من طمٚمق امإيراد، ُم٘مٌقل اًم٘مقل، طمًـ اعمٕمت٘مد،  شمقذم سم٤مًمٌٍمة 

 .(5)روى ظمؼمًا ذم طمؼ قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم، ومٓمٚمٌتف اًمٕم٤مُم٦م ًمت٘متٚمفُمًتؽمًا، ّٕٟمف 

 هـ(211( : اإلمٚم ٕك بـ ظّع اجلٓوّل )1مثٚل)

طمدصمٜم٤م أظمرج امإُم٤مم اًمؽمُمذي وقمٌد اهلل سمـ أمحد وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ًمألول ىم٤مل: 

ٟمٍم سمـ قمكم اجلٝمْمٛمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم ىم٤مل: أظمؼمّن أظمل 

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمكم ُمقؾمك سمـ 

رؾمقل اهلل أظمذ سمٞمد طمًـ وطمًلم  سمـ احلًلم، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، أنّ 

 .شٓام ـٚن مًل دم درجتل يقم افَٔٚمٜمـ أحٌْل وأحٛ هذيـ وأبٚمهٚ وأمّ »وم٘م٤مل: 

قمكم سمـ ضمٗمر مل يذيمره أطمد سمجرح أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده طمًـ، امإُم٤مم ىم٤مل 

وٓ شمقصمٞمؼ...، ورواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ همري٥م ، واًمتحًلم صم٤مسم٧م ذم سمٕمض اًمٜمًخ 

 . (6)دون سمٕمض

ىمٚم٧م: سمؾ ٓ ري٥م ذم طمًـ امإؾمٜم٤مد< ًمٜمص امإُم٤مم اًمؽمُمذي< أوػ إًمٞمف قمدم 

 اًمٓمٕمـ ذم قمكم سمـ ضمٕمٗمر، سمؾ ىمد روى قمٜمف ظمٚمؼ ُمـ اًمث٘م٤مت، وىم٤مل اسمـ طمجر: ُم٘مٌقل.

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد: عم٤م طمدث ٟمٍم هبذا، أُمر اعمتقيمؾ سميسمف أًمػ ذهٌل: ىم٤مل اًم

 .   ٛمف ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اًمقاطمد، وضمٕمؾ ي٘مقل ًمف: اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦مؾمقط، ومٙمٚمّ 

 .(7)ل، ًمٙمـ ومٞمف ٟمّم٥مىمٚم٧م: واعمتقيمؾ ؾمٜمّ ىم٤مل اًمذهٌل:  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط . 586، رىمؿ: 746: 59ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (5)

 دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة.  . :;9، رىمؿ: 857: 5ُمًٜمد أمحد )أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .  579: 56ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (7)
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ًٚ ثَٜترك  تٚشع:ادًِؽ اف ًٚ أو إمٚم ّٔ  افراوي حتك فق ـٚن صحٚب

 ، دٚذا ؟!!.افىٍٔؾ  ٚافهحٚيب أبك ترافٌخٚري 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب ، أظمؼمٟم٤م  (8:7)أظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

 ترك ملحمٛمد سمـ ٟمٕمٞمؿ اًمْمٌل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل سمـ إظمرم احل٤مومظ، وؾمئؾ: 

ّٕف ـٚن يٍرط دم افتنٔع»طمدي٨م أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م، ىم٤مل:  افٌخٚري  .(5)شٕ

 ٧م: وي وي..، رضب اًمٌخ٤مري سمٛمزقمٛم٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمرض اجلدار .ىمٚم

 أمحد بـ حٌْؾ ترك اإلمٚم افثَٜ افًٌز، فروايتف مثٚفٛ افهحٚبٜ 

ىم٤مل: أظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكم، ىم٤مل: صمٜم٤م ُمٝمٜمك ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ( هـ755)أظمرج اخلالل و

ل: يمقذم، وم٘مٚم٧م: ؟!. وم٘م٤م)قم٤ممل إُم٤مم صم٘م٦م اطمت٩م سمف خ م( أمحد قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز

أن  ٓ يٕمجٌٜملومٙمٞمػ هق؟!. ىم٤مل: يمام ؿم٤مء اهلل، ىمٚم٧م: يمٞمػ هق ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل؟!. ىم٤مل: 

ىم٤مل ومٞمٝم٤م شمٜم٘مص ٕصح٤مب رؾمقل اهلل.  بٖحٚديٞأطمدث قمٜمف، ىمٚم٧م: مل؟!. ىم٤مل: حيدث 

 .(6)قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 غ ضريٍٜ : اإلمٚم افًٌز بغ اإلمٚمغ أمحد بـ حٌْؾ وحئك بـ مً

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمتٜمقظمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذم شم٤مرخيف هـ( 8:7)اًمٌٖمدادي أظمرج اخلٓمٞم٥م 

أسمق اًمٗمرج حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ُمـ وًمد ص٤مًمح ص٤مطم٥م اعمّمغم، ىم٤مل أسمق زيمري٤م همالم أمحد سمـ 

أيب ظمٞمثٛم٦م: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم ذم ُمًجد اجل٤مُمع سم٤مًمرص٤موم٦م، مم٤م يكم ؾمقي٘م٦م ٟمٍم، قمٜمد سمٞم٧م 

شمف هٜم٤مك، ويم٤من يريمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، وأسمق اًمزي٧م، ويم٤من أسمق ظمٞمثٛم٦م يّمكّم صٚمقا

 اًمٔمٝمر وـمرح ٟمٗمًف سم٢مزائف، ومج٤مءه رؾمقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ىمد صغّم 

 وم٠موضمز ذم صالشمف وضمٚمس. 

                                                           
 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ت : إسمراهٞمؿ اعمدّن، واًمًقرىمل .575 قمٚمؿ اًمرواي٦م  : اًمٙمٗم٤مي٦م ذم (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .;4>، رىمؿ : 948:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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أٟم٧م وم٘م٤مل ًمف: أظمقك أسمققمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم وي٘مقل ًمؽ: 

وإٔٝ شًّْٚه يتْٚول مًٚويٜ بـ أيب تُثر احلديٞ ظـ ظٌٔد اهلل بـ مقشك افًٌز، وإٔٚ 

 . احلديٞ ظْف وؿد ترـٝشٍٔٚن، 

)أمحد ىم٤مل: ومرومع حيٞمك سمـ ُمٕملم رأؾمف، وىم٤مل ًمٚمرؾمقل: اىمرأ قمغم أيب قمٌد اهلل اًمًالم 

وىمؾ ًمف: حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مرأ قمٚمٞمؽ اًمًالم، وي٘مقل ًمؽ: أٟم٤م وأٟم٧م ؾمٛمٕمٜم٤م قمٌد  سمـ طمٜمٌؾ(

 .(5)؟!!.ي٨م قمٜمف، وم٢مّن قمثامن أومْمؾ ُمـ ُمٕم٤موي٦ماحلد ؾٖتركأاًمرزاق يتٜم٤مول قمثامن سمـ قمٗم٤من، 

< عمجّرد أّٟمف طمّدث ذم ُمث٤مًم٥م اسمـ آيمٚم٦م سمـ طمٜمٌؾ أمحدامإُم٤مم  قمٜمدمسوك أىمقل: هق 

وم٢مّٟم٤م يمٜم٤ّم ّند  ُمـ يمّؾ اًمٌح٨م اعم٤ميض يمام أٟم٠ٌمٟم٤مك< . واًمٓمٚمٞمؼ إيم٤ٌمد، ُمٕم٤موي٦م اًم٤ٌمهمل

 ٤مً صم٘م٦م إُم٤مُمىمد يٙمقن ، أهؾ اًمًٜم٦ّمؾمٚمػ اخلٚمقص إمم هذه اًمٜمتٞمج٦م، وهل أّن اعمؽموك قمٜمد 

ٓ شم٠مظمذه ذم اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌل ذم ُمث٤مًم٥م طم٤مومٔم٤ًم ُمت٘مٜم٤ًم )يم٤مًمٕمٌز خ م(، هم٤مي٦م ضمرُمف أّٟمف 

 اًمّمح٤مسم٦م ًمقُم٦م ٓئؿ، ومٕمّض قمغم هذا سم٤مًمٜمقاضمذ، ومٝمق أصؾ .

 ؾتقى أمحد: جتٛ جمٌٕٜٚ مـ يروي دم مًٚوىء افهحٚبٜ 

ٛمـ زقمؿ أٟمف ُم٤ٌمح ًمف أن ُم٤م شم٘مقل ومٞم ُم٤م أظمرضمف اخلالل أّن أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾمئؾ:ُم٣م 

هذا ـالم : »)أمحد سمـ طمٜمٌؾ( يتٙمٚمؿ ذم ُم٤ًموئ أصح٤مب رؾمقل اهلل؟!. وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل

 ش. ، ويٌغ أمرهؿ فِْٚسوٓ جيٚفًقنهٗٓء افَقم،  جيٌٕٚقنشقء رديء، 

 .(6)ىم٤مل اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

ًٚ دم مًٚوىء افهحٚ ّٕف صْػ ـتٚب  بٜ ترك ظٌد افرمحـ بـ صٚفح افثَٜ ٕ

)أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج : أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي (هـ755)وذم ذًمؽ ىم٤مل اخلالل

)أسمق ، ىم٤مل: ضم٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح (9;6)، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق سمٙمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م (9;6

 (ه ، حمّدث صم٘م٦م اطمت٩م سمف خ م:67)إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٓمٞمٕمل إمم أيب ُمٕمٛمر ص٤مًمح إزدي، صم٘م٦م ُمِمٝمقر(

                                                           
 . سمِم٤مر قمقاد .84;;، رىمؿ : 56::  :5شم٤مريخ سمٖمداد  (5)

 ر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .. ت : اًمديمتق69>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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ض إطم٤مدي٨م اًمرديئ٦م، وم٘م٤مل أسمق ُمٕمٛمر: ظمذوا سمرضمٚمف وضمّروه وأظمرضمقه ُمـ ومذيمر سمٕم

 اعمًجد< ومجر سمرضمٚمٞمف، وأظمرج ُمـ اعمًجد. 

 . (5)ىم٤مل اًمديمتقر اًمزهراّن: أسمق سمٙمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م مل أضمده

٤مسمـ أيب ـم٤مًم٥م هق: ضمٕمٗمر وًم٘مد أظمٓم٠م اًمزهراّن< ومصحٞمح< طمًـ : إؾمٜم٤مده ىمٚم٧م

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: مل  .جلٛمٝمقر قمغم أّٟمف صم٘م٦م صدوقسمـ حيٞمك سمـ اًمزسمرىم٤من، ُمتٙمّٚمؿ ومٞمف، ا

 . هـ. ا(6)يٓمٕمـ أطمد ومٞمف سمحّج٦م، وٓ سم٠مس سمف قمٜمدي

 ٚم٘مقل اًمدارىمٓمٜمل هذا صححٜم٤م امإؾمٜم٤مد، وإّٓ ومحًـ .وم: ىمٚم٧م

  

                                                           
 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .69>، رىمؿ : 955:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (5)

 .. . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر  ، اًمري٤مض=67، رىمؿ: =59ؾم١مآت احل٤ميمؿ ًمٚمدارىمٓمٜمل)ت: ُمقومؼ قمٌد اًم٘م٤مدر( : (6)
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ًٚ فًِِّؽ افتٚشع  ظٌد افرمحـ بـ صٚفح إزدي ّٕقذج

 صدوق. قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

ظٌد افرمحـ : يم٤من اًمٌٖمدادي ُمقؾمك سمـ ه٤مرون٧ٌم اًمث٘م٦م امإُم٤مم احل٤مومظ اًمثوىم٤مل 

..، ، ويم٤من حيدث سمٛمث٤مًم٥م أزواج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمفثَٜ

 .خرؿٝ ظّٚمٜ مٚ شًّٝ مْف

ويم٤من  ،ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ اعمٓمققمل يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح راومْمٞم٤مً 

  !!.وم٘مٞمؾ ًمف ومٞمف .يٖمِمك أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٞم٘مرسمف ويدٟمٞمف

ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم  أطم٥م ىمقُم٤مً  رضمٌؾ ، ؾمٌح٤من اهلل )أمحد سمـ طمٜمٌؾ(: وم٘م٤مل 

 .وهق ثَٜ، اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ُمـ أهؾ  :وىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمكم اًمدوري ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل

ـ خير ُمـ اًمًامء أطم٥م إًمٞمف ئًم <اًمٙمقوم٦م ي٘م٤مل ًمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح صم٘م٦م صدوق ؿمٞمٕمل

 .ٟمّمػ طمر ُمـ أن يٙمذب ذم 

مل أر أْن اـتٛ ظْف: ووع ـتٚب مثٚفٛ دم وىمد ىمّٕمد امإُم٤مم أسمق دواد ىم٤مقمدة شمٜمص: 

 . (5)أصحٚب رشقل اهلل

أظمرج اخلالل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل، ي٘مقل:  و

 ...، وىم٤مل: ضم٤مءّن قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح، وم٘مٚم٧م ًمف: حتدث هبذه إطم٤مدي٨م؟!. 

ث هب٤م ومالن، وأٟم٤م أرومؼ سمف، وهق حيت٩م، ىمد طمدث هب٤م ومالن، وطمدّ  ومجٕمؾ ي٘مقل:

ِّ  ؾٖظروٝ ظْفؾرأيتف بًد   .(6)ّفومل أـ

                                                           
 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد .845، رىمؿ : ;=5:  :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم  (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن . ==;، رىمؿ : 949:  7)اخلالل( اًمًٜم٦ّم  (6)
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هـ( قمغم ؾمٌٞمؾ 8:7..< ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ) ـرهٝ ذـرهوُمـ هذا اًم٤ٌمب ُمًٚمؽ: 

ُٝ ، سمٙمالم ومٞمف ضمٗم٤مء وظمِمقٟم٦م ، وىمد شمٙمٚمؿ اسمـ أيب ذئ٥م ذم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس اًمتٛمثٞمؾ:   ـره

 .(5)ذـره

ويمتٌقا إمم قمثامن ي٠ًمًمقٟمف أن يقًمٞمف، وم٠مىمره قمثامن قمغم اًمٙمقوم٦م آؾمتٞمٕم٤مب:  وىم٤مل ذم

ُمٜمٝم٤م قمغم قمكم، طمتك ضم٤مء  إمم أن ُم٤مت، وقمزًمف قمكم ريض اهلل قمٜمف قمٜمٝم٤م، ومٚمؿ يزل واضمداً 

، واهلل يٖمٗمر ًمف. صمؿ يم٤من ُمـ ـرهٝ ذـرهُمٜمف ُم٤م ىم٤مل طمذيٗم٦م، وم٘مد روى ومٞمف حلذيٗم٦م يمالم 

 .(6) أُمره يقم احلٙمٛملم ُم٤م يم٤من

 إلمٚم ابـ حٔقيف ترك اإلمٚم افقاؿدي دجّرد روايتف مثٚفٛ افهحٚبٜا

 ىم٤مل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف اعمٞمزان ضم٤مزُم٤ًم:

 يم٤من اسمـ قم٘مدة يٛمكم :هـ، إُم٤مم حمدث صم٘م٦م ومٞمام ىم٤مل اًمذهٌل(9=6) قمٛمر سمـ طمٞمقيف قأسمىم٤مل 

 .(7) ومؽميم٧م طمديثف ،ًمِمٞمخلماُمث٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م أو ىم٤مل: ُمث٤مًم٥م 

ُملم قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل يروهي٤م ويٛمٚمٞمٝم٤م قمغم ىمٚم٧م: وي وي< إذ ُم٤م ذٟم٥م إ

< ًمٙمـ أيـ شمالُمذشمف < ومٙم٠مّن اًمديـ قمٜمد ه١مٓء هق يمتامن ُم٤م ٓ يٕمجٌٝمؿ ُمـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل 

ُؾ  اعمٗمّر ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ٍْ ًٍْض َؾاَم َجَزاء َمـ َي ُروَن بٌَِ ٍُ ُْ ًِْض افَُِْتِٚب َوَت ٌَ ِمُْقَن بِ ْٗ َأَؾُت

ْؿ إَِّٓ  ُُ ٚؾٍِؾ  َذفَِؽ ِمْ ٌَ َذاِب َوَمٚ اهللُّ بِ ًَ وَن إَِػ َأَصدِّ افْ ِٜ ُيَردُّ ََٔٚم
َِ َٔٚ َوَيْقَم اْف ْٕ َِٔٚة افدُّ ِخْزٌي دِم احْلَ

ُِقنَ  َّ ًْ  . (8)  َظامَّ َت

  

                                                           
 . دار اسمـ اجلقزي ، اًمًٕمقدّي٦م .5557: 5ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف)ت: أيب إؿم٤ٌمل(  (5)

 . دار اجلٞمؾ سمػموت. 4>=: 7آؾمتٞمٕم٤مب  (6)

 دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. .>98، رىمؿ: >57: 5ُمٞمزان آقمتدال)ت: قمكم اًمٌج٤موي(  (7)

 .9>ؾمقرة اًمٌ٘مرة :  (8)
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 إلشَٚط حديثف!!اؾساًء: : اهتٚم افراوي بٚفتنٔع ًٚذادًِؽ اف

٠م إًمٞمٝم٤م اخلّمقم طمٞمٜمام رُمل اًمراوي اًمًٜمّل اًمث٘م٦م سم٤مًمتِمّٞمع، هل جمّرد دقمقى، يٚمج

 شمْمٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ اعم٤ًمًمؽ وشمٔمٚمؿ اًمًٌؾ..

يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مل : يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ اعمٓمققمل وًم٘مد ُمر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أّن 

ًٚ ص٤مًمح    !!.وم٘مٞمؾ ًمف ومٞمف .ويم٤من يٖمِمك أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٞم٘مرسمف ويدٟمٞمف ،راؾؤ

 ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل صغم اهلل ؾمٌح٤من اهلل رضمؾ أطم٥م ىمقُم٤مً أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وم٘م٤مل 

 .وهق ثَٜ ،قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

ظِّْل : » اسمـ قمدي ذم إقمالل طمدي٨م قمكم أيْم٤ًم ضمزا  امإُم٤مم ُمـ ذًمؽ و

صديد : طمدي٨م ُمٜمٙمر، وًمٕمؾ اًمٌالء ومٞمف ُمـ اسمـ هلٞمٕم٦م< وم٢مّٟمف ىم٤مل ...شأفػ بٚب مـ افًِؿ

 .(5)اإلؾراط دم افتنٔع

ٚل ابـ ظدي: ـذا ؿىم٤مئاًل: هذا ضمزا  اسمـ قمدي  -ذم شم٤مريخ امإؾمالم-وىمّد رّد اًمذهٌل 

 . ومٚ رأيٝ أحدًا ؿٌِف رمٚه بٚفتنٔع

ذم اًمًػم: ومام ؾمٛمٕمٜم٤م هبذا قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م، سمؾ وٓ قمٚمٛم٧م أّٟمف ُمٗمرط ذم اًمذهٌل وىم٤مل 

 .(6)اًمتِمٞمع، وٓ اًمرضمؾ ُمتّٝمؿ سم٤مًمقوع 

إذا يم٤مٟم٧م قم٤مري٦م ، أو امإومراط ومٞمف ، يقّوح أّن هتٛم٦م اًمراوي سم٤مًمتِمّٞمع  ذاهىمٚم٧م: 

وم٤مطمٗمظ هذا طمٞمٜمئذ ـمٕمٜم٤ًم ذم اًمراوي ُمٓمٚم٘م٤ًم، ٙمقن ٓ شم٘مٌؾ، وٓ شم قمـ اًمدًمٞمؾ يمام هق أقماله،

 ..ومٝمق أصؾ ًمف صمٛمرة يمٌػمة، أيْم٤ًم 

  

                                                           
 . 894:  6اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. :6:  >ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )إرٟم١موط(  (6)
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 روايتف حديٞ افنّسٓؿ احلًُٚين بٚفتنٔع فافذهٌل يتّ  :مثٚل

ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م امإُم٤مم احل٤مومظ احل٤ميمؿ احلًٙم٤مّن ُم٤م ٟمّّمف: اًم٘م٤ميض اعمحدث 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمًٙم٤من اًم٘مرر  أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ

اًمٕم٤مُمري اًمٜمٞم٤ًمسمقري احلٜمٗمل احل٤ميمؿ ويٕمر  سم٤مسمـ احلذاء، ؿمٞمخ ُمت٘مـ ذو قمٜم٤مي٦م شم٤مُم٦م سمٕمٚمؿ 

ًٚ يدل ظذ تنًٔف وخزتف بٚحلديٞ وهق احلدي٨م قم٤مزم امإؾمٜم٤مد...،  ووجدت فف جمًِ

 .(5)ظمؼم رد اًمِمٛمس ًمٕمكم  تهحٔح

 سمٛمجّردإمم ؿمٞمٕمل ، ُمـ أئّٛم٦م إطمٜم٤م  ، ٤مُم٤ًم يمٌػمًا أىمقل: ي٤م ًمٚمٕمج٥م ُمتك اٟم٘مٚم٥م إُم

 وم٠مًمزم ٟمٗمًف اًمٕمٛمؾ هب٤م ؟!! ،إؾمٜم٤مده٤م صحٞمح٤مً أى رواي٦م ٟمٌقّي٦م رأّٟمف روى 

ىمٚم٧م : إُمثٚم٦م قمغم ُمًٚمؽ اجلزا  هذا سمؾ آومؽماء، ٓ حتَم ، ؾمٜمٕمرض ًمٙمثػم 

 ُمٜمٝم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب .. 

  

                                                           
 .5644: 7شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل   (5)



 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع    .........................................................................   021

 ادًِؽ احلٚدي ظؼ: اشتحالل افُذب

 : مٚ ـذب ظذ أحد ـام ـذب ظذ ظعّ هـ(019-21) اإلمٚم افنًٌل

)امإُم٤مم اًمث٘م٦م يٕمكم أظمؼمٟم٤م أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميضىم٤مل: هـ( 674)أظمرج امإُم٤مم قمكّم سمـ اجلٕمد

)امإُم٤مم اًمث٘م٦م ، قمـ اًمِمٕمٌل)سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م(قمـ طمّملم سمـ قمٌٞمد اًمٓمٜم٤مومز، خ م(

بـ أيب  مٚ ـذب ظذ ظعّ ، أحد مـ هذه إمٜ مٚ ـذب ظذ »ىم٤مل:  اًمٙمٌػم قم٤مُمر اًمِمٕمٌل خ م(

 .(5)شضٚفٛ

)امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م، أمحد طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمدأضمري ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل: امإُم٤مم وأظمرضمف 

)سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمهكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من )اًمٕمٜمؼمي صم٘م٦م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اعمثٜمك سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد(

سمف ُمثٚمف ؾمقى :  ، قمـ طمّملمـ قمٌد اهلل اًمٓمح٤من، صم٘م٦م خ م()سم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم خ م(

 .(6) ـام ـذب

 ىمٚم٧م:إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

 وىمد أسم٤مٟم٧م اعم٤ًمًمؽ أٟمٗم٦م أًمقان اًمٙمذب ورضوسمف، ه٤مك ُمٜمٝم٤م..

  مروان بـ احلُؿ: ٓ يًتَٔؿ إمر إّٓ بٚفُذب ظذ ظعّ 

ػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌ (=;6)أظمرج امإُم٤مم، أمحد سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م 

صم٘م٦م اظمتٚمط عم٤م وزم )اسمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض، ، ىم٤مل: أٟم٤م ذيؽ خ(صم٘م٦م ، 664)حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد إصٌٝم٤مّن 

، قمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ  خ م(صم٘م٦م )امإُم٤مم ص٤مطم٥م اًمًػمة، قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  خ م(اًم٘مْم٤مء 

 ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا،، ُمٓمٝمر )اًمًج٤مدقمـ قمكم سمـ طمًلم  ، م(، صم٘م٦م صدوق يمثػم اًمٕم٤ٌمدة)إصٖمرطمًلم 

ىم٤مل: ىم٤مل زم ُمروان سمـ احلٙمؿ: ُم٤م يم٤من ذم اًم٘مقم أطمد أدومع قمـ ص٤مطمٌٜم٤م< يٕمٜمل: قمثامن خ م( 

 سمـ قمٗم٤من، ُمـ ص٤مطمٌٙمؿ، يٕمٜمل: قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. 

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم ٟم٤مدر ، سمػموت.68:7، رىمؿ : :79:  ُمًٜمد اسمـ اجلٕمد )ت: قم٤مُمر طمٞمدر( (5)

 ًمري٤مض ، اًمًٕمقدي٦م .. دار اًمقـمـ ، ا6975: 9اًمنميٕم٦م ًممضمري   (6)
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 . (5) ٓ يًتَٔؿ إمر إّٓ بذاك؟!. ىم٤مل: ؾام بٚفُؿ تًٌقٕف ظذ ادْٚبرىمٚم٧م: 

 .(6)، قمـ قمٛمرؿقي ب٘شْٚدٍ ىم٤مل اًمذهٌل: رواه اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م  

ّٕف ؿتؾ ذا افثديٜ= هؿٜ ؾوٚئؾ ظّع    ـذب ظّرو بـ افًٚص أ

)إُم٤مم صم٘م٦م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك ( هـ849)أظمرج احل٤ميمؿ 

، ىم٤مٓ: صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمث٘مٗمل )إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم(، وحمٛمد سمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب احل٤مومظ صم٧ٌم(

)سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل، إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم ، صمٜم٤م ضمرير)إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(ٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، صمٜم٤م ىمت)إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم(

)ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م، ، قمـ أيب وائؾ )إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم ؾمٞمام قمـ أيب وائؾ خ م(، قمـ إقمٛمشجمٛمع قمٚمٞمف، خ م(

، ىم٤مل: ىم٤مًم٧م زم قم٤مئِم٦م، ريض )سمـ إضمدع، إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم وم٘مٞمف خ م(، قمـ ُمنوق إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

. وم٘مٚم٧م هل٤م: ًمئـ صدىم٧م رؤي٤مك، ًمتٙمقٟمـ  رأيتْل ظذ تؾ وحقيل بَر تْحرإيّن قمٜمٝم٤م:  اهلل

طمقًمؽ ُمٚمحٛم٦م. ىم٤مًم٧م: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ ذك، سمئس ُم٤م ىمٚم٧م. وم٘مٚم٧م هل٤م: ومٚمٕمّٚمف إن يم٤من أُمرًا 

ومٚماّم يم٤من سمٕمُد،   ك.وم٘م٤مًم٧م: واهلل ٕن أظمّر ُمـ اًمًامء أطم٥م إزّم ُمـ أن أومٕمؾ ذًمؽ.قؤؾمٞمً

يض اهلل قمٜمف ىمتؾ ذا اًمثدي٦م، وم٘م٤مًم٧م زم: إذا أٟم٧م ىمدُم٧م اًمٙمقوم٦م ذيمر قمٜمده٤م أّن قمٚمٞم٤ًم ر

 وم٤ميمت٥م زم ٟم٤مؾم٤ًم ممّـ ؿمٝمد ذًمؽ، ممّـ شمٕمر  ُمـ أهؾ اًمٌٚمد.

ومٚماّم ىمدُم٧م وضمدت اًمٜم٤مس أؿمٞم٤مقم٤ًم، ومٙمت٧ٌم هل٤م ُمـ يمؾ ؿمٞمع قمنمة ممّـ ؿمٝمد ذًمؽ 

 . ّكف ؿتِف بف زظؿ يل إّٔ ، ؾّٕ٘ فًـ اهلل ظّرو بـ افًٚصىم٤مل: وم٠مشمٞمتٝم٤م سمِمٝم٤مدهتؿ وم٘م٤مًم٧م: 

ُمثٚمف ىم٤مل ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه. و

دًا ؾٓق مـ أهؾ افّْٚر بمـ ـذ»اعمتقاشمر: ذم اًمٜمٌل وىمد ىم٤مل  (.7)اًمذهٌل  ّّ وٓ ش ظّع متً

 ٟمٓمٞمؾ .

  

                                                           
 . اًمٗم٤مروق احلديث٦م ، اًم٘م٤مهرة.45=7، رىمؿ: ;5=: 6شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )ت: صالح هالل(  (5)

 ، ؾمػمة اًمراؿمديـ. اًمرؾم٤مًم٦م .654:  ًمٚمذهٌل )ت: إرٟم١موط( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (6)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت.88;:، رىمؿ: 58: 8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (7)
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ّٜٔ يًٌْقن ؾوٚئؾ ظّع إػ ظثامن زورًا !!اإلمٚم   افزهري: بْق أم

سمـ قمامر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق زُمٞمؾ ؾمامك أظمرج أمحد وقمٌد اًمرزاق قمـ قمٙمرُم٦م 

 ش. بـ أيب ضٚفٛ ـٚتٛ افُتٚب يقم احلدئٌٜ ظعّ »احلٜمٗمل، أّٟمف ؾمٛمع اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: 

)إُم٤مم :  ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٜمف اًمزهري)إُم٤مم صم٘م٦م خ م(: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر)إُم٤مم صم٘م٦م خ م( ىم٤مل قمٌد اًمرزاق

ؿٚفقا: ظثامن: يًْل  بـ أيب ضٚفٛ، وفق شٖفٝ ظْف هٗٓء هق ظعّ ومْمحؽ وىم٤مل:  صم٘م٦م خ م(

 . (5) بْل أمٜٔ

ٟم٤ٌمء أّن يامء وإحي٤مء وإ. وومٞمف إاًمِمٞمخلمصحٞمح قمغم ذط اًمث٤مّن  ؾمٜم٤مدامإأىمقل: 

< هىمٝم٤م سمٜمق أُمّٞم٦م سم٘مّقة إّٟمام هل ًمٕمكمّ وهمػم قمثامن يمثػمًا ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ اعمٜمًقسم٦م ًمٕمثامن 

 .< سمٖمْم٤ًم ًمفوؾمحر اًمديٜم٤مر شم٤مرة أظمرى ،اًمًٞمػ شم٤مرة

 .مًٚويٜ: ـٔدًا فًع أمحد بـ حٌْؾ: مدح 

، أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم )اسمـ اًمٓمػم صم٘م٦م( ىم٤مل اسمـ اجلقزي: أٟم٠ٌمٟم٤م ه٦ٌم اهلل سمـ أمحد اجلريري

، طمدصمٜم٤م أسمق احلًلم قمٌد )امإُم٤مم اًمث٘م٦م ص٤مطم٥م اًمًٜمـ( ، أٟم٠ٌمٟم٤م اًمدارىمٓمٜمل)اًمٕمِم٤مري ، صم٘م٦م(سمـ اًمٗمتح

، طمدصمٜم٤م أسمق ـ سمٞم٤من، وًمٞمس: ٟمٞم٤مر()وصم٘مف اخلٓمٞم٥م، وىم٤مل اسم اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمٞم٤مر اًمٌزاز

، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ (احلًـ سمـ ضمٕمٗمر، حمدث ُمِمٝمقر، ُم٘مٌقل) ؾمٕمٞمد سمـ احلرذم

 ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أيب وم٘مٚم٧م ُم٤م شم٘مقل ذم قمكم وُمٕم٤موي٦م؟!. 

وم٠مـمرق صمؿ ىم٤مل: إيش أىمقل ومٞمٝمام< إّن قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من يمثػم إقمداء ومٗمتش 

 .(6)يمٞم٤مدًا ُمٜمٝمؿ ًمف  <وا، ومج٤مءوا إمم رضمؾ ىمد طم٤مرسمف وىم٤مشمٚمف وم٠مـمروهأقمداؤه ًمف قمٞم٤ًٌم ومٚمؿ جيد

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ىمقّي، ُمٕمٜم٤مه ُمتقاشمر. وٓ يًع خمتٍمٟم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمف، ومٝمذا وطمده 

 حيت٤مج إمم ُمّمٜمػ !!.

                                                           
 . 5445، رىمؿ : 4=9:  6. ومْم٤مئؾ أمحد 65;=، رىمؿ : 786:  9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (5)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.68:  6ُمقوققم٤مت اسمـ اجلقزي  (6)
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ّٜ يًتحِقن افُذب هـ(5;;)اإلمٚم افًٌُل ًّ  : احلْٚبِٜ ادج

ؿ ة ٓ شمقضمد ذم همػمهؿ وهق أّّن زي٤مد،  ادجًّٜٓ ؾمٞمام  ،ادٌتدظٜ وذمىم٤مل اًمًٌٙمل: 

سمام يًقءه ذم ٟمٗمًف  ،قمغم ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة افنٓٚدةو ،فْكة مذهٌٓؿ يرون افُذب

 ،ويزداد طمٜم٘مٝمؿ وشم٘مرهبؿ إمم اهلل سم٤مًمٙمذب قمٚمٞمف ،ٓقمت٘م٤مدهؿ شم٠ميٞمداً  <بٚفُذب ،وُم٤مًمف

وىمد شمزايد ...، ٓ حيؾ دًِؿ أن يًتز ـالمٓؿومٝم١مٓء  ..<سمٛم٘مدار زي٤مدشمف ذم اًمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ

ومّم٤مروا يرون اًمٙمذب قمغم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ذم ، ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا ادجًّٜاحل٤مل سم٤مخلٓم٤مسمٞم٦م وهؿ 

يمٌػمهؿ  وسمٚمٖمٜمل أنّ < سمٙمؾ ُم٤م يًقءه ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف -ٓ ؾمٞمام اًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝمؿ-اًمٕم٘مٞمدة 

 :ىم٤مل ؟!.أًم٧ًم شمٕمت٘مد أن دُمف طمالل :وم٘م٤مل ؟!.اؾمتٗمتك ذم ؿم٤مومٕمل أيِمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمٙمذب

ومٝمذه ...، وم٤مؿمٝمد وادومع وم٤ًمده قمـ اعمًٚمٛملم <ذًمؽ دون دُمفومام دون  :ىم٤مل .ٟمٕمؿ

-عم٤م سمٚمغ قمٚمامؤهؿ ، وًمق قمدوا قمدداً  ،ؿ أهؾ اًمًٜم٦موأّّن  ،ؿ اعمًٚمٛمقنويرون أّّن  ،قم٘مٞمدهتؿ

يًتزون إػ  ثؿّ  ،٦مويٙمٗمرون هم٤مًم٥م قمٚمامء إُمّ  ،يٕمتؼم ُمٌٚمٖم٤مً  -وٓ ظٚمل ؾٔٓؿ ظذ احلََٜٔ

 .(5)يء اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ وهق مْٓؿ بر

ّٜ يًتحِقن ؿذف افًِامء هـ( 170)ابـ ظًٚـر ًّ ًٚ.: احلْٚبِٜ ادج  ـذب

مج٤مقم٦م ُمـ  إنّ ىم٤مل احل٤مومظ امإُم٤مم اسمـ قم٤ًميمر ذم يمت٤مسمف شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي: 

أفمٝمروا سمٌٖمداد ُمـ اًمٌدع اًمٗمٔمٞمٕم٦م  ،بٚحلٌِْٜٔ ادتقشّغ ،وإوبٚش افرظٚع احلنقيٜ

ز سمف ىم٤مدح ذم أصؾ وٓ دمقَّ  ،قطمدقمـ ُم واعمخ٤مزي اًمِمٜمٞمٕم٦م ُم٤ممل يتًٛمح سمف ُمٚمحد ومْمالً 

 ،يمؾ ُمـ يٜمزه اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وضمؾ قمـ اًمٜم٘م٤مئص وأوم٤متوًٌٕقا  ،اًمنميٕم٦م وٓ ُمٕمٓمؾ

ويٕمٔمٛمف قمـ اًمتٖمػم ُمـ  ،وي٘مدؾمف قمـ احلٚمقل واًمزوال ،ويٜمٗمك قمٜمف احلدوث واًمتِمٌٞمٝم٤مت

 ،واًمٓمٖمٞم٤من إػ افٍُر ،وطمدوث احلقادث ومٞمف ،ذم احلقادث وقمـ طمٚمقًمف ،طم٤مل إمم طم٤مل

وقمّم٤مسم٦م  وصمٚم٥م أهؾ احلؼ ،وشمٜم٤مهقا ذم ىمذ  إئٛم٦م اعم٤مولم ،٤موم٤مة أهؾ احلؼ وامإيامنوُمٜم

واًمٓمرىم٤مت  ،واعم٤ًمضمد وإؾمقاق ،واعمِم٤مهد واعمح٤مومؾ ،وًمٕمٜمٝمؿ ذم اجلقاُمع ،اًمديـ

 ،وُمدهؿ ذم ـمٖمٞم٤مّنؿ اًمٖمل واًمْمالل ،همرهؿ اًمٓمٛمع وامإمه٤مل صمؿّ  ،واخلٚمقة واجلامقم٤مت

                                                           
 . دار هجر ، ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم .:5: 6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى)ت: حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل وقمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق(  (5)
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وضمٕمٚمقا أومٕم٤مًمف  ،وهق ًمٚمنميٕم٦م اًمٕمروة اًمقصم٘مك ،دىإمم اًمٓمٕمـ ومٞمٛمـ يٕمتْمد سمف أئٛم٦م اهل

 ...،رمح٦م اهلل قمٚمٞمف وأصح٤مسمف اًم٘مدح ذم اًمِم٤مومٕملوشمرىمقا ُمـ ذًمؽ إمم  ،اًمديٜمٞم٦م ُمٕم٤مص دٟمٞم٦م

ادًٌقد ذو  افتكيح بٖنّ  ومتٚدت احلنقيٜ دم والفتٓٚ واإلسار ظذ جٓٚفتٓٚ وأبق إّٓ 

 ،دد ظذ محٚر دم صقرة صٚب أمردويس ،وإٔف يْزل بذاتف ،وهلقات وإٔٚمؾ ،ؿدم وأرضاس

وحٍظ ذفؽ ظْٓؿ وظِِقه  ،ودم رجِٔف ًٕالن مـ ذهٛ ،وظِٔف تٚج يِّع ،بنًر ؿىط

ٚ جترى ظذ ّن أوأن هذه إخٌٚر ٓ تٖويؾ هلٚ و ،وإػ افًقام أفَقه ،ودوٕقه دم ـتٌٓؿ

 ،ـهٓٔؾ اخلٔؾ ،ف تًٚػ يتُِؿ بهقت ـٚفرظدّٕ أو ،وتًتَد ـام ورد فٍيٓٚ ،طقاهرهٚ

ُمٜمٕمقت سم٤مًمٕمٚمؿ  ،اهلل شمٕم٤ممم ُمقصق  سمّمٗم٤مت اجلالل إنّ  :ويٜم٘مٛمقن قمغم أهؾ احلؼ ًم٘مقهلؿ

ف يتٕم٤ممم ٟمّ أوهذه اًمّمٗم٤مت ىمديٛم٦م و ،واًم٘مدرة واًمًٛمع واًمٌٍم واحلٞم٤مة وامإرادة واًمٙمالم

 وٓ شمِمٌٞمف يمالُمف سمٙمالم ،وٓ جيقز شمِمٌٞمف ذاشمف سمذات اعمخٚمقىملم ،قمـ ىمٌقل احلقادث

 .(5)اعمخٚمقىملم 

ٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م احلِمقّي٦م، هؿ ؾمٚمػ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وىمد يم٤مٟمقا ىمٚم٧م: ه١مٓ ًّ ء اعمج

ُمٜمٌقذيـ، ًمٙمـ ضم٤مء اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٠مّصؾ عم٤م ىم٤مًمقا ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م وهمػمه، ومٕم٤مؿم٧م 

 أومٙم٤مرهؿ إمم اًمٞمقم.

 حالل، وافهدق حرام حٍص بـ ؽٔٚث: افُذب ظذ افهٚدق

: طمدصمٜم٤م هـ(9;6ق طم٤مشمؿ اًمرازي )امإُم٤مم أسم: طمدصمٜمل أيب  هـ(;76)ىم٤مل امإُم٤مم اسمـ أيب طم٤مشمؿ

)طم٤مضم٥م ه٤مرون يمت٥م اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل :  هـ، صم٘م٦م خ م(666)اًمٜمخٕمل  قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث

وم٘م٤مل: ٓ حتدث قمـ ضمٕمٗمر سمـ  هـ، صم٘م٦م خ م(8=5)طمٗمص سمـ همٞم٤مث  يبأإمم  هـ(>64اًمرؿمٞمد 

  .(هـ >58)حمٛمد

)اًمّم٤مدق د حيدث قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛم، سمٌٖمداد  يهذا أسمق اًمٌخؽم :يبوم٘مٚم٧م ٕ

  .ٜمٝمكقم٤مضمٞم٥م وٓ يُ سم٤مٕ( 

                                                           
 هـ.;578ُمٓمٌٕم٦م اًمتقومٞمؼ دُمِمؼ ، ؾمٜم٦م اًمٓمٌع : . 754شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي:  (5)
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 ،ٚ مـ يُذب ظذ جًٍر بـ حمّد ؾال يٌٚفقن بفأمّ  لّ يٚ بْ: )طمٗمص سمـ همٞم٤مث( وم٘م٤مل

 .(5) ذ جًٍر ؾال يًجٌٓؿظٚ مـ يهدق مّ أو

ىمٚم٧م: وي وي..< ومديـ أهؾ اًمًٜم٦م اًمِم٤مئع قمٝمد سمٜمل اًمٕم٤ٌمس، هق اؾمتحالل 

 ّؿ طمرام .، أُّم٤م اًمّمدق قمٜمف ومحرام صماًمٙمذب قمغم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

                                                           
 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد .:55، رىمؿ: 69: =اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ  (5)
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 ادًِؽ افثٚين ظؼ: تدفٔس اشؿ افراوي افثَٜ إلشَٚضف

هذا ُمًٚمؽ ظمٌٞم٨م ُمـ ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس ومْم٤مئؾ قمكّم وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف، ؾمٞمام 

< وؾمػميؽ هذا اًمٙمت٤مب أُمثٚم٦م ظمٓمػمة ذم ذًمؽ..< ُمٜمٝم٤م حيٞمك اعمٜمّمقصلم قمـ اًمٜمٌّل 

ٌّف قمٚمٞمف اًمِم ٞمخ اًمٕمالُم٦م سمـ يٕمغم اًمراوي ذم ومْم٤مئؾ قمكّم وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف..< وهق ُم٤م ٟم

 طمًـ سمـ ومرطم٤من اعم٤مًمٙمل ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤موي٦م ومرقمقن هذه إُّم٦م..

 هبذا آؾمؿ.. -ذم يمت٥م احلدي٨م واًمرضم٤مل-ىمٚم٧م: ًمٌٞم٤من ذًمؽ هٜم٤مك صمالصم٦م رواة 

، وهذا ذم ُمّم٤مدرهؿ صم٘م٦م، ُمـ ُمِم٤ميخ اًمٌخ٤مري ذم حئك بـ يًذ ادحٚريب: إول

 اًمّمحٞمح.

، وهذا صم٘م٦م، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه، ُقدمحئك بـ يًذ افتّٔل، أبق ادحٔٚة اف:افثٚين

 اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ.

، اًمراوي ذم ُمث٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م وومْم٤مئؾ حئك بـ يًذ إشِّل افُقدم: افثٚفٞ

 قمكّم، واعمٕمرو  أّّنؿ وٕمٗمقا طمديثف سم٢ممج٤مع.

ويرّده أّن شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ًمألؾمٚمٛمل، شمدًمٞمس ظمٌٞم٨م ويمذب ُمٚمٕمقن..< إذ إؾمٚمٛمل هق 

٦م دون ظمال  ُمٕمتد سمف..< يدّل قمغم ذًمؽ قمدا يمقّنام يمقومٞملم، قمٞمٜمف أسمق اعمحّٞم٤مة اًمٙمقذم اًمث٘م

 ذم ـمٌ٘م٦م واطمدة، وقمدا اؿمؽمايمٝمام ذم يمثػم ُمـ اعمِم٤ميخ واًمتالُمٞمذ ..و

، وحمٛمد سمـ قمكم )صم٘م٦م( طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمرانهـ( ذم اعمِمٙمؾ: 765ىمقُل اًمٓمح٤موي)

أبق ادحٔٚة ٤م ، ىم٤مل: طمدصمٜم)صم٘م٦م( ، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح إزدي)صم٘م٦م(سمـ داود

 . (5) ...، قمـ إقمٛمشحئك بـ يًذ إشِّل

وأيب ادحٔٚة حئك :  روى قمـ...،-ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمح٤مريب –وىم٤مل اعمزي

 .(6) بـ يًذ إشِّل

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م . 6867. رىمؿ: 654: :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت: سمِم٤مر قمقاد .5;: :6هتذي٥م اًمٙمامل  (6)
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، صمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب )صم٘م٦م( طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ همٜم٤مموىم٤مل امإُم٤مم اًمٓمؼماّن ذم اعمٕمجؿ: 

   .  (5) ...حئك بـ يًذ إشِّل أبق ادحٔٚة، صمٜم٤م ٜمػ()امإُم٤مم اًمث٘م٦م، ص٤مطم٥م اعمّم ؿمٞم٦ٌم

ٟمّص ذم أّن أسم٤م اعمحٞم٤مة هق قمٞمٜمف  -وهٜم٤مك همػم ذًمؽ مم٤ّم مل ٟمنده-أىمقل: ومٝمذا 

 . (6) إؾمٚمٛمل، يدّل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم شمّمحٞمح احل٤ميمؿ عمٜمٗمرداشمف سميس ىم٤مـمع

ٌّف إمم أصؾ هم٤مي٦م ذم إمهّٞم٦م، ومٚمرسمام شمٜم٤ميمد اًمٌٕمض سم٤مهّت  ٤مم احل٤ميمؿ سم٤مًمت٤ًمهؾ وهٞمٝمٜم٤م ٟمٜم

 ًمدرضم٦م أّٟمف يّمحح عمـ أمجٕمقا قمغم وٕمٗمف أو يمذسمف يم٤مٕؾمٚمٛمل اعمزقمقم!!. 

ًمٙمـ سم٤من ضمٚمٞم٤ًم أّن هذا قمغم إـمالىمف اومؽماء قمغم احل٤ميمؿ ُمـ أظم٨ٌم آومؽماء< وم٤معمجٛمع 

اعمٖم٤ميرة سمٞمٜمف وسملم أيب اعمحٞم٤مة، ، صمّؿ قمغم وٕمٗمف ذم زقمٛمٝمؿ، يم٤مٕؾمٚمٛمل ُمـ سمٕمد اًمتدًمٞمس 

 ، ٓ يٕمرومف احل٤ميمؿ ومل يرو قمٜمف..هق ُمـ اظمؽماقمٝمؿ

وُمـ أًمٕمـ اًمتدًمٞمس أيْم٤ًم دقمقاهؿ امإمج٤مع قمغم وٕمػ حيٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل، 

ُمع أّٟمف صم٘م٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء، همػم ُمٓمٕمقن ومٞمف، طمتك ُمع امإهمامض قمـ يمقٟمف ُمتحدًا ُمع حيٞمك 

 سمـ يٕمغم أيب اعمحّٞم٤مة ، يدّل قمغم ذًمؽ..

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد ـ( ىم٤مل: ه754ُم٤م أظمرضمف امإُم٤مم اًمٓمؼمي )ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ

)اًمقراق ؿمٞمخ  ىم٤مل طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من )سمـ زريؼ اخلّٞم٤مط، صم٘م٦م سم٢مـمالق(اجل٤ٌمر

 .(7) ... قمـ قمغم سمـ ُمقؾمك وـٚن ثَٜؾمٚمٛمل إىم٤مل طمدصمٜمك حيٞمك سمـ يٕمغم  اًمٌخ٤مري، صم٘م٦م(

بف حئك بـ يًذ  تٍردوهذا طمدي٨م همري٥م يمام ىمد وصم٘مف اسمـ ؿم٤مهلم ذم ىمقًمف: 

ُمـ  هذا حديٞ صحٔح واهلل اقمٚمؿ أنّ ...، واًمذي قمٜمدٟم٤م ـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مقم شِّلإ

 .(8)ف ؾمٛمٕمف حيٞمك سمـ يٕمغم قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىمديامً ف ًمٕمٚمّ ٟمّ أوذًمؽ  <اًمقضمٝملم مجٞمٕم٤مً 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة. 6;6، رىمؿ: 545: 68 اًمٙمٌػم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.8:86، رىمؿ: =57: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)

 . إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ، سمػموت، ًمٌٜم٤من.95اعمٜمتخ٥م ُمـ ذيؾ اعمذّيؾ ًمٚمٓمؼمي:  (7)

 ًمٗمٙمر. . قمٛمرو اًمٕمٛمروي، دار ا667: 57شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ (8)
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 ىمٚم٧م: شمّمحٞمح ُم٤م يٜمٗمرد سمف اًمراوي يراد  شمقصمٞم٘مف يمام ٓ خيٗمك.

، وهق اًمتدىمٞمؼ  اًمزسمدة : يم٤من هذا أطمد أهمراوٜم٤م اًمٕم٤مرو٦م ذم شمّمٜمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب

ومٞمٛمـ ُوّٕمػ ضمزاوم٤ًم ُمـ رواة أهؾ اًمًٜم٦م، أقمٜمل اًمٜم٤مىمٚملم ومْم٤مئؾ قمكم وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف، 

ومٙمثػم ُمـ احل٘م٤مئؼ، سمزقمؿ اًمْمٕمػ واومؽماء اًمتٝمٛم٦م، ىمد وٞمّٕم٧م هبذا اعمًٚمؽ اعمٚمٕمقن، 

 وؾمت٠مشمٞمؽ أُمثٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ـمٞم٤ّمت هذا اًمٙمت٤مب اعمتقاوع .. 

 يٞادًِؽ افثٚفٞ ظؼ: افتٖويؾ افٌٚضؾ فِحد

ذيمر ذايمر ىمقل  وإنْ ذم أصح٤مب هذا اعمًٚمؽ:  (هـ271)ُم٣م ىمقل امإُم٤مم اسمـ ىمتٞم٦ٌم

وأؿم٤ٌمه ش إٔٝ مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك»و: ش.  مـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه»اًمٜمٌل: 

 ،< سمٖمْم٤ًم ُمٜمٝمؿ ًمٚمراومْم٦مفْٔتَهقه ويٌخًقه حَف :افتًّقا فتِؽ إحٚديٞ ادخٚرجهذا 

 .(5)ٌٌٝمؿ ُم٤م ٓ يٚمزُمف، وهذا هق اجلٝمؾ سمٕمٞمٜمفقمٚمٞمف اًمًالم سمً وإًمزاُم٤ًم ًمٕمكمّ 

ىمٚم٧م: ُمًٚمؽ زّم اًمٚم٤ًمن هذا، يٚمج٠مؤون إًمٞمف، إذا ومِم٧م سمٕمض إطم٤مدي٨م اجلٚمٞمٚم٦م 

اعمتقاشمر أن أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ ظمّمقص  رهمؿ امإرادة< ومٛمـ ذًمؽ رضهبؿ ٟمص اًمٜمٌل 

< ًمٞمدظمٚمقا اًمزوضم٤مت قمٜمقة، ُمع أّن اًمٜمٌل ذم سمٕمض اًمٓمرق أهؾ اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم

 اًمّمحٞمح٦م أظمرج أم ؾمٚمٛم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م . وىمس قمغم ذًمؽ .. احلًٜم٦م سمؾ

 افَتؾ: اإلمٚم افًْٚئل ّٕقذجًٚ  رابع ظؼ:دًِؽ افا

ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم: روى أسمق قمٌد اهلل سمـ ُمٜمدة، قمـ محزة اًمٕم٘مٌل اعمٍمي 

وهمػمه، أن اًمٜم٤ًمئل ظمرج ُمـ ُمٍم ذم آظمر قمٛمره إمم دُمِمؼ ومًئؾ هب٤م قمـ ُمٕم٤موي٦م، وُم٤م 

ْم٤مئٚمف. وم٘م٤مل: ٓ  يرى رأؾم٤م سمرأس طمتك يٗمْمؾ؟!. ىم٤مل: ومام زاًمقا يدومٕمقن ذم ضم٤مء ذم وم

ظمّمٞمتٞمف طمتك أظمرج ُمـ اعمًجد، صمّؿ محؾ إمم ُمٙم٦م ومتقذم هب٤م...، ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ظمرج 

 .افنٓٚدةطم٤مضم٤ًم وم٤مُمتحـ سمدُمِمؼ، وأدرك 

                                                           
 . دار اًمراي٦م، ت : قمٛمر أسمق قمٛمر. 98آظمتال  ذم اًمٚمٗمظ )اسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمدٟمٞمقري( :  (5)
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وىم٤مل اًمذهٌل ذم ٟمٗمس اعمقوع: ومل يٙمـ أطمد ذم رأس اًمثالث ُم٤مئ٦م أطمٗمظ ُمـ 

ومـ أيب ، ومـ أيب داود، أحذق بٚحلديٞ وظِِف ورجٚفف مـ مًِؿهق  اًمٜم٤ًمئل..<

، إّٓ أّن ومٞمف ىمٚمٞمؾ شمِمٞمع، واٟمحرا  قمـ وأيب زرظٜ، جٚر دم موامر افٌخٚري، وهق ظًٔك

 اهـ. سمحروومف.. (5)ظمّمقم امإُم٤مم قمكّم< يمٛمٕم٤موي٦م وقمٛمرو، واهلل ي٤ًمحمف

ُمِم٤ميخ ُمٍم ذم قمٍمه، : يم٤من أوم٘مف )يٛمدح اًمٜم٤ًمئل(وىم٤مل اسمـ يمثػم: ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل 

وأقمرومٝمؿ سم٤مًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ ُمـ أصم٤مر، وأقمرومٝمؿ سم٤مًمرضم٤مل، ومٚمام سمٚمغ هذا اعمٌٚمغ 

طمًدوه ومخرج إمم اًمرُمٚم٦م، ومًئؾ قمـ ومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م وم٠مُمًؽ قمٜمف وميسمقه ذم اجل٤مُمع، 

، ُمع ُم٤م رزق مَتقًٓ صٓٔداً وم٘م٤مل: أظمرضمقّن إمم ُمٙم٦م، وم٠مظمرضمقه وهق قمٚمٞمؾ، ومتقذم سمٛمٙم٦م 

 ق اًمِمٝم٤مدة ذم آظمر قمٛمره .ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ رز

وطمٙمك اسمـ يمثػم ذم ٟمٗمس اعمقوع قمـ اسمـ ظمٚمٙم٤من: أٟمف شمقذم ذم ؿمٕم٤ٌمن ُمـ هذه 

اًمًٜم٦م، وأٟمف إٟمام صٜمػ اخلّم٤مئص ذم ومْمؾ قمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م< ّٕٟمف رأى أهؾ دُمِمؼ طملم 

ىمدُمٝم٤م ذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمالصمامئ٦م قمٜمدهؿ ٟمٗمرة ُمـ قمكم، وؾم٠مًمقه قمـ ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل ُم٤م ىم٤مل، 

 .(6)ٞمتٞمف ومامت ومدىم٘مقه ذم ظمّم

دظمؾ دُمِمؼ ومذيمر  -ومٞمام ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه–شمقاشمر أّن امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل رمحف اهلل 

ريض اهلل قمٜمف وم٘مٞمؾ ًمف: ومٛمٕم٤موي٦م؟! وم٘م٤مل: ُم٤م يمٗم٤مه أن يذه٥م رأؾم٤ًم سمرأس  ومْم٤مئؾ قمكمّ 

طمتك ٟمذيمر ًمف ومْم٤مئؾ< ومُدومع ذم ظمّمٞمتٞمف طمتك أذ  قمغم اعمقت، وم٠مظمرج ومامت سم٤مًمرُمٚم٦م 

 .(7)الث وصمالصمامئ٦م ومحؾ ًمٚمٛم٘مدس أو ُمٙم٦م ومدومـ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة أو ومٚمًٓملم ؾمٜم٦م صم

                                                           
 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اهلٜمد .8:9: 9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (5)

 .  دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. ت : قمكم ؿمػمي. 585:  55شم٤مريخ اسمـ يمثػم  (6)

 . 77: 5ًمّمٖمػم ًمٚمٛمٜم٤موي ومٞمض اًم٘مدير  ذم ذح اجل٤مُمع ا  (7)
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  : افهحٚبٜ أهؾ ظذراء ّٕقذجًٚ ظّع.. مًٚويٜ يَتؾ صًٜٔ

ًمٞمس شمٕم٤مـمل ُمًٚمؽ اًم٘متؾ سم٤مًمٌمء اجلديد قمغم اخلٚمػ، سمؾ هق ُمـ أضمرأ ُم٤ًمًمؽ 

ـ ، ؾمٞمام ُمٕم٤موي٦م اًمٗم٤مضمر وُمووأد اعمٜمٝم٩م واًمٓمري٘م٦م  اًمًٚمػ ًمٓمٛمس احل٘مٞم٘م٦م وىمتؾ اًمنميٕم٦م

ذب ُمـ يم٠مس اًمٜمّم٥م يم٠مؾمف..< وم٘متٚمف اًمّمح٤ميب اًمٙمٌػم طمجر سمـ إدسمر روقان اهلل 

ُمـ اعمتقاشمرات اعمٕمٚمقُم٦م رضورة ٕرسم٤مب اًمتقاريخ وهمػمهؿ، ٟمذيمر سمٕمض قمٚمٞمف، شمٕم٤ممم 

وضمؾ همروٜم٤م ويًتٛمٞمٚمف امإؾمٜم٤مد< اًمٓمرق ذم ذًمؽ، ًمٞم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ شمًتٝمقيف اًمٓمرق 

< ٤مء حمٌل قمكم وآل حمٛمد عمجرد طمٌٝمؿ إصم٤ٌمت أّن إُمقيلم ٓ يتقرقمقن قمـ ؾمٗمؽ دُم

 ٤مٔيت :يمه٤مك ـمروم٤ًم ُمٜمف 

 افىريؼ إّول: ظـ ظٚئنٜ ..

ذم اعمٕمروم٦م طمدصمٜم٤م طمرُمٚم٦م، صمٜم٤م اسمـ وه٥م، ( ;;6)ىم٤مل اًمٗمًقي، يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من 

أظمؼمّن اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ أيب إؾمقد، ىم٤مل: دظمؾ ُمٕم٤موي٦م قمغم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م محٚمؽ قمغم 

٤مسمف؟!. وم٘م٤مل: ي٤م أم اعم١مُمٜملم إّّن رأي٧م ىمتٚمٝمؿ إصالطم٤ًم ىمتؾ أهؾ قمذراء طمجرا وأصح

شَٔتؾ بًذراء ٕٚس »ًمألُم٦م، وأن سم٘م٤مءهؿ وم٤ًمد، وم٘م٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 ش..يٌوٛ اهلل هلؿ وأهؾ افًامء

ذم اعمحـ ىم٤مل: وطمدصمٜمل  (777)وأظمرضمف أسمق اًمٕمرب، حمٛمد سمـ أمحد إومري٘مل 

 .(5)ثٚمف قمٞمًك سمـ ُمًٙملم قمـ ؾمحٜمقن قمـ اسمـ وه٥م سمف ُم

ُمرؾمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وىمد ُم٣م أّن اسمـ هلٞمٕم٦م صم٘م٦م أىمقل: 

 ..قُمّؾ سم٤مٟٓم٘مٓم٤معًمٙمـ صحٞمح احلدي٨م إذا روى قمٜمف أطمد اًمٕم٤ٌمدًم٦م..، 

يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ وم٢مّٟمف  < وٓ يّي 

، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ومقق اًمقصػ، خ م( )امإُم٤مم ، قمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك)صم٘م٦م م(اجلٕمٗمل ُمِمٙمداٟم٦م

أّن ُمٕم٤موي٦م عم٤م طم٩م أشمك سم٤مب )صم٘م٦م وم٘مٞمف خ م( ، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م  )اعمٙمل، صم٘م٦م خ م( أيب يزيد

                                                           
 . دار اًمٕمٚمقم، اًمري٤مض. ت : قمٛمر ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمكم .584اعمحـ )أسمق اًمٕمرب إومري٘مل( :   (5)
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قم٤مئِم٦م رمحٝم٤م اهلل يًت٠مذن ومٚمؿ شم٠مذن ًمف، ومٚمؿ يزل هب٤م ذيمقان همالُمٝم٤م طمتك أذٟم٧م ًمف، 

ٞمٝم٤م اًمدُم٤مء ومذيمرت أُمر طمجر، وم٘م٤مل: ظمِمٞم٧م ومتٜم٦م ومٙم٤من ىمتٚمف ظمػمًا ُمـ طمرب هتراق وم

 .(5)وشمًتحؾ اعمح٤مرم، ومدقمٞمٜمل يٗمٕمؾ اهلل يب ُم٤م يِم٤مء، وم٘م٤مًم٧م: ٟمدقمؽ واهلل، ٟمدقمؽ واهلل

 أىمقل: ُمرؾمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ. يِمٝمد ًمف ..

، قمـ  )ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٛمٞم٤من اًمْمٌل صم٘م٦م خ م( ُم٤م أظمرضمف اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمدويف

صمٜم٤م قمـ دِّ ، ىم٤مل: طُم )اًمِمٞم٤ٌمّن صم٘م٦م خ م( ، قمـ قمقام سمـ طمقؿم٥م)سمـ سمِمػم اًمًٚمٛمل صم٘م٦م خ م(هِمٞمؿ

ّٕٚ مل ْٕق ٕمر، إّٓ ؽٌِْٚ ظِٔف شٍٓٚؤٕٚ، فُٚن يل ودًٚويٜ دم ؿتؾ ىم٤مًم٧م:  قم٤مئِم٦م أّّن٤م فقٓ أ

 .(6)حجر وأصحٚبف حٚل

ُمرؾمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. يِمٝمد ًمٚمٛمراؾمٞمؾ اًمّمحٞمح٦م أىمقل: 

 اًمثالصم٦م أٟمٗم٦م ..

  افىريؼ افثٚين: مروان بـ احلُؿ

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُم٤ًمور اجلقهريذم اًمٙمٌػم اًمٓمؼماّن امإُم٤مم  أظمرج

، ح وطمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ إؾمٗم٤مـمل، صمٜم٤م )سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمهكم صم٘م٦م خ م( ، صمٜم٤م قمٗم٤من)صم٘م٦م(

، قمـ قمكم سمـ )امإُم٤مم ومقق اًمقصػ خ م( ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمِمٞمٓمل، ىم٤مٓ: صمٜم٤م مّح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م

)اًمٗم٘مٞمف ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥مًملم سم٤محلٗمظ سم٠مظمرة خ م، روى قمٜمف مح٤مد ىمٌؾ آظمتالط( )اًم٘مرر، صم٘م٦م،زيد

 ، قمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ، ىم٤مل: امإُم٤مم ومقق اًمقصػ، خ م(

َٝ حجرًا دظمٚم٧م ُمع ُمٕم٤موي٦م قمغم قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم وم٘م٤مًم٧م:  يٚ مًٚويٜ ؿتِ

ٚمؽ ...، ي٤م أم اعم١مُمٜملم يمٞمػ أٟم٤م ذم طم٤مضم٤مشمؽ ورؾموأصحٚبف، وؾًِٝ افذي ؾًِٝ

  .هـ.ا(7)وأُمرك؟!. ىم٤مًم٧م: ص٤مًمح، ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ومدقمٞمٜمل وطمجرًا طمتك ٟمٚمت٘مل قمٜمد اهلل 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر .9=:، رىمؿ : 6:8:  9أٟم٤ًمب إذا  )ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (5)

 . دار اًمٗمٙمر .44;، رىمؿ : ::6:  9أٟم٤ًمب إذا  )ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 67;، رىمؿ : =75:  =5اّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل( اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼم (7)
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، )اًم٘مٞمز، صم٘م٦م صدوق خ م( وأظمرضمف يٕم٘مقب اًمٗمًقي ىم٤مل: صمٜم٤م قمٛمرو سمـ قم٤مصؿ

 . (5)صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمف ُمثٚمف

قمكم ومح٤مد روى قمـ صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم<  -سمخّمقصف–أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 .ىمٌؾ آظمتالط. سمـ زيد

 . افىريؼ افثٚفٞ: ظع بـ أيب ضٚفٛ 

طمدصمٜمل اسمـ هلٞمٕم٦م، طمدصمٜمل احل٤مرث ىم٤مل:  وأظمرج يٕم٘مقب اًمٗمًقي قمـ اسمـ وه٥م

)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف اًم٘مدُم٤مء  ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب رزيـ اًمٖم٤موم٘مل)احليُمل صم٘م٦م م( سمـ يزيد

بًذراء،  يٚ أهؾ افًراق شَٔتؾ مُْؿ شًٌٜ ٍٕر»ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل:  دون ـمٕمـ(

 .(6)ىم٤مل: ي٘متؾ طمجر وأصح٤مسمفش. مثِٓؿ ـّثؾ أصحٚب إخدود

ذم اعمحـ ىم٤مل: وطمدصمٜمل ( هـ777)وأظمرضمف أسمق اًمٕمرب، حمٛمد سمـ أمحد إومري٘مل 

 .(7)قمٞمًك سمـ ُمًٙملم قمـ ؾمحٜمقن قمـ اسمـ وه٥م سمف ُمثٚمف 

امإُم٤مم  اسمـ وه٥م قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م صحٞمح٦م  ورواي٦مصحٞمح، طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 ومٞمام قمروم٧م. 

: ٓ ي٘مقل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمثؾ هذا إّٓ أن يٙمقن ؾمٛمٕمف ُمـ (>89)٤مل اًمٌٞمٝم٘ملىم

 .(8)رؾمقل اهلل

 افىريؼ افرابع: افربٔع بـ زيٚد احلٚرثل .

واًمٚمٗمظ –ىم٤مًمقا ذم اًمرسمٞمع احل٤مرصمل ضم٤مزُملم وهمػمهؿ أمجع أهؾ اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ 

يم٤مشمٌف، ومٚمام سمٚمٖمف ُم٘متؾ يم٤من قم٤مُماًل عمٕم٤موي٦م قمغم ظمراؾم٤من، ويم٤من احلًـ اًمٌٍمي : -ٓسمـ طمجر

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري . 765:  7اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري . 765:  7اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ   (6)

 ٚمقم، اًمري٤مض. ت : قمٛمر ؾمٚمٞمامن اًمٕم٘مٞمكم .. دار اًمٕم584اعمحـ )أسمق اًمٕمرب إومري٘مل( :   (7)

 هـ.5849.  اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ؾمٜم٦م   :89: :دٓئؾ اًمٜمٌقة   (8)



ًٚ فًعّ   017    .........................................       افٍهؾ افثٚفٞ: مًٚفؽ افًِػ دم ترك افًْٜ بٌو

طمجر سمـ قمدي وأصح٤مسمف ىم٤مل: اًمٚمٝمّؿ إْن يم٤من ًمٚمرسمٞمع قمٜمدك ظمػم وم٤مىمٌْمف وقمجؾ، ومامت 

 .(5) هـ95ذم جمٚمًف ويم٤من ىمتؾ طمجر وأصح٤مسمف ؾمٜم٦م 

 افىريؼ اخلٚمس: ابـ ظّر 

سمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم، اأظمرج 

ل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ يقٟمس، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سم٘مل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب، ىم٤م

سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م، قمـ اسمـ قمقن، قمـ ٟم٤مومع، ىم٤مل: يم٤من اسمـ قمٛمر 

وىم٤مم وىمد  )رُمك سمثقسمف اًمذي قمغم فمٝمره أو ومؽ رسم٤مـمف(ذم اًمًقق ومٜمٕمل إًمٞمف طمجر، وم٠مـمٚمؼ طمٌقشمف 

 .(6)همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٜمحٞم٥م

، صمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ اعمثٜمك سمـ )صم٘م٦م إُم٤مم(طمدصمٜم٤م قمكم سمـ محِم٤مذ اًمٕمدلؿ ؿٚل: وأخرجف احلٚـ

، قمـ اسمـ )ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي، صم٘م٦م ُمت٘مـ خ( ، صمٜم٤م أيب)صم٘م٦م م( ، طمدصمٜمل أيب)صم٘م٦م( ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي

، ىم٤مل:  )اًمٗم٘مٞمف امإُم٤مم، ومقق اًمقصػ، خ م( ، قمـ ٟم٤مومع)قمٌد اهلل سمـ قمقن اعمزّن، صم٘م٦م صم٧ٌم وم٤موؾ خ م( قمقن

 ن ًمٞم٤مزم سمٕم٨م طمجر إمم ُمٕم٤موي٦م ضمٕمؾ اًمٜم٤مس يتحػمون وي٘مقًمقن: ُم٤م ومٕمؾ طمجر؟!.عم٤م يم٤م

ذم اًمًقق، وم٠مـمٚمؼ طمٌقشمف ووصم٥م،  كءسمـ قمٛمر وهق خمتٌقمٌد اهلل وم٠مشمك ظمؼمه 

 .(7)واٟمٓمٚمؼ ومجٕمٚم٧م أؾمٛمع ٟمحٞمٌف، وهق ُمقل

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 افىريؼ افًٚدس: حجر بـ ظدي 

)صم٘م٦م  طمدصمٜمل قمكم سمـ قمٞمًك احلػميل: ؿٚوافٍِظ فف احلٚـؿ ابـ ظٌد افز وأخرجف 

)ًم١مًم١م، صم٘م٦م  ، صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمقي)طم٤مومظ صم٘م٦م خ(، صمٜم٤م احلًلم سمـ حمٛمد اًم٘م٤ٌمّنصدوق(

                                                           
 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد .=:8، رىمؿ : 687:  7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م   (5)

 . دار اجلٞمؾ ، سمػموت. 757:  5آؾمتٞمٕم٤مب )ت : قمكم اًمٌج٤موي(  (6)

آؾمتٞمٕم٤مب )ت : و. اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 9;=9، رىمؿ : 977:  7اعمًتدرك )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (7)

 . دار اجلٞمؾ ، سمػموت.757:  5قمكم اًمٌج٤موي( 
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، )إزدي صم٘م٦م طم٤مومظ، خ م( ، قمـ هِم٤مم سمـ طم٤ًمن)طم٤مومظ صم٘م٦م طمّج٦م، خ م(، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦مخ(

، أـم٤مل اخلٓم٦ٌم، وم٘م٤مل طمجر سمـ اً ، أن زي٤مد)اًمٗم٘مٞمف امإُم٤مم ومقق اًمقصػ، خ م( قمـ اسمـ ؾمػميـ

، شاًمّمالة، ورضب سمٞمده إمم احلَم»ومٛم٣م ذم ظمٓمٌتف، وم٘م٤مل ًمف: ش اًمّمالة»قمدي: 

ورضب اًمٜم٤مس سم٠ميدهيؿ إمم احلَم، ومٜمزل ومّمغم، صمؿ يمت٥م ومٞمف إمم ُمٕم٤موي٦م ومٙمت٥م ُمٕم٤موي٦م: 

 أن هح سمف إزم ومنطمف إًمٞمف، ومٚمام ىمدم قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم. ىم٤مل

: وأُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٤م..< إّن ٓ أىمٞمٚمؽ، وٓ أؾمت٘مٞمٚمؽ. وم٠مُمر سم٘متٚمف، ومٚمام اٟمٓمٚم٘مقا سمف وي٦مُمٕم٤م

 .ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ي٠مذٟمقا ًمف، ومٞمّمكم ريمٕمتلم، وم٠مذٟمقا ًمف ومّمغم ريمٕمتلم

، وادؾْقين ل دمًٚ ، وٓ تًٌِقا ظّْ ل حديداً ٓ تىَِقا ظّْ : »ريض اهلل قمٜمف  صمؿ ىم٤مل

إذا شئؾ ظـ افنٓٔد هِم٤مم يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل  .ىم٤مل: وم٘متؾش دم ثٔٚيب ؾ٘يّن خمٚصؿ

 .(5)ذـر حديٞ حجر

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح. وُم٘مت٣م طمٙمؿ اسمـ ؾمػميـ قمغم طمجر سم٤مًمِمٝمٞمد، أّن 

 ُمٕم٤موي٦م فم٤ممل ُمـ اعمجرُملم.

 : جرير بـ ظٌد اهلل افٌجع بعافىريؼ افًٚ

 )صم٘م٦م صحٞمح اًمًامع، ًمٞمس ُمـ أهؾخمٚمد سمـ ضمٕمٗمر ظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمكمّ أ

، صمٜم٤م قمكم سمـ )صحٞمح اًمًامع ُم٘مٌقل اًمرواي٦م( ، صمٜم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٙم٤مرزياحلدي٨م(

، صمٜم٤م طمرُمٚم٦م سمـ ىمٞمس )اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م( ، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ)اًمٌٖمقي صم٘م٦م( قمٌد اًمٕمزيز

مٚ وؾد ، ىم٤مل: )اًمٌجكم صم٘م٦م خ م( ، طمدصمٜمل أسمق زرقم٦م سمـ قمٛمرو سمـ ضمرير)صم٘م٦م صم٧ٌم( اًمٜمخٕمل

إّٓ وؾدت مًف، ومٚ دخؾ ظذ مًٚويٜ إّٓ دخِٝ مًف، ومٚ دخِْٚ مًف ظِٔف إّٓ  جرير ؿط

 .(6)ذـر ؿتؾ حجر بـ ظدي

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 5>=9، رىمؿ : 977:  7اعمًتدرك )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 4>=9، رىمؿ : 977:  7اعمًتدرك )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)
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 : احلًـ افٌكي ثٚمـافىريؼ اف

)إُمقي صم٘م٦م  ىم٤مل اسمـ اًمٕمديؿ واسمـ قمٌد اًمؼم: ىم٤مل أمحد: وطمدصمٜم٤م اسمراهٞمؿ سمـ ُمرزوق

، ىم٤مل: )ُم٘مرىء صم٘م٦م إُم٤مم( اؾمٓمل، وأصمٜمك قمٚمٞمف ظمػماً ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب اًمقصدوق(

)اًم٘مرر،  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م )اًمٕمٌدي، صم٘م٦م خ، ًملم طمٗمٔمف سم٠مظمرة(طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ اهلٞمثؿ

ويؾ دـ  :ي٘مقل)امإُم٤مم اًمٌٍمي، ومقق اًمقصػ خ م( ؾمٛمٕم٧م احلًـ  ىم٤مل: صم٘م٦م إذا سح سم٤مًمًامع، خ(

)اجلٕمٗمل،  : ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٚمٞمامنم اسمـ طمٜمٌؾ()امإُم٤م . ىم٤مل أمحدؿتؾ حجرًا وأصحٚب حجر

ًٕؿ : حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمامن  ىم٤مل ؟!!.يم٤من ُمًتج٤مب اًمدقمقة : أسمٚمٖمؽ أن طمجراً صم٘م٦م رسمام أهمرب، خ(

  .(5) وـٚن مـ أؾٚوؾ أصحٚب افٌْل

 أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح .

 : ابـ شريـ تٚشعافىريؼ اف

طمدصمٜم٤م أمحد، طمدصمٜم٤م حيٞمك ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل، 

ف يم٤من سمـ ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن، قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ أٟمّ 

 .(6)إذا ؾمئؾ قمـ اًمريمٕمتلم قمٜمد اًم٘متؾ ىم٤مل: صالمه٤م ظمٌٞم٥م وطمجر، ومه٤م وم٤موالن

ٓ يٓمٚم٥م إؾمٜم٤مد عمثؾ هذه إُمقر< ًمٙمقّن٤م أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< سمؾ 

 .. ُمتقاشمرة ُمٕمٚمقُم٦م رضورة

  

                                                           
)ت : قمكم ٓسمـ قمٌد اًمؼم . دار اًمٗمٙمر، ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر. آؾمتٞمٕم٤مب 6555:  9سمـ اًمٕمديؿ سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ٓ (5)

 . دار اجلٞمؾ ، سمػموت. 757:  5اًمٌج٤موي( 

 . دار اجلٞمؾ ، سمػموت. 757:  5آؾمتٞمٕم٤مب )ت : قمكم اًمٌج٤موي(  (6)
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 يَتِٓؿويتتٌع صًٜٔ ظّع  (زٕٚ)=ابـ أبٔفزيٚد ابـ 

يمقن اسمـ زي٤مد اسمـ زٟم٤م، ومٝمذا ُمٕمٚمقم رضورة ًمٚمٕمٚمامء، طمًٌٜم٤م أّّنؿ ي٘مقًمقن: اسمـ أسمٞمف 

 .أسمقه ٓظمتالومٝمؿ ومٞمٛمـ يٙمقن

زي٤مد سمـ قمٌٞمد،  ىم٤مل اًمذهٌل قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: هق زي٤مد اسمـ ؾمٛمٞم٦م، وي٘م٤مل ًمف: أيْم٤مً 

 .(5)ف أظمقه ىمٞمؾ: زي٤مد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤منقمؿ أٟمّ ومٚمام اؾمتٚمح٘مف ُمٕم٤موي٦م، وز

 ىمٚم٧م : وي وي .

 ظذ زيٚد دٚ بٌِف إّٔف يتتٌع صًٜٔ ظّع ؾَٔتِٓؿ دظٚء احلًـ 

 ، طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ)اًمٌٖمقي ، صم٘م٦م( أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز

)سمـ  ، قمـ يقٟمس سمـ قمٌٞمد()سمـ قمٞمٞمٜم٦م ، صم٘م٦م إُم٤مم خ م ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من)اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، صم٘م٦م ُم٤مُمقن خ م(

 ىم٤مل: يم٤من زي٤مد يتتٌع ؿمٞمٕم٦م قمكمّ  (خ م )=اًمٌٍمي، قمـ احلًـ ديٜم٤مر اًمٕمٌدي قم٤ممل صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

 .هـاش. افِٓؿ تٍّرد بّقتف»ريض اهلل قمٜمف ومٞم٘متٚمٝمؿ ومٌٚمغ ذًمؽ احلًـ سمـ قمكّم وم٘م٤مل: 

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

دقم٤مء ؿمديد ذم إهاليمف وآٟمت٘م٤مم ُمٜمف ًمٕمٜم٦م اهلل ش د بّقتفافِٓؿ تٍرّ »: ُمٕمٜمك ىمٚم٧م

ومٞمف< ومامت سم٤مًمٓم٤مقمقن أريمًف اهلل ذم ضمٝمٜمّؿ، وأسمٕمده  قمٚمٞمف، وىمد اؾمتج٤مب اهلل ًمٚمحًـ 

 قماّم رطمؿ وأٟمٕمؿ، سمحؼ حمٛمد ؾمٞمد اًمٕمرب واًمٕمجؿ .

                                                           
 ٦م، سمػموت .. دار اعمٕمروم67=6، رىمؿ اًمؽممج٦م : ;>:  6ُمٞمزان آقمتدال ) ت : قمكم اًمٌج٤موي(    (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة. ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .769:  =جمٛمع اًمزوائد    (6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابع افٍهؾ اف

 ؽدر إّمٜ بًع دم ّٕص افٌْل
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 شديشتٌدر بؽ إّمٜ بً: »حديٞ

 : افىريؼ إول: حٔٚن إشدي ظـ ظع 

احلٚؾظ، حدثْٚ اهلٔثؿ بـ خِػ افدوري،  ]حدثْٚ أبق ظعّ : (849)ىم٤مل احل٤ميمؿ 

حدثْل حمّد بـ ظّر بـ هٔٚج، حدثْٚ حئك بـ ظٌد افرمحـ إرحٌل، حدثْٚ يقٕس بـ 

إّن إمٜ ؿٚل يل رشقل اهلل »قمـ طمٞم٤من إؾمدي ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل:  أيب يًٍقر، ظـ أبٔف[

، وإٔٝ تًٔش ظذ مِتل، وتَتؾ ظذ شْتل، مـ أحٌؽ أحٌْل، ومـ شتٌدر بؽ بًدي

 ش .أبٌوؽ أبٌوْل، وإّن هذه شتخوٛ مـ هذا يًْل حلٔتف مـ رأشف

 . (5)وـذفؽ ؿٚل افذهٌل، صحٔحىم٤مل احل٤ميمؿ: 

أىمقل: ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم قمـ ضمّؾ اًمٜمًخ احلجرّي٦م ًمٚمٛمًتدرك، وهق ؾم٤مىمط، وًمٕمّٚمف  

ُم٘مّمقد، ُمـ يمّؾ اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م، سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م يم٤من ُمٓمٌققم٤ًم سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ  حتريػ

  ..اًمقادقمل ىمٌؾ سمْمع ؾمٜملم

 افىريؼ افثٚين: أبق إدريس إودي ظـ ظع 

(: هـ6>6ىم٤مل ُمًٜمد اًمٕمراق، ومٞمام ىم٤مل اًمذهٌل، احل٤مرث سمـ حمٛمد سمـ أيب أؾم٤مُم٦م )

ِمٞمؿ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل، قمـ طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، طمدصمٜم٤م ه

إّن هذه إمٜ شتٌدر »أيب إدريس إودي، قمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(6)شبؽ مـ بًدي

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .:>:8، رىمؿ : 597:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م (  (5)

حت٘مٞمؼ: اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل< ومٗمل اهل٤مُمش ىم٤مل خمّرج اًمٙمت٤مب  ::5:  7واٟمٔمر ُمًتدرك احل٤ميمؿ 

ًٕخٜ )= أ=ُمّمٓمٗمك اًمِم٘مػمي( ُم٤م ٟمّّمف : ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم ؾم٘مط ُمـ اعمٓمٌقع، وىمد وىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم اًمٜمًختلم : )

، احلدي٨م رىمؿ :=6: 55  إحتٚف ادٓرة ٓبـ حجر(، وذم يمت٤مب ًٕخٜ دار افُتٛ)= ج( و : رواق ادٌٚربٜ

 اهـ. 58487

 ٘مٞمؼ : د طمًلم اًم٤ٌميمري. . اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، حت49=:  6ُمًٜمد احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م  (6)
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وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ أمحد اجلٛمحل، 

إّن مّٚ ظٓد إيل : » سمٛمٙم٦م، صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمقن، صمٜم٤م هِمٞمؿ سمف، سمٚمٗمظ

 ىم٤ملو .ومل خيرضم٤مه صحٔح اإلشْٚدوىم٤مل: هذا طمدي٨م ش إمٜ شتٌدر يب بًده افٌْل أنّ 

 . (5)صحٔحاًمذهٌل: 

ىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م: وأسمق إدريس هذا، اؾمٛمف: يزيد سمـ قمٌد  

 اهـ. (6) اًمرمحـ، ًمٞمس سم٤معمِمٝمقر، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم. وىم٤مل احل٤مومظ: ُم٘مٌقل

 اهـ.  (7)اًمذهٌل: وصّمؼامإُم٤مم ىم٤مل و

صم٤مىمتف وضمالًمتف وع آشمٗم٤مق قمغم ُم-ومل يرد ومٞمف ضمرح. وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ أّن هِمٞماًم 

يم٤من ُمدًم٤ًًم. وومٞمف قمدم صمٌقت ذًمؽ ومٞمام رواه قمـ  إؾمامقمٞمؾ، سمؾ اًمث٤مسم٧م أّٟمف  -وطمٗمٔمف

 .(8)ؾمٛمع ُمٜمف

 اًمٙمٜمك ىم٤مل: ( ذم754وًم٘مد شمقسمع هِمٞمؿ سم٠ميب قمقاٟم٦م< قمغم ُم٤م أظمرج اًمدوٓيب )

 طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ همٞمالن، قمـ أيب قمقاٟم٦م، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل ح..

وطمدصمٜم٤م ومٝمد سمـ قمق ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل، قمـ أيب 

ظٓد إيّل افٌْل أّن إمٜ شتٌدر يب »ىم٤مل: ٤ًم إدريس، إسمراهٞمؿ سمـ أيب طمديد إودي، أّن قمٚمٞمّ 

 . (9)شمـ بًده

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .:;:8، رىمؿ : 594:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . 4:9:، رىمؿ : ;:5:  57اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمّن   (6)

 .دار اًم٘مٌٚم٦م، ضمّدة . 778:، رىمؿ : :>7:  6اًمٙم٤مؿمػ )اًمذهٌل(  (7)

، قمـ هنٔؿ، حدثْٚ إشامظٔؾ بـ شٚمل. ت: إرٟم١موط( : طمدصمٜم٤م  85= ، رىمؿ :699:  6ىم٤مل أمحد )ذم اعمًٜمد  (8)

 اًمِمٕمٌل، ىم٤مل: أيت قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمزان حمّمـ ومجٚمده... .

. ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل( : طمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ، 4>:5، رىمؿ : >574: 7وىم٤مل ُمًٚمؿ )ذم اًمّمحٞمح 

 ... .شٚملهنٔؿ، أخزٕٚ إشامظٔؾ بـ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م 

 دار اسمـ طمزم سمػموت. . 9:7، رىمؿ:>75: 5اًمٙمٜمك ًمٚمدوٓيب)ٟمٔمر اًمٗم٤مرايب(  (9)
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ًمدوٓيب إّول، صم٘م٤مت سم٢مـمالق< إذ ىمد وصم٘مقا ُمـ دون ضمرح< : رضم٤مل إؾمٜم٤مد اىمٚم٧م

 وأُّم٤م اًمث٤مّن ومٗمٞمف ومٝمد اًمٕم٤مُمري، وهق ُمؽموك قمٜمد إيمثر، ويمّذاب قمٜمد آظمريـ يم٤مهلٞمثٛمل. 

ًمٙمـ ومٞمف: أسمق إدريس إودي، إسمراهٞمؿ اسمـ أيب طمديد، وًمٞمس يزيد سمـ قمٌد 

 اًمرمحـ ومٞمام ىم٤مل إًم٤ٌمّن أقماله؟!!!. 

ٝمام ـمري٘م٤من< وإسمراهٞمؿ سمـ أيب طمديد، ىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ىمٚمٜم٤م: ٓ يّي< ومٚمٕمٚمّ 

وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، وُمًٚمؿ ذم اًمٙمٜمك، واسمـ ُمٕملم ذم اًمت٤مريخ، وأسمق طم٤مشمؿ ذم 

اجلرح واًمتٕمديؾ، يمّٚمٝمؿ دون ـمٕمـ، يمام ىمد روى قمٜمف صم٘مت٤من، وسمٕمْمٝمؿ ذيمر إزدي سمدل: 

 . (5)إودي 

راهٞمؿ، ىمد وصّمؼ< قمغم أّن ُم٘مت٣م شمّمحٞمح واًمزسمدة: ومٙمّؾ ُمـ إوديلّم، يزيد وإسم

 ..أيب إدريس ُمٓمٚم٘م٤ًم، يِمٝمد ًمف ٦ماًمذهٌل واحل٤ميمؿ وصم٤مىم

  افىريؼ افثٚفٞ: ثًٌِٜ بـ يزيد ظـ ظع 

(: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ ؾمٗمٞم٤من، صمٜم٤م قمكم سمـ ىم٤مدم، طمدصمٜم٤م ذيؽ، هـ7=6ىم٤مل اًمٌزار )

ذا ىم٤مل وأطمًٌف هٙم-قمـ إضمٚمح، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد، قمـ أسمٞمف 

واهلل فًٓد افٌْل إمل إيّل: »ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم:  -همٚمط، إّٟمام هق قمـ قمكمّ 

 ش. أّن إمٜ شتٌدر يب

                                                           
. ت: حمٛمد ظم٤من( : إسمراهٞمؿ سمـ أيب طمديد إودي وي٘م٤مل : 57:. رىمؿ : 55:  8ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ) ذم اًمث٘م٤مت  (5)

 ؾم٤ممل . اسمـ طمديد ويمٜمٞمتف أسمق إدريس، يروي قمـ قمكّم، قمداده ذم اًمٙمقومٞملم، روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ

 . 6:6، رىمؿ : :=:  6. اجلرح واًمتٕمديؾ 6=، رىمؿ : 6:5:  5اٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان )ت: أيب همدة( 

.اًمٕمٚمؾ ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ )ت: وص قم٤ٌمس( >4=. رىمؿ : 6>6: 5شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم )ت: حمٛمد ظم٤من( و

 . 4=5: ، رىمؿ :>:  5. اًمٙمٜمك ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ )ت: قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مِم٘مري( 95:5، رىمؿ : 6:7:  7

( : ؾمٛمٕم٧م حيٞمك 5:>5، و: ;698، رىمؿ : 965:  7وىم٤مل اًمدوري )ذم  شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم ُمـ رواي٦م اًمدوري 

ي٘مقل : أسمق إدريس إسمراهٞمؿ سمـ أيب طمديد، ص٤مطم٥م إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل. وىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م حيٞمك ي٘مقل أسمق إدريس 

 ٟمٕمؿ . :قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل يإسمراهٞمؿ سمـ أسمك طمديد ىمٚم٧م ًمٞمحٞمك هق اًمذي يرو
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 . (5)ىم٤مل اًمٌزار: ىمد رواه ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهمػمه، قمـ طمٌٞم٥م، قمـ صمٕمٚم٦ٌم، قمـ قمكمّ 

د وصمؼ ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد: رواه اًمٌزار وومٞمف قمكّم سمـ ىم٤مدم، وىم

 .(6)ووّٕمػ

( ذم 84>إذن، وهق ُم٤م ضمزم سمف امإُم٤مم اًمٌقيٍمي اًمِم٤مومٕمل ) شْٚده حًـأىمقل: وم٢م

ّٕف فًٓد افٌْل »امإحت٤م  ىم٤مل: وقمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد احلامّن ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل:  واهلل إ

، ب٘شْٚد حًـرواه أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ش  إمل إيّل: أّن هذه إمٜ شتٌدرك مـ بًدي

 اهـ..(7)احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م واًمٌزارورواه 

قمغم أّن قمكّم سمـ ىم٤مدم ىمد شمقسمع سمام ذيمره اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل: ىم٤مل أسمق 

، طمدصمٜم٤م ومٓمر )سمـ ديملم اعمالئل، صم٘م٦م خ م( : طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ هق أسمق ٟمٕمٞمؿ(هـ679)سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ىم٤مل:  )صم٘م٦م ُمِمٝمقر خ م(طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ، أظمؼمّن)صم٘م٦م ُمِمٝمقر، ومٞمف رُمل سم٤مًمتِمٞمع اًم٘مٚمٞمؾ خ( سمـ ظمٚمٞمٗم٦م

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  )وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ، ىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق ؿمٞمٕمل( ؾمٛمٕم٧م صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد

ّٕف فًٓد افٌْل إمل: شٌٔدروٕؽ مـ بًدي»قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل:   .(8)ش واهلل إ

ىم٤مل صم٘م٦م ُمقصمؼ..< احلامّن صمٕمٚم٦ٌم إؾمٜم٤مده طمًـ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن..< و: ٧مىمٚم

مَدار  مل أر فف حديثًٚ مُْرًا دموىم٤مل اسمـ قمدي: ثَٜ. اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م: ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: 

. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر. وىم٤مل اسمـ اجلقزي: ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ويم٤من قمغم ذـم٦م مٚ يرويف

 . (9)قمكمّ  ٤ًم ذم اًمتِمٞمع، ٓ حيت٩م سم٠مظم٤ٌمره إذا اٟمٗمرد سمف قمـٞمقمكّم ويم٤من هم٤مًم

٤ٌّمنىمٚم٧م ، وأّي٤ًم يم٤من ومٚمؿ يٜمٗمرد اعمٓمٌققم٦م اًمٞمقم  اعمتقاومرة : مل ٟمجد هذا ذم يمت٥م اسمـ طم

 ..صمٕمٚم٦ٌم

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، حت٘مٞمؼ : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمريـ. 5=:  7ُمًٜمد اًمٌزار  (5)

 . =>5:  =جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل(  (6)

 . اًمري٤مض، ت : ي٤مه اسمراهٞمؿ .:>5:  ;احت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )ٕيب اًمٕم٤ٌمس اًمٌقيٍمي اًمِم٤مومٕمل(  (7)

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٕمقدي٦م، ت : ؾمٕمد اًمِمثري.8::  :5جر اًمٕمً٘مالّن(اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )اسمـ طم (8)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد.86، رىمؿ: :6:  6هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن(  (9)

http://www.imshiaa.com/
http://www.imshiaa.com/
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 افىريؼ افرابع: ظَِّٜ ظـ ظع 

ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ: أٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمٗم٘مٞمف إضم٤مزة، أٟم٤م داود سمـ 

ر اًم٘م٤ميض، أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمكم، أٟم٤م قمكم سمـ قمٛمر احل٤مومظ، ُمالقم٥م، أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛم

ٟم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٌنم، ٟم٤م حمٛمد سمـ طمرب اًمٜمِم٤مئل، ٟم٤م قمكم سمـ يزيد اًمّمدائل، قمـ 

 ، قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل:  )إؾمدي(ومٓمر، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم

ٜ شتٌدر بؽ مـ إّن إمّ »ىم٤مل قمكّم: قمٝمد إزمَّ اًمٜمٌل، صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

 . (5)شبًدي

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي وأسمق ىم٤مل:  (5;9)وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

اًمؼميم٤مت قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مٓ: أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ حمٛمد سمـ 

احلًـ، أٟم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٜمقسمختل، ٟم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٌنم، 

 .(6)ش شتٌدرك»: سمف، سمٚمٗمظ

 .(7) ىم٤مل إًم٤ٌمّن: وأوم٦م ُمـ اسمـ ضمٌػم هذا< وم٢مّٟمف وٕمٞمػ ضمّدًا، شمريمف ؿمٕم٦ٌم وهمػمه

ومٚم٘مد  <اعمت٤مسمٕم٤متاًمِمقاهد و، ؾمٞمام ذم حًـاؾمؽموح إًم٤ٌمّن< وم٤ممإؾمٜم٤مد : ىمٚم٧م

ُم٣م أّن طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم إؾمدي، وإن وّٕمػ طمديثف همػم واطمد ظمٓم٠ًم، وٟمٗمك قمٜمف اًم٘مّقة 

ِّف افهدقًمٙمـ ىم٤مل أسمق زرقم٦م:  ، قمٜمف آظمرون شمّنقم٤مً  أظمرج ًمف امإُم٤مم اًمؽمُمذي ىمد . يمام حم

  اهـ.. (8)ومل ير حئك بحديثف بٖشًٚ ، صمّؿ ىم٤مل: حًـذم اًمًٜمـ طمديث٤ًم قمـ قم٤مئِم٦م، وىم٤مل: 

 وسم٘مّٞم٦م رواة اسمـ قم٤ًميمر صم٘م٤مت . ،وحيٞمك، هق حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من يمام ٓ خيٗمك

 ُمًتٗمٞمض< يِمٝمد عمٕمٜم٤مه..  صحٞمح -بّجّقع ضرؿف إربًٜ-: احلدي٨م افزبدة

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌٜم٤من .578:  7شمذيمرة احلٗم٤مظ )اًمذهٌل(  (5)

 اًمٗمٙمر .. دار ;88:  86شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (6)

 . دار اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض .49=8، رىمؿ : 999:  54اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )إًم٤ٌمّن(  (7)

 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل .599، رىمؿ : 669:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمرو (  (8)
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 شإّٓ مـ بًدي ٓ يٌدونٚ فؽ ...،وٌٚئـ: »حديٞ

  ظثامن افْٓدي ظـ ظعّ  ق: أبولافىريؼ إ

قمكم، وحمٛمد سمـ ُمٕمٛمر، ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م  : طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ(6=6)ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌزار 

قمٛمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمٞمٛمقن  طمرُمل سمـ قمامرة سمـ أيب طمٗمّم٦م، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ

ٙمردي، قمـ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي، قمـ قمكّم، ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع رؾمقل اهلل، وهق آظمذ اًم

فؽ دم اجلْٜ » سمٞمدي، ومٛمررٟم٤م سمحدي٘م٦م، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م أطمًٜمٝم٤م ُمـ طمدي٘م٦م ىم٤مل: 

فؽ دم رؾمقل اهلل ُم٤م أطمًٜمٝم٤م ُمـ طمدي٘م٦م. ىم٤مل:  صمّؿ ُمررٟم٤م سم٠مظمرى، وم٘مٚم٧م: ي٤م أحًـ مْٓٚ

» ع طمدائؼ، يمؾ ذًمؽ أىمقل: ُم٤م أطمًٜمٝم٤م، وهق ي٘مقل: طمتك ُمررٟم٤م سمًٌ اجلْٜ أحًـ مْٓٚ

ًمؽ ذم جلٜم٦م أطمًـ ُمٜمٝم٤م. ومٚماّم ظمال ًمف اًمٓمريؼ اقمتٜم٘مٜمل، صمّؿ أضمٝمش سم٤ميمٞم٤ًم وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل 

 . يٌٙمٞمؽ؟! اهلل ُم٤م

 ش. إّٓ مـ بًدي وٌٚئـ دم صدور ؿقم ٓ يٌدونٚ فؽ»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

  .(5) شدم شالمٜ مـ ديْؽ» ىمٚم٧م: ذم ؾمالُم٦م ُمـ ديٜمل ؟!. ىم٤مل: 

خمتٍمًا وم٘م٤مل: صحٞمح امإؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه،  -د٤مؾمٜمسمٕملم امإ-وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ 

 . (6): صحٞمحاًمذهٌل ىم٤ملو

همػمه،  وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق يٕمغم واًمٌزار، وومٞمف اًمٗمْمؾ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف

 . (7)وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .:5;، رىمؿ : 7=6:  6ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ زيـ اهلل(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .6;:8، رىمؿ : =58:  7يمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ُمًتدرك احل٤م (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .4=:58، رىمؿ : >55:  =جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (7)

، ٕمديؾتأىمقل: اًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػمة اًمٓمقوم٤موي، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن دون ـمٕمـ، يمام ىمد شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًم

واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم وهمػممه٤م، ُمـ دون ـمٕمـ أيْم٤ًم، وأىمؾ أطمقال ُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف أّٟمف صدوق، وىمد ُم٣م سمٞم٤من 

. وٓ قمؼمة سمام ورد ذم ضمرطمف< ًمت٠مظمّره قمـ ـمٌ٘م٦م ه١مٓء< قمغم أّن قمٚم٦م ضمرطمف اًمقطمٞمدة، روايتف ٤متهذا ذم اًمتٜمٌٞمٝم

 ..يمام هق أقماله يٜمٗمرد< ومثّٛم٦م ؿمقاهد يمثػمة< ٤مًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػمة ملومطمدي٨م اًمْمٖم٤مئـ هذا ٓ همػم، وهق يمام شمرى..< 
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 ششتَِك بًدي جٓداً »ابـ ظٌّٚس حديٞ : ثٚينافىريؼ اف

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٝمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٌخ٤مري، صمٜم٤م  (849)اًمٜمٞم٤ًمسمقري  أظمرج احل٤ميمؿ

ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ، صمٜم٤م أمحد سمـ يقٟمس، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ أيب طمٞم٤من اًمتٞمٛمل، قمـ 

ّٕؽ شتَِك بًدي »ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكّم: ريض اهلل قمٜمٝمام ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس  أمٚ أ

 ش. دم شالمٜ مـ ديْؽ»اًمٜمٌل: ىم٤مل ذم ؾمالُم٦م ُمـ ديٜمل؟!. ىم٤مل ش جٓداً 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف 

 .(5)اًمذهٌل 

ىم٤مل إًم٤ٌمّن: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، هق قمغم ذـمٝمام، ُمـ أمحد سمـ يقٟمس ومام ومقىمف< وأُم٤م 

ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ< ومٚمٞمس قمغم ذـمٝمام، سمؾ هق جمٝمقل قمٜمدي< وم٢مّّن مل أضمد ًمف شمرمج٦م ومٞمام 

 .(6)اعمّم٤مدر ًمدّي ُمـ

ومجٝم٤مسمذة اًمٜم٘مد شمرمجقا ًمًٝمؾ سمـ زًّم٦م يمٌػمة< زّل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن هٞمٜمٝم٤م : ىمٚم٧م

  .(7) ُمٍمطم٤ًم سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتفًمف احل٤ميمؿ ًمٓم٤معم٤م أظمرج اعمتقيمؾ ووصم٘مقه، و

                                                                                                                                             
 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.;;:8، رىمؿ : 595:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف ًمٚمذهٌل )ت: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(  (5)

 . دار اعمٕم٤مر  اًمري٤مض .:4=8، رىمؿ : :99:  54اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمّن  (6)

 . شٓؾ بـ ادتقـؾ، أبق ظهّٜ افٌخٚري، ظٚمل حمّدث ثَٜ (7)

. اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد ( : ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ سمـ 57965، رىمؿ : 8=6:  >٤مم اسمـ طم٤ٌمن )ذم صم٘م٤مشمف ىم٤مل امإُم

طمجر، أسمق قمّمٛم٦م اًمٌخ٤مري< يروي قمـ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز وأهؾ اًمٕمراق، روى قمٜمف أهؾ سمٚمده، وهق ُمـ سمٜمك 

 ؿمٞم٤ٌمن .

ٛمد إدريس. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، . ت: حم:=::  7وىم٤مل امإُم٤مم اخلٚمٞمكم )امإرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م قمٚمامء احلدي٨م 

 . ثَٜ مريضاًمري٤مض( : أسمق قمّمٛم٦م ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ اًمٌخ٤مري 

. ت : ؿم٤مدي آل  ٟمٕمامن. ُمريمز 55=8، رىمؿ:5:8: 9وىم٤مل اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م )ذم صم٘م٤مشمف ممـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م 

 . ثَٜ مريضاًمٜمٕمامن، اًمٞمٛمـ(: ؾمٝمؾ سمـ اعمتقيمؾ سمـ طمجر  أسمق قمّمٛم٦م اًمٌخ٤مري...، ىم٤مل اخلٚمٞمكم : 

. ُمٙمت٦ٌم صٜمٕم٤مء >6>، رىمؿ : 856: 5وشمرضمؿ ًمف اًمٕمالُم٦م ُم٘مٌؾ اًمقادقمل)ذم يمت٤مسمف رضم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 

 إصمري٦م(: ومذيمر إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ أٟمػ، ُمذّياًل إّي٤مه، سم٘مقل اسمـ طم٤ٌمن أقماله.  
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٤ٌّمس  ..وصمّٛم٦م ؿم٤مهد حلدي٨م اسمـ قم

اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمٚمقي٦م اًم٘مٓم٤من، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ امإُم٤مم أظمرضمف 

حمٛمد اًمًٙمري، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ اًمٌٍمي، طمدصمٜم٤م ُمٜمدل سمـ قمكم،  قمٛمرو سمـ

ىم٤مل: ظمرضم٧م أٟم٤م واًمٜمٌل وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

: ُم٤م أطمًـ هذه احلدي٘م٦م ي٤م ريض اهلل قمٜمف ذم طمِم٤من اعمديٜم٦م ومٛمررٟم٤م سمحدي٘م٦م وم٘م٤مل قمكم 

 رؾمقل اهلل ؟!.

اجلْٜ أحًـ مْٓٚ ثّؿ أومٖ بٔده إػ رأشف وحلٔتف ثّؿ  ؾحديَتؽ دم»وم٘م٤مل اًمٜمٌّل: 

 ىمٞمؾ: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟!. ش بُك حتك ظال بُٚؤه

 ش.وٌٚئـ دم صدور ؿقم ٓ يٌدونٚ فؽ حتك يٍَدوين»ىم٤مل: 

 اهـ.  (5)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ، وُمٜمدل أيْم٤ًم ومٞمف وٕمػ

 ..يِمٝمد ًمف  ىمٚم٧م:

 فؽ : إٔس بـ مٚ ثٚفٞافىريؼ اف

ذم اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق يٕمغم، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أسمك  (هـ7:9)سمـ قمدي ا أظمرج

 قمـ يقٟمس سمـ ظم٤ٌمب ،)إؾمٚمٛمل، هق ٟمٗمًف أسمق اعمحٞم٤مة اًمث٘م٦م( ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغم

قمـ أٟمس ىم٤مل ظمرضم٧م أٟم٤م وقمكّم ُمع اًمٜمٌل ذم  (صم٘م٦م صدوق، ىم٤مل اًم٤ًمضمل: يُمّذب ًمٚمٕم٘مٞمدة إؾمٞمدي،)

 اهـ..(6)ومذيمر ٟمحقهطمٞمٓم٤من اعمديٜم٦م 

 يِمٝمد ًمف..   ..<(7)اعمت٤مسمٕم٤متذم اًمِمقاهد و طمًـ، ؾمٞمام: إؾمٜم٤مده ٧مىمٚم

                                                           
 . 7;:  55. ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم :59:  =جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ;95:  >٤مء)ت: قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض(  اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم (6)

وم٘مد ُم٣م ذم ُم٤ًمًمؽ اًمٗمّمؾ اًمث٤مّن أٟمف ُمقصمؼ صم٘م٦م< إذ هق ٟمٗمًف أسمق  كٞمُمـ حيٞمك ويقٟمس< وم٠مُّم٤م حي ُوّٕمػ يمّؾ (7) 

دم  مًٚويٜاعمحّٞم٤مة، حيٞمك سمـ يٕمغم اًمث٘م٦م، ومرق سمٞمٜمٝمام أهؾ اًمٜمّم٥م شمدًمٞم٤ًًم< مإؾم٘م٤مط ُم٤م رواه ذم اعمث٤مًم٥م يمحدي٨م: 

 . و...، وؾمٞم٠ميت افْٚر
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 حديٞ ظّع : صُقت إػ افٌْل مٚ فَٔٝ مـ أّمتف

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ  (هـ;74)أظمرج أسمق يٕمكم 

فَٔٝ مـ  ؾنُقت إفٔف مٚرأي٧م اًمٜمٌل ذم ُمٜم٤مُمل، »قمامر، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ قمكم، ىم٤مل: 

، واًمتٗم٧م وم٤مًمتٗم٧م، وم٢مذا رضمالن شٓ تٌؽ يٚ ظع»، وم٘م٤مل زم: أّمتف مـ إود وافِدد ؾٌُٔٝ

يتّمٕمدان، وإذا ضمالُمٞمد شمروخ هب٤م رؤؾمٝمام طمتك شمٗمْمخ صمّؿ يرضمع، أو ىم٤مل: يٕمقد، ىم٤مل: 

ومٖمدوت إمم قمكّم يمام يمٜم٧م أهمدو قمٚمٞمف يمؾ يقم، طمتك إذا يمٜم٧م ذم اخلرازيـ ًم٘مٞم٧م اًمٜم٤مس، 

 . (5)ػم اعم١مُمٜملموم٘م٤مًمقا: ىمتؾ أُم

 . (6)رواه أبق يًع ورجٚفف ثَٚتىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

ؾنُقت إفٔف مٚ فَٔٝ »ذم اًمٞم٘مْم٦م:  اًمٞمٕمًقب ُمقوع اًمِم٤مهد ىمقل ىمٚم٧م:

وهق سيح ذم همدر إُّم٦م اًمٕمقضم٤مء، واوح ...ش. مـ أمتف مـ إود وافِدد ؾٌُٔٝ

 قمٜمد اًمٗمّمح٤مء واًمٌٚمٖم٤مء .. افًقج:  إوداًمٕمراء< إذ ُمٕمٜمك 

مٚذا فَٔٝ مـ إود »٤مم اسمـ اجلقزي ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل امإُم

  .(7)ىم٤مل صمٕمٚم٥م: اًمٚمدد: اخلّمقُم٦م، وإود: اًمٕمقجش وافِدد

 يِمٝمد ًمف..

  

                                                                                                                                             
. وىم٤مل ثَٜ صدوقوأُّم٤م يقٟمس سمـ اخل٤ٌمب، وم٘مد وصّمؼ، وإيمثر قمغم شمريمف..< ىم٤مل امإُم٤مم قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: 

شمٙمّٚمٛمقا ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م رأيف اًمًقء. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  صدوق دم احلديٞامإُم٤مم زيمري٤م سمـ حيٞمك اًم٤ًمضمل: 

 .رؾضصدوق خيىكء ورمل بٚفل: اضم٤مُمٕم٤ًم سملم إىمق

، ومامشم٧م سمٜم٧م اًمٜمٌّل زوضمتف : إّٟمام شمريمف إيمثر، سمؾ اهتٛمف مج٤مقم٦م سم٤مًمٙمذب< ًمروايتف أّن قمثامن رضب ٧مىمٚم

 ضمراء ذًمؽ سمٕمد أي٤مم، واًم٘مّّم٦م ُمٕمرووم٦م، ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمٝم٤م.

 . ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد .964، رىمؿ : >=7:  5ُمًٜمد أيب يٕمكم  (5)

 . >>;58، رىمؿ : >57:  =جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .764:  6همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي )ت: قمٌد اعمٕمٓمل اًم٘مٚمٕمجل(  (7)
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 : مٚ فَل أحد مـ هذه إّمٜ مٚ فَٔٝحديٞ ظّع 

، )اهلذزم، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ(طمدصمٜمل روح سمـ قمٌد اعم١مُمـ ىم٤مل: (هـ=;6)ظمرج اًمٌالذريأ

، )سمـ ُمٝمران، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م(، قمـ ظم٤مًمد احلذاء)اًمقو٤مح اًمٞمِمٙمري، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م(قاٟم٦مقمـ أيب قم

 : أّن قمٚمٞم٤ًم أشم٤مهؿ قم٤مئدًا وم٘م٤مل: ىم٤مل  )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م(قمـ قمٌد اًمرمح٤من سمـ أيب سمٙمرة

افْٚس هبذا  مٚ فَل أحد مـ هذه إمٜ مٚ فَٔٝ، تقدم رشقل اهلل وإٔٚ أحّؼ »

 . (5)شن بْٔل وبغ مًٚويٜإمر...، وهؿ أن ئِّق

ف ، وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ومٞمومٞمام هق واوح إشْٚده صحٔح ظذ ذط افٌخٚري: ىمٚم٧م

 ..إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٓطم٘م٤مً 

اًمًٜم٦ّم ىم٤مل: يمت٤مب ذم  (هـ4=6)قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ  -حمّروم٤مً - فأظمرضمو

ء،  قمـ طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜم٤مضمل سم٤مًمٌٍمة، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ظم٤مًمد احلذا

 قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل: 

 .(ٓحظ افتحريػ) ؾذـر ـِّٜأشم٤مٟم٤م قمكّم ريض اهلل قمٜمف قم٤مئدًا وُمٕمف قماّمر 

                                                           
 . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .;;5:  6أٟم٤ًمب إذا  ) اًمٌالذري(  (5)

 افٌالذري !!!اإلمٚم تقثٔؼ 

 اًمٌالذري جمٝمقل احل٤مل، مل يقصم٘مف أطمد< ومال قمؼمة سم٠مطم٤مديثف وأؾم٤مٟمٞمده. ٝمؾ واًمٕمٜم٤مد:: ىم٤مل سمٕمض أهؾ اجلىمٚم٧م

: ظالمٜ، حٚؾظ، أخٌٚرّي، ؾٚوؾ، ًٕٚبٜ، ثٌٝ، هذا اًمًخػ أّن يم٤ٌمر أقمالم أهؾ اًمًٜم٦ّم، ىم٤مًمقا ومٞمف ويرّد  

 .متَـ

حٚؾظ، أخٌٚري، اًمٌالذري ص٤مطم٥م اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم،  أمحد سمـ حيٞمك( :  :7:  :5ًػم اًمذم )ىم٤مل اًمذهٌل 

 .   ظاّلمٜ

ًٚ، ؾٚواًل، صٚظراً سمـ حيٞمك سمـ ضم٤مسمر  ويم٤من أمحد( : 9>5:  >اًمّمٗمدي )ذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت  امإُم٤مم وىم٤مل  ظٚد

  .راويٜ، ًٕٚبٜ، متًَْٚ 

ًٚ ( : يم٤من اًمٌالذري 978:  6ذم ُمٕمجؿ إدسم٤مء هـ :6: ) وىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي ًٚ ؾٚواًل متَْ  . ظٚد

وصمٛم٦م ُم٤م هق أيمؼم ىمٚم٧م:.  ... افثٌٝ( : وىم٤مل اًمٌالذري 6=6:  5وىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن )ذم ومتح اًم٤ٌمري 

 مج٤مع يم٤ٌمر أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٕمٛمكم قمغم آطمتج٤مج سمف وآقمتامد قمٚمٞمف ومٞمام ؾمٚمػ ُمـ اًم٘مرون .ُمـ ذًمؽ، إ
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فَل أحد مـ هذه إمٜ مٚ فَٔٝ  ٚـٚن مـ واهلل ٕـقٕـ مع اهلل ظذ م»وم٘م٤مل قمكّم: 

وبغ ...، ثّؿ هؿ أن ئِّقن بْٔل )ٓحظ افتحريػ افثٚين(  ؾذـر ـِّٜتقدم رشقل اهلل 

 . (5)  رجٚفف ثَٚتىم٤مل حم٘م٘مف اًم٘محٓم٤مّن: ش. مًٚويٜ

: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، همػم إسمراهٞمؿ اًمٜم٤مضمل، وهق صم٘م٦م ٧مىمٚم

. وىمد أسمٚم٩م اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ قمـ ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٌؽم واًمذيمررة سم٢ممج٤مع

 ذًمؽ واًم٘مّم٘مّم٦م واًمتدًمٞمس ..< ؾمٞمام ُمًٚمؽ: يمره٧م ذيمره ، و: ٓ شمٕمجٌٜمل روايتف وهمػم

 مم٤م ُم٣م هده ..

 ىمٚم٧م: يِمٝمد ًمٙمّؾ ُم٤م ُم٣م..

                                                           
 . دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم.  :575، رىمؿ : 9:7:  6اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد)ت: حمٛمد اًم٘محٓم٤مّن (  (5)



 

  



 011  ..........................................................  دم ؽدر إمٜ بًعّ  : ٕص افٌْل رابع افٍهؾ اف

 بٌض افهحٚبٜ فًّع وأهؾ افٌٔٝ

ومل يٙمـ يمذًمؽ قمكّم< وم٢مّن يمثػمًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمّر قمٚمٞمؽ ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ...

  .(5)ويًٌّقٟمف وي٘م٤مشمٚمقٟمف يٌٌوقٕف واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا

 .(6)ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمكّم  َؿدُح ـثرٍ وىم٤مل أيْم٤ًم: وىمد قُمٚمؿ 

  دم وٌٚئـ افَرصٔغ ٔل حمّد يٞ افًٌٚس ظّؿ افٌْلحد

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، طمدصمٜم٤م ظمالد  (هـ=;6)أظمرج اًمٌالذري 

سمـ حيٞمك، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب اًمْمحك ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 

َٝ هبؿًمرؾمقل اهلل:  إّنؿ فـ يْٚفقا أمٚ »، وم٘م٤مل: إيّن ٕظرف وٌٚئـ دم صدور أؿقام أوؿً

ؾمٚمٝمؿ طمّل ش. َو  يرجق شِٓؿ صٍٚظتل وٓ يرجقهٚ بْق ظٌد ادىِٛخرًا حتك حيٌقـؿ، أَ 

 . (7)ُمـ وًمد طمٙمؿ سمـ ؾمٕمد اًمٕمِمػمة

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وظمالد وصم٘مف همػم واطمد< وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: حمٚمف اًمّمدق .ىمٚم٧م: 

قمـ  م( )إُم٤مم صم٘م٦م خ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع (هـ685)وأظمرضمف امإُم٤مم أمحد 

قمـ أيب اًمْمحك  )ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق اًمثقري صم٘م٦م وم٘مٞمف خ م( قمـ أسمٞمف )سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري إُم٤مم صم٘م٦م خ م(ؾمٗمٞم٤من

ىم٤مل: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس ي٤م رؾمقل اهلل، إٟم٤م ٟمٕمر  ذم وضمقه أىمقام اًمْمٖم٤مئـ سمقىم٤مئع أوىمٕمتٝم٤م ومٞمٝمؿ 

ل، فـ يْٚفقا خرًا حتك حيٌقـؿ هلل وفَرابتل..: ترجق شِٓؿ صٍٚظت»ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(8)شوٓ يرجقهٚ بْق ظٌد ادىِٛ

وه١مٓء إىمقام قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمـ  .رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلمىمٚم٧م: 

 .. ُمـ اًم٘مرؿمٞملم ًمّػ ًمّٗمف

                                                           
 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;57:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (5)

 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;58:  ;اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( ذُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   (6)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. حت٘مٞمؼ : د ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .9:  8( =;6أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري (7)

٤ٌّمس(  (8)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .:9;5، ر ىمؿ : ;5=:  6ومْم٤مئؾ أمحد )ت: وص قم
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ىم٤مل اهلٞمثٛمل: قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب راومع أّن أم ه٤مٟمكء سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥م ظمرضم٧م 

دًا ٓ يٖمٜمل قمٜمؽ ىمد سمدا ىمرـم٤مه٤م، وم٘م٤مل هل٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: اقمٛمكم< وم٢مّن حمٛم متزجٜ

صٍٚظتل  مٚ بٚل أؿقام يزظّقن أنّ »ؿمٞمئ٤ًم، ومج٤مءت إمم اًمٜمٌل وم٠مظمؼمشمف سمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

وطم٤مء وطمٙمؿ ىمٌٞمٚمت٤من. رواه اًمٓمؼماّن ش. ٓ تْٚل أهؾ بٔتل، وإن صٍٚظتل تْٚل حٚء وحُؿ

 .(5)، وهق ُمرؾمؾ، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(7:4)

  

                                                           
 رة .. ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مه59845، رىمؿ : ;69:  =جمٛمع اًمزوائد  (5)
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 !!. حتريػ خٌٔٞ!، روقان اهلل ظِٔٓٚتّزج أم هٕٚكء 

صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم ، خ هـ، 597) أّن امإُم٤مم ُمٕمٛمر إزدياخلٌٞم٨م ًمتحريػ دّل قمغم هذا اي

  ( سم٘مرٟملم ُمـ اًمزُم٤من..هـ7:4أظمرج طمدي٨م أم ه٤مٟمكء ذم ضم٤مُمٕمف، ىمٌؾ اًمٓمؼماّن)م( 

)صم٘م٦م إُم٤مم، يرؾمؾ خ قمـ ؿمٞمخف ىمت٤مدة  -ُمرؾماًل وُمقصقًٓ، ُمـ دون هذه اًمزي٤مدة اخلٌٞمث٦م-أظمرضمف 

، وم٘م٤مل هل٤م: أشمريـ ىمراسمتؽ... . ىم٤مل ُمٕمٛمر: وم٠مظمؼمّن ظمالد رأة دم زهّيٚرأى ظّر امىم٤مل:  م(

)ٟمص اسمـ طمجر ذم امإص٤مسم٦م أّٟمف ُمـ  ، قمـ أسمٞمف)سمـ ضمٜمدة اًمّمٜمٕم٤مّن، صم٘م٦م طم٤مومظ سم٢ممج٤مع(سمـ قمٌد اًمرمحـ 

 اهـ..(5): أّن شمٚمؽ اعمرأة أم ه٤مّنء سمٜم٧م أيب ـم٤مًم٥ماًمّمح٤مسم٦م(

اًمث٤مّن ومّمحٞمح. أُّم٤م أول امإؾمٜم٤مديـ، ُمرؾمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ىمٚم٧م:

 ،ُمتؼمضم٦م< سمٖمْم٤ًم ًمٕمكّم ، وـمٕمٜم٤ًم سمآل حمٛمد  :إممش دم زهّيٚ»واٟمٔمر يمٞمػ حتّر  ًمٗمظ: 

 وم٤مهلل اعمًتٕم٤من .

وأظمرج أمحد أيْم٤ًم قم٘م٥م احلدي٨م أقماله ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، 

اهلل  قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث، قمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: دظمؾ اًمٕم٤ٌمس قمغم رؾمقل

 ؾٌوٛ رشقل اهللوم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟم٤م ًمٜمخرج ومٜمرى ىمريِم٤ًم حتدث وم٢مذا رأوٟم٤م ؾمٙمتقا، 

واهلل ٓ يدخؾ ؿِٛ امرئ إيامن حتك حيٌُؿ هلل »ودر قمرق سملم قمٞمٜمٞمف صمؿ ىم٤مل: 

 .(6)شوفَرابتل

رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ويمذا يزيد اهل٤مؿمٛمل ،ًمٙمـ أظمذ قمٚمٞمف ىمٚم٧م: 

د سمـ ص٤مًمح اعمٍمي ىم٤مل: يزيد صم٘م٦م وٓ يٕمجٌٜمل ىمقل ُمـ شمٙمّٚمؿ اًمٌٕمض احلٗمظ< ورّده أمح

 ومٞمف. 

أوػ إًمٞمف أّن رواي٦م صمالصم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمث٘م٤مت ظمّمقص هذا احلدي٨م قمٜمف، سمٕملم 

 .ًمٗمٔمف، يدومع ُمزقمٛم٦م ؾمقء احلٗمظ، ومراضمع اًمٓمرق ذم ومْم٤مئؾ أمحد

                                                           
. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل 46==5، رىمؿ: ;9: 55ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، ضم٤مُمع ُمٕمٛمر)طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (5)

 سم٤ميمًت٤من .

٤ٌّمس(  (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .;9;5، ر ىمؿ : ;5=:  6ومْم٤مئؾ أمحد )ت: وص قم
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وىمد ُم٣م سمٞم٤من طم٤مل يزيد ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، ًمٙمـ ومٚمٜمحٗمظ أّن ُمًٚماًم ىم٤مل ومٞمف وذم  

 قمغم أىمؾ اًمت٘م٤مدير. ؾحديثف حًـ فذاتف. آه (5)اشؿ افهدق ينِّٓؿرائف: ٟمٔم

وأظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق 

اعمقرع، ىم٤مل: صمٜم٤م إقمٛمش، قمـ أيب ؾمؼمة، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ىم٤مل: ضمٚمس 

مٚ »ٚمٜمٌل ىم٤مل: ومخٓم٥م وم٘م٤مل: اًمٕم٤ٌمس إمم ىمقم ُمـ ىمريش وم٘مٓمٕمقا طمديثٝمؿ ومذيمر ذًمؽ ًم

بٚل أؿقام يتحدثقن بٚحلديٞ، ؾ٘ذا جِس إفٔٓؿ أحد مـ أهؾ بٔتل، ؿىًقا حديثٓؿ، 

 . (6)شٓؿ هلل، وفَرابتل مْٓؿوافذي ٍٕز بٔده ٓ يدخؾ ؿِٛ امرئ إيامن حتك حيٌّ 

< رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمقى أيب ؾمؼمة اًمٜمخٕمل، قمٌد اهلل إشْٚده حًـ: ٧مىمٚم

طم٤ٌمن واًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ُم٘مٌقل.  سمـ قم٤مسمس< وصم٘مف اسمـ

شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، وُمًٚمؿ ذم اًمٙمٜمك، يمّٚمٝمؿ 

 ُمـ دون ـمٕمـ، وطمًـ ًمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف طمدي٨م ؾم٠ٌم. 

 .(7) وىم٤مل إًم٤ٌمّن ذم اهل٤مُمش: طمًـ صحٞمح

ُمـ اعمحدصملم، ىمد ؾم٤مىمقا طمدي٨م  وٟمِمػم إمم أّن احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، وهمػمه

إيامًء ُمٜمٝمؿ ش إمٜ شتٌدر يب بًده إّن مّٚ ظٓد إيّل افٌْل أنّ »اًمْمٖم٤مئـ قم٘مٞم٥م طمدي٨م قمكم: 

 إمم وطمدة اعمْمٛمقن، وإؿم٤مرة إمم احّت٤مد اًمدًٓم٦م، وم٤مطمٗمظ. يدّل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ اًمٌٖمض..

 ٌْلفِـٌٚر افهحٚبٜ يٌٌوقن افنّؼ إؿرب 

ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل:  (685)أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

طمدصمٜم٤م هِم٤مم اًمدؾمتقائل، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ هالل سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م، قمـ قمٓم٤مء سمـ 

                                                           
 .;>6:  55. طمٙم٤مه قمٜمف أيْم٤ًم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م9-8ُم٘مدُم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ :   (5)

٤ٌّمس(  (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .6=;5، ر ىمؿ : 77=:  6ومْم٤مئؾ أمحد )ت: وص قم

. اجلرح  7666، رىمؿ: 7:5: 9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي)ت: ؿم٤ميمر وإسمراهٞمؿ قمٓمقة، ُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمّن ( (7)

. 5979، رىمؿ: >84: 5. اًمٙمٜمك =78، رىمؿ: 84: =. شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم46>5، رىمؿ: 9>7: =واًمتٕمديؾ 

 .;7::، رىمؿ: >86: 6اًمٙم٤مؿمػ
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 -أو ىم٤مل: سم٘مديد-ي٤ًمر، قمـ روم٤مقم٦م اجلٝمٜمل، ىم٤مل: أىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل طمتك إذا يمٜم٤ّم سم٤مًمٙمديد 

٘م٤مم رؾمقل اهلل ومحٛمد اهلل، وأصمٜمك ومجٕمؾ رضم٤مل ُمٜم٤ّم يًت٠مذٟمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ ومٞم٠مذن هلؿ، وم

مٚ بٚل رجٚل يُقن صؼ افنجرة افتل تع رشقل اهلل، أبٌض إفٔٓؿ مـ »قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: 

ًٚ ٓ حًٚب ...، افنؼ أخر وؿد وظدين ريب ظز وجؾ أن يدخؾ مـ أّمتل شًٌغ أفٍ

 ش.ظِٔٓؿ...

 . (5)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم...

  . (6)ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن -وقمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م سمٕمْمف-ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أمحد و

وىمد أظمرضمف أمحد صم٤مٟمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل، ىم٤مل: 

 اهـ. (7)طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب يمثػم سمف ُمثٚمف. وهق أيْم٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام ضمزم إرٟم١موط

ٌّف أّن احلدي٨م حمّر  سمخٌو ٨م، وُمٌتقر سمٕمٜمػ، وُمِمّقه سمًخػ< وم٤محلدي٨م هق ٟمٜم

ُمٜمٝمؿ إّٟمام شمٜمّحك اًمّمح٤مسم٦م< سمٖمْم٤ًم وطمدي٨م اًمٜمّص قمغم وٓي٦م قمكّم ذم همدير ظمّؿ< 

وم٠مذن هلؿ يمذب ُمٗمْمقح< إذ يمٞمػ ي٠مذن  اًمٜمٌلواًم٘مقل: إّّنؿ اؾمت٠مذٟمقا  .ًمٕمكمّ 

 صمّؿ يٕمٜمّٗمٝمؿ؟!!. ومٝم٤مك..، إذٟم٤ًم ومٞمف رو٤م اهلل، اًمٜمٌّل هلؿ

)إزدي صم٘م٦م  ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٓمٚم٥م سمـ ؿمٕمٞم٥م ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماّن ذم

، )يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م، صم٘م٦م صدوق طمًـ احلدي٨م، وٕمٗمف اًمٌٕمض، خ(، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م(

)اجلذاُمل، صم٘م٦م ، قمـ قمٌد اهلل سمـ هٌػمة وسمٙمر سمـ ؾمقادة )صم٘م٦م، طمًـ احلدي٨م، م(طمدصمٜمل اسمـ هلٞمٕم٦م 

، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد )إُم٤مم صم٘م٦م خ م( ٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م، وأيب ؾمخ م(

، ومتٜمحك اًمٜم٤ّمس قمٜمف، وٟمزل ُمٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل ٕزل بخؿاهلل، أّن رؾمقل اهلل 

، وم٠مُمر قمٚمٞم٤ًم، ومجٛمٕمٝمؿ، ومٚماّم اضمتٛمٕمقا ىم٤مم ومٞمٝمؿ وهق ؾنؼ ظذ افٌْل تٖخر افْٚس ظْفقمٜمف، 

أهيٚ افْٚس إيّن ؿد ـرهٝ »، صمؿ ىم٤مل: ُمتقؾمد قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.5:659، رىمؿ : 596:  :6)ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(ُمًٜمد أمحد  (5)

 . ::5:  5جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل(  (6)

 .:5:65، رىمؿ : 598:  :6ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط(  (7)
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ّٕف فٔس مـ صجرة أبٌض إفُٔؿ مـ صجرة  ّٔؾ إيّل أ ختٍُِؿ وتْحُٔؿ ظّْل، حّتك خ

 .شتِْٔل

بـ أيب ضٚفٛ إٔزفف مّْل بّْزفتل مْف، ؾريض اهلل ظْف ـام إٔٚ  فُـ ظعّ »صمؿ ىم٤مل:  

ّٕف ٓ خيتٚر ظذ ؿريب وصحٌتل صٔئٚ  .ش ًظْف راض: ؾ٘

افِٓؿ مـ ـْٝ مقٓه ؾًّع مقٓه، »وم٘م٤مل: ٞمف اًمّمالة واًمًالم قمٚمصمّؿ رومع يديف  

وم٤مسمتدر اًمٜم٤مس إمم رؾمقل اهلل يٌٙمقن ويتيقمقن، ش افِٓؿ وال مـ وآه وظٚد مـ ظٚداه

وي٘مقًمقن: واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م شمٜمحٞمٜم٤م قمٜمؽ إّٓ يمراهٞم٦م أن يث٘مؾ قمٚمٞمؽ، ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ 

 .(5) قمٜمد ذًمؽؾمخط اهلل وؾمخط رؾمقًمف، ومريض قمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل

أو  : إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وإّٓ ومّمحٞمح< وم٤مجلروح همػم ُمٗمّنةىمٚم٧م

 .ُمردودة

ؿد وظدين ريب ظز وجؾ أن يدخؾ مـ أّمتل شًٌغ »افٌْل: يمام ٟمِمػم إمم أّن ىمقل 

ًٚ ٓ حًٚب ظِٔٓؿ مٚ بٚل رجٚل يُقن صؼ افنجرة افتل تع » »ىمد ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق : ش أفٍ

ؿمٞمٕم٦م وطم٤مصٚمف أّن اًمًٌٕملم أًمٗم٤ًم ه١مٓء، هؿ  شمـ افنؼ أخر رشقل اهلل، أبٌض إفٔٓؿ

 ذا آظمر اًمٙمت٤مب ..هلؾمٜمٕمرض وم٘مط< و وآل حمٛمدقمكّم 

  

                                                           
ذم شم٤مريخ . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت . وهق >656، رىمؿ: 666: 7ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼماّن)ت:محدي اًمًٚمٗمل(  (5)

 .:66: 86اسمـ قم٤ًميمر )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(
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 ششَِٔك أهؾ بٔتل بًدي بالًء وتؼيداً »ابـ مًًقد: حديٞ 

 رواه قمـ اًمٜمٌل صح٤مسمٞم٤من ، اسمـ ُمًٕمقد وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري يم٤مٔيت ..

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م ىم٤مل:  (هـ;>6)أظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ اًمْمح٤مك 

ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم، قمـ قمكم سمـ ص٤مًمح، قمـ يزيد اسمـ أيب زي٤مد، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل إذ أىمٌٚم٧م ومتٞم٦م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ومٚمام 

ى ذم وضمٝمؽ رآهؿ اًمٜمٌل اهمرورىم٧م قمٞمٜم٤مه، وشمٖمػم ًمقٟمف، وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: ُم٤م ٟمزال ٟمر

إٕٚ أهؾ بٔٝ اختٚر اهلل فْٚ أخرة ظذ افدٕٔٚ: وإّن أهؾ بٔتل »ؿمٞمئ٤ًم ٟمٙمرهف؟!. وم٘م٤مل: 

 .(5)ششَِٔقن بًدي بالًء وتؼيدًا وتىريداً 

< رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ويزيد اهل٤مؿمٛمل، صم٘م٦م طمًـ إشْٚده حًـ: ٧مىمٚم

 احلدي٨م< وىمد شمقسمع ..

ىم٤مل: أظمؼمّن  (754)د سمـ مّح٤مد، اًمدوٓيب امإُم٤مم، أسمق سمنم، حمٛمد سمـ أمح فأظمرضمسمام 

أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م، ىم٤مل: أٟم٠ٌم حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو أسمق 

قمثامن احلراّن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع، قمـ إسمراهٞمؿ، 

ٗٓء اختٚرهؿ اهلل إن أهؾ بٔتل ه»قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

  .(6)شوشَِٔقن بًدي تؼيدًا وتىريدًا وبالًء صديداً ، ومل خيسهؿ فِدٕٔٚ ، فمخرة 

 .(7): إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح٧مىمٚم

                                                           
 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل .==58، رىمؿ : 77::  6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ  )ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت إًم٤ٌمّن(   (5)

 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل .==58، رىمؿ : 77::  6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ  )ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت إًم٤ٌمّن(   (6)

 ذط اًمِمٞمخلم، وذم حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ، وهق صم٘م٦م اطمت٩م سمف حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ومٛمـ ومقىمف، صم٘م٤مت قمغم  (7)

 اًمِمٞمخ٤من، يمالم ٓ يّي< هم٤ميتف أّٟمف ؿمٞمٕمل. 

وأمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م هق امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل. وحمٛمد سمـ جيٞمك اعمٚم٘م٥م سمٚم١مًم١م، صم٘م٦م سم٢مـمالق. وقمٌد اًمرمحـ احلراّن، صم٘م٦م 

شمٗمرد سمف قمٌد اًمرمحـ وهق (: 5578 رىمؿ:6:5: 6ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم) اًمٓمؼماّن  وىم٤مل سم٢مـمالق< وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، 

 صم٘م٦م ، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ؿمٞمخ . وُم٘متْم٤مه: صدوق.
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ىم٤مل: أظمؼمّن حمٛمد سمـ اعم١مُمؾ سمـ احلًـ، طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ( 849)أظمرج احل٤ميمؿ 

قمـ أيب راومع  ، صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ،)= اخلزاقمل اعمروزي(  حمٛمد، صمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد

إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع، قمـ أيب ٟمية، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل رؾمقل 

ؿقمْٚ فْٚ بٌوًٚ  إّن أهؾ بٔتل شَِٔقن مـ بًدي مـ أمتل ؿتالً وتؼيدًا، وإّن أصدَّ »اهلل: 

 .شبْق أمٜٔ، وبْق ادٌرة، وبْق خمزوم

 .(5)ضم٤مه هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد، ومل خير ىم٤مل احل٤ميمؿ:

طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد ..< ىم٤مل هٜم٤مك: هـ(>66اعمروزي) ُمقرده اًمٗمتـ ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد: ٧مٚمىم

 . (6)سمف ُمثٚمف سمـ ُمًٚمؿ

 شٍقن ًإٔتؿ ادًتو» : أم افٍوؾ ظـ افٌْلحديٞ 

ذم زوائد اعمًٜمد ىم٤مل: وضمدت ذم  (هـ4=6)أظمرج امإُم٤مم قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

أسمق ُمٕمٛمر، وؾمٛمٕمتف أٟم٤م ُمـ أيب ُمٕمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  ، طمدصمٜم٤م(685)=أمحد سمـ طمٜمٌؾ يمت٤مب أيب 

قمٌد اهلل سمـ إدريس، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد يٕمٜمل اسمـ أيب زي٤مد، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث، قمـ أّم 

اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احل٤مرث، وهل أّم وًمد اًمٕم٤ٌمس، أظم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م، ىم٤مًم٧م: أشمٞم٧م اًمٜمٌل ذم 

ومٚ ٗمٜم٤م قمٚمٞمؽ، ؟!. ىمٚم٧ُم: ظمشمٚ ئٌُؽ»ُمروف، ومجٕمٚم٧م أسمٙمل، ومرومع رأؾمف، وم٘م٤مل: 

 .(7)ش إٔتؿ ادًتوًٍقن»؟!. وم٘م٤مل:  ٕدري مٚ َِٕك مـ افْٚس بًدك يٚ رشقل اهلل

رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم إّٓ يزيد، وىمد أذٟم٤م : يم٤ًمسم٘مفإشْٚده حًـ أىمقل: 

 . ٤متأّٟمف ذم أىمّؾ أطمقاًمف طمًـ صدوق، وىمد ُم٣م هذا ذم اًمتٜمٌٞمٝم

، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  دطمٌٍم سمآل حمٛمش إٔتؿ ادًتوًٍقن»ىمقل اًمٜمٌل: و

ومٚمٚمتٌٕمّٞم٦م يمام ٓ خيٗمك< إذ اجلٛمٞمع يِمؽمك سم٤مًمتنميد واًمتٓمريد، سمؾ < ويمقّن٤م شمٜم٤مول ؿمٞمٕمتٝمؿ 

 شمٌٕم٤ًم.. ؿمٞمٕمتٝمؿ وُمـ واهلؿ و، أصاًل ، أهؾ اًمٌٞم٧م اًم٘متؾ واًمت٘متٞمؾ 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .944>، رىمؿ : 978:  8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ك: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (5)

 ُمٙمت٦ٌم اًمتقطمٞمد، اًم٘م٤مهرة. .  =75، رىمؿ: 575: 5اًمٗمتـ)ت: ؾمٛمػم اًمزهػمي(  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.>88:  88ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (7)
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 شإٔٚ أول مـ جيثق فِخهقمٜ بغ يدي اهلل»ظّع: حديٞ 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمرىم٤مر، ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل:  (هـ:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

طمدصمٜم٤م ُمٕمتٛمر، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: طمدصمٜم٤م أسمق جمٚمز، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، قمـ قمكم سمـ 

إٔٚ أول مـ جيثق بغ يدي افرمحـ فِخهقمٜ يقم »أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، أٟمف ىم٤مل: 

 ش .افَٔٚمٜ

 هذا يِمػم إمم .. ىمٚم٧م إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع ، وىمقل اعمقمم قمكم

 افهحٚبٜ بًد افٌْلختٚصؿ افَرآن دم  ٕزول

 أنّ  قازقمٛموم..< ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، أو ُمع قمكّم ٟمٗمك اًمٌٕمض خت٤مصؿ اًمّمح٤مسم٦م 

ُم٤م شمقاشمر ُمٕمٜمك ذم يم٤مٟمقا رمح٤مء ُمتح٤مسملم، إظمقاٟم٤ًم قمغم هر ُمت٘م٤مسمٚملم< ويٙمّذسمف اًمّمح٤مسم٦م 

 < ه٤مك ُمٜمف ....ذًمؽ 

ًمرىمل، صمٜم٤م قمٌد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مق اخلِم٤مب ا( هـ7:4)ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماّن

اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمرىمل. طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمٚمقيف اًم٘مٓم٤من، صمٜم٤م قمٌٞمد سمـ ضمٜم٤مد احلٚمٌل< ىم٤مٓ: صمٜم٤م 

قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمرو، قمـ زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمق  اًمٌٙمري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 

اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ًم٘مد همِمٞمتٜم٤م سمره٦م ُمـ دهرٟم٤م وٟمحـ ٟمرى أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٜم٤م وذم أهؾ 

قنَ ُمـ ىمٌٚمٜم٤م:  اًمٙمت٤مب ُّ تَِه ْؿ خَتْ ُُ ِٜ ِظَْد َربِّ ََٔٚم َِ ْؿ َيْقَم اْف ُُ َّٕ ُِّٔتقَن، ُثؿَّ إِ ُؿ مَّ ٌٝ َوإِنَّ ِّٔ ََّٕؽ َم  إِ

حتك رأيٝ بًوْٚ ييب وجقه ىمٚمٜم٤م: يمٞمػ ٟمختّمؿ وٟمٌٞمٜم٤م واطمد ويمت٤مسمٜم٤م واطمد؟!. 

 . (5)بًض بٚفًٔػ، ؾًرؾٝ أّنٚ ؾْٔٚ ٕزفٝ

 .(6)رضم٤مًمف صم٘م٤متىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، و

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ  (هـ;76)أظمرضمف أسمق طم٤مشمؿ  أىمقل: ًمف ؿم٤مهد

)سمـ سد، صدوق وم٘مٞمف قم٤ممل ، طمدصمٜم٤م رضار )اًم٤ًمُمرائل، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صدوق (أمحد سمـ قمقؾمج٦م 

                                                           
 . 5>>57، رىمؿ : >;5)ت: ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل احلٛمٞمد(  : 57اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .55754، رىمؿ : 544:  ;جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)
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، )احل٤مومظ، صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م(، طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م سم٤مًمٗمرائض، ًمٞمس سمٛمت٘مـ(

)اخلزاقمل، صم٘م٦م قمـ ضمٕمٗمر سمـ اعمٖمػمة )صدوق صم٘م٦م، خ(، ٘مٛمل يٕمٜمل يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهللطمدصمٜم٤م اًم

  اهـ. (5)، قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه)اًمِمٝمٞمد، صم٘م٦م خ م(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمسم٢مـمالق(

 ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. ،أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ

وىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: وقمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل: عم٤ّم ٟمزًم٧م قمغم رؾمقل اهلل: 

قنَ إِ  ُّ تَِه ْؿ خَتْ ُُ ِٜ ِظَْد َربِّ ََٔٚم
َِ ْؿ َيْقَم اْف ُُ َّٕ ُِّٔتقَن، ُثؿَّ إِ ُؿ مَّ ٌٝ َوإِنَّ ِّٔ َؽ َم َّٕ  

 ىم٤مل اًمزسمػم: أومٞمٙمرر قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م يم٤من سمٞمٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م؟!. 

 .شحّتك يٗدى إػ ـّؾ ذي حؼ حَف، ًٕؿ فُّٔرر :»اًمٜمٌل ىم٤مل

 ىم٤مل اًمزسمػم:واهلل إّن إُمر ًمِمديد. 

 اهـ.(6)رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف صم٘م٤متٛمل: ىم٤مل اهلٞمث

أهؾ  -سمٕمد قمٝمد اًمٜمٌل-أّن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ٟمّمقص ُمتقاشمرة ُمٕمٜمك ٟمّص ىمٚم٧م: ومٝمذا 

ظمّمقُم٦م وشمٜمٙمٞمؾ، وؾمٞمػ وشم٘متٞمؾ، يمام أقمٚمـ حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ< وًم٘مد أرقمد ىمريَش، أّن اًمٜمٌّل 

 ، وؾمٞم٠ميت اًمًٌط..ظمّص قمٚمٞم٤ًم سمٛمج٤مًمدهتؿ سمٕمده 

  

                                                           
 ًمًٕمقدّي٦م .. ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، ا4=7>5، رىمؿ : 7694، 54شمٗمًػم  اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) ت : أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .55755، رىمؿ : 544:  ;جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)
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ًٚ ٓ تن»شًٔد اخلدري:  أيبحديٞ   شُقا ظِٔ

ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: صمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىمثٜم٤م أيب،  (هـ685)سمـ طمٜمٌؾ أظمرج أمحد 

قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤موي٦م، وهق أسمق ـمقاًم٦م 

إٟمّم٤مري، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ قمجرة، قمـ زيٜم٥م واسمـ أيب ؾمٕمٞمد، قمـ 

 .، يٕمٜمل: اسمـ أيب ـم٤مًم٥م، اًمٜم٤مُس إمم رؾمقل اهلل٤مً أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ؿمٙمك قمٚمٞمّ 

ًٚ، ؾقاهلل هلق أخٔنـ دم أهّي » وم٘م٤مم ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ًٌم ومًٛمٕمتف ي٘مقل:  ٚ افْٚس، ٓ تنُقا ظِٔ

 ش. ذات اهلل، ودم شٌٔؾ اهلل

 .هـا. (5)ىم٤مل حم٘م٘مف وّص قم٤ٌمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح

يٜم٥م : إؾمٜم٤مد ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ويمذًمؽ ـمريؼ ز٧مىمٚم

  ًمقٓ ؾمٚمٞمامن، ومٚمؿ خيرج ًمف اًمِمٞمخ٤من، وهق صم٘م٦م. ،سمٜم٧م يمٕم٥م إٟمّم٤مرّي٦م

ذم اعمًٜمد: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب، طمدصمٜم٤م أيب، قمـ اسمـ  (هـ685)وىم٤مل امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

إؾمح٤مق ىم٤مل: ومحدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر سمـ طمزم، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد 

ويم٤مٟم٧م قمٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ سمـ يمٕم٥م سمـ قمجرة، قمـ قمٛمتف زيٜم٥م سمٜم٧م يمٕم٥م، 

 ...، وؾم٤مق ُمثٚمف. اصتُك ظًِٔٚ افُْٚس أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: 

 .(6) ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم، همػم ؾمٚمٞمامن، وهق صم٘م٦م

يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، ومٞمٝمؿ وش افّْٚس»: احلديث٤من ٟمّّم٤من فم٤مهران ضمٚمّٞم٤من أّن ضمّؾ ٧مىمٚم

اخلّمقُم٦م ًمف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌّل، ومٙمٞمػ ٝمؿ ىمد أقمٚمٜمقا < ومقمغم أه٦ٌم آؾمتٕمداد ًمٚمٖمدر سمٕمكّم 

 ؟!!. إن ُم٤مت أو ىمتؾ

  

                                                           
 . 55:5، رىمؿ : =;::  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ) ت: وص قم٤ٌمس(  (5)

 . ;5>55، رىمؿ : ;77:  >5ُمًٜمد أمحد )ؿمٝمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)
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 : ؽدر أهؾ افنقرى بًعّ ظٌد اهلل بـ ظّر حديٞ

ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد، ىم٤مل: ( هـ6:6)ؾمٞم٠ميت سمٓمقًمف ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؿمٌف 

ذم طمدي٨م  ريض اهلل قمٜمفطمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟم٤مومع، أّن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

إّن افّْٚس يْيرون إػ ؿريش، وؿريش تْير إػ بٔتٓٚ »اًمِمقرى اًمٓمقيؾ...: ىم٤مل قمكّم: 

همػم سمٜمل ه٤مؿمؿ =ؾتَقل: إْن ويل ظُِٔؿ بْق هٚصؿ مل خترج مْٓؿ أبدًا، وإن ـٕٚٝ دم ؽرهؿ )

 ش .( تداوفتّقهٚ بُْٔؿُمـ سم٘مّٞم٦م ىمريش

ويت إػ أهؾ هذا افٌٔٝ بًد مٚ رأيٝ مثؾ مٚ أ»وومٞمف ىم٤مل اعم٘مداد روقان اهلل قمٚمٞمف: 

ٌٕٔٓؿ..: إيّن ٕظجٛ مـ ؿريش أّنؿ ترـقا رجالً، مٚ أؿقل: إّن أحدًا أظِؿ وٓ أؿٙ 

 ًٚ  ش. مْف بٚفًدل: أمٚ واهلل فق أجد ظِٔف أظقإ

ٕٚ أهّيٚ افّْٚس، إّن اهلل ظز وجؾ أـرمْٚ بٌْٔف وأظزّ »وىم٤مل قماّمر روقان اهلل قمٚمٞمف: 

ّٕك تكؾقن هذا ا  . هـ.ا(5)شٕمر ظـ أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿبديْف، ؾٖ

ٜمنده ذم ومّمؾ ىم٤مدم سمٓمقًمف وؾمإشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ب٘مجٚع، : ٧مىمٚم

 اًمّمحٞمح٦م. ؿمقاهده، ُمع 

 حديٞ ظٚئنٜ : اشتُْر ظّع وجقه افّْٚس

ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  -اًمّمحٞمحرضم٤مًمف رضم٤مل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح –ؾم٠ميت سمٓمقًمف 

ـ قم٘مٞمؾ، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، قمـ قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: حيٞمك سمـ سمٙمػم، طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، قم

، وم٤مًمتٛمس وجقه افْٚسوضمف طمٞم٤مة وم٤مـمٛم٦م، ومٚمام شمقومٞم٧م اؾمتٜمٙمر قمكّم  افْٚسيم٤من ًمٕمكّم ُمـ 

 . يِمٝمد ًمف ..  (6)ُمّم٤محل٦م أيب سمٙمر وُم٤ٌميٕمتف، ومل يٙمـ ي٤ٌميع شمٚمؽ إؿمٝمر 

  

                                                           
 ؿ حمٛمقد ؿمٚمتقت .. ت : ومٝمٞم76=-68=:  7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )اسمـ ؿمٌف(  (5)

 .5>:8، رىمؿ :  599:  9. صحٞمح ُمًٚمؿ >==7، رىمؿ : =598:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)
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 شأهيٚ افْٚس فَد ؿتِتؿ»: احلًـ بـ ظع حديٞ 

ىم٤مل: عم٤م  سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ اًمًج٤مد (;74)أسمق يٕمغم  ؾمٞم٠ميت سمٓمقًمف ُم٤م أظمرضمف

أّمٚ بًد، واهلل فَد »ىمتؾ قمكّم ىم٤مم طمًـ سمـ قمكم ظمٓمٞم٤ًٌم، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل: 

ؿتِتؿ افِِٜٔ رجاًل: دم فِٜٔ ٕزل ؾٔٓٚ افَرآن، وؾٔٓٚ رؾع ظًٔك ابـ مريؿ، وؾٔٓٚ ؿتؾ يقصع 

 ش. ظِٔف افًالمبـ ٕقن ؾتك مقشك 

 اهـ. .(5)ًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمحىم٤مل طم

ُمع أّن ىم٤مشمٚمف رضمؾ واطمد هق اسمـ ش فَد ؿتِتؿ: »ومت٠مُمؾ ذم ىمقل احلًـ ىمٚم٧م:

قمغم اعمأل سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد  ُمٚمجؿ< قمغم أّن ىمقل احلًـ هذا، يم٤من وٛمـ ظمٓم٦ٌم أًم٘م٤مه٤م 

وُم٘مّمقده صٚمقات اهلل قمٚمٞمف همدرشمؿ سمف< وأىمّٚمف: ش. أهّيٚ افّْٚس»اعمقمم، اسمتدأه٤م سم٘مقًمف: 

ظمذًمتٛمقه ومل شمٜمٍموه وم٘متؾ، وهق ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م اًمٖمدر، وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ذم ـمرىمف 

 وأـمراومف .

 افٌدر بًعأـز ـربالء مـ 

قمـ أم ؾمٚمٛم٦م، ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل اهلل ضم٤مًم٤ًم ذات يقم ذم سم٢مؾمٜم٤مده أظمرج اًمٓمؼماّن 

وم٤مٟمتٔمرت ومدظمؾ احلًلم ريض اهلل قمٜمف، ومًٛمٕم٧م ش. ٓ يدخؾ ظّع أحد»سمٞمتل، وم٘م٤مل: 

رؾمقل اهلل يٌٙمل، وم٤مـمٚمٕم٧م وم٢مذا طمًلم ذم طمجره، واًمٜمٌل يٛمًح ضمٌٞمٜمف وهق  ٟمِمٞم٩م

إّن جزيؾ ظِٔف افًالم. ؿٚل: إن أمتؽ شتَتؾ هذا بٖرض يَٚل هلٚ »يٌٙمل، وم٘م٤مل: 

ومٚمام أطمٞمط سمحًلم طملم ش ؾتْٚول جزيؾ ظِٔف افًالم مـ تربتٓٚ، ؾٖراهٚ افٌْل ،ـربالء

 ىمتؾ، ىم٤مل: ُم٤م اؾمؿ هذه إرض؟!. 

 سمالء. ىم٤مًمقا: يمر

 .(6): صدق اهلل ورؾمقًمف، أرض يمرب وسمالء احلًلم  ىم٤مل

                                                           
 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ .;9;:، رىمؿ : 568:  56ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .=5>6، رىمؿ :  >54:  7اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (6)
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 .(5) ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن سم٠مؾم٤مٟمٞمد، ورضم٤مل أطمده٤م صم٘م٤مت

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ هـ( ىم٤مل : 7:4أظمرج اًمٓمؼماّن )

دصمٜمل أسمق إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اعمروزي، صمٜم٤م اسمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ، صمٜم٤م احلًلم سمـ واىمد، طم

ٓ شمٌٙمقا هذا »هم٤مًم٥م، قمـ أيب أُم٤مُم٦م، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٜم٤ًمئف: 

ىم٤مل: ويم٤من يقم أم ؾمٚمٛم٦م، ومٜمزل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم، ومدظمؾ .  يٕمٜمل طمًٞمٜم٤مً ش اًمّمٌل

ش ٓ شمدقمل أطمدا يدظمؾ قمكم»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمداظمؾ، وىم٤مل ٕم ؾمٚمٛم٦م: 

 قمٜمف، ومٚمام ٟمٔمر إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٌٞم٧م أراد أن ومج٤مء احلًلم ريض اهلل

يدظمؾ، وم٠مظمذشمف أم ؾمٚمٛم٦م، وم٤مطمتْمٜمتف وضمٕمٚم٧م شمٜم٤مهمٞمف وشمًٙمٜمف، ومٚمام اؿمتد ذم اًمٌٙم٤مء ظمٚم٧م 

قمٜمف، ومدظمؾ طمتك ضمٚمس ذم طمجر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل ضمؼميؾ صغم اهلل قمٚمٞمف 

يَتِقٕف وهؿ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وؾمٚمؿ: إن أُمتؽ ؾمت٘متؾ اسمٜمؽ هذا، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ي٘متٚمقٟمف، ومتٜم٤مول ضمؼميؾ شمرسم٦م، وم٘م٤مل سمٛمٙم٤من يمذا ويمذا، ومخرج  ؟!.شمٗمْقن يب

، ومٔمٜم٧م أم يم٤مؾمػ اًم٤ٌمل، ُمٝمٛمقُم٤مً  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد اطمتْمـ طمًٞمٜم٤مً 

 ؾمٚمٛم٦م أٟمف همْم٥م ُمـ دظمقل اًمّمٌل قمٚمٞمف وم٘م٤مًم٧م: ي٤م ٟمٌل اهلل، ضمٕمٚم٧م ًمؽ اًمٗمداء، إٟمؽ

ىمٚم٧م ًمٜم٤م ٓ شمٌٙمقا هذا اًمّمٌل، وأُمرشمٜمل أن ٓ أدع يدظمؾ قمٚمٞمؽ، ومج٤مء ومخٚمٞم٧م قمٜمف، ومٚمؿ 

وذم ش . أمتل يَتِقن هذا إنّ »يرد قمٚمٞمٝم٤م، ومخرج إمم أصح٤مسمف وهؿ ضمٚمقس، وم٘م٤مل هلؿ: 

اًم٘مقم أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، ويم٤مٟم٤م أضمرأ اًم٘مقم قمٚمٞمف، وم٘م٤مٓ: ي٤م ٟمٌل اهلل ي٘متٚمقٟمف 

 .(6)وأراهؿ إي٤مه٤مش ٟمٕمؿ، وهذه شمرسمتف» ىم٤مل: !.؟وهؿ مٗمْقن

 .(7) رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن، وذم سمٕمْمٝمؿ وٕمػىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

يٕمٜمل ُمًٚمٛمقن يِمٝمدون اًمِمٝم٤مدشملم ، ويّمّٚمقن  شوهؿ ُم١مُمٜمقن يب»:  ىمقًمف 

 إمم اًم٘مٌٚم٦م ، وي٘مرأون اًم٘مرآن ، سمٞمد أّّنؿ ٟمقاص٥م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم . 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .;5955، رىمؿ : =>5:  =جمٛمع اًمزوائد  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .:=4>، رىمؿ :  >69: >اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .=5955، رىمؿ : =>5:  =جمٛمع اًمزوائد  (7)
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 زبٚفٜ -وحٚصٚهؿ- ؿٚفٝ ؿريش: أهؾ بٔٝ افٌْل 

اَم  هلل ؾمٌح٤مٟمف :ارّدًا قمغم ىمقل هذا ىمقهلؿ يْم٤مهئقن سمف اًمذيـ ظمٌثقا ويمٗمروا،  َّٕ إِ

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيىَ
ْٔ ٌَ ْجَس َأْهَؾ اْف ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ ُْٔذِه

ْؿ : فوىمقًم  ُيِريُد اهللَُّ فِ ُُ َُٖف َّٓ َأْش ُؿؾ 

َة دِم  َّٓ اْدََقدَّ ِْٔف َأْجرًا إِ َِ ْرَبكَظ َُ ٟمزل قمغم ضمحقد سمام أُ ٓ خيٗمك أّن ُمثؾ هذه آؾمتٝم٤مٟم٦ّم . و اْف

 ..شمٕمٚمـ قمـ هذا اخل٨ٌمقمّدة ـمرق قمـ أيمثر ُمـ صح٤ميب، ومٝم٤مك ، حمٛمد

 افىريؼ إول: ظٌد اهلل بـ افزبر ..

مثع ومثؾ أهؾ »ُمّر ىمقل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: وقمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

ّٕف مـ ؿقل رواه اًمٓمؼماّن، وهق ُمٜمٙمر، ش. دم مزبِٜ بٔتل ـّثؾ ٕخِٜ ٌٕتٝ وافيٚهر أ

 اهـ.، إْن صح قمٜمف، وم٢من ومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وُمـ مل أقمرومف.افزبر

: وقمـ اسمـ اًمزسمػم أّن ىمريِم٤ًم ىم٤مًم٧م: إّن ُمثؾ حمٛمد ُمثؾ ٟمخٚم٦م ويمذا ىمقًمف قم٘مٞم٥م ذًمؽ

 .(5)ذم يمٌقة. رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، وهذا اًمٔمـ سمف

: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٕمغم سمـ ُمٜمّمقر، ىم٤مل: ٟم٤م ؾمٕمٞمد ىم٤مل (6=6): أظمرضمف اًمٌزار ٧مىمٚم

سمـ أيب ُمريؿ، ىم٤مل: ٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ أيب إؾمقد، قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، قمـ 

 . (6)ش إّن مثؾ حمّد مثؾ ٕخِٜ دم ـٌقة»أسمٞمف، أّن ىمريِم٤ًم ىم٤مًم٧م: 

 ٕم٦مواسمـ هلٞم< ؾمٕمٞمد ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إشْٚده حًـ صحٔحأىمقل: 

 صم٘م٦م طمًـ اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، وحيٞمك سمـ ُمٕمغم، هق اًمرازي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع.

( ذم اًمٗم٤مئؼ: هـ>97، ضم٤مر اهلل اًمزخمنمي)أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمروىم٤مل امإُم٤مم 

ُٜ ٦م. وىم٤مل أصح٤مب اًمٗمراء: ـٌَ ـَٚم٦م وفمُ ـ٦ُم سمقزن ىمُ ـٌَ ـاًمٙم٤ٌم: اًمٙمٜم٤مؾم٦م ومجٕمف أيم٤ٌمء، واًمٙمُ  ٌَ ـ ُُ اف

٤ٌّمس . وادزبِٜ ٌْقة ُمـ يمٌقت اًمٌٞم٧م إذا يمٜمًتف. وقمغم إصؾ ضم٤مء طمدي٨م اًمٕم   .(7)أصٚمٝم٤م يُم

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .:6>57-69>57، رىمؿ : :65:  >جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (5)

 . 6656، رىمؿ : =:5:  :ُمًٜمد اًمٌزار  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م، ًمٌٜم٤من  .686:  7اًمٗم٤مئؼ )ت: قمكم اًمٌج٤موي(  (7)
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 اًمٓمريؼ أيت.. سمحدي٨م اًمٕم٤ٌمس ، : ي٘مّمد ىمٚم٧م

 افىريؼ افثٚين: ادىِٛ بـ ربًٜٔ وافًٌٚس.

أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ، أمحد سمـ -ومٞمف إؾمٜم٤مدان< أظمرج إّول امإُم٤مم اًمْمح٤مك 

احلًـ سمـ قمكم، صمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ٟم٤م أيب، ٟم٤م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  -(هـ;>6قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمّن )

ص٤مًمح سمـ يمٞم٤ًمن، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، 

أن قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، واًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ىم٤مٓ: 

ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: إّٟمام أشمك ٟم٤مس ُمـ إٟمّم٤مر اًمٜمٌلَّ وم٘م٤مًمقا: إّٟم٤م ٟمًٛمع ُمـ ىمقُمؽ طمتك 

 !!!. -ىم٤مل طمًلم: اًمٙم٤ٌم: اًمٙمٜم٤مؾم٦م-ُمثؾ حمٛمد ُمثؾ ٟمخٚم٦م ٟمٌت٧م ذم اًمٙم٤ٌم 

 ؟!. أهيٚ افْٚس، مـ إٔٚ»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ىم٤مًمقا: أٟم٧م رؾمقل اهلل. 

 ش. إٔٚ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد ادىِٛ»ىم٤مل: 

ثّؿ ؾرؿٓؿ  إّٓ أّن اهلل ظز وجؾ خِؼ خَِف»ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه يٜمتٛمل ىمٌٚمٝم٤م صمّؿ ىم٤مل: 

ؾرؿتغ، ؾجًِْل دم خر افٍريَغ، ثّؿ جًِٓؿ ؿٌٚئؾ ؾجًِْل دم خرهؿ ؿٌِٜٔ، ثّؿ 

ًٚ، ؾٖٕٚ خرـؿ بٔتًٚ وخرـؿ ًٍٕٚ  .(5)ش  ًجًِٓؿ بٔقتًٚ ؾجًِْل دم خرهؿ بٔت

< رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قمٌٞمد إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿأىمقل: 

هق امإُم٤مم  -ؿمٞمخ اًمْمح٤مك-سمف ُمًٚمؿ، واحلًـ  اهلل اعمٓمٚمٌّل، وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق اطمت٩ّم 

 (، هذا هق امإؾمٜم٤مد إّول..755اخلالل )

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ سمـ طمٜمٌؾ أمحد امإُم٤مم ، وم٘مد أظمرضمف وأّمٚ اإلشْٚد افثٚين

حمٛمد، طمدصمٜم٤م يزيد سمـ قمٓم٤مء، قمـ يزيد، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ، قمـ قمٌد 

 اعمٓمٚم٥م ىم٤مل: اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد 

                                                           
 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض .884، رىمؿ : >75:  5أطم٤مد واعمث٤مّن )ت: سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ اجلقاسمرة(   (5)
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طمتك ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ، أشمك ٟم٤مس ُمـ إٟمّم٤مر اًمٜمٌل وم٘م٤مًمقا: إّٟم٤م ٟمًٛمع ُمـ ىمقُمؽ »

 .ىم٤مل طمًلم: اًمٙم٤ٌم: اًمٙمٜم٤مؾم٦م .ُمٜمٝمؿ: إّٟمام ُمثؾ حمٛمد ُمثؾ ٟمخٚم٦م ٟمٌت٧م ذم اًمٙم٤ٌم

 ؟!. أهيٚ افْٚس، مـ إٔٚ» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ىم٤مًمقا: أٟم٧م رؾمقل اهلل. 

 ش. ىِٛإٔٚ حمّد بـ ظٌد اهلل بـ ظٌد اد» ىم٤مل: 

إّٓ أّن اهلل ظز وجؾ خِؼ خَِف ثّؿ ؾرؿٓؿ ؾرؿتغ، »ىم٤مل: ومام ؾمٛمٕمٜم٤مه يٜمتٛمل ىمٌٚمٝم٤م 

 ًٚ ؾجًِْل دم خر افٍريَغ، ثّؿ جًِٓؿ ؿٌٚئؾ ؾجًِْل دم خرهؿ ؿٌِٜٔ، ثّؿ جًِٓؿ بٔقت

ًٚ، ؾٖٕٚ خرـؿ بٔتًٚ وخرـؿ ًٍٕٚ  ش.  ًؾجًِْل دم خرهؿ بٔت

 . (5)ىم٤مل إرٟم١موط: طمًـ ًمٖمػمه 

 .(6)هلٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحوىم٤مل ا

 افتكيح أّنؿ ؿرصٔقن

٘م٤مل: وم أّنؿ ؿرصٔقنُم٤م أظمرضمف أمحد ُمع اًمتٍميح  قملم( هـ=;6)أظمرج اًمؽمُمذي 

طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك اًمٌٖمدادي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ 

، قمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، أيب ظم٤مًمد، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث

جًِقا ؾتذاـروا أحًٚهبؿ بْٔٓؿ، ؾجًِقا مثِؽ  ىمريِم٤مً إّن ىم٤مل: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل 

إّن اهلل خِؼ اخلِؼ ؾجًِْل مـ خرهؿ، »، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ـّثؾ ٕخِٜ دم ـٌقة مـ إرض

ٖٕٚ ثّؿ ختر افٌَٚئؾ ؾجًِْل مـ خر ؿٌِٜٔ، ثؿ ختر افٌٔقت ؾجًِْل مـ خر بٔقهتؿ، ؾ

 ًٚ ًٚ، وخرهؿ بٔت  ش.خرهؿ ًٍٕ

 اهـ. (7)حديٞ حًـهذا ىم٤مل امإُم٤مم اًمؽمُمذي: 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .;95;5، رىمؿ : >9 : =6ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .68>57، رىمؿ : 659:  >جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . ُمٜمِمقرات احلٚمٌل، اًم٘م٤مهرة .;7:4، رىمؿ : 8>9:  9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت : ؿم٤ميمر(  (7)
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ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: ٟم٤م ضمرير سمـ قمٌد  (هـ6=6)اًمٌزار  فوأظمرضم

احلٛمٞمد، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث، قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م، ىم٤مل: ضم٤مء 

 ؟!.ش مٚ صٖٕؽ»اًمٕم٤ٌمس، إمم اًمٜمٌل وهق ُمٖمْم٥م، وم٘م٤مل: 

 .شمتحدث وم٢مذا رأوٟم٤م ؾمٙمتقا ؾْرى ؿرينًٚ ٤م ًمٜمخرج وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل إٟمّ 

وافذي ٍٕز بٔده ٓ يدخؾ ؿِٛ امرئ اإليامن حتك حيٌُؿ هلل »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(5)شوفَرابتل

ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف، صم٘م٦م  ،يزيد اهل٤مؿمٛملوأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، 

 .واًمٌ٘مٞم٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 9;65، رىمؿ : 575:  :ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ زيـ اهلل(  (5)
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 دون خالف ظّع شٔد أهؾ افٌٔٝ بًد افٌْل

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أهؾ  ٤م يمقن قمكمّ أُمّ : هـ(>6;) هذا ُمٕمٚمقم رضورة< ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ٓ خالف بغ ادًِّغ ؾٔف، وهق أطٓر ظْد ادًِّغ مـ أن حيتٚج إػ ٤م اًمٌٞم٧م، ومٝمذا ممّ 

ف أٟمّ » :ٝ ظـ افٌْلوؿد ثٌ،  وأومْمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ سمٕمد اًمٜمٌل، هق أؾوؾ أهؾ افٌٔٝسمؾ ، دفٔؾ

افِٓؿ هٗٓء أهؾ بٔتل ؾٖذهٛ »ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمًلم، وم٘م٤مل:  أدار يم٤ًمه قمغم قمكمّ 

 .(5)ش ًافرجس ظْٓؿ وضٓرهؿ تىٓرا

ريض  ٓ ريٛ أّن أظيؿ افْٚس ؿدرًا مـ إؿٚرب هق ظع: أيْم٤مً  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦مو

ؾدخؾ بذفؽ ، واًمّمح٤مسم٦م  ُم٤م ٓ يقضمد ًمٌ٘مّٞم٦م اًم٘مراسم٦م، اهلل قمٜمف< ومٚمف ُمزي٦م اًم٘مراسم٦م وامإيامن 

 .(6)دم ادٌٚهِٜ

 ىمٚم٧م: يِمٝمد هلذا اًمث٤مسم٧م ..

 ظّع هق افًسة

ىم٤مل:  )اًمٕمٜمؼمي صم٘م٦م ُمت٘مـ(طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس سمـ اعمثٜمك ُم٤م أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ىم٤مل : 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )صم٘م٦م طم٤مومظ ٓ سم٠مس سمف، ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ( طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ زرارة اهلٛمداّن

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )صم٘م٦م صدوق، شمٙمٚمؿ ومٞمف إزدي سمال طمج٦م، ىم٤مًمف اسمـ طمجر( سمـ طمرب اًمٚمٞمثل قمٌد اهلل

)شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم ُمتِم٤مسمف اًمرؾمؿ دون ـمٕمـ، أورده اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء ه٤مؿمؿ سمـ حيٞمك سمـ ه٤مؿمؿ اعمزّن 

ىم٤مل:  )إي٤مس سمـ دهمٗمؾ قمغم إفمٝمر، صم٘م٦م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق دهمٗمؾ اهلجٞمٛمل  ًمتٗمرده هبذا احلدي٨م ٓ همػم(

، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ، ي٘مقل: )اعمزّن صح٤ميب خ م( ؾمٛمٕم٧م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر اعمزّن

 .(7)شبـ أيب ضٚفٛ ظسة رشقل اهلل ظعّ »

                                                           
 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . . 99: ٤5موى اًمٙمؼمى اًمٗمت (5)

 . جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد، اًمًٕمقدي٦م . =85: 8جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (6)

. واٟمٔمر شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ًمٚمخٓمٞم٥م )ت:ؾمٙمٞمٜم٦م 788: 8وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )ت:قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل( (7)

 .  95:: 6اًمِمٝم٤ميب(
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يمام ىم٤مل اسمـ  ىمٚم٧م: اعمٕمٜمك جمٛمع قمٚمٞمف ٓ ظمال  ومٞمف، صم٤مسم٧م صحٞمح قمـ اًمٜمٌل

اًمٜمص، وٓ أىمؾ شمٞمٛمٞم٦م، وهذا امإؾمٜم٤مد ُمٕمتؼم حيتٛمؾ ذم اًمِمقاهد يمام ٓ خيٗمك . ٟم٤مهٞمؽ قمـ 

وؾمت٠ميت ـمرىمف ش احلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب أهؾ اجلّْٜ، وأبقمهٚ خٌر مْٓام»طمدي٨م:ُمـ 

 ..اًمّمحٞمح٦م ٓطم٘م٤مً 
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د( افّْٚس=ؿريش): تقاتر ؽدر إّمٜ ٍهؾزبدة اف ّّ  بًّع وآل حم

ذم هذا اًمٗمّمؾ وم٘مط ، ومٙمٞمػ ُم٤م اٟمجغم ظمالل اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م أٟمٗم٦م  ًمٕمّؾ هذا

  سمٌ٘مٞمتٝم٤م؟!.

، أو: شإّمٜ»همدر شمقرث اًمٕمٚمؿ سمثٌقت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة ضمّدًا،  اًمٓمرق إذ

ُم٤م ؿمئ٧م ومٕمؼّم،  سمٕمكّم< ًمِمخّمف، أو ًمٙمقٟمف ُمـ آل حمّٛمد، سمؾ هق ش ؿريش»أو: ش افّْٚس»

 ..إمج٤مقم٤ًم سمؾ رضورة يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رأؾمٝمؿ وؾمّٞمدهؿ سمٕمد حمٛمد 

ّٕك تكؾقن هذا إافّْٚسأهّيٚ »واٟمتٌف ًم٘مقل قمامر:   .شمر ظـ أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿ...، أ

 ش. ، ٓ تنُقا ظًِٔٚ ٚسافّْ أهيٚ » وىمقل اًمٜمٌل: 

ًٚ ..، ...، فَد ؿتِتؿافّْٚس أهيٚ»وىمقل اعمجتٌك احلًـ:   ش. ظِٔ

 ش. افْٚس اشتُْر ظّع وجقه»وىمقل قم٤مئِم٦م: 

 ش. ٓ يًدفقن بًثامن افْٚسرأيٝ » وىمقل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق :

يْيرون إػ ؿريش،  افّْٚسإّن » وُمثٚمف ىمقل طمذيٗم٦م. ٟم٤مهٞمؽ قمـ ىمقل قمكم:

 .ش وؿريش...

 . ش بًدك يٚ رشقل اهلل افْٚس ومٚ ٕدري مٚ َِٕك مـ :»أّم اًمٗمْمؾ ريض اهلل قمٜمٝم٤م و

ًٚ، ؾقاهلل هلق أخٔنـ دم افْٚسٚ أهّي » :  ومٝمذا قمدا ىمقًمف اًمٜمٌّل  ، ٓ تنُقا ظِٔ

 ش. ذات اهلل، ودم شٌٔؾ اهلل

 ػم ذًمؽ ..وهم ش إّمٜ شتٌدر بؽ »ًمٕمكّم: وىمقًمف 

وآل قمكّم ، ( سمٕمكم افّْٚس=ؿريشومٙمّٚمٝم٤م فم٤مهرة ذم همدر إُّم٦م )< وم٤ممجع واطمٗمظ

 : ًمٙمـ سم٘مل < . .  يمام أظمؼمُمـ قمؽمة اًمٜمٌل، سم٤مًمْمٌط 

ـّ اعمٚمتقي؟!!. ٕمٞملم ن سمٕمكّم، قمغم اًمتواًمٖم٤مدرؿ ُمـ ه  دون اًمٔم
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ه٤مك هذا اعمٌح٨م اًمّم٤مذم اًمٜم٘مل، ًمؽمى اجلكم سمٕمد اجلكّم، ُمـ ٟمّمقص اًمّمح٤مسم٦م 

 ..، ذم همدر ومالن وومالن وومالن و...، سمٕمكّم اًمٜمٌّل و

وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآل حمٛمد ذم إوًملم وأظمريـ، اًمٚمٝمؿ واؿمػ صدور 

، إمم ُم٤م سمٕمد يقم اًمديـ ُمـ اعمٌدأ اعم١مُمٜملم سم٠من شمّم٥ٌم اًمٚمٕمـ ُمٜمؽ قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم، 

 ..وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ٚمس هؾ اخلٍاف

ـْ ؽدر بًعّ   !!؟ويمٞمػ  َم

 (خهقمفتٚريخ و تٚريخ ظعّ )إصقل افٌْقّيٜ ف
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، وٓ ُم٤م وىمع سمٞمٜمف وسملم قمكّم  سميس ىم٤مـمع، ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ شم٤مريخ امإُم٤مم

ُمٜم٤موئٞمف أهؾ اخلّم٤مم< ؾمٞمام ُم٤م شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ طمروب واٟمِم٘م٤مق واٟم٘م٤ًمم، ُمـ دون 

 قى ظمّمقُمف ورُمقزهؿ ..إطم٤مـم٦م قمٚمٛمّٞم٦م دىمٞم٘م٦م سمت٤مريخ أىم

وسم٢مجي٤مز ومٝمد  هذا اًمٗمّمؾ عمٚمٛم٦م أهّؿ ُم٤م يٜمٝمض ُمـ إصقل اًمٜمٌقّي٦م، واحل٘م٤مئؼ 

اًمًاموّي٦م، سم٢مُم٤مـم٦م اخلامر قمـ يمّؾ احلقادث اًمت٤مرخيّٞم٦م اًمتل ضمرت سملم قمكّم وظمّمقُمف، إذ ٓ 

 قمكّم وٓ شم٤مريخ ظمّمقُمف ُمـ دوّن٤م ..اعمقمم يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م واىمع 

اجلٛمؾ وصٗملم واًمٜمٝمر، سمتٜم٤مد ٟمّص اًمٜمٌل ومال يّمٚمح اخلقض ذم ُمالسم٤ًمت 

 . شمًٚويٜ ـٚؾر»اًمّمحٞمح: 

ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص:  -صحٞمحسم٢مؾمٜم٤مد - احلًـامإُم٤مم اعمجتٌك وىمقل 

 .شاختِػ ؾٔؽ رجالن»

ًٚ وإٔٝ فف طٚمل»:  -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح– وىمقل اًمٜمٌل ًمٚمزسمػم   .شتَٚتؾ ظِٔ

ؾمؽمى،  أّن أسم٤م ُمقؾمك ُمٜم٤مومؼ وهمػم ذًمؽ مم٤م -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح–وٟمص طمذيٗم٦م  

 ..احلديثّٞم٦م اًمّمحٞمح٦م  وم٤معمرضمع ذم دومع أوه٤مم اًمٕم٘مقل، هل هذه إصقل

قمغم أّن امإطم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اجلٞمّدة هبذه إصقل، هق ُم٤م يٜمت٩م اعمٕمروم٦م اًمت٤مُم٦م سمت٤مريخ 

٘مد ُم٣م ذم اًمًٜم٦ّم اًمّمحٞمح٦م أّن أشم٤ٌمع اًمدضم٤مل ٚم< ومقمٚمٞمف اًمًالم  امإؾمالم إمم يقم اعمٝمدي

 ثامن وسمٜمل أُمّٞم٦م وذي اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل..إقمقر ًمٞمًقا إّٓ أشم٤ٌمع قم

، ًمٙمـ ًمٞمس همروٜم٤م اًمًٌط، ،ٓ شمًٕمف جمّٚمدات يم٤ٌمرهذاأّن اًمًٌط ذم وىمد ٟمٕمٚمؿ 

إذ ُم٤م زال شم٤مريخ قمكّم ُمِمقه٤ًم ُمْم٤ًٌٌم قمٚمٞمف< ًمٕمدم ؾمؼم شمٚمٙمؿ  <وٓ أن هدومٜم٤م اًمٕمرض

 اًمثقاسم٧م وإصقل سمجدّي٦م، وًمٕمدم اًمتٛمٞمٞمز سملم رُمقز ظمّمقُمف وسملم رقم٤مقمٝمؿ سمٕمٚمٛمٞم٦ّم<

 .رضورة أّن ُمرّد اًمت٤مريخ إمم اًمرُمقز اًمٗم٤مقمٚم٦م دون ؾمقاه٤م، وهؿ ذم ٟمٔمري اًم٘م٤مس يم٤مٔيت .

 (.هـ57ُم٤مت ؾمٜم٦م أسمق سمٙمر، قمتٞمؼ سمـ أيب ىمح٤موم٦م اًمتٞمٛمل)-5

 ( .هـ67قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمدوي)-6
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 (.هـ79قمثامن سمـ قمٗم٤من إُمق ي ) -7

 ( .هـ;9قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر، أم اعم١مُمٜملم )-8

 (.هـ:7اهلل اًمتٞمٛمل) ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد -9

 ؾمٜم٦م.;:(. قمٛمره : هـ:7اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام )-:

 ؾمٜم٦م، وًمد قم٤مم اهلجرة. 7;( . قمٛمره هـ7;قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ) -;

(. قمٛمره ُم٤م سملم سمْمع وؾمٌٕملم أو سمْمع هـ99ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، اًمزهري ) ->

 وصمامٟملم.

 (.هـ76قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق ، اًمزهري) -=

 ؾمٜم٦م.;>( . قمٛمره هـ7;ٓم٤مب اًمٕمدوي)قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخل -54

 ؾمٜم٦م .:>إمم  >;(. قمٛمره ُم٤م سملم هـ4:ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، إُمقي ) -55

 هـ(9:ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص إُمقي) -56

 ( .هـ87قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، اًمًٝمٛمل ) -57

 ( .هـ97أو  88قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس، أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ) -58

 ذو اًمثدي٦م( .هـ >7طمرىمقص سمـ زهػم )ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل< -59
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 بًّع  (أهؾ افنقرىؿريش )=ؽدر ٕهقص 

٤ٌّمس و... واسمـ اًمٕم٤ٌمس ،وقماّمر واعم٘مداد ،أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ ذا اًمٖمدر ضمزم هب ، واًمٕم

صمالصم٦م ـمرق< إول صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، واًمث٤مّن  ٟمٙمتٗمل هٞمٝمٜم٤م سمند

ُمقضمزة< إذ ذط اًمٌخ٤مري..< ومٝم٤ميمٝم٤م  صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، واًمث٤مًم٨م صحٞمح قمغم

 ..ًمٙمت٤مسمٜم٤م اًمالطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ذم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل  -سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم–اًمًٌط ومٞمٝم٤م ُمقيمقل 

 افىريؼ إّول: ظٌد اهلل بـ ظّر ..

ًٚ ظذ ذط ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اعمديٜم٦م طمديث٤ًم ُمًٜمدًا ـمقياًل،  (5)(6:6)اسمـ ؿمٌف أظمرج  صحٔح

ٓمقًمف عم٤م ومٞمف ُمـ قمٔمٞمؿ اًمٗمقائد، وضمٚمٞمؾ اًمٗمرائد، يٖمٜمل < ؾمٜمًقىمف سمٌخٚري ومًِؿافافنٔخغ، 

 : < أي اسمـ ؿمٌفىم٤ملومٚم٘مد < ..قمـ يمثػم ُمـ اًمٜمْم٤مئد

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ (بـ جًٍر بـ أيب ـثر إٕهٚري، ثَٜ ب٘مجٚع، خ م) طمدصمٜم٤م حمٛمد

ّٔٚش افَرر، ثَٜ ؾَٔف إمٚم، خ م)قم٘م٦ٌم ، (ٌٝ إمٚم، خ ممقػ ابـ ظّر، ثَٜ ث)، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟم٤مومع(بـ أيب ظ

 أّن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف أظمؼمه ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: 

سم٤مًمٜم٤مس صٝمٞم٥م، وٓ ي٠مشملم اًمٞمقم اًمراسمع إّٓ  إذا ُم٧م ومؽمسمّمقا صمالصم٦م أي٤مم، وًمٞمّمؾِّ 

وقمٚمٞمٙمؿ أُمػم ُمٜمٙمؿ، وحيي قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ُمِمػمًا...، وٓ رء ًمف ذم إُمر، وـمٚمح٦م 

ىمدم ذم إي٤مم اًمثالصم٦م وم٠مطميوه أُمريمؿ، وإن ُمْم٧م إي٤مم  ذيٙمٙمؿ ذم إُمر، وم٢من

                                                           
 ٤م ٟمّمف : ( ُم ترمجٜ ابـ صٌٜ، >59، رىمؿ : =77:  56ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمًػم   (5)

، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، أسمق زيد، افًالمٜ، إخٌٚري، احلٚؾظ، احلجٜقمٛمر سمـ ؿم٦ٌم سمـ قمٌدة، أسمق زيد اًمٌٍمي، 

 . وثَف افدارؿىْل وؽر واحداًمٜمٛمػمي اًمٌٍمي اًمٜمحقي، ٟمزيؾ سمٖمداد، 

، ص٤مطم٥م قمرسمٞم٦م وأدب. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ صدوقوىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ: يمت٧ٌم قمٜمف ُمع أيب، وهق 

 . مًتَٔؿ احلديٞ، وـٚن صٚحٛ أدب وصًر ، وأخٌٚر ومًرؾٜ بٖيٚم افْٚستل: اًمًٌ

ًٚ بٚفًر وأيٚم افْٚسوىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م:   ، وًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة.ـٚن ثَٜ ظٚد

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد. ;:;، رىمؿ: 8:4: ;واٟمٔمر شمرمجتف أيْم٤ًم ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر  
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اًمثالصم٦م ىمٌؾ ىمدوُمف وم٤مىمْمقا أُمريمؿ، وُمـ زم سمٓمٚمح٦م؟!. وم٘م٤مل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: أٟم٤م ًمؽ 

 سمف، وٓ خي٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل.

ومٚ أطـ أن يع إّٓ أحد هذيـ : أرضمق أٓ خي٤مًمػ إن ؿم٤مء اهلل، ؾَٚل ظّر

بف  ظثامن ؾرجؾ ؾٔف فغ، وإن ويل ظّع ؾٍٔف دظٚبٜ وأحرّ  افرجِغ، ظّع أو ظثامن، ؾْ٘ن ويل

وم٠مهٚمٝم٤م هق، وإّٓ ومٚمٞمًتٕمـ سمف اًمقازم، وم٢مّّن مل  ، وإن شمقًمقا ؾمٕمداً أن حيِّٓؿ ظذ ضريؼ احلؼ

أقمزًمف قمـ ظمٞم٤مٟم٦م وٓ وٕمػ، وٟمٕمؿ ذو اًمرأي اسمـ قمق ، ُمًدد رؿمٞمد، ًمف ُمـ اهلل طم٤مومظ، 

أسم٤م ـمٚمح٦م إن اهلل قمز وضمؾ ـم٤معم٤م أقمز وم٤مؾمٛمٕمقا ُمٜمف، وىم٤مل ٕيب ـمٚمح٦م إٟمّم٤مري: ي٤م 

امإؾمالم سمٙمؿ، وم٤مظمؽم ُمٜمٝمؿ، وىم٤مل ًمٚمٛم٘مداد سمـ إؾمقد: إذا ووٕمتٛمقّن ذم طمٗمريت وم٤ممجع 

سم٤مًمٜم٤مس صمالصم٦م أي٤مم،  ه١مٓء اًمرهط ذم سمٞم٧م طمتك خيت٤مروا رضمالً ُمٜمٝمؿ، وىم٤مل ًمّمٝمٞم٥م: صّؾ 

وأطمي وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  وـمٚمح٦م إن ىمدم،  وأدظمؾ قمٚمٞم٤ًم وقمثامن واًمزسمػم وؾمٕمداً 

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وٓ رء ًمف ُمـ إُمر، وىمؿ قمغم رؤوؾمٝمؿ، وم٢من اضمتٛمع مخ٦ًم وروقا 

ُمٜمٝمؿ وأسمك  رأؾمف سم٤مًمًٞمػ، وإن اشمٗمؼ أرسمٕم٦م ومروقا رضمالً  رضبرضماًل وأسمك واطمد وم٤م

ٛمقا قمٌد ومحٙمّ  ،ُمٜمٝمؿ وصمالصم٦م رضمالً  ،اصمٜم٤من وم٤مرضب رؤوؾمٝمام، وم٢من ريض صمالصم٦م رضمالً ُمٜمٝمؿ

ُمٜمٝمؿ، وم٢من مل يروقا سمحٙمؿ قمٌد اهلل  طمٙمؿ ًمف ومٚمٞمخت٤مروا رضمالً  اهلل سمـ قمٛمر، وم٠مي اًمٗمري٘ملم

سمـ قمٛمر ومٙمقٟمقا ُمع اًمذيـ ومٞمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق ، واىمتٚمقا اًم٤ٌمىملم إن رهمٌقا قماّم 

 اضمتٛمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس. 

إن أضع ؾُٔؿ ؿقمُؿ مل »ًم٘مقم يم٤مٟمقا ُمٕمف ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ:  ومخرضمقا، وم٘م٤مل قمكمّ 

وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: وُم٤م قمٚمٛمؽ؟!. ىم٤مل ش. ُظِدَفٝ ظّْٚ»كّم: وشمٚم٘م٤مه اًمٕم٤ٌمس وم٘م٤مل قمش  ًروا أبداتٗمّ 

ريض رجالن رجالً، ورجالن رجاًل،  ؿرن يب ظثامن، وؿٚل: ـقٕقا مع إـثر، ؾ٘نْ : »قمكمّ 

ؾُقٕقا مع افذيـ ؾٔٓؿ ظٌد افرمحـ بـ ظقف، ؾًًد ٓ خيٚفػ ابـ ظّف ظٌد افرمحـ، 

ظثامن أو يقفٔٓٚ ظثامن ظٌد وظٌد افرمحـ صٓر ظثامن ٓ خيتٍِقن ؾٔقفٔٓٚ ظٌد افرمحـ 

 ش .افرمحـ، ؾِق ـٚن أخران مًل مل يًٍْٚين، بِف أين ٓ أرجق إّٓ أحدمهٚ
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وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: مل أرومٕمؽ ذم رء إّٓ رضمٕم٧م إزّم ُمًت٠مظمرًا سمام أيمره...، أذت 

قمٚمٞمؽ قمٜمد ووم٤مة رؾمقل اهلل أن شم٠ًمًمف ومٞمٛمـ هذا إُمر وم٠مسمٞم٧م، وأذت قمٚمٞمؽ سمٕمد ووم٤مشمف 

ُمر وم٠مسمٞم٧م، وأذت قمٚمٞمؽ طملم ؾمامك قمٛمر ذم اًمِمقرى أن ٓ شمدظمؾ ُمٕمٝمؿ أن شمٕم٤مضمؾ إ

واحذر قك، وم٠مسمٞم٧م، اطمٗمظ قمٜمل واطمدة: يمٚمام قمرض قمٚمٞمؽ اًم٘مقم وم٘مؾ: ٓ، إّٓ أن يقًمّ 

ٟم٤م، وايؿ اهلل هٗٓء افرهط ؾّ٘نؿ ٓ يزحقن يدؾًقْٕٚ ظـ هذا إمر حتك يَقم فْٚ بف ؽر

أمٚ فئـ بَل ظثامن ٕذـرٕف مٚ أتك، وفئـ » ل قمكم: ٓ يٜم٤مًمف إّٓ سمنم ٓ يٜمٗمع ُمٕمف ظمػم، وم٘م٤م

 ، صمّؿ متثؾ:مٚت فٔتداوفْٓٚ بْٔٓؿ، وفئـ ؾًِقا فٔجديّن حٔٞ يُرهقن

 طمٚمٗم٧م سمرب اًمراىمّم٤مت قمِمٞم٦م       همدون ظمٗم٤موم٤م وم٤مسمتدرن اعمحّم٤ٌم

 ًمٞمـختٚملم رهط اسمـ يٕمٛمر ُم٤مرئ٤م       ٟمجٞمٕم٤م سمٜمق اًمِمداخ وردا ُمّمٚم٤ٌم

ٙم٤مٟمف، وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: مل شمرع أسم٤م احلًـ، ومٚمام واًمتٗم٧م ومرأى أسم٤م ـمٚمح٦م ومٙمره ُم

ُم٤مت قمٛمر وأظمرضم٧م ضمٜم٤مزشمف شمّمدى قمكّم وقمثامن أهّيام يّمكّم قمٚمٞمف، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: 

يماليمام حي٥م امإُمرة، ًمًتام ُمـ هذا ذم رء، هذا إمم صٝمٞم٥م، اؾمتخٚمٗمف قمٛمر يّمكم 

ع اعم٘مداد أهؾ طمتك جيتٛمع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مم، ومّمغم صٝمٞم٥م، ومٚمام دومـ قمٛمر مج سم٤مًمٜم٤مس صمالصم٤مً 

اًمِمقرى ذم سمٞم٧م اعمًقر سمـ خمرُم٦م، وي٘م٤مل ذم سمٞم٧م اعم٤مل وي٘م٤مل ذم طمجرة قم٤مئِم٦م سم٢مذّن٤م، 

وهؿ مخ٦ًم ُمٕمٝمؿ اسمـ قمٛمر وـمٚمح٦م هم٤مئ٥م، وأُمروا أسم٤م ـمٚمح٦م أن حيجٌٝمؿ، وضم٤مء قمٛمرو 

سمـ اًمٕم٤مص، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ومجٚم٤ًم سم٤مًم٤ٌمب، ومحّمٌٝمام ؾمٕمد وأىم٤مُمٝمام، وىم٤مل: شمريدان 

يمٜم٤م ذم أهؾ اًمِمقرى؟!. ومتٜم٤مومس اًم٘مقم ذم إُمر ويمثر سمٞمٜمٝمؿ اًمٙمالم، أن شم٘مقٓ طميٟم٤م، و

وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م: أٟم٤م يمٜم٧م ٕن شمدومٕمقه٤م أظمق  ُمٜمل ٕن شمٜم٤مومًقه٤م، ٓ واًمذي ذه٥م 

سمٜمٗمس قمٛمر ٓ أزيديمؿ قمغم إي٤مم اًمثالصم٦م اًمتل أُمرشمؿ، صمؿ أضمٚمس ذم سمٞمتل وم٠مٟمٔمر ُم٤م 

 شمّمٜمٕمقن. 

ت٘مٚمده٤م قمغم أن يقًمٞمٝم٤م أومْمٚمٙمؿ؟!. وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: أيٙمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م ٟمٗمًف وي

ومٚمؿ جيٌف أطمد، وم٘م٤مل: أٟم٤م أٟمخٚمع ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل قمثامن: أٟم٤م أول ُمـ ريض، وم٢مّن ؾمٛمٕم٧م 
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وم٘م٤مل اًم٘مقم: ىمد روٞمٜم٤م، وقمكم ش أُملم ذم إرض أُملم ذم اًمًامء»رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 ؾم٤ميم٧م، وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل ي٤م أسم٤م احلًـ؟!.

ًٚ »ىم٤مل قمكّم:  تٌع اهلقى، وٓ ختص ذا رحؿ، وٓ فتٗثرن احلؼ وٓ ت أظىْل مقثَ

 سمدل وهمػموم٘م٤مل اسمـ قمق : أقمٓمقّن ُمقاصمٞم٘مٙمؿ قمغم أن شمٙمقٟمقا ُمٕمل قمغم ُمـ ش تٖفق إمٜ

، وأن شمروقا ُمـ اظمؽمت ًمٙمؿ، قمكّم ُمٞمث٤مق )ؾمٞم٠ميت أّن اسمـ قمق  اهتؿ قمثامن يقم اًمدار أٟمف همػم وسمدل(

 .٤مىم٤م وأقمٓم٤مهؿ ُمثٚمفاهلل أن ٓ أظمص ذا رطمؿ ًمرمحف وٓ آًمق اعمًٚمٛملم، وم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ُمٞمث

: إّٟمؽ شم٘مقل إّن أطمؼ ُمـ طمي سم٤مُٕمر، ًم٘مراسمتؽ، ًمٕمكمّ اسمـ قمق  وم٘م٤مل  

وؾم٤مسم٘متؽ، وطمًـ أصمرك ذم اًمديـ، ومل شمٌٕمد، وًمٙمـ أرأي٧م ًمق س  هذا إُمر قمٜمؽ 

ومٚمؿ حتي، ُمـ يمٜم٧م شمرى ُمـ ه١مٓء اًمرهط أطمؼ سم٤مُٕمر؟!. ىم٤مل: قمثامن. وظمال سمٕمثامن 

 ، وصٝمر رؾمقل اهلل واسمـ قمٛمف، زم ؾم٤مسم٘م٦م وومْمؾ، مل وم٘م٤مل: شم٘مقل: ؿمٞمخ ُمـ سمٜمل قمٌد ُمٜم٤م

شمٌٕمد، ومٚمـ يٍم  هذا إُمر قمٜمل، وًمٙمـ ًمق مل حتي وم٠مي ه١مٓء اًمرهط شمراه أطمؼ سمف؟!. 

وقمثامن، صمّؿ ظمال سمًٕمد ومٙمٚمٛمف،  ىم٤مل: قمكم. صمّؿ ظمال سم٤مًمزسمػم ومٙمٚمٛمف سمٛمثؾ ُم٤م يمٚمؿ سمف قمٚمٞم٤مً 

 وم٘م٤مل: قمثامن. 

قْا اهللَّومٚم٘مل قمكّم ؾمٕمدًا وم٘م٤مل:  َُ ًٚ َواتَّ ْؿ َرؿٌِٔ ُُ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ ٚءُفقَن بِِف َوإَْرَحَٚم إِنَّ اهللَّ  ًَ    افَِّذي َت

ل محزة مْؽ، أن ٓ تُقن مع ظٌد » ّّ أشٖفؽ برحؿ ابْل هذا مـ رشقل اهلل وبرحؿ ظ

 .(5)ش افرمحـ فًثامن طٓرًا ظّع، ؾ٘ين أديل بام ٓ يديل بف ظثامن

ؾمقل اهلل وُمـ وارم اعمديٜم٦م ُمـ أُمراء ودار قمٌد اًمرمحـ ًمٞم٤مًمٞمف يٚم٘مك أصح٤مب ر

إضمٜم٤مد، وأذا  اًمٜم٤مس يِم٤مورهؿ وٓ خيٚمق سمرضمؾ إّٓ أُمره سمٕمثامن، طمتك إذا يم٤مٟم٧م 

اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل يًتٙمٛمؾ ذم صٌٞمحتٝم٤م إضمؾ، أشمك ُمٜمزل اعمًقر سمـ خمرُم٦م سمٕمد اهبػمار ُمـ 

ٟمٓمٚمؼ وم٤مدع اًمزسمػم ومل أذق ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يمثػم همٛمض، ا اًمٚمٞمؾ وم٠مي٘مٔمف، وم٘م٤مل: أٓ أراك ٟم٤مئامً 

 وؾمٕمدًا، ومدقم٤ممه٤م، ومٌدأ سم٤مًمزسمػم ذم ُم١مظمر اعمًجد ذم اًمّمٗم٦م اًمتل شمكم دار ُمروان .

                                                           
ظدفٝ ىم٤مل ًمٚمٕم٤ٌمس :  ًم٘م٤مء اًمٌٞم٤من قمغم ؾمٕمد ٓ أيمثر، وإّٓ وم٘مد ُمّر أّن قمٚمٞم٤ًم هذا ُمـ سم٤مب إمت٤مم احلّج٦م وإ  (5)

 . هـ.ا بـ ظّف ظٌد افرمحـ...ااخلالؾٜ ظّْٚ...: ؾًًد ٓ خيٚفػ 
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ًمٚمزسمػم: ظمؾ اسمٜمل قمٌد ُمٜم٤م ، وهذا إُمر، ىم٤مل: سمـ قمق   وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ

ٟمّمٞمٌل ًمٕمكم، وىم٤مل ًمًٕمد: أٟم٤م وأٟم٧م يمالًم٦م، وم٤مضمٕمؾ ٟمّمٞمٌؽ زم وم٠مظمت٤مر، ىم٤مل: إن اظمؽمت 

ثامن ومٕمكّم أطم٥ّم إزّم..< أهّي٤م اًمرضمؾ سم٤ميع ًمٜمٗمًؽ وأرطمٜم٤م، ٟمٗمًؽ ومٜمٕمؿ، وإن اظمؽمت قم

 . (5)وارومع رؤوؾمٜم٤م 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ: ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق إّن ىمد ظمٚمٕم٧م ٟمٗمز ُمٜمٝم٤م قمغم أن أظمت٤مر، وًمق مل 

أومٕمؾ وضمٕمؾ اخلٞم٤مر إزّم مل أرده٤م، إّّن أري٧م يمروو٦م ظمياء يمثػمة اًمٕمِم٥م ومدظمؾ ومحؾ 

ؿ ٓ يٚمتٗم٧م إمم رء مم٤م ذم اًمروو٦م طمتك ىمٓمٕمٝم٤م، مل مل أر ومحال ىمط أيمرم ُمٜمف، ومٛمر يم٠مٟمف ؾمٝم

يٕمرج، ودظمؾ سمٕمػم يتٚمقه وم٤مشمٌع أصمره طمتك ظمرج ُمـ اًمروو٦م، صمؿ دظمؾ ومحؾ قمٌ٘مري جير 

ظمٓم٤مُمف يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ، ويٛميض ىمّمد إوًملم طمتك ظمرج، صمؿ دظمؾ سمٕمػم راسمع ومرشمع 

ٛمر سمٕمدمه٤م أطمد ومػمى ذم اًمروو٦م، وٓ واهلل ٓ أيمقن اًمراسمع، وٓ ي٘مقم ُم٘م٤مم أيب سمٙمر وقم

 . (6)اًمٜم٤مس قمٜمف

                                                           
، صمّؿ سمٕمدُم٤م يمّٚمٛمف قمكم وٟمِمده اًمرطمؿ، ىم٤مل ًمٕمٌد ظثامنشم٠مُّمؾ ذم شمٚمّقن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص< ومٛمّرة : ي٘مقل :   (5)

ّٛ إيلّ اًمرمحـ:  أهّيٚ :  -يمالمه٤م زهري–٦م ٞمّ . وه٤م هق أن ي٘مقل ٓسمـ قمٛمف قمٌد اًمرمحـ، سمداومع اًمٕمّمٌّٞم٦م اًم٘مٌٚمظّع أح

، اهـ. أومٞم١ممتـ ُمثٚمف قمغم سمًٞمط إُمقر، ومْماًل قمـ أُمر أُّم٦م حمّٛمد .افرجؾ بٚيع فًٍْؽ وأرحْٚ، وارؾع رؤوشْٚ

 اهلل اعمًتٕم٤من .

< أّٟمف ؾمػمشمع ذم ظمياء اًمدٟمٞم٤م ي٘مْمؿ صٖمػمه٤م واًمٙمٌػم، اٟمٌتف هلذا اًمتٍميح اخلٓمػم، ومٗمٞمف ذّم ًمٕمثامن يمٌػم..  (6)

وٓ يَقم مَٚم أيب بُر وظّر :» وإظمٓمر ُمٜمف والل يمّؾ إُّم٦م إٓ ُّمـ قمّمؿ اهلل< إذ ٓ ُمٕمٜمك  ًم٘مقل قمٌد اًمرمحـ 

إّٓ أّن إُّم٦م سم٤مقم٧م اجلّٞمد سمًٕمر اًمرديء، وظمٚمٓم٧م احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ، واًمٜمقر ش بًدمهٚ أحد ؾرى افْٚس ظْف

 ٤معملم. ٔمٚمامت. وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔمسم٤مًم

ٌّف ّٕن ٕن يزهد سم٤مخلالوم٦م سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن<  إمم أّن هذا هق اًم٥ًٌم اًمنمقمل اًمذي دومع سم٤معمقمم قمكم  وإٔ

ٞمٝم٤م رو يهذه إُّم٦م اًمْم٤مًم٦م اعمٗمتقٟم٦م اًمت٤مئٝم٦م سمٕمد أن شمٚمّقصم٧م ومٓمرهت٤م ، وذسم٧م يم٠مس اًمٗمتٜم٦م طمتك آظمر ىمٓمراهت٤م، ٓ

 سمٕمد شمٞمٝمٝم٤م. رء 

هذه إُّم٦م اًمتل سمذره٤م قمٛمر، وؾم٘مك زرقمٝم٤م اسمـ قمق ، واظمّي قمقده٤م سمٕمثامن، وؿمٛمخ٧م  ومحًٌٜم٤م أنّ 

همزت ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل، ورضسم٧م اًمٙمٕم٦ٌم سم٤معمٜمجٜمٞمؼ، وأزه٘م٧م دُم٤مء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ذم اجلٛمؾ ىمد سمٛمٕم٤موي٦م، 

 وصٗملم، وٓ يقم يمٞمقم يمرسمالء.
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ىم٤مل ؾمٕمد: وم٢مّن أظم٤م  أن يٙمقن اًمْمٕمػ ىمد أدريمؽ وم٤مُمض ًمرأيؽ، وم٘مد قمروم٧م 

قمٝمد قمٛمر، واٟمٍم  اًمزسمػم وؾمٕمد وأرؾمؾ اعمًقر سمـ خمرُم٦م إمم قمكم، ومٜم٤مضم٤مه ـمقيالً، 

وهق ٓ يِمؽ أّٟمف ص٤مطم٥م إُمر، صمؿ ّنض وأرؾمؾ اعمًقر إمم قمثامن ومٙم٤من ذم ٟمجٞمٝمام طمتك 

 ٝمام أذان اًمّمٌح .ومرق سمٞمٜم

وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن: ىم٤مل زم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: ي٤م قمٛمرو، ُمـ أظمؼمك أٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م 

يمٚمؿ سمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  قمٚمٞم٤ًم وقمثامن وم٘مد ىم٤مل سمٖمػم قمٚمؿ، ومقىمع ىمْم٤مء رسمؽ قمغم 

قمثامن، ومٚمام صّٚمقا اًمّمٌح مجع اًمرهط وسمٕم٨م إمم ُمـ طميه ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وأهؾ اًمًٜم٦م 

ر، وإمم أُمراء إضمٜم٤مد وم٤مضمتٛمٕمقا طمتك اًمت٩م اعمًجد سم٠مهٚمف، وم٘م٤مل: أهي٤م واًمٗمْمؾ ُمـ إٟمّم٤م

اًمٜم٤مس، إن اًمٜم٤مس ىمد أطمٌقا أن يٚمحؼ أهؾ إُمّم٤مر سم٠مُمّم٤مرهؿ، وىمد قمٚمٛمقا ُمـ أُمػمهؿ، 

 وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ زيد: إٟم٤م ٟمراك هل٤م أهاّل، وم٘م٤مل: أؿمػموا قمكّم سمٖمػم هذا .

ًٚ  إْن أردت أن ٓ خيتِػ ادًِّقنوم٘م٤مل قمامر سمـ ي٤مه:  ، وم٘م٤مل اعم٘مداد سمـ ؾٌٚيع ظِٔ

ًٚ ؿِْٚ: شًّْٚ وأضًْٚإؾمقد:  . ىم٤مل اسمـ أيب هح: إْن أردت صدق ظامر، إْن بٚيًٝ ظِٔ

أن ٓ ختتٚمػ ىمريش وم٤ٌميع قمثامن، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ أيب رسمٞمٕم٦م: صدق، إْن سم٤ميٕم٧م قمثامن 

ـَ أيب أيب هح وىم٤مل: ُمتك يمٜم٧م شمٜمّمح ا عمًٚمٛملم؟!. ىمٚمٜم٤م: ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م، ومِمتؿ قمامر اسم

 ومتٙمٚمؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق أُمٞم٦م ..

ّٕك سمـ ي٤مه:  ؾَٚل ظامر أهّيٚ افّْٚس إّن اهلل ظز وجؾ أـرمْٚ بٌْٔف وأظزٕٚ بديْف، ؾٖ

وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ سمٜمل خمزوم: ًم٘مد قمدوت  .(5)تكؾقن هذا إمر ظـ أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿ؟!

د اًمرمحـ، ـمقرك ي٤م اسمـ ؾمٛمٞم٦م، وُم٤م أٟم٧م وشم٠مُمػم ىمريش ٕٟمٗمًٝم٤م؟!. وم٘م٤مل ؾمٕمد: ي٤م قمٌ

َـّ أهّي٤م  اومرغ ىمٌؾ أن يٗمتتـ اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: إّّن ىمد ٟمٔمرت وؿم٤مورت، ومال دمٕمُٚم

ـّ سمٙمت٤مب اهلل  اًمرهط قمغم أٟمٗمًٙمؿ ؾمٌٞماًل، ودقم٤م قمٚمٞم٤ًم وم٘م٤مل: قمٚمٞمؽ قمٝمد اهلل وُمٞمث٤مىمف ًمتٕمٛمٚم

                                                           
وآل حمّٛمد، وومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مّن اًمٜم٤مس هؿ ىمريش  ، ومٝمل فم٤مهرة ذم همدر إُّم٦م سمٕمكمّ اطمٗمظ هذه قمـ قماّمر   (5)

. 
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ُمـ سمٕمده، ىم٤مل: أرضمق أْن أومٕمؾ وأقمٛمؾ سمٛمٌٚمغ قمٚمٛمل  (5)وؾمٜم٦م رؾمقًمف وؾمػمة اخلٚمٞمٗمتلم

 . ودقم٤م قمثامن وم٘م٤مل ًمف ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل ًمٕمكم، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، وم٤ٌميٕمف.وـم٤مىمتل

حٌقتف حٌق دهر، فٔس هذا أول »وم٘م٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمق : 

قنَ   يقم تيٚهرتؿ ؾٔف ظِْٔٚ ٍُ ُٚن َظَذ َمٚ َتِه ًَ َت ًْ واهلل، مٚ وفٔٝ ظثامن إّٓ  (6) َؾَهْزٌ مَجٌِٔؾ َواهللُّ ادُْ

ْٖنٍ  ؽ: واهلل تًٚػ فرّد إمر إفٔ ؾَّ َيْقٍم ُهَق دِم َص  . (7) ـُ

ؾ٘يّن ؿد ٕيرت وصٚورت وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: ي٤م قمكّم، ٓ دمٕمؾ قمغم ٟمٗمًؽ ؾمٌٞمالً< 

 ش. شٌِٔغ افُتٚب أجِف»ومخرج قمكّم وهق ي٘مقل: . (8)افْٚس، ؾ٘ذا هؿ ٓ يًدفقن بًثامن

فذيـ يَوقن بٚحلؼ وبف يٚ ظٌد افرمحـ، أمٚ واهلل فَد ترـتف مـ اوم٘م٤مل اعم٘مداد: 

 يًدفقن. 

 : ي٤م ُم٘مداد، واهلل ًم٘مد اضمتٝمدت ًمٚمٛمًٚمٛملم. قمٌد اًمرمحـ  وم٘م٤مل

مٚ رأيٝ مثؾ مٚ أويت إػ أهؾ هذا افٌٔٝ بًد ٌٕٔٓؿ، إيّن ٕظجٛ وم٘م٤مل اعم٘مداد: 

: أمٚ واهلل فق (9)مـ ؿريش أّنؿ ترـقا رجاًل مٚ أؿقل إّن أحدًا أظِؿ وٓ أؿٙ مْف بٚفًدل

ًٚ أجد ظِٔف أ  .ظقإ

 .: ي٤م ُم٘مداد اشمؼ اهلل وم٢مّّن ظم٤مئػ قمٚمٞمؽ اًمٗمتٜم٦مسمـ قمق  وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ

                                                           
. ت: حمٛمد قمٌد اًمِم٤مذم( : إّن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  ومّم قمٚمٞم٤م اخلالوم٦م =:5ىم٤مل اًمٖمزازم ُم٘مّرًا )ذم اعمًتّمٗمك:  (5)

 سمنمط آىمتداء سم٤مًمِمٞمخلم، وم٠مسمك، وومّم قمثامن وم٘مٌؾ، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف .

 . >5ؾمقرة يقؾمػ :   (6)

ومٚم٘مد ُم٤مت اسمـ قمق  ىمٌؾ قمثامن، ومٚمؿ يتح٘مؼ ُمراده   . وىمد وىمع يمام ىم٤مل قمكم  =6ؾمقرة اًمرمحـ :   (7)

 وأظمرة أدهك .

وامجٕمف ُمع ىمقل اسمـ أيب هح : ش.  ٕيرت وصٚورت افّْٚس..، ٓ يًدفقن بًثامن »اطمٗمظ ىمقل اسمـ قمق  :   (8)

ك تكؾقن هذا إمر ظـ أهؾ بٔٝ أهّيٚ افّْٚس، إّٔ : »وىمقل قماّمر : ش. إن أردت أن ٓ ختتِػ ؿريش ؾٌٚيع ظثامن»

 . شٌُٕٔؿ

هذا، ومٝمق ٟمص سيح ذم همدر  أي: ٓ يقضمد ُمـ هق أقمٚمؿ وأىم٣م ُمٜمف سم٤مًمٕمدل. واطمٗمظ يمالم اعم٘مداد   (9)

 .  آل حمٛمدوآًمف  ىمريش سمٕمكمّ 
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 وم٘م٤مل رضمؾ ًمٚمٛم٘مداد: رمحؽ اهلل، ُمـ أهؾ هذا اًمٌٞم٧م وُمـ هذا اًمرضمؾ؟!.  

  .ىم٤مل: أهؾ اًمٌٞم٧م، سمٜمق قمٌد اعمٓمٚم٥م، واًمرضمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ير إػ بٔتٓٚ إّن افّْٚس يْيرون إػ ؿريش، وؿريش تْ: »سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل قمكمّ 

ؾتَقل: إن ويل ظُِٔؿ بْق هٚصؿ مل خترج مْٓؿ أبدًا وإن ـٕٚٝ دم ؽرهؿ مـ ؿريش 

 . هـ.ا(5)ش تداوفتّقهٚ بُْٔؿ

 إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغ !!

ٓ جم٤مل ًمٚمري٥م أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم )=اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( 

وصم٤مىم٦ًم، ووٌٓم٤ًم، وقمداًم٦ًم، ووم٘مٝم٤ًم، وؿم٠مٟم٤ًم  مجع أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم ضمالًم٦م رواشمف<أ < ومٚم٘مدذم ذًمؽ

 . قم٤مًمٞم٤مً 

                                                           
 . ت : ومٝمٞمؿ حمٛمقد ؿمٚمتقت .76=-68=:  7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )اسمـ ؿمٌف(  (5)
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 زبدة احلديٞ: ؽدر ؿريش )=أهؾ افنقرى( بًع 

ىمد ؾم٘مٜم٤مه سمٓمقًمف عم٤م ومٞمف ُمـ همٜمًك قمـ يمثػم ُمـ اًمٙمالم< أضماله همدر ىمريش 

حمّٛمد رؾمقل امإؾمالم اًمٜمٌّل قمكّم، ؾمّٞمد إٟم٤مم سمٕمد ؾمٞمام )=شمٔم٤مهرشمؿ( سمٕمؽمة اًمٜمٌّل اًمٙمرام، 

 ف وآًمف.صغم اهلل قمٚمٞم

قم٤مُّم٦م ىمريَش، ظم٤مّص٦م أهؾ اًمِمقرى، وقمٛمر أظمص،  قمكمٌّ  وسم٤مجلٛمٚم٦م: اهّتؿَ 

 :جمٛمقع اًمثقاسم٧م أشمٞم٦م ذم < ومٚم٘مد ؾمٓمع هذا سم٤مًمتقاـم١م واًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م، سحي٤ًم ومّمٞمح٤مً 

وم٘م٤مل ش. ظدفٝ اخلالؾٜ ظْٚ: »-وقمٛمر ُم٤م زال طمّٞم٤مً -٤مس ًمٕمٌّ ٕمّٛمف اىمقًمف ًمإول: 

 . شؿرن ظّر يب ظثامن، وؿٚل...»اًمٕم٤ٌمس: وُم٤م قمٚمٛمؽ؟!. ىم٤مل قمكّم: 

واهلل، ...، فٔس هذا أول يقم تيٚهرتؿ ؾٔف ظِْٔٚ»ٓسمـ قمق :  ىمقًمف افثٚين: 

، مم٤ّم همدر يمّؾ ىمريش سمآل حمٛمد أّن وهق ٟمّص ش. مٚ وفٔٝ ظثامن إّٓ فرّد إمر إفٔؽ

 دسّمر سمٚمٞمؾ.ىمد 

تٓٚ ؾتَقل: إّن افّْٚس يْيرون إػ ؿريش، وؿريش تْير إػ بٔ» :: ىمقًمف افثٚفٞ

إن ويل ظُِٔؿ بْق هٚصؿ مل خترج مْٓؿ أبدًا وإن ـٕٚٝ دم ؽرهؿ مـ ؿريش تداوفتّقهٚ 

 . ومٝمذا ُم٤م يم٤مٟم٧م شمرقمد ُمٜمف ىمريش< ومٖمدرت ٕضمٚمف سمآل حمٛمد ش. بُْٔؿ

٤ٌّمس ًمٕمكمّ  افرابع: واحذر هٗٓء افرهط ؾّ٘نؿ ٓ يزحقن »:  ىمقل اًمٕم

 وٓ ٟمٜمًك .. شيدؾًقْٕٚ ظـ هذا إمر

مٚ رأيٝ مثؾ مٚ أويت إػ أهؾ هذا افٌٔٝ بًد ٌٕٔٓؿ، إيّن ىمقل اعم٘مداد: : ٚمساخل

. يمام ٕظجٛ مـ ؿريش أّنؿ ترـقا رجاًل مٚ أؿقل :إّن أحدًا أظِؿ وٓ أؿٙ مْف بٚفًدل

 ٓ ٟمٜمًك ..

ّٕك »ىمقل قماّمر: : فًٚدسا أهّيٚ افّْٚس إّن اهلل ظز وجؾ أـرمْٚ بٌْٔف وأظزٕٚ بديْف، ؾٖ

 .؟!شمر ظـ أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿتكؾقن هذا إ

 ًٚ  ؟!! وفَد تًٚءفْٚ ـثرًا دم افٌحقث افًٚبَٜ : دٚذا بٌوٝ ؿريش ظِٔ
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أضمٌٜم٤م قمـ ذًمؽ ذم اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م سمام يالئؿ يمّؾ قمٜمقان، واًمثقاسم٧م اًم٧ًم أقماله، 

 ٟمّمقص سحي٦م أّن ىمريِم٤ًم شمٌٖمض قمٚمٞم٤ًم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف، سمٖمْم٤ًم ٓ شمٓمٞم٘مف طمتك اًمًاموات

  اًمًٌع.اًمًٌع وإرولم

ٌّف اهلل »:  ذم طملم شمقاشمر قمـ رؾمقل اًمرمح٦م ذم قمكّم أّٟمف ّٛ اهلل ورشقفف وحي حي

وع وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمتقاشمرات يمحدي٨م اًمٖمدير واعمٜمزًم٦م واًمث٘مٚملم...، وم٤ممجع  شورشقفف

 واطمٗمظ. 
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 افىريؼ افثٚين: ظّر بـ مّٔقن ..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  هـ(6:6): طمدصمٜمل قمٛمر سمـ ؿم٦ٌمذم شم٤مرخيف  (754)اًمٓمؼمي اسمـ ضمرير ىم٤مل 

قمـ ويمٞمع، قمـ  (5) )ُمردد سملم اصمٜملم يمالمه٤م صم٘م٦م ُمقصمؼ< امإُم٤مم اعمدائٜمل واعمٜمجقري، واًمراضمح إول( سمـ حمٛمد قمكمّ 

 ح.. إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ

، قمـ اسمـ أيب قمروسم٦م، قمـ )أي قمكّم سمـ حمٛمد قمـ إٟمّم٤مري(وحمٛمد سمـ قمٌداهلل إٟمّم٤مري

 ح ..ىمت٤مدة، قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م 

، قمـ يقؾمػ سمـ يزيد، قمـ قم٤ٌمس سمـ ؾمٝمؾ )أي قمكّم سمـ حمٛمد قمـ أيب خمٜمػ( وأيب خمٜمػ

وُم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م، قمـ قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمر ويقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن 

ُم٤م رواه اسمـ ؿمٌف ذم اًمٓمريؼ إول أو ىمري٥م  ... . وؾم٤مق ُمثؾسمـ اخلٓم٤مب إودي أّن قمٛمر

 .(6) ُمٜمف

أو صحٞمح صحٞمح واوح، أطمد إؾم٤مٟمٞمد طمًـ ومٞمف أيمثر ُمـ إؾمٜم٤مد يمام هق أىمقل: 

 .ؿقمغم ذط ُمًٚم

  

                                                           
، مخ٦ًم : قمكّم سمـ حمٛمد اعمدائٜمل ، و: اًمٓمٜم٤مومز اًمٙمقذم ، و: احل٤مومظ قمكم  ّدظع بـ حماًمرواة قمـ ويمٞمع سم٤مؾمؿ:  (5)

 سمـ ظمنمم ، و: اًمٓم٤مئل اعمقصكم، و: اسمـ أيب اخلّمٞم٥م ، ويمؾ ه١مٓء صم٘م٤مت ..

يمام أّن ُمـ روى قمٜمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ ؿم٦ٌم هبذا امإؾمؿ راوي٤من، أوهلام: اعمدائٜمل وهق إُم٤مم ُمِمٝمقر يمٌػم صم٘م٦م، 

( واحل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ذم ؾم١مآت 95=: 7ق صم٘م٦م ُمقصمؼ..< وصم٘مف اخلٚمٞمكم )ذم امإرؿم٤مد وصم٤مٟمٞمٝمام: اعمٜمجقري، وه

 ( وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: وٕمٞمػ دون شمٗمًػم .5;5، رىمؿ: =59اًمًجزي ًمٚمح٤ميمؿ: 

وإىمقى أّٟمف ُمٜمحٍم سم٤معمدائٜمل واعمٜمجقري< ومٙمالمه٤م يروي قمٜمف اسمـ ؿم٦ٌم ، يمام أّن يمٚمٞمٝمام ىمد روى قمـ ويمٞمع ، 

 عمٙم٤من أيب خمٜمػ< ومروايتف قمٜمف ُمِمٝمقرة ُمٕمرووم٦م.< اعمدائٜمل  فوأىمقى ُمـ هذا أٟمّ 

وإّٟمام هق  قمغم إفمٝمر ، ىمٚم٧م: هذا يمّٚمف سمح٥ًم اًمٔم٤مهر< وإّٓ ومال وضمقد ًمراو اؾمٛمف قمكم سمـ حمٛمد اعمٜمجقري

قمكم سمـ حمٛمد اعمدائٜمل ٓ همػم، ؾمقى أّن يد اًمتحريػ ىمد دًم٧ًم اؾمٛمف ٓؾم٘م٤مط ُم٤م ٓ شمِمتٝمل ُمـ ُمروي٤مشمف، وىمد 

    ا ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ سم٤معمح٤مريب وإؾمٚمٛمل، وأّن هذا ُمًٚمؽ ُمٕمرو  ًمٓمٛمس احل٘مٞم٘م٦م ، ومٚمٞمٜمٔمر .   ُمثٚمٜم٤م هلذ

 . دار اًمؽماث، سمػموت.   677:  8شم٤مريخ اًمٓمؼمي  (6)



  ظع أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ   ..........................................................................     092

 افىريؼ افثٚفٞ: ابـ أيب بُرة

ىم٤مل: طمدصمٜمل روح سمـ قمٌد اعم١مُمـ، قمـ أيب ( =;6)ُمّر سمٕمض ُم٤م أظمرضمف اًمٌالذري 

مٚ » قمقاٟم٦م، قمـ ظم٤مًمد احلذاء، قمـ قمٌد اًمرمح٤من سمـ أيب سمٙمرة: أّن قمٚمٞم٤ًم أشم٤مهؿ قم٤مئدًا وم٘م٤مل: 

 افْٚس، ؾٌٚيع ٚس هبذا إمرٚ فَٔٝ، تقدم رشقل اهلل، وإٔٚ أحؼ افّْ فَل أحد مـ هذه إمٜ م

أبٚ بُر، ؾٚشتخِػ ظّر، ؾٌٚيًٝ ورؤٝ وشِّٝ، ثّؿ بٚيع افْٚس ظثامن ؾٌٚيًٝ 

 . (5)شبْٔل وبغ مًٚويٜ وهؿ أن ئِّقنوشِّٝ ورؤٝ، 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم إّٓ 

 وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع. ، ، ومٚمؿ خيرج ًمف ُمًٚمؿ روح

مٚ فَل أحد مـ هذه » واحلدي٨م ٟمّص سيح أّن إُّم٦م همدرت سمٕمكّم < ًم٘مقًمف : 

 . ش...مٚ فَٔٝ إمٜ

. وىمقًمف :  شظثامن بٚيع افْٚسثّؿ ». و:  شأبٚ بُر افْٚسؾٌٚيع »وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : 

 فم٤مهر ٓ حيت٤مج إمم سمٞم٤من . . شوهؿ أن ئِّقن »

 شم٘مقل : ًمٗمظ اًمٜم٤مس ُمِمٕمر سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ، وامإمج٤مع طمّج٦م ؟!!! وىمد

ىمٚمٜم٤م : ومٝمق إذن إمج٤مع اًم٘مرؿمٞملم ، قمغم ضمحقد وإٟمٙم٤مر ورّد ، ُم٤م شمقاشمر قمـ اًمٜمٌّل 

ومٚم٘مد شمقاشمر قمـ اًمٜمٌل ىمقًمف ذم قمكم : < صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ذم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

ٌّف اهلل ورشقفف ، وحيٛ اهلل ورشقفف »  و... . شمـ ـْٝ مقٓه ؾٓذا ظّع مقٓه»، و:  شحي

ؿ ارتدوا بًدك ظذ أدبٚرهؿ إّن »ًمذك ورد قمـ اًمٜمٌّل يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري : 

 .(6) شمثؾ مهؾ افًْؿ افََٓرى، ؾال أراه خيِص مْٓؿ إّٓ 

 يمٗمٞمؾ سمدظمقل أهٚمف اًمٜم٤مر ، ٓ خيٚمص ُمٜمٝمؿ إّٓ احل٤مصؾ : ومٛمثؾ هذا امإمج٤مع ، 

 يمٝمٛمؾ اًمٜمٕمؿ .

                                                           
 . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .;;5:  6أٟم٤ًمب إذا  ) اًمٌالذري(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.;>9:، رىمؿ: 565: >صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: زهػم اًمٜم٤مس(  (6)
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ّٜٔ افنقرى خديًٜ: »ؼ افرابع: ابـ ظٌٚس افىري  شؿرص

ذم طمدي٨م ـمقيؾ، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ ( هـ655)أظمرج امإُم٤مم قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مّن 

اًمزهري ، قمـ ؾم٤ممل، قمـ اسمـ قمٛمر: صمّؿ دقم٤م قمٛمر اًمٜمٗمر اًمًت٦م: قمٚمٞم٤ًم وقمثامن وؾمٕمدًا وقمٌد 

افْٚس ؾِؿ  إين ٕيرت دموم٘م٤مل )=قمٛمر(:  -وٓ أدري أذيمر ـمٚمح٦م أم ٓ-اًمرمحـ واًمزسمػم 

ًٚ، ؾ٘ن يُـ صَٚق ؾٓق ؾُٔؿ، ؿقمقا ؾتنٚوروا، ثّؿ أّمروا أحدـؿ  .أر ؾٔٓؿ صَٚؿ

ىم٤مل ُمٕمٛمر: ىم٤مل اًمزهري: وم٠مظمؼمّن محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م ىم٤مل 

ذم طمدي٨م ـمقيؾ: صمّؿ صغّم صٝمٞم٥م سم٤مًمٜم٤مس، ومٚمام ومرغ اضمتٛمع اًمٜم٤مس إمم قمٌد اًمرمحـ 

أمٚ بًد، ؾ٘يّن ٕيرت دم افْٚس، ؾِؿ أرهؿ )=اسمـ قمق (:  ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

 .. يًدفقن بًثامن، ؾال جتًؾ يٚ ظّع ظذ ًٍٕؽ شٌٔالً 

ظِٔؽ يٚ ظثامن  ظٓد اهلل ومٔثٚؿف وذمتف وذمٜ رشقفف أن تًّؾ بُتٚب اهلل صمّؿ ىم٤مل: 

، صمؿ ىم٤مل قمثامن: ٟمٕمؿ. ومٛمًح قمغم يده وم٤ٌميٕمف وشْٜ ٌٕٔف، وبام ظّؾ بف اخلٍِٔتٚن مـ بًده

َٝ سم٤ميٕمف اًمٜم٤مس، صمؿ سم٤ميٕمف قمكّم صمؿ ظمرج، ومٚم٘مٞمف اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل:  أو »؟!. وم٘م٤مل قمكّم: ُخِدْظ

؟!. ىم٤مل: ومٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ ص٤مطمٌٞمف ؾمت٤ًم ٓ خيرم ؿمٞمئ٤ًم إمم ؾم٧م ؾمٜملم، صمّؿ إّن شخديًٜ هل

 .( 5) اًمِمٞمخ وٕمػ ومٖمٚم٥م قمغم أُمره

صم٤مٟمٞم٤ًم،  : إؾمٜم٤مدا قمٌد اًمرزاق إمم اسمـ قمٛمر أّوًٓ، وإمم اعمًقر سمـ خمرُم٦مىمٚم٧م

 صحٞمح٤من قمغم ذط اًمِمٞمخلم. 

واعم٘مّمقد أّن قمثامن يم٤من ُمتٌٕم٤ًم ًمًٜم٦م اًمِمٞمخلم ذم ؾمٜمل ظمالومتف اًم٧ًم إومم، ًمٙمٜمّف 

 أطمدث وسمدّل ذم اًم٧ًم اًمث٤مٟمٞم٦م ..

                                                           
 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اهلٜمد .9;;=، رىمؿ : ;;8:  9ّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل(  ُم (5)
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 بُر وظّر قب(أ2، 0) 

 : ظّر وأبق بُر ـٚذبٚن ؽٚدران خٚئْٚن آثامن حديٞ مًِؿ

ٞمك، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ذم صحٞمحف: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حي( 6:5)ىم٤مل ُمًٚمؿ 

قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري هبذا آؾمٜم٤مد، وطمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أؾمامء اًمْمٌٕمل، 

قمٛمر  طمدصمٜم٤م ضمقيري٦م، قمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزهري، أّن ُم٤مًمؽ سمـ أوس طمدصمف ىم٤مل: أرؾمؾ إزمَّ 

 . سمـ اخلٓم٤مب ومجئتف طمٞم٨م شمٕم٤ممم اًمٜمٝم٤مر...

رؾمقل اهلل، ومجئتام شمٓمٚم٥م  ق سمٙمر: أٟم٤م وزمّ رؾمقل اهلل ىم٤مل أسم ىم٤مل قمٛمر: ومٚماّم شمقذم 

 .ُمػماصمؽ ُمـ اسمـ أظمٞمؽ ويٓمٚم٥م هذا ُمػماث اُمرأشمف ُمـ أسمٞمٝم٤م

ًٚ آثاًم ؽٚدرًا ؾرأيتامه صدىم٦م،  هوم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ىم٤مل رؾمقل اهلل ُم٤م ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤م ـٚذب

 ًٚ  أسمق سمٙمر وأٟم٤م وزّم رؾمقل اهلل ، واهلل يٕمٚمؿ أّٟمف ًمّم٤مدق سم٤مر راؿمد شم٤مسمع ًمٚمحؼ، صمّؿ شمقذمخٚئْ

ًٚ ؾرأيتامين ووزّم أسمك سمٙمر،   .(5) ـٚذبٚ آثاًم ؽٚدرًا خٚئْ

حمّروم٤ًم  ،سمٕملم هذا امإؾمٜم٤مد -قمغم اًمٕم٤مدة اعمًتٌِمٕم٦م-أىمقل: ىمد رواه اًمٌخ٤مري 

 سمف ُمثٚمف ؾمقى: ُمٌتقرًا، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًمٗمروي، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 .(6) شف ص٤مدق سم٤مر، واهلل يٕمٚمؿ أٟمّ ـذا وـذاشمزقمامن أن أسم٤م سمٙمر »

وىمد أووحٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ُم٤ًمًمؽ ظمّمقم أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم ـمٛمس 

  احل٘مٞم٘م٦م وضمحد اًمٓمري٘م٦م < ُمٜمٝم٤م : ُم٤م اصٓمٚمحٜم٤م قمٚمٞمف ُمًٚمؽ اًمٙمذيمذة يمام ومٞمام ٟمحـ ومٞمف.

ام يم٤مٟم٤م يٕمت٘مدان فمٚمؿ أّّن  ،وقم٤ٌمس ٟم٥ًم قمٛمر إمم قمكمّ : اًمٕمً٘مالّن  ىم٤مل اسمـ طمجر

 .(7) ُمـ ظم٤مًمٗمٝمام

                                                           
 . قمٌد اًم٤ٌمىمل .;9;5، رىمؿ : ;;57:  7صحٞمح ُمًٚمؿ  (5)

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة .  . >979، رىمؿ: 7:: ;)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس( صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.  ;64: :ومتح اًم٤ٌمري  (7)



  ظع أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ   ..........................................................................     091

 شْغ ـابَ ـّذ أّوفتٓام » :وؿٍٜ مع حديٞ افٌْل 

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ؿمٕمٞم٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

رؾمقل  أنّ  )أظمؼمه أسمق هريرة ( طمًلم، طمدصمٜم٤م ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

ُٝ بْٔٚ إٔٚ ٕٚئؿ أُ »اهلل، ىم٤مل:  ًتٓام وـرهتٓام، َىشقاران مـ ذهٛ ؾ ف ووع دم يديَّ إّٔ  ري

 . (5)شبًدي  خيرجٚنْغ ـابَ ذن يل ؾٍْختٓام ؾىٚرا، ؾٖوفتٓام ـّذ ؾُٖ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم.

وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ُمـ ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل اهلذزم، وومٞمف: ىم٤مل قمٌٞمد اهلل: 

 .(6)أطمدمه٤م اًمٕمٜمز، اًمذي ىمتٚمف ومػموز سم٤مًمٞمٛمـ، وأظمر ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب

ف فمٝمر ًمألؾمقد ذًمؽ يمٚمّ  ٕنّ  <وومٞمف ٟمٔمرر: ىمٚم٧م: يرّده ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمج

 ،وطم٤مرب اعمًٚمٛملم ،وقمٔمٛم٧م ؿمقيمتف ،قمك اًمٜمٌقةوم٤مدّ  قمٚمٞمف اًمًالم< سمّمٜمٕم٤مء ذم طمٞم٤مشمف

٤م ُمًٞمٚمٛم٦م ومٙم٤من وأُمّ   ّ،ؿتؾ دم حٔٚة افٌْلوآل أُمره إمم أن  ،وهمٚم٥م قمغم اًمٌٚمد ،وومتؽ ومٞمٝمؿ

 . (7) ...قمك اًمٜمٌقة ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌلادّ 

 !!: اشتٌد أبق بُر بٕٚمر ظع 

ىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ 

ص٤مًمح، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل: أظمؼمّن قمروة سمـ اًمزسمػم، أّن قم٤مئِم٦م أظمؼمشمف، أن وم٤مـمٛم٦م 

قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم اسمٜم٦م رؾمقل اهلل، ؾم٠مًم٧م أسم٤م سمٙمر سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل، أن ي٘مًؿ هل٤م ُمػماصمٝم٤م، 

 اهلل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل هل٤م أسمق سمٙمر: إّن رؾمقل اهلل ىم٤مل: مم٤ّم شمرك رؾمقل اهلل مم٤م أوم٤مء 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .7:65-7:64، رىمؿ: 647: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .7:65-7:64، رىمؿ: 647: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.868: 56ومتح اًم٤ٌمري  (7)
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ؾٌوٌٝ ؾٚضّٜ بْٝ رشقل اهلل، ؾٓجرت أبٚ بُر، ، شٓ ٕقرث، مٚ ترـْٚ صدؿٜ»

 .(5)ؾِؿ تزل مٓٚجرتف حتك تقؾٔٝ، وظٚصٝ بًد رشقل اهلل شتٜ أصٓر

وأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ سمٙمػم، طمدصمٜم٤م اًمٚمٞم٨م، قمـ قم٘مٞمؾ، قمـ اسمـ 

وم٠مسمك أسمق سمٙمر أن يدومع إمم ...، وة، قمـ قم٤مئِم٦م، أّن وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالمؿمٝم٤مب، قمـ قمر

 وم٤مـمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ..

ِّّف حتك ومقضمدت وم٤مـمٛم٦م )=همْم٧ٌم( قمغم أيب سمٙمر ذم ذًمؽ،  ؾٓجرتف ؾِؿ تُ

ؾِاّم تقؾٔٝ دؾْٓٚ زوجٓٚ ظع فٔاًل، ومل يٗذن هبٚ ، تقؾٔٝ، وظٚصٝ بًد افٌْل شتٜ أصٓر

ٕمكّم ُمـ اًمٜم٤مس وضمف طمٞم٤مة وم٤مـمٛم٦م، ومٚمام شمقومٞم٧م اؾمتٜمٙمر قمكم ، ويم٤من ًمأبٚ بُر وصّذ ظِٔٓٚ

وضمقه اًمٜم٤مس، وم٤مًمتٛمس ُمّم٤محل٦م أيب سمٙمر وُم٤ٌميٕمتف، ومل يٙمـ ي٤ٌميع شمٚمؽ إؿمٝمر، وم٠مرؾمؾ 

، ومدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ أسمق ...قمكّم إمم أيب سمٙمر: أن ائتٜم٤م وٓ ي٠مشمٜم٤م أطمد ُمٕمؽ، يمراهٞم٦م عمحي قمٛمر

ٓم٤مك اهلل، ومل ٟمٜمٗمس قمٚمٞمؽ ظمػمًا سمٙمر، ومتِمٝمد قمكم، وم٘م٤مل: إٟم٤م ىمد قمرومٜم٤م ومْمٚمؽ وُم٤م أقم

 .(6) اشتٌددت ظِْٔٚ بٕٚمروفُّْؽ ؾم٤مىمف اهلل إًمٞمؽ، 

ؾِام تقؾٔٝ ؾٚضّٜ دؾْٓٚ زوجٓٚ ظّع فٔاًل، ومل يٗذن هبٚ أبٚ »: ىمقل قم٤مئِم٦م: ٧مىمٚم

بُر وصّذ ظِٔٓٚ، وـٚن فًّع مـ افْٚس وجف حٔٚة ؾٚضّٜ، ؾِام تقؾٔٝ اشتُْر ظّع 

ىمد  يمّؾ هذا سيح ذم أّن قمٚمٞم٤ًم ش أيب بُر ومٌٚيًتفوجقه افْٚس، ؾٚفتّس مهٚحلٜ 

  ص٤مًمح أسم٤م سمٙمر قمغم آوٓمرار ٓ قمغم آسمتداء، وقمغم اًم٘مٝمر ٓ قمغم اًمرو٤م .

 اإلمٚم افٌزايل: ظّر ؽِٛ ظِٔف اهلقى

ذيمر أسمق طم٤مُمد ذم يمت٤مسمف )ه اًمٕم٤معملم ويمِمػ ُم٤م ذم اًمداريـ( وم٘م٤مل ذم ىم٤مل اًمذهٌل: 

قمٛمر ىم٤مل ًمٕمكم: سمخ سمخ، أصٌح٧م ُمقمم يمؾ  أنّ ش قٓهُمـ يمٜم٧م ُمقٓه، ومٕمكم ُم»طمدي٨م: 

 ُم١مُمٜم٦م.وُم١مُمـ 

                                                           
 .597:  9. صحٞمح ُمًٚمؿ :6=6، رىمؿ : :556:  7صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 .5>:8، رىمؿ :  599:  9. صحٞمح ُمًٚمؿ >==7، رىمؿ : =598:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)
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 سمٕمد هذا همٚم٥م قمٚمٞمف اهلقى طم٤ٌمً  : وهذا شمًٚمٞمؿ ورى، صمؿّ اًمٖمزازم  ىم٤مل أسمق طم٤مُمد

ًمٚمري٤مؾم٦م، وقم٘مد اًمٌٜمقد، وأُمر اخلالوم٦م وّنٞمٝم٤م، ومحٛمٚمٝمؿ قمغم اخلال ، ومٜمٌذوه وراء 

ُمـ هذا اًمٙمالم اًمٗمًؾ  يمثػماً وهد  .فمٝمقرهؿ، واؿمؽموا سمف صمٛمٜم٤م ىمٚمٞمال، ومٌئس ُم٤م يِمؽمون

ف رضمع قمٜمف، وشمٌع احلؼ، واًمٔم٤مهر أٟمّ  .!اًمذي شمزقمٛمف امإُم٤مُمٞم٦م، وُم٤م أدري ُم٤م قمذره ذم هذا؟

 .(5)واهلل أقمٚمؿ ،اًمرضمؾ ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ وم٢منّ 

 مقجز حٚل أيب بُر وظّر !!!

، قمـ إوزاظلقمـ  هـ(5>7) حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘مرئؾمٞم٠ميت ُم٤م أظمرضمف امإُم٤مم 

أٟمس ىم٤مل: ذيمر رضمؾ قمٜمد رؾمقل اهلل ومذيمروا ُمـ ىمقشمف ذم اجلٝم٤مد وآضمتٝم٤مد ذم  ىمت٤مدة، قمـ

شًٍٜ مـ  فوافذي ٍٕز بٔده إيّن ٕرى دم وجٓ:» اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ومقضمده يّمكّم ىم٤مل ومٝم٤مب أن ي٘متٚمف.  أبق بُرومذه٥م ش أيُؿ يَقم إفٔف ؾَٔتِف ...،افنٔىٚن

وم٘م٤مل أٟم٤م أذه٥م إًمٞمف ومقضمده يّمكم  ظّروم٘م٤مم ش إفٔف ؾَٔتِف أيُؿ يَقم» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ومّمٜمع ُمثؾ ُم٤م صٜمع أسمق سمٙمر صمؿ رضمع .

فق ؿتِف مٚ اختِػ اثْٚن مـ إّن هذا ّٕول ؿرن خيرج مـ أمتل، :»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

: إّن بْل إهائٔؾ اؾسؿٝ ظذ إحدى وشًٌغ ؾرؿٜ، وإّن أمتل شتٍسق ظذ اثْتغ ..أمتل

 ِّ  .(6)شٓٚ دم افّْٚر إّٓ واحدةوشًٌغ ؾرؿٜ ـ

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم. 

                                                           
 شمرمج٦م اًمٖمزازم . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت . .648، رىمؿ:  >76: =5ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .855، رىمؿ : ;58سمـ اعم٘مرىء )ت: قم٤مدل سمـ ؾمٕمد( : اُمٕمجؿ   (6)
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ٚن(1) ٍّ  ظثامن بـ ظ

ٌّق ظثامن بـ ظٍٚن   مـ أتٌٚع افدّجٚل حم

ذم شم٤مرخيف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمّمٚم٧م، ( ;;6)أظمرج اًمٗمًقي 

مـ : طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد، قمـ إقمٛمش، قمـ زيد سمـ وه٥م، قمـ طمذيٗم٦م، ىم٤مل

ّٛ خمرج افدجٚل تًٌف، ؾْ٘ن مٚت ؿٌؾ أن خيرج آمـ بف دم ؿزه  .(5)ـٚن حي

طمّر  ًمٗمٔمف< ًمٙمـ ىمد ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح< إشْٚده صحٔحأىمقل: 

ّٛ »وم٠مصٚمف يمام ٟمّص اًمٗمًقي ٟمٗمًف سمٕمد أؾمٓمر ىم٤مل:  إْن خرج افدجٚل تًٌف مـ ـٚن حي

 . (6)شظثامن، وإن ـٚن ؿد مٚت، آمـ بف دم ؿزه

، ذم شمرمج٦م ..سحي٤ًم أّن امإُم٤مم اًمذهٌل هده قمـ اًمٗمًقي ذم اعمٞمزانٞمف ٚميدّل قم

 سمٚمٗمظ:  ،ُمـ دون حتريػشم٤مُم٤ًم سمٕملم امإؾمٜم٤مد  ،راويف امإُم٤مم زيد سمـ وه٥م

« ّٛ  .(7)ش ظثامن، وإن ـٚن ؿد مٚت آمـ بف دم ؿزه إْن خرج افدجٚل تًٌف مـ ـٚن حي

ٌَف اًمٗمًقي وم٘م٤مل: مم٤ّم يًتدل قمغم يمذب هذا  احلدي٨م، اًمرواي٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٙمـ شمٕمّ٘م

قمـ طمذيٗم٦م أّٟمف ىمٞمؾ ًمف ذم قمثامن: إْن ىمتؾ وم٠ميـ هق؟!. ىم٤مل: ذم اجلٜم٦م. وذم طمدي٨م زيد ظمٚمٌؾ 

 اهـ. .(8)يمثػم

وئمٝمر ضمٚمٞم٤ًم أّن امإُم٤مم اًمذهٌل يرى صمٌقت احلدي٨م وصّحتف< ومٚم٘مد ىم٤مل ذم رّد 

، إّٓ ُم٤م يم٤من فومتٍؼ ظذ آحتجٚج باًمٗمًقي: زيد سمـ وه٥م ُمـ أضمٚم٦م اًمت٤مسمٕملم وصم٘م٤مهتؿ، 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .>:;:  ٤6مريخ ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري( اعمٕمروم٦م واًمت (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .4;;:  6اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(  (6)

ريض اهلل ظْف ؿد شَط مـ إصؾ ش ظثامن»يٌٌْل أن يُقن اشؿ ىم٤مل اعمح٘مؼ أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ذم اهل٤مُمش: 

 اهـ.017: 2، وافذهٌل دم مٔزان آظتدال  771ـام يتٌغ مـ ص ش حيٛ»بًد 

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .7475، رىمؿ : ;54:  6ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل ) قمكم اًمٌج٤موي(  (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .>:6:  6اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(  (8)
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...، ومل يهٛ افًٍقي دم حديثف خِؾ ـثر،ُمـ يٕم٘مقب اًمٗمًقي< وم٢مّٟمف ىم٤مل ذم شم٤مرخيف: 

وفق ؾتحْٚ هذه افقشٚوس ظِْٔٚ، ومٝمذا اًمذي اؾمتٜمٙمره اًمٗمًقي ُمـ طمديثف ُم٤م ؾُمٌؼ إًمٞمف، 

...، وزيد ؾمٞمد ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، ه٤مضمر إمم فرددٕٚ ـثرًا مـ افًْـ افثٚبتٜ بٚفقهؿ افٍٚشد

 . (5)ٌض وزيد ذم اًمٓمريؼاًمٜمٌل، وم٘م

ومٝمل شم٘مّٞم٦م< ومٚم٘مد ُمّر  ،إن صّح٧م، ظثامن دم اجلّْٜدقمقى أّن طمذيٗم٦م ىم٤مل:  أىمقل:

قمـ اًمٜمزال سمـ سم٢مؾمٜم٤مده ( هـ679صحٞمح٤ًم ذم سمداي٦م اًمٙمت٤مب ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

ؾمؼمة، ىم٤مل: دظمؾ اسمـ ُمًٕمقد وطمذيٗم٦م قمغم قمثامن، وم٘م٤مل قمثامن حلذيٗم٦م: سمٚمٖمٜمل أّٟمؽ ىمٚم٧م 

 . يمذا ويمذا؟!

مٚ فؽ، مل »ومٚمام ظمرج ىم٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد:  .: ٓ واهلل ُم٤م ىمٚمتفطمذيٗم٦م  ىم٤مل

 ؟!.شتَِف مٚ شًّتؽ تَقل

ِّف: إيّن أصسي ديْل بًوف بًٌض : »طمذيٗم٦م  ىم٤مل  .(6)شخمٚؾٜ أن يذهٛ ـ

 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. وم٤ممجع واطمٗمظ.ىمٚم٧م : 

 :حيٞمك سمـ آدم ىم٤ملطمدصمٜم٤م ىم٤مل: ويِمٝمد ٕصؾ اًمٕمٜمقان ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

أرأيتؿ يقم طمدصمٜم٤م قمامر سمـ زريؼ، قمـ إقمٛمش، قمـ زيد سمـ وه٥م، قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل: 

 .(7)افدار: ـٕٚٝ ؾتْٜ، يًْل ؿتؾ ظثامن: ؾّ٘نٚ أّول، وآخرهٚ افدجٚل

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى 

 . ومل حيت٩م سمف اًمٌخ٤مري ؿاسمـ زريؼ، وهق صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚم

ٟمّص فم٤مهر أّن ومتٜم٦م ، سمْمٛمٞمٛم٦م أّن أهؾ اهلقى اًمٕمثامّن ُمـ اشم٤ٌمع اًمدضّم٤مل ، وهق 

 . اًمدضم٤مل اُمتداد شمٙمقيٜمل ًمٚمٝمقى اًمٕمثامّن وؾمٜم٦ّم قمثامن سمـ قمّٗم٤من

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .7475 ، رىمؿ :;54:  6ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل ) قمكم اًمٌج٤موي(  (5)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض .77494، رىمؿ : 8;8:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) ت : يمامل يقؾمػ احلقت(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .64=79، رىمؿ : 6:8:  ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل احلقت(   (7)
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 شإحدى ضردم ظثامن فٍل افّْٚر»حديٞ حذيٍٜ: 

، وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ ( خ مثَٜ بـ آدم إمقي )ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك ( 6:6)أظمرج اسمـ ؿمٌف 

ثَٜ )قمـ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد  خ م(صم٘م٦م )، قمـ إقمٛمش ( خثَٜ إشدي )قمٞم٤مش 

 قمـ طمذيٗم٦م أّن قمثامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ًمف: ُم٤م يٌٚمٖمٜمل قمٜمؽ سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م؟!.( إٕهٚري م

 ش.أجؾ واهلل فتخرجـ إخراج افثقر، ثّؿ فتنحىـ صحط اجلّؾ»ىم٤مل طمذيٗم٦م: 

ومذيمره ًمف ُم٤م ىم٤مل طمذيٗم٦م، وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م: ادومٜمٝم٤م حت٧م ، ٕم٤موي٦م ومٌٕم٨م قمثامن إمم ُم

ـّ ىمدُمٞمؽ، واهلل ًمئـ ؾمٛمٕمف اًمٜمّ   : إّن رؾمقل اهلل طمدصمف إّي٤مه.٤مس ًمٞم٘مقًم

 : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمّمحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمـ رضم٤مهلام.٧مىمٚم

، ىم٤مل: ( صم٘م٦م )إقمقرىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤ٌمن سمـ سمنم  -دون ومّمؾ– صمّؿ أظمرج اسمـ ؿم٦ٌم قَمِ٘مٌف

، قمـ قمدي سمـ ( صم٘م٦م  سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي)، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٞمس خ م(صم٘م٦م )إُمقي دصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم طم

، ىم٤مل: ىمٚم٧م حلذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: ُم٤م خ م(صم٘م٦م )، قمـ زر سمـ طمٌٞمشخ م( صم٘م٦م )إٟمّم٤مري صم٤مسم٧م 

 هذه إطم٤مدي٨م..< ىمد ضم٤مء ومالن سمـ ومالن ؟!.

ّٕؽ فتحّدثْل وم٤مؾمتٜمد طمذيٗم٦م إمم احل٤مئط صمّؿ ىم٤مل:  حديٞ رجٍؾ، إّن أحَد ضرؾٔف إ

ـّ إظمراج اًمثقر فٍل افّْٚر  .(5)صمّؿ ًمٞمِمحٓمـ ؿمحط اجلٛمؾ، ، واهلل ًمٞمخرضم

  .إشْٚده حًـ صحٔحأىمقل: 

                                                           
 .8>54. و:  7>54: 7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)
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ًٚ  اؿتِقا ظثامن ثّؿ ضٚفٌق ًٚ بٚخلالؾٜ: بدمفظِٔ  ضًّ

 ذم هذا اعمٕمٜمك، إمج٤مًٓ أو شمٗمّمٞماًل، قمّدة ـمرق< ؾمت٠ميت ذم حم٤مهّل٤م، ه٤مك ُمٜمٝم٤م أن ..

 )محراء إرم ؿتِٝ ظثامن( :ّول: ظعّ افىريؼ إ

، طمدصمٜم٤م أسمق )صم٘م٦م م(ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل( =;6)أظمرج اًمٌالذري

 ((5)بـحتريػ واًمّمحٞمح : )طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ( ، صم٘م٦م خ مهِم٤مم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٚمٞمثل)=اًمٜمي 

: قمـ اسمـ ( ٘م٦م خ م، صمإُمقي)، طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو ( ، صم٘م٦م خ مإُمقي)قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد

ف ؿمقك ىمٜمٗمذ ُمـ ( ىم٤مل: أىمٌٚم٧م ُمع قمكّم يقم اجلٛمؾ إمم اهلقدج ويم٠مٟمّ سمـ أيب سمٚمتٕم٦مطم٤مـم٥م )

 : قمكمّ  اًمٜمٌؾ، وميب اهلقدج، صمّؿ ىم٤مل

 .(6)شإّن محراء إرم هذه أرادت أن تَتِْل ـام ؿتِٝ ظثامن بـ ظٍٚن»

 أىمقل : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ذم سم٘مٞم٦م اًمٓمرق. 

شمٕم٤ممم ، يمذسمقه وم٠مهٚمٙمٝمؿ اهلل وإرم اؾمؿ ًم٘مٌٞمٚم٦م قم٤مد..< ٟمٌٞم ٝمؿ هقد صٚمقات اهلل قمٚمٞمف

 .سمريح سس قم٤مشمٞم٦م

وؾمٞم٠ميت وضمف اًمتِمٌٞمف سم٠مظم٧م إرم، يمام ؾمت٠ميت سم٘مٞم٦ّم اًمٓمرق ذم شم٠مًمٞم٥م قم٤مئِم٦م قمغم 

 .سمـ قمّٗم٤من قمثامن

                                                           
، ت: 4>:9، رىمؿ: 6=8: =يدل قمغم اًمتحريػ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد واًمٚمٗمظ ًمف)ذم اعمًٜمد  (5)

 إرٟم١موط(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمي، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قمٛمر..

قمٛمرو سمـ  ظـوىمد وىمع اًمتحريػ ذم سمٕمض ٟمًخ ُمًٜمد أمحد هٙمذا : طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد 

 اًمٕم٤مص، قمـ أسمٞمف ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو، قمـ اسمـ قمٛمر.. ؾمٕمٞمد سمـ

 -( 58قمدا )ظ -ذم )م( واًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م  حتريػ(: =47:، رىمؿ:  >66: 54إرٟم١موط )اعمًٜمد ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

 .ظـإمم: 

، ـمقق اًمٜمج٤مة(  : طمدصمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد، 89>9، رىمؿ: 597: ;ىمٚم٧م : ويدل قمٚمٞمف ىمقل اًمٌخ٤مري )ذم صحٞمحف

 ، ىم٤مل: طمدصمتٜمل أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد... .حدثْل أيب، ىم٤مل: و بـ شًٔد بـ افًٚصإشحٚق بـ شًٔد بـ ظّرطمدصمٜم٤م 

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.754، رىمؿ: 694: 6أٟم٤ًمب إذا   (6)
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   (ٓ أضِٛ بثٖري بًد افٔقم: )افىريؼ افثٚين: مروان

٤مل: أظمؼمٟم٤م ويمٞمع، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ ىم( 679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ىم٤مل: يم٤من ُمروان ُمع ـمٚمح٦م يقم اجلٛمؾ، ومٚمام اؿمتٌٙم٧م احلرب ىم٤مل  )سمـ أيب طم٤مزم(ىمٞمس 

< صمّؿ رُم٤م ـمٚمح٦م سمًٝمؿ وم٠مص٤مب ريمٌتف، ومام رىم٠م اًمدم ٓ أضِٛ بثٖري بًد افٔقمُمروان: 

 .(5) طمتك ُم٤مت

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

ُٝ  :ظّرو بـ افًٚص افىريؼ افثٚفٞ:  ظثامن بتحرييض ظِٔف( )ؿتِ

ؽدر ظّرو بـ  ؾمت٠ميت اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م واحلًٜم٦م قمـ هذا اًمداهٞم٦م، حت٧م قمٜمقان:

سمـ اأّٟمف ُمـ أؿمّد ىمتٚم٦م قمثامن، حتريْم٤ًم وشم٠مًمٞم٤ًٌم< ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف وؾمٞمٜمجكم .  افًٚص

إٔٚ قمثامن:  قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مده احلًـ، سمؾ اًمّمحٞمح، أّن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل عم٤م أشم٤مه ىمتؾ

إيّن ؿتِتف بتحرييض ظِٔف وإٔٚ < يٕمٜمل: أبق ظٌد اهلل: إذا حُُٝ ؿرحٜ ُٕٖهتٚ

    .ُمٜمٓم٘م٦م ذم ومٚمًٓملم(=)بٚفًٌع

ًٚ بٚخلالؾٜ(    افىريؼ افرابع: مًٚويٜ )هيقى ؿتؾ ظثامن: ضًّ

 ..ؽدر مًٚويٜ :ذم هذا اعمٕمٜمك أيمثر ُمـ إؾمٜم٤مد ، ؾمٜمٕمرض هل٤م حت٧م قمٜمقان

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م اسمـ ؿمٌف ُم٤م أظمرضمف  أن ه٤مك ُمٜمٝم٤م

،  )قمٌد اهلل م(ىم٤مل: أظمؼمّن اسمـ هلٞمٕم٦م  )امإُم٤مم خ م(، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م )احلزاُمل خ(

)اسمـ أيب ىم٤مل: يم٤من قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد اًم٘مرر )امإُم٤مم اًمٗم٘مٞمف إزدي خ م( قمـ يزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م 

ىمد أُّمره قمثامن قمغم ُمٍم...< وىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف وهق ( هح، أخ قمثامن رو٤مقم٦م خ م

اًمِم٤مم، ومٙمره اسمـ  اًمّمحٞمح ٟمزى قمغم أهؾ(ًمٕمّؾ )سمٕمً٘مالن. وٟمزى ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف ٕهؾ 

ّٕف هيقى ؿتؾ ظثامنؾمٕمد أن ي٤ٌميع ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل:   .(6) مٚ ـْٝ ٕبٚيع رجاًل أظرف أ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض .>;749، رىمؿ: 4=5: :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل احلقت(   (5)

 .  5598: 8ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(  شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت:  (6)
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) سمـ ٕمروم٦م ىم٤مل: طمدصمٜمل طمرُمٚم٦م ذم اعم (;;6)وأظمرضمف اًمٗمًقي، يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م سمف سمٚمٗمظ: أىم٤مم قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمٕمً٘مالن سمٕمد ىمتؾ  حيٞمك اًمتجٞمٌل م(

ؿد ظرؾتف إٔف ـٚن هيقى قمثامن، ويمره أن يٙمقن ُمع ُمٕم٤موي٦م، وىم٤مل: مل أيمـ ٕضم٤مُمع رضماًل 

 .(5)ؿتؾ ظثامن

وًم٘مد  .<دون يمالم. أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح

 ىمٌؾ اًمتٖمػّم. اسمـ هلٞمٕم٦م  ـؾمٛمع ُم اسمـ وه٥م ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن امإُم٤مم 

  فًْف اهللافىريؼ اخلٚمس: مروان بـ احلُؿ 

ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ( =;6)أظمرج امإُم٤مم، أمحد سمـ أيب ظمٞمثٛم٦م 

، قمـ حمٛمد سمـ م( )اسمـ قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض، خ، ىم٤مل: أٟم٤م ذيؽ ، خ(664)حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد إصٌٝم٤مّن 

قمـ قمكم سمـ  )إصٖمر، م(، قمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ طمًلم  )امإُم٤مم ص٤مطم٥م اًمًػمة، خ م(إؾمح٤مق 

< ىم٤مل: ىم٤مل زم ُمروان سمـ احلٙمؿ: ُم٤م يم٤من ذم اًم٘مقم أطمد أدومع قمـ )اًمًج٤مد خ م( طمًلم 

ؾام ص٤مطمٌٜم٤م< يٕمٜمل: قمثامن سمـ قمٗم٤من، ُمـ ص٤مطمٌٙمؿ، يٕمٜمل: قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ىمٚم٧م: 

 . (6) ٓ يًتَٔؿ إمر إّٓ بذاك؟!. ىم٤مل: ظذ ادْٚبربٚفُؿ تًٌقٕف 

. وىمد ُم٣م (7)، قمـ قمٛمرب٘شْٚدٍ ؿقيىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم: رواه اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م  

 .(8)أّن اًمٌالذري أظمرضمف قمـ اعمدائٜمل، قمـ ذيؽ سمف ُمثٚمف 

< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وقمٛمر إشْٚده حًـ صحٔحأىمقل: سمؾ 

طمت٩م سمف ُمًٚمؿ وأظمرج ًمف اًمٌخ٤مري ذم إدب. ىم٤مل اًمذهٌل ذم إصٖمر صدوق صم٘م٦م ، ا

. وىم٤مل اسمـ وّثؼ. وىم٤مل أيْم٤ًم : ـٚن شٔدًا، ـثر افًٌٚدة وآجتٓٚد، فف ؾوؾ وظِؿشم٤مرخيف: 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.  698: 5اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ)ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(   (5)

 . اًمٗم٤مروق احلديث٦م ، اًم٘م٤مهرة.45=7، رىمؿ: ;5=: 6شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )ت: صالح هالل(  (6)

 ، ؾمػمة اًمراؿمديـ. اًمرؾم٤مًم٦م .654ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :  (7)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .664، رىمؿ : 8>5:  6)ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر( أٟم٤ًمب إذا   (8)
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. وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مشمف وىم٤مل: خيٓمكء.  ومل يٌلّم !!. ويِمٝمد صدوق ؾٚوؾطمجر: 

 ًمٙمّؾ هذا ..

ؿ افىريؼ افًٚدس: ابـ شريـ )  بَتؾ ظثامن بًد أْن بقيع(. ظعّ اهتُّ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمرير  )اًمِم٤مُمل( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر( 679)أظمرج سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ُٝ ىم٤مل:  (77)إٟمّم٤مري، إُم٤مم ُمٕمرو ، وًمد ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ  )إزدي(سمـ طم٤مزم  مٚ ظِّ

ِؿ دم ؿتؾ ظثامن حتك بقيع، ؾِاّم بقيع اهّتّف افْٚس ًٚ اهتُّ  . (5)أّن ظِٔ

قل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وهق ٟمّص أّن اهلٞم٤مم سمٙمرد اعمٚمؽ، أىم

 .وؾمٙمر اًمًٚمٓم٦م،  وؾمحر اًم٘مدرة، هق ُم٤م قمّم٥م دم قمثامن سمرأس ُمقٟٓم٤م قمكم 

 وم٤مطمٗمظ هذا . 

. هؿ اًم٘مرؿمٞمقن اهتّف افْٚسذم ىمقل اسمـ ؾمػميـ :  شافْٚس»وىمد أيمثرٟم٤م أّن ًمٗمظ: 

 الوم٦م، ومتذيمر.، ومٝم١مٓء هؿ ُمـ ومّم قمثامن اخلأقمداء قمكّم 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض. =7;;7، رىمؿ: =96: ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل يقؾمػ احلقت(   (5)
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 ًٚ ّٜٔ هددوا ظِٔ  بدم ظثامن ؿٌؾ أن يَتؾ بْق أم

 افىريؼ إّول: مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن   

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )سمـ ؾمٚمٞمامن اًمزُمل(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ  (6:6)أظمرج اسمـ ؿمٌف 

 ، قمـ إقمٛمش)اًمًٞمٜم٤مّن(، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك  )امإُم٤مم اعمروزي(ٟمٕمٞمؿ سمـ حمٛمد 

فق تْحٔٝ، ؾّ٘ن ىم٤مل: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ًمٕمكّم: )إؾمدي( ، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م  ن سمـ ُمٝمران()ؾمٚمٞمام

. وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: ي٤م ىم٤مص يمذا ويمذا، ُم٤م ًمؽ وُم٤م هذا افرجؾ إن أصٔٛ اهّتّقك

 .(5)هٜم٤مك؟!.وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف: ٓ شمِمتؿ أُّمل وم٢مّّن٤م ًمٞم٧ًم سمدون أُمٝم٤مشمٙمؿ

ف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اًمزُمل مل خيرضم٤م ًمف، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًم

وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، وؾمقى امإُم٤مم اعمروزي مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ، وهق إُم٤مم يمٌػم ضمٚمٞمؾ صم٘م٦م قمٜمد 

 يِمٝمد ًمف..، اجلٛمٝمقر، شمٙمّٚمؿ ومٞمف اًمٌٕمض سمام ٓ يٖمٜمل

 افىريؼ افثٚين: جٓٔؿ افٍٓري

٤م قمٗم٤من سمـ يمالمه٤م ىم٤مٓ: ىم٤مل: طمدصمٜم( 679)واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم( 6:4أظمرج اسمـ ؿمٌف)

ىم٤مل: ىم٤مل طمّملم سمـ )اًميير( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمّملم سمـ ٟمٛمػم أسمق حمّمـ  )اًمّمٗم٤مر اًم٤ٌمهكم(ُمًٚمؿ 

ىم٤مل: سمٞمٜم٤م هؿ ذم سمٕمض اًمٓمريؼ إذ ُمّر  )اًمٗمٝمري(ىم٤مل: طمدصمٜمل ضمٝمٞمؿ  )اًمًٚمٛمل(قمٌد اًمرمحـ 

ذم  )قم٤مُمؾ قمثامن( هبؿ رايم٥م وم٤مهتٛمقه، ومٗمتِمقه، ومقضمدوا ُمٕمف يمت٤مسم٤ًم ذم إداوة إمم قم٤مُمٚمف

ًٚ ؾٚرضب أظْٚؿٓؿ»ُمٍمأن:   ش.خذ ؾالًٕٚ وؾالٕ

ومرضمٕمقا ومٌدأوا سمٕمكم ريض اهلل قمٜمف وم٠ًمًمقه، ومج٤مء ُمٕمٝمؿ إمم قمثامن ريض اهلل قمٜمف، 

واهلل مٚ ـتٌٝ، وٓ أمرت، وٓ وم٘م٤مًمقا: هذا يمت٤مسمؽ، وهذا ظم٤ممتؽ؟!. ىم٤مل قمثامن: 

 !!. ىم٤مًمقا: ومٛمـ يٙمـ؟!. ظِّٝ

 ىم٤مل أسمق حمّمـ: أشمتٝمؿ أطمدًا؟!!. 

                                                           
 . 5=54: 7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)
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ـّ يم٤مشمٌل همدر، نسمـ قمٗم٤م ىم٤مل قمثامن  .  أو أطّْؽ بف يٚ ظعّ : أفم

 ىم٤مل قمكّم: ومٚمؿ شمٔمٜمٜمل؟!. 

 : ّٕٟمؽ ُمٓم٤مع ذم اًم٘مقم، ومٚمؿ شمرّدهؿ قمٜمّل. سمـ قمّٗم٤من ىم٤مل قمثامن

 .(5)ىم٤مل: وم٠مشمك اًم٘مقم وأحلقا قمٚمٞمف طمتك طمٍموه

٤ٌّمن  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< ضمٝمٞمؿ اًمٗمٝمري..< صم٘مف سم٢مـمالق< وصم٘مف اسمـ طم

  .(6)ًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ ، وزادوا : ؾمٛمع قمثامن واسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، وشمرضمؿ ًمف ا

 وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م أن..

  

                                                           
، رىمؿ: 965: ;احلقت(  . ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: 5598: 7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)

7;=:5. 

. اجلرح واًمتٕمديؾ رىمؿ:  67:8شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم رىمؿ:  .8>64، رىمؿ: =55: 8صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (6)

6685. 
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 بـ ظقف أبىؾ خالؾٜ ظثامن: فسـف شّْٜ افنٔخغا

شمقـمئ٦م هلذا اًمٕمٜمقان، أظمرج اسمـ ؿمٌف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق ، قمـ يقؾمػ سمـ اعم٤مضمِمقن، ىم٤مل: طمدصمٜمل ص٤مًمح سمـ إسمراهٞمؿ سمـ 

سمـ قمق  ذم ُمٜمزًمف إذ ضم٤مء رضمؾ ومًٚمؿ، ومرد قمٚمٞمف قمٌد اأسمٞمف، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس ُمع 

اًمرمحـ اًمًالم، وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: ىمؿ هٜم٤م أيمٚمٛمؽ، وم٘م٤مم ُمٕمف قمٌد اًمرمحـ ومقىمػ ُمٕمف سملم 

أجؾ، اًم٤ٌمب واًمًؽم، صمّؿ دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م، وم٘مٚم٧م ًمف: ًم٘مد دظمٚم٧م سمقضمف ُم٤م ظمرضم٧م سمف وم٘م٤مل: 

 . (5)ذهٛ ل ظثامن دظٚين ؾنتّْل مٚ صٚء ثؿّ هذا رشق

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. 

 تًٚؤل !! 

 ًمٙمـ عم٤مذا اجلٗمقة واًمٕمداء سملم قمثامن واسمـ قمق ؟! ه٤مك ًمؽمى ..

، طمدصمٜم٤م )إزدي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو(  685)أظمرج أمحد 

، قمـ )سمـ أيب اًمٜمجقد، اعم٘مرىء امإُم٤مم، صم٘م٦م، خ م(، قمـ قم٤مصؿخ م( )سمـ ىمداُم٦م اًمث٘مٗمل، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، زائدة

، ىم٤مل: ًم٘مل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  اًمقًمٞمد سمـ )سمـ ؾمٚمٛم٦م، خميم، صم٘م٦م ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف، خ م(ؿم٘مٞمؼ

 قم٘م٦ٌم، وم٘م٤مل ًمف اًمقًمٞمد: ُم٤م زم أراك ىمد ضمٗمقت أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن؟!. 

ومل ػ يقم سمدر، ومل أختٚمّ  )يقم أطمد( وم٘م٤مل ًمف قمٌد اًمرمحـ: أسمٚمٖمف أّّن مل أومر يقم قمٞمٜملم

 ... .أترك شْٜ ظّر

 .(6)إشْٚده حًـىم٤مل إرٟم١موط: 

 . (7)وىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

                                                           
 . 5477: 7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 4=8. رىمؿ: 969: 5ُمًٜمد أمحد)ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (6)

 .دار احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة. 4=8. رىمؿ: 9;7: 5د)ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر( ُمًٜمد أمح  (7)
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 أىمقل: سمؾ هق صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. 

أّن قمثامن ًمٞمس ُمـ أهؾ سمدر،  ، يقم اًمِمقرى، واقمج٤ًٌم..< مِلَ ًمـَْؿ يتذيمر اسمـ قمق  و

 ؟!!. ًمٜمًٞم٤منااًمتٜم٤مد وقمرض  و٤مرسم٤ًم سمٕمكّم  ُمـ اًمٗم٤مريـ يقم أطمد..<

ذم -وأي٤ًم يم٤من، ومٝمق ٟمّص ذم إسمٓم٤مل اسمـ قمق  ظمالوم٦م قمثامن ُمـ رأس< ًمٙمقّن٤م يم٤مٟم٧م

، واعمنموط قمدٌم قمٜمد قمدم ذـمف، وأيب سمٙمر ؾمٜم٦ّم قمٛمرجمٛمقع ُمنموـم٦م سم٤مشم٤ٌمع  -اًمِمقرى

اخلالوم٦م، هق إمج٤مقم٤ًم وىمقًٓ واطمدًا. وُمًتٜمد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ـم٤مًمٌقا قمثامن سم٤مًمتٜمحل قمـ 

 هذا اعمجٛمع قمٚمٞمف< وم٤مطمٗمظ.

أّن اسمـ قمق  شمقاشمر سمؾ  -صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-ومٚم٘مد ُمّر سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ 

ـّ بُتٚب اهلل وشْٜ رشقفف ىم٤مل ًمٕمثامن يقم اًمِمقرى:  ظِٔؽ ظٓد اهلل ومٔثٚؿف، فتًِّ

 .(5)؟!. ىم٤مل قمثامن: ٟمٕمؿ. وم٤ٌميٕمفوشرة اخلٍِٔتغ

                                                           
. ت: حمٛمد قمٌد اًمِم٤مذم( : إّن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  ومّم قمٚمٞم٤ًم اخلالوم٦م =:5ىم٤مل اًمٖمزازم ُم٘مّرًا )ذم اعمًتّمٗمك:  (5)

 اهـ. .سمنمط آىمتداء سم٤مًمِمٞمخلم، وم٠مسمك، وومّم قمثامن وم٘مٌؾ، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف
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 ؾتْٜ ظثامن!!.ّٜٔ ظّع وميِقمحديٞ جٚمع ٓبـ ادًٔٛ دم 

طمدصمٜم٤م حمٛمد : -واًمٚمٗمظ ًمألّول-أظمرج اسمـ ؿمٌف واسمـ قم٤ًميمر واًمٌالذري واًمذهٌل 

)اسمـ ، وأمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي )اًم٤ٌمهمٜمدي، إُم٤مم حمّدث ص٤مدق، ؿمذ إزدي ومٚمٞمٜمف(سمـ ؾمٚمٞمامن 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  م خ()سمـ ٟمّمػم اًمدُمِم٘مل، صم٘م٦م وم٘مٞمف إُم٤مىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر  ؾمٞم٤مر، صم٘م٦م إُم٤مم سم٢ممج٤مع(

 (ٓ همػم )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، أٟمٙمروا قمٚمٞمف ؾمامقمف قمـ اسمـ ذئ٥م هذا احلدي٨محمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمٛمٞمع اًم٘مرر 

 )إُم٤مم ُمِمٝمقر خ م(، قمـ اًمزهري  )إُم٤مم صم٘م٦م ُمِمٝمقر خ م(قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ذئ٥م 

يم٤من ىمتؾ قمثامن، : هؾ أٟم٧م خمؼمي يمٞمػ )إُم٤مم صم٘م٦م وم٘مٞمف يمٌػم خ م(ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

 ؟!!!. ومل خذفف أصحٚب حمّدوُم٤م يم٤من ؿم٠من اًمٜم٤مس وؿم٠مٟمف، 

وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: ىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف ُمٔمٚمقُم٤ًم، وُمـ ىمتٚمف يم٤من فم٤معم٤ًم، وُمـ ظمذًمف 

: إن قمثامن ريض اهلل  )اسمـ اعمًّٞم٥م(: ويمٞمػ يم٤من ذًمؽ؟!. ىم٤مل )اًمزهري(يم٤من ُمٕمذورًا. ىمٚم٧م 

ّٛ < ّٕن قمثامن ريض اهلل قمٜمف ب رشقل اهللٍٕر مـ أصحٚوٓيتف  ـرهقمٜمف عم٤م وزَم،  حي

..< ومقزم اًمٜم٤ّمس اصمٜمتل قمنمة طمج٦م، ويم٤من يمثػمًا ُم٤م يقزم سمٜمل أُمٞم٦م، ممّـ مل يٙمـ ًمف ُمع ؿقمف

، ومٙم٤من يُرهف أصحٚب رشقل اهللُم٤م رؾمقل اهلل صح٦ٌم..< ومٙم٤من جيلء ُمـ أُمرائف 

ف اشتُيًتٕمت٥م ُمٜمٝمؿ ومال يٕمزهلؿ..< ومٚماّم يم٤من ذم اًم٧ًم طمج٩م إواظمر،  ّّ ٖثر بْل ظ

، وأذك ُمٕمٝمؿ، وأُمرهؿ سمت٘مقى اهلل..< ومّم قمٌد اهلل سمـ أيب هح  ُمٍم، ومٛمٙم٨م ؾقٓهؿ

قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜملم، ومج٤مء أهؾ ُمٍم يِمٙمقٟمف ويتٔمٚمٛمقن ُمٜمف، وىمد يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ قمثامن 

ريض اهلل قمٜمف هٜم٤مت إمم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وأيب ذر، وقمامر سمـ ي٤مه، ومٙم٤مٟم٧م هذيؾ 

ُم٤م ومٞمٝم٤م عمٙم٤من قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ويم٤مٟم٧م سمٜمق همٗم٤مر وأطمالومٝم٤م وُمـ  وسمٜمق زهرة ذم ىمٚمقهبؿ

همْم٥م ٕيب ذر ذم ىمٚمقهبؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م سمٜمق خمزوم ىمد طمٜم٘م٧م قمغم قمثامن ريض اهلل قمٜمف 

عمٙم٤من قمامر سمـ ي٤مه، وضم٤مء أهؾ ُمٍم يِمٙمقن اسمـ أيب هح، ومٙمت٥م إًمٞمف قمثامن ريض اهلل 

ّن٤مه قمٜمف قمثامن ريض اهلل قمٜمف، ورضب سمٕمض ُمـ قمٜمف يمت٤مسم٤ًم يتٝمدده ومٞمف، وم٠مسمك أن ي٘مٌؾ ُم٤م 

أشم٤مه ُمـ ىمٌؾ قمثامن ُمـ أهؾ ُمٍم يتٔمٚمؿ ُمٜمف وم٘متٚمف، ومخرج ُمـ أهؾ ُمٍم ؾمٌٕمامئ٦م إمم 

اعمديٜم٦م ومٜمزًمقا اعمًجد، وؿمٙمقا إمم أصح٤مب اًمٜمٌل ذم ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ُم٤م صٜمع اسمـ هح 

 هبؿ..
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ِّؿ ظثامن ريض اهلل ظْف  ؾَٚم ضِحٜ  ..بُالم صديدبـ ظٌٔد اهلل ؾُ

ؿد تَدم إفٔؽ أصحٚب حمّد وشٖفقك ظزل هذا وأرؾمٚم٧م إًمٞمف قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: 

 . افرجؾ، ؾٖبٔٝ إّٓ واحدة، ؾٓذا ؿد ؿتؾ مْٓؿ رجاًل ؾٚؿوٓؿ مـ ظٚمِؽ

ّٕام ، وم٘م٤مل: وـٚن متُِؿ افَقمريض اهلل قمٜمف،  ظع بـ أيب ضٚفٛودظمؾ قمٚمٞمف  إ

ًٚ، ؾٚظزل ظْٓؿ واؿض بْٔٓؿ، وإن وجٛ  شٖفقك رجاًل مُٚن رجؾ، وؿد ادظقا ؿٌِف دم

 .ؾٖٕهٍٓؿ مْف ظِٔف حّؼ 

وم٘م٤مل هلؿ قمثامن: اظمت٤مروا رضمالً أوًمٞمف قمٚمٞمٙمؿ ُمٙم٤مٟمف. وم٠مؿم٤مر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ سمٛمحٛمد  

سمـ أيب سمٙمر، وم٘م٤مًمقا: اؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر. ومٙمت٥م قمثامن قمٝمده ووٓه، وظمرج 

ـ أيب هح، ومخرج ُمٕمف قمدة ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر يٜمٔمرون ومٞمام سملم أهؾ ُمٍم وسملم اسم

حمٛمد وُمـ يم٤من ُمٕمف، ومٚمام يم٤مٟمقا قمغم ُمًػمة صمالث ًمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م، إذا هؿ سمٖمالم أؾمقد 

قمغم سمٕمػم، خيٌط ظمٌٓم٤ًم، يم٠مّٟمف رضمٌؾ َيٓمٚم٥ِم أو ُيٓمَٚم٥م، وم٘م٤مل ًمف أصح٤مب حمٛمد: ُم٤م ىمّمتؽ 

 وُم٤م ؿم٠مٟمؽ< يم٠مّٟمؽ ه٤مرب أو ـم٤مًم٥م؟!. 

ىم٤مل ًمف رضمؾ: هذا قم٤مُمؾ  وم٘م٤مل: أٟم٤م همالم أُمػم اعم١مُمٜملم، وضمٝمٜمل إمم قم٤مُمؾ ُمٍم.

ُمٍم ُمٕمٜم٤م. ىم٤مل: ًمٞمس هذا أريد. وأظمؼموا سم٠مُمره حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، ومٌٕم٨م ذم ـمٚمٌف رضم٤مًٓ، 

وم٠مظمذوه ومج٤مءوا سمف إًمٞمف، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م همالم ُمـ أٟم٧م؟!. وم٠مىمٌؾ ُمرة ي٘مقل: همالم أُمػم 

ُمـ اعم١مُمٜملم، وُمرة ي٘مقل: همالم ُمروان، طمتك قمرومف رضمؾ أّٟمف ًمٕمثامن، وم٘م٤مل ًمف حمٛمد: إمم 

أرؾمٚم٧م؟!. ىم٤مل: إمم قم٤مُمؾ ُمٍم. ىم٤مل: سمامذا؟ ىم٤مل: سمرؾم٤مًم٦م. ىم٤مل: أُمٕمؽ يمت٤مب؟!. ىم٤مل: 

ٓ، ومٗمتِمقه ومٚمؿ جيدوا ُمٕمف يمت٤مسم٤ًم، ويم٤مٟم٧م ُمٕمف إداوة ىمد ي٧ًٌم، ومٞمٝم٤م رء يت٘مٚم٘مؾ، 

ومحريمقه ًمٞمخرج ومٚمؿ خيرج، ومِم٘مقا امإداوة وم٢مذا ومٞمٝم٤م يمت٤مب ُمـ قمثامن إمم اسمـ أيب هح، 

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وهمػمهؿ، صمؿ ومؽ اًمٙمت٤مب سمٛمحي ومجٛمع حمٛمد ُمـ يم٤من ُمٕمف ُمـ 

 ُمٜمٝمؿ وم٢مذا ومٞمف: 
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إذا أتٚك حمّد بـ أيب بُر وؾالن وؾالن ؾٚحتؾ فَتِٓؿ، وأبىؾ ـتٚبف، وؿّر ظذ 

ِّ  ظِّؽ حتك يٖتٔؽ رأي دم ذفؽ، واحٌس مـ جيلء إيلَّ  ؿ مْؽ، فٖٔتٔؽ رأي دم يتي

 . ذفؽ إن صٚء اهلل تًٚػ

زقمقا ورضمٕمقا إمم اعمديٜم٦م، وظمتؿ حمٛمد اًمٙمت٤مب سمخقاشمٞمؿ ىم٤مل: ومٚمام ىمرأوا اًمٙمت٤مب وم

ٟمٗمر يم٤مٟمقا ُمٕمف، ودومع اًمٙمت٤مب إمم رضمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٘مدم اعمديٜم٦م، ومجٛمٕمقا ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمٚمٞم٤ًم 

ُمٜمٝمؿ، وأظمؼموهؿ  وؾمٕمدًا وُمـ يم٤من ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ، صمّؿ ومٙمقا اًمٙمت٤مب سمٛمحي

 ..ديْٜ إّٓ حْؼ ظذ ظثامنؾِؿ يٌؼ أحد مـ أهؾ ادسم٘مّم٦م اًمٖمالم، وأىمرأوهؿ اًمٙمت٤مب، 

وزاد ذًمؽ ُمـ يم٤من همْم٥م ٓسمـ ُمًٕمقد وأيب ذر وقمامر، طمٜم٘م٤ًم وهمٞمٔم٤ًم. ىم٤مل: 

أصح٤مب حمٛمد حل٘مقا سمٛمٜم٤مزهلؿ، وطم٤مس اًمٜم٤ّمس قمثامن، وأضمٚم٥م قمٚمٞمف حمٛمد سمـ أيب سمٙمر 

وـٕٚٝ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ سمٌٜمل متٞمؿ وهمػمهؿ، وأقم٤مٟمف قمغم ذًمؽ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل، 

 . حف ـثراً تٌَّ 

ومٚمام رأى ذًمؽ قمكّم سمٕم٨م إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وؾمٕمد وقمامر وٟمٗمر ُمـ أصح٤مب 

ٝمؿ سمدري، صمّؿ دظمؾ قمغم قمثامن ريض اهلل قمٜمف وُمٕمف اًمٙمت٤مب واًمٌٕمػم واًمٖمالم، اًمٜمٌل< يمٚمّ 

ش. ٟمٕمؿ»ىم٤مل: وم٤مًمٌٕمػم سمٕمػمك؟!. ىم٤مل: ش. ٟمٕمؿ»وم٘م٤مل ًمف قمكّم: هذا اًمٖمالم همالُمؽ؟!. ىم٤مل: 

وطمٚمػ سم٤مهلل ُم٤م يمت٧ٌم هذا اًمٙمت٤مب وٓ ش ٓ»ىم٤مل: ىم٤مل: وأٟم٧م يمت٧ٌم هذا اًمٙمت٤مب؟!. 

 أُمرت سمف. 

ىم٤مل ًمف قمكم ريض اهلل قمٜمف: وم٤مخل٤مشمؿ ظم٤ممتؽ؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وم٘م٤مل ًمف قمكم ريض اهلل 

قمٜمف: يمٞمػ خيرج همالُمؽ، قمغم سمٕمػمك، سمٙمت٤مب قمٚمٞمف ظم٤ممتؽ ٓ شمٕمٚمٛمف؟!. ومحٚمػ قمثامن 

 م إمم ُمٍم. سم٤مهلل: ُم٤م يمت٧ٌم هذا اًمٙمت٤مب، وٓ أُمرت سمف، وٓ وضمٝم٧م هذا اًمٖمال

ىم٤مل: وم٠مُّم٤م اخلط ومٕمرومقا أٟمف ظمط ُمروان، وؿمّٙمقا ذم أُمر قمثامن ريض اهلل قمٜمف، 

وؾم٠مًمقه أن يدومع إًمٞمٝمؿ ُمروان وم٠مسمك، ويم٤من ُمروان قمٜمده ذم اًمدار، ومخرج أصح٤مب حمٛمد 

ُمـ قمٜمده همْم٤مسم٤ًم، وؿمّٙمقا ذم أُمره، وقمٚمٛمقا أّٟمف ٓ حيٚمػ سم٤ٌمـمؾ، إّٓ أّن ىمقُم٤م ىم٤مًمقا: ٓ يؼمأ 
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ىمٚمقسمٜم٤م إّٓ أن يدومع إًمٞمٜم٤م ُمروان طمتك ٟمثخٜمف، وٟمٕمر  طم٤مل اًمٙمت٤مب، ومٙمٞمػ قمثامن ُمـ 

 ي١مُمر سم٘متؾ رضمؾ ُمـ أصح٤مب حمٛمد سمٖمػم طمؼ؟!. 

وم٢من يٙمـ قمثامن يمتٌف قمزًمٜم٤مه، وإن يٙمـ ُمروان يمتٌف قمغم ًم٤ًمن قمثامن ٟمٔمرٟم٤م ُم٤م 

 يٙمقن ُمٜم٤ّم ذم أُمر ُمروان، وًمزُمقا سمٞمقهتؿ، وأسمك قمثامن أن خيرج إًمٞمٝمؿ ُمروان، وظمٌم قمٚمٞمف

 .(5)اًم٘متؾ، وطم٤مس اًمٜم٤مس قمثامن وُمٜمٕمقه اعم٤مء...

  

                                                           
 . 9;55:  8ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت:  (5)
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 إشْٚده صحٔح ومًْٚه متقاتر 

رضم٤مًمف  ..<ُمتقاشمرسمام ُم٣م ُمـ اًمٓمرق وهمػمه٤م، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وُمٕمٜم٤مه 

س، ومال صم٘م٤مت دون يمالم، ؾمقى ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أّن اسمـ ؾمٛمٞمع، وهق ذم ٟمٗمًف صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، يدًمّ 

مل يتٝمٛمف أطمد سمتدًمٞمس أو همػمه ذا ُمّم٤مدرة ىمٌٞمح٦م إذ وهي٘مٌؾ ُمٜمف إّٓ إذا سملّم اًمًامع!!!. 

 ..إّٓ ذم هذا احلدي٨م دون همػمه 

 أيّٟمف مل يًٛمع ُمـ اسمـ أيب ذئ٥م هذا احلدي٨م )إ :: ي٘م٤مل-متريْم٤مً –ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

 .(5)احلدي٨م أقماله(

٤ٌّمن: حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمٛمٞمع اًم٘مرر، ُمـ أهؾ اًمِم٤مم، و ىم٤مل اسمـ طم

مًتَٔؿ احلديٞ إذا بّغ ، وقمٜمف هِم٤مم سمـ قمامر وأهؾ اًمِم٤مم<  يروي قمـ اسمـ أيب ذئ٥م

 .(6)افًامع

: ىمد سملّم اًمًامع< وم٘مد أظمرج اسمـ ؿمٌف ٟمحق احلدي٨م أقماله، سمٕملم امإؾمٜم٤مد، ذم ٧مىمٚم

ُمقوع آظمر ُمـ شم٤مرخيف ىم٤مئاًل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ ؾمٚمٞمامن، وأمحد سمـ ُمٜمّمقر 

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمٛمٞمع اًمرُم٤مدي ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر سمـ ٟمّمػم ىم٤مل

. وم٤مٟمدومع امإؿمٙم٤مل< (7)، سمف، وؾم٤مق ٟمحقه أو ىمري٥م ُمٜمفاسمـ أيب ذئ٥م حدثْل: اًم٘مرر ىم٤مل

 . وهق أقمر  سمف ُمـ همػمه .    هق افثَٜؾمٞمام أّن اًمراوي قمٜمف هِم٤مم سمـ قماّمر، ؾمئؾ قمٜمف وم٘م٤مل: 

، واحلدي٨م ٟمّص شم٤مرخيل ُمٝمؿ، وجلّؾ وم٘مراشمف ؿمقاهد صحٞمح٦م، وُمت٤مسمٕم٤مت ُمٕمتؼمة

ٓ حتَم يمثرة، ىمد هدٟم٤م ـمروم٤ًم ُمٜمٝم٤م، سمٕمْمٝم٤م ُمتقاشمر، وسمٕمْمٝم٤م أظمر ُمٕمٚمقم رضورة، 

 ورء يمثػم ُمٜمٝم٤م صحٞمح، وآظمر طمًـ قمغم ُم٤م قمروم٧م وؾمتٕمر ..

                                                           
 . 74:، رىمؿ: 647: 5شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم )ت: حمٛمد قمٞمد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (5)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد .87: =صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن)حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (6)

 . 5747:  8شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت( (7)
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حم٘م٘مل اًمِمٞمٕم٦م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ، ذه٥م شمرضمٞمح٤ًم، إمم سمٕمض وأؿمػم إمم أّن 

تف، سمٓم٤مٟم٦م اًمًقء، أظم٤مسم٨م يمت٥م اًمٙمت٤مب< وإّٟمام هق ُمـ ومٕمؾ سمٓم٤مٟميٙمـ هق ُمـ أّن قمثامن مل 

 ، وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤منظمٚمؼ اهلل ومٞمام ىم٤مل هق< ؾمٞمام اعمٚمٕمقن قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل ُمروان

 ..ًمٕمٜمٝمام اهلل شمٕم٤ممم

يمام أّن ذم احلدي٨م ساطم٦م< أّن يمؾ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل، دون اؾمتثٜم٤مء، همْمٌقا ُمـ 

 أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ..مل يرشمْمقا ُمٜمٝم٤مضمف وؾمػمشمف< ًمٙمٜمّٝمؿ قمغم إذ  وأطمرىمقا ورىمتف< قمثامن
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 أؿًٚم افهحٚبٜ دم ؾتْٜ ظثامن

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  وضمّؾ اًمّمح٤مسم٦م< ومٝم١مٓء ٟم٘مٛمقا أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد< إّول: 

يم٤مٟم٧م قمغم قمثامن أّٟمف رُمك سمًػمة اًمِمٞمخلم ذم ؾمٚم٦م اعمٝمٛمالت< وم٠مسمٓمٚمقا ظمالومتف< ًمٙمقّن٤م 

 ..ُمنموـم٦م سم٤مشم٤ٌمع ؾمػمة اًمِمٞمخلم إمج٤مقم٤مً يقم اًمِمقرى 

ٝمام< ومٝم١مٓء ٞمقم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م وُمـ ذب يم٠مؾمن، قمغم رأؾمٝمؿ اًم٘مرؿمٞمق افثٚين:

سم٘مريش قمرض اجلدار، قمثامن رضب واؾمتّمٖمرهؿ< ومٚم٘مد  همْمٌقا ُمـ قمثامن ّٕٟمف أزواهؿ

 ُم٘مرسم٤ًم سمٜمل أُمّٞم٦م، أظم٤مسم٨م ظمٚمؼ اهلل ومٞمام ىم٤مل هق ..

ُمٕم٤موي٦م وأشم٤ٌمقمف< ومٚم٘مد رأوا أّن ورىم٦م قمثامن ىمد إُمقيقن، قمغم رأؾمٝمؿ  افثٚفٞ:

< يمذسم٤ًم تٚمف< ًمتّمٗمق هلؿ اخلالوم٦م )اعمٚمؽ( < شمذرقم٤ًم سمدُمف وأّّنؿ أوًمٞم٤مء اًمدم اطمؽمىم٧م، ومٝمقوا ىم

 ..وهبت٤مٟم٤مً  وزوراً 

ٌٕمض أهؾ أضمالء اًمّمح٤مسم٦م، يمٕمامر وأيب ذر وطمذيٗم٦م وُمـ قمغم ُمٜمقاهلؿ يم افرابع:

اسمتداًء أو ممـ يرى أن قمثامن مل يٙمـ سم٠مهؾ ًمٚمخالوم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمٕمكم، وإٟمّم٤مر  اًمروقان

 ..اٟمتٝم٤مءً 

اًمذيـ ذم اًمٙمقوم٦م وُمٍم واًمِم٤مم وُمٙم٦م واعمديٜم٦م شمٌع  أّن يمّؾ اًمٜم٤مس  واعمالطمظ

 هل١مٓء سمٜمحق ُمـ إٟمح٤مء ..
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 بـ افًّقامافزبر  (1)

ًمٚمزسمػم وطم٤مًمف، سمؾ ٟمٕمتٍم ًمف، ُمذ قمٚمٛمٜم٤م أّن هذا اًمٌٓمؾ:  -ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م–ٟمرّق 

ومح ٤م، وُمذ قمٚمٛمٜم٤م أّٟمف يم٤مطمٜملم وهمػممهأطمد وذم ش فىٚدٚ أمٚط إذى ظـ وجف رشقل اهلل»

، وُمٜمذ أن قمٚمٛمٜم٤م أّٟمف اقمتّمؿ ُمع قمكّم يمام ذم رواي٦م سمحٞم٤مشمف قمـ ُمقٓشمٜم٤م اًمزهراء يقم اًم٤ٌمب

 ومٚمؿ يامممء اًم٘مقم قمٚمٞمف يقم اًمً٘مٞمٗم٦م..

َٓ :ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٙمـ ىم٤مل اهلل  قُفقا آَمَّْٚ َوُهْؿ  َُ قا َأن َي ـُ ُس َأن ُيْسَ َٛ افَّْٚ
ًِ َأَح

َتُْقنَ  ٍْ افزبر مّْٚ أهؾ : » -ؾمٞم٠ميت خترجيف٢مؾمٜم٤مد صحٞمح سم-؟!!. وًم٘مد ىم٤مل ُمقٟٓم٤م قمكم ُي

 ش. افٌٔٝ، حّتك ٕنٖ ابـ افًقء، ابْف ظٌد اهلل بـ افزبر

٠مُمػم ومقؾمقس ًمف ذم زيـ اخلالوم٦م، وؾمحر اًمٙمرد، ورضب اًمقطمل، واًمٖمدر سم

أّن اًمٜمٌل طمّذر اًمزسمػم ُمـ دهك قمكّم، وُمٜم٤مسة أقمدائف، واهلل اعمًتٕم٤من..< وإاعم١مُمٜملم 

وىمّدر، مم٤ّم ومٞمف اهلل  ُمـ ىمقل< ومٝم٤مك ُم٤م ىم٣م ،وًمٞمس سمٕمد ىمقل اًمٜمٌل اًمٗمّمؾاًمٖمدر سمٕمكّم< 

 اًمٕمؼم، ُمـ هذا اعمًتٓمر..

ًٚ وإٔٝ فف طٚمل» ؿقل افٌْل فِزبر:  شتَٚتؾ ظِٔ

أظمؼمّن أسمق احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ متٞمؿ ( هـ849)ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ 

اًمرىم٤مر، صمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، صمٜم٤م قمٌد اهلل اًم٘مٜمٓمري، سمٌٖمداد، صمٜم٤م أسمق ىمالسم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد 

سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمرىم٤مر، قمـ ضمده قمٌد اعمٚمؽ، قمـ أيب طمرب سمـ أيب إؾمقد 

 .، ىم٤مل: ؿمٝمدت اًمزسمػم ظمرج يريد قمٚمٞم٤مً )=اًمدؤزم( اًمديكم

ش تَٚتِف وإٔٝ فف طٚمل»وم٘م٤مل ًمف قمكم أٟمِمدك اهلل: هؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 سمػم ُمٜمٍموم٤ًم. ُم٣م اًمز وم٘م٤مل: مل أذيمر، صمؿّ 

قمـ أيب طمرب سمـ أيب إؾمقد< وم٘مد روى قمٜمف  هذا حديٞ صحٔحىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 يزيد سمـ صٝمٞم٥م اًمٗم٘مػم وومْمؾ سمـ ومْم٤مًم٦م ذم إؾمٜم٤مد واطمد. 
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 .(5)صحٔحوىم٤مل اًمذهٌل: 

طمدصمٜم٤م سمذًمؽ أسمق قمٛمرو حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ُمٓمر اًمٕمدل : ىم٤مل احل٤ميمؿ 

ٛمد سمـ ؾمقار اهل٤مؿمٛمل، صمٜم٤م ُمٜمج٤مب سمـ احل٤مرث، اعم٠مُمقن ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حم

  ح.. صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ إضمٚمح، طمدصمٜمل أيب، قمـ يزيد اًمٗم٘مػم

، قمـ أيب طمرب سمـ أيب ىم٤مل ُمٜمج٤مب: وؾمٛمٕم٧م ومْمؾ سمـ ومْم٤مًم٦م، حيدث سمف مجٞمٕم٤مً 

واًمزسمػم، عم٤م رضمع اًمزسمػم قمغم داسمتف يِمؼ اًمّمٗمق ،  إؾمقد اًمديكم، ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤مً 

  ؟!اهلل، وم٘م٤مل: ُم٤م ًمؽومٕمرض ًمف اسمٜمف قمٌد 

وم٘م٤مل: ذيمر زم قمكم طمديث٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

ومال أىم٤مشمٚمف، ىم٤مل: وًمٚم٘مت٤مل ضمئ٧م؟ إٟمام ضمئ٧م ًمتّمٚمح سملم اًمٜم٤مس ش ًمت٘م٤مشمٚمٜمف وأٟم٧م فم٤ممل ًمف»

ويّمٚمح اهلل هذا إُمر سمؽ، ىم٤مل: ىمد طمٚمٗم٧م أن ٓ أىم٤مشمؾ، ىم٤مل: وم٠مقمتؼ همالُمؽ ضمرضمس 

اًمٜم٤مس، ىم٤مل: وم٠مقمتؼ همالُمف ضمرضمس ووىمػ وم٤مظمتٚمػ أُمر اًمٜم٤مس،  وىمػ طمتك شمّمٚمح سملم

 .ومذه٥م قمغم ومرؾمف 

وىمد روي إىمرار اًمزسمػم ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمٝمام سمذًمؽ ُمـ همػم هذه ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 .(6)اًمقضمقه واًمرواي٤مت

 -أي اًمت٤مسمع واًمِم٤مهد-أىمقل: وىمد شمقسمع هذا امإؾمٜم٤مد، ُمع ؿم٤مهد، ومه٤م 

 .إًمٞمف أقماله صحٞمح٤من، سمام أظمرضمف احل٤ميمؿ، وىمد أؿم٤مر

. وٓ يًع خمتٍم اعم٘م٤مم ذيمره٤م  وسمام أظمرضمف أيْم٤ًم اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ وهمػممه٤م

 سم٦م ذم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل ..٤مأرضم٠مٟم٤م هده٤م إمم يمت٤مسمٜم٤م اًمالطمؼ اًمّمح

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.8;99، رىمؿ: 857: 7ٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف)ت: ُمّم (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.9;99، رىمؿ: 857: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)
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ًٚ ضًًّٚ   ضِحٜ وافزبر وابْف وظٚئنٜ ؿٚتِقا ظِٔ

ٌّٚس.  افىريؼ إول: ابـ ظ

: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  -وًمٗمٔمٝمام واطمد-سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد ىم٤مٓ اأظمرج 

ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  )اًمًج٤مد(، قمـ قمكم سمـ طمًلم )اًم٤ٌمىمر(قمـ أسمٞمف  )اًمّم٤مدق(ضمٕمٗمر 

إمم ـمٚمح٦م واًمزسمػم يقم اجلٛمؾ، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م هلام: إّن أظم٤ميمام ي٘مرئٙمام اًمًالم  أرؾمٚمٜمل قمكمّ 

ًٚ دم حُؿ، أو اشتئثٚراً »وي٘مقل ًمٙمام:   ؟!!. شبُذا، أو بُذابٍلء، أو  هؾ وجدمتٚ ظعَّ حٍٔ

 ش. ة ادىٚمعصّد ٓ وٓ ذم واطمدة ُمٜمٝم٤م، وًمٙمـ ُمع اخلق ، »وم٘م٤مل اًمزسمػم: 

٤ٌّمس   .(5): إؾمٜم٤مده صحٞمح -حم٘مؼ ومْم٤مئؾ أمحد-ىم٤مل وص قم

: سمؾ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إّٓ ص٤مدق ىمٚم٧م

اضمؽمطم٧م ٤م ٌخ٤مري< ومت٤ًٌم عماًميرو قمٜمف آل حمّٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ومل 

يداه. واحلدي٨م ٟمّص أّن يمّؾ وىمٕم٦م اجلٛمؾ، يم٤مٟم٧م أؾمػمة اًمٓمٛمع، وؾمحر اًمٙمرد، وهٞم٤مم 

اًمًٚمٓم٦م، وؾمٙمر اًم٘مدرة، ومٌٓمٚم٧م ُمٝمزًم٦م اًمّمٚمح سملم اعمًٚمٛملم ُمـ رأس، واضمتث٧م ُمزقمٛم٦م 

 اًمٓمٚم٥م سمدم اعمٔمٚمقم قمثامن سم٤مًمٞم٘ملم ٓ سم٤محلدس .

 اًمٕمٚمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمكم ذم( هـ9>7)أظمرضمف امإُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل ًمف ؿم٤مهد و

اعم٤مًمٙمل، طمدصمٜم٤م سمٜمدار، طمدصمٜم٤م ُم١مُمؾ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمف سمٚمٗمظ: ُم٤م ٟم٘مٛمتام قمكّم اؾمت٠مصمرت 

 .(6) وفُّْف اخلقف وافىّعسمامل، أو ضمرت ذم طمٙمؿ؟!. وم٘م٤مٓ: وٓ واطمدة ُمـ صمٜمتلم< 

< ؿمٞمخ اًمدارىمٓمٜمل أسمق قمكم اعم٤مًمٙمل، هق: حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن، إشْٚده حًـأىمقل: 

. واًمٌ٘مّٞم٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى ُم١مُمؾ، وهق اسمـ إؾمامقمٞمؾ، ٓ بٖس بفذهٌل: ىم٤مل اًم

 .، ومٞمف يمالم يًػمصم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري

                                                           
. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. ومْم٤مئؾ أمحد  9=749، رىمؿ : 6=5:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت : يمامل احلقت(  (5)

٤ٌّمس(   . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .5459، رىمؿ : :=9 : 6)ت : وص قم

 . دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض .>;:  7قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل )ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (6)
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 افىريؼ افثٚين: أبق ٕية 

، طمدصمٜم٤م )امإُم٤مم احلٞمٓمل(ىم٤مل : طمدصمٜمل ؿمٞم٤ٌمن سمـ ومروخ ( هـ5;6)أظمرج اًمٌالذري 

، قمـ أيب ٟمية  د اًمرمحـ سمـ قمق ()امإُم٤مم اسمـ قمٌقمـ أيب ؾمٚمٛم٦م  )امإُم٤مم إزدي(ضمرير سمـ طم٤مزم 

ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ًمٓمٚمح٦م واًمزسمػم: إّن ًمٙمام صح٦ًٌم وومْمالً..< وم٠مظمؼماّن  )امإُم٤مم ُمٜمذر سمـ ُم٤مًمؽ(

؟!. وم٠مُّم٤م ـمٚمح٦م هقمـ ُمًػميمام هذا وىمت٤مًمٙمام< أرء أُمر يمام سمف رؾمقل اهلل أم رأي رأيتام

صمٜم٤م أّن هٞمٝمٜم٤م سمٞمْم٤مء وصٗمراء ومجئٜم٤م  -ل دراهؿ ودٟم٤مٟمػميٕمٜم -ومًٙم٧م، وأُّم٤م اًمزسمػم وم٘م٤مل: طُمدِّ

 ًمٜم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م.

صْم٧ُم قمـ زهػم سمـ طمرب ) =امإُم٤مم أسمق ظمٞمثٛم٦م( ، -ُمت٤مسمٕم٤مً -ىم٤مل اًمٌالذري  : وطَمدَّ

قمـ وه٥م سمـ ضمرير  )امإُم٤مم إزدي( ، قمـ أسمٞمف )امإُم٤مم ضمرير سمـ طم٤مزم إزدي( ذم هذا 

 .(5)امإؾمٜم٤مد سمٛمثٚمف

ت٩م سمف ُمًٚمؿ ومل أىمقل: أّول امإؾمٜم٤مديـ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ< ؿمٞم٤ٌمن صم٘م٦م اطم

 خيرج ًمف اًمٌخ٤مري. وصم٤مّن امإؾمٜم٤مديـ قمغم ذـمٝمام دون يمالم. 

إمم أّن امإُم٤مم زهػم سمـ طمرب ُمـ ُمِم٤ميخ اًمٌالذري، ؾمٛمع ُمٜمف  -راً ُمذيمّ -وأؿمػم 

ُٝ ». و:يمثػمًا وٓزُمف ـمقيالً  ث . أو: طمّدصمٜمل. حدثْٚصٞمٖم٦م ُمـ صٞمغ إداء ُمثؾ: ش َحدَّ

زهػم سمـ طمرب . ويمثػمًا ُم٤م ىم٤مل : طمّدصمٜمل  وًمٓم٤معم٤م ىم٤مل اًمٌالذري ذم إٟم٤ًمب: طمدصمٜم٤م

 زهػم. ومال شمٖمٗمؾ .

 افىريؼ افثٚفٞ: أبق إشقد

صم٧ُم قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ داود سمـ ) حتريػ، وافهحٔح ىم٤مل اًمٌالذري: وطُمدِّ

 ( أيب طمرب سمـ أيب إؾمقد، قمـ أسمٞمف: أّن اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام عم٤م ىمدم اًمٌٍمة سمٕم٨م إزمّ ظـ

ثَِرًة وم٢مذا هق سمّمٗمراء وسمٞمْم٤مء، وم٘مرأ: وإمم ٟمٗمر، ودظمؾ سمٞم٧م اعم٤مل  ـَ َِٕٚؿ  ٌَ ُؿ اهللَُّ َم ـُ َوَظَد

ْؿ َهِذهِ  ُُ َؾ فَ ًَجَّ ُْٖخُذوَنَٚ َؾ  وىم٤مل: ومٝمذه ًمٜم٤م، وهذا ُم٤م وقمدٟم٤م اهلل.   َت

                                                           
 شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م . . =78، رىمؿ: 5;6: 6أٟم٤ًمب إذا   (5)
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صمّؿ عم٤م ىمدم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، دظمؾ سمٞم٧م اعم٤مل< وم٢مذا صٗمراء وسمٞمْم٤مء وم٠مس ُم٤م هب٤م  

 .(5)ؽري ؽري، ؽري ؽريوىم٤مل: 

: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح..< وذم امإؾمٜم٤مد شمّمحٞمػ واوح ٕهؾ اًمّمٜمٕم٦م< أىمقل

ومحامد ٓ يروي قمـ داود سمـ أيب طمرب، سمؾ ٓ يقضمد ومٞمام أقمٚمؿ ؿمٞمخ حلامد هبذا امإؾمؿ، 

( اسمـ وفٔس: بـواعمقضمقد ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م واًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ:مّح٤مد، قمـ داود، قمـ )

سمق طمرب هق اسمـ أيب إؾمقد اًمدؤزم، أيب طمرب. وؿمٞمخ مح٤مد داود، هق اسمـ أيب هٜمد، وأ

 .ص٤مطم٥م أُمػم اعم١مُمٜملمُمٕمرو  وهق ، سمق إؾمقد اًمدؤزم أوأسمقه 

ي٤م صٗمراء همري همػمي ،  وؾمٞم٠ميت آظمر اًمٙمت٤مب ُمزيد ـمرق حلدي٨م اعمقمم قمكم 

 .. وؾمٜمند أيْم٤ًم طمدي٨م رضار ذم وصػ اعمقمم 

  

                                                           
 شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م . . 557، رىمؿ: 577: 6أٟم٤ًمب إذا   (5)
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ًٚ وٓيٜ افٌكة وافُقؾٜ، بّجّرد مَت  !!ؾ ظثامنضِحٜ وافزبر شٖٓ ظِٔ

أظمرج اًمٌالذري سمٕملم اًمًٜمد أٟمػ ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، 

وظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير سمـ طم٤مزم، قمـ يقٟمس سمـ يزيد إيكم: قمـ 

 ٞمٝمام اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م!!!. اًمزهري ىم٤مل ؾم٠مل ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمٚمٞم٤ًم أن يقًمّ 

 ش.  أشتقحش فٍراؿُامتُقٕٚن ظْدي ؾٖجتّؾ بُام ؾ٘يّن »وم٘م٤مل قمكم: 

ىم٤مل اًمزهري: وىمد سمٚمٖمٜم٤م أّن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل هلام: إن أطمٌٌتام أن شم٤ٌميٕم٤مّن وم٤مومٕمال، وإن 

 ٙمام ؿمئتام. أطمٌٌتام سم٤ميٕم٧م أيّ 

 وم٘م٤مٓ: سمؾ ٟم٤ٌميٕمؽ. 

صمّؿ ىم٤مٓ سمٕمد: إّٟمام صٜمٕمٜم٤م ذًمؽ ظمِمٞم٦م قمغم أٟمٗمًٜم٤م، وىمد قمرومٜم٤م أن مل يٙمـ ًمٞم٤ٌميٕمٜم٤م. صمّؿ 

 .(5)٠مرسمٕم٦م أؿمٝمرـمٛمرا  إمم ُمٙم٦م سمٕمد ىمتؾ قمثامن سم

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

قمٚمٞمف  ومم٤ّم يدّل قمغم أّن يمّؾ اجلٛمؾ يم٤مٟم٧م ـمٛمٕم٤ًم ذم ـمٛمع< أّن اًمزسمػم مل يؽمك ىمت٤مل قمكمّ 

< سمؾ إُمٕم٤مٟم٤ًم ذم اًمٓمٛمع واجلِمع< ش تَٚتِف وإٔٝ طٚمل»، ّٕن قمٚمٞم٤ًم ذيّمره سم٘مقل اًمٜمٌل: اًمًالم 

 ه٤مك ىم٤مـمع اًمدًمٞمؾ ..

  

                                                           
 ًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .. دار ا=;6، رىمؿ : 658:  6أٟم٤ًمب إذا   (5)
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 ّن ظٚئنٜ أرادت اخلالؾٜ فىِحٜترك افزبر اجلّؾ: ٕ

ًٚ وإٔٝ فف طٚمل»ىمقل اًمٜمٌل:  هرذيمّ شممل يٙمـ ؾم٥ٌم شمرك اًمزسمػم اجلٛمؾ  يمام ش تَٚتؾ ظِٔ

اسمـ اؾمتخال  إىمّم٤مئف وهق قمٚمٞمف مجٝمقر اعمح٘م٘ملم، سمؾ همْم٤ًٌم ُمـ قم٤مئِم٦م اًمتل أوٛمرت 

 < ومٝم٤مك ذم ذًمؽ ..)=يمالمه٤م شمٞمٛمل( ـمٚمح٦مقمّٛمٝم٤م  

 افىريؼ إول: خٚفد بـ شّر 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر ( =;6)اًمٌالذري أظمرج 

بٚيًقا افزبر ظذ اًمٕم٘مدي، صمٜم٤م إؾمقد سمـ ؿمٞم٤ٌمن، قمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٛمػم، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜم٤مس: 

وفُـ بٚيًقه ظذ ، ٓ تٌٚيًقا افزبر ظذ اخلالؾٜ. ومٚمام ؾمٛمٕم٧م ذًمؽ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: اخلالؾٜ

يٚ زبر رأيٙمؿ، ىم٤مل: ومقصم٥م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم وم٘م٤مل:  ، وم٢من أفمٗمريمؿ اهلل ومًؽمونافَتٚل

ٓٚ )=قم٤مئِم٦م(؟!.  أتدري مٚ تريد هذه ّّ تريد أن جتًؾ حّٚر افْٚس بؽ، وبٚرده ٓبـ ظ

ضِحٜ..: اؿًد ظذ ٕجٚئٌؽ، ثّؿ ارم هبٚ مُٜ، حتك تَِع شٔقف افًرب، وؿد أؾْٔٝ 

سمف أظمق سمٜمل متٞمؿ سمقادي . ىم٤مل: ومريم٥م اًمزسمػم وم٠مص٤مٚ، ؾسـٛ إفٔؽ شًٚهتٚٓهاهتٚ ووجقه

 .(5)اًم٤ًٌمع 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع< أسمق قم٤مُمر اًمٕم٘مدي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع قمغم 

ذط اًمِمٞمخلم، وإؾمقد صم٘م٦م سم٢ممج٤مع اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ وهٙمذا اًمدورىمل، وظم٤مًمد سمـ ؾمٛمػم 

 اًمًدود، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، مل خيرج ًمف اًمِمٞمخ٤من.

سمٕمد  ،اجلٛمؾ سم٠مُمر ُمـ اسمٜمف قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػمأّن اًمزسمػم إّٟمام شمرك  واخلؼم ٟمّص سيح

( و٤مرسم٦ًم سم٤مًمزسمػم لأْن ـمٗمح ُمٙمٜمقن قم٤مئِم٦م ذم اؾمتخال  اسمـ قمّٛمٝم٤م ـمٚمح٦م )يمالمه٤م شمٞمٛم

  ..قمرض اًمٜمًٞم٤منواسمـ اًمزسمػم، 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.876: =أٟم٤ًمب إذا   (5)
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 ،ذم اخلالوم٦م قم٤مئِم٦م وُمـ ُمٕمٝم٤م ٟم٤مزقمقا قمٚمٞم٤مً  أنّ أطمٌد مل يٜم٘مؾ ًمذًمؽ وم٘مقل اسمـ طمجر: 

 يِمٝمد ًمف... اهـ. ذم هم٤مي٦م اًمٌٓمالن < (5)وم٦موٓ دقمقا إمم أطمد ُمٜمٝمؿ ًمٞمقًمقه اخلال

ٌّٚس:  ِّؽ ادِؽ ضِحٜ»افىريؼ افثٚين: ابـ ظ  ش ظٚئنٜ مت

ىم٤مل اًمذهٌل ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل أسمق ؿمٝم٤مب احلٜم٤مط وهمػمه: قمـ هالل سمـ ظم٤ٌمب، قمـ 

ِّؽ ادِؽف ىم٤مل ًمٚمزسمػم يقم اجلٛمؾ: ي٤م اسمـ صٗمٞم٦م، قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمّ   هذه ظٚئنٜ مت

٘م٤مشمؾ ىمريٌؽ قمٚمٞم٤ًم؟!. زاد ومٞمف همػم أيب ؿمٝم٤مب: ومرضمع اًمزسمػم، ومٚم٘مٞمف ، وم٠مٟم٧م قمالم شمضِحٜ

 .(6)اسمـ ضمرُمقز، وم٘متٚمف

٠مؾم٤مٟمٞمد وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر سم .(7)أىمقل: ىم٤مل اسمـ طمجر ذم امإص٤مسم٦م: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 . يِمٝمد ًمذًمؽ.. (8)ضمٞم٤مد 

 (مًٚويٜ ـٚتٛ افزبر دم اشتخالؾف)افىريؼ افثٚفٞ: حئك بـ شًٔد : 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل، طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير، قمـ ( =;6)أظمرج اًمٌالذري 

( ىم٤مل: يمت٥م ُمٕم٤موي٦م إمم اًمزسمػم: أن أىمٌؾ إٟمّم٤مري)( ، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أؾمامءضمقيري٦م )

إزّم أسم٤ميٕمؽ وُمـ حييّن. ومٙمتؿ اًمزسمػم ذًمؽ قمـ ـمٚمح٦م وقم٤مئِم٦م، صمّؿ سمٚمٖمٝم٤م ومٙمؼم ذًمؽ 

: أشمريد أن شمٚمحؼ ًمزسمػم ٕسمٞمف اًمزسمػماسمـ اوم٘م٤مل ... . قمٚمٞمٝم٤م، وأظمؼمت قم٤مئِم٦م سمف اسمـ اًمزسمػم

سمدا ًمف ذم  !! صمؿّ وابـ احليمٜٔ يْٚزظْل دم إمرسمٛمٕم٤موي٦م؟!. وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ومل ٓ أومٕمؾ 

 .(9)ذًمؽ، وأطمًٌف يم٤من طمٚمػ ًمٞمٗمٕمٚمـ، ومدقم٤م همالُم٤ًم ًمف وم٠مقمت٘مف، وقم٤مد إمم احلرب

أصم٤مذم ىمدر اجلٛمؾ< اًمزسمػم وهق ٟمّص أّن  صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمُمرؾمؾ أىمقل: 

يم٤مٟمقا يمّٚمٝمؿ ـم٤مُمٕملم سم٤مخلالوم٦م، مل يٜمق أطمدهؿ صٚمح٤ًم وٓ  ،ئِم٦م واسمـ احليُمّٞم٦م ـمٚمح٦مقم٤مو

                                                           
 دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. .:9: 57ومتح اًم٤ٌمري)حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت.87: 7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (6)

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.8:4: 6قضمقد وقمكّم ُمٕمقض( امإص٤مسم٦م)ت:قم٤مدل اعم (7)

 .دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .;84: >5شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (8)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.=68: 6أٟم٤ًمب إذا   (9)
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ٜمٍم وًم٘مد شم٤ًمئؾ اعمح٘م٘مقن: عم٤مذا مل ي مل يٗمٚمح.أُمقي ده٤مء  ،ويمت٤مب ُمٕم٤موي٦مظمػمًا ، ومت٤ًٌم. 

  !!!.؟ ُمٕم٤موي٦م قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم، ُمع أّن قمدومه٤م واطمد، هق اعمقمم قمكمّ 

٠مُم٤مُمف يمٌِم٤من وم أسمدًا< ٤موي٦م راطمٚم٦م اخلالوم٦مُمٕم كُمتٓم٤م اًمق شمّؿ هذا هٙمذا، عم :ضمقاسمفو

ضمٞمش يم٤مه< ىمقم مح٘مك ٓ ع ـمٚمح٦م واًمزسمػم< ُمـ ورائٝمام قم٤مئِم٦م أّم اعم١مُمٜملم< ُممه٤م يمٌػمان 

 يٗمٚمحقن، يمام ىم٤مل اًمّمح٤ميب أسمق سمٙمرة، وؾمٞم٠ميت طمديثف ..

ًٚ ثّؿ ُٕثٚ  ضِحٜ وافزبر بٚيًٚ ظِٔ

ٜم٤م هِمٞمؿ سمـ سمِمػم، طمدصمٜم٤م أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ هِم٤مم، طمدصم

ًٚ دم حش مـ ىم٤مل:  )اًمٌٍمي(، قمـ احلًـ)شمػمويف، صم٘م٦م خ م(محٞمد رأيٝ افزبر بٚيع ظِٔ

 .(5)أحنٚش ادديْٜ

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.

أّن اعمدائٜمل، قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر: قمـ وأظمرج اًمٌالذري 

 .(6) ضِحٜ وافزبر بٚيًٚ ظًِٔٚ 

ؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ< ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل، صم٘م٦م اطمت٩م سمف أىمقل: إ

 .ذم صحٞمحف ُمًٚمؿ 

  

                                                           
 ـ اًمًٚمٗمل .. دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض.  ت : حمٗمقظ اًمرمح8=6، رىمؿ :  >;:  7قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل  (5)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .9;6، رىمؿ : 657:  6أٟم٤ًمب إذا   (6)
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ٜ ظذ ؿتؾ ظعّ  ُّ  جلّؾاؿٌؾ  متٚفٗوا دم م

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ، وظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل، ىم٤مٓ: ( =;6)أظمرج اًمٌالذري 

 طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير، قمـ أسمٞمف، قمـ يقٟمس سمـ يزيد إيكم: قمـ اًمزهري ىم٤مل: ص٤مر

وهل أُمف وأسمقه -ـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم ُمٙم٦م واسمـ قم٤مُمر هب٤م ىمد ىمدم ُمـ اًمٌٍمة، وهب٤م يٕمغم سمـ ُمٜمٞم٦م

وُمٕمف ُم٤مل يمثػم ىمدم سمف ُمـ اًمٞمٛمـ، وزي٤مدة قمغم أرسمٕمامئ٦م سمٕمػم، وم٤مضمتٛمٕمقا قمٜمد  -أُمٞم٦م متٞمٛمل

ًٚ وم٘م٤مًمقا: ٟمًػم إمم اعمديٜم٦م  ؾٖداروا افرأيقم٤مئِم٦م   !!.ؾَْٚتؾ ظِٔ

 عمديٜم٦م ـم٤مىم٦م. وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ًمٞم٧ًم ًمٙمؿ سم٠مهؾ ا

ىم٤مًمقا: ومٜمًػم إمم اًمِم٤مم ومٞمف اًمرضم٤مل وإُمقال وأهؾ اًمِم٤مم ؿمٞمٕم٦م ًمٕمثامن، ومٜمٓمٚم٥م 

 سمدُمف وٟمجد قمغم ذًمؽ أقمقاٟم٤ًم وأٟمّم٤مرًا وُمِم٤ميٕملم. 

وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: هٜم٤مك ُمٕم٤موي٦م وهق وازم اًمِم٤مم واعمٓم٤مع سمف، وًمـ شمٜم٤مًمقا ُم٤م 

  ف اسمـ قمؿ اًمرضمؾ.شمريدون، وهق أومم ُمٜمٙمؿ سمام حت٤موًمقن <ٕٟمّ 

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ٟمًػم إمم اًمٕمراق، ومٚمٓمٚمح٦م سم٤مًمٙمقوم٦م ؿمٞمٕم٦م،وًمٚمزسمػم سم٤مًمٌٍمة ُمـ 

هيقاه ويٛمٞمؾ إًمٞمف، وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم اعمًػم إمم اًمٌٍمة، وأؿم٤مر قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر قمٚمٞمٝمؿ 

سمذًمؽ وأقمٓم٤مهؿ ُم٤مًٓ  يمثػمًا ىمقاهؿ سمف، وأقمٓم٤مهؿ يٕمغم سمـ ُمٜمٞم٦م اًمتٛمٞمٛمل ُم٤مًٓ يمثػمًا وإسمالً، 

رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وُمٙم٦م وحل٘مٝمؿ اًمٜم٤مس طمتك  ٌٕمامئ٦م خ ل (خرضمقا ذم شمًٕمامئ٦م )ؾموم

يم٤مٟمقا صمالصم٦م آٓ  رضمؾ. ومٌٚمغ قمٚمٞم٤ًم ُمًػمهؿ، وي٘م٤مل: إّن أم اًمٗمْمؾ سمٜم٧م احلرث سمـ طمزن 

سمـ طمٜمٞمػ إٟمّم٤مري قمغم اعمديٜم٦م وؿمخص طمتك ٟمزل  ؾمٝمَؾ  قمكمٌّ  رَ ـيمت٧ٌم سمف إمم قمكم، وم٠مُمَّ 

 . (5)ذاىم٤مر

 : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ .ىمٚم٧م

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .5>6، رىمؿ : 665:  6أٟم٤ًمب إذا   (5)
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 افتّٔلضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل (1)

 (ؾًهٌف برأس ظعّ  -ؾتقى وتٖفًٌٔٚ -)ضِحٜ ؿتؾ ظثامن 

صمٚم٨م شم٤مريخ امإؾمالم ذم وضمٝمف اعمِم١موم، هق شم٤مريخ هذا ٓ يٜمٌٖمل أن خيٗمك أّن 

ومٞمام -اًمّمح٤ميب اًمذي أفمٚمؿ درسمف ؾمٙمر اًمًٚمٓم٦م، وؾمحر اًمٙمرد، وهٞم٤مم اعمٚمؽ< ومتٛمٖمٗمؾ 

قمكّم وسمٕمثامن وسمٙمّؾ إُّم٦م< طمتك ومّرق ٤معمقمم ٖمدر سمك< ًمٞماسملم هذا وذ -امإُم٤مم اًمذهٌل ىم٤مل

، وىمد ُمْم٧م سمٕمض اعمالسم٤ًمت ذم اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ، وؾمٞم٠ميت ؿمٕمثٝم٤م، وأؾم٤مل دُم٤مئٝم٤م.. 

 همػمه٤م ، وم٤مٟمٔمره٤م ..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ( 849)أظمرج احل٤ميمؿ 

ؾمػ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمّمٕم٥م، ؾمٚمٞمامن اًمٜمرد، صمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم، صمٜم٤م هِم٤مم سمـ يق

أظمؼمّن ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص ىم٤مل: عم٤م ظمرج ـمٚمح٦م، واًمزسمػم، 

وقم٤مئِم٦م ًمٓمٚم٥م دم قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمؿ، قمروقا ُمـ ُمٕمٝمؿ سمذات قمرق وم٤مؾمتّمٖمروا 

قمروة سمـ اًمزسمػم، وأسم٤م سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ومردومه٤م، ىم٤مل: ورأيتف، 

ًمس إًمٞمف أظماله٤م، وهق و٤مرب سمٚمحٞمتف قمغم زوره، وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد، إّن وأطم٥م اعمج٤م

أراك، وأطم٥م اعمج٤مًمس إًمٞمؽ أظماله٤م، وأٟم٧م و٤مرب سمٚمحٞمتؽ قمغم زورك، أن شمٙمره هذا 

ىم٤مل: ي٤م قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص، ٓ شمٚمٛمٜمل، يمٜم٤ّم يدًا  !.اًمٞمقم ومدقمف، ومٚمٞمس يٙمرهؽ قمٚمٞمف أطمد؟

ف ـٚن وفُّْ ، يزطمػ أطمدٟم٤م إمم ص٤مطمٌف، واطمدة قمغم ُمـ ؾمقاٟم٤م، وم٠مصٌحقا اًمٞمقم ضمٌٚملم

 مّْل دم أمر ظثامن ريض اهلل ظْف مٚ ٓ أرى ـٍٚرتف إّٓ أن يًٍؽ دمل دم ضِٛ دمف. 

ّٔدىم٤مل اًمذهٌل:   . (5)إشْٚده ج

  .(6) وىم٤مل إرٟم١موط ذم ه٤مُمش اًمًػم: إؾمٜم٤مده ضمٞمّد يمام ىم٤مل

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.:=99، رىمؿ: =85: 7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت.6، رىمؿ: 78: 5ء )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال(6)
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 دم حؼ ظثامن ضِحٜ(=)افذي ـٚن مْف ىمد ىم٤مل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمٞمف اًمًػم واًمت٤مريخ: يمام 

 .(5) متٌٍؾ وتٖفٔٛ، 

إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف أئٛم٦م صم٘م٤مت، ؾمقى قمٌد اهلل اًمزسمػمي، سمؾ أىمقل: 

 .(6)هق ؿمٞمخ ُمقصّمؼ طمًـو

 مل تؽ تقبٜ ضِحٜ صٚدؿٜ

أو اعمدائٜمل  )اعمٜمجقريأظمرج اسمـ ؿمٌف ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد 

، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م )صم٘م٦م( واًمزهري (، صم٘م٦مٕوزاقمل)امإُم٤مم اقمـ أيب قمٛمرو  (ويمالمه٤م صم٘م٦م

، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع أيب ومتٚم٘م٤مٟم٤م قمكّم سمـ أيب )صم٘م٦م(اًم٘مرفمل

ىمد ىمٌض اعمٗم٤مشمٞمح  )=ـمٚمح٦م(وم٘م٤مل قمكم ريض اهلل قمٜمف: إّن اسمـ احليُمٞم٦م  ...، ـم٤مًم٥م

 واؾمتقمم قمغم إُمر. 

ًمق ىمد ومرغ ُمـ إُمر مل شمٙمـ ُمٜمف سمًٌٞمؾ، اًمزم وم٢مّٟمف < وم٘م٤مل أيب: دع اسمـ احليُمٞم٦م 

سمٞمتؽ. ىم٤مل: ىمد ىمٌٚم٧م. واٟمٍم  وأشمك أيب ُمٜمزًمف ومٚمؿ أًم٨ٌم أن ضم٤مءّن رؾمقًمف وم٠مشمٞمتف، وم٢مذا 

وؾم٤مدة ُمٚم٘م٤مة، وم٘م٤مل: أشمدري ُمـ يم٤من قمغم اًمقؾم٤مدة؟!. ىمٚم٧م: ٓ، ىم٤مل: قمكّم< أشم٤مّن وم٘م٤مل: 

قم اًمٕمٞمد صغّم قمكّم ريض اهلل قمٜمف ىمد سمدا ًمؽ أّّن ٓ أدع اسمـ احليُمٞم٦م وُم٤م يريد. ومٚماّم يم٤من ي

 .ؾامل افْٚس إفٔف وترـقا ضِحٜ، ؾجٚء ضِحٜ إػ ظثامن ريض اهلل ظْف يًتذرسم٤مًمٜم٤ّمس، 

، حتك إذا ؽٌِؽ ظّع بـ أيب وم٘م٤مل قمثامن:  َٝ افَْٚس ظعَّ أن يٚ ابـ احليمٜٔ أّفٌ

 .(7) ضٚفٛ ظذ إمر، وؾٚتؽ مٚ أردت، جئٝ تًتذر، ٓ َؿٌَِؾ اهللُ مْؽ

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت.6، رىمؿ: 78: 5ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( (5)

صم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ واًمٌخ٤مري وهمػممه٤م، يمّٚمٝمؿ ُمـ دون ـمٕمـ، سمؾ ىم٤مل يمّؾ ُمـ أيب طم٤مشمؿ و (6)

ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر أّٟمف صدوق أو صم٘م٦م. وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي:  -٤ٌمّنومٞمام ىم٤مل إًم-وأسمق زرقم٦م: ؿمٞمخ. وُم٘مت٤موٝم٤م 

ىمٚم٧م:  اهـ.. نم . ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: وٕمٞمػ احلدي٨م< مل يٙمـ قمٜمده يمت٤مب، وإّٟمام يم٤من حيٗمظاًمؿ ٞمٔمقم

 سمٓمٕمـ. -ذم ٟمٗمًف-ًمٞمس هذا

 . ضمدة . =>55: 8شم٤مريخ اعمديٜم٦م)ت: ومٝمٞمؿ ؿمٚمتقت(  (7)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قمكّم سمـ حمٛمد، 

وم٤معمٜمجقري ٓ يروي قمـ اًمزهري  <اعمدائٜملأسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد، امإُم٤مم  فأٟمّ واًمراضمح 

 ، أو مل يث٧ٌم ذًمؽ . واؾمٓم٦مدون 

 ضِحٜ ظذ اهراق دم ظثامناسار 

، د سمـ أؾم٤مُم٦م، إُم٤مم طم٤مومظ خ م( )مح٤مىم٤مل : أسمق أؾم٤مُم٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( 679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

 ، ىم٤مل: أظمذ قمكمٌّ )إُم٤مم يمٌػم خ م(، قمـ ىمت٤مدة )ؾمٕمٞمد اًمٕمدوي، إُم٤مم طم٤مومظ خ م( قمـ اسمـ أيب قمروسم٦م 

إّن هٗٓء يًْل أهؾ مك يًًّقن »سمٞمد إؿمؽم صمّؿ اٟمٓمٚمؼ سمف طمتك أشمك ـمٚمح٦م، وم٘م٤مل ًمف: 

 ش!!. مْؽ ويىًٔقٕؽ، ؾٚنٓؿ ظـ ؿتؾ ظثامن

 . دؾع دم أراد اهلل إهراؿفمٚ أشتىٔع وم٘م٤مل ـمٚمح٦م: 

ـّ ابـ »سمٞمد إؿمؽم، صمّؿ اٟمٍم  وهق ي٘مقل: سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٠مظمذ قمكّم  بئس مٚ ط

ل، ويٌٌِْل ظذ مُِل، بئس مٚ رأى احليمٜٔ..: أْن يَتَؾ  ّّ   .(5)شابـ ظ

، وٓ يّيه اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط

 ٟمٞم٤ًم.امإرؾم٤مل< ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م، وجلزم ىمت٤مدة صم٤م

 

 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض .  54;;7، رىمؿ :966: ;امل يقؾمػ احلقت( ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يم (5)
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 ظٌد اهلل بـ افزبر( 1)

 ظٌد اهلل بـ افزبر يَٚتؾ مـ أجؾ افدٕٔٚ

ىم٤مل: ٟم٤م اسمـ إؾمح٤مق ، أٟم٤م ظم٤مًمد سمـ ظمداش، ٟم٤م ؾمٙملم ( ;74)ُمّر ُم٤م أظمرضمف اًمروي٤مّن 

)اًمّمح٤ميب سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ٟم٤م ؾمٞم٤مر سمـ ؾمالُم٦م أسمق اعمٜمٝم٤مل ىم٤مل: دظمٚم٧م ُمع أيب قمغم أيب سمرزة 

ذم أذّن يقُمئذ ًم٘مرـملم، ومًٛمٕمتف ي٘مقل: إّّن أمحد اهلل إًمٞمؽ،  وإنّ  ٟمية سمـ قمٛمرو إؾمٚمٛمل(

يَٚتؾ ظذ افدٕٔٚ يًْل: ابـ أصٌح٧م ٓئٝم٤م هلذا احلل ُمـ ىمريش، هذا اًمذي سم٤محلج٤مز، 

 . (5)...افزبر

وىمد ُمّر ىمقًمٜم٤م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمقى ؾُمَٙملْم اًمٕمّٓم٤مر، 

 وهق صم٘م٦م.. .

 )اإلحلٚد دم احلرم(افدٕٔٚ ظذ ابـ افزبر ٕهػ ظذاب أهؾ 

 افىريؼ إول: ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ذم اعمًٜمد ىم٤مل: ( هـ685)سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمّن أمحد امإُم٤مم أظمرج 

ك قمٌُد اهلل سمـ قمٛمر، قمٌَد اهلل سمـ اًمزسمػم، شمَ يمٜم٤مؾم٦م، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: أَ 

 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل مإحل٤مد ذم طمرم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وم٢مّّن ٤مك واوم٘م٤مل ًمف: ي٤م اسمـ اًمزسمػم: إيّ 

ّٕف شِٔحد ؾٔف رجؾ مـ ؿريش، فق وزٕٝ ذٕقبف بذٕقب افثَِغ فرجحٝ»ي٘مقل:   .شإ

 . !!!(6)ىم٤مل: وم٤مٟمٔمر ٓ شمٙمقٟمف

 . (7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اًم٘م٤مهرة .5767، رىمؿ : 785:  6ُمًٜمد اًمروي٤مّن ) ت: أيٛمـ أسمق يامّن(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .644:، رىمؿ : :77:  54ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 .=65، :=5:  6ُمًٜمد أمحد ، 8>6:  7جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل(   (7)
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 افىريؼ افثٚين: ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص .

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمي، طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م ل: وأظمرج أمحد أيْم٤ًم ىم٤م

ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: أؿمٝمد سم٤مهلل ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 ش. حيِٓٚ وحيؾ بف رجؾ مـ ؿريش، فق وزٕٝ ذٕقبف بذٕقب افثَِغ فقزٕتٓٚ»

  .(5)ىم٤مل إرٟم١موط: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم

ٝم٤م خمتٍمٟم٤م ، شمٙمٗمٚم٧م هب٤م يمتٌٜم٤م اًمالطم٘م٦م ، وٟمذيّمر ىمٚم٧م: وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ يًٕم

 .ٕيمثر ُمـ ُمرة أّن ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ هد هذه اًمٜمّمقص اًمتٕمريػ هبقّي٦م ظمّمقم اعمقمم 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .487;، رىمؿ : 75::  55ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)
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 بْٝ أيب بُرظٚئنٜ  (7)

 شهْٚ افٍتْٜ: »ؿٚلوأصٚر افٌْل إػ مًُـ ظٚئنٜ 

أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م ضمقيري٦م، قمـ ٟم٤مومع، قمـ 

هْٚ »، وم٘م٤مل: ؾٖصٚر ٕحق مًُـ ظٚئنٌٜد اهلل ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مم اًمٜمٌل ظمٓمٞم٤ًٌم، قم

 . (5)شمـ حٔٞ يىِع ؿرن افنٔىٚن -صمالصم٤مً  - افٍتْٜ

 ٓ شمٕمٚمٞمؼ!!!.ىمٚم٧م : 

 حديٞ حذيٍٜ: احلّراء شتٌزو إّمٜ

ذم ضم٤مُمٕمف قمـ ؿمٞمخف وه٥م سمـ قمٌد  (هـ597) أظمرج امإُم٤مم ُمٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي

، ىم٤مل: ظمرضم٧م أٟم٤م وقمٛمرو سمـ صٚمٞمع )قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م، صح٤ميب(، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ سم٢ممج٤مع()صم٘م٦م اهلل 

، طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم طمذيٗم٦م...، وشم٘مدم قمٛمرو وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ي٤م طمذيٗم٦م. )صح٤ميب(اعمح٤مريب 

 قمّؿ أطمدصمٙمؿ..< ًمق أّّن أطمدصمٙمؿ سمٙمؾ ُم٤م أقمٚمؿ ىمتٚمتٛمقّن. ىم٤مًمقا: وطمٌؼ »وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: 

طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ذم طمؼ حتدصمٜم٤مه ومٜم٘متٚمؽ قمٚمٞمف، وًمٙمـ طمدصمٜم٤م سمام  ، ىم٤مًمقا: ومالش ٟمٕمؿ»ذًمؽ؟!. ىم٤مل: 

 يٜمٗمٕمٜم٤م وٓ ييك. 

 ؟!!. صدؿتّقين أرأيتؿ فق حدثتُؿ أّن أّمُؿ تٌزوـؿ، إذاً وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: 

ذًمؽ؟!. ىم٤مل: وُمٕمٝم٤م ُمي، ُمّيه٤م اهلل ذم اًمٜم٤مر، وأؾمد قمامن، ؾمٚم٧م  ىم٤مًمقا: وطمٌؼ 

  .(6)اهلل أىمداُمٝمؿ

 م، وًمف ؿم٤مهد ..أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمال

احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمّن قمٌد اًمرمحـ سمـ محدان اجلالب، هبٛمدان، صمٜم٤م هالل  فأظمرضم

سمـ اًمٕمالء اًمرىمل، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر، صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرو، قمـ زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم، 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .   7548، رىمؿ: 6>: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(   (5)

 ن .. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سم٤ٌميمًت٤م=>>54، رىمؿ: 96: 55ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (6)
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قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل 

 . فق ؾًِٝ فرمجتّقينٜم٤م ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل اهلل. ىم٤مل: سمٕمْمٜم٤م: طمدصم

 ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ؾمٌح٤من اهلل أٟمحـ ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ؟!. 

ىم٤مل: أرأيتٙمؿ ًمق طمدصمتٙمؿ أّن سمٕمض أُمٝم٤مشمٙمؿ شم٠مشمٞمٙمؿ ذم يمتٞم٦ٌم يمثػم قمدده٤م، ؿمديد 

 سم٠مؾمٝم٤م صدىمتؿ سمف؟!!. ىم٤مًمقا: ؾمٌح٤من اهلل وُمـ يّمدق هبذا؟!. 

دم ـتٌٜٔ، يًقؿٓٚ أظالجٓٚ، حٔٞ تًقء  ّراءاحلأتتُؿ »ىم٤مل طمذيٗم٦م:  صمؿّ 

 .صمّؿ ىم٤مم ومدظمؾ خمدقم٤مً ش وجقهُؿ

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف 

 .(5)اًمذهٌل

افٍتْٜ مـ هْٔٓٚ وأصٚر إػ مًُـ »ىمٚم٧م: وم٤ممجع طمدي٨م طمذيٗم٦م هذا، ُمع طمدي٨م: 

وم٘ملم ، واعمٚمٗم٧م أّن يمالً ُمـ طمذيٗم٦م ومحذيٗم٦م أُملم ّه اًمٜمٌل ذم اًمٗمتـ واعمٜم٤م شظٚئنٜ

 .ذُم٤ًم . احلّراءىمد ٟمٕم٧م قم٤مئِم٦م سمٚمٗمظ  وقمكم

 احلٚـؿ وافذهٌل ظذ ذط افنٔخغ مـ مل خيرجٚ فف!!.تهحٔح دظقى: 

هم٤مي٦م ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أّّنام ٓ خيرضم٤من إّٓ قمّٛمـ يم٤من  سم٠منّ قمٚمٞمٝم٤م  ويٛمٙمـ أن جي٤مب

(، وزاد افؼط افثٚينّٛمـ يروي قمٜمف )(< ىمد صمٌت٧م ًم٘مٞم٤مه قمافؼط إول)= ثَٜقمٜمدمه٤م 

ومٙمّؾ ُمـ شمقومر ومٞمف ُمـ اًمرواة هذان  ، قمالوة قمغم اعمٕم٤مسة واًمٚم٘مٞم٤م.افًامعاًمٌخ٤مري: 

ومٝمق قمغم ذط اًمِمٞمخلم وإن مل خيرضم٤م ًمف< يدّل قمٚمٞمف أّن اًمٌخ٤مري  -أو اًمثالصم٦م-اًمنمـم٤من 

 وُمًٚمؿ مل يٗمٝم٤م سمٖمػم هذا.

 

  

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.897>، رىمؿ: ;95: 8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)
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 ؿتِٝ ظثامنإرم ؿتع ـام  محراءحديٞ ظّع : أرادت 

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمي  أظمرج اًمٌالذري

قمٛمرو سمـ  )حمر  سمـ ، وىمد ُم٣م سمٞم٤مٟمف(طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ( هِم٤مم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٚمٞمثل)=

ىم٤مل:  (سمـ أيب سمٚمتٕم٦م)قمـ اسمـ طم٤مـم٥م  (إُمقي)طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو  (إُمقي)ؾمٕمٞمد 

إمم اهلقدج ويم٠مٟمف ؿمقك ىمٜمٗمذ ُمـ اًمٜمٌؾ، وميب اهلقدج، صمؿ  أىمٌٚم٧م ُمع قمكّم يقم اجلٛمؾ

 ىم٤مل: 

 .(5)شإرم هذه أرادت أن تَتِْل ـام ؿتِٝ ظثامن بـ ظٍٚن محراءإّن »

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع< وضمّد إؾمح٤مق 

صم٘م٦م إُمقي صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ. ىمٞمؾ: إّن ًمف صح٦ٌم. واسمـ طم٤مـم٥م ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، 

 سم٢ممج٤مع، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، واؾمٛمف حيٞمك سمـ قمٌد اًمرمحـ. 

..< ومل أىمػ قمغم اؾمؿ ًم٘مٌٞمٚم٦م قم٤مد اًمتل يمذسم٧م هقدًا قمغم إفمٝمر ش إرم»و:

يمقّن٤م سمٜمحق ضم٤مزم، ًمٙمـ أطمتٛمؾ أّٟمف ُمٓمقي ذم ش إرممحراء : »قمكماعمقمم ُمٖمزى ىمقل 

ىم٤مل وًم٘مد .< ٤ٌمد.ىمد ـمٖم٧م ذم اًمٌالد، وم٠ميمثرت ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد، عم٤م شم٧ًٌٌم سمًٗمؽ دُم٤مء اًمٕم

ًِامدِ إَِرَم : ذم ؾمقرة اًمٗمجر شمٕم٤مممؾمٌح٤مٟمف و ُِٓٚ دِم اْفٌاِلِد  ،ذاِت اْف ْؼ ِمْث َِ قَد ، افَّتِل مَلْ خُيْ ُّ َوَث

ْخَر بِْٚفقاِد  ـَ جُٚبقا افهَّ َْوتِٚد ، افَِّذي ْٕ ْقا دِم اْفٌاِلدِ  ،َوؾِْرَظْقَن ِذي ا ٌَ ـَ َض ٚ  ،افَِّذي َٓ َثُروا ؾِٔ ـْ َٖ َؾ

ً ٍَ  واهلل شمٕم٤ممم اًمٕم٤ممل.  ٚدَ اْف

 شٓ تُقين إٔٝ محراءيٚ »افٌْل حيذر ظٚئنٜ اخلروج: 

أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: ذيمر اًمٜمٌل ظمروج سمٕمض أُمٝم٤مت  قمـؾمٞم٠ميت ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ 

صحٞمح قمغم ش ٓ تُقين إٔٝ ، أنْ  يٚ محراءإيري »اعم١مُمٜملم، ومْمحٙم٧م قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مل: 

 . (6)ذط اًمِمٞمخلم 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.754، رىمؿ: 694: 6أٟم٤ًمب إذا   (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.8:54، رىمؿ: =56: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)
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  افتٖفٔٛ ظذ ظثامنحديٞ منوق: ـتٛ ظٚئنٜ دم

ىم٤مل:  )حمٛمد سمـ ظم٤مزم(أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير

قمـ ُمنوق، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م طملم  )سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلٕمٗمل(أظمؼمٟم٤م إقمٛمش، قمـ ظمٞمثٛم٦م 

ىمتؾ قمثامن: شمريمتٛمقه يم٤مًمثقب اًمٜم٘مل ُمـ اًمدٟمس صمّؿ ىمرسمتٛمقه شمذسمحقٟمف يمام يذسمح اًمٙمٌش. 

 ىمٌؾ هذا؟!.  هال يم٤من هذا

ِٝ إػ افْٚس تٖمريْٓؿ بٚخلروج إفٔفوم٘م٤مل هل٤م ُمنوق:  . هذا ظِّؽ: إٔٝ ـتٌ

ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ٓ واًمذي آُمـ سمف اعم١مُمٜمقن ويمٗمر سمف اًمٙم٤مومرون، ُم٤م يمت٧ٌم إًمٞمٝمؿ 

سمًقداء ذم سمٞمْم٤مء، طمتك ضمٚم٧ًم جمٚمز هذا. ىم٤مل إقمٛمش: ومٙم٤مٟمقا يرون أّٟمف يمت٥م قمغم 

 . (5) ًم٤ًمّن٤م

ُمت٤مسمٕم٦م ىم٤مل: طمدصمٜمل هي٩م سمـ يقٟمس وحمٛمد سمـ ذم أٟم٤ًمسمف ذري وأظمرضمف اًمٌال

 .  (6) ؾمٕمد سمف ُمثٚمف

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. 

ٓ شم٘مدح ذم أصؾ شم٠مًمٞمٌٝم٤م قمغم قمثامن  -ًمق ؾمٚمٛم٧م-وُمزقمٛم٦م أّٟمف يمت٥م قمغم ًم٤ًمّن٤م 

ىمقًٓ< قمغم أّن شمّمديؼ قم٤مئِم٦م ُمِمٙمؾ< ّّٕن٤م يم٤مٟم٧م إذا همْم٧ٌم أو هم٤مرت، شمٙمذب دون 

 .< ومٚم٘مد ىم٤مًمف اًمٜمٌّل ومٞمٝم٤م ذم طمدي٨م اًمٖمػماء ٓ شمٌٍم ورد ، يمام دراي٦م

  

                                                                                                                                             
 احلٚـؿ وافذهٌل أّنام يهححٚن ظذ ذط افنٔخغ دـ مل خيرجٚ فف!!.دظقى: وهؿ 

افؼط )= ثَٜهم٤مي٦م ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أّّنام ٓ خيرضم٤من إّٓ قمّٛمـ يم٤من قمٜمدمه٤م  ويٛمٙمـ أن جي٤مب قمٜمف سم٠منّ 

 ٚم٘مٞم٤م.، قمالوة قمغم اعمٕم٤مسة واًمافًامع(، وزاد اًمٌخ٤مري: افؼط افثٚين(< ىمد صمٌت٧م ًم٘مٞم٤مه قمّٛمـ يروي قمٜمف )إول

ومٝمق قمغم ذط اًمِمٞمخلم وإن مل خيرضم٤م ًمف< يدّل قمٚمٞمف أّن  -أو اًمثالصم٦م-ومٙمّؾ ُمـ شمقومر ومٞمف ُمـ اًمرواة هذان اًمنمـم٤من 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ مل يٗمٝم٤م سمٖمػم هذا.

٤ٌّمس(  (5)  . دار ص٤مدر ، سمػموت.6>: 7ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم

 ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.. دار اًمٗمٙمر، سمػموت. 755، رىمؿ: 694: 6أٟم٤ًمب إذا   (6)
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 ًٚ  ظٚئنٜ ٓ تىٔؼ ظِٔ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، ىم٤مل: ىم٤مل اًمزهري،  (هـ685)أظمرج أمحد 

وأظمؼمّن قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم، أن قم٤مئِم٦م أظمؼمشمف ىم٤مًم٧م: أول ُم٤م اؿمتٙمك رؾمقل 

ن أزواضمف أن يٛمرض ذم سمٞمتٝم٤م، وم٠مذن ًمف ىم٤مًم٧م: ومخرج، ويد اهلل ذم سمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م، وم٤مؾمت٠مذ

 .قمغم اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس، ويد قمغم رضمؾ آظمر، وهق خيّط سمرضمٚمٞمف ذم إرض

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل: ومحدصم٧م سمف اسمـ قم٤ٌمس، وم٘م٤مل: أشمدري ُمـ اًمرضمؾ أظمر اًمذي مل 

 . هـ.اهق ظّع: وفُـ ظٚئنٜ ٓ تىٔٛ فف ًًٍٕٚ شمًؿ قم٤مئِم٦م؟!. 

  . (5)قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح

 . (6)وذم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  قمـ ُمٕمٛمر سمف ُمثٚمف أىمقل: 

 -حمروم٤ًم ُمٌتقراً –( سمٕملم ؾمٜمد أمحد وقمٌد اًمرزاق هـ:69وىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

يمام هل قم٤مدشمف< وم٘م٤مل ذم صحٞمحف: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م هِم٤مم سمـ 

 . (7) نٜ ٓ تىٔٛ فف ًًٍٕٚ وفُـ ظٚئيقؾمػ، قمـ ُمٕمٛمر سمف ُمثٚمف، ًمٙمـ ُمـ دون: 

 واًمٌخ٤مري ُمٕمرو  هبذا اًمٌؽم اعمًتٌِمع.

. (8)وًمٙمٜمّٝم٤م يم٤مٟم٧م ٓ شم٘مدر قمغم أن شمذيمره سمخػم وهل شمًتٓمٞمع :وذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي

 . (9)وُمثٚمف ٟم٘مؾ اعم٘مريزي 

                                                           
 . 58=69، رىمؿ : ;>:  87ُمًٜمد أمحد )ت آرٟم١موط(  (5)

 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اهلٜمد.98;=، رىمؿ : =86:  9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (6)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت :حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس. 9::، رىمؿ : 578:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري (7)

 . ;>:  87رٟم١موط( ُمًٜمد أمحد )ت آ (8)

 . ت : حمٛمد اًمٜمٛمٞمز. 65:  >اُمت٤مع إؾمامع  (9)
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وفُـ زاد امإؾمامقمٞمكم ُمـ رواي٦م قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر: (: 67=)وىم٤مل اًم٘مًٓمالّن 

ًٚ فف بخ ًً ، وٓسمـ إؾمح٤مق ذم اعمٖم٤مزي قمـ اًمزهري: وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شم٘مدر رظٚئنٜ ٓ تىٔٛ ٍٕ

 . (5)أن شمذيمره سمخػم

وُمثٚمف ذيمر اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ذم اًمٗمتح وزاد: وذم هذا رّد قمغم ُمـ شمٜمٓمع وم٘م٤مل: 

ـّ ذًمؽ سمٕم٤مئِم٦م، ورد قمغم ُمـ زقمؿ أّّن٤م أهبٛم٧م اًمث٤مّن< ًمٙمقٟمف مل يتٕملم ذم  ٓ جيقز أن ئم

ذم مجٞمع اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م ضم٤مزم سم٠مّن اعمٌٝمؿ قمكّم سمـ < ٕن اسمـ قم٤ٌمس ...مجٞمع اعم٤ًموم٦م

 .(6)أيب ـم٤مًم٥م< ومٝمق اعمٕمتٛمد 

ّٛ افٌْل   . ٍٚضّٜ وظع فظٚئنٜ ٓ تىٔؼ ح

أظمرج اعمحدصمقن قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل: اؾمت٠مذن أسمق سمٙمر قمغم اًمٜمٌل ومًٛمع 

و صمالصم٤ًم صقت قم٤مئِم٦م قم٤مًمٞم٤ًم وهل شم٘مقل: ًم٘مد قمٚمٛم٧ُم أّن قمٚمٞم٤ًم أطم٥ّم إًمٞمؽ ُمـ أيب ُمرشملم أ

ىم٤مل: وم٤مؾمت٠مذن أسمق سمٙمر ومدظمؾ وم٠مهقى إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل: ي٤م سمٜم٧م ومالٟم٦م ٓ أؾمٛمٕمؽ شمرومٕملم 

 صقشمؽ قمغم رؾمقل اهلل .

 . (7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق داود ورواه اًمٌزار ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ه٤مُمش ُمًٜمد أمحد: إؾمٜم٤مده طمًـ ُمـ أضمؾ يقٟمس سمـ 

وهٝمٜم٤مك ُم٤م يِمٝمد ًمف مم٤ّم ٓ يًع  . (8)ضم٤مل اًمّمحٞمحإؾمح٤مق، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت ر

 خمتٍمٟم٤م اًمًٌط ومٞمف، أرضم٠مٟم٤مه إمم يمتٌٜم٤م اًمالطم٘م٦م إن ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ..

  

                                                           
 . إُمػمي٦م، ُمٍم. ;7:  6ذح اًم٘مًٓمالّن قمغم اًمٌخ٤مري  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت. ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .:59:  6ومتح اًم٤ٌمري   (6)

، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 7;7:  74( ، ُمًٜمد أمحد )ت آرٟم١موط667:  >، ُمًٜمد اًمٌزار ;89:  8ؾمٜمـ أيب داود  (7)

 . :56:  =، جمٛمع اًمزوائد  ;88:  ;اًمٙمؼمى )ت : إرٟم١موط( 

 . 7;7:  74ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط(  (8)
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 ظٚئنٜ واحلقأب!!

اًمٗمتح: أىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م ومٜمزًم٧م سمٕمض ُمٞم٤مه سمٜمل ذم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ىم٤مل احل٤مومظ 

ًمقا: احلقأب. وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م أفمٜمٜمل قم٤مُمر، ومٜمٌح٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالب< وم٘م٤مًم٧م أي ُم٤مء هذا؟!. ىم٤م

إّٓ راضمٕم٦م، وم٘م٤مل هل٤م سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م: سمؾ شم٘مدُملم ومػماك اعمًٚمٛمقن ومٞمّمٚمح اهلل ذات 

 سمٞمٜمٝمؿ.

ـّ تٌْحٓٚ ـالب »ىم٤مل ًمٜم٤م ذات يقم:  وم٘م٤مًم٧م: إّن اًمٜمٌل  ـٔػ ب٘حداـ

 ش .احلقأب

٤ٌّمن، واحل٤ميمؿ  وصححفوأظمرج هذا أمحد وأسمق يٕمكم واًمٌزار،  وشْده ظذ اسمـ طم

، وقمٜمد أمحد )=اعمًٜمد(...، وُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن رؾمقل ط افهحٔحذ

ـّ صٚحٌٜ اجلّؾ إدبٛ، خترج حتك تٌْحٓٚ ـالب احلقأب، ُيَتؾ ظـ » اهلل  ىم٤مل:  أيتُ

 .ورواه افٌزار ورجٚفف ثَٚتش ئّْٓٚ وظـ صامهلٚ ؿتذ ـثرة، وتْجق بًدمٚ ـٚدت

٤مل: سمٞمٜم٤م ٟمحـ طمقل طمذيٗم٦م إذ ىم٤مل: يمٞمػ وأظمرج اًمٌزار ُمـ ـمريؼ زيد سمـ وه٥م ىم

أٟمتؿ وىمد ظمرج أهؾ سمٞم٧م ٟمٌٞمٙمؿ ومرىمتلم ييب سمٕمْمٙمؿ وضمقه سمٕمض؟ىمٚمٜم٤م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل 

ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع إذا أدريمٜم٤م ذًمؽ؟!. ىم٤مل: اٟمٔمروا اًمٗمرىم٦م اًمتل شمدقمق إمم أُمر قمكم سمـ أيب 

 ـم٤مًم٥م وم٢مّّن٤م قمغم اهلدى..

ًم٧م: وددت أّّن ضمٚم٧ًم يمام وأظمرج اًمٓمؼماّن أّٟمف ُذيمر ًمٕم٤مئِم٦م يقم اجلٛمؾ وم٘م٤م

ضمٚمس همػمي، ومٙم٤من أطم٥ّم إزّم ُمـ أن أيمقن وًمدت ُمـ رؾمقل اهلل قمنمة يمّٚمٝمؿ ُمثؾ قمٌد 

 .يمالم اسمـ طمجر سمحروومف  هـ..ا(5)اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم 

صحٔح مإُم٤مم إًم٤ٌمّن ذم اًمّمحٞمح٦م: ومجٚم٦م اًم٘مقل أّن احلدي٨م )=احلقأب( وىم٤مل ا

خروج أم ادٗمْغ ـٚن خىٖ مـ أصِف:   ٕنؽ أنّ وٓ، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ُمتٜمف...، اإلشْٚد

، وًمٙمـ اًمزسمػم ريض وفذفؽ مّهٝ بٚفرجقع حغ ظِّٝ بتحَؼ ٌٕقؤة افٌْل ظْد احلقأب

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت. ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .:8: 57ومتح اًم٤ٌمري  (5)
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ّٕف اهلل قمٜمف أىمٜمٕمٝم٤م سمؽمك اًمرضمقع سم٘مقًمف: قمًك اهلل أن يّمٚمح سمؽ سملم اًمٜم٤مس،  وٓ ٕنؽ أ

ًٚ دم ذفؽ أيوًٚ  سمتخٓمئ٦م إطمدى  . واًمٕم٘مؾ ي٘مٓمع سم٠مّٟمف ٓ ُمٜم٤مص ُمـ اًم٘مقلـٚن خمىئ

وٓ صؽ أّن ظٚئنٜ هل ادخىئٜ اًمٓم٤مئٗمتلم اعمت٘م٤مشمٚمتلم اًمٚمتلم وىمع ومٞمٝمام ُمئ٤مت اًم٘متغم، 

 .(5) ٕشٌٚب ـثرة وأدفٜ واوحٜ، ومْٓٚ ٕدمٓٚ ظذ خروجٓٚ

 حديٞ ظامر بـ يٚه: ضريؼ ظٚئنٜ ؽر ضريؼ اهلل تًٚػ

٦م، قمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م همٜمدر، طمدصمٜم٤م ؿمٕمٌأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

 ..<ًمٞمًتٜمٗمرهؿ <واحلًـ إمم اًمٙمقوم٦م احلٙمؿ، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م وائؾ، ىم٤مل: عم٤م سمٕم٨م قمكم قمامراً 

وفُـ اهلل ابتالـؿ فتتًٌقه ٤م زوضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، إّن ٕقمٚمؿ أّّن »ظمٓم٥م قمامر وم٘م٤مل: 

 .(6)شأو إيٚهٚ

ىمٚم٧م: وهق سيح أن قم٤مئِم٦م قمغم ـمر  اًمٜم٘مٞمض ُمع اهلل شمٕم٤ممم . واعمتٞمّ٘مـ ُمـ ىمقل 

، هق طمرُم٦م ٟمٙم٤مطمٝم٤م يم٤مُٕمٝم٤مت، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ، زوضمتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة٤م أّّن : قمامر

وًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م أّّن٤م ذم اجلٜم٦ّم يمام مهٚم٩م أظمرون، وىمد ُم٣م اًمٙمالم ذم شم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 وشمقريتٝمؿ ذم اًمٗمّمؾ إول، ومٚمٕمؾ هذا قمغم إفمٝمر إىمقى ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ  .

قمـ أيب يزيد اعمديٜمل  بًْد صحٔحرج اًمٓمؼمي وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: وىمد أظم

مٚ أبًد هذا ادًر مـ افًٓد افذي ىم٤مل قمامر سمـ ي٤مه ًمٕم٤مئِم٦م عم٤م ومرهمقا ُمـ اجلٛمؾ:  :ىم٤مل

 . وؿرن دم بٔقتُـيِمػم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ظٓد إفُٔؿ

 وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ؟!!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ .

 سم٤محلؼ. ًم٘مّقال  -ُم٤م قمٚمٛم٧ُم -ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: واهللِ، إّٟمؽ 

 .(7): احلٛمد هلل اًمذي ىم٣م زم قمغم ًم٤ًمٟمؽ روقان اهلل قمٚمٞمفىم٤مل قماّمر 

                                                           
 اًمري٤مض . -. ُمٙمت٦ٌم  اعمٕم٤مر  8;8، رىمؿ : 98>:  5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (5)

 .6;;7، رىمؿ: =6: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس ، دار ـمقق اًمٜمج٤مة(  (6)

 . >9: 57ومتح اًم٤ٌمري  (7)
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طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ أمحد، ىم٤مل: هـ( ذم شم٤مرخيف ىم٤مل : 754ىمٚم٧م أظمرضمف اًمٓمؼمي )

طمدصمٜمل قمٌد اهلل، قمـ ضمرير سمـ طم٤مزم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م  طمدصمٜمل أيب، قمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل:

ِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م طملم ومرغ اًم٘مقم: ي٤م أم ىم٤مل قمامر سمـ ي٤مه ًمٕم٤مئ يزيد اعمديٜمل ي٘مقل:

  !.اعم١مُمٜملم، ُم٤م أسمٕمد هذا اعمًػم ُمـ اًمٕمٝمد اًمذي قمٝمد إًمٞمؽ!

 .ٟمٕمؿ ىم٤مل:؟!!. ىم٤مًم٧م: أسمق اًمٞم٘مٔم٤من

  .ؽ ُم٤م قمٚمٛم٧م ىمقال سم٤محلؼىم٤مًم٧م: واهلل إٟمّ 

 . (5)ىم٤مل: احلٛمد هلل اًمذي ىم٣م زم قمغم ًم٤ًمٟمؽ

ؿ اًمدورىمل، صمٜم٤م طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمىم٤مل : هـ( =;6)وأظمرضمف اًمٌالذري 

 .(6)وؾم٤مق ُمثٚمف  وه٥م سمـ ضمرير، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م يزيد اعمدّن

  

                                                           
 . دار اًمؽماث ، سمػموت.:98: 8شم٤مريخ اًمٓمؼمي   (5)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.:=7، رىمؿ:  ;:5: 5أٟم٤ًمب إذا )ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (6)
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 !! رشقل اهلل ؿقل ابـ افزبر ظذؿقل ظٚئنٜ تَّدم 

: طمدصمٜم٤م حيٞمك وحمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ إؾمامقمٞمؾ، (685)سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل امإُم٤مم أمحد 

٧م اًمٙمالب، ىم٤مًم٧م: أي طمدصمٜم٤م ىمٞمس ىم٤مل عم٤م أىمٌٚم٧م قم٤مئِم٦م سمٚمٖم٧م ُمٞم٤مه سمٜمل قم٤مُمر ًمٞمالً ٟمٌح

ُم٤مء هذا؟!. ىم٤مًمقا: ُم٤مء احلقأب ىم٤مًم٧م: ُم٤م أفمٜمٜمل إّٓ أّّن راضمٕم٦م وم٘م٤مل سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمٝم٤م: 

 .سمؾ شم٘مدُملم ومػماك اعمًٚمٛمقن، ومٞمّمٚمح اهلل قمز وضمؾ ذات سمٞمٜمٝمؿ

ـّ »رؾمقل اهلل ىم٤مل ًمٜم٤م ذات يقم:  : إنّ قم٤مئِم٦م  ىم٤مًم٧م تٌْح ظِٔٓٚ ـالب  ـٔػ ب٘حداـ

 ش. احلقأب

ٜم٤مده صحٞمح. وُمّرة: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل ىم٤مل إرٟم١موط: إؾم

  .(5)اًمِمٞمخلم 

 شقا أمرهؿ أمرأةفـ يٍِح ؿقم وفّ : »دم ظٚئنٜ بُرة أيبحديٞ 

ظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ اهلٞمثؿ، طمدصمٜم٤م قمق ، قمـ احلًـ، قمـ أيب أ

بُِّٜ  -أيٚم اجلّؾ- فَد ًٍْٕل اهللىم٤مل:  )اًمّمح٤ميب ٟمٗمٞمع سمـ ُمنوح، أظمق زي٤مد سمـ أسمٞمف ُٕمف( سمٙمرة

، سمٕمد ُم٤م يمدت أن أحلؼ سم٠مصح٤مب اجلٛمؾ وم٠مىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ..< ىم٤مل أسمق شًّتٓٚ مـ رشقل اهلل

فـ يٍِح »ٙمقا قمٚمٞمٝمؿ سمٜم٧م يمنى، ىم٤مل: أهؾ وم٤مرس، ىمد ُمٚمّ  سمٙمرة: عم٤م سمٚمغ رؾمقل اهلل أنّ 

 . (6)شقا أمرهؿ امرأةؿقم وفّ 

قى اسمـ اهلٞمثؿ أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري< رضم٤مًمف قمغم ذـمٝمام ؾم

 مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ.

ظ ُم٘م٤مرب، ىم٤مل: ٗمُمـ ـمريؼ آظمر، سمٚمذم ؾمٜمٜمف اًمؽمُمذي امإُم٤مم أسمق قمٞمًك وأظمرضمف 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ احل٤مرث ىم٤مل: طمدصمٜم٤م محٞمد اًمٓمقيؾ، قمـ 

                                                           
(. 68:98، رىمؿ: ;=5: 85. و:)ج  68698رىمؿ : ، ==6: 84ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (5)

 اًمرؾم٤مًم٦م.

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.  8869، رىمؿ:  >: :صحٞمح اًمٌخ٤مري  (6)
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احلًـ، قمـ أيب سمٙمرة ىم٤مل: قمّمٛمٜمل اهلل سمٌمء ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل عم٤م هٚمؽ يمنى، 

 ؟!. شاشتخٍِقامـ »ىم٤مل: 

 .( ، يمام قمٜمد اًمٌزاربقراناشّٓٚ ىم٤مًمقا: اسمٜمتف )=

 ش. قا أمرهؿ امرأةفـ يٍِح ؿقم وفّ »وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ؾِاّم ؿدمٝ ظٚئنٜ افٌكة، ذـرت ؿقل رشقل اهلل: ؾًهّْل اهلل ىم٤مل أسمق سمٙمرة: 

 . بفتًٚػ 

 اهـ..(5)هذا طمدي٨م صحٞمح ىم٤مل امإُم٤مم أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي: 

 .اًمٌٍميح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وهق ـمريؼ صم٤من قمـ احلًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞم

 وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ، شمريمٜم٤مه٤م ًمٌحقصمٜم٤م اًمالطم٘م٦م.

عم٤م هٚمؽ يمنى ىم٤مل  :ذم رواي٦م محٞمدىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ذم اًمٗمتح : 

ويمنى اعمذيمقر هق ...، ىم٤مًمقا اسمٜمتف ؟!.شمـ اشتخٍِقا»: اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وىمد شم٘مدم ذم آظمر اعمٖم٤مزي ذم  ،واؾمؿ اسمٜمتف اعمذيمقرة سمقران ،سمـ هرُمز ؿمػمويف سمـ أسمرويز

وفقا أمرهؿ » :وىمقًمف .سم٤مب يمت٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم يمنى ذح ذًمؽ

 .شامرأة

 :زاد امإؾمامقمٞمكم ُمـ ـمريؼ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ قمـ قمق  ذم آظمره ىم٤مل أسمق سمٙمرة

 م اسمـ طمجر سمحروومف..اٟمتٝمك يمال(6)ش أصحٚب اجلّؾ فـ يٍِحقا ؾًرؾٝ أنّ »

  

                                                           
 . اًمٖمرب امإؾمالُمل، سمػموت.66:6، رىمؿ : ;=: 8ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد(  (5)

 دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت . .:9: 57ومتح اًم٤ٌمري)رشمٌف: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)
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 هور ظٚئنٜ بَّتؾ ظع 

: وعم٤م اٟمتٝمك إمم ىم٤مل ذم شم٤مرخيف ضم٤مزُم٤ًم  (754)امإُم٤مم اًمٓمؼمي هٜم٤مك ـمري٘م٤من عم٤م ذيمره 

 : )=متثٚم٧م سمِمٕمر اًم٤ٌمرىمل(قم٤مئِم٦م ىمتؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مًم٧م 

 وم٠مًم٘م٧م قمّم٤مه٤م واؾمت٘مّر هب٤م اًمٜمقى       يمـــــام ىمـــــّر قمٞمٜم٤م سم٤ممإي٤مب اعم٤ًمومر

 ىمتٚمف؟!. وم٘مٞمؾ هل٤م : رضمؾ ُمـ ُمراد، وم٘م٤مًم٧م: ومٛمـ

 وم٢من يــــؽ ٟمـــــ٤مئٞم٤م ومٚمـــ٘مد ٟمــــــٕم٤مه       همــــــــالم ًمــــٞمس ذم ومــٞمف اًمؽماب

وم٘م٤مًم٧م زيٜم٥م اسمٜم٦م أيب ؾمٚمٛم٦م رّدًا قمٚمٞمٝم٤م: أًمٕمكم شم٘مقًملم هذا؟!. وم٘م٤مًم٧م: إّّن أٟمًك، 

 .(5)وم٢مذا ٟمًٞم٧م ومذيمروّن

 داينافىريؼ إّول : ظّرو بـ إصؿ اهلّ

)سمـ ـمريػ ىم٤مل : ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أؾم٤ٌمط سمـ حمٛمد، قمـ ُمٓمر  ( 674)أظمرج اسمـ ؾمٕمد 

ىم٤مل:  )قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل اهلٛمداّن(، قمـ قمٛمرو سمـ إصؿ )اًمًٌٞمٕمل(، قمـ أيب إؾمح٤مق  احل٤مرصمل(

: وذه٥م ؿٚفقادظمٚم٧م قمغم احلًـ سمـ قمكم وهق ذم دار قمٛمرو سمـ طمري٨م وم٘مٚم٧م ًمف...، 

حلج٤مز ؾمٗمٞم٤من سمـ أُمٞم٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس ، سم٘متؾ قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم إمم ا

 : -ُمـ اًمٓمقيؾ-ومٌٚمغ ذًمؽ قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مًم٧م 

 .(6)وم٠مًم٘م٧م قمّم٤مه٤م واؾمت٘مّر هب٤م اًمٜمقى       يمـــــام ىمـــــّر قمٞمٜم٤م سم٤ممإي٤مب اعم٤ًمومر

قمٌد أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قمٛمرو سمـ 

وثَف ابـ ّٕر وابـ سمٕمْمٝمؿ أّٟمف جمٝمقل احل٤مل. ويرّده أّٟمف صم٘م٦م<  إصؿ. زقمؿاهلل اهلٛمداّن 

ٌّٚن  . وطمًٌؽ سمقاطمٍد ُمٜمٝمام ، ومٙمٞمػ هبام ُمٕم٤ًم ؟! (7)ح

                                                           
 .  دار اًمؽماث ، سمػموت.594: 9يخ اًمٓمؼميشم٤مر (5)

٤ٌّمس(  (6)  . دار ص٤مدر ، سمػموت.  =7: 7ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)ت: إطم٤ًمن قم

. وىم٤مل امإُم٤مم أسمق احلًـ اًمٗم٤مد: وصم٘مف صٔخح طمديثف امإُم٤مم اسمـ اًمًٙمـ. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: حيمام ىمد ص(7)

اجلرح ُمـ دون ـمٕمـ. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ُمؽممح٤ًم سمٕمْمٝمؿ. يمام ىمد شمرضمؿ ًمف يمؾ ُمـ اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ وأسمق طم٤مشمؿ ذم 
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 افىريؼ افثٚين: ذيؽ وؽره ..

ُمٜمٝم٤م: ىم٤مل: طمدصمٜمل احلًلم سمـ إؾمقد  ..<أظمرج اًمٌالذري سم٠ميمثر ُمـ إؾمٜم٤مد

: ؿٚفقاوهمػمه ...،   د اهلل اًمٜمخٕمل()سمـ قمٌ، قمـ ذيؽ  )إُمقي(، قمـ حيٞمك سمـ آدم )اًمٕمجكم(

وُم٣م إمم احلج٤مز سمٛم٘متؾ قمكم، ؾمٗمٞم٤مُن سمـ أُمٞم٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ أُمٞم٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس< وٓ 

 :)ُمٕم٘مر اسمـ مح٤مر(ومٚمام سمٚمٖم٧م قم٤مئِم٦م ظمؼمه أٟمِمدت ىمقل اًم٤ٌمرىمل )ًمٙمقٟمف أُمقي٤ًم(قمت٥م ًمف 

 (5)ٞمٜم٤م سم٤ممإي٤مب اعم٤ًمومروم٠مًم٘م٧م قمّم٤مه٤م واؾمت٘مّر هب٤م اًمٜمقى       يمـــــام ىمـــــّر قم           

أىمقل: رضم٤مًمف إمم ذيؽ ُمقصم٘مقن قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اسمـ إؾمقد < اهتٛمف 

٤ٌّمن وزاد: ىمد خيٓمكء .  اسمـ قمدي سم٤مًمنىم٦م< ًمٙمـ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ صدوق. ووصم٘مف اسمـ طم

وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمت٘مري٥م : صدوق خيٓمكء يمثػمًا. وىم٤مل: اسمـ ٟمٛمػم:  أرضمق أن يٙمقن 

 .صدوىم٤ًم إن ؿم٤مء اهلل

أّن اًمراوي ًمٞمس واطمدًا أو  ٟمصٌّ  (ؿٚفقا)أىمقل: ىمقل يمؾ ُمـ اسمـ ؾمٕمد واًمٌالذري: 

 .سمؾ مج٤مقم٦م، سمؾ هق يِمٕمر سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمت٤مريخ قمغم صمٌقت هذا قمـ قم٤مئِم٦م اصمٜملم، 

.. ٌّْٚٓ ٕ 

ٓ يٛمٙمـ أن ُيرى ص٤مومٞم٤ًم قمغم طم٘مٞم٘متف،  ،يمثػمًا وُم٤م زًمٜم٤م أّن شم٤مريخ اعمقمم قمكم 

ـ اًمٙمذب واًمتدًمٞمس واًمتِمقيف واًم٘مص واًمٌؽم ، سم٠مصقل ؾمٜم٦ّم إّٓ سمتٕمري٦م شم٤مريخ ظمّمقُمف ُم

٦م، ويمذا ُم٤م ضمزم سمف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن< وم٢مّن هذا هق أذ  أهدا  تاًمث٤مسم اًمٜمٌّل 

ؽ .. ًّ  يمت٤مسمٜم٤م اًمذي سملم يديؽ، ومتٛم

                                                                                                                                             
قمٚمٞمف: قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل إصؿ اًمقادقمل ُمـ مهدان. روى قمـ قمكم وقمٌد اهلل وُمنوق. ويم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م، 

 رمحف اهلل. اهـ. اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م.

ٓ يٕمدو راوي، طم٤مًمف، ًمٙمـ ُمـ يٕمٚمؿ طمّج٦م قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ إمج٤مقم٤ًم< إذ دمٝمٞمُؾ اًمٜم٤مىمد ًمٚمسمٕمْمٝمؿ أىمقل: رسمام ضمٝمؾ 

سمٓمٕمـ، ؾمٞمام ُمع ُمـ قَمٚمَِؿ طم٤مًمف  -ذم ٟمٗمًف-ذم ُمٕمروم٦م أطمقاًمف< ومٚمٞمس هق  ه٤مًمف، وىمّمقرضمٝمؾ ٟمٗمس اًمٜم٤مىمد سمح

 ومقصّم٘مف< وم٤مطمٗمظ.

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م .;99، رىمؿ : 949: 6أٟم٤ًمب إذا )ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (5)
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 بـ أيب شٍٔٚن مًٚويٜ( افىِٔؼ 8)

دُمف  يٕم٤ًم أّن ُمٕم٤موي٦م يم٤من هيقى ىمتؾ قمثامن، ًمٞمٙمقن ذًمؽ ذريٕم٦م ًمٞمٕمّم٥مهُم٣م 

< وإّٓ ومال يٜمٝمض ، وؿمقىم٤ًم ٕجم٤مد اجل٤مهٚمّٞم٦مسمرأس قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف< ـمٛمٕم٤ًم سم٤مخلالوم٦م

هل٤م سمٖمػم هذا اًمٙمذب قمغم اهلل ورؾمقًمف واًمٖمدر سم٤مُّٕم٦م..< ومٝم٤مك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٓمرق قمدا ُم٤م ُمر 

 يم٤مٔيت ..

ًٚ بٚخلالؾٜ  مًٚويٜ هيقى ؿتؾ ظثامن: ضًّ

قمـ اسمـ أيب هح أّٟمف يمره : أن ( ;;6)واًمٗمًقي( 6:6)ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؿمٌف 

ّٕف هيقى ؿتؾ ظثامن ريض اهلل ظْفي٤ٌميع ُمٕم٤موي٦م وىم٤مل:   .(5) مٚ ـْٝ ٕبٚيع رجالً أظرف أ

 ظثامن اشتْك مًٚويٜ ؾخذفف: ادًقرحديٞ 

، ىم٤مل: )اًمقاىمدي(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف ىم٤مل: 

 طمدصمٜمل ذطمٌٞمؾ سمـ أيب قمقن، قمـ أسمٞمف..

)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف : وطمدصمٜمل قمٌد احلٛمٞمد سمـ قمٛمران سمـ أيب أٟمس )اًمقاىمدي( ىم٤مل 

 .  )صح٤ميب(، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م   )قمٛمران ، صم٘م٦م خ(، قمـ أسمٞمف  اًمٌخ٤مري وهمػمه دون ـمٕمـ(

 : وطمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب، قمـ قمٛمف. قمـ اسمـ اًمزسمػم. )اًمقاىمدي(ىم٤مل 

)إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ، وصم٘مف اسمـ طمٜمٌؾ واًمٕمجكم وًملم : وطمدصمٜم٤م اسمـ أيب طمٌٞم٦ٌم )اًمقاىمدي(ىم٤مل

قمـ  ٗمن، شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤ٌمس(اعم)، قمـ قمٙمرُم٦م )اًم٘مرر خ م(، قمـ داود سمـ احلّملم  طمديثف مج٤مقم٦م(

 .اسمـ قم٤ٌمس..

ىم٤مًمقا: سمٕم٨م قمثامن سمـ قمٗم٤من سم٤معمًقر سمـ خمرُم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م يٕمٚمٛمف أّٟمف حمّمقر،  

ف< ومٚمام ىمدم قمغم ُمٕم٤موي٦م وأسمٚمٖمف ذًمؽ، ريم٥م وي٠مُمره أن يٌٕم٨م إًمٞمف ضمٞمِم٤ًم هيٕم٤ًم  يٛمٜمٕمقٟم

ذم سمـ أيب سمٙمر أطمرق حمٛمدًا وُمـ ٟمّمٌف أّٟمف < اعمٚمٕمقن ٜم٤مصٌلاًم)ُمٕم٤موي٦م ٟمج٤مئٌف وُمٕمف ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م 

                                                           
 .  5598: 8شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)
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وم٤ًمر ُمـ دُمِمؼ  )اعمجرم اعمّري ص٤مطم٥م احلّرة ًمٕمٜمف اهلل(، وُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم  ضمق  مح٤مر ُمٞم٧م(

ق سم٤مب قمثامن ومدظمؾ وم٠ميم٥م قمٚمٞمف وم٘مٌؾ إمم قمثامن قمنمًا، ومدظمؾ اعمديٜم٦م ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، ومد

 رأؾمف، وم٘م٤مل قمثامن: وم٠ميـ اجلٞمش؟!. وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ٓ واهلل ُم٤م ضمئتؽ إّٓ ذم صمالصم٦م رهط.

مٚ ل خرًا: ؾق اهلل ٓ وصؾ اهلل رمحؽ. وٓ أظز ٕكك وٓ جزاك ظّْ وم٘م٤مل قمثامن: 

 . أؿتؾ إّٓ ؾٔؽ، وٓ يَْؿ ظّع إّٓ مـ أجِؽ

ُمل، إّّن ًمق سمٕمث٧م إًمٞمؽ ضمٞمِم٤ًم ومًٛمٕمقا سمف، قم٤مضمٚمقك وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: سم٠ميب أٟم٧م وأ

ومل يِمٕمر  و()هيٕم٦م اًمٕمدْ وم٘متٚمقك ىمٌؾ أن يٌٚمغ اجلٞمش إًمٞمؽ، وًمٙمـ ُمٕمل ٟمج٤مئ٥م ٓ شم٤ًمير 

يب أطمد، وم٤مظمرج ُمٕمل< ومق اهلل ُم٤م هل إّٓ صمالث ًمٞم٤مل طمتك شمرى ُمٕم٤ممل اًمِم٤مم< وم٢مّّن٤م أيمثر 

 امإؾمالم رضم٤مًٓ، وأطمًٜمف ومٞمؽ رأي٤ًم.

 ُم٤م أذت سمف. وأسمك أن جيٞمٌف إمم ذًمؽ.وم٘م٤مل قمثامن: سمئس 

ومخرج ُمٕم٤موي٦م إمم اًمِم٤مم راضمٕم٤ًم، وىمدم اعمًقر يريد اعمديٜم٦م، ومٚم٘مل ُمٕم٤موي٦م سمذي 

 ذام عمٕم٤موي٦م همػم قم٤مذر ًمف. )=قمثامن(وهق ، اعمروة راضمٕم٤ًم إمم اًمِم٤مم، وم٘مدم اعمًقر قمغم قمثامن

، طمتك ىمدم ومٚمام يم٤من ذم طمٍمه أظمر، سمٕم٨م اعمًقر أيْم٤ًم إمم ُمٕم٤موي٦م، وم٠مهمذ اًمًػم

وي٦م: إّن قمثامن سمٕمثٜمل إًمٞمؽ ًمتٌٕم٨م إًمٞمف اًمرضم٤مل واخلٞمقل، وشمٜمٍمه سم٤محلؼ ٤مقمٚمٞمف وم٘م٤مل عمٕم

 ومتٜمٕمف ُمـ اًمٔمٚمؿ.

. ىم٤مل اعمًقر: ثّؿ ؽر ؾٌر اهلل بفوم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: إّن قمثامن أطمًـ وم٠مطمًـ اهلل سمف، 

ف، ومِمددت قمٚمٞمف. وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ي٤م ُمًقر، شمريمتؿ قمثامن طمتك إذا يم٤مٟم٧م ٟمٗمًف ذم طمٜمجرشم

ىمٚمتؿ: اذه٥م وم٤مدومع قمٜمف اعمقت، وًمٞمس ذًمؽ سمٞمدي. ىم٤مل اعمًقر: صمّؿ أٟمزًمٜمل ُمٕم٤موي٦م ذم 

قمغم رأؾمف، ومام دظمؾ قمكّم داظمؾ، طمتك ىمتؾ قمثامن رمح٦م اهلل قمٚمٞمف  )همروم٦م أقمغم اًمدار(ُمنمسم٦م 

 .(5)وروقاٟمف

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمّمديؼ، اًمٓم٤مئػ.   ;58: 6ُمتٛمؿ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: حمٛمد اًمًٚمٛمل(  (5)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده، سمٛمالطمٔم٦م ـمرىمف إرسمٕم٦م، صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى امإُم٤مم 

، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع اعمت٘مدُملم، ًمٙمـ ُمـ شم٠مظمّر ُمٜمٝمؿ قمغم ىمقًملم< ومال اًمقاىمدي< ومٛمتٙمٚمؿ ومٞمف

 يِمٝمد ًمف .. ، وىمد ُم٣م اًمٌٞم٤من ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ،يٕمتٜمك سمف< ًمرضمح٤من اعمت٘مّدم قمغم اعمت٠مظمر

ًٚ بٚخلالؾٜ فًٍْف  جقيريٜ: خذل مًٚويٜ ظثامن ضًّ

، روى )شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٜمّمقرىم٤مل:  هـ(6:6)أظمرج اسمـ ؿم٦ٌم

هـ صم٘م٦م >;5)ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل  قمٜمف إُم٤مُم٤من يمٌػمان اًمدورىمل واسمـ ؿم٦ٌم، ومٝمق طمًـ(

ىم٤مل: أرؾمؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف إمم  هـ صم٘م٦م خ م(7;5) اًمْمٌٕملىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمقيري٦م خ م(

ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يًتٛمده، ومٌٕم٨م ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف يزيد سمـ أؾمد ضمد ظم٤مًمد 

٤مل ًمف: إذا أشمٞم٧م ذا ظمِم٥م وم٠مىمؿ هب٤م وٓ شمتج٤موزه٤م، وٓ شم٘مؾ: اًمِم٤مهد يرى ُم٤م اًم٘مني، وىم

 .ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م

 ىم٤مل: أٟم٤م اًمِم٤مهد وأٟم٧م اًمٖم٤مئ٥م. 

 وم٠مىم٤مم سمذي ظمِم٥م طمتك ىمتؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف. وم٘مٚم٧م جلقيري٦م: مل صٜمع هذا؟!.

  .(5)ومٞمدقمق إمم ٟمٗمًف، ًمٞم٘متؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف < ىم٤مل: صٜمٕمف قمٛمدًا 

  إؾمٜم٤مده طمًـ ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت .رؾمؾ ُمأىمقل: 

  

                                                           
 .  >>56: 8شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (5)
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 بف واصًٜٔ ظثامن ؽدر حديٞ افٌْل

ومٌٝمذا احلدي٨م، وُم٤م ضمرى ذم ؾم٤مىمٞمتف، ٟم٘مرأ ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؿمٌف ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل 

ؾمٚمٛم٦م سمـ )ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب  )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وروى قمٜمف صم٘مت٤من سمؾ أيمثر( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م رضم٤مء سمـ ؾمٚمٛم٦م

، ىم٤مل: أظمؼمّن قمروة سمـ )ُمقصمؼ صدوق(طمدصمٜم٤م سمنم سمـ قمٌد اهلل اًمًٚمٛمل ىم٤مل: ((5)رضم٤مء اًمتٛمٞمٛمل

ىم٤مٓ:  )أطمد اًمّمح٤مسم٦م( ، وقمق  سمـ ُم٤مًمؽ (، صم٘م٦م)اعم١مذنقمـ ؿمداد سمـ طمل  )صم٘م٦م(رويؿ اًمٚمخٛمل

سمٞمٜمام ٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل سم٤معمديٜم٦م إذ ذيمر اظمتالوم٤ًم يٙمقن ومٞمٜم٤م سمٕمده، وأؿم٤مر إمم قمثامن سمـ 

 .(6)شتفذا يقمئذ أمّ تٌدر هب» قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل:

 .صم٤مسم٧م ُم٘مٓمقع -سمِمٝم٤مدة اًمت٤مريخ–< وُمٕمٜم٤مه طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل

 ؿٚتِتُؿ ٕتّٖمر ظُِٔؿ: مًٚويٜؿقل 

،  خ م(صم٘م٦م )حمٛمد سمـ ظم٤مزم اًميير ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م  (هـ679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

)وصم٘مف اسمـ د سمـ ؾمقيد ، قمـ ؾمٕمٞمخ م(صم٘م٦م )اعمرادي ، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة خ م(صم٘م٦م )قمـ إقمٛمش 

ىم٤مل: صغّم سمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م اجلٛمٕم٦م سم٤مًمٜمخٞمٚم٦م  طم٤ٌمن، وروى قمٜمف صم٘مت٤من وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وهمػمه دون ـمٕمـ(

 ذم اًمْمحك، صمّؿ ظمٓمٌٜم٤م وم٘م٤مل:  )=اًمٙمقوم٦م(

ُّٕؿ  قا، وؿد أظرف أ ـّ ِّقا، وٓ فتهقمقا، وٓ فتحّجقا، وٓ فتز مٚ ؿٚتِتُؿ فته

ّٕام ؿٚتِتُؿ ٕتٖ مر ظُِٔؿ، وؿد أظىٚين اهلل ذفؽ وإٔتؿ فف تًٍِقن ذفؽ، وفُـ إ

 .(7)ـٚرهقن

                                                           
 شِّٜ بـ رجٚء افتّّٔل .  (0)

٤ٌّمن. و أطم٤مديثف اومراد  :وىم٤مل اسمـ قمدي .مٚ بحديثف بٖس :وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ .صدوق :ىم٤مل أسمق زرقم٦موصم٘مف اسمـ طم

وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل يٜمٗمرد قمـ اًمث٘م٤مت  .وٕمٞمػ :ىم٤مل اًمٜم٤ًمئلًمٙمـ  .طمدث سم٠مطم٤مدي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م وهمرائ٥م

 . سم٠مطم٤مدي٨م

  .>68، رىمؿ: 589: 8اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 .  5548: 7شم٤مريخ اعمديٜم٦م )ت: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت(   (6)

 ٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض.. ُم:7499، رىمؿ: ;>5: :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت:يمامل يقؾمػ احلقت(   (7)
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،قمـ إقمٛمش سمف،  )اًمٓمٜم٤مومز خ م(وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م يٕمغم سمـ قمٌٞمد 

ّٕام ؿٚتِتُؿ ٕتٖمر...»سمزي٤مدة:   . (5) شيٚ أهؾ افًراق إ

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد< 

٤ٌّمن ىم٤مل: ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد، يروي قمـ ُمٕم٤موي٦م،روى قمٜمف قمٛمرو سمـ وهق صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ  طم

 . (6)ُمرة

، ويمذا اًمٌخ٤مري ذم  (7)وُمثٚمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ دون ـمٕمـ

 . (8)شم٤مرخيف اًمٙمٌػم، ًمٙمٜمّف ىم٤مل ذم احلدي٨م أقماله: ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف

ؿم٤مهد، ي٘مّمد شمٗمّرد ؾمٕمٞمد سمف، ويمالم اًمٌخ٤مري صحٞمح< ومٚمؿ ٟم٘مػ ًمف قمغم ىمٚم٧م : 

ي٤مت< ومٚم٘مد ىم٤مل: صغّم سمٜم٤م اًمٙمـ شمٗمرد اًمث٘م٦م ًمٞمس سمٓمٕمـ إمج٤مقم٤ًم< ؾمٞمام ذم اًمدراي٤مت ٓ اًمرو

 وهق طمّس ودراي٦م .ُمٕم٤موي٦م. 

ٌّف إمم أّن اسمـ طمجر، ىم٤مل ذم اًمٚم٤ًمن: هق اًمٙمٚمٌل . أي هق: ؾمٕمٞمد سمـ ؾمقيد ـها.(9)وٟمٜم

اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمٙمٚمٌل، وهذا همػم إّول..< وصّم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف أيْم٤ًم اًمٌخ٤مري و

وهمػممه٤م، ُمـ دون ـمٕمـ، سمؾ ىمد صحح ًمف يمّؾ ُمـ احل٤ميمؿ واًمذهٌل ذم همػم ُمقوع ُمـ 

 اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف. وم٤ممإؾمٜم٤مد سمٜم٤مء قمغم هذا صحٞمح دون أدٟمك يمالم .

ًٚ ظذ اخلالؾٜأبق مًِؿ اخلقٓين  : مًٚويٜ يْٚزع ظِٔ

ذيمر حيٞمك سمـ  ىم٤مل يمّؾ ُمـ امإُم٤مم اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح، واًم٘مًٓمالّن ذم امإرؿم٤مد: ىمد

قمـ أيب  -بًْد جٔد-ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمل، أطمد ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري، ذم يمت٤مب صٗملم، ذم شم٠مًمٞمٗمف 

ًٚ دم اخلالؾٜ: َأَو إٔٝ مثِفُمًٚمؿ اخلقّٓن أّٟمف ىم٤مل عمٕم٤موي٦م:   ؟!!!إٔٝ تْٚزع ظِٔ

                                                           
 . 85، رىمؿ: :55ُمتٛمؿ ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)ت: قمٌد اًمٕمزيز اًمًٚمقُمل(  (5)

 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد.48=6، رىمؿ: 4>6: 8صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (6)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.>5، رىمؿ: =6: 8اجلرح واًمتٕمديؾ  (7)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد . 8=59، رىمؿ: ;;8: 7قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من( شم٤مريخ اًمٌخ٤مري )حمٛمد  (8)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد .557، رىمؿ: 77: 7ًم٤ًمن اعمٞمزان  (9)
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ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ٓ، وإّّن ٕقمٚمؿ أّٟمف أومْمؾ ُمٜمّل، وأطمؼ سم٤مُٕمر، وًمٙمـ أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن 

ٔمٚمقُم٤ًم، وأٟم٤م سمـ قمٛمف ووًمٞمف، أـمٚم٥م سمدُمف..< وم٠ْمشمقا قمٚمٞم٤ًم وم٘مقًمقا ًمف يدومع ًمٜم٤م أّن قمثامن ىمتؾ ُم

 ىمتٚم٦م قمثامن .  

 .(5)وم٤مُمتٜمع ُمٕم٤موي٦مش يدخؾ دم افًٌٜٔ وحيٚـّٓؿ إيلّ »وم٠مشمقا قمٚمّٞم٤ًم ومٙمّٚمٛمقه وم٘م٤مل قمكم: 

قمـ يٕمغم سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل:  -ُمع سمٕمض اًمتحريػ-وىمد هده اًمذهٌل ذم اًمًػم ضم٤مزُم٤ًم 

ل أسمق ُمًٚمؿ اخلقّٓن ومج٤مقم٦م عمٕم٤موي٦م: أٟم٧م شمٜم٤مزع قمٚمٞم٤ًم أو أٟم٧م ُمثٚمف؟!. طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: ىم٤م

وم٘م٤مل: ٓ واهلل إّّن ٕقمٚمؿ أّن قمٚمٞم٤ًم أومْمؾ ُمٜمّل وأطمؼ سم٤مُٕمر ُمٜمل، وًمٙمـ أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أن 

قمثامن ىمتؾ ُمٔمٚمقُم٤ًم، وأٟم٤م اسمـ قمٛمف، وإّٟمام أـمٚم٥م سمدُمف، وم٠مشمقا قمٚمٞم٤ًم وم٘مقًمقا ًمف، ومٚمٞمدومع إزم 

 وم٠مشمقا قمٚمٞم٤ًم ومٙمٚمٛمقه سمذًمؽ، ومٚمؿ يدومٕمٝمؿ إًمٞمف.  ىمتٚم٦م قمثامن وأؾمٚمؿ ًمف.

 . (6)ىم٤مل إرٟم١موط: رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 اًمتحريػ. اًم٘مص وُمقوع  -٤م ٟم٘مؾ اًمذهٌلممّ -وىمد اشمْمح 

، وٓ أىمؾ ُمـ أّٟمف يم٤من ُمٕم٤موي٦م آطمتٙم٤مم إمم قمكّم< ومْمٞمحتف وٟمٗم٤مىمفومٗمل اُمتٜم٤مع 

  < ًمذًمؽ أسمك.هيقى ىمتؾ قمثامن

 ..إصقل؟!! ه٤مك ًمؽمى  ًمٙمـ ُمـ هق ُمٕم٤موي٦م ذم ٟمّمقص ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل 

  

                                                           
 ، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م، ُمٍم .649:  54. دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. إرؿم٤مد اًم٤ًمري :>:  57ومتح اًم٤ٌمري  (5)

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م . .4 584: 7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (6)
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 شمًٚويٜ يّقت ظذ ؽر مِتل: »افٌْل حديٞ 

 فُمـ هد هذه إظم٤ٌمر< شمٌٞم٤من ُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمهذا اًمٗمّمؾ اشّمْمح أّن ُم٘مّمقد 

ذم جم٤مهدة همدر اًم٘مرؿمٞملم وإُمقيلم، ٟمْم٤مًٓ قمـ سمٞمْم٦م اًمديـ< وم٠مؿمّد ، يٕمًقب اعمت٘ملم 

وشم٘مٚم٤ٌمت اًمٕمّمقر، وهؿ إئّٛم٦م اخلٚمؼ ، أْن شم٘مرّنؿ اًمدهقر، آٓم أهؾ اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر 

اعمٗمٓمقر، سمٛمٕم٤موي٦م اًمٗم٤مضمر اعمًٕمقر، وطمزسمف اًم٤ٌمهمل اًمٕم٘مقر< ومٚم٘مد يم٤من ىم٤مـم٦ٌم أقمدائف ُمـ 

قمغم همػم اعمّٚم٦م ضم٤مطمديـ ُمٕم٤مٟمديـ، ُم٤مرىملم ُمـ اًمديـ<  -إُمقيلمؾمٞمام -اًمٓمٚم٘م٤مء واعمٜم٤موم٘ملم 

ٟمّص اًمٜمٌل سمٙمٗمر  ٝم٤مكوموإْن زقمٛمقا امإؾمالم سم٤مًمتٚمقيـ، وٟمًتثٜمل ُمـ قمّمؿ اهلل شمٕم٤ممم..< 

 ..ُمٕم٤موّي٦م وأّٟمف يٛمقت قمغم همػم ُمّٚم٦م حمّٛمد 

  ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ضٚوسضريؼ 

)سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قم٤ٌمد اًمدسمري، ص٤مطم٥م قمٌد اًمرزاق، أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜمل إؾمح٤مق 

، ٘م٦م خ م()امإُم٤مم اًمثىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم )ؾمٞمؼ ُمت٤مسمٕم٦م( وسمٙمر سمـ اهلٞمثؿ ((5)صم٘م٦م صدوق

 ، قمـ أسمٞمف)قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن صم٘م٦م خ م( ، قمـ اسمـ ـم٤موس)سمـ راؿمد إُم٤مم صم٘م٦م خ م( أٟم٠ٌمٟم٤م ُمٕمٛمر

يىِع ظُِٔؿ مـ »، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل وم٘م٤مل: )صم٘م٦م خ م(

  .شهذا افٍٟ رجؾ يّقت ظذ ؽر مِتل

ىمد ووع  ،أيب قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ويمٜم٧م شمريم٧م

 .ؾىِع مًٚويًٜمف ووقء، ومٙمٜم٧م يمح٤مسمس اًمٌقل خم٤موم٦م أن جيلء، ىم٤مل: 

 .(6)ش هق هذا»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 . صم٘م٤مت رواشمفإؾمٜم٤مده صحٞمح، أىمقل: 

، يمٗم٤مر ذم احل٘مٞم٘م٦م اعمقمم اًمزسمدة: ومٝمذه هل طم٘مٞم٘م٦م هذا اًميب ُمـ ظمّمقم و

هٝمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ُم٘مدار ُم٤م يم٤من يٕم٤مٟمٞمف واجلقهر، يزقمٛمقن امإؾمالم يمذسم٤ًم ذم اعمٔمٝمر، وُمـ 

                                                           
 دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد . . 8>54، رىمؿ: =78: 5اٟمٔمر شمرمجتف ًمزاُم٤ًم ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان   (5)

 . 7:6، رىمؿ : :56:  9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(   (6)
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صٚمقات اهلل قمٚمٞمف، ومٛمٜم٤موؤه< يمٛمٕم٤موي٦م، ٓ يِمؼ هلؿ هم٤ٌمر ذم امإحل٤مد، وٓ يٖمٚمٌٝمؿ هم٤مًم٥م 

ذم ُمٕمؽمك اجلحقد واًمٕمٜم٤مد، أو يًٌ٘مٝمؿ ؾم٤مسمؼ ذم اًمرد قمغم رّب اًمٕم٤ٌمد، وؾمٞم٠ميت ىمري٤ًٌم أّن 

ت اسمـ < ومٚم٘مد ُم٤م ُمٕم٤موي٦م ُمٜم٤مومؼ يمام هق ُم٘مت٣م طمدي٨م اًمدسمٞمٚم٦م اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل

 اعمٚمٕمقٟم٦م، آيمٚم٦م إيم٤ٌمد، سم٤مًمدسمٞمٚم٦م.. هٜمد

يم٤من خي٤م  أن يٙمقن أسمقه هق اخل٤مرج ، وصمّٛم٦م أُمر ومٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 ُمـ اًمٗم٩م..< ًمٙمـ عم٤مذا أسمقه دون اخلالئؼ؟!!!. 

ّٟ وأُمر آظمر< ومٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىمد أوحك ىم٤مئدًا يمٌػمًا جلٞمقش  ، ـٚؾر افٍ

٤م سمدا؟! وىمد روي أّٟمف ٟمدم قمغم ذًمؽ أؿمّد اًمٜمدم، وٓت ُمٕم٤موي٦م، ذم صٗملم، ومام قمدا ممّ 

 ..قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو  ؾم٤مقم٦م ُمٜمدم !!. يِمٝمد حلدي٨م
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 شإذا رأيتؿ مًٚويٜ ظذ مْزي ؾٚؿتِقه: »حديٞ

 )صم٘م٦م سم٤مـمالق(ىم٤مل: وطمدصمٜمل إسمراهٞمؿ سمـ اًمٕمال  اًمٌٍمي (=;6)أظمرج اًمٌالذري 

ي٘مقل، ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ  صدوق طمًـ احلدي٨م()سمـ ؾمٚمٞمامن اعمزّن،  ىم٤مل، ؾمٛمٕم٧م ؾمالُم٤م أسم٤م اعمٜمذر

، قمـ قمٌد اهلل سمـ )إؾمدي صم٘م٦م خ م( طمدصمٜمل زر سمـ طمٌٞمش )اعم٘مرىء امإُم٤مم، صم٘م٦م خ م( هبدًم٦م

إذا رأيتؿ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن خيىٛ ظذ ادْز ؾٚرضبقا »ُمًٕمقد ىم٤مل، ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 . (5)شظَْف

اهلل سمـ ُمًٕمقد  قمـ زر قمـ قمٌد ،قمـ قم٤مصؿ ،وىم٤مل: وروى احلٙمؿ سمـ فمٝمػم

 سمٛمثٚمف.

< رضم٤مًمف صم٘م٤مت< اًمٕمال  صم٘م٦م وهذا اإلشْٚد حًـ، احلديٞ صحٔحأىمقل: 

سم٢مـمالق، وامإُم٤مم قم٤مصؿ ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وؾمالم شمٚمٛمٞمذه، إيمثر قمغم أّٟمف 

  .(6)ٓ سم٠مس سمف صدوق، وهق ُمـ يم٤ٌمر اًم٘مّراء..< ؿمٞمخ ًمٚم٘م٤مرىء اًمٙمٌػم يٕم٘مقب 

ومٚمف ؿم٤مهد قمـ ، ف ذيؽ ، يمام أّن اسمـ ُمًٕمقد مل يٜمٗمرد ومل يٜمٗمرد ؾمالم ..، وم٘مد شم٤مسمٕم

 أيب ؾمٕمٞمد وؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ وضم٤مسمر إٟمّم٤مري، ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط أن .. 

 احلًـ افٌكي مرشؾ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك وأسمق ُمقؾمك إؾمح٤مق ( هـ6;7)وأظمرج اًمٌالذري 

احلًـ ىم٤مل،  اًمٗمروي ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ وإقمٛمش قمـ

، ومؽميمقا أُمره ومٚمؿ يٗمٚمحقا ومل شإذا رأيتؿ مًٚويٜ ظذ مْزي ؾٚؿتِقه»ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(7)يٜمجحقا 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .>;7، رىمؿ : 574: 9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(   (5)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد . ==8، رىمؿ : 8>6:  8ي٥م اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر هتذ  (6)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .=:7، رىمؿ : >56: 9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(   (7)
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أىمقل: ُمرؾمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، ضمرير ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 

ويقؾمػ سمـ ُمقؾمك صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، وىمد شمقسمع سم٠ميب ُمقؾمك< إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، 

قمغم أّن إقمٛمش ىمد شمقسمع أيْم٤ًم سم٢مؾمامقمٞمؾ، و هق: اسمـ هرُمز اًمٌجكم،  وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق،

 إُم٤مم احلرُملم قمـ اًمِم٤مومٕملوىم٤مل امإُم٤مم اًمزريمٌم: طمٙمك  صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من.

 .(5)ُمراؾمٞمؾ احلًـ اًمٌٍمي قمٜمده ُمًتحًٜم٦م نّ أ

ـَ  افٌْل  ًَ  فًْٓؿ اهلل مجًًٔٚ  مًٚويٜ وأبٚه وأخٚهَف

ذم أٟم٤ًمسمف: طمدصمٜم٤م ظمٚمػ، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث سمـ ( هـ=;6)اًمٌالذري امإُم٤مم ىم٤مل 

ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من، قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم أم ؾمٚمٛم٦م أن اًمٜمٌل يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ومٛمّر أسمق 

ؾمٗمٞم٤من قمغم سمٕمػم، وُمٕمف ُمٕم٤موي٦م وأخ ًمف، أطمدمه٤م ي٘مقد اًمٌٕمػم، وأظمر يًقىمف، وم٘م٤مل 

 .(6)ش فًـ اهلل احلٚمؾ وادحّقل وافَٚئد وافًٚئؼ»رؾمقل اهلل: 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى اسمـ ضمٝمامن وهق صم٘م٦م< 

 .وصم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ ُمٕملم وأسمق داود واسمـ طم٤ٌمن واًمٗمًقي

 وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ٓ سم٠مس سمف.  

: روي قمٜمف قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م أطم٤مدي٨م ٓ يروهي٤م همػمه وأرضمق هـ( 7:9) وىم٤مل اسمـ قمدي

 . (7)أّٟمف ٓ سم٠مس سمف

 . (8)ديثف قمج٤مئ٥م يٕمّد ذم اًمٌٍميلموىم٤مل اًمٌخ٤مري: ذم طم

صم٘م٦م سم٢مـمالق ُمـ ؿمٞمقخ ُمًٚمؿ، وهق إُم٤مم اًم٘مراءة  -يمام ىمٚمٜم٤م أقماله-وظمٚمػ ىمٚم٧م: 

 .ٝماماعمٕمرو ، وقمٌد اًمقارث هق اًمٕمٜمؼمي اًمٌٍمي، صم٘م٦م قمغم ذـم

                                                           
 . أوقاء اًمًٚمػ، اًمري٤مض.8>8اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح)ت: زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ حمٛمد(:   (5)

 . ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .4;7، رىمؿ : >56: 9ذري( أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌال  (6)

 .69>رىمؿ:  . >89:  8اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل)ت : قم٤مدل اعمقضمقد(   (7)

 دائرة اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد. . 58: 8اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر   (8)
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 شمًٚويٜ دم تٚبقت مٍَؾ ظِٔف دم جْٓؿ: »حديٞ

ق قمقاٟم٦م، قمـ : طمدصمٜمل ظمٚمػ سمـ هِم٤مم اًمٌزار، طمدصمٜم٤م أسم(هـ=;6)ىم٤مل اًمٌالذري 

مًٚويٜ دم تٚبقت مٍَؾ ظِٔف دم »إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(5)ش جْٓؿ

أىمقل: ُمرؾمؾ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى 

 ، وهق امإُم٤مم اًمث٘م٦م اعم٘مرىء اًمٌزار< مل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري. ظمٚمػ ؿمٞمخ ُمًٚمؿ

ـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، روى قمـ أهمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙم٤ٌمر، ُمسمـ أيب اجلٕمد قم٤ممل وؾم٤ممل 

 .، ومٚمٞمٜمٔمر وحيرروىمٞمؾ: مل يًٛمع ُمـ قمٛمر

 ذب اخلّر جٓٚرًا !!!ًتحّؾ مًٚويٜ ي

< ومٝمذا واطمد ُمٜمٝم٤م<  ُمـ أراد دًمٞمالً صحٞمح٤ًم قمغم همدريمّؾ إُّم٦م سمرؾم٤مًم٦م حمٛمد

شم٤مريم٦م قمٚمٞم٤ًم سم٤ميٕم٧م ذي٥م اخلٛمر هذا قمغم اخلالوم٦م واًمٜمٍمة، -إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل -وم٤مُّٕم٦م 

 .دون سمٞمٕم٦م وٓ ٟمٍمة -سمٜمص طمدي٨م اًمٖمدير-وهق ُمقمم اخلالئؼ 

وٓ خيٗمك وم٢مّن ُمًتحؾ اخلٛمر يم٤مومر إمج٤مقم٤ًم. سمخال  ُمـ ينمهب٤م قمّمٞم٤مٟم٤ًم ومٝمذا ٓ 

 يٙمٗمر إمج٤مقم٤ًم أيْم٤ًم..

أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيد سمـ احل٤ٌمب، طمدصمٜمل طمًلم، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمريدة 

شمٞمٜم٤م أُ  شمٞمٜم٤م سم٤مًمٓمٕم٤مم وم٠ميمٚمٜم٤م، صمؿَّ ٤موي٦م، وم٠مضمٚمًٜم٤م قمغم اًمٗمرش، صمّؿ أُ ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وأيب قمغم ُمٕم

 ُمف رؾمقل اهلل. سم٤مًمنماب ومنمب ُمٕم٤موي٦م، صمّؿ ٟم٤مول أيب، صمّؿ ىم٤مل: ُم٤م ذسمتف ُمٜمذ طمرّ 

اسمـ واىمد : هق ، : إؾمٜم٤مده ىمقي، طمًلم ذم ه٤مُمش اعمًٜمد  إرٟم١موطؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

٦م وذم اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، وهق روى ًمف أصح٤مب اًمًٜمـ، وطمديثف ذم ُمًٚمؿ ُمت٤مسمٕم ،اعمروزي

 .  (6) صدوق ٓ سم٠مس سمف، وسم٤مىمل رضم٤مل امإؾمٜم٤مد صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                           
 . ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .4;7، رىمؿ : >56: 9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م . سمػموت. 85=66، رىمؿ: 69: >7)ت:إرٟم١موط(  ُمًٜمد أمحد  (6)
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 . (5)وىم٤مل محزة اًمزيـ: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

ودم ـالم مًٚويٜ  ،: رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحذم اعمجٛمع  وىم٤مل اهلٞمثٛمل

  .(6) رء ترـتف

 رءابـ افَٔؿ: مل يهح دم ؾوٚئؾ مًٚويٜ 

ـُ اًم٘مّٞمؿ (هـ>6;)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل شمٚمٛمٞمذ  ذم اعمٜم٤مر: وُمـ ذًمؽ ُم٤م ووٕمف  (هـ95;)، اسم

سمٕمض ضمٝمٚم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذم ومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م اسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من..< ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف: ٓ 

 . (7)... يّمح ذم ومْم٤مئؾ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٜمٌل رء

  

                                                           
 . دار احلدي٨م ، اًم٘م٤مهرة .7;>66، رىمؿ: 7;8: :5ُمًٜمد أمحد)ت:محزة اًمزيـ(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة. 466>، رىمؿ: 86: 9جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

. اعمٓمٌققم٤مت 79، ومّمؾ: >68، رىمؿ: :55اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ ذم اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ )ت: أسمق همّدة(:  (7)

 امإؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م .
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 ( مروان بـ احلُؿ9)

 هذا اًمٗمّمؾ اعمٝمؿ، هق شمٜم٘مٞم٦م شم٤مريخ ّن ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ هذه اًمٕمٜم٤مويـ ذموم٢مٓ شمٖمٗمؾ 

وطم٘مٞم٘م٦م ُمـ اًمِمقائ٥م ، وهذا ٓ يتؿ إّٓ سم٤مًمقىمق  قمغم ُم٤مهّٞم٦م ظمّمقُمف  اعمقمم قمكّم 

سم٤مٕصقل اًمٜمٌقّي٦م اًمّمحٞمح٦م< ومٌٕمْمٝمؿ يمذسم٦م ُمٚمٕمقٟمقن، وسمٕمْمٝمؿ أوٓد زٟم٤م، ُمٜم٤موئٞمف 

 ُمِمقه٦م ُمـ دون هذا.  وسمٕمْمٝمؿ ُمٜم٤موم٘مقن< إذ يمّؾ ىمدؾمّٞم٦م قمكمّ 

، ىمد ٟمِم٠مت قمغم اًمٜمّم٥م، وقمغم إُمقّي٦م دوًم٦م سمٜمل ُمروان أنّ وُمـ صمّؿ ٓ خيٗمك 

ٌّٝم سمٖمض قمكمّ  < ؿ اعم٘مّدؾم٦مٝمئاؾمام٠مىمتؾ ُمـ يتًّٛمك سمؿ وُمٕم٤مداهتؿ، سمؾ وأهؾ اًمٌٞم٧م، وقمغم ؾم

، ؾمٞمام سمٜمل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إصقل اًمٜمٌقّي٦م ذم هذا اًميب ُمـ ظمّمقم اعمقمم قمكّم ومٝم٤مك 

 ُمروان.. 

ـَ احلُؿ وابْف مروان ومٚ وفدا افٌْل  ًَ  ومٚمٕمٜمٝمؿ اهلل َف

 افىريؼ إول: ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ أيب ( 685)أظمرج امإُم٤مم أمحد 

قمٜمد اًمٜمٌل، وىمد  ٤م ضمٚمقؾم٤مً أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜمّ 

 .ذه٥م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يٚمٌس صمٞم٤مسمف ًمٞمٚمح٘مٜمل

ـّ »قمٜمده:  وٟمحـاًمٜمٌّل وم٘م٤مل   .شظُِٔؿ رجؾ فًغ فٔدخِ

ومقاهلل ُم٤م زًم٧م وضماًل، أشمِمق  داظمالً وظم٤مرضم٤ًم، طمتك دظمؾ ومالن، وم٘م٤مل قمٌد اهلل : 

 . يًْل احلُؿ

إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

سمـ طمٜمٞمػ إٟمّم٤مري، ومٛمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، همػم قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ، وهق اسمـ قم٤ٌمد 

 .(5)ٚمؿرضم٤مل ُمً

                                                           
 اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.. 964:، رىمؿ : 5;:  55إرٟم١موط( ت: ؿمٕمٞم٥م ُمًٜمد أمحد ) (5)
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 افىريؼ افثٚين: ظٌد اهلل بـ افزبر .

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م اًمِمٞم٤ٌمّن ذم ُمًٜمده  أظمرج امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ

اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ اًمِمٕمٌل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، 

ًٚ، ومٚ فَد فًـ رشقل اهللورب هذه اًمٙمٕم٦ٌم، »وهق ُمًتٜمد إمم اًمٙمٕم٦ٌم، وهق ي٘مقل:   ؾالٕ

 . شوفد مـ صٌِف

 . (5)ىم٤مل إرٟم١موط: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم

 . (6)وىم٤مل إًم٤ٌمّن: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

  

                                                           
 . >5:6، رىمؿ : 95:  :6ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (5)

 . 7684، رىمؿ : 64;:  ;اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمّن  (6)
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 يًِـ  مـ ٓ يًتحؼ افًِـ !!! افٌْل صٌٜٓ:

رّد ، وهمػمهؿ ُمـ اعمٓمروديـ إؿمٙم٤مل ذراري اًم٘مرؿمٞملم هذا، ُمـ سمٜمل أُمٞم٦ّم وُمروان

ٓ يْىؼ ظـ أّن اًمٜمٌل ؾمٞمد إيمقان: ، اًمٗمرىم٤من  ٗمّمٞمحرضب ًموسيح اًم٘مرآن،  قمغم

أّن اًمٜمٌل احلٍُم..< أي ، ومٛمـ إدًّم٦م اًمٍمحي٦م ذم رّد هذا اًميب ُمـ اًمًخ٤موم٤مت  اهلقى

 < ه٤مك اًمٜمّص قمغم هذا..ٓ يٚمٕمـ إٓ ظّمّمقص ُمـ اٟمتٝمؽ طمرُم٤مت اهلل اٟمتٝم٤ميم٤ًم قمٔمٞمامً 

ك، صمٜم٤م طم٤مُمد سمـ احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ أمحد سمـ اًمًامأظمرج 

ؾمٝمؾ اًمثٖمري، صمٜم٤م قم٤مرم سمـ اًمٗمْمؾ، صمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، قمـ أيقب، وُمٕمٛمر، واًمٜمٕمامن سمـ 

مٚ فًـ رشقل اهلل »راؿمد، قمـ اًمزهري، قمـ قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: 

 وٓ رضب سمٞمده ؿمٞمئ٤م ىمط إّٓ أْن ييب هب٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وٓ ؾمئؾ قمـ رء ىمط، مًِاًم مـ فًْٜ تذـر

إّٓ أن تْتٓؽ ، ومٛمٜمٕمف، إّٓ أن ي٠ًمل ُم٠مصماًم يم٤من أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف، وٓ اٟمت٘مؿ ًمٜمٗمًف ُمـ رء ىمط ي١مشمك إًمٞمف

 سملم أُمريـ ىمط إّٓ اظمت٤مر أينمه٤م، ويم٤من إذا ػّم ومٞمٙمقن هلل يٜمت٘مؿ، وٓ ظُم  حرمٚت اهلل

 ش.٤مس سم٤مخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦مأطمدث اًمٕمٝمد سمجؼميؾ يدارؾمف يم٤من أضمقد اًمٜمّ 

 .(5)واوم٘مف اًمذهٌل : هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىم٤مل احل٤ميمؿ

وأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ، وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م 

مح٤مد سمـ زيد، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر سمـ راؿمد، وٟمٕمامن ىم٤مل قمٗم٤من: أو أطمدمه٤م قمـ اًمزهري، قمـ 

، وٓ اٟمت٘مؿ مـ فًْٜ تذـرمٚ فًـ رشقل اهلل مًِاًم قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 

 . (6)... إّٓ أن تْتٓؽ حرمٚت اهللًمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم ي١مشمك إًمٞمف، 

 ئّٛم٦مأصم٤ٌمت.أطمٗم٤مظ، صم٘م٤مت : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم< رواشمف ىمٚم٧م

أظمؼمٟم٤م أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذم ومْم٤مئٚمف ىم٤مل:  (هـ8=6)وأظمرضمف اسمـ اًمييس 

٤مد سمـ زيد، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ راؿمد، حمٛمد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .8667، رىمؿ : 4;::  )ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( 6ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف  (5)

٤ٌّمس .;:7:  5ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   (6)  . دار ص٤مدر، سمػموت. ت : إطم٤ًمن قم
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مٚ فًـ »وُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مًم٧م: 

ظز وجؾ  إّٓ أن تْتٓؽ حمٚرم اهلل وٓ اٟمت٘مؿ ُمـ رء ي١مشمك إًمٞمف،، رشقل اهلل مًِاًم مـ فًْٜ تذـر

 .(5)ش ؾُٔقن هق هلل ظز وجؾ يْتَؿ

اًمِمٞمخلم< رضم٤مًمف صم٘م٤مت طمّٗم٤مظ أصم٤ٌمت وم٘مٝم٤مء  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط

 إمج٤مقم٤ًم .

 اًمزسمدة : مل يٚمٕمـ اًمٜمٌل إّٓ ُمـ اٟمتٝمؽ طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم .

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، ؾمقري٤م، ت: همزوة سمدير .7>، رىمؿ : 96:  96ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ٓسمـ اًمييس   (5)
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ّٜٔ بّحّد وآل حمّد  ؽدر بْل أّم

ترـقا افًْٜ مـ »وىمد ُم٣م قمـ اسمـ قم٤ٌمس صحٞمح٤ًم: < ٞمٝمٜم٤مٓ يًت٘مَم هذا ه

 ومٝم٤مك ٟمحقه .. شبٌض ظع

ّٜٔأّول مـ يٌّر شّْ : »افٌْل حديٞ   شتل رجٌؾ مـ بْل أم

ذم إوائؾ: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م ( ;>6)ىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ 

قمق ، قمـ اعمٝم٤مضمر سمـ خمٚمد، قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، قمـ أيب ذر، أّٟمف ىم٤مل ًمٞمزيد سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من: 

 . (5)شأّول مـ يٌّر شْتل رجٌؾ مـ بْل أمٜٔ»ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 . (6)إشْٚده حًـ : ىم٤مل إًم٤ٌمّن

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ قمغم أىمؾ اًمت٘م٤مدير< ومرضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم همػم اعمٝم٤مضمر، 

وىمد وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم واسمـ اًمّمالح: ص٤مًمح. وىم٤مل اًم٤ًمضمل: 

صدوق ُمٕمرو ، وًمٞمس ُمـ ىم٤مل ومٞمف جمٝمقل سمٌمءاهـ. وىمد أورده اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء< 

 . وهق يمام شمرى .(7)يٙمت٥م طمديثف، ًمٞمس طمديثف سمذاك، وًمٞمس سم٤معمتلمًم٘مقل أيب طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ 

 ..وىمد شمقسمع سمام أظمرضمف

اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف قمـ هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ أيب ظمٚمدة، قمـ قمق ، وأظمرضمف  

أول مـ يٌدل شْتل رجؾ »قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، قمـ أيب ذر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 . (8)شمـ بْل أمٜٔ

                                                           
 . دار اخلٚمٗم٤مء، اًمٙمقي٧م، ت : حمٛمد اًمٕمجٛمل. ;;إوائؾ )اسمـ أب قم٤مصؿ( :   (5)

 . =8;5، رىمؿ : =76:  8اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م)إًم٤ٌمّن(   (6)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اًمديمـ، اهلٜمد .  9:7، رىمؿ : 767:  54هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (7)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض .;;>79، رىمؿ : 6:4:  ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (8)
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ح< رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، همػم هقذة، قمغم أّن أسم٤م وإؾمٜم٤مده طمًـ صحٞم

ظمٚمدة، ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ، وهقذة وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىمد 

 اشمٗم٘مقا قمغم أّٟمف صدوق .

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ سم٤مًمقيف، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد وأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أيب محزة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م محٞمد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م طمج٤مج سمـ حمٛمد

ـٚن أبٌض »سمـ هالل، حيدث، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٓمر ، قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل، ىم٤مل: 

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ش ، وبْق حٍْٜٔ، وثَٔػبْق أمٜٔإحٔٚء إػ رشقل اهلل 

 .(5)، وواوم٘مف اًمذهٌلاًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه

ّٞم٦م < عم٤م قمٚمؿ رضورة أّن اهلل يٌٖمض يمؾ ُمـ ىمٚم٧م: وٓزُمف أّن اهلل يٌٖمض سمٜمل أُم

 .  يٌٖمْمف اًمٜمٌل

  

                                                           
 ػموت.اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سم . 6>8>، رىمؿ: >96: 8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)
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 مقشك إصًري قأب( 01)

 ..مل ٟمجد ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمتٚمقٟم٤ًم يم٠ميب ُمقؾمك آؿمٕمري هذا< ومٝم٤مك هذا اعمقضمز ًمؽمى 

 ظذ افٍُٚر يدظق ظذ أيب مقشك بدظٚء افٌْل  ظع 

ٗمر سمـ قمقن، طمدصمٜم٤م أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ضمٕم

ؾمٗمٞم٤من، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: يم٤من 

اًمٜمٌل يّمكم ذم فمؾ اًمٙمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ وٟم٤مس ُمـ ىمريش، وٟمحرت ضمزور سمٜم٤مطمٞم٦م 

 ُمٙم٦م، وم٠مرؾمٚمقا ومج٤مءوا ُمـ ؾماله٤م وـمرطمقه قمٚمٞمف، ومج٤مءت وم٤مـمٛم٦م، وم٠مًم٘متف قمٜمف، وم٘م٤مل: 

ٕيب جٓؾ ..< ِٓؿ ظِٔؽ بَريش، افِٓؿ ظِٔؽ بَريشافِٓؿ ظِٔؽ بَريش، اف»

بـ هنٚم، وظتٌٜ بـ ربًٜٔ، وصٌٜٔ بـ ربًٜٔ، وافقفٔد بـ ظتٌٜ، وأيب بـ خِػ، وظٌَٜ بـ 

 . (5)ىم٤مل قمٌد اهلل: ومٚم٘مد رأيتٝمؿ ذم ىمٚمٞم٥م سمدر ىمتغمش. أيب مًٔط

 ..  قمكمّ اعمقمم قمغم اًمٙمّٗم٤مر، أُّم٤م  هذا ُم٤م يم٤من يدقمق سمف اًمٜمٌل

، ىم٤مل: )سمـ سمِمػم اًمًٚمٛمل، طم٤مومظ صم٘م٦م خ م( طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ :(679)أيب ؿمٞم٦ٌم  وم٘مد ىم٤مل اسمـ

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ )سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ، خ م( أظمؼمٟم٤م طمّملم

 ذم ىمٜمقشمف: قمكّم صالة اًمٖمداة، ىم٤مل: وم٘مٜم٧م، وم٘م٤مل  ، ىم٤مل: صٚمٞم٧م ُمع قمكمّ )اعمزّن، صم٘م٦م( ُمٕم٘مؾ

، وظّرو بـ افًٚص وأصٔٚظف، وأيب افًِّل افِٓؿ ظِٔؽ بًّٚويٜ وأصٔٚظف»

 .(6)شوأصٔٚظف )=أبق مقشك إصًري(وأصٔٚظف، وظٌد اهلل بـ ؿٔس 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اسمـ ُمٕم٘مؾ، مل خيرج ًمف 

 . ، شمٙمٚمٛمقا ذم روايتف قمـ أسمٞمف وم٘مط< ًمّمٖمرهاًمِمٞمخ٤من، وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق

 .مقشك إصًري أيباشؿ  ظٌد اهلل بـ ؿٔس، هقوٟمٜمٌف أّن 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت : حمٛمد اًمٜم٤مس .78=6، رىمؿ : 88:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 . اًمرؿمد اًمري٤مض، ت : يمامل يقؾمػ احلقت .494;، رىمؿ : >54:  6ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (6)



  ظع أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ   ..........................................................................     211

 ٤موأسمسمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، ٠مدٟمك ُم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمّملم شمٕمٓمل أّن طمٙمؿ ُمٕم٤موي٦م وم احل٤مصؾ:

أو أهؾ اًمٕمذاب ،  أو اعمٜم٤موم٘ملم، ، هق طمٙمؿ اًمٙمّٗم٤مر وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمقؾمك إؿمٕمري

 ..إًمٞمؿ

سيح سمٜمٗم٤مق أيب روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ، وهق هذا طمدي٨م طمذيٗم٦م سملّم : ٧مىمٚم

 ..ٕمري< ومٝم٤ميمفُمقؾمك إؿم
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 مقشك إصًري مْٚؾؼ !! ٚأبحديٞ حذيٍٜ أّن 

سمًٜمٍد صحٞمح ىم٤مل:  -وهمػمه-اًمٗمًقي ذم شم٤مرخيف   (هـ;;6)ضم٤مء ومٞمام أظمرضمف يٕم٘مقب 

قمٛمش، قمـ ؿم٘مٞمؼ  طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ أسمٞمف قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ إ

، وم٘م٤مل بق مقشك ادًجدظٌد اهلل بـ مًًقد وأىم٤مل: يمٜم٤ّم ُمع طمذيٗم٦م ضمٚمقؾم٤ًم، ومدظمؾ 

وؾمٛمت٤ًم سمرؾمقل اهلل  قمٌد اهلل (5)ٓا  صمّؿ ىم٤مل: إّن أؿمٌف اًمٜم٤مس هدي٤ًم ودَ  . أحدمهٚ مْٚؾؼ  طمذيٗم٦م:

 .(6)سمـ ُمًٕمقد

وقمٜمٕمٜم٦م إقمٛمش قمـ ؿم٘مٞمؼ حمٛمقًم٦م  <إشْٚده صحٔح ظذ ذط افنٔخغأىمقل:  

 قمغم آشمّم٤مل<ىم٤مًمف اًمذهٌل، ُم٣م سمٞم٤من ذًمؽ ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت. 

 افٌّْل فًـ أبٚ مقشك إصًري فِٜٔ اجلّؾ :حديٞ ظاّمر

ذم اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ احلًلم اًمّمقذم، طمدصمٜم٤م   (هـ7:9)أظمرج اسمـ قمدي 

حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ اًمٕمٓم٤مر، طمدصمٜم٤م طمًلم إؿم٘مر قمـ ىمٞمس قمـ قمٛمران سمـ فمٌٞم٤من، 

 ُمع قماّمر ومج٤مء أسمق ُمقؾمك وم٘م٤مل: ُم٤مزم وُم٤مًمؽ، قمـ أيب حيٞمك طمٙمٞمؿ ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًمً 

 أًم٧ًم أظم٤مك؟!!. 

 . شًّٝ رشقل اهلل يًِْؽ فِٜٔ اجلّؾىم٤مل: ُم٤م أدري إّٓ أّّن 

ؿد صٓدت افًِـ ومل أصٓد ىم٤مل أسمق ُمقؾمك: إّٟمف ىمد اؾمتٖمٗمر زم!!. ىم٤مل قمامر: 

 . آشتٌٍٚر

ىم٤مل اسمـ قمدي ُمٕم٘م٤ًٌم: هذا احلدي٨م يروى ُمـ هذا اًمٓمريؼ، ويرويف هذا اًمِمٞمخ 

ا قمٜمده ُمـ هذا اًميب قمج٤مئ٥م، وهق ُمٜمٙمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ، وحمٛمد سمـ قمكم هذ

 . (7)احلدي٨م، واًمٌالء ومٞمف قمٜمدي ُمـ حمٛمد سمـ قمكّم سمـ ظمٚمػ، ٓ ُمـ طمًلم إؿم٘مر

                                                           
 . .>68: 55ُمـ سمٕمض، ومه٤م اًمًٙمٞمٜم٦م وطمًـ اعمٜمٔمر. اٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب  فاًمَدل  واهلدي ىمري٥م سمٕمْم (5)

 .. 8=7: 6، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 7=: 67، شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 5;;: 6اًمٗمًقي  شم٤مريخ (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 5=8، رىمؿ ::67: 7اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )ت: قم٤مدل اعمقضمقد ، وقمكّم ُمٕمقض(  (7)
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< رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، ذم سمٕمْمٝمؿ، ًملم يًػم. إشْٚده حًـ صحٔحأىمقل: سمؾ 

، صم٘م٦م صدوق سم٢مـمالق. ؾمٛمع اعمقمم حُٔؿ بـ شًد افُقدم احلٍْلوطمٙمٞمؿ أسمق حيٞمك، هق: 

 قماّمر وأسم٤م ُمقؾمك وهمػمهؿ.قمٚمٞم٤ًم و

وىمقل اسمـ قمدي أقماله  ُمّم٤مدرة ىمٌٞمح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م< إذ مل يٓمٕمـ ذم اسمـ ظمٚمػ اًمٕمّٓم٤مر، 

ٌّح اهلل ..وهق صم٘م٦م، ُمـ أطمد ؾمقاه< واسمـ قمدي ٟمٗمًف مل يٓمٕمـ ومٞمف إّٓ هبذا احلدي٨م < ىم

 اًمتٜم٤ميمد؟!!

وًم٘مد شمٕمّ٘م٥م اسمـ طمجر واًمًٞمقـمل وهمػممه٤م يمٚمٛم٦م اسمـ قمدي هذه وم٘م٤مًمقا، واًمٚمٗمظ 

ًٚ حًـ افَْؾّول: ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر: ًمأل  . (5)ـٚن افًّىٚر ثَٜ مٖمقٕ

: ىم٤مل اسمـ قمدي : واًمٌالء ُمـ اًمٕمٓم٤مر ٓ ُمـ طمًلم.  ذم اًمٚمئ٤مممء وىم٤مل اًمًٞمقـمل

 . (6)ىمٚم٧م )=اًمًٞمقـمل(: اًمٕمٓم٤مر وصم٘مف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف

ٞمح ، وإّٓ  قمٜمد اسمـ طمجر واًمًٞمقـمل وهمػممه٤م، صم٤مسم٧م صحإؾمٜم٤مده أّن ٓزُمف : ىمٚم٧م 

. وأؿمػم إمم أن اسمـ اجلقزي ذيمر احلدي٨م ذم ُمقوققم٤مشمف، ومل يٓمٕمـ ومٞمف فعم٤م يم٤مومحقا قمٜم

ومّم٤م يْمحؽ اًمثٙمغم أّن < ..أو ومٙمر سمٌمء ؾمقى اعمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ٓسمـ قمدي دون أّي ٟمٔمر 

 ؟!. (7)مٚ أدري مٚ وجف هذا افَقلامإُم٤مم اًمذهٌل عم٤ّم مل جيد قمّٚم٦م ذم إؾمٜم٤مده ىم٤مل: 

ٌّح اهلل اًمتٛمٖمٗمؾ.ىمٚمٜم٤م: سمؾ   شمدري ورّب حمّٛمد!!. وىم

  

                                                           
 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد. >>=. رىمؿ: 4=6: 9ًم٤ًمن اعمٞمزان  (5)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.   .5=7:  5اًمٚمئ٤مممء اعمّمٜمققم٦م)ت: صالح قمقيْم٦م(   (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.6>. رىمؿ : 8=7: 6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(  (7)
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 شواّل وأواّل  )=أبق مقشك وظّرو بـ افًٚص(احلُامن »حديٞ: 

أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ أمحد سمـ قمٌدان، أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ 

قمٌٞمد اًمّمٗم٤مر، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمٗمْمؾ، طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ 

قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد، وطمٌٞم٥م سمـ ي٤ًمر، قمـ ؾمقيد سمـ  )احلٛمػمي إقمٛمك(زيمري٤م سمـ حيٞمك 

 همٗمٚم٦م، ىم٤مل: إّّن ُٕمٌم ُمع قمكّم سمِمط اًمٗمرات. 

إّن بْل إهائٔؾ اختٍِقا ؾِؿ يزل اختالؾٓؿ بْٔٓؿ حتك »وم٘م٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 بًثقا حُّغ ؾواّل وأواّل، وإّن هذه إمٜ شتختِػ: ؾال يزال اختالؾٓؿ بْٔٓؿ حتك

 .(5)شيًٌثقا حُّغ، واّل ووّؾ مـ اّتًٌٓام

 . إشْٚده حًـ صحٔحأىمقل: 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق، وزيمري٤م إقمٛمك، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري 

. ومٗمل اسمـ طمٙمٞمؿ فٔس بقءوهمػمه، ُمـ دون ـمٕمـ. وأُّم٤م اعمحٙمل قمـ اسمـ ُمٕملم أّٟمف ىم٤مل: 

 .(6)ومال شمٖمٗمؾاحلٌٓمل ٓ احلٛمػمي إقمٛمك. 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. دار اًمري٤من ًمٚمؽماث.867: :دٓئؾ اًمٜمٌقة)ت: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(   (5)

ك احلّري زـريٚ بـ حئ: يمام هق أقماله، أحدمهٚراوي٤من هبذا امإؾمؿ..<  -ٓ أىمؾ-هٜم٤مك  بٔٚن ذفؽ !!! (6)

. وًم٘مد شمرضمؿ ًمٙمٚمٞمٝمام قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م، زـريٚ بـ حئك افذي يَٚل فف: ابـ حُٔؿ احلٌىل: وثٕٚٔٓام. إظّك

٤ٌّمن ذم صم٘م٤مشمف، وهمػممه٤م ذم همػممه٤م..< وم٢مذا سم٤من هذا< وم٘مقل اسمـ ُمٕملم:  إّٟمام هق . فٔس بقءاًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف واسمـ طم

 إقمٛمك< يدّل قمٚمٞمف  ..ٓ ذم اسمـ طمٙمٞمؿ 

. اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ت: قم٤مدل 54;، رىمؿ: 5;5: 8اسمـ قمدي ذم ) اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل  ىم٤مل

. طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم، طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ؾم٠مًم٧م حيٞمك زـريٚ بـ حئك ويَٚل فف: ابـ حُٔؿ احلٌىلاعمقضمقد(: 

 ـ ُمـ؟!. ىم٤مل اسمـ حيٞمك .: ُمـ زيمري٤م هذا؟!!. ىم٤مل: ًمٞمس سمٌمء ىمٚم٧م: اسمزـريٚ أيب حئك افُقدم، ظـ افنًٌلقمـ: 

: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ ٟم٤م (. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب:=:6، رىمؿ: 9=9: 7وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ )اجلرح وااًمتٕمديؾ 

ظـ افنًٌل فٔس  يزـريٚء بـ حُٔؿ افذي يروحمٛمد سمـ محقيف اسمـ احلًـ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ـم٤مًم٥م ىم٤مل ىم٤مل أمحد: 

 .بنئ، ترك افْٚس حديثف

د اًمرمحـ، قمـ اًمٕم٤ٌمس اًمدوري ىم٤مل: ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ زيمري٤مء سمـ طمٙمٞمؿ وم٘م٤مل: ًمٞمس وىم٤مل أيْم٤ًم: طمدصمٜم٤م قمٌ

 سمٌمء. 
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ًٚ  أبق مقشك  إصًري  يٌٌض ظِٔ

يٚ ظع ٓ يٌٌوؽ إػ مْٚؾؼ :»ؾمٞم٠ميت ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ وهمػمه ُمـ ىمقل اًمٜمٌل 

 ؟!!! ًمٙمـ عم٤مذا يم٤من أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري يٌٖمض قمٚمٞم٤ًم ش ، وٓ حيٌّؽ إّٓ مٗمـ

 اجلقاب < وهق سمٕمض اًم٥ًٌم: اًمٓمٛمع سم٤مًمًٚمٓم٦م..

ذم امإؾمتٞمٕم٤مب ىم٤مل:   (هـ8:7)أظمؼمٟم٤م سمف امإُم٤مم يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم

يمت٥م أهؾ اًمٙمقوم٦م إمم قمثامن ي٠ًمًمقٟمف أن يقزم أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري، وم٠مىمّره قمثامن قمغم 

، ؾِؿ يزل واجدًا مْٓٚ ظذ ظعّ اًمٙمقوم٦م إمم أن ُم٤مت قمثامن، وقمزًمف قمكّم ريض اهلل قمٜمف قمٜمٝم٤م، 

 )=ُمٜم٤مومؼ، وىمد ُم٣م ـرهٝ ذـرهطمتك ضم٤مء ُمٜمف ُم٤م ىم٤مل طمذيٗم٦م، وم٘مد روى ومٞمف حلذيٗم٦م يمالم 

 .(5)واهلل يٖمٗمر ًمف. صمّؿ يم٤من ُمـ أُمره يقم احلٙمٛملم ُم٤م يم٤من ُمٜم٤م خترجيف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ(

 حّرض ظذ ظثامن: ضًًّٚ إصًري أبق مقشك 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ) احلرر، إُم٤مم ُمٕمرو (  أظمرج اسمـ ؿمٌف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زهػم سمـ طمرب 

ًٚمؿ سمـ صٌٞمح )ُمقمـ أيب اًمْمحك  )سمـ ُم٘مًؿ اًمْمٌل(، قمـ اعمٖمػمة  )سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل( ضمرير

قمٜمد أيب  )أي اسمـ ُمًٕمقد(ىم٤مل :... ومٓمٚمٌتف  (6:)اسمـ إضمدع اهلٛمداّن ، قمـ ُمنوق اهلٛمداّن( 

ُمقؾمك، ومقضمدشمف وطمذيٗم٦م وأسم٤م ُمقؾمك، ذم همروم٦م أيب ُمقؾمك، ومجٕمؾ ي٘مع ذم قمثامن ريض 

 اهلل قمٜمف ويتٜم٤موًمف وي٘مقل: هق وهق. 

وم٤مؾمتٕمٛمٚمؽ قمغم ىم٤مل طمذيٗم٦م: قمغم ذًمؽ ًمق أّٟمف أرؾمؾ إًمٞمؽ أن ي٤م أسم٤م ُمقؾمك 

فرؤْٚ اًمٌٍمة، واؾمتٕمٛمٚمؽ ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ قمغم سمٞم٧م اعم٤مل، واؾمتٕمٛمٚمٜمل قمغم اعمدائـ 

 .، ويمٜم٤ّم ظمٚم٘م٤مء ٟمرى أو ٟمًٙم٧م. وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: إّٟم٤م إذا ًم٘مقم ؾمقءوشُتْٚ

إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وًمٕمـ اهلل اًمٓمٛمع، ومل هيدأ ٕيب ىمٚم٧م: 

 . سمـ قمٗم٤من ؾمتٕمٛمٚمف قمثامن سم٤مل طمتك اإؿمٕمري ُمقؾمك 

  

                                                           
 . دار اجلٞمؾ سمػموت.=5:7.  رىمؿ : 4>=:  7آؾمتٞمٕم٤مب)ت: قمكم اًمٌج٤موي(  (5)
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 حديٞ جٚمع فتٚريخ أيب مقشك وٍٕٚؿف مع ظعّ 

)امإُم٤مم اًمث٘م٦م  طمدصمٜمل قمٛمر سمـ ؿم٦ٌمذم شم٤مرخيف ىم٤مل:  هـ(754)أظمرج امإُم٤مم اًمٓمؼمي

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمِمػم سمـ )امإُم٤مم اعمدائٜمل اًمث٘م٦م اًمث٘م٦م( ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق احلًـص٤مطم٥م شم٤مريخ اعمديٜم٦م(

قمـ  طم٤ٌمن. شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه دون ـمٕمـ، روى قمٜمف إُم٤مُم٤من صم٘مت٤من سمؾ أيمثر()اًمٙمقذم ، وصم٘مف اسمـ  قم٤مصؿ

، ىم٤مل: ظمرج ه٤مؿمؿ )قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، صم٘م٦م خ م( . قمـ أسمٞمف(5))إُم٤مم ىم٤مض وم٘مٞمف صم٘م٦م( اسمـ أيب ًمٞمغم

سم٤مًمرسمذة، وم٠مظمؼمه سم٘مدوم حمٛمد سمـ أيب  إمم قمكمّ  )اعمرىم٤مل روقان اهلل قمغم روطمف اًمٓم٤مهرة(سمـ قمت٦ٌم 

 !!.ر وىمقل أيب ُمقؾمكسمٙم

ؿمؽم أنْ قمكمّ  وم٘م٤مل إمم اًمٙمقوم٦م ويمت٥م إمم  ه٤مؿمامً  قمكمٌّ  دَّ ومرَ  <هأىمرّ  : ًم٘مد أردت قمزًمف، وؾم٠مًمٜمل ٕا

 أيب ُمقؾمك:

َْٖصِخِص » ، َؾ َغ إيَِلَّ ِّ ِِ ًْ ـَ اْدُ ََِؽ ِم ـْ ؿٌَِ َض َم ْٓ ََْٔ
َٜ فِ ٌَ ـَ ُظْت ُٝ َهِٚصَؿ ْب ْٓ إيِنِّ َوجَّ

َس  ْ ُأَوفِّ  :افَّْٚ َٝ بِِف إِّٓ َؾ٘يِنِّ مَل ْٕ ؼِّ  َؽ افَِّذي َأ ـْ َأْظَقايِن َظَذ احْلَ قَن ِم ُُ ومدقم٤م أسمق ُمقؾمك ش فِتَ

أرى أن شمتٌع ُم٤م يمت٥م سمف  :٘م٤مل!.وم، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م شمرى؟)صم٘م٦م(اًم٤ًمئ٥م سمـ ُم٤مًمؽ إؿمٕمري

 .إًمٞمؽ

ُٝ َظَذ  :ومٙمت٥م ه٤مؿمؿ إمم قمكمّ  .ل ٓ أرى ذًمؽ: ًمٙمٜمّ أسمق ُمقؾمك ىم٤مل إيِنِّ َؿْد َؿِدْم

َْآنِ  َؽٚلٍ َرُجٍؾ  ٌِؾِّ َوافنَّ  ،وسمٕم٨م سم٤مًمٙمت٤مب ُمع اعمحؾ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمٓم٤مئل ُمَنٚقٍّ َطِٚهِر اْف

ـَ  ومٌٕم٨م قمكمٌّ  سمـ ي٤مه يًتٜمٗمران ًمف اًمٜم٤مس، وسمٕم٨م ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م  رَ سمـ قمكم وقماّم  احلً

ُٝ َأَرى َأنَّ »ويمت٥م ُمٕمف إمم أيب ُمقؾمك:  قمغم اًمٙمقوم٦م، إٟمّم٤مري أُمػماً  ْْ ـُ ْد  ََ ُد، َؾ ًْ ٚ َب َأمَّ

                                                           
، يم٤من صدوق، ثَٜيمقذم،  :حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم( :;58ىم٤مل امإُم٤مم اًمٕمجكم )ذم صم٘م٤مشمف رىمؿ:  (5)

ضم٤مئز احلدي٨م، ىم٤مرًئ٤م ًمٚم٘مرآن قم٤معم٤ًم سمف، ىمرأ محزة اًمزي٤مت قمٚمٞمف، ويم٤من محزة ي٘مقل: إٟمام  ،٦م، صدوىم٤مً ص٤مطم٥م ؾمٜمّ وم٘مٞمًٝم٤م،

 .هشمٕمٚمٛمٜم٤م ضمقدة اًم٘مراءة قمٜمد

وم٤ًمء طمٗمٔمف ٓ  ،ؿمٖمؾ سم٤مًم٘مْم٤مء يم٤من ؾمٞمئ احلٗمظ ،حمٚمف اًمّمدق( : 84;5وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ رىمؿ: 

 .اهـ. ُمـ اًمٙمذب ءيتٝمؿ سمٌم

وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف، اهت٤مم اًمراوي طمتك ًمق يم٤من إُم٤مُم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم صم٘م٦ًم، سمًقء  ٣م أّن ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس ومْم٤مئؾ قمكمىمٚم٧م: ُم

 احلٗمظ شم٤مرة ، وسم٤مظمؽماع اسمـ اظم٧م ًمف أظمرى ، وسم٤مطمؽماق يمتٌف صم٤مًمث٦م ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٝم٤مزل اًمتل ٓ شمث٧ٌم صحٞمح٦ًم. 
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َد  ًْ ِهًٌُٔٚب َٕ ِؾ اهللَُّ َظزَّ َوَجؾَّ فََؽ ِمُْْف  ًَ ـْ َهَذا إَْمِر افَِّذي مَلْ جَيْ ـْ َردِّ َأْمِري،  ،َك ِم ًَُؽ ِم َْ ّْ َٔ َش

ٍٛ َوافِ  ًْ ـَ ـَ  َٜ ْب ُٝ َؿَرَط ْث ًَ َس، َوَب َراِن افَّْٚ ٍِ َتْْ ًْ ـَ َيِٚهٍ َي َر ْب ـَ َظِعٍّ َوَظامَّ ـَ ْب ًَ ُٝ احْلَ ْث ًَ ًٔٚ َوَؿْد َب

، َظَذ  َْٚ َمْذُمقًمٚ َمْدُحقًرا اْدِْكِ َِ َّ ْؾ َؾ٘يِنِّ َؿْد َأَمْرُتُف َأْن يْٚبذك، ؾَؾْٚظَتِزْل َظ ًَ ٍْ ْ َت  نْ ٘، َؾِْ٘ن مَل

َؽ آَراًبَٚأْن  ،بَِؽ  ٕٚبذتف ؾيٍرَ  ًَ ََىِّ  .(5)اقمتزل ومٚمام ىمدم اًمٙمت٤مب قمغم أيب ُمقؾمك ش.ُي

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ ًمذاشمف.

ٔراب: مجع إرب، وهق اًمٕمْمق. وىمد ُم٣م قمـ طمذيٗم٦م روقان اهلل قمٚمٞمف وا 

 اًمٜمّص اًمّمحٞمح أّن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ُمٜم٤مومؼ< وم٤ممجع واطمٗمظ.

                                                           
 دار اًمؽماث، سمػموت. . ==8: 8شم٤مريخ اًمٓمؼمي (5)
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 شدم أصحٚيب اثْٚ ظؼ مْٚؾًَٚ : »حديٞ افٌْل 

ذم همزوة شمٌقك ،  قمنم ًمٕمٜمٝمؿ اهلل، أرادوا اهمتٞم٤مل اًمٜمٌل ذم اًمٕم٘م٦ٌم، ٤ماعمٜم٤موم٘مقن آصمٜم

ًمٙمـ ُم٤م قمالىم٦م هذا سمٕمكم سمٕمد قمٝمد اًمٜمٌّل< ه٤مك ُم٤م ىم٤مل  ـ ُمًٜمد أمحد وؾمٞم٠ميت ُم٤م يٌّٞمٜمٝم٤م قم

 ..ذم هذا ، ومٚم٘مد أُم٤مط اًمٚمث٤مم قماّمر سمـ ي٤مه روقان اهلل قمٚمٞمف 

 ًٚ ّٔ ًٚ بّـ حٚرب ظِ  ظاّمر يًّغ بًض آثْل ظؼ مْٚؾَ

ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م أؾمقد ( هـ6:5)أظمرج ُمًٚمؿ 

ٜم٤م ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أيب ٟمية، قمـ ىمٞمس، ىم٤مل: ىمٚم٧م سمـ قم٤مُمر، طمدصم

قمٝمده إًمٞمٙمؿ  رأيتٛمقه أو ؿمٞمئ٤مً  ًمٕمامر: أرأيتؿ صٜمٞمٕمٙمؿ هذا اًمذي صٜمٕمتؿ ذم أُمر قمكّم، أرأي٤مً 

رؾمقل اهلل؟!. وم٘م٤مل: ُم٤م قمٝمد إًمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ؿمٞمئ٤ًم مل يٕمٝمده إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، وًمٙمـ طمذيٗم٦م 

ًٚ، ؾٔٓؿ ثامٕٜٔ ٓ يدخِقن »ل: أظمؼمّن قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌ ًٚ ظؼ مْٚؾَ دم أصحٚيب اثْ

وأرسمٕم٦م مل أطمٗمظ ُم٤م ش ٜ حتك يِٟ اجلّؾ دم شؿ اخلٔٚط، ثامٕٜٔ مْٓؿ تٍُُٔٓؿ افدبِٜٔاجلّْ 

 .(5)ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم ومٞمٝمؿ

-طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، وحمٛمد سمـ سمِم٤مر يمام ىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل: 

ٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أيب ىم٤مٓ: طمدصم -واًمٚمٗمظ ٓسمـ اعمثٜمك

ٟمية، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ًمٕماّمر: أرأي٧م ىمت٤مًمٙمؿ أرأي٤ًم رأيتٛمقه...؟!!. ىم٤مل 

ًٚ »)=قمامر(: طمدصمٜمل طمذيٗم٦م قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل:  ٓ يدخِقن اجلْٜ، وٓ  دم أّمتل اثْٚ ظؼ مْٚؾَ

ْٓؿ تٍُُٔٓؿ افدبِٜٔ، هاج مـ جيدون رحيٓٚ، حتك يِٟ اجلّؾ دم شؿ اخلٔٚط ثامٕٜٔ م

 .(6)شافْٚر ييٓر دم أـتٚؾٓؿ، حتك يْجؿ مـ صدورهؿ

ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم آصمٜمل  ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصومٝمذا ٟمّص ومٞمف اًمٕمؼم، أّن : ٧مىمٚم

 س ذم اًمٌنم، وم٤مطمٗمظ هذا اعمًتٓمر ..ذيمره يمٞمّ ٟمّص أسمٚمغ ُمـ أّي ق ًمٕمٛمر اهلل قمنم، وه

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. =;;6، رىمؿ : 6587:  8حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. =;;6، رىمؿ : 6587:  8صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)
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 افًٌَٜ فِٜٔ ًرؾٜ ظامر وحذيٍٜ بٚدْٚؾَغم

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد، أظمؼمٟم٤م اًمقًمٞمد يٕمٜمل اسمـ قمٌد اهلل سمـ ( 685)أظمرج امإُم٤مم أمحد 

مجٞمع، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل: عم٤م أىمٌؾ رؾمقل اهلل ُمـ همزوة شمٌقك أُمر ُمٜم٤مدي٤ًم ومٜم٤مدى: إن 

رؾمقل اهلل أظمذ اًمٕم٘م٦ٌم، ومال ي٠مظمذه٤م أطمد، ومٌٞمٜمام رؾمقل اهلل ي٘مقده طمذيٗم٦م ويًقق سمف قمامر 

وأؿٌؾ ظامر وهق يًقق سمرؾمقل اهلل،  ُمتٚمثٛمقن قمغم اًمرواطمؾ، همِمقا قمامراً إذ أىمٌؾ رهط 

طمتك هٌط رؾمقل اهلل، ومٚمام ش ؿد، ؿد»، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل حلذيٗم٦م: ييب وجقه افرواحؾ

 ؟!. شيٚ ظامر، هؾ ظرؾٝ افَقم»هٌط رؾمقل اهلل ٟمزل ورضمع قمامر، وم٘م٤مل: 

 .ؿد ظرؾٝ ظٚمٜ افرواحؾ وافَقم متِثّقنوم٘م٤مل قمامر: 

 ؟!. شهؾ تدري مٚ أرادوا» ىم٤مل:

 .ىم٤مل قمامر: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ

ىم٤مل: وم٠ًمل قمامر رضماًل ُمـ ش أرادوا أن يٍْروا برشقل اهلل ؾٔىرحقه»ىم٤مل: 

أصح٤مب رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ٟمِمدشمؽ سم٤مهلل، يمؿ شمٕمٚمؿ يم٤من أصح٤مب اًمٕم٘م٦ٌم وم٘م٤مل: أرسمٕم٦م 

الصم٦م ىم٤مًمقا: واهلل قمنم وم٘م٤مل: إْن يمٜم٧م ومٞمٝمؿ وم٘مد يم٤مٟمقا مخ٦ًم قمنم، ومٕمذر رؾمقل اهلل ُمٜمٝمؿ صم

 .ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜم٤مدي رؾمقل اهلل، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أراد اًم٘مقم

اًم٤ٌمىملم طمرب هلل وًمرؾمقًمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م،  آثْل ظؼوم٘م٤مل قمامر: أؿمٝمد أّن  

  .ويقم ي٘مقم إؿمٝم٤مد

ىم٤مل اًمقًمٞمد: وذيمر أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة أن رؾمقل اهلل ىم٤مل ًمٚمٜم٤مس: وذيمر ًمف: 

ُمر رؾمقل اهلل ُمٜم٤مدي٤م ومٜم٤مدى: أن ٓ يرد اعم٤مء أطمد ىمٌؾ رؾمقل اهلل ومقرده أن ذم اعم٤مء ىمٚم٦م وم٠م

 رؾمقل اهلل ومقضمد رهٓم٤م ىمد وردوه ىمٌٚمف، ومٚمٕمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل يقُمئذ. 

 . (5)ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط ُمًٚمؿ، يزيد هق اسمـ ه٤مرون 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م.6=;67، رىمؿ : 654:  =7ُمًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( (5)
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اسمـ  مجٞمع صم٘م٦م، وصم٘مفقمٌد اهلل سمـ أىمقل: سمؾ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ..< اًمقًمٞمد سمـ 

ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم وهمػمهؿ، وٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس اسمـ طمٜمٌؾ وأسمق زرقم٦م وأسمق داود، 

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ص٤مًمح، وُمع أّن ًمإلُم٤مم اعمتِمدد حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ُمقىمٗم٤ًم ُمٜمف، إّٓ أّٟمف 

 قمٜمده. أّٟمف ُمٕمتٛمد طمّدث قمٜمف سمام يٗمٞمد 

ل احل٤مومظ يمام وىم٤مل اًمذهٌل: وصم٘مقه. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: صدوق هيؿ. وىمق

 . (5)شمرى< إذ ًمٞمس ًمف ؾمٚمػ ذم ىمقًمف: هيؿ

حم٘م٘مف قمٌد اعمٚمؽ ىم٤مل (  ذم اعمخت٤مرة، هـ87:وىمد أظمرضمف احل٤مومظ اعم٘مدد )

 .(2)إشْٚده صحٔحاًمدهٞمش ىم٤مل: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ذم ُمًٜمده  هـ(6=6)اًمٌزار امإُم٤مم : وىمد أظمرضمف ىمٚم٧م

ق صم٘م٦م دون يمالم(، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ )صم٘م٦م شمقسمع(، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ )وه

 .(7)مجٞمع سمف ٟمحقه  

يمام ىمد أظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، 

، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ طمذيٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل افقفٔد بـ مجٔعىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 

 ش. ٓ يًٌَْل إػ ادٚء أحد»اهلل ذم همزوة شمٌقك: 

 .(8) ـالم ترـتفبَل ؾٔف ٤مل أمحد )=امإُم٤مم اًمٌزار( ىم

                                                           
 ويمت٤ميب اسمـ طمجر اًمتٝمذي٥م واًمت٘مري٥م. .57;:، رىمؿ: 79: 75ذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي اٟمٔمر شمرمج٦م اًمقًمٞمد ذم هت (5)

 . دار ظمي، سمػموت .6:4، رىمؿ : 665:  >اًمدهٞمش( قمٌد اعمٚمؽ اعمخت٤مرة )ت :  (6)

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة .47>6، رىمؿ : =66:  ;ُمًٜمد اًمٌزار )ت : حمٗمقظ زيـ اهلل (  (7)

ا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى هبذا اًمٚمٗمظ إٓ قمـ طمذيٗم٦م، قمـ اًمٜمٌل، وىمد روي قمـ اًمٌزار: وهذامإُم٤مم ىم٤مل 

طمذيٗم٦م ُمـ همػم هذا اًمقضمف، وهذا اًمقضمف أطمًٜمٝم٤م اشمّم٤مًٓ، وأصٚمحٝم٤م إؾمٜم٤مدًا إٓ أن أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ، ىمد روى قمـ اًمٜمٌل 

ِؿ حديثف، وؿد احتّؾ أهؾ افًأطم٤مدي٨م، واًمقًمٞمد سمـ مجٞمع هذا ومٛمٕمرو ، إّٓ أّٟمف يم٤مٟم٧م ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م ؿمديدة، 

 هـ.. اوحدثقا ظْف

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 47>6، رىمؿ : =66:  ;ُمًٜمد اًمٌزار )ت : حمٗمقظ زيـ اهلل (  (8)
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( ذم حماّله :89) سمـ أمحد إٟمدًمز امإُم٤مم اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري، قمكمّ اّم شمريمف أسمٚم٩م قم

 ىم٤مل: 

، وهق ه٤مًمؽ...< وم٢مّٟمف افقفٔد بـ مجٔعوأُّم٤م طمدي٨م طمذيٗم٦م وم٤ًمىمط< ّٕٟمف ُمـ ـمريؼ 

٦م، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض ىمد روى أظم٤ٌمرًا ومٞمٝم٤م أّن أسم٤م سمٙمر، وقمٛمر، وقمثامن، وـمٚمح

اهلل قمٜمٝمؿ، أرادوا ىمتؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وإًم٘م٤مءه ُمـ اًمٕم٘م٦ٌم ذم شمٌقك< وهذا 

  ....  (5)هق اًمٙمذب اعمقوقع 

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت .5:4: 56اعمحغم سم٤مٔصم٤مر  (5)
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بــَٔـِْٜ!!  مًٚويٜ يّقت بٚفدُّ

 )اًمٙمقذم، صم٘م٦م ُم٠مُمقن سم٢مـمالق(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم أسمق طمّملم ( 7:4)أظمرج اًمٓمؼماّن 

، قمـ )صم٘م٦م حمٚمف اًمّمدق، خ م( ىم٤مل: ٟم٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، م( ٞمد سمـ يٕمٞمشىم٤مل: ٟم٤م قمٌ

: دظمٚم٧م قمغم )إؿمٕمري صم٘م٦م خ م( قمـ أيب سمردة سمـ أيب ُمقؾمك )اًم٘مرر، صم٘م٦م م( ـمٚمح٦م سمـ حيٞمك

ًٚ صديداوهق بيٓره ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وسمف ىمرطم٦م   وم٘مٚم٧م: أيمؾ هذا ُمـ  ًيتٖوه مْٓٚ تٖوه

 ؟!. (5)هذه

حمٛمد سمـ احلًلم ، ٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ ؾمقى أىمقل: إؾم

 أيب طمّملم، وهق صم٘م٦م .

( ذم ُمٕم٤مرومف: ووزم ُمٕم٤موي٦م اخلالوم٦م قمنميـ ؾمٜم٦م هـ:;6ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم اًمدٟمٞمقري )

إّٓ ؿمٝمرًا وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وهق اسمـ اصمٜمتلم وصمامٟملم ؾمٜم٦م، وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق: ُم٤مت وًمف 

 .(6) افدبِٜٔ وهلٜم٘م٤مسم٤مت< صمامن وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ويم٤مٟم٧م قمّٚمتف اًم

سمــَٞمـْٚم٦م، وؿ ومٗمتح ومًٙمقن، ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  وىمد أووح ُمٕمٜمك اًمد 

حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم وطمج٤مج، ىم٤مل: طمدصمٜمل ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ىمت٤مدة حيدث، 

قمـ أيب ٟمية، ىم٤مل طمج٤مج: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمية، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمامر قمـ 

ٓ يدخِقن اجلْٜ، وٓ جيدون رحيٓٚ »وأطمًٌف ىم٤مل: طمدصمٜمل طمذيٗم٦م: اًمٜمٌل...: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: 

، هاج مـ ٕٚر ييٓر دم افدبِٜٔ حتك يِٟ اجلّؾ دم شؿ اخلٔٚط، ثامٕٜٔ مْٓؿ تٍُُٔٓؿ

  ش .أـتٚؾٓؿ حتك يْجؿ دم صدورهؿ

 .(7)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ 

                                                           
 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة. ت : قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل .8;>9، رىمؿ : >;:  :إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن  (5)

 . وًمٚمِمٞمخ طمًـ اعم٤مًمٙمل دراؾم٦م ىمٞمٛم٦م ضمدًا ذم هذا، شمٜمٌٖمل ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م .=;:  5اعمٕم٤مر  ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 9>>>5، رىمؿ : 5>5:  75ُمًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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 ظّرو بـ افًٚص( 00)

سم٤مًمًٌط ذم هذا إّٓ شمذيمػمًا< ًمٙمـ طمًٌٜم٤م أّن أُمػم اعم١مُمٜملم  ذيمرٟم٤م أّن ُم٘م٤مُمٜم٤م ٓ يًٛمح

هذا اسمـ اًمٕم٤مص هذا< ومٚم٘مد ىمٚم٥م همدر قمٚمٞم٤ًم، مل يٚمؼ همدرًا ُمريرًا، يم٤مًمذي دمّرقمف ُمـ 

قمٚمٞمف اعمقمم قمكّم اًمٕم٤مص، ُمقازيـ اًمديـ واًمت٤مريخ وامإٟم٤ًمن رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م، طمتك دقمك 

< ومٝم٤مك هذا قمٜمقان همدر أيب ُمقؾمك، وىمد ُم٣م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ حت٧م سمدقم٤مء اًمٜمٌل ذم اًمٙمٗم٤مر

وُمًتٌِمع همدره، ٓ ًمٌمء إّٓ ـمٛمٕم٤ًم سم٤مًمدٟمٞم٤م وؾمٚمٓم٤من هذا  ٦م اسمـ اًمٕم٤مصاًم٘مٚمٞمؾ< ًمؽمى ـمٞمٜم

 ُمٍم..

ًٚ، وظهٌف برأس ظعّ   ؿتؾ ظثامن حتريو

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل،  -وىمد ُم٣م خمتٍماً -( =;6)أظمرج اًمٌالذري

أيب، قمـ يقٟمس سمـ يزيد إيكم، قمـ اًمزهري  طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير سمـ طم٤مزم، طمدصمٜم٤م

ىم٤مل: يم٤من مم٤ّم قم٤مسمقا قمغم قمثامن أن قمزل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وومم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم، وأىمٓمع 

آل احلٙمؿ دورًا سمٜم٤مه٤م هلؿ، واؿمؽمى هلؿ أُمقآ ً، وأقمٓمك ُمروان سمـ احلٙمؿ مخس إومري٘مٞم٦م، 

ذا إُمر ىمٌٚمؽ ظمٚمٞمٗمت٤من وظمص ٟم٤مؾم٤ًم ُمـ أهٚمف وُمـ سمٜمل أُمٞم٦م< وم٘م٤مل ًمف اًمٜم٤مس: ىمد وزم ه

ومٛمٜمٕم٤م هذا اعم٤مل أٟمٗمًٝمام وأهٚمٞمٝمام ؟!!. وم٘م٤مل قمثامن: إّٟمام صٜمٕم٤م ذًمؽ اطمت٤ًمسم٤ًم ووصٚم٧م سمف 

اطمت٤ًمسم٤ًم. وم٘م٤مل ًمف اًمٜم٤مس: إّن أسم٤م سمٙمر اؾمتًٚمػ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ؿمٞمئ٤ًم وم٘مْمتف قمٜمف قم٤مئِم٦م سمٕمد 

قمٜمف،  ووم٤مشمف، واؾمتًٚمػ قمٛمر ؿمٞمئ٤ًم وٛمٜمف قمٜمف قمٌد اهلل وطمٗمّم٦م، وم٤ٌمقمقا ؾمٝم٤مُمف ووومقا

 واؾمتًٚمٗم٧َم أٟم٧م ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل مخًامئ٦م أًمػ درهؿ وًمٞمس قمٜمدك هل٤م ىمْم٤مء. 

وىم٤مل ًمف قمٌد اهلل سمـ إرىمؿ ظم٤مزن قمثامن قمغم سمٞم٧م اعم٤مل: اىمٌض قمٜم٤م ُمٗم٤مشمٞمحؽ، 

ومٚمؿ يٗمٕمؾ وضمٕمؾ يًتًٚمػ وٓ يرد، ومج٤مء قمٌد اهلل سم٤معمٗم٤مشمٞمح هق وص٤مطمٌف يقم اجلٛمٕم٦م 

وٟمحـ  -أو ىم٤مل: ُمٗم٤مشمٞمح ظمزائٜمٙمؿ -٧م ُم٤مًمٙمؿومقوٕم٤مه٤م قمغم اعمٜمؼم وىم٤مٓ: هذه ُمٗم٤مشمٞمح سمٞم

 ٟمؼمأ إًمٞمٙمؿ ُمٜمٝم٤م، وم٘مٌْمٝم٤م قمثامن ودومٕمٝم٤م إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م .
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ىم٤مل اًمزهري: ويم٤من ذم اخلزائـ ؾمٗمط ومٞمف طمكم وم٠مظمذ ُمٜمف قمثامن ومحغم سمف سمٕمض 

هذا مٚل اهلل ، وسمٚمٖمف ذًمؽ ومخٓم٥م وم٘م٤مل قمثامن: ؾٖطٓروا ظْد ذفؽ افىًـ ظِٔفأهٚمف، 

 .ـ صئٝ، ؾٖرؽؿ اهلل إٔػ مـ رؽؿأظىٔف مـ صئٝ وأمًْف م

إٔٚ واهلل أول مـ رؽؿ إٍٔف مـ ذفؽ. ؾَٚل ظثامن: فَد وم٘م٤مل قمامر سمـ ي٤مه: 

مٚ هذا بّٖول مٚ أوذيٝ ، وم٘م٤مل قمامر: اجسأت ظّع يٚ ابـ شّٜٔ، ورضبف حتك ؽق ظِٔف

 . دم اهلل

 وأـمٚمٕم٧م قم٤مئِم٦م ؿمٕمرًا ُمـ ؿمٕمر رؾمقل اهلل وٟمٕمٚمف وصمٞم٤مسم٤ًم ُمـ صمٞم٤مسمف، ومٞمام حي٥ًم

 . مٚ أهع مٚ ترـتؿ شّْٜ ٌُٕٔؿوه٥م، صمّؿ ىم٤مًم٧م: 

هذا مْز ٌُٕٔؿ، وهذه ثٔٚبف وهذا صًره، مل يٌؾ ؾُٔؿ، وىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: 

، واًمت٩م اعمًجد واهمتٜمٛمٝم٤م قمٛمرو ؾٌوٛ ظثامن حتك مل يدر مٚ يَقل. وؿد بدفتؿ وؽرتؿ

افَِٚح بّك إّن سمـ اًمٕم٤مص، وىمد يم٤من قمثامن ىم٤مل ًمٕمٛمرو ىمٌؾ ذًمؽ وىمد قمزًمف قمـ ُمٍم: 

 ؿد درت بًدك أفٌٚنٚ.

وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: ّٕٟمٙمؿ أقمجٗمتؿ أوٓده٤م. وم٘م٤مل ًمف قمثامن: ىمٛمٚم٧م ضمٌتؽ 

ّٕؽ ؿد رـٌٝ بٚفْٚس نٚبر ُمذ قمزًم٧م قمـ ُمٍم. وم٘م٤مل قمٛمرو:   )مٓٚفؽ(يٚ ظثامن إ

 يٚ ابـ افْٚبًٜ وإٔٝ أيوٚ تتُِؿ هبذا، وم٘م٤مل: ورـٌقهٚ بؽ: ؾّ٘مٚ أْن تًدل وإّمٚ أن تًتزل

 .(5)وتقظده؟! ٕيّن ظزفتؽ ظـ مك

أىمقل: ُمرؾمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اًمدورىمل اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ. 

وأظمرضمف اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر، طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ: قمـ قمٌد اًمقارث 

  .(6)سمـ حمرر، ىم٤مل: سمٚمٖمٜمل، وؾم٤مق ٟمحق ُم٤م شم٘مدم

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت، : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .9>58، رىمؿ : 4>9:  9أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(  (5)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت، : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .7:5، رىمؿ : 6>6:  6ًمٌالذري( أٟم٤ًمب إذا  )ا (6)
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ق سمٙمر احل٤مؾم٥م )حمٛمد سمـ قمٌد أظمؼمٟم٤م أسموثّٜ ضريؼ آخر أخرجف ابـ ظًٚـر ؿٚل: 

 ( أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ قمكم )اجلقهري، أسمق حمٛمد اًمِمػمازي(979اًم٤ٌمىمل إٟمّم٤مري 

 . (5)...سمٜمحقه وإؾمٜم٤مده طمًـ، ومٚمٞمٜمٔمر ، ومٛم٘م٤مُمٜم٤م ٓ يًٛمح 

ًٚ  ظّرو بـ افًٚص ًٚ بّ: ضّؿٚتؾ ظِٔ  كً

: طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، طمدصمٜم٤م أسمق داود (=;6)ىم٤مل اًمٌالذري 

ىم٤مل: عم٤م يم٤من ُمـ أُمر قمكم  )اًمٌٍمي(ٞم٤مًمز، طمدصمٜم٤م سمِمػم سمـ قم٘م٦ٌم أسمق قم٘مٞمؾ: قمـ احلًـ اًمٓم

ٓ واهلل ٓ أطٚهرك وُمٕم٤موي٦م ُم٤م يم٤من، دقم٤م ُمٕم٤موي٦م قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم ىمت٤مل قمكّم وم٘م٤مل: 

قمٚمٞمف ومخرج ُمٖمْم٤ًٌم. صمّؿ إّن ُمٕم٤موي٦م ٟمدم وىم٤مل: رضمؾ  ك، وم٠مسمظذ ؿتٚفف حتك تىًّْل مك

 .(6)ذا احل٤مل ومرددشمف؟!!. وم٠مضم٤مسمف إمم ُم٤م ؾم٠ملـمٚم٥م إزم ذم رء قمغم ه

< اًمدورىمل اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ دون اًمٌخ٤مري، إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿأىمقل: 

هق امإُم٤مم اعمٕمرو  اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من، وأسمق قم٘مٞمؾ هق  -يمام ٓ خيٗمك-واًمٓمٞم٤مًمز 

 اًمٜم٤مضمل، اطمت٩ّم سمف اًمِمٞمخ٤من أيْم٤ًم، ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل سم٠مّٟمف ُمرؾمؾ، أرؾمٚمف احلًـ اًمٌٍمي..

ورّد سم٘مقل اًمذهٌل ذم اًمًػم: ٟمِم٠م احلًـ اًمٌٍمي سمقادي اًم٘مرى، وطمي اجلٛمٕم٦م 

. وًمف (7)ُمع قمثامن سمـ قمّٗم٤من، وؾمٛمٕمف خيٓم٥م، وؿمٝمد يقم اًمدار، وًمف يقُمئذ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م

 ؿم٤مهد طمًـ..

أيْم٤ًم، سمؾ همػمه ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م ظمٚمػ سمـ ؾم٤ممل، وأمحد سمـ ( =;6)أظمرضمف اًمٌالذري

ضمرير، قمـ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء: قمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمزسمػمي  إسمراهٞمؿ، ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م وه٥م اسمـ

قمـ أؿمٞم٤مظمف ىم٤مًمقا: عم٤م وىمٕم٧م اًمٗمتٜم٦م، مل يٙمـ أطمد ُمـ ىمريش أقمٗم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ قمٛمرو سمـ 

إيّن ؿد اًمٕم٤مص< أشمك ُمّٙم٦م وم٠مىم٤مم هب٤م، ومٚمؿ يزل يم٤موم٤ًم طمتك يم٤مٟم٧م وىمٕم٦م اجلٛمؾ، وم٘م٤مل ٓسمٜمٞمف: 

ٜأفَٔٝ ٍٕز بغ جزّ  ُّ  ؟!.ؾ٘ػ مـ تريٚن أن أصر: زفٜومٚ مثع ريض هبذه ادْ ،اري م

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت.:6: 99شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٙمرو اًمٕمٛمروي(   (5)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت، : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .7:5، رىمؿ :  7>6:  6أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.74ؿ : . رىم9:8:  8ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) إذا  : إرٟم١موط(   (7)
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ًٚ يَقل يل إذا وم٘م٤مل ًمف قمٌد اهلل: س إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. وم٘م٤مل قمٛمرو:   إّن ظِٔ

أتٔتف: إٔٝ رجؾ مـ ادًِّغ، فؽ مٚ هلؿ وظِٔؽ مٚ ظِٔٓؿ، ومًٚويٜ خيِىْل بًٍْف، 

 .(5)ؾٖت مًٚويٜ. ؾٖتٚه، ؾام خر فف!!! ىم٤مًمقا:  ويؼـْل دم أمره

طمًـ صحٞمح، وىمد ظمّرضمف اًمذهٌل ضم٤مزُم٤ًم قمـ ضمقيري٦م سمـ أؾمامء،  أىمقل: إؾمٜم٤مده

طمدصمٜمل قمٌد اًمقه٤مب سمـ حيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؿمٞم٤مظمٜم٤م: وؾم٤مق أـمقل 

، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم، واًمدورىمل اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ومٞمام اشمّْمح، واًمزسمػمي< (6)ُمٜمف ىمٚمٞمالً 

 ًّ ٤ٌّمن، وىم٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ، وطم ـ اًمؽمُمذي ًمف طمديث٤ًم اٟمٗمرد سمف، وهق وصم٘مف اسمـ طم

 طمدي٨م اًمذراع..

ػم: ىم٤مٓ: إّّنام ىم٤مشمال قمٚمٞم٤ًم سم٥ًٌم اعمٓم٤مُمع. يمام ىمد ُمّر سمُمّر قمٚمٞمؽ أّن ـمٚمح٦م واًمزوىمد 

قمٚمٞمؽ أّن اسمـ اًمزسمػم يم٤من ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م< يمام ىمد ُم٣م أّن اجلٛمٞمع يم٤من حيّرض قمغم 

 ..قمثامن< أؿمّدهؿ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص< وم٤ممجع واطمٗمظ 

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت، : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .7:6، رىمؿ : 7>6:  6أٟم٤ًمب إذا  )اًمٌالذري(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. إذا  : إرٟم١موط .59، رىمؿ : 5;:  7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (6)
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 بٚفرـس دم جّْٓؿ بـ افًٚصادظٚء افٌْل ظذ مًٚويٜ و

ع : اًمدومع اًمِمديد، وىمد ُم٣م ىمري٤ًٌم أّن قمٚمٞم٤ًم  اًمريمس، اًم٘مٚم٥م رأؾم٤ًم قمغم قم٘م٥م. واًمد 

يم٤من يدقمق قمغم ُمٕم٤موي٦م، وأيب ُمقؾمك، وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمدقم٤مء اًمٜمٌل قمغم اًمٙمّٗم٤مر. ومٝم٤مك 

 يم٤مٔيت..،  دي٨م اًمٜمٌل٤مطمأُم٤م يِمٝمد ًمف ُمـ 

 : أبق برزة إشِّل ظـ افٌْلافىريؼ إّول

وم٢مّن ُمـ قمقيّم٤مت قمٚمقم اًمٜم٘مد ومٞمام حي٥ًم اًمٌٕمض< اخلقض ذم إؾمٜم٤مده رسمام يٙمقن 

يمثػمًا ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم، سمٕمْمٝمؿ أئٛم٦م يم٤ٌمر، يم٤مهلٞمثٛمل واًمٌزار، طمٙمٛمقا سمْمٕمٗمف ظمٌٓم٤ًم، 

وضمزُمقا سمجٝم٤مًم٦م سمٕمض رواشمف ظمٚمٓم٤ًم، سمؾ ىمد ىمٓمع سمٕمْمٝمؿ يم٤مسمـ اجلقزي سمقوٕمف ضمٝماًل أو 

 ، أو يم٤مٕرٟم١موط قمٜم٤مدًا< ومٝم٤مك سمتقومٞمؼ اًمرمحـ، ؿم٤م  اًمٌٞم٤من..اؾمؽمواطم٤مً 

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، ( 679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ إطمقص، ىم٤مل: أظمؼمّن رب هذا اًمدار أسمق هالل، أّٟمف ؾمٛمع أسم٤م 

 . (5) سمرزة إؾمٚمٛمل...

٤ٌّمن  قمـ )=يزيد سمـ أيب زي٤مد( جروطملم ىم٤مل: وىمد روى ذم اعم( 798)وأظمرضمف اسمـ طم

ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ إطمقص، قمـ أيب سمرزة، ىم٤مل: يمٜم٤ّم ُمع اًمٜمٌل ومًٛمع صقت همٜم٤مء 

يٖمٜمٞم٤من، ومجئ٧م وم٠مظمؼمت اًمٜمٌل  مًٚويٜ وظّرووم٘م٤مل اٟمٔمروا ُم٤م هذا ومّمٕمدت ومٜمٔمرت وم٢مذا 

ٓام إػ افْٚر دَ »وم٘م٤مل:  ٚ، وُدظَّ ًَ ـْ ٓام دم افٍتْٜ َر ًْ
ٚافِٓؿ َأْرـِ ٤ٌّمن: أظمؼمٟم٤مه .شظَّ ىم٤مل اسمـ طم

سمـ ومْمٞمؾ، قمـ يزيد سمـ احمٛمد سمـ زهػم أسمق يٕمغم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل طمدصمٜم٤م 

 .(6) )قمـ ؾمٚمٞمامن...( أيب زي٤مد 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ 6=6وأظمرضمف امإُم٤مم اًمٌزار )

أيب هالل و سمـ إطمقص، قمـ ومْمٞمؾ، ىم٤مل: ٟم٤م يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر

                                                           
 ض.. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤م 64;;7، رىمؿ : :96: ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل يقؾمػ احلقت(  (5)

 . دار اًمققمل، طمٚم٥م. ت: حمٛمقد زايد .;;55، رىمؿ : 545:  7اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن  (6)
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ُّل ، قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ريض اهلل قمٜمف أّن اًمٜمٌل ٟمٔمر إمم رضمٚملم يقم أطمد يتٛمثالن افً

 هبذا اًمِمٕمر ذم محزة:

 شمريم٧م طمقاري٤م شمٚمقح قمٔم٤مُمف              زوى احلرب قمٜمف أن جيـ ومٞم٘مؼما

 .(5)شٚافِٓؿ ارـًٓام دم افٍتْٜ رـًٚ ودظٓام إػ افًذاب دظ»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

ُّلذم ُمقوع آظمر، وىم٤مل:   -أي اًمٌزار-وىمد أظمرضمف  رضمؾ همػم  أبق هالل افً

 . (6)ُمٕمرو 

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ضمرير هـ;74وأظمرضمف امإُم٤مم أسمق يٕمغم )

وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ إطمقص، ىم٤مل: 

ؾ ُم٤م أظمرضمف اًمٌزار. ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده ، قمـ أيب سمرزة ُمثأبق هاللطمدصمٜمل 

 .(7)وٕمٞمػ

( ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 4=6وأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد)

ومْمٞمؾ، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ إطمقص، ىم٤مل: أظمؼمّن رب 

 هذه اًمدار أسمق هالل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمرزة...،  وؾم٤مق ُمثٚمف . 

ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدًا، ُمًٚمًؾ سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ:  ىم٤مل

ٓ  وأبق هالليزيد سمـ أيب زي٤مد وٕمٞمػ، يمؼم ومتٖمػم وص٤مر يتٚم٘مـ، وؾمٚمٞمامن جمٝمقل، 

 .(8)يٕمر 

 أىمقل: ىمد أظمٓم٠م اجلٛمٞمع< ومٝم٤مك ًمؽمى ..

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م . =9>7، رىمؿ:  747: =ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (5)

 .  =894، رىمؿ: 8;7: 54ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (6)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ.:87;، رىمؿ : =86: 57غم)ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد( ُمًٜمد أيب يٕم (7)

 . دار اًمققمل، طمٚم٥م. ت : حمٛمقد زايد .;;55، رىمؿ : 545:  7اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن  (8)
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 حًـ صحٔح !!افرـس  دظٚءإشْٚد 

ذط اًمِمٞمخلم<  إمم ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو إطمقص، صحٞمح قمغماحلدي٨م  إؾمٜم٤مد

ومٚم٘مد شمقسمع قم٤ٌمد سم٤مسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وحمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمجرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل، 

٤ٌّمد، وهق صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري ومل خيرج ًمف  واجلٛمٞمع صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قم

 ..، قمغم أٟمف شمقسمع سمث٘م٦م ومال إؿمٙم٤مل ُمًٚمؿ، وىمد ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف 

اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد : جمٝمقل. ويرّده أّن  أُّم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو إطمقص< وم٘مد ىم٤مل

٤ٌّمن وصم٘مف  . (5)ذم صم٘م٤مشمف، ذيمره اسمـ طم

 . (6)ثَٜوىم٤مل امإُم٤مم اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ: 

 .(7)مقّثؼ(: 67=وىم٤مل امإُم٤مم أمحد سمـ قمٌد اهلل اخلزرضمل )

 . (8)يمام ىمد شمرضمؿ ًمف امإُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ ُمـ دون ـمٕمـ

 . (9)وُمثٚمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

(  ذم امإيمامل ، وزاد: هق اسمـ 9:;وُمثٚمٝمام امإُم٤مم أسمق اعمح٤مؾمـ اًمدُمِم٘مل )

 . (:)اًمّمح٤مسمّٞم٦م أم ضمٜمدب إزدّي٦م

قمدا هذا وم٘مد اطمت٩م سمف إرسمٕم٦م أرسم٤مب اًمًٜمـ< اًمؽمُمذي وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ 

 جمٝمقًٓ ؟!!!.ُمثٚمف ُم٤مضم٦م. ومٙمٞمػ يٙمقن 

                                                           
 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، طمٞمدر آسم٤مد.>;74، رىمؿ : 758:  8صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(   (5)

 .ضمّدة. دار اًم٘مٌٚم٦م ًمث٘م٤موم٦م امإؾمالُمٞم٦م 6564، رىمؿ : 8:7:  ٤5مؿمػ ًمٚمذهٌل )ت: حمٛمد اخلٓمٞم٥م( اًمٙم (6)

. دائر اًمٌِم٤مئر ، طمٚم٥م . واعمٓمٌققم٤مت امإؾمالُمٞم٦م ، 598ظمالص٦م هتذي٥م اًمٙمامل )قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همّدة( :  (7)

 سمػموت.

 اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، طمٞمدر آسم٤مد .. دائرة  95>5، رىمؿ : >6:  8اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم)ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (8)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت. ودائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد .9;9، رىمؿ : 576:  8اجلرح واًمتٕمديؾ (9)

. اًمدراؾم٤مت :575، رىمؿ : 5=9امإيمامل ومٞمٛمـ روى ًمف أمحد ُمـ اًمرضم٤مل)قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل( :  (:)

 امإؾمالُمٞم٦م، يمراشمٌم.
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صدوق، سمؾ صم٘م٦م،  :أّٟمفذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت وأُّم٤م يزيد سمـ أيب زي٤مد< وم٘مد ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف 

 اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من. 

٤ٌّمن، وىمد سم٤من أّٟمف  أو طمًـ ذم أىمّؾ  ،صحٞمحطمًـ أىمقل: ومٝمذا هق إؾمٜم٤مد اسمـ طم

لوزاد إّولأبق هالل، ًمٙمـ ومٞمام رواه اًمٌزار وأمحد،  أطمقاًمف. ُّ أسمق هق ..< ومٛمـ : افً

: ٓ اؾمؽمواطم٤مً  ػمه، وم٘م٤مًمقاهالل هذا، اًمذي اظمتٚمط أُمره طمتّك قمغم ُمثؾ امإُم٤مم اًمٌّزار وهم

 ٕمر  أو جمٝمقل؟!!!.يُ 

ُّلىمٚمٜم٤م:  ّٔٚن، أبق هالل افىٚئلّ هق ٟمٗمًف  أبق هالل افً ، اًمث٘م٦م< ومٝم٤مك حئك بـ ح

 يم٤مًمًٚمًٌٞمؾ، ىم٤مـمع اًمدًمٞمؾ..

( ذم اًمٙمٜمك، صحٞمح٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 754أظمرج امإُم٤مم اسمـ مّح٤مد اًمدوٓيب )

أبق طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُم٤مًمؽ اعمزّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق هِم٤مم زي٤مد سمـ أيقب، ىم٤مل: 

ي٘ميض ويٗمتل. ىم٤مل اًمدوٓيب: ؾمٛمٕم٧م اًمٕم٤ٌمس  ، ىم٤مل: رأي٧م ذحي٤مً هالل حئك بـ حٔٚن

أبق هالل افىٚئل، حئك ( : 677سمـ حمٛمد)=اًمدوري( ي٘مقل: ىم٤مل امإُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕملم )

 . بـ حٔٚن

٤ٌّمس: وؾمٛمٕم٧م حيٞمك ي٘مقل  ل هق افهقابافً: -دم حديٞ أيب هالل-ىم٤مل اًمٕم ُّ ،

 .(5)وًمٞمس هق أسمق هالل اًمٕمٙمكم

احت٤مدمه٤م. وأسمق هالل، حيٞمك سمـ طمٞم٤من اًمٓم٤مئل، صم٘م٦م، فم٤مهٌر ذم اسمـ ُمٕملم، ىمقل : ٧مىمٚم

 وهمػمهؿ.  (8)، واسمـ ؿم٤مهلم(7)، واسمـ طم٤ٌمن(6)وصم٘مف امإُم٤مم اسمـ ُمٕملم

                                                           
 . دار اسمـ طمزم ، سمػموت.6446، رىمؿ : =558:  7)ت: ٟمٔمر اًمٗم٤مرايب( اًمٙمٜمك وإؾمامء (5)

 . جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ.:54: 5شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم، رواي٦م اسمـ حمرز)ت: حمٛمد يم٤مُمؾ اًم٘مّم٤مر(  (6)

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد .55:86. رىمؿ : >=9:  ;صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(   (7)

 . اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م، اًمٙمقي٧م . 5:59، رىمؿ:  6:6٘م٤مت اسمـ ؿم٤مهلم: صم (8)
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، وأؿمػم إمم أّن اسمـ أيب طم٤مشمؿ شمرضمؿ ًمٚمٓم٤مئل واًمٕمٙمل يمّؾ قمغم طمدة ُمـ دون ـمٕمـ

ام اصمٜم٤من ، وُمثٚمف ومٕمؾ اًمٌخ٤مري، ًمٙمـ قمروم٧م أّّنام واطمد قمٜمد اسمـ ُمٕملم، وهق أىمدم سمٔمـ أّّن 

 ُمٜمٝمام وأطمذق.

 .، ذم أىمؾ أطمقاًمفاإلشْٚد صحٔح، أو حًـ فذاتفاًمزسمدة: 

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس<  وفف صٚهد( ىم٤مل: 55=امإُم٤مم اًمًٞمقـمل) ضمزمُ ، يِمٝمد ًمف 

 .(5)أظمرضمف اًمٓمؼماّن ومٚمٞمٜمٔمر 

 .(6)وهق يمذاب ظًٔك بـ شقادة افْخًل،اّن، وومٞمف ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼم

، ومٕمٞمًك سمـ ؾمقادة صم٘م٦م، وهق همػم قمٞمًك سمـ : سمؾ إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمحىمٚم٧م

 ؾمقادة اًمٜمخٕمل اًمٙمذاب، وم٤مًمتٗم٧م ومٚم٘مد زًم٧م ومٞمف أىمدام ضمٝم٤مسمذة يم٤ٌمر، وٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط. 

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .4;=54، رىمؿ : >7: 55اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة . 57757، رىمؿ : 565: >جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)
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 : ظّرو بـ افًٚص اختِػ ؾٔف رجالنحديٞ احلًـ

ىم٤مل طمريز سمـ قمثامن: طمدصمٜم٤م قمٌد ضم٤مزُم٤ًم: امإؾمالم ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ ىم٤مل اًمذهٌل 

 . (5) ...اًمرمحـ سمـ أيب قمق  اجلرر ىم٤مل: عم٤م سم٤ميع احلًـ ُمٕم٤موي٦م

)اًمقاؾمٓمل إُم٤مم صم٘م٦م ومقق أظمؼمٟم٤م يزيد سمـ ه٤مرونوأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ىم٤مل: 

ٞم٤ًم ي٥ًم قمٚمٞم٤ًم ًمٞمؾ )صم٘م٦م طمّج٦م صم٧ٌم سم٢ممج٤مع، يم٤من ًمٕمٜمف اهلل ٟم٤مصٌسمـ قمثامن زريطم. ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمقصػ خ م(

. ( (7))صم٘م٦م، ضمزم اسمـ ُمٜمدة سمّمحٌتف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمق  اجلرر .(6) ّن٤مر، خ(

 ىم٤مل: 

عم٤م سم٤ميع احلًـ سمـ قمكم ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وأسمق إقمقر اًمًٚمٛمل 

 اعمٜمٓمؼ ومٞمزهد ومٞمف ذمقمٞمل وم٢مّٟمف وقمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من: ًمق أُمرت احلًـ ومّمٕمد اعمٜمؼم ومتٙمٚمؿ 

 وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.  ..، اًمٜم٤مس.

وجزار  ،رجؾ مـ ؿريش :اختِػ ؾٔؽ رجالنأمٚ إٔٝ ؾَد »وم٘م٤مل ًمف احلًـ: 

 .ش...ام أبقكؾال أدري أهّي  :ؾٚدظٔٚك :أهؾ ادديْٜ

صذ اهلل رشقل اهلل  أمٚ ظِّٝ أنّ »أىمٌؾ ُمٕم٤موي٦م يٕملم اًم٘مقم وم٘م٤مل ًمف احلًـ:  صمؿّ 

وأخر أبق إظقر ، وـٚن أحدمهٚ أبق شٍٔٚن ، فًـ ؿٚئد إحزاب وشٚئَٓؿ ظِٔف 

 .(8) شافًِّل

                                                           
 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل . ;=7: 6شم٤مريخ امإؾمالم)ت:سمِم٤مر قمقاد(  (5)

  ذم اعمٓمٌقع إمم ضمرير ، وصقاسمف ُمـ ح ، وشم٤مريخ امإؾمالم ، ىم٤مل اعمح٘مؼ اًمديمتقر قمكم حمٛمد قمٛمر: طمريز حترّ  (6)

 ، سمِم٤مر قمقاد( ، واًمت٘مري٥م .=76: ;5وهتذي٥م اًمٙمامل)

ذي٥م ٓسمـ أىمقل: ويمذا ومّمقاسمف ُمـ امإص٤مسم٦م، وشم٤مريخ دُمِمؼ ، وُمقوع آظمر ُمـ شم٤مريخ امإؾمالم، وهتذي٥م اًمتٝم

 طمجر وهمػمه٤م. 

ويْمٕمٗمقه ، سمٞمد أّن  وم٤مٟمتٌف ومٌٕمض أهؾ اًمٜمّم٥م، سمٖمْم٤ًم ًمٕمكّم ، أرادوا حتريػ طمريز إمم ضمرير< ًمٞمٓمٕمٜمقا سم٤ممإؾمٜم٤مد

 .إم ، ومْمح٧م صٜمٞمٕمٝمؿ اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة 

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت.88;:، رىمؿ: 58: 8ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة. 7>7: :اًمديمتقر قمكم حمٛمد قمٛمر( ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)ت: (8)
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طمريز،  طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، طمدصمٜم٤موأظمرضمف أمحد خمتٍمًا سمٕملم امإؾمٜم٤مد ىم٤مل: 

 ،قمـ ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل: رأي٧م رؾمقل اهلل يٛمص ًم٤ًمٟمف قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمق  اجلرر

 ...  .أو ىم٤مل: ؿمٗمتف، يٕمٜمل احلًـ سمـ قمكم 

إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قمٌد اًمرمحـ  ىم٤مل إرٟم١موط:

سمـ أيب قمق  اجلرر، وم٘مد روى ًمف أسمق داود واًمٜم٤ًمئل، وهق صم٘م٦م. طمريز: هق اسمـ قمثامن 

 .(5) اًمرطمٌل

رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمق ، وىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 .(6)وهق صم٘م٦م

، أٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ ريذة ، قمكم احلًـ سمـ أمحد  أٟم٠ٌمٟم٤م أسمقوأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

ٟم٤م ، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمقن اًمًػماذم ،  )=امإُم٤مم اًمٓمؼماّن ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ( أٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد

 .(7)سمف ُمثٚمف  حريز بـ ظثامنأٟم٤م ، ٟم٤م يزيد سمـ ه٤مرون ، احلًـ سمـ قمكم اًمقاؾمٓمل 

اًمتٛمس ٤ًم: ذم اًمتحٗم٦م إرؾم٤مل اعمًٚمامت ، ىم٤مل ضم٤مزُمهـ( 46=)وأرؾمٚمف اًمًخ٤موي 

ومّمٕمد ومحٛمد اهلل ، ف ىمد سم٤ميع ُمٕم٤موي٦م ُمٜمف ُمٕم٤موي٦م اًمّمٕمقد ُمٕمف قمغم اعمٜمؼم وخيؼم اًمٜم٤مس أٟمّ 

 ىمد وإّّن ، وطم٘مـ دُم٤مءيمؿ سمآظمرٟم٤م ، اهلل هدايمؿ سم٠موًمٜم٤م  ٤م اًمٜم٤مس إنّ أهّي  :وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

وأن ي٘مًؿ ومٞمٙمؿ ، وأن يقومر قمٚمٞمٙمؿ همٜم٤مئٛمٙمؿ ، أظمذت ًمٙمؿ قمغم ُمٕم٤موي٦م أن يٕمدل ومٞمٙمؿ 

 .ومٞمئٙمؿ

  ؟!.أيمذًمؽ احلًـ عمٕم٤موي٦م : أىمٌؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل صمؿّ 

َوإِْن ي٘مقل ويِمػم سم٢مصٌٕمف إمم ُمٕم٤موي٦م  وهق، ٟمٕمؿ صمؿ هٌط ُمـ اعمٜمؼم ُمٕم٤موي٦م: ىم٤مل 

ُف ومِْتٜم٦ٌَم ًَمُٙمْؿ َوَُمَت٤مٌع إمَِم طِملمٍ   .وم٤مؿمتد قمغم ُمٕم٤موي٦م ذًمؽ (5)َأْدِري ًَمَٕمٚمَّ

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .>8>:5، رىمؿ: 6:: >6ُمًٜمد أمحد)ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة.;5948، رىمؿ: ;;5: =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 اًمٗمٙمر ، سمػموت.. دار 7;==رىمؿ :  .4:: :8شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (7)
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  ؟!سم٤مٔي٦م كٜمدقمقشمف وم٤مؾمتٜمٓم٘متف يٕمٜمل اؾمتٗمٝمٛمتف ُم٤م قم: ٕم٤موي٦م وم٘م٤مًمقا عم

وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، وم٠مضم٤مهبؿ ، ُمٝمال وم٠مسمقا قمٚمٞمف ودقمقه : ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل 

، وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمؽ رضمؾ ُمـ ىمريش وضمزار أهؾ اعمديٜم٦م ، ٤م أٟم٧م أُمّ : وم٘م٤مل ًمف احلًـ 

 .ام أسمقكوم٤مدقمٞم٤مك ومال أدري أهّي 

اهلل  أمل يٚمٕمـ رؾمقل اهلل صغم: وأىمٌؾ قمٚمٞمف أسمق إقمقر اًمًٚمٛمل وم٘م٤مل ًمف احلًـ 

 .وذيمقان وقمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من يٕمٜمل اؾمؿ أيب إقمقر قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رقمالً 

أُم٤م قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل  :أىمٌؾ قمٚمٞمف ُمٕم٤موي٦م يٕمٞمٜمٝمام وم٘م٤مل ًمف احلًـ صمؿّ 

وأظمر أسمق ، ويم٤من أطمدمه٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من ، قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمـ ىم٤مئد إطمزاب وؾم٤مئ٘مٝمؿ 

 .(6)قمٛمرو

   

                                                                                                                                             
 .555إٟمٌٞم٤مء :  (5)

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . .6>6: 5اًمتحٗم٦م اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم شم٤مريخ اًمديٜم٦م  (6)
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ـ زهر وذ (02) ٜ( اخلقيكة، حرؿقص ب ّٔل )ذو افثدي  افّت

ُم٤م اًمٙمٌػم اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي اضمؽمطمف هذا اعمجرم إصمٞمؿ، اًمٕمتؾ اًمزٟمٞمؿ، ذم حتٓمٞمؿ 

ذم ىم٤مئٛم٦م يم٤ٌمر اًمٖم٤مدريـ،  -دون ؾمقاه ُمـ أرضاسمف اعمالقملم-قمروش اًمديـ< ًمٞمدرج 

 قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم؟!!!!.رؾمقل رّب اًمٕم٤معملم، وسم

ق ؿتِتّقه فُٚن أول ؾتْٜ وافذي ٍٕس حمّد بٔده، ف: »سم٤ًٌمـم٦م: ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 ش. وآخرهٚ

 ش. فق ؿتِتّقه دٚ اختِػ اثْٚن مـ أّمتل: »وًم٘مقًمف

ش. ظٚد»أو: ش فئـ أدرـتٓؿ ٕؿتِْٓؿ ؿتؾ ثّقد»ومٞمف وذم أشم٤ٌمقمف:  وًم٘مقًمف

 وًمتٌٞم٤من رء ُمـ هذه اعمالسم٤ًمت، ه٤مك هذه اًمٜمٌذة ..

سمٞمف، قمـ : طمدصمٜم٤م ىمٌٞمّم٦م، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ أذم صحٞمحف ىم٤مل أظمرج اًمٌخ٤مري 

 ..اسمـ أيب ٟمٕمؿ )ح( 

وطمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ ٟمٍم، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل اًمٌخ٤مري : 

 .(5)قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ أيب ٟمٕمؿ... 

وأظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هٜم٤مد سمـ اًمني، طمدصمٜم٤م أسمق إطمقص، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

كم ريض اهلل ُمنوق، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمؿ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: سمٕم٨م قم

قمٜمف، وهق سم٤مًمٞمٛمـ سمذه٦ٌم ذم شمرسمتٝم٤م، إمم رؾمقل اهلل، وم٘مًٛمٝم٤م رؾمقل اهلل سملم أرسمٕم٦م ٟمٗمر: 

إىمرع سمـ طم٤مسمس احلٜمٔمكم، وقمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر اًمٗمزاري، وقمٚم٘مٛم٦م سمـ قمالصم٦م اًمٕم٤مُمري، صمّؿ 

 أطمد سمٜمل يمالب.

 ، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل: أشمٕمٓمل صٜم٤مديد ٟمجد وشمدقمٜم٤م؟!!. ؾٌوٌٝ ؿريش

ّٕام ؾًِٝ ذفؽ ٕتٖفٍٓؿإيّن »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:   ش. إ

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .876;، رىمؿ : ;56:  =صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)
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ـٞ افِحٜٔ، مؼف افقجْتغ، ؽٚئر افًْٔغ، ٕٚتئ اجلٌغ، حمِقق ومج٤مء رضمؾ<  

 . اتؼ اهلل، يٚ حمّد، وم٘م٤مل: افرأس

ؾّـ يىع اهلل إن ظهٔتف، أيٖمْْل اهلل ظذ أهؾ إرض وٓ »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

ٚوز حْٚجرهؿ، يَتِقن أهؾ يَرءون افَرآن ٓ جي إّن مـ وئوئ هذا ؿقمًٚ ...، تٖمْقين

ّٜٔ، فئـ  اإلشالم، وَيَدظقن أهؾ إوثٚن، يّرؿقن مـ اإلشالم ـام يّرق افًٓؿ مـ افرم

 . (5)شأدرـتٓؿ ٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد

 . (6)ش ظٚد»سمدل ش ثّقد:»وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٟمحقه، ؾمقى 

فئـ أدرـتٓؿ »ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: ذم رواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ ُمنوق: 

 .(7)ومل يؽمدد ومٞمف، وهق اًمراضمحش ٕؿتِْٓؿ ؿتؾ ظٚد

 ؟!.اتؼ اهلل يٚ حمّدًمٙمـ ُمـ هذا اعمجؽمىء قمغم اًمٜمٌل ذم ىمقًمف: 

 ، واًمٚمٗمظ ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر سم٢ممج٤مع واشمٗم٤مق،  ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م، ذيمر أهؾ اًم٘مٌٚم٦م 

ظمقارج ، أّن اًم٘م٤مئؾ: هق ذو اخلقيٍمة اًمتٛمٞمٛمل، طمرىمقص سمـ زهػم،  زقمٞمؿ اًمٕمً٘مالّن 

 اهـ. .(8)اًمٜمٝمروان

  

                                                           
 يب، سمػموت .. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمر54:8، رىمؿ : 85;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

. دار ـمقق اًمٜمج٤مة. صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: 8795، رىمؿ : 5:7:  9صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت .54:8، رىمؿ : 86;:  6حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل( 

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .=::  >ومتح اًم٤ٌمري  (7)

 وت .. دار اعمٕمروم٦م، سمػم8=6:  5ومتح اًم٤ٌمري  (8)
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 شٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد»:  مًْك ؿقل افٌْل

ُه  َوإَِػ َظٚدٍ َأَخُٚهْؿ ُهقًداؿٚل تًٚػ :  ـْ إًَِمٍف هَمػْمُ ٌُُدوا اهللََّ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم ىَم٤مَل َي٤مىَمْقِم اقْم

ـْ ىَمْقُِمِف إِٟم٤َّم ًمَ 9:َأوَماَل شَمتَُّ٘مقَن ) ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـَ ( ىَم٤مَل اعمأََْلُ اًمَّ ٜمََراَك ذِم ؾَمَٗم٤مَه٦ٍم َوإِٟم٤َّم ًَمٜمَُٔمٜم َؽ ُِم

ـْ َربِّ اًْمَٕم٤معَملِمَ ::اًْمَٙم٤مِذسملَِم ) ٜمِّل َرؾُمقٌل ُِم
ُٖمُٙمْؿ ( 17) ( ىَم٤مَل َي٤مىَمْقِم ًَمٞمَْس يِب ؾَمَٗم٤مَه٦ٌم َوًَمٙمِ ُأسَمٚمِّ

ِت َريبِّ َوَأَٟم٤م ًَمُٙمْؿ َٟم٤مِصٌح َأُِملٌم ) َٓ ٌْتُْؿ َأْن ضَم٤مَءيُمْؿ ِذيْمرٌ >:ِرؾَم٤م ُٙمْؿ قَمغَم َرضُمٍؾ  ( َأَوقَمِج ـْ َرسمِّ ُِم

َٓم٦ًم  ًْ ـْ سَمْٕمِد ىَمْقِم ُٟمقٍح َوَزاَديُمْؿ ذِم اخْلَْٚمِؼ سَم ُِمٜمُْٙمْؿ ًمُِٞمٜمِْذَريُمْؿ َواْذيُمُروا إِْذ ضَمَٕمَٚمُٙمْؿ ظُمَٚمَٗم٤مَء ُِم

َء اهللَِّ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمٚمُِحقَن ) َٓ ٌَُد اهللََّ َوطْمَدُه =:وَم٤مْذيُمُروا آ َوَٟمَذَر َُم٤م يَم٤مَن َيْٕمٌُُد ( ىَم٤مًُمقا َأضِمْئَتٜم٤َم ًمِٜمَْٕم

٤مِدىِملَم ) ـَ اًمّمَّ ُٙمْؿ ِرضْمٌس 4;آسَم٤مُؤَٟم٤م وَم٠ْمشمِٜم٤َم سماَِم شَمِٕمُدَٟم٤م إِْن يُمٜم٧َْم ُِم ـْ َرسمِّ ( ىَم٤مَل ىَمْد َوىَمَع قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُِم

َل اهللَُّ هِب٤َم  ْٞمُتُٛمقَه٤م َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َٟمزَّ  ؾَمٛمَّ
ٍ
٤مِدًُمقَٟمٜمِل ذِم َأؾْماَمء ـْ ؾُمْٚمَٓم٤مٍن َوهَمَْم٥ٌم َأدُمَ ُِم

ـَ ) ـَ اعْمُٜمْتَٔمِِري ُروا إِّنِّ َُمَٕمُٙمْؿ ُِم
ـَ َُمَٕمُف سمَِرمْح٦ٍَم ُِمٜم٤َّم َوىَمَٓمْٕمٜم٤َم َداسمَِر 5;وَم٤مْٟمَتٔمِ ِذي ( وَم٠َمْٟمَجْٞمٜم٤َمُه َواًمَّ

سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َم َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا ُُم١ْمُِمٜملِمَ  ـَ يَمذَّ ِذي  .(0)اًمَّ

ـْ َوإمَِم قَم٤مٍد َأظَم٤مُهْؿ ُهقدً وؿٚل دم شقرة هقد :  ا ىَم٤مَل َي٤مىَمْقِم اقْمٌُُدوا اهللََّ َُم٤م ًَمُٙمْؿ ُِم

وَن ) َّٓ ُُمْٗمؽَمُ ُه إِْن َأْٟمُتْؿ إِ َّٓ قَمغَم اًمَِّذي 94إًَِمٍف هَمػْمُ َٓ َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف َأضْمًرا إِْن َأضْمِرَي إِ ( َي٤مىَمْقِم 

اَمَء قَمَٚمٞمُْٙمْؿ  ( َوَي٤مىَمْقِم اؾْمَتْٖمِٗمُروا َرسمَُّٙمؿْ 95وَمَٓمَرِّن َأوَماَل شَمْٕمِ٘مُٚمقَن ) ًَّ صُمؿَّ شُمقسُمقا إًَِمْٞمِف ُيْرؾِمِؾ اًم

ْقا جُمِْرُِملَم ) َٓ شَمَتَقًمَّ شمُِٙمْؿ َو ًة إمَِم ىُمقَّ ٌَٞمِّٜم٦ٍَم َوَُم٤م 96ُِمْدَراًرا َوَيِزْديُمْؿ ىُمقَّ ( ىَم٤مًُمقا َي٤مُهقُد َُم٤م ضِمْئَتٜم٤َم سمِ

ـْ ىَمْقًمَِؽ َوُمَ  ـُ سمَِت٤مِريمِل آهِلَتِٜم٤َم قَم ـُ ًَمَؽ سمُِٛم١مْ َٟمْح ْٞمٜم٤َم ُهقًدا ... ُِمٜملَِم ٤م َٟمْح َوعَم٤َّم ضَم٤مَء َأُْمُرَٟم٤م َٟمجَّ

ـْ قَمَذاٍب هَمٚمِٞمظٍ  ْٞمٜم٤َمُهْؿ ُِم ٦ٍم ُِمٜم٤َّم َوَٟمجَّ ـَ آَُمُٜمقا َُمَٕمُف سمَِرمْحَ ِذي  (2)َواًمَّ

 شٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد»: ذيمر مجٝمقر قمٚمامء اًمٗمري٘ملم أّن ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌّل ىمٚم٧م : 

، يمام ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ّٓ ُمـ شم٤مب ُمٜمٝمؿ وآُمـ، إأهٚمٙمٝمؿ وأؾمت٠مصٚمٝمؿ وٓ أسم٘مل هلؿ سم٤مىمٞم٦م 

إّٓ سم٤مًمّمٞمح٦م يمّٚمٝمؿ سمٕم٤مد ، وهؿ ىمقم اًمٜمٌل هقد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم < ومٚم٘مد اؾمت٠مصٚمٝمؿ 

  .ُمـ آُمـ ُمٜمٝمؿ ، وهؿ ىمٚمٞمؾ ضمّداً 

                                                           
 .6; -9:ؾمقرة إقمرا :  (5)

 .>9 -94ؾمقرة هقد:  (6)
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 بَتٚل ذي اخلقيكة، وإّمٜ ظٚصٜٔ تتٍّرج. تٍّرد ظّع 

ٞم٥م، قمـ اًمزهري، ىم٤مل: أظمرج اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٞمامن، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم

أظمؼمّن أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، أن أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ 

يٚ : ، وم٘م٤ملوهق رجؾ مـ بْل متٔؿ، ذو اخلقيكةقمٜمد رؾمقل اهلل وهق ي٘مًؿ ىمًاًم، أشم٤مه 

َٝ وخنَت إْن مل »، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: رشقل اهلل اظدل ويِؽ، ومـ يًدل إذا مل أظدل، ؿد خٌ

 وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل، ائذن زم ومٞمف وم٠مرضب قمٜم٘مف؟!. ش. أــ أظدل

َّر أحدـؿ صالتف مع صالهتؿ، وصٔٚمف مع : »اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل ًٚ حي دظف، ؾ٘ن فف أصحٚب

صٔٚمٓؿ، يَرءون افَرآن ٓ جيٚوز تراؿٔٓؿ، يّرؿقن مـ افديـ ـام يّرق افًٓؿ مـ 

، أو مثؾ افٌوًٜ تدردر، درأةثدي اافرمٜٔ...: آيتٓؿ رجؾ أشقد، إحدى ظوديف مثؾ 

 ش. وخيرجقن ظذ حغ ؾرؿٜ مـ افْٚس

وأصٓد ، : وم٠مؿمٝمد أّّن ؾمٛمٕم٧م هذا احلدي٨م ُمـ رؾمقل اهللاخلدري ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد

، وم٠مُمر قمكّم سمذًمؽ اًمرضمؾ، وم٤مًمتٛمس وم٠ميت سمف، طمتك أّن ظع بـ أيب ضٚفٛ ؿٚتِٓؿ وإٔٚ مًف

 .  (5) ٟمٔمرت إًمٞمف قمغم ٟمٕم٧م اًمٜمٌل اًمذي ٟمٕمتف

ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر، أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م، ( هـ6:5)ًٚمؿ وأظمرج ُم

أظمؼمّن يقٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمّن أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

اخلدري، ح وطمدصمٜمل طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك، وأمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٗمٝمري، ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م اسمـ 

ٌد اًمرمحـ، واًمْمح٤مك وه٥م، أظمؼمّن يقٟمس، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، أظمؼمّن أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قم

 . (6) اهلٛمداّن، أّن أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ُمثٚمف...

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، سمف ُمثٚمف ( 685)وأظمرضمف أمحد

َدَؿِٚت إّٓ ىمقل أيب ؾمٕمٞمد: ومٜمزًم٧م ومٞمٝمؿ:  ُزَك دِم افهَّ ِّ ِْ ـ َي ؿ مَّ ُٓ : اخلدري . ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد َوِمْْ

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 7:54، رىمؿ : 644:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 54:8، رىمؿ : 88;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)
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ًٚ حغ ؿتِف وإٔٚ مًفقل اهلل، أصٓد أين شًّٝ هذا مـ رش ، جلء بٚفرجؾ وأصٓد أّن ظِٔ

 . ظذ افًْٝ افذي ًٕٝ رشقل اهلل

 .(5)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

وأظمرج أمحد أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، طمدصمٜم٤م إوزاقمل، قمـ 

زي٤مدة ىمقل اًمزهري، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، واًمْمح٤مك اعمنمىمل، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ُمثٚمف، سم

ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: ش خيرجقن ظذ ؾرؿٜ مـ افْٚس، يَتِٓؿ أوػ افىٚئٍتغ بٚهلل: »اًمٜمٌّل 

ًٚ حغ ؿتِٓؿوم٠مؿمٝمد أّّن ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل اهلل، وأّّن  ، وم٤مًمتٛمس ذم صٓدت ظِٔ

 اًم٘متغم، ومقضمد قمغم اًمٜمٕم٧م اًمذي ٟمٕم٧م رؾمقل اهلل. 

ّمقص ىمقل وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ذم ظم . (6)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح 

 ٓطم٘م٤ًم.ش أوػ ...»اًمٜمٌل: 

صمّؿ إّن اًمٜمٌل أُمر سم٘متٚمف، وًم٘مد اٟمؼمى ًمذًمؽ أسمق سمٙمر وقمٛمر ورسمام ظم٤مًمد وهمػمه..< 

 . (7)ىم٤مل اسمـ طمجر: وٓ ُمٜم٤موم٤مة< ٓطمتامل أن يٙمقن يمّؾ ُمٜمٝمام ؾم٠مل ذم ذًمؽ

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .;5597، رىمؿ : 9=:  >5ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .55:65، رىمؿ : 9=:  >5ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 . >5::  :ومتح اًم٤ٌمري  (7)
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 هق ذو افثديٜ فًْف اهلل -دم افراجح-ذو اخلقيكة 

ذي اًمثدي٦م، ويرّده ُم٤م هدٟم٤مه قمـ اًمٌخ٤مري هٜم٤مك ُمـ ىم٤مل أّن ذا اخلقيٍمة همػم 

ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: سمٞمٜمام ٟمحـ قمٜمد رؾمقل اهلل  وُمًٚمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ أيب

 يٚ رشقل اهلل، وم٘م٤مل: وهق رجؾ مـ بْل متٔؿ، ذو اخلقيكةوهق ي٘مًؿ ىمًاًم، أشم٤مه 

صٞم٤مُمف ُمع إن ًمف أصح٤مسم٤م حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالهتؿ، و» وم٘م٤مل اًمٜمٌّل:  ،...اظدل

صٞم٤مُمٝمؿ، ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ 

، أو مثؾ افٌوًٜ تدردر، ثدي ادرأةرجؾ أشقد، إحدى ظوديف مثؾ ...: آيتٓؿ اًمرُمٞم٦م

 ش. وخيرجقن ظذ حغ ؾرؿٜ مـ افْٚس

 ظعّ وأصٓد أّن ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: وم٠مؿمٝمد أّّن ؾمٛمٕم٧م هذا احلدي٨م ُمـ رؾمقل اهلل، 

 . (5) ...بـ أيب ضٚفٛ ؿٚتِٓؿ وإٔٚ مًف

ىمٚم٧م: وهق ٟمص فم٤مهر أّن ذا اخلقيٍمة قمغم إرضمح، هق قمٞمٜمف ذو اًمثدي٦م، وهق 

  أقماله.اعمالئؿ ًمًٞم٤مق طمدي٨م ٟمٌّٞمٜم٤م ٟمٌّل اًمرمح٦م 

وهٜم٤مك ىمرائـ أظمرى،  ًمٙمـ ٓ شمؽمشم٥م صمٛمرة قمغم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام< ومٙمالمه٤م ظمٌٞم٨م 

 ُم٤مرق ُمٚمٕمقن .

                                                           
 دار ـمقق اًمٜمج٤مة. .7:54، رىمؿ: 644: 8 صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس( (5)
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 ؾرؿٜ 71إمٜ  ؾّرقظّر ظهٔٚن أيب بُر و

طمدصمٜم٤م أسمق  ذم ُمٕمجٛمف ىم٤مل: (هـ5>7)حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، اسمـ اعم٘مرىء أظمرج امإُم٤مم 

اًمدطمداح أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر ُمقؾمك سمـ قم٤مُمر سمـ ظمريؿ، صمٜم٤م اًمقًمٞمد 

سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م إوزاقمل قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس ىم٤مل: ذيمر رضمؾ قمٜمد رؾمقل اهلل ومذيمروا ُمـ 

 ذم اجلٝم٤مد وآضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة، وم٠مىمٌؾ اًمرضمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :ىمقشمف 

صمؿ أىمٌؾ ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ش شًٍٜ مـ افنٔىٚن فوافذي ٍٕز بٔده إيّن ٕرى دم وجٓ» 

هؾ حدثٝ ًٍٕؽ حغ أذؾٝ ظِْٔٚ إٔف فٔس دم افَقم أحد خر »وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 . ىمدُمٞمف يّمكّم  ُمًجدًا وصػَّ  ؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وذه٥م وم٤مظمتطشمْؽ

 .شأيُؿ يَقم إفٔف ؾَٔتِف»  وم٘م٤مل رؾمقل اهلل :

 ومذه٥م أسمق سمٙمر ومقضمده يّمكّم ىم٤مل ومٝم٤مب أن ي٘متٚمف.  

 .شأيُؿ يَقم إفٔف ؾَٔتِف» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ومّمٜمع ُمثؾ ُم٤م صٜمع ،  ومقضمده يّمكّم ، أٟم٤م أذه٥م إًمٞمف  :وم٘م٤مل، سمـ اخلٓم٤مب  وم٘م٤مم قمٛمر

 أسمق سمٙمر صمؿ رضمع .

 . ّ: أٟم٤مظعوم٘م٤مل 

 .ش، إْن أدرـتفإٔٝ»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .ومقضمده ىمد اٟمٍم قمكّم ومذه٥م 

فق ؿتِف مٚ اختِػ اثْٚن مـ إّن هذا ّٕول ؿرن خيرج مـ أمتل، :»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

: إّن بْل إهائٔؾ اؾسؿٝ ظذ إحدى وشًٌغ ؾرؿٜ، وإّن أمتل شتٍسق ظذ اثْتغ أمتل

ِّٓٚ دم افّْٚر إّٓ واحدة، وشًٌغ ؾرؿٜ   .(5)ش ـ

                                                           
 اًمري٤مض . . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،855، رىمؿ : ;58ُمٕمجؿ سمـ اعم٘مرىء )ت: قم٤مدل سمـ ؾمٕمد( :   (5)
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ذم اعمخت٤مرة، ُمـ قمدة ـمرق قمـ ( هـ87:)امإُم٤مم اعم٘مدد رضمف وأظمرضمف أو اؾمتخ

أظمؼمٟم٤م أسمق اعمجد زاهر سمـ أمحد سمـ طم٤مُمد اًمث٘مٗمل سم٠مصٌٝم٤من، أّن  :فًمقىمُمٜمٝم٤م إوزاقمل 

ؾمٕمٞمد سمـ أيب اًمرضم٤مء اًمّمػمذم أظمؼمهؿ، أسمٜم٤م أسمق ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمقد اًمث٘مٗمل، أسمٜم٤م حمٛمد 

سمـ حمٛمد سمـ أيب طمّملم اًمدُمِم٘مل، صمٜم٤م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعم٘مرئ، صمٜم٤م أسمق اًمدطمداح أمحد 

 . ...، سمف ُمثٚمف ُمقؾمك سمـ قم٤مُمر صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م إوزاقمل

 .(5) إشْٚده صحٔحاًمدهٞمش: إؾمت٤مذ ىم٤مل حم٘م٘مف 

 ىمٚم٧م : وهٜم٤مك ـمرق أظمرى قمـ همػم أٟمس ، ٓ يًٛمح ُم٤م ٟمحـ ومٞمف سمنده٤م .

                                                           
 . دار ظمي، سمػموت، ت : إؾمت٤مذ قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش .==68-=;68، رىمؿ : =>:  ;اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد   (5)
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 ّمٜ شقى ظّع إ ظهٔٚن ـّؾ برهٚن افثديٜ  وذ

ّؾ أُّم٦م حمّٛمد، ضم، ىمٓمٕمٞم٤ًم، ي٘مٞمٜمٞم٤ًم، ضم٤مزُم٤ًم، رضوري٤ًم، قمغم قمّمٞم٤من ُمـ ـمٚم٥م دًمٞمالً 

حًٌف وماًم٘مٝم٘مرى..<  ؿقمغم أقم٘م٤مهبرضمٕمقا  -يمام روي صحٞمح٤مً – ؿوأّّن صح٤مسم٦م وشم٤مسمٕملم، 

أُمر سم٘متٚمٝمؿ وىمت٤مهلؿ  ، أّن اًمٜمٌّل  ذو اًمثدي٦م وؿمٞمٕمتف ًمٕمٜمٝمؿ اهلل< ومٚم٘مد سم٤مّن يم٤مًمِمٛمس

مل يٛمتثؾ إّٓ واٟمخذًم٧م ّذ ظمذٓن، ، قمّمٞم٤منأيمؼم  قمّم٧م إُّم٦ميمّؾ واضمتث٤مصمٝمؿ، ًمٙمـ 

< ومٝمؾ سمٕمد هذا أمجٕملم  ن صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿقوؿمٞمٕمتف اًمٓمٞمٌإُملم، اًمٞمٕمًقب قمكّم 

 اخلذٓن، ذم شم٤مريخ اًمزُم٤من، ُمـ ظمذٓن ؟!!!.

ًمٞمس هذا ومح٥ًم، وم٤مٕدهك أّن إُّم٦م شمريم٧م ذا اًمثدي٦م ينح ويٛمرح، طمتّك سمٜمك 

ىم٤مشمٚمتف ّذ ىمت٤مل ذم اجلٛمؾ سمؾ ، ه٤م اًمٚمٕملمقمداء قمكمّ مم ًمتٜمٗم٨م قمغم اعمقأُّم٦م اخلقارج اعم٤مرىملم، 

 وصٗملم ..

وًم٘مد اٟمٌٚم٩م أّٟمف ًمقٓ قمّمٞم٤من أيب سمٙمر و قمٛمر ذم ىمتؾ ذي اًمثدي٦م، عم٤م اظمتٚمػ اصمٜم٤من 

ُمـ أُّم٦م حمّٛمد إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م< وصمّٛم٦م أُمر ذم طمدي٨م اًمٌخ٤مري اعم٤مّر أول اًمٕمٜمقان..< ومٗمٞمف : 

إيّن »ديد ٟمجد وشمدقمٜم٤م؟!!. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: ، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل: أشمٕمٓمل صٜم٤مؾٌوٌٝ ؿريش

ّٕام ؾًِٝ ذفؽ ٕتٖفٍٓؿ اهـ. ومٝمؾ هذا صدوم٦م اتؼ اهلل، يٚ حمّدومج٤مء رضمؾ...، وم٘م٤مل: ش.  إ

 واشمٗم٤مق أم ُم٤مذا ؟!!.

ؾ٘ذا رجؾ حًـ ومٗمل احلدي٨م ىم٤مل أسمق سمٙمر: إّّن ُمررت سمقادي يمذا،  وأمر آخر

رجؾ أشقد، ـٞ افِحٜٔ، مؼف  :أّٟمف اًمٌخ٤مريصحٞمح ذم ورد . ذم طملم اهلٔئٜ يهّع 

إحدى ظوديف مثؾ ثدي ادرأة، أو  ،افقجْتغ، ؽٚئر افًْٔغ، ٕٚتئ اجلٌغ، حمِقق افرأس

 . مثؾ افٌوًٜ تدردر

 ؟!!.وم٠ٌمّي قمٞمٜملم يرى أسمق سمٙمر< إذ يمٞمػ يٙمقن ؿمٌف اًمِمٞمٓم٤من هذا طمًـ اهلئٞم٦م 

و . وهٞمٝمٜم٤م ي٘مقل: ذأؾال ظدفٝ: ُم٣م أّن قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل: وأمر ثٚفٞ

 . ومٝمؾ احت٤مد اًمٕم٘مٞمدة هذا، صدوم٦م واشمٗم٤مق أيْم٤ًم؟!!!.اظدل يٚ حمّداخلقيٍمة ًمٚمٜمٌل: 
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: مل أضمد ذم اًمٙمت٥م اًمًاموّي٦م وأطم٤مدي٨م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م، أّن وأمر رابع

يمّٗم٤مرًا< وىمد ُمّر ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وهمػمه: يم٤مٟمقا همْمٌقا ُمـ ٟمٌل إّٓ ىمد ىمقُم٤ًم سم٠ممجٕمٝمؿ 

ل: أشمٕمٓمل صٜم٤مديد ٟمجد وشمدقمٜم٤م؟!!. ومٚمؿ ىمريش وم٘مط دون ، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌؾٌوٌٝ ؿريش

 سم٘مٞم٦م إُمؿ؟!.

: » وىم٤مل ش. ؾٚؿتِقهؿ: هؿ ذ افزيٜ»: ُمّر أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمألُّم٦م وأمر خٚمس

عم٤ّم سم٘م٤مي٤م قم٤مد ه١مٓء  شمريم٧م إُّم٦م ىمت٤مل ذاوهمػم ذًمؽ، ومٚمامش فق أدرـتٓؿ ٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد

 قمثقا، ؾمقى قمكّم وؿمٞمٕمتف؟!!.

 ّن ىمريِم٤ًم ىم٤مشمٚم٧م قمٚمٞم٤ًم وشمريمتٝمؿ، ومام اًمّن؟!!!سمؾ إدهك إ

ش هِؿ أـتٛ فُؿ ـتٚبًٚ ٓ توِقن بًده أبداً »: ىم٤مل اًمٜمٌل ذم اًمرزّي٦م: وأمٌر شٚدس

فق ؿتؾ هذا »ومٛمٜمٕم٧م ُمٜمف ىمريش )=قمٛمر( سمحّج٦م أّن اًمٜمٌل هيذي. وذم طملم أّن اًمٜمٌل ىم٤مل: 

، ومٝمؾ إمم قمٝمد قمكّم ًمٞم٘م٤مشمٚمفينح ويٛمرح  أو قمٛمر شمريمتف ىمريش ش لتدٚ اختِػ اثْٚن مـ أمّ 

 ؟!!!. هيجر ذم هذا  أيْم٤مً  -وطم٤مؿم٤مه-يم٤من اًمٜمٌل 

إّن ىمريَش )=قمٛمر( ذم اًمقىم٧م اًمذي ُمٜمٕمقا اًمٜمٌّل ُمـ هداي٦م اخلٚمؼ ذم اًمرزّي٦م، 

 ؟!!.ُمر، ومام إهمّْمقا اًمٓمر  قمـ ؿمٌف اًمِمٞمٓم٤من هذا إمم أن اؾمتٙمٚم٥م قمٝمد قمكمّ 

. وىم٤مل ذو اًمثدي٦م ـتٚب اهللحًٌْٚ : ىم٤مل قمٛمر )ىمريش( يقم اًمرزّي٦م: وأمر شٚبع

ّه آيمتٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن دون اًمًٜم٦ّم؟!!. ه٤مك هق . ومام ٓ حُؿ إّٓ هلل)اخلقارج(: يقم اًمٜمٝمر: 

 أيْم٤ًم ..
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 شأـثر مْٚؾَل أّمتل ؿّراؤهٚ»حديٞ افٌْل: 

ُمـ  وهمػم ذًمؽ ٓ حُؿ إّٓ هللو:  .حًٌْٚ ـتٚب اهلليتٌّجح أهؾ اًمٜمّم٥م سمِمٕم٤مر: 

، مم٤ّم ومٞمف رضب ًمًٜم٦ّم اًمٜمٌل قمرض اجلدار، وشمراصمٝمؿ ذم هذا لمؿمٕم٤مرات اخلقارج اعم٤مرىم

. ومٝم٤مك اظدلُمًتؾ قمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ذي اخلقيٍمة اًمْم٤مرب سمٙمّؾ اًمٜمٌّقة ذم ىمقًمف ًمٚمٜمٌل : 

 ًمؽمى ُمقىمػ اًمٜمٌل ُمـ ه١مٓء< وومٞمف ـمرق ..

 افىريؼ إول: ظٌَٜ بـ ظٚمر 

ل: طمدصمٜم٤م أظمرج اعمحدصمقن سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ اًمٙمثػمة اًمّمحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤م

أسمق ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، طمدصمٜم٤م ُمنمح، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 ش. أـثر مْٚؾَل أمتل ؿراؤهٚ»

ىم٤مل إرٟم١موط: هذا إؾمٜم٤مد طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد، قمٌد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م ىمد 

ديثٝمؿ روى قمٜمف هذا احلدي٨م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وهمػمه ممّـ ُمِمك سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أطم٤م

  . (5)قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م وىمٌٚمقه٤م، ُمـ أضمؾ أّّنؿ ؾمٛمٕمقا ُمٜمف ىمٌؾ اطمؽماق يمتٌف واظمتالـمف

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، واًمٓمؼماّن، وأطمد أؾم٤مٟمٞمد أمحد صم٘م٤مت أصم٤ٌمتو

 افىريؼ افثٚين : ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص

اسمـ  أظمرج اًمٗمًقي وأمحد واًمٓمؼماّن ويمثػم همػمهؿ ، واًمٚمٗمظ ًمألّول : طمدصمٜم٤م

قمثامن، صمٜم٤م قمٌد اهلل ح. وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ حيل، أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م< مجٞمٕم٤ًم، قمـ قمٌد اًمرمحـ 

اسمـ ذيح ىم٤مل: طمدصمٜمل ذاطمٞمؾ سمـ يزيد اعمٕم٤مومري، قمـ حمٛمد سمـ هدي٦م، قمـ قمٌد اهلل سمـ 

 . (7)قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُمثٚمف

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م. ;:7;5، رىمؿ :;=9: >6ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط( (5)

 . اًم٘م٤مهرة .54857، رىمؿ: =66:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد( (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. >96: ٤6مء اًمٕمٛمري( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ)ت: أيمرم وٞم(7)
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ـ إرٟم١موط ذم ه٤مُمش اعمًٜمد ضمّؾ ـمرىمف قمـ اسمـ  ًّ أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وطم

ص، يمام ىمد ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، واًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، ويمذًمؽ اًمٕم٤م

 . (5)رضم٤مل أطمد إؾمٜم٤مدي أمحد صم٘م٤مت

يمام ضمزم سمّمحتف امإُم٤مم إًم٤ٌمّن ذم اًمّمحٞمح٦م وهمػمه ذم همػمه، وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمًٌط 

 ومٚم٘مد أمجٕمقا قمغم صّحتف ، ًمٙمـ سم٘مل أّن ..

  

                                                           
 . اًم٘م٤مهرة .54858، رىمؿ: =66:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد( (5)
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 وذي افثديٜهؿ أتٌٚع ظثامن  ، وأتٌٚع افدجٚلافَّراء هؿ 

إْن خرج افدجٚل تًٌف مـ ـٚن حيٛ »ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٗمًقي قمـ طمذيٗم٦م: 

، وهق صحٞمح، يمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم صحٞمح٤ًم، أو قمغم ذط  (5) شظثامن

أرأيتؿ يقم افدار ـٕٚٝ ؾتْٜ يًْل ؿتؾ ظثامن ؾّ٘نٚ أول وآخرهٚ ُمًٚمؿ، قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل: 

 .(6)افدجٚل

اء، هؿ اخلقارج< واخلقارج يمام هق ُمٕمٚمقم رضورة، أضمؼموا قمٚمٞم٤ًم وٓ ري٥م أّن اًم٘مرّ 

أن خيت٤مر أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ذم اًمتحٙمٞمؿ< ومٝمؾ يمؾ هذا صدوم٦م اًمًالم اًمّمالة و قمٚمٞمف

 ؟!!!. ه٤مك ًمؽمى ..

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ راهقيف، صمٜم٤م أيب، صمٜم٤م ضمرير ، قمـ 

 سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل:  ًمٞم٨م ، قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ قمٌد اهلل

« ّٕ ِّ إ ام ضِع مْٓؿ ؿرن ف ـٚئـ ؾُٔؿ ؿقم يَرؤون افَرآن ٓ جيٚوز رؤوشٓؿ، ـ

ِّام ضِع مْٓؿ ؿرن ؿىع، حتك ذـر ظؼيـ مرة وزيٚدة، حتك يُقن آخرهؿ  ؿىع، ـ

 .(7)ش خيرج مع افدجٚل

ّٔتٓؿ افدجٚل»...ىم٤مل اهلٞمثٛمل: وقمٜمف :    .(8)ده طمًـوإؾمٜم٤مش حتك يُقن مع بَ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر، أظمؼمٟم٤م ىمت٤مدة، قمـ ( >66)وأظمرج اعمروزي 

ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ريض اهلل قمٜمٝمام، ؾمٛمع اًمٜمٌل ي٘مقل: 

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .7475، رىمؿ : ;54:  6ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل ) قمكم اًمٌج٤موي(  (5)

 ، اًمري٤مض .. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد64=79، رىمؿ : 6:8:  ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل احلقت(   (6)

 . 58986، رىمؿ: 64:: 57ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن)ت: ؾمٕمد احلٛمٞمد ، وظم٤مًمد اجلريز(  (7)

 . اًم٘م٤مهرة.;5485-:5485، رىمؿ : 674:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد( (8)
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ِّام خرج مْٓؿ ؿرن » شٔخرج ٕٚس مـ ؿٌؾ ادؼق، ويَرأون افَرآن ٓ جيٚوز تراؿٔٓؿ، ـ

 . (5)طمتك قمده٤م اًمٜمٌل زي٤مدة قمغم قمنم ُمرات ش حتك خيرج افدجٚل دم بَٔتٓؿ، ؿىع

  وأظمرضمف أمحد ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر سمف أـمقل ُمٜمف.

اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أمحد ذم طمدي٨م ـمقيؾ. وؿمٝمر صم٘م٦م، وومٞمف امإُم٤مم ىم٤مل و

 .(6)يمالم ٓ يي، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمتقطمٞمد، اًم٘م٤مهرة .:594، رىمؿ : 976:  6)ت: ؾمٛمػم اًمزهػمي( ًمٜمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد اعمروزي اًمٗمتـ  (5)

، رىمؿ : >66:  :. دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة . جمٛمع اًمزوائد 5;>:، رىمؿ : >78أمحد )ت: ؿم٤ميمر( :  ُمًٜمد (6)

5484:. 
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 ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص( 01)

 قمكمّ ُمع ّمقُم٦م ضمّراء اخلـ ُمّمداق واوح ًميب ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل ًمق ؾم٠مل ؾم٤مئؾ قم

 ؟!! قمٚمٞمف اًمًالم 

ىمٚمٜم٤م: ُم٣م ذم ذيؾ اًمٕمٜمقان اًم٤ًمسمؼ أّن اًمّمح٤ميب اًمٙمٌػم، قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ 

ويمذا ، أّن اخلقارج اعم٤مرىملم ؾمٚمػ أشم٤ٌمع اًمدضم٤مل إقمقر روى قمـ اًمٜمٌلهق ُمـ اًمٕم٤مص< 

 < وم٠ميش ومٕمؾ هذ اًمّمح٤ميب ؟!!...ؿ إذا اؾمتٙمٚمٌقا سمٕمد اًمٜمٌّل،ًمزوم ىمت٤مهل

ىمٚمٜم٤م: أظمٚمد إمم إرض ومٚمؿ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، وإدهك أّٟمف ذم اًمقىم٧م اًمذي روى هق 

ومٚم٘مد ، سم٤مًمًٞمػ سم٤مرز قمٚمٞم٤ًم اًمٕمداءش مـ ـْٝ مقٓه ؾٓذا ظّع مقٓه »وهمػمه قمـ اًمٜمٌل: 

 ٜم٤مسًا ًمٌٖمل ُمٕم٤موي٦م ذم صّٗملم..ُمارشم٣م أن يٙمقن ىم٤مئدًا 

 اإلشْٚد آّول: ظٌَٜ ظْف ..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم، صمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ هِم٤مم،  -يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر–رج اًمٌزار أظم

صمٜم٤م أيب، قمـ ىمت٤مدة، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ وؾم٤مج، ىم٤مل: يم٤من ص٤مطم٥م زم حيدصمٜمل قمـ قمٌد اهلل سمـ 

ؽ سم٘مٞم٦م ، وم٘مٚم٧م: إٟمّ ظٌد اهلل بـ ظّروقمٛمرو ذم ؿم٠من اخلقارج، ومحجج٧م، ومٚم٘مٞم٧م 

، إْن ٟم٤مؾم٤ًم يٓمٕمٜمقن قمغم أُمرائٝمؿ ويِمٝمدون أصح٤مب رؾمقل اهلل، وىمد ضمٕمؾ اهلل قمٜمدك قمٚمامً 

 .قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمْمالًم٦م

ىم٤مل: قمغم أوًمئؽ ًمٕمٜم٦م اهلل واعمالئٙم٦م واًمٜم٤مس أمجٕملم، أيت رؾمقل اهلل سمً٘م٤مي٦م ُمـ 

ذه٥م أو ومْم٦م، ومجٕمؾ ي٘مًٛمٝم٤م سملم أصح٤مسمف، وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ أهؾ اًم٤ٌمدي٦م. وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، 

 ًمئـ يم٤من اهلل أُمرك سم٤مًمٕمدل ومٚمؿ شمٕمدل؟!. 
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دم أمتل  إنّ »، ومٚمام أدسمر، ىم٤مل رؾمقل اهلل: شـ يًدل ظِٔؽ بًديويِؽ ؾّ»ىم٤مل: 

إن خرجقا  ، ثؿّ ؾٚؿتِقهؿأصٌٚه هذا، يَرءون افَرآن ٓ جيٚوز تراؿٔٓؿ، ؾ٘ن خرجقا 

 . (5)ش ًؾٚؿتِقهؿ، ؿٚل ذفؽ ثالثٚ

  . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 أُمر يٗمٞمد اًمقضمقب دون يمالم . شاؿتِقهؿ»و:

 شْٚد  افثٚين: ظّر بـ احلُؿ ظْف اإل

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إُمقي، صمٜم٤م حمٛمد سمـ 

ؾمٜم٤من اًم٘مزاز، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ محران، صمٜم٤م قمٌد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر، أظمؼمّن أيب، قمـ قمٛمر سمـ 

ًا يقم ، ىم٤مل: أشمك رؾمقل اهلل رضمٌؾ وهق ي٘مًؿ مترظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصاحلٙمؿ، قمـ 

ظْد مـ »أو: ش وحيؽ، ومـ يًدل ظِٔؽ إذا مل أظدل»ظمٞمؼم، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، اقمدل. ىم٤مل: 

 .ش تِتّس افًدل بًدي

يقصؽ أن يٖيت ؿقم مثؾ هذا، يتِقن ـتٚب اهلل، وهؿ أظداؤه، يَرؤون »صمؿ ىم٤مل: 

 . ش ؾٚرضبقا رؿٚهبؿـتٚب اهلل حمَِٜ رؤوشٓؿ، ؾ٘ذا خرجقا 

ذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم،ومل خيرضم٤مه ه: ذم اعمًتدرك  ىم٤مل احل٤ميمؿ

 .(7)هبذه اًمًٞم٤مىم٦م

. واًمذي ومٕمٚمف اسمـ شا رؿٚهبؿؾ٘ذا خرجقا ؾٚرضبق»أىمقل: وُمقوع اًمِم٤مهد: 

اًمٕم٤مص أّٟمف رضب قمٚمٞم٤ًم ذم صّٗملم، ووامم اسمـ آيمٚم٦م إيم٤ٌمد اعمٝملم، اًمٗم٤مضمر اًمٙم٤مومر ذم ؾمٜم٦ّم 

 اًمٜمٌّل إُملم.

                                                           
. اًمرؾم٤مًم٦م، 94>5، رىمؿ : 7:4:  6يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت: طمٌٞمٞم٥م إقمٔمٛمل(  (5)

 سمػموت .

 . اًم٘م٤مهرة .;5484، رىمؿ : >66:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .6:88، رىمؿ : =59:  6ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (7)
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 ..اإلشْٚد افثٚفٞ: متٚبًٜ حمّد بـ شْٚن 

وىمد شمقسمع حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من اًم٘مّزاز، ذم إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ سمام أظمرضمف امإُم٤مم اسمـ أيب 

ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ محران، صمٜم٤م (;>6)قم٤مصؿ، أمحد سمـ قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمّن 

، ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصقمٌد احلٛمٞمد سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٛمر سمـ احلٙمؿ، قمـ 

ل، وهق ي٘مًؿ شمؼمًا يقم طمٜملم، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد اقمدل. وم٘م٤مل: ىم٤مل: أشم٤مه رضمؾ، يٕمٜمل اًمٜمٌ

يقصؽ أن يٖيت ؿقم مثؾ هذا، »صمؿ ىم٤مل: ش ؽ إن مل أظدل، ظْد مـ يِتّس افًدلحيو»

يًٖفقن ـتٚب اهلل وهؿ أظداؤه، يَرءون ـتٚب اهلل، حمَِٜ رؤوشٓؿ، إذا خرجقا 

 ش. ؾٚرضبقا أظْٚؿٓؿ

 .(5) ىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن: إؾمٜم٤مده ضمٞمد

  

                                                           
 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل، سمػموت .88=، رىمؿ : 8:4:  6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )ت: امإُم٤مم إًم٤ٌمّن(  (5)
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ِّف دم حديٞ واحد  تٚريخ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ـ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون، أظمؼمٟم٤م اًمٕمقام، طمدصمٜمل أؾمقد  (هـ685)أظمرج أمحد 

سمـ ُمًٕمقد، قمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ ظمقيٚمد اًمٕمٜمزي، ىم٤مل: سمٞمٜمام أٟم٤م قمٜمد ُمٕم٤موي٦م، إذ ضم٤مءه رضمالن 

 .خيتّمامن ذم رأس قمامر، ي٘مقل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام: أٟم٤م ىمتٚمتف

 ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وم٢مّّن  <: ًمٞمٓم٥م سمف أطمديمام ٟمٗم٤ًًم ًمّم٤مطمٌفد اهلل بـ ظّروظٌوم٘م٤مل 

 ش. تَتِف افٍئٜ افٌٚؽٜٔ»ي٘مقل: 

٤م جمٜمقٟمؽ ي٤م قمٛمرو..< ومام سم٤مًمؽ وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: أٓ شمٖمٜمل قمٜمّ 

 ُمٕمٜم٤م؟!. 

أضع » ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو: إّن أيب ؿمٙم٤مّن إمم رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل: 

ًٚ، وٓ تًهفأبٚك م  وم٠مٟم٤م ُمٕمٙمؿ وًم٧ًم أىم٤مشمؾ. ش ٚ دام حٔ

 .(5)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .74=:، رىمؿ : 967:  55ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (5)
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 ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب(01)

ذم سمٜم٤مء شم٤مريخ امإؾمالم، واظمتالل قم٘م٤مئد إٟم٤مم، عمِمٝمقرة ًمٜم٤م ذم هذه اًمِمخّمّٞم٦م ا

< ومٝمذا اًمّمح٤ميب اًمرؾمقل اعمّمٓمٗمك  ، ٟمنمت ىمٌؾ ؾمٜمقات وٛمـ ُمقؾمققم٦مدراؾم٦م ُمٝمّٛم٦م

 ذم أُّم٦م حمّٛمد.  (5)أّول ُمـ سمذر سمْذر امإرضم٤مء وآقمتزالِمٝمقر اعم

ومم٤مًمئ٦م أقمدائف قمٚمٞمف..<  اًمٙمثػم أّن يمّؾ هذا ٟمتٞمج٦م اًمٖمدر سمٕمكّم رسمام ٓ يٕمر  و

ورسمام هيقن اخلٓم٥م أّٟمف ٟمدم قمغم هذا يمّٚمف قمٜمد اطمتٔم٤مره، وأىمّر سمٌٓمالن  ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌٞمؾ 

  قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمت٘مداشمف< ًمٙمـ ٓت ؾم٤مقم٦م ُمٜمدم.ووم٤مشمف، وأّٟمف مل يٙمـ قمغم رء ومٞمام يم٤من 

 .. وشم٤مريخ ظمّمقُمف سمًقاء  ومٕمٚمٞمؽ هبذه إصقل ًمت٘مػ قمغم شم٤مريخ اعمقمم قمكمّ 

ٌْد اهلل سمـ قمٛمر ريضذم آؾمتٞمٕم٤مب  (هـ8:7ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ) اهلل  : وصّح قمـ قَم

ٜٔ مع ظّع مٚ آشك ظذ رء، ـام آشك أيّن مل أؿٚتؾ افٍئٜ افٌٚؽقمٜمٝمام، ُمـ وضمقه، أٟمف ىم٤مل: 

 اهـ. (6)ريض اهلل ظْف

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م قمكم سمـ طمٙمٞمؿ ىمٚم٧م: 

إودي )ح(..وطمدصمٜم٤م احلًلم سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مت٤مت اًمٙمقذم، صمٜم٤م ُمٜمج٤مب سمـ 

احل٤مرث)ح(..وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًم٘مٓمراّن، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٓمٗمٞمؾ< صمٜم٤م ذيؽ، قمـ 

مٚ أجدين آشك ظذ رء طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل:  ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ

 . (7)بـ أيب ضٚفٛ إّٓ أيّن مل أؿٚتؾ افٍئٜ افٌٚؽٜٔ مع ظعّ 

                                                           
: اقمتزال قمكّم وُمٕم٤موي٦م، وامإرضم٤مء: أّن يمٚمٞمٝمام ُم١مُمـ -ٜمد ُمٕمتزًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وُمرضمئتٝمؿقم-آقمتزال اًم٘مديؿ  (5)

سم٢مرضم٤مء أُمرمه٤م ومٞمام خت٤مصام ومٞمف إمم اهلل< وهبذا ظمٚمٓمقا أظمي اًمرمحـ  ..<ٓمٕمـ سم٠مّي ُمٜمٝمامًقغ اًمقمغم اًمٔم٤مهر، ٓ ي

 .اًمدّي٤منسمٞم٤مسمس اًمِمٞمٓم٤من إمم يقم 

 .  دار اجلٞمؾ، سمػموت.  65، رىمؿ : ;;:  5آؾمتٞمٕم٤مب )ت: قمكم اًمٌج٤موي( (6) 

 .  68>57، رىمؿ : 589:  57 (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت: ؾمٕمد احلٛمٞمد وظم٤مًمد اجلريز (7)
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  .(5)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن سم٠مؾم٤مٟمٞمد، وأطمده٤م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 ..: وىمد شمقسمع ومٓمر، سمًٜم٤من سمـ ه٤مرونىمٚم٧م

صمٜم٤م حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م زيمري٤م اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدأظمرضمف  

سمـ حيٞمك زمحقيف، صمٜم٤م ؾمٜم٤من سمـ ه٤مرون، قمـ قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، 

مٚ آشك ظذ رء ؾٚتْل إّٓ افهقم وافهالة، وترـل افٍئٜ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمٛمر ي٘مقل: 

 .(6)افٌٚؽٜٔ أّٓ أـقن ؿٚتِتٓٚ، واشتَٚفتل ظًِٔٚ افًٌٜٔ

: وومٞمف ؾمٜم٤من سمـ ه٤مرون وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واسمـ قمدي، ووٕمٗمف اسمـ ىم٤مل اهلٞمثٛمل

 .(7)ُمٕملم

يمام ىمد أظمرضمف ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م زيمري٤م سمـ 

 .(8)حيٞمك زمحقيف، ٟم٤م ؾمٜم٤من سمـ ه٤مرون سمف ُمثٚمف 

وأظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ حمٛمد واحلًلم سمـ إؾمقد، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد 

مٚ قؾمك، أٟم٠ٌمٟم٤م يم٤مُمؾ أسمق اًمٕمالء: قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قمٛمر: اهلل اسمـ ُم

 . (9)أجدين آشك ظذ رء مـ افدٕٔٚ إّٓ ؿتٚيل مع ظّع افٍئٜ افٌٚؽٜٔ

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى يم٤مُمؾ، وهق 

ام أّّن٤م سحي٦م واًمزسمدة ومٝمذه اًمٜمّمقص يم .وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ يًع خمتٍمٟم٤م هده٤مصم٘م٦م

مل يٙمقٟمقا قمغم   ظمّمقم اعمقممهل ذات اًمقىم٧م سحي٦م ومّمٞمح٦م أّن اعمٓمٚمقب،  ذم

 رء، سمؾ قمغم هم٨ّم وؾم٘مؿ وىملء، وطمًٌٜم٤م هذا..

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .56498، رىمؿ : 686:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

. دار احلرُملم، 67>;ىمؿ : ، ر>5:   >اعمٕمجؿ  إوؾمط )ت: ـم٤مرق قمقض اهلل، وقمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل(  (6)

 اًم٘م٤مهرة.  

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .=>94، رىمؿ : 6>5:  7جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (7)

 .  68>57، رىمؿ : 589:  57 (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت: ؾمٕمد احلٛمٞمد وظم٤مًمد اجلريز (8)

 . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر.  =64، رىمؿ : =;5:  6أٟم٤ًمب إذا   (9)
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 ظٌد اهلل بـ ظّر يْهح ظثامن أْن يَتؾ!!!

ىم٤مل طمدصمٜم٤م ضمرير سمـ  (صم٘م٦م خ م )سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمهكمىم٤مل: قمٗم٤من ( هـ679)سمـ أيب ؿمٞم٦ٌماأظمرج 

، ىم٤مل: )صم٘م٦م خ م(، قمـ ٟم٤مومع (صم٘م٦م خ م )اًمث٘مٗمل، ىم٤مل أظمؼمٟم٤م يٕمغم سمـ طمٙمٞمؿ (٘م٦م خ مصم )إزديطم٤مزم 

طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، ىم٤مل: ىم٤مل زم قمثامن وهق حمّمقر ذم اًمدار: ُم٤م شم٘مقل ومٞمام أؿم٤مر سمف 

 اعمٖمػمة سمـ إظمٜمس؟!.  قمكمَّ 

 : ىمٚم٧م: وُم٤م أؿم٤مر سمف قمٚمٞمؽ؟!. قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ىم٤مل

ًم٘مقم يريدون ظمٚمٕمل ، وم٢من ظمٚمٕم٧م شمريمقّن، وإْن مل أظمٚمع : إّن ه١مٓء اقمثامن  ىم٤مل

 ىمتٚمقّن!!.

 ذم اًمدٟمٞم٤م؟!.  ىم٤مل اسمـ قمٛمر: وم٘مٚم٧م ًمف: أرأي٧م إن ظمٚمٕم٧م أشمراك خمٚمداً 

 ىم٤مل قمثامن: ٓ . ىمٚم٧م: ومٝمؾ يٛمٚمٙمقن اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر؟!. 

 ىم٤مل: ٓ. 

 ؟!. : أرأيٝ إن مل ختِع، أيزيدون ظذ ؿتِؽىمٚم٧م

 ىم٤مل: ٓ... . 

 . (5)ختٚمع ىمٛمٞمّم٤ًم ىمٛمّمٙمف اهلل  وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: ٓ

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وؾمامع قمٗم٤من قمـ ضمرير ذم اًمٌٍمة 

  وسمٖمداد < ومال يرد أّن ضمريرًا طمّدث سم٠مطم٤مدي٨م أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م ذم ُمٍم، وم٤مطمٗمظ.

 ،اًمِمٞمخلمأسمٓمؾ ظمالوم٦م قمثامن اعمنموـم٦م سمًػمة سمـ قمق  اامإؿم٤مرة أّن  ٧موىمد ُمْم

   وم٠ميـ اسمـ قمٛمر ُمـ هذا؟!.

                                                           
 . اًمرؿمد ، اًمري٤مض. :9:;7، رىمؿ: 959: ;اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل يقؾمؼ احلقت(   ُمّمٜمػ  (5)
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 إّمٜ بًّع ـّؾ ظذ ؽدر ٚن ؿىًّٔ دفٔالن 

قمٜم٤ّم يمام ىمد ُم٣م  شإّمٜ شتٌدر بؽ بًدي»اًمّمحٞمح :  ُم٣م طمدي٨م اًمٜمٌل

، إّٓ قمٚمٞم٤ًم وؿمٞمٕمتف دًمٞمالن ىمٓمٕمّٞم٤من قمغم قمّمٞم٤من سمؾ همدر يمّؾ إُّم٦م سمٕمكّم وآل حمٛمد 

 اًمٓمٞمٌلم إـمٞمٌلم اعمٞم٤مُملم، وسمٕمض اعمٜمّمٗملم ..

، وُم٤م زال اًمٕمٜم٤مد واًمٕمّمٞم٤من  حمٛمد وآل حمٛمد سمؽم اًمّمالة قمغم افدفٔؾ إول:

 واجلحقد ذم سمؽمه٤م طمتك اًمٞمقم ، وىمد ُم٣م هذا أواظمر اًمٗمّمؾ إول .

وأشم٤ٌمقمٝمام  )اًمراضمح أّّنام واطمد(ىمت٤مل ذي اخلقيٍمة وذي اًمثدي٦م  افدفٔؾ افثٚين:

اًمٌخ٤مري اخلقارج< إذ مل جي٤مًمدهؿ همػم قمكّم وؿمٞمٕمتف وإُم٦م شمتٗمّرج، ُمع أّن اًمٜمٌّل ومٞمام أظمرج 

فق أدرـتٓؿ ٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد »:  وُمًٚمؿ ، ىمد أُمر سم٘مت٤مهلؿ واضمتث٤مصمٝمؿ ذم ىمقًمف 

 .(5)شوثّقد

سمؾ إدهك ُمـ ذًمؽ أّن اًم٘مرؿمّٞملم طم٤مرسمقا قمٚمٞم٤ًم شم٤مريملم اخلقارج ينطمقن 

 يم٤مٔيت :  قمدا هذا ه٤مك دًمٞمٚملم آظمريـ قمغم همدر يمّؾ إُّم٦م سمٕمكّم ، ويٛمرطمقن 

 ظمالوم٦م قمكمّ  -إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل وىمٚمٞمؾ هؿ-٦م ضمحقد إُم افدفٔؾ افثٚفٞ:

ىمرٟملم ُمـ اًمزُم٤من< وم٤مُّٕم٦م مل شمٕمؽم  سمخالومتف ىمرٟملم ُمـ اًمزُم٤من طمتك قمٝمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، 

 وًم٘مد اقمؽموم٧م سمخالومتف راهمٛم٦م ٓ قمـ رو٤م .

،  ؾم٥ّم قمكّم  -إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل وىمٚمٞمؾ هؿ-اؾمتحالل إُّم٦م  افدفٔؾ افرابع:

رد اًمتذيمػم وًمٗم٧م اًمٜمٔمر، وإّٓ وم٤مٕدًّم٦م قمغم قمّمٞم٤من يمّؾ إُّم٦م ، إّٓ وٟمٜمٌف أّن هذه إدًم٦م عمج

 ُمـ قمّمؿ اهلل، همػم قمزيزة وٓ هل سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م..

 ومٝم٤مك اًمدًمٞمٚملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ..< يم٤مٔيت ..

                                                           
 ، سم٤مب اخلقارج. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 87;:  6اٟمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (5)
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 ؿرٕغ مـ افزمٚن  ظعّ جحقد إّمٜ خالؾٜ 

هـ( 656=ؾمٜم٦م ): ذم رسمٞمع إول ذم شم٤مرخيف اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  اسمـ يمثػمامإُم٤مم ل ٤مىم

أفمٝمر اعم٠مُمقن ذم اًمٜم٤مس سمدقمتلم ومٔمٞمٕمتلم< إطمدامه٤م أـمّؿ ُمـ إظمرى، وهل اًم٘مقل سمخٚمؼ 

اًم٘مرآن، واًمث٤مٟمٞم٦م شمٗمْمٞمؾ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل، وىمد أظمٓم٠م ذم يمؾ 

 .(5)ُمٜمٝمام ظمٓم٠م يمٌػمًا وم٤مطمِم٤ًم، وأصمؿ إصماًم قمٔمٞمامً 

قمٝمد اعم٠مُمقن أو أمحد سمـ اهلجري  اًم٘مرن اًمث٤مًم٨مسمداي٤مت أمجع أهؾ اًمًٜم٦ّم ىمٚم٧م: 

راسمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ قمغم طمّد  يٙمقن قمٚمٞم٤مً  أنّ قمغم  ،سمٕمد ٟمزاع ُمرير سمٞمٜمٝمؿطمٜمٌؾ،

< إذ مل يٙمـ ذاك اًمًٚمػ شمٕمٌػمهؿ، وهق دًمٞمؾ ىمٓمٕمّل قمغم همدر يمّؾ ؾمٚمػ إُّم٦م سمٕمكم

درج ذم لم إّول واًمث٤مّن ىمد اقمؽم  ًمٚمٛمقمم قمكم سم٤مخلالوم٦م، ومْمالً قمـ أن يذم اًم٘مرٟماهل٤مًمؽ 

وٟمًتثٜمل ُمـ قمّمؿ ىم٤مئٛم٦م اًمراؿمديـ إرسمٕم٦م< سمؾ ىمد يم٤مٟمقا يًٌقٟمف ويٚمٕمٜمقٟمف قمغم اعمٜم٤مسمر، 

 ..وشمٕم٤ممم  اهلل ؾمٌح٤مٟمف

اعمٜمٝم٤مج: وهلذا ضمٕمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ظمالوم٦م قمكّم ُمـ هذا  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم

: < وىمد أٟمٙمر امإُم٤مم أمحد وهمػمه قمغم ه١مٓء ىم٤ملوؿٚفقا: مل تثٌٝ بْص وٓ إمجٚعاًم٤ٌمب. 

. واؾمتدل قمغم صمٌقت دم اخلالؾٜ ؾٓق أوؾ مـ محٚر أهِف بًعّ )رابع اخلٍِٚء( ع ربّ مـ مل يُ 

ش. تُقن خالؾٜ افٌْقة ثالثغ شْٜ ثّؿ تُقن مًُِٚ »ظمالومتف سمحدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

ـذبٝ وم٘مٞمؾ ًمٚمراوي )=ؾمٗمٞمٜم٦م(: إّن سمٜمل أُمٞم٦م ي٘مقًمقن: إّن قمٚمٞم٤ًم مل يٙمـ ظمٚمٞمٗم٦م. وم٘م٤مل: 

 . (6)رؿٚءأشتٚه بْل افز

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٝمامن وصم٘مف أمحد و ،أىمقل: إؾمٜم٤مد طمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

واسمـ ُمٕملم واسمـ طم٤ٌمن وأسمق داود ص٤مطم٥م اًمًٜمـ ويٕم٘مقب اًمٗمًقي، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: 

 ًمٞمس سمف سم٠مس. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ذم طمديثف قمج٤مئ٥م .

                                                           
 ـمٌع دار اًمؽماث. 5=6: 54شم٤مريخ اسمـ يمثػم   (5)

 ٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، اًمًٕمقدّي٦م. حت٘مٞمؼ : اًمديمتقر رؿم٤مد ؾم٤ممل ..  ضم٤مُم687:  >و   846:  8ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم   (6)
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اًمٜمٌل وطمدي٨م ؾمٗمٞمٜم٦م سيح أّن ُمّدة اخلالوم٦م اًمنمقمّٞم٦م )امإُم٤مُم٦م اًمًاموّي٦م( سمٕمد 

اًمًاموّي٦م وأؿمٝمر ُمـ إُم٤مُم٦م اعمجتٌك احلًـ، صمؿ  صمالصمقن ؾمٜم٦م، وهل ُمّدة إُم٤مُم٦م قمكم 

 .آًم٧م إمم ُمٚمؽ قمْمقض قمٝمد ُمٕم٤موي٦م

قمغم ذقمٞم٦م ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ًمٙمقّن٤م ؾمٗمٞمٜم٦م وٓ دًٓم٦م ذم طمدي٨م 

ـّ اجل٤مهٚملم  !!.وٛمـ اًمثالصملم يمام هق فم

ومٞمام -قمّٞم٦م ؾماموّي٦م< ومالشمٕمدو يمقّن٤م رضورة أّن ظمالومتٝمؿ ظمالوم٦م ًمٖمقّي٦م قمرومّٞم٦م ٓ ذ

وذيٕم٦م وهداي٦م يمام هق ٟمّص  خالؾٜ ٌّٕقةظمالوم٦م ومٚمت٦م ويمرد وؾمٞم٤مؾم٦م، ٓ -ىم٤مل قمٛمر

ؾمٗمٞمٜم٦م< يدل قمغم ذًمؽ ىمٓمٕم٤ًم أّن اًمٗمٚمت٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع إمج٤مقم٤ًم وىمقًٓ واطمدًا< 

 خلٚمؼ أمجٕملم .ومال يٛمٙمـ سمنميٕم٦م اًمٗمٚمت٦م آئتامن قمغم اًمرؾم٤مًم٦م واًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ، وهداي٦م ا

( : أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد هـ:96وىم٤مل امإُم٤مم احلٜمٌكم حمٛمد سمـ حمٛمد اسمـ أيب يٕمغم )

سمـ قمكم اخلٞم٤مط ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمثامن سمـ سمٙمران اًمٕمٓم٤مر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق 

يٕمغم قمثامن سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمروة سمـ ديٚمؿ اًمٓمقد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وريزة سمـ حمٛمد احلٛميص ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أيب قمٌد اهلل أمحد  داود سمـ

 ريض اهلل قمٜمف .. أطٓر افسبٔع بًعسمـ طمٜمٌؾ طملم 

ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل إّن هذا ًمٓمٕمـ قمغم ـمٚمح٦م واًمزسمػم؟!!!. وم٘م٤مل أمحد: سمئًام  :وم٘مٚم٧م ًمف

ٟم٤مه٤م طملم رسّمٕم٧َم ُم٤م ىمٚم٧م: وُم٤م ٟمحـ وطمرب اًم٘مقم وذيمره٤م. وم٘مٚم٧م: أصٚمحؽ اهلل إّٟمام ذيمر

سمٕمكّم، وأوضم٧ٌم ًمف اخلالوم٦م، وُم٤م جي٥م ًمألئٛم٦م ىمٌٚمف!!. وم٘م٤مل زم: وُم٤م يٛمٜمٕمٜمل ُمـ ذًمؽ؟!. 

ىم٤مل: ىمٚم٧م: طمدي٨م اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل زم: قمٛمر ظمػم ُمـ اسمٜمف< ىمد ريض قمٚمٞم٤ًم ًمٚمخالوم٦م قمغم 

اعمًٚمٛملم، وأدظمٚمف ذم اًمِمقرى، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىمد ؾمّٛمك ٟمٗمًف أُمػم 

 .(5)٠مىمقل أٟم٤م ًمٞمس ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٠مُمػم وم٤مٟمٍموم٧م قمٜمفاعم١مُمٜملم، وم

                                                           
 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت. ت : حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل .7=7:  5ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م   (5)
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 . (5)( ذم اعم٘مّمد إرؿمد8>>وهذا ُم٤م ؾم٤مىمف ضم٤مزُم٤ًم، امإُم٤مم اسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم )

< ومٚم٘مد يم٤من يٕمٞمش ٟمحقًا ُمـ اًمت٘مّٞم٦م.. -طمًٌام ؾم٘مٜم٤مه-وٓ يٌٕمد أّن أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 ومتدسّمر. .(6) إّن ظًِٔٚ مٚ زإتف اخلالؾٜ وفُـ هق زانٚىم٤مل أمحد: 

 بـ حزم: تٖخر بًض افهحٚبٜ ظـ بًٜٔ ظّع بٌر ظذر ذظل ا

( ذم رؾم٤مئٚمف: ظمالوم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل هـ:89ىم٤مل اسمـ طمزم )

ريض اهلل قمٜمف يٙمٜمّك أسم٤م احلًـ، وزم اخلالوم٦م يقم ىمتؾ قمثامن سم٤معمديٜم٦م، ومرطمؾ قمـ اعمديٜم٦م إمم 

وتّّٖخَر ظـ بًٔتف ؿقٌم مـ افهحٚبٜ بٌر ٤معمديٜم٦م، اًمٙمقوم٦م وم٤مؾمت٘مر هب٤م، ويم٤مٟم٧م اخلالوم٦م ىمٌؾ ذًمؽ سم

 . (7)ظذر ذظل: إذٓ  صّؽ دم إمٚمتف

، دراؾم٦م ُمًتٗمٞمْم٦م ومٞمٛمـ شم٠مظّمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م (8)أىمقل: ًمٜم٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

سمٖمػم قمذر ذقمل، أؿمٝمرهؿ قم٤مئِم٦م، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

< وأسمق سمٙمرة ، وأسمق سمٙمرة وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مصسمـ اًمٕم٤مص، وأسمق هريرة، 

 .زي٤مد سمـ أسمٞمف قأظمهذا 

ومٝم١مٓء هؿ ُمـ سمذر امإرضم٤مء وآقمتزال ذم أرض امإؾمالم، ومٙمنوا سمذًمؽ ُم٤م مل  

جيؼم إمم اًمٞمقم< إذ ىمد أصمٌتٜم٤م هٜم٤مك أّن ُمٜمِم٠م امإرضم٤مء وآقمتزال هق سمٖمض قمكّم وُمٕم٤مداشمف، 

أّٟمف وسمـ قمٛمر ُم٣م هيٕم٤ًم ٟمدم اوىمد ٞمٙمقن ومري٦ًم ٕقمدائف، أىمٚمف شمرك ٟمٍمشمف وُمقآشمف< ًم

 يم٤من قمغم ظمٓم٠م ذم يمّؾ هذا.

  

                                                           
. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، :564، رىمؿ : 8>:  7اعم٘مّمد إرؿمد ذم أصح٤مب أمحد )ت: قمٌد اًمرمحـ اًمٕمثٞمٛملم(    (5)

 اًمري٤مض .

 م . =>=5. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمًٜم٦م =88:  5( =;9جلقزي اًمتٌٍمة )ايب اًمٗمرج اسمـ ا  (6)

 . اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م، سمػموت، ت : د. اطم٤ًمن قم٤ٌمس .>57:  6رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم إٟمدًمز اًمٔم٤مهري   (7)

 قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وُمدرؾم٦م اًمرؾمقل اعمّمٓمٗمك، دار إصمر سمػموت .  (8)
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ّٛ ظّع   دم افؼق وافٌرب ش

» ًمٞمس سمٕمد هذا اًمٖمدر ُمـ همدر، أىمّٚمف أّن ؾم٤مّب قمكّم ضم٤مطمد سمام شمقاشمر قمـ اًمٜمٌل: 

ّٛ اهلل ورشقفف ٌّف اهلل ورشقفف، وحي مّْل  ظعّ  »و:  شمـ ـْٝ مقٓه ؾًّع مقٓه»: وش حي

، وهق ؿمديد سم٢ممج٤مع. وضمحده قمـ قمٚمؿ..،  شمٙمذي٥ٌم ًمٚمٜمٌل  شـٓٚرون مـ مقشك

اًمّمحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام ىم٤مل احل٤ميمؿ واًمذهٌل: ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمثؾ ىمقل اًمٜمٌل

ًٚ ؾَد شٌّْل» ّٛ ظِٔ  وهمػمه ..ش مـ ش

 ومٝم٤مك ذم هذا قمّدة ـمرق قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م< يم٤مٔيت ..

 فًْف اهللؿ افىريؼ إّول: مروان بـ احلُ

مل : ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٌالذري واسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م، سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمًّج٤مد 

ًٚ ظذ ادْٚبر  ؟!!!!. تًٌقن ظِٔ

ّٕف ٓ يًتَٔؿ فْٚ إمر إّٓ هبذاوم٘م٤مل ُمروان:   .(5) إ

وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم:رواه اسمـ أيب  .إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤متىمٚم٧م: 

 . (6)، قمـ قمٛمرب٘شْٚدٍ ؿقيظمٞمثٛم٦م  

أىمقل: يِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٌالذري قمـ اعمدائٜمل، قمـ طم٤ٌمب سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: ىم٤مل 

ؾ٘ذا ذـر قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ٟمِم٠مت قمغم سمٖمض قمكّم ٓ أقمر  همػمه، ويم٤من أيب خيٓم٥م، 

ًٚ ٕٚل مْف  ومٚمجٚم٩م،  ظِٔ

وم٘مٚم٧م: ي٤م أسمف، إّٟمؽ متيض ذم ظمٓمٌتؽ، وم٢مذا أشمٞم٧م قمغم ذيمر قمكم قمروم٧م ُمٜمؽ 

 شم٘مّمػمًا !!. 

 أومٓمٜم٧م ًمذًمؽ؟!. ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ.ىم٤مل: 

                                                           
 ر اًمٗمٙمر سمػموت .. دا664، رىمؿ : 8>5:  6أٟم٤ًمب إذا  )ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (5)

 ، ؾمػمة اًمراؿمديـ. اًمرؾم٤مًم٦م .654ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء :  (6)
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 .(5)يٚ بْل، إّن افذيـ مـ حقفْٚ فق ًِّٕٓؿ مـ حٚل ظّع مًِٕٚؿ، تٍرؿقا ظْٚىم٤مل: 

(: ىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع ىم٤مل: أسمق أيقب ظم٤مًمد سمـ زيد 4::ىم٤مل اسمـ اًمٕمديؿ )

سمدري، وهق اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف اًمٜمٌل ُم٘مدُمف اعمديٜم٦م، وهق يم٤من قمغم ُم٘مدُم٦م قمكّم يقم صٗملم، 

اًمذي ظم٤مصؿ اخلقارج يقم اًمٜمٝمروان، وهق اًمذي ىم٤مل عمٕم٤موي٦م طملم ؾم٥ّم قمٚمٞم٤ًم: يمػ  وهق

 .ذم اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م أىمدر قمغم ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ي٤م ُمٕم٤موي٦م قمـ ؾم٥م قمكمّ 

، ومخرج إمم ؾم٤مطمؾ وم٘م٤مل أسمق أيقب: واهلل ٓ أؾمٙمـ أرو٤م أؾمٛمع ومٞمٝم٤م ؾم٥م قمكمّ  

 .(6)اًمٌحر طمتك ُم٤مت رمحف اهلل

 ـ إشَعافىريؼ افثٚين: واثِٜ ب

ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، وهق اًم٘مرىم٤ًمّن، ىمثٜم٤م  (685)أظمرج أمحد 

ؾذـروا إوزاقمل، قمـ ؿمداد أيب قمامر ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع وقمٜمده ىمقم، 

ًٚ ؾنتّقه، ؾنتّتف مًٓؿ  ، ومٚمام ىم٤مُمقا ىم٤مل زم واصمٚم٦م: مل ؿمتٛم٧م هذا اًمرضمؾ؟!. ظِٔ

 .مًفرأيٝ افَقم صتّقه ؾنتّتف ىمٚم٧م: 

وم٘م٤مل واصمٚم٦م: أٓ أظمؼمك سمام رأي٧م ُمـ رؾمقل اهلل؟!.. ىمٚم٧م: سمغم. وم٘م٤مل: أشمٞم٧م 

وم٤مـمٛم٦م أؾم٠مهل٤م قمـ قمكّم، وم٘م٤مًم٧م: شمقضمف إمم رؾمقل اهلل، ومجٚم٧ًم أٟمتٔمره طمتك ضم٤مء رؾمقل 

اهلل وُمٕمف قمكم، وطمًـ وطمًلم، آظمذا يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٞمده، طمتك دظمؾ وم٠مدٟمك قمٚمٞم٤ًم 

ٜم٤م وطمًٞمٜم٤م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ومخذه، صمّؿ ووم٤مـمٛم٦م، وم٠مضمٚمًٝمام سملم يديف، وأضمٚمس طمً

ْجَس ًمػ قمٚمٞمٝمؿ صمقسمف، أو ىم٤مل: يم٤ًمء، صمؿ شمال هذه أي٦م:  ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ ُْٔذِه
اَم ُيِريُد اهللَُّ فِ َّٕ إ

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ ِٝ َوُيَى
ْٔ ٌَ  ش. افِٓؿ هٗٓء أهؾ بٔتل، وأهؾ بٔتل أحؼ»صمّؿ ىم٤مل:  َأْهَؾ اْف

٤ٌّمس: هق  .(7)ذم اعمًٜمد وإؾمٜم٤مده طمًـ ىم٤مل حم٘م٘مف وص قم

                                                           
 ، رىمؿ :. دار اًمٗمٙمر سمػموت .9=5:  >أٟم٤ًمب إذا  )ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (5)

 . دار اًمٗمٙمر، ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر . 7477:  ;شم٤مريخ طمٚم٥م   (6)

 م . 7>=5. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  سمػموت، >;=، رىمؿ : ;;9:  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )اسمـ طمٜمٌؾ(  (7)
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. وومٞمف طمٙم٤مي٦م اشمٗم٤مق رأيٝ افَقم ؾنتّقه، ؾنتّتف مًٓؿواًمِم٤مهد ىمقل ؿمداد: 

 .وإـم٤ٌمق

ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، ىم٤مل  -حمروم٤مً –وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد سمٕملم امإؾمٜم٤مد 

ؾذـروا وظْده ؿقم قمامر ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم وائٚم٦م سمـ إؾم٘مع  صمٜم٤م إوزاقمل قمـ ؿمداد أيب

 ًٚ  ٚماّم ىم٤مُمقا... اهـ. وم ظِٔ

 -وهق اًم٘مرىم٤ًمّن-ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح< حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م

طمًـ احلدي٨م ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وىمد شمقسمع، وسم٤مىمل رضم٤مل امإؾمٜم٤مد صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم 

. وىم٤مل محزة (5)ؿمداد أيب قمامر، وم٘مد أظمرج ًمف ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، وهق صم٘م٦م

 .(6)اًمزيـ: إؾمٜم٤مده طمًـ 

 افىريؼ افثٚفٞ:  شًد بـ أيب وؿٚص

 اإلشْٚد إول: ظٚمر بـ شًد ظـ أبٔف شًد 

-ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ قم٤ٌمد ( 6:5)أظمرج ُمًٚمؿ 

قمـ سمٙمػم سمـ ُمًامر، قمـ قم٤مُمر  -ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ وهق اسمـ إؾمامقمٞمؾ  -وشم٘م٤مرسم٤م ذم اًمٚمٗمظ

ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمدًا وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: أُمر 

أن شم٥ًم أسم٤م اًمؽماب؟!. وم٘م٤مل: أُم٤م ُم٤م ذيمرت صمالصم٤م ىم٤مهلـ ًمف رؾمقل اهلل ومٚمـ أؾمٌف، ٕن 

ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل ًمف، ظمٚمٗمف ذم  شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزمَّ 

؟!. وم٘م٤مل ًمف سمٕمض ُمٖم٤مزيف، وم٘م٤مل ًمف قمكم: ي٤م رؾمقل اهلل ظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من

، إّٓ أٟمف ٓ ٟمٌقة أمٚ ترى أن تُقن مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك»رؾمقل اهلل: 

ٕظىغ افرايٜ رجال حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل »؟!. وؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم ظمٞمؼم شسمٕمدي

 ىم٤مل ومتٓم٤موًمٜم٤م هل٤م..ش ورشقفف

                                                           
 .  اًمرؾم٤مًم٦م .>>=:5، رىمؿ : 9=5:  >6ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (5)

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .69:=5، رىمؿ : 568:  57ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ : أمحد ؿم٤ميمر ومحزة أمحد اًمزيـ(   (6)
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ًٚ »وم٘م٤مل اًمٜمٌل:   ٦م إًمٞمف، ومٗمتح وم٠ميت سمف أرُمد، ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومع اًمرايش ادظقا يل ظِٔ

ـَ  اهلل قمٚمٞمف، وعم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ُمـ آل قمٛمران:  ِد َمٚ َجٚءَك ِم ًْ َؽ ؾِِٔف ِمـ َب ـْ َحآجَّ َّ َؾ

ٌْتَ  َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ ًَ ٍُ َْٚ وَإٔ ًَ ٍُ ْؿ َوَإٔ ـُ ٚء ًَ
ٚ َوِٕ َٕ ٚء ًَ

ْؿ َوِٕ ـُ ٚ َوَأْبَْٚء َٕ ْدُع َأْبَْٚء َٕ َٚفْقْا  ًَ ْؾ َت َُ ِؿ َؾ ِْ ًِ ًَؾ اْف ْؾ َؾَْْج ِٓ

 َْ ًْ ِٚذبِغَ فَّ َُ افِٓؿ »دقم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم وم٘م٤مل: ( 5) َٜ اهللِّ َظَذ اْف

 .(6) شهٗٓء أهع

 .(7)أىمقل: وىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح

 اإلشْٚد افثٚين: ابـ ظرؾىٜ ظـ شًد ..

الل ىم٤مل اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة: أظمؼمٟم٤م زاهر سمـ أمحد اًمث٘مٗمل أن أسم٤م قمٌد اهلل اخل

إدي٥م أظمؼمهؿ أٟم٤م إسمراهٞمؿ ؾمٌط سمحرويف أٟم٤م حمٛمد سمـ اعم٘مرئ أٟم٤م أسمق يٕمغم اعمقصكم ٟم٤م أسمق 

أٟمف  ظرؾىٜظمٞمثٛم٦م ٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ٟم٤م ؿم٘مٞمؼ سمـ أيب قمٌد اهلل قمـ أيب سمٙمر سمـ ظم٤مًمد سمـ 

ّٛ ظعّ ىم٤مل أٟم٤م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل سمٚمٖمٜمل أّٟمٙمؿ  ًَْروقن ظذ ش ريض اهلل قمٜمف سم٤مًمٙمقوم٦م  ُت

مًٚذ اهلل ؿٚل وافذي ٍٕس شًد بٔده..: فَد شًّٝ رشقل اهلل يَقل دم ؾمٌٌتف ىم٤مل: ومٝمؾ 

ًٚ فق ووع ادْنٚر ظذ مٍرؿل ظذ أن أشٌّف مٚ شٌٌتف أبدا   ً. ظّع صٔئ

 .(8) ىم٤مل إؾمت٤مذ اًمدهٞمش :إؾمٜم٤مده طمًـ

( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ظمٞمثٛم٦م، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سمف هـ;74وأظمرضمف أسمق يٕمغم )

 . (9)ُمثٚمف

 . (:)رواه أبق يًذ وإشْٚده حًـىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: 

                                                           
 . 5:آل قمٛمران :  (5)

 د وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .. إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ت : حمٛم6848، 5;>5:  8صحٞمح ُمًٚمؿ  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .68;7، رىمؿ : 7>:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(  (7)

 . دار ظمي، ًمٌٜم٤من. حت٘مٞمؼ : قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش .;;54، رىمؿ : 7;6:  7اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد   (8)

 . دار اعم٠مُمقن دُمِمؼ .;;;، رىمؿ : 558:  6ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(   (9)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .=7;58، رىمؿ : 574:  =طم٤ًمم اًم٘مدد(  جمٛمع اًمزوائد )ت: (:)
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ّٛ ظّع ريض اهلل ظْف بٚفُقؾٜأىمقل: ىمقل ؾمٕمد:  ًَْروقن ظذ ش ُّٕؿ ُت ، ٟمص أّن أ

 . إُّم٦م قمغم ذًمؽذيٕم٦م 

 اإلشْٚد افثٚفٞ: شًٔد بـ أيب هالل ظـ شًد 

ُمٜمّمقر ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ( هـ797)أظمرج اًمِم٤مر 

احل٤مرصمل، ٟم٤م ُمقؾمك سمـ داود، أٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل 

ىم٤مل: يم٤من ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد ُمروان ىم٤مل: ومٜمٕمتف وم٥ًم ُمروان قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل: وم٘م٤مل ؾمٕمد: أهي٤م 

 إُمػم، إّّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

ّٛ ظع أّن٤مك قمـ ، وإّّن شيْهح ففإن مـ حؼ ادًِؿ ظذ ادًِؿ أن » ىم٤مل: وم٘م٤مم  ش

ُمـ رؾمقل اهلل  ُمروان وم٘م٤مل ؾمٕمد: اضمٚمس وًمٞمس هذا سمحلم ىمٞم٤مم، أظمؼمك سم٠مرسمع ؾمٌؼ ًمٕمكمّ 

دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم  ..< صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٓ يٜمٌٖمل أطمد ُمٜم٤م يٜمتحٚمٝمـ

ر ، وقمٛمر ومجٕمؾ يقىمٔمٜم٤م اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وٟمحـ رىمقد ذم اعمًجد، ومٞمٜم٤م أسمق سمٙم

طمتك اٟمتٝمك إمم قمكم  شٓ ترؿدوا دم ادًجد، ارؿدوا دم بٔقتُؿ»رضماًل رضماًل وي٘مقل: 

 ش ..يٚ ظع، أمٚ إٔٝ ؾْؿ، ؾٕ٘ف حيؾ فؽ ؾٔف مٚ حيؾ يل»وم٘م٤مل: 

ر قمٚمٞمٝمؿ رضمالً وأؿمٝمد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م ضمٞمِم٤م أُمَّ 

حيٛ اهلل  ٕظىغ افرايٜ رجالً »ل هلؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ومرضمع وهؿ ي٘مقًمقن ًمف وهق ي٘مق

ىم٤مل: ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم وهق رُمد ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف وأقمٓم٤مه اًمراي٦م ىم٤مل: ش ورشقفف، ويٍتح اهلل ظِٔف

، إن يم٤من اًمٜمٗمر ُمٜم٤م ًمٞمجتٛمٕمقن قمٚمٞمف بٚب يتسس بفومٚم٘مد رأيتف أظمذ اًمراي٦م وسمٞمده إظمرى 

 قٟمف..ُم٤م ي٘مٚمّ 

وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ظمرج ذم همزوة شمٌقك ومٚمح٘مف  وأؿمٝمد أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف

 ؟!. شمٚ جٚء بؽ يٚ ظع»سم٤مًمثٜمٞم٦م وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ:  قمكمٌّ 

 وم٘م٤مل: زقمؿ اعمٜم٤موم٘مقن أٟمؽ إٟمام ظمٚمٗمتٜمل شمٓمػّمًا؟!. 
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مٚ يًّْْل أن أتىر مْؽ يقم ـذا ويقم ـذا، وفُْل خٍِتؽ دم أهع »وم٘م٤مل: 

 ش ..بّْزفٜ هٚرون مـ أخٔف مقشك

ذم اًمٞمقم اًمذي ىمٌض ومٞمف، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمد أٟم٤م دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل 

، وًم٘مد ظمرضم٧م ٟمٗمس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وهق وهق ي٤ًمر قمٚمٞم٤مً 

 . (5)ي٤ًمره، وم٠مّن٤مك قمـ ؾمٌف

 .(6)طمًـ احلدي٨م صم٘م٦م ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق إشْٚده حًـأىمقل: 

 ْٚد افرابع: ظٚئنٜ بْٝ شًد ظـ أبٔٓٚ شًد اإلش

ذم شم٤مرخيف ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل:  (=;6)وأظمرج اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م 

طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب يمثػم، قمـ ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر، ىم٤مل: أظمؼمشمٜمل قم٤مئِم٦م سمٜم٧م 

يقُمئذ ؾمٕمد، أن ُمروان سمـ احلٙمؿ يم٤من يٕمقد ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمٜمده أسمق هريرة، وهق 

ىم٤مض عمروان سمـ احلٙمؿ، وم٘م٤مل ؾمٕمد: ردوه، وم٘م٤مل أسمق هريرة: ؾمٌح٤من اهلل! يمٝمؾ ىمريش 

 وأُمػم اًمٌٚمد ضم٤مء يٕمقدك ويم٤من طمؼ ممِم٤مه قمٚمٞمؽ أن شمرده؟!. 

وم٘م٤مل ؾمٕمد: ائذٟمقا ًمف ومٚمام دظمؾ ُمروان وأسمٍمه ؾمٕمد شمقمم سمقضمٝمف ٟمحق هير اسمٜمتف 

ل أهؾ افنٚم ظذ صتؿ ظع يًْقم٤مئِم٦م، وم٠مرقمد ؾمٕمد وىم٤مل: ويٚمؽ ي٤م ُمروان إٟمف ـم٤مقمتؽ، 

 .(7)، ومٖمْم٥م ُمروان وم٘م٤مم وظمرج ُمٖمْم٤ًٌم بـ أيب ضٚفٛ

 إؾمٜم٤مده ىمقّي طمًـ، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: يٕم٘مقب ُم٘مٌقل. 

 أىمقل: هق أطمد يم٤ٌمر ُمٕمتٛمدي اًم٘مّراء، ىمد وىمع ذم أؾم٤مٟمٞمد ىمرائ٦م ٟم٤مومع.

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ت : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل .6>، رىمؿ : 589: 5ُمًٜمد اًمِم٤مر    (5)

 .  وؿد احتٟ بف ؽر واحد( : رواه أمحد وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م، >، رىمؿ : :5:  5ىم٤مل اهلٞمثٛمل )ذم جمٛمع اًمزوائد   (6)

 . رواه افىزاين، وؾٔف ابـ هلًٜٔ وحديثف حًـ(  : 866;5، رىمؿ : 6>5:  54وذم صم٤مًم٨م ىم٤مل )ذم جمٛمع اًمزوائد 

 .  اًمٗم٤مروق ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، اًم٘م٤مهرة. ت : صٌحل هالل .8=;5، رىمؿ : 8;:  6شم٤مريخ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م  (7)
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 افىريؼ افرابع: زيد بـ أرؿؿ

 اإلشْٚد إول: ؿىٌٜ بـ مٚفؽ ظـ زيد بـ أرؿؿ 

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ داود سمـ ؾمٚمٞمامن، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد 

سمـ ٟم٤مضمٞم٦م، صمٜم٤م رضم٤مء سمـ حمٛمد اًمٕمذري، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ أيب رزيـ، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ 

ّٛ ظع ُمًٕمر، قمـ زي٤مد سمـ قمالىم٦م، قمـ قمّٛمف )=اًمّمح٤ميب ىمٓم٦ٌم(،  أّن ادٌرة بـ صًٌٜ ش

 .بـ أيب ضٚفٛ

أمل تًِؿ أّن رشقل اهلل نك ظـ ، وم٘م٤مل: ي٤م ُمٖمػمة، زيد بـ أرؿؿافهحٚيب ؾَٚم إفٔف  

ًٚ وؿد مٚت ؟!!. هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، ومل شٛ إمقات، ؾِؿ تًٛ ظِٔ

 .(5)خيرضم٤مه هٙمذا. وواوم٘مف اًمذهٌل 

 وىم٤مل إًم٤ٌمّن : ىم٤مل احل٤ميمؿ:  صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل. 

 اهـ..(6) ىم٤مٓ : وهق يمام)=إًم٤ٌمّن( ىمٚم٧م

قمـ زي٤مد سمـ  -حمّروم٤ًم ُمٌتقرًا ُمِمقه٤مً –( ذم اعمًٜمد 685أىمقل: وىمد أظمرضمف أمحد )

ٌّقا »قمالىم٦م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضماًل، قمٜمد اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  ٓ تً

 ش .إمقات، ؾتٗذوا إحٔٚء

 .(7)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم 

 د افثٚين: أبق إشحٚق افًًٌٔل ظـ زيد بـ أرؿؿ اإلشْٚ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد  -يمام ذم إحت٤م  اعمٝمرة ٓسمـ طمجر-( هـ:;5أظمرج أسمق قمقاٟم٦م )

سمـ قم٤مُمر، وأسمق أُمٞم٦م، ىم٤مٓ: صمٜم٤م اًمٜمٗمٞمكم زاد أسمق أُمٞم٦م، وأؾمقد سمـ قم٤مُمر، ىم٤مٓ: صمٜم٤م زهػم، قمـ 

                                                           
 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت . .=585، رىمؿ : 985:  5اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض .;=67، رىمؿ : 964:  9اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .654>5، رىمؿ : 594:  74ُمًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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وقمـ يقٟمس سمـ طمٌٞم٥م، صمٜم٤م أيب إؾمح٤مق قمـ زيد سمـ أرىمؿ، وقمـ أيب أُمٞم٦م، صمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد. 

 .(5)أسمق داود يمالمه٤م، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ أيب إؾمح٤مق سمف، ُمثؾ ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ أقماله 

ُمـ ـمري٘مل ؿمٕم٦ٌم  -يمام ذم إحت٤م  اعمٝمرة-وىم٤مل إرٟم١موط: أظمرضمف أسمق قمقاٟم٦م 

< زهػم وإشْٚده صحٔحوزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م، قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل، قمـ زيد سمـ أرىمؿ، 

 .(6)ًمٙمٜمّف ُمت٤مسمع -قمـ أيب إؾمح٤مق سمٕمد آظمتالطوإن روى  -سمـ ُمٕم٤موي٦م

 افىريؼ اخلٚمس: أم شِّٜ ريض اهلل ظْٓٚ

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق  (هـ;74)أظمرج امإُم٤مم أسمق يٕمغم ، أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اًمتٛمٞمٛمل

ظمٞمثٛم٦م، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٌجكم، قمـ اًمًدي، 

ل: ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: أي٥ًّم رؾمقل اهلل قمغم اعمٜم٤مسمر؟!. ىمٚم٧م: وأّٟمك قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم ىم٤م

ّٛ ظّع ومـ حيٌّ ذًمؽ؟!. ىم٤مًم٧م:   . ف..: ؾٖصٓد أّن رشقل اهلل ـٚن حيٌفأفٔس ُيً

 . (7)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: رضم٤مًمف صم٘م٤مت

وىم٤مل اهلٞمثٛمل : رواه اًمٓمؼماّن ذم اًمثالصم٦م، وأسمق يٕمغم، ورضم٤مل اًمٓمؼماّن رضم٤مل 

 . (8)د اهلل، وهق صم٘م٦ماًمّمحٞمح همػم أيب قمٌ

ذم اعمًٜمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب ( هـ685)وىمد شمقسمع سمام أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

سمٙمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم 

 ؟!. أيًٛ رشقل اهلل ؾُٔؿأم ؾمٚمٛم٦م، وم٘م٤مًم٧م زم: 

 .قه٤مىمٚم٧م: ُمٕم٤مذ اهلل، أو ؾمٌح٤من اهلل، أو يمٚمٛم٦م ٟمح

ًٚ، ؾَد شٌّ »ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل:  ّٛ ظِٔ  ش .ْلمـ ش

                                                           
 . ُمريمز اًمًٜم٦ّم واًمًػمة، اعمديٜم٦م.9=:8، رىمؿ : :>9:  8(  ت : زهػم اًمٜم٤مسإحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة ) (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .>>6=5، رىمؿ : 87:  76ًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( ُم (6)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ.457;، رىمؿ : 888: 56ُمًٜمد أيب يٕمغم )حت٘مٞمؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .85;58، رىمؿ :  574:  =ُمٕمجؿ اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (8)
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ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح، أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وإن اظمتٚمط< وم٢مّن رواي٦م 

إهائٞمؾ قمٜمف ذم هم٤مي٦م امإشم٘م٤من ًمٚمزوُمف إي٤مه. ورضم٤مل امإؾمٜم٤مد صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم أيب 

 .(5)قمٌد اهلل اجلدزم

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل أقماله.: اجلدزم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع يمام أىمقل

وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم، 

صمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم، صمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق سمف ُمثٚمف وىم٤مل: صحٞمح امإؾمٜم٤مد، واوم٘مف 

 .(6)اًمذهٌل

ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ ومٓمر ، قمـ أيب ( هـ679)وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

يٚ أبٚ ظٌد اهلل ، أيًٛ رشقل »إؾمح٤مق قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م زم أم ؾمٚمٛم٦م: 

 ش اهلل ؾُٔؿ ثؿ ٓ تٌرون

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: وُمـ ي٥ًم رؾمقل اهلل؟!. 

ّٛ »ىم٤مًم٧م:   .(7)شف، وؿد ـٚن رشقل اهلل حيٌفومـ حيٌّ  ظعّ  يً

 صم٘م٦م مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ.أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، ومٓمر 

 ريؼ افًٚدس: شٓؾ بـ شًد افًٚظديافى

أظمرج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب 

طم٤مزم، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: اؾمُتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م رضمٌؾ ُمـ آل ُمروان، 

ومدقم٤م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وم٠مُمره أن يِمتؿ قمٚمٞم٤ًم، وم٠مسمك ؾمٝمؾ!!. وم٘م٤مل ًمف: أُّم٤م إذا أسمٞم٧م وم٘مؾ: ًمٕمـ 

 هلل أسم٤م شمراب !!.ا

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .>8;:6، رىمؿ : =76:  77ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ( ُمًٜمد أمحد )ت :  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .8:59، رىمؿ : 985:  7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  ، اًمري٤مض .76557، رىمؿ :  5;7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل احلقت(  (7)
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وم٘م٤مل ؾمٝمؾ: ُم٤م يم٤من ًمٕمكّم اؾمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ أيب شمراب< وإن يم٤من ًمٞمٗمرح إذا دقمل 

ضم٤مء رؾمقل اهلل سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م  :سمف. وم٘م٤مل ًمف: أظمؼمٟم٤م قمـ ىمّمتف< مل ؾمٛمل أسم٤م شمراب؟!!.  ىم٤مل

ومج٤مء وم٘م٤مل ي٤م ش. أٟمٔمر أيـ هق» وم٘م٤مل رؾمقل اهلل مإٟم٤ًمن: ...، ومٚمؿ جيد قمٚمٞم٤ًم ذم اًمٌٞم٧م

هق ذم اعمًجد راىمد ومج٤مءه رؾمقل اهلل وهق ُمْمٓمجع، ىمد ؾم٘مط رداؤه قمـ رؾمقل اهلل 

ؿؿ أبٚ افساب ؿؿ أبٚ »ؿم٘مف وم٠مص٤مسمف شمراب، ومجٕمؾ رؾمقل اهلل يٛمًحف قمٜمف وي٘مقل: 

 . (5)شافساب

ؿؿ أبٚ » سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ىمتٞم٦ٌم سمف ُمثٚمف ؾمقى: ذم شم٤مرخيف اسمـ قم٤ًميمر احل٤مومظ وىمد رواه 

 . (6)ُمـ دون أًمػ وٓم ش تراب

 ٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم.أىمقل: إؾم

 افىريؼ افًٚبع : أبق رجٚء افًىٚردي

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل : طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، صمٜم٤م سمٙمر سمـ ظمٚمػ، صمٜم٤م أسمق 

قم٤مصؿ، ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري، صمٜم٤م أسمق 

ٓ ًمد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ي٘مقل: قم٤مُمر اًمٕم٘مدي، يمالمه٤م قمـ ىمرة سمـ ظم٤م

ًٚ وٓ أهؾ هذا افٌٔٝ، ؾّ٘ن جٚرًا فْٚ مـ بِٓجٔؿ ؿٚل: أمل تروا إػ هذا افٍٚشؼ   (7)تًٌقا ظِٔ

 . (8)احلًغ بـ ظع ؿتِف اهلل، ؾرمٚه اهلل بُقـٌغ دم ظْٔٔف، ؾىّس اهلل بكه

  .(9)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 .ىمٚم٧م: وهق ٟمص ذم شمٗمٌم ؾم٥م قمكّم 

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت .=684، رىمؿ : 8;>5:  8قمٌد اًم٤ٌمىمل( صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد  (5)

 . دار اًمٗمٙمر  .;5:  86شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .74>6، رىمؿ : 556:  7اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (7)

سمـ قمٛمرو اسمـ متٞمؿ سمـ  اهلجٔؿيٜمًٌقن إمم سمٜمق اهلجٞمؿ ، وهؿ ىمقم ، وأصؾ اًمٚمٗمظ :  بِٓجٔؿ حمِٜ بٚفٌكةىمٞمؾ:  (8)

 .ُمر سمـ أد

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .;5959، رىمؿ : :=5:  =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (9)
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 افىريؼ افثٚمـ : شًٔد بـ زيد

أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم، ىم٤مل: صمٜم٤م صدىم٦م سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: 

ؾمٛمٕم٧م ضمدي رسم٤مح سمـ احل٤مرث يذيمر، أٟمف ؿمٝمد اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ويم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م ذم 

٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م يدقمك اعمًجد إيمؼم، ويم٤مٟمقا أمجع ُم٤م يم٤مٟمقا يٛمٞمٜم٤م وؿمامٓ طمتك ضم

ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ ٟمٗمٞمؾ، ومرطم٥م سمف اعمٖمػمة وأضمٚمًف قمٜمد رضمٚمٞمف قمغم اًمنير، ومٌٞمٜم٤م هق قمغم 

 .ذًمؽ إذ دظمؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م يدقمك ىمٞمس سمـ قمٚم٘مٛم٦م، وم٤مؾمت٘مٌؾ اعمٖمػمة وم٥ًّم 

 وم٘م٤مل ًمف اعمدّن: ي٤م ُمٖمػم سمـ ؿمٕم٥م، ُمـ ي٥ًم هذا اًمِم٤مب؟!. 

ّٛ ظع بـ أيب ضٚفٛىم٤مل:   . ش

، أشّع أصحٚب رشقل اهلل يًٌقن ظْدك ، ٓ ىم٤مل ًمف ُمرشملم: ي٤م ُمٖمػم سمـ ؿمٕم٥م

  .(5)؟!!تُْر وٓ تٌر

 قمغم ذط اًمِمٞمخلم.رضم٤مًمف أىمقل : إؾمٜم٤مده صحٞمح، سمٕمض 

 افىريؼ افتٚشع : احلًـ ادجتٌك 

ومم٤ّم يِمٝمد عم٤م ُمّر ُم٤م أظمرضمف اًمذهٌل ذم اًمًػم ىم٤مل:  أظمؼمٟم٤م اسمـ قم٤ًميمر< قمـ أيب 

ظمؼمٟم٤م متٞمؿ، أظمؼمٟم٤م اًمٙمٜمجروذي، أظمؼمٟم٤م اسمـ محدان، أظمؼمٟم٤م أسمق يٕمغم، روح اهلروي، أ

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًدي، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ، قمـ اًمقًمٞمد سمـ ي٤ًمر اهلٛمداّن، 

قمـ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ُمقمم سمٜمل أُمٞم٦م، ىم٤مل: طم٩م ُمٕم٤موي٦م وُمٕمف ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م، ويم٤من 

حلًـ ضم٤مًمس ذم مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف، وم٠مشم٤مه ُمـ أؾم٥ّم اًمٜم٤مس ًمٕمكّم، ومٛمر ذم اعمديٜم٦م، وا

 رؾمقل، وم٘م٤مل: أضم٥م احلًـ.

 وم٠مشم٤مه، ومًٚمؿ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل ًمف: أٟم٧م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. 

 ؟!. ىم٤مل: ومٙم٠مٟمف اؾمتحٞمك. ىم٤مل احلًـ: وم٠مٟم٧م اًم٤ًمب قمٚمٞم٤مً 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  ، اًمري٤مض .:8=75، رىمؿ :  794:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل احلقت(  (5)
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أمٚ واهلل فئـ وردت ظِٔف احلقض، ومٚ أراك ترده، فتجدٕف منّر اإلزار »وم٘م٤مل: 

وؿد : ظْف رايٚت ادْٚؾَغ ذود ؽريٌٜ اإلبؾ، ؿقل افهٚدق ادهدوقظذ شٚق، يذود 

 ش. خٚب مـ اؾسى

وروى ٟمحقه: ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ سمدر سمـ اخلٚمٞمؾ، قمـ ُمقمم احلًـ سمـ قمكم، 

 ىم٤مل: ىم٤مل احلًـ: أشمٕمر  ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م؟!. ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ ...، ومذيمره.

ٗمتلم ُمـ أهؾ صٗملم ُم٤م هق ىمٚم٧م )=اًمذهٌل(: يم٤من هذا قمثامٟمٞم٤ًم، وىمد يم٤من سملم اًمٓم٤مئ

أسمٚمغ ُمـ اًم٥ًّم< اًمًٞمػ، وم٢من صّح رء، ومًٌٞمٚمٜم٤م اًمٙمػ وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمّمح٤مسم٦م، وٓ 

  .(5)ٟمح٥ّم ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف، وٟمتقمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم٤مً 

 .واًمذهٌل ي٘مقل: ٟمًتٖمٗمر ًمف، يٚمٕمـ ُمٕم٤موي٦م  أىمقل: واقمج٤ًٌم اًمٜمٌل 

ٌّٚس  افىريؼ افًٚذ: ابـ ظ

ذم إُم٤مزم اخلٛمٞمًّٞم٦م ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق ( هـ==8)ٞمك سمـ احلًلم اًمِمجري أظمرج حي

أمحد حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اعم١مدب اعمٕمرو  سم٤معمٙمٗمق ، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أسمق حمٛمد 

قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ طمٞم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد اًمث٘مٗمل ضمٜمدل سمـ واًمؼ، قمـ 

ػم، ىم٤مل: سمٚمغ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف، أّن ىمقُم٤م مح٤مد، قمـ قمكم سمـ زيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌ

ي٘مٕمقن ذم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، وم٘م٤مل ٓسمٜمف قمكم سمـ قمٌد اهلل: ظمذ سمٞمدي وم٤مذه٥م يب إًمٞمٝمؿ، 

 وم٠مظمذ سمٞمده طمتك اٟمتٝمك إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: أيٙمؿ اًم٤ًمب اهلل؟!. 

 .ؾمٌح٤من اهلل ُمـ ؾم٥م اهلل وم٘مد أذك ىم٤مًمقا:

 آًمف وؾمٚمؿ؟!. وم٘م٤مل: أيٙمؿ اًم٤ًمب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

 ىم٤مًمقا: ُمـ ؾم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٘مد يمٗمر. 

 .وم٘م٤مل: أيٙمؿ اًم٤ًمب ًمٕمكم؟!. ىم٤مًمقا: ىمد يم٤من ذًمؽ

                                                           
 .  اًمرؾم٤مًم٦م، ت : إرٟم١موط .=67: 7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (5)
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٤ٌّمس : ىم٤مل  وم٠مؿمٝمد ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ي٘مقل: اسمـ قم

جٓف ف اهلل ظذ وـٌّ ، مـ شٛ ظِٔٚ ؾَد شٌْل، ومـ شٌْل ؾَد شٛ اهلل، ومـ شٛ اهلل »

 .(5)شدم افْٚر

ؾمقى اعمٙمٗمق ، وهق ُمـ اًم٘مّراء اعمِمٝمقريـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت أىمقل : إؾمٜم٤مده ىمقّي< 

وىمع ذم أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مراءات، شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل دون ـمٕمـ، روى قمٜمف اًمث٘م٤مت..< يِمٝمد ًمٙمّؾ 

 هذا ..

 ظؼ : أبق شًٔد اخلدريٚدي افىريؼ احل

راؿمد، ٟم٤م قمكّم سمـ ىم٤مدم  ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜمل يقؾمػ سمـ( هـ:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

اخلزاقمل، أٟم٤م إهائٞمؾ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ، قمـ ؾمٝمؿ سمـ طمّملم إؾمدي ىم٤مل: 

ًٚ فًعىم٤مل اسمـ ذيؽ:  -ىمدُم٧م ُمٙم٦م أٟم٤م وقمٌد اهلل سمـ قمٚم٘مٛم٦م  وم٘مٚم٧م:  -وـٚن ابـ ظَِّٜ شٌٚب

هؾ ًمؽ ذم هذا؟!. يٕمٜمل أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري؟!. وم٘مٚم٧م: هؾ ؾمٛمٕم٧م ًمٕمكّم ُمٜم٘م٦ٌم؟!. ىم٤مل 

: ٟمٕمؿ، وم٢مذا طمدصمتؽ ومًؾ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر وىمريِم٤ًم ىم٤مم اًمٜمٌل يقم همدير ظمؿ أسمق ؾمٕمٞمد

 وم٠مسمٚمغ وم٘م٤مل: 

ومدٟم٤م ومرومع يده ورومع اًمٜمٌل يده ش إًٍٔٓؿ..: ادن يٚ ظع أفًٝ أوػ بٚدٗمْغ مـ»

ؾمٛمٕمتف أذٟم٤مي، ىم٤مل اسمـ ش مـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه»طمتك ٟمٔمرت إمم سمٞم٤مض إسمٓمٞمف وم٘م٤مل: 

سمـ قمٚم٘مٛم٦م وؾمٝمؿ ومٚماّم صّٚمٞمٜم٤م اًمٗمجر ىم٤مم اسمـ قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل: أشمقب إمم ذيؽ: وم٘مدم قمٌد اهلل 

 .(6)اهلل ُمـ ؾم٥م قمكم: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: وؾمٝمؿ جمٝمقل وٓ يدري

إؾمٜم٤مده طمًـ< وىمد ظمٗمل طم٤مل ؾمٝمؿ قمغم اًمٌخ٤مري، وم٘مد وصم٘مف اسمـ سمؾ :  ٧مىمٚم

< واًمتقصمٞمؼ هق اًمراضمح< رضورة أّن ُمـ يٕمٚمؿ طم٤ٌمن، وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ُمـ دون ـمٕمـ

  .واًمٌ٘مّٞم٦م وصّم٘مقًا  .غم ُمـ ٓ يٕمٚمؿطمج٦م قم

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .8::، رىمؿ : >;5:  5إُم٤مزم اخلٛمٞمًّٞم٦م )ت: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ(  (5)

. دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، >689، رىمؿ :  7=5:  8شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (6)

 اهلٜمد.
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 ظؼ: ـًٛ بـ ظجرةثٚين افىريؼ اف

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ ؾمٚمٞمامن أسمق ذر اعمٍمي، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ سمنم 

اًمٙمقذم، صمٜم٤م قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ إؾمح٤مق سمـ يمٕم٥م سمـ 

ّٕف مًقس دم ذات اهلل ٓ تًٌقا»قمجرة، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  ًٚ: ؾ٘  .(5)ش ظِٔ

، ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط، وومٞمف ؾمٗمٞم٤من سمـ سمنم أو سمِمػم 

 .(6) ُمت٠مظمر ومل أقمرومف

 افىريؼ افثٚفٞ ظؼ: ظّر بـ ظٌد افًزيز

ىم٤مل اًمذهٌل ضم٤مزُم٤ًم : ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمثامن احلٛميص: صمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ يزيد قمـ ضمٕمقٟم٦م 

قم ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م إّٓ ؾم٥م قمٚمٞم٤ًم، ومٚمؿ يًٌّف قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز طملم ىم٤مل: يم٤من ٓ ي٘م

 . (7)اؾمتخٚمػ

 ٤مضم٦م ًمٚمًٌط .طمتقاشمر< ومال يم٤معمأىمقل : وهذا قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

 افىريؼ افرابع ظؼ: ابـ رزيـ

( 777)أظمرج امإُم٤مم احل٤مومظ، اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، أسمق اًمٕمرب، حمٛمد سمـ أمحد امإومري٘مل 

ٛمد سمـ قمكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ قمكم اًمدهمٌم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مل: طمدصمٜمل حم

سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  يمثػم سمـ قمٗمػم اًمٌٍمي، ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ رزيـ اًمٖم٤موم٘مل ممّـ ظمرج إمم قمكمّ 

ومٙم٤من ُمٕمف، ويم٤من ذم ُم٤مئتل ديٜم٤مر وم٘م٤مل ًمف قمٌد اًمٕمزيز سمـ ُمروان وهق أُمػم ُمٍم : ؾم٥ّم 

ٌّف. صمؿ ىم٤مل ًمف: شمؼمأ ُمٜمف.   قمٚمٞم٤ًم، ومً

                                                           
. دار احلرُملم ، 7:5=، رىمؿ :  586:  =د اعمحًـ احلًٞمٜمل( اعمٕمجؿ إوؾمط )ت: ـم٤مرق حمٛمد ، وقمٌ (5)

 اًم٘م٤مهرة. 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .87;58، رىمؿ : 574: =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد .;66:  ;شم٤مريخ امإؾمالم ًمٚمذهٌل)ت: قمٛمر اًمتدُمري(   (7)
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ُّٕؿ شتدظقن إػ »وم٘م٤مل اسمـ رزيـ: ُمٕم٤مذ اهلل< إّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل ًمٜم٤م: أمٚ إ

ٌّل: ؾٚحٍيقا دمٚءـؿ بًٌّل، وشسادون ظذ افزاءة مْل وإيّن ظذ اإلشالم ىم٤مل: ىم٤مل ش ش

اسمـ هٌػمة ومحّط قمٌد اًمٕمزيز قمٓم٤مءه ُمـ ُمئتل ديٜم٤مرًا إمم أرسمٕملم ديٜم٤مرًا، ويم٤من اسمـ رزيـ إذا 

عم٤مئتل ديٜم٤مر< ضمٕمؾ صمٚمث٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وصمٚمث٤م ًمٜمٗم٘م٤مشمف ذم ؾمٌٞمؾ اخلػم، وصمٚمث٤ًم ذم ظمرج قمٓم٤مؤه ا

 .(5)ٟمٗم٘م٦م أهٚمف< ومٚماّم طمٓمف إمم أرسمٕملم ىم٤مل ىمد روٞم٧م سمٜمّمػ ديٜم٤مر وٓ أرى سم٠مرسمٕملم

أىمقل: إؾمٜم٤مده ىمقي، رواشمف قمٚمامء< حمٛمد سمـ قمكم وؿمٞمخف، دهمِمٞم٤من ُمـ قمٚمامء 

صم٘م٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وأسمق رزيـ ًم٘مٌف، اؾمٛمف  يٓمٕمٜم٤م سمٌمء، وؾمٕمٞمد سمـ يمثػم أومري٘مٞم٤م، مل

 ، وهق ُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم صم٘م٦م سم٢مـمالق .اًمٖم٤موم٘مل ُمـ أصح٤مب قمكّم رير قمٌد اهلل سمـ ز

أىمقل : ٓ حييص احل٤مص اًمٓمرق ذم هذا اعمٕمٜمك اعمٕمٚمقم رضورة، وطمًٌٜم٤م ُم٤م 

 هدٟم٤مه ُمٜمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚمتقاشمر < ومٝم٤مك سمٕمض أىمقال ؾمٚمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ..

  

                                                           
 ار اًمٕمٚمقم ، اًمري٤مض.. د796اعمحـ )ت: قمٛمر اًمٕم٘مٞمكم( :  (5)
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ّٛ ظعّ  بًض أؿقال  !!!.افًِامء دم ش

: ُمـ (هـ 5686)اًمقه٤مسمّٞم٦م، حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمٜمجدي ومرىم٦م ىم٤مل ُم١مؾمس 

٦م سمٕمد ُمقت قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل قمٜمف، اؾمتٛمروا قمغم اعمٕمٚمقم اعمتقاشمر أّن سمٜمل أُمٞمّ 

ؾم٥مِّ قمكّم، ومل يٜم٘مٓمع ُمـ اًمِم٤مم وٓ ُمـ همػمه ُمـ سمالد امإؾمالم، إّٓ سمٕمد اٟم٘مراض دوًم٦م 

 . (5)ل أُمٞم٦م ذم وٓي٦م سمٜمل اًمٕم٤ٌمسسمٜم

، : وأضمّؾ ُمـ هذا يمّٚمف أّن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مومْم٤مئؾ ؾمجًت٤منىم٤مل احلٛمقي ذم و

ّٓ ُمّرة، واُمتٜمٕمقا قمغم سمٜمل أُمٞم٦ّم ،ًُمِٕمـ قمغم ُمٜم٤مسمر اًمنمق واًمٖمرب  ...،ومل يٚمٕمـ قمغم ُمٜمؼمه٤م إ

ذ وأي ذف أظيؿ مـ امتْٚظٓؿ مـ فًـ أخل رشقل اهلل ظذ مْزهؿ، وهق يًِـ ظ

 ؟!.(6)مْٚبر احلرمغ مُٜ وادديْٜ

: عم٤م ص٤مًمح احلًـ ُمٕم٤موي٦م، وصم٥م محران قمغم  (;=9)وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اعمٜمتٔمؿ 

اًمٌٍمة وم٠مظمذه٤م، ومٌٕم٨م إًمٞمف ُمٕم٤موي٦م سمن سمـ أرـم٠مة، ومّمٕمد محران إمم اعمٜمؼم وؿمتؿ قمٚمٞم٤ًم  

يمذسمٜمل،  يم٤مذب إّٓ  قمٚمٞماًم أّّن ص٤مدق إّٓ صدىمٜمل، أو ريض اهلل قمٜمف صمؿ ىم٤مل: أٟمِمد اهلل رضمالً 

وم٘م٤مل أسمق سمٙمرة: ٓ ٟمٕمٚمٛمؽ إّٓ يم٤مذسم٤ًم وم٠مُمر سمف خيٜمؼ وم٘م٤مم أسمق ًم١مًم١مة اًمْمٌل وم٠مًم٘مك ٟمٗمًف قمٚمٞمف 

 . (7)ومٛمٜمٕمف

  

                                                           
 . دار اًمٕم٤مص٦م، اًمري٤مض. 656ضمقاب أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض يمالم اًمِمٞمٕم٦م واًمزيدي٦م :  (5)

 . دار ص٤مدر، سمػموت .5=5:  7 هـ(:6:ًمٚمحٛمقي ) ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .:>5:  9اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(    (7)



  ظع أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ   ..........................................................................     112

ّٛ ظّع   زبدة افٌحٞ: ـٍر مـ اشتحّؾ ش

ًٚ »ذم اًمٗمٞمض ؿم٤مرطم٤ًم:  (هـ5475)ىم٤مل امإُم٤مم اعمٜم٤موي سمـ أيب ـم٤مًم٥م ش مـ شٛ ظِٔ

ٌّْل، ؾَد شٛ اهلل» وؾٔف إصٚرة وُمـ ؾم٥ّم اهلل ومٝمق أقمٔمؿ إؿم٘مٞم٤مء..<  شؾَد شٌْل، ومـ ش

ٜ افقاحد تقجٛ حمٌٜ أخر، إػ ـامل آحتٚد بغ ادهىٍك وادرتٙ، بحٔٞ أّن حمٌّ 

 .(5)وبٌوف يقجٛ بٌوف

ًٚ : »( هـ5458)ىم٤مل اعماّل قمكم اًم٘م٤مري اهلروي  ّٛ ظِٔ ؾَّتوٚه أن ش ْلؾَد شٌّ مـ ش

ّٛ ظّع ـٍراً   مٌْل ظذ آشتحاللغم اًمتٝمديد واًمققمٞمد، أو ، أو هق حمٛمقل قميُقن ش

 .(6)واهلل أقمٚمؿ سم٤محل٤مل

ىمٚم٧م : فم٤مهٌر ذم اًمنمع أّن ؾم٥ّم قمكّم سم٘مٞمد آؾمتحالل ، يمٗمٌر < يمقٟمف يقضم٥م 

 شمٙمذي٥م اًمرؾمقل واًمرؾم٤مًمف .

وُمٕمٜمك آؾمتحالل : حتٚمٞمؾ ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل أّٟمف طمرام قمٜمد اهلل ورؾمقًمف < 

 ومٚمرسمام اؾمتٕمَم ومٝمٛمف قمغم اًمٕمقام..وٓ سم٠مس سمٌٞم٤من هذا سمٛمث٤مل ، 

، ومٝمذا ُمًتحؾ < أي  أّن ذب اخلٛمر طمالل ذم ذيٕم٦م حمّٛمد  ومٛمـ اّدقمك 

أُّم٤م ُمـ ذب اخلٛمر ُمع اقمت٘م٤مده سم٠مّٟمف طمرام قمٜمد اهلل ورؾمقًمف  .ًمٜمٌّل ُم٤م ضم٤مء سمف ا يمّذب

 .، همػم ُمٙمّذب واًم٘مرآن ، ومٝمذا قم٤مٍص آصمؿ 

ؽ حيٙمؿ سمٙمٗمره، سمخال  اًمث٤مّن ، < ًمذًمواًمٗمرق سمٞمٜمٝمام واوح < وم٤معمًتحؾ ُمٙمذب 

ٓ يٙمّٗمر سم٢ممج٤مع اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م ، ، واعم١مُمـ  اًمذي هق ُم١مُمـ سمام ضم٤مء سمف اًمٜمٌّل 

  . وإن قمَم وأشمك سمٙمٌػمة

                                                           
 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، ُمٍم .:7;>، رىمؿ :  :58: :ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ومٞمض اًم٘مدير   (5)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .545:، رىمؿ : 86=7:  =ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح   (6)

ىمٚم٧م: أمجع اًمِمٞمٕم٦م قمغم أن اًمٙمٗمر ُمنموط سمنمـملم ، آؾمتحالل ووصقل اًمٌٞم٤من. أُّم٤م إذا يم٤من اًم٥ًّم قمـ 

 اعمح٦ٌم ذم اًم٘مٚم٥م، يمام هق طم٤مل سمٕمض مه٩م اًمٕمقام، ومٝمق ُمٕمّمٞم٦م ٓ شمقضم٥م اًمتٙمٗمػم إمج٤مقم٤ًم.محؼ ُمع اٟمٕم٘م٤مد 



 

 

 

 

 

 ًٚدساففٍهؾ ا           

  ظعّ أمر ادٗمْغ حروب 
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ف  اهّتٚم ادقػ ظعّ  ّٕ  شٍٚك فِدمٚء؟!! -وحٚصٚه–أ

 ىٚب وإشَػ  حديٞ ظّر بـ اخل

ىم٤مل ، )صم٘م٦م خ م( ىم٤مل طمدصمٜم٤م يمٝمٛمس)صم٘م٦م خ م(أسمق أؾم٤مُم٦م أظمرج أسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: 

)وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن ، ، ىم٤مل طمدصمٜمل إىمرع)صم٘م٦م ُم٠مُمقن ٟم٤مصٌل، خ م( طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ

ومام  ،، ىم٤مل: أرؾمؾ قمٛمر إمم إؾم٘مػ وم٘م٤مل ًمف: هؾ دمدٟم٤م ذم يمت٤مسمٙمؿوروى قمٜمف صم٘مت٤من(

  !.دمدّن؟

  ؟!!.ىمرن طمديد :ىم٤مل: أضمدك ىمرن طمديد ، ىم٤مل: ومٜم٘مط قمٛمر وضمٝمف وىم٤مل

  !.ومام دمد سمٕمدي؟ :ف ومرح سمذًمؽ، ىم٤ملأُملم ؿمديد، ىم٤مل: ومٙم٠مٟمّ  :ىم٤مل

  .ظمٚمٞمٗم٦م صدق ي١مصمر أىمرسمٞمف :ىم٤مل

  .يرحؿ اهلل ابـ ظٍٚن :وم٘م٤مل قمٛمر :ىم٤مل

 اًمًٞمػ واًمدم(.)أو: صدأ، ومه٤م سمٛمٕمٜمك، إؿم٤مرة إمم  صدع طمديد :ىم٤مل !.ىم٤مل: ومام دمد سمٕمده؟

   .، ُمرشملم أو صمالصم٤مً اهرَ ؾْ دِ يٚ  قمٛمر: ٘م٤ملوم

ف ف ظمٚمٞمٗم٦م ُمًٚمؿ ورضمؾ ص٤مًمح، وًمٙمٜمّ وم٢مٟمّ  <ٓ شم٘مؾ ذًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :وم٘م٤مل

 .وافدم مٓراق، وافًٔػ مًِقل ًتخٚمػ يُ 

 .(5)وىم٤مل: اًمّمالة اًمتٗم٧م إزمّ  ىم٤مل: صمؿّ 

٤مد سمـ ، طمدصمٜم٤م مح)صم٘م٦م صدوق(طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ قمٛمر وأظمرضمف أسمق داود ىم٤مل: 

، أظمؼمهؿ قمـ قمٌد )صم٘م٦م اظمتٚمط سم٠مظمرة، خ م( ؾمٕمٞمد سمـ إي٤مس ، أنّ ) صم٘م٦م قم٤مسمد ، خ م(ؾمٚمٛم٦م

 .(6)سمف ُمثٚمف سمٚمٗمظ: صدأ. وزاد أسمق داود: اًمدومر : اًمٜمتـاهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض. ;>:;7. رىمؿ:  =95: ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل احلقت(   (5)

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ، صٞمدا سمػموت . .:8:9، رىمؿ: 657: 8ؾمٜمـ أيب داود)حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد(   (6)
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شمٕمريض سم٤معمقمم قمكّم أّٟمف  )=وإتْٚه( ؾراهدواىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح. وىمقل قمٛمر: 

 ؾمٗم٤مك ًمٚمدُم٤مء، ومالطمظ.

ُمـ اًمٗمتـ وحم٤مرسم٦م  اعمراد: ُم٤م طمدث ذم أي٤مم قمكمّ هـ(: :4:)ىم٤مل اسمـ إصمػم

ش يٚ دؾراه»اعمًٚمٛملم، وُمالسم٦ًم إُمقر اعمِمٙمٚم٦م، واخلٓمقب اعمٕمْمٚم٦م، وًمذًمؽ ىم٤مل قمٛمر: 

ًٚ فف، افْتـواًمدومر:   .(5)توجرًا مـ ذفؽ واشتٍحٚص

ٚن بًِٚن  شٌٛ بٌض ؿريش فًعّ  ٍّ  ظثامن بـ ظ

ٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، وأسمق قمكم أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم

)اعمخرُمل، صم٘م٦م ، ىم٤مٓ: صمٜم٤م أمحد سمـ يقؾمػ سمـ اًمْمح٤مك )حمٛمد سمـ أمحد، صم٘م٦م ُم٠مُمقن طمّج٦م(اًمّمقا  

)اًم٘م٤ميض ، صمٜم٤م ٟمقح سمـ دراج )صم٘م٦م صدوق، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمٗمزاري ٟمٌٞمؾ(

)إُم٤مم ُمٗمّن، صم٘م٦م قمـ قمٙمرُم٦م  زي صم٘م٦م خ م()إُم٤مم اعمٖم٤م، قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمٜمخٕمل، صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف(

مل حتٌؽ ؿريش، وؿد ؿتِٝ مْٓؿ  مٚ ذٌٕل إنْ : »قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل قمثامن ًمٕمكمّ م(، 

 .(6)شوجقهٓؿ شٔقف افذهٛ شًٌغ رجاًل ـٖنّ 

، ُمٕمٜم٤مه ُمتقاشمر..< سمِمٝم٤مدة طمدي٨م اًمْمٖم٤مئـ وطمدي٨م همدر ؾمٜم٤مده طمًـإىمقل: أ

وثَف صم٘م٤مت سم٢مـمالق، ؾمقى اًم٘م٤ميض ٟمقح اًمٜمخٕمل، رضم٤مًمف إُم٦م سمٕمكّم وىمد ُم٣م هذا..،  

فٔس . وىم٤مل اسمـ قمدي: أرجق أن ٓ يُقن بف بٖسوىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمرازي:  .ابـ أيب ّٕر

: فٔس . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿؿٚيض بٌداد منٓقر. وىم٤مل اسمـ ُم٤ميمقٓ: بٚدُثر يُتٛ حديثف

. وىم٤مل  س بذاكفٔ. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ؾًٔتز بحديثف، أرى طمديثف ذم أيدي اًمٜم٤مس بٚفَقي

وىم٤مل اًم٤ًمضمل: طمدث قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق . اسمـ ُمٕملم: مل يٙمـ يٕمر  ُم٤م احلدي٨م

  سم٠مطم٤مدي٨م مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م، ًمٞمس هق قمٜمدهؿ سمٌمء.

ىمٚم٧م: اًمٓمٕمـ اًمقطمٞمد هق أّٟمف يٜمٗمرد قمـ اًمث٘م٤مت، وًمٞمس هق سمٓمٕمـ، وذم ىمْمّٞم٦م أيب 

 حلٚم٘مقم.إزهر همٜمك< وىمد ُم٣م أّن قمّٚم٦م آٟمٗمراد هق اًمت٘مٞم٦م واخلق  قمغم ا

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم احلٚمقاّن .5>64رىمؿ:  .554: 8ضم٤مُمع إصقل)قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم١موط(   (5)

 . دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم اًمري٤مض.>77، رىمؿ:  :>: 5ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م)قم٤مدل يقؾمػ اًمٕمزاوي(  (6)
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 : ظّع أورد أّول ؿريش افّْٚر وأفزم آخرهٚ افًٚرحديٞ افًجٚد

 ىم٤مل: ٟم٤م اًمٖماليبهـ( 784)اسمـ إقمرايب وأظمرج امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م أسمق ؾمٕمٞمد 

، ٟم٤م ، ويمذا ىم٤مل اًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة، وُمرة: اؾمتِمٝم٤مدًا(اًمث٘م٤مت قمـ روى إذا طمديثف يٕمتؼم)وٕمٞمػ، ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 

 (يمٌػمخ م)سمـ قمٞمٞمٜم٦م، إُم٤مم صم٘م٦م  ، ٟم٤م ؾمٗمٞم٤من)اًمرُم٤مدي، صم٘م٦م و٤مسمط، ُمـ أصح٤مب اسمـ قمٞمٞمٜم٦م( إسمراهٞمؿ سمـ سمِم٤مر

ىم٤مل:  )ـم٤موس سمـ يمٞم٤ًمن اًمٞمامّن ، صم٘م٦م خ م(، قمـ أسمٞمف )قمٌد اهلل سمـ ـم٤موس، صم٘م٦م خ م( قمـ اسمـ ـم٤موس

ٚر، ف أورد أوهلؿ افّْ ّٕٕ »ىم٤مل:  !.؟ٚمٞم٤مً قم ىمٚم٧م ًمٕمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم: ُم٤م سم٤مل ىمريش ٓ حت٥ّم 

 . (5)شزم آخرهؿ افًٚروأف

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ُمٕمتؼم، وُمٕمٜم٤مه ُمتقاشمر، وإّٟمام سمٖمْم٧م ىمريش قمٚمٞم٤ًم قمدا هذا ّٕن اًمٜمٌل 

أىمٚمؼ ُمْم٤مضمع ذم هذا أؿمّد ُم٤م   -اً ُمقضمز ٤مً جمٛمققم- وؾمٞم٠مشمٞمؽ أُمره سمٛمج٤مًمدهتؿ سمٕمده< 

 .. ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل اًم٘مرؿمٞملم وأّرق ؾمٝم٤مدهؿ

 حديٞ أيب ظٌد افرمحـ افًِّل افًثامين 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ طمقؿم٥م اًمٓم٤مئٗمل، طمدصمٜم٤م خ٤مري ىم٤مل: أظمرج اًمٌ

وم٘م٤مل  -وـٚن ظثامًٕٔٚ -هِمٞمؿ، أظمؼمٟم٤م طمّملم، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ 

، ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: أ صٚحٌؽ ظذ افدمٚءجرّ  ٕقمٚمؿ ُم٤م اًمذي إّّن  -ويم٤من قمٚمقي٤مً -ٓسمـ قمٓمٞم٦م 

دون هب٤م اُمرأة، أقمٓم٤مه٤م طم٤مـم٥م ائتقا روو٦م يمذا، ودم»اًمزسمػم، وم٘م٤مل: وسمٕمثٜمل اًمٜمٌل 

ُم٤م يدريؽ، ًمٕمؾ اهلل اـمٚمع »ف ىمد ٟم٤مومؼ، وم٘م٤مل: ىم٤مل قمٛمر: دقمٜمل أرضب قمٜم٘مف وم٢مٟمّ  ...،يمت٤مسم٤مً 

 .(6) ومٝمذا اًمذي ضمرأهش قمغم أهؾ سمدر وم٘م٤مل: اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ

ىمٚم٧م: ومٞمف ٟمٔمر< هِمٞمؿ وإن يم٤من صم٘م٦م، ًمٙمٜمّف شمٖمػّم سم٠مظمرة< وم٘مد رواه إصم٧ٌم ُمـ 

 . أ صٚحٌؽ ظذ افدمٚءجرّ ُمـ دون زي٤مدة: ، هِمٞمؿ 

                                                           
 دار اسمـ اجلقزي ، اًمًٕمقدّي٦م. . 7;9، رىمؿ: 744: 5ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب)قمٌد اعمحًـ إسمراهٞمؿ(   (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 5>74، رىمؿ : :;: 8خ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس( صحٞمح اًمٌ (6)
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طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٛمرو سمـ وم٘مد أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

 ديٜم٤مر، ىم٤مل: أظمؼمّن احلًـ سمـ حمٛمد، أٟمف ؾمٛمع قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 .(5) ُمثٚمف دون اًمزي٤مدة

اسمـ ، طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م طمج٦م( طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ هبٚمقليمام ىمد أظمرضمف صم٤مًمث٤ًم ىم٤مل : 

سمف، ُمـ  ، ىم٤مل: طمدصمٜمل طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة)صم٘م٦م طمّج٦م( إدريس

 .(6) دون اًمزي٤مدة

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد يدّل قمغم ذًمؽ أّن امإُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف سمٕملم ـمريؼ هِمٞمؿ ىم٤مل:  

، أٟم٠ٌم أسمق سمٙمر )امإُم٤مم احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ص٤مطم٥م اعمًتدرك، ومقق اًمقصػ( اهلل احل٤مومظ

، أٟم٠ٌم إؾمامقمٞمؾ محد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٌٖمل، إُم٤مم وم٘مٞمف حمدث ومقق اًمقصػ( )أ سمـ إؾمح٤مق

)اًمٜمٞم٤ًمسمقري، إُم٤مم أهؾ اًمدٟمٞم٤م  ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك)اًمًٚمٛمل، إُم٤مم ومقق اًمقصػ( سمـ ىمتٞم٦ٌم

 .(7)...، ُمـ دون اًمزي٤مدة ، أٟم٠ٌم هِمٞمؿومٞمام ىم٤مل اسمـ راهقيف، ومقق اًمقصػ( 

  بْل أمّٜٔحمّد بـ صٓٚب افزهري أمغ مدرشٜ 

ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمزهري: قمكّم أطم٥م ، قمـ ُمٕمٛمر ، اسمـ قم٤ًميمر قمـ قمٌد اًمرزاق  روى

 . أي قمثامن أومْمؾ(8)ظثامن: افدمٚء افدمٚءومًٙم٧م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: : ىم٤مل !.إًمٞمؽ أم قمثامن؟

 .يمٕمكمّ  ًٗمؽ اًمدُم٤مءمل ي

أهيام  ظعّ وروى أيْم٤ًم قمـ قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمزهري قمـ قمثامن و

< قمثامن أومْمٚمٝمام، ىم٤مل ُمٕمٛمر: ويم٤من ي٘مقل: أسمق سمٙمر وقمٛمر دمافدم اف! وم٘م٤مل: ؟أومْمؾ

 .(9)وقمثامن صمّؿ يًٙم٧م

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 8;86، رىمؿ: 589: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. =69:، رىمؿ: ;9: >صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 879>5رىمؿ:  ،;68: =ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل)حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (7)

 .949: =7شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (8)

 .:94: =7شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (9)
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 اخلٍِٜٔ ظّر بـ ظٌد افًزيز إمقي

ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م: ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٌد اهلل، 

ًٚ ظذ ظثامنـْٝ أؾوِّ ىم٤مل: ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران:  ام وم٘م٤مل زم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: أهي ؾ ظِٔ

؟!. ىم٤مل ومرضمٕم٧م رجؾ أهع دم ـذا يًْل دم افدمٚءأطم٥م إًمٞمؽ رضمؾ أهع ذم اعم٤مل، أو 

 .(5)وىمٚم٧م ٓ أقمقد

قمـ اعمدائٜمل ىم٤مل: ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ سمنم قمـ أسمٞمف ذم هذا وروى اًمٌالذري 

ىم٤مل: ؾمئؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ قمكم وقمثامن وأُمر اجلٛمؾ وصّٗملم وم٘م٤مل: شمٚمؽ دُم٤مء 

 .(6)، وم٠مٟم٤م أيمره أن أهمٛمس ومٞمٝم٤م ًم٤ًمّنيمّػ اهلل قمٜمٝم٤م يدي

 افًثامينمٚفؽ بـ إٔس 

ذم شمٗمْمٞمؾ قمثامن قمغم قمكّم ىمقًمف: ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذم ( هـ>6;)مم٤ّم اطمت٩م سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 .(7)ٓ أجًؾ مـ خٚض دم افدمٚء ـّـ مل خيض ؾٔٓٚإطمدى اًمروايتلم وقمٚمٞمٝم٤م أصح٤مسمف: 

ـ أومْمؾ : ؾمئؾ ُم٤مًمؽ قم (هـ988ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل )

: وىم٤مل أيْم٤مً  .اشتقى افْٚس أبق بُر وظّر وظثامن ثؿّ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل؟!. وم٘م٤مل: 

ٚس هٚهْٚ، وفٔس مـ ضِٛ خرة أصحٚب رشقل اهلل أبق بُر وظّر وظثامن، ؾقؿػ افّْ 

 .(8)إمر ـّـ مل يىٌِف

 ابـ تّٜٔٔ: رأي ظّع دم افدمٚء مـ إمقر افًيٚئؿ

                                                           
 . =78: 54هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر   (5)

 . دار اًمٗمٙمر.:;5: >أٟم٤ًمب إذا    (6)

 . ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد امإؾمالُمٞم٦م . 669:  >ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم )ت: رؿم٤مد ؾم٤ممل(   (7)

 . ُمٓمٌٕم٦م ومْم٤مًم٦م ، اعمٖمرب . :8:  6دارك)ت: قمٌد اًم٘م٤مدر صحراوي(  شمرشمٞم٥م اعم  (8)
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أي ظّع دم دمٚء أهؾ افٌَِٜ وٕحقه، مـ إمقر ـٚن روىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيْم٤ًم: 

 .(5)افًيٚئؿ

: ُم٤م طمّمؾ ذم وٓي٦م قمثامن ُمـ إُمقر وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ قمثامن ـم٤مقمٜم٤ًم سمٕمكمّ 

يمت٠مُمػم سمٕمض سمٜمل أُمٞم٦م وإقمٓم٤مئٝمؿ سمٕمض اعم٤مل وٟمحق ذًمؽ، وم٘مد طمّمؾ ذم < اًمتل يمرهقه٤م 

ـْ سَمْٕمَده ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ ُمـ اًمٗم٤ًمد، ومل  حيّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمالح ُم٤م طمّمؾ وٓي٦م َُم

مـ ـقن إمٜ يًٍؽ بًوٓٚ ، وأيـ إيثٚر بًض افْٚس بقٓيٜ أو مٚل ذم إُم٤مرة قمثامن، 

 ؟!.(6)دمٚء بًض

  

                                                           
 . ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد امإؾمالُمٞم٦م .555:  :ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم )ت: رؿم٤مد ؾم٤ممل(  (5)

 . ضم٤مُمٕم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمقد امإؾمالُمٞم٦م . ;59:  :ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم )ت: رؿم٤مد ؾم٤ممل(   (6)



 110   ........................................................... حروب أمر ادٗمْغ ظع : خلٚمس افٍهؾ ا

 ؿريش ختنك أمريـ: شّْٜ افٌّْل وظّع: دٚذا ؟!!!

واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م سم٢مؾمٜم٤مد ( هـ685)أمحد امإُم٤مم  فأظمرضمومٚمٞمٌؼ ذم اًمذهـ ُم٤م 

يٙمقن قمغم ذط ُمًٚمؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: يمٜم٧م أيمت٥م يمّؾ  صحٞمح، يرضمح أن

رء  ، وم٘م٤مًمقا: إّٟمؽ شمٙمت٥م يمّؾ ؾْٓتْل ؿريشرء أؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل أريد طمٗمٔمف، 

شمًٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل، ورؾمقل اهلل سمنم يتٙمّٚمؿ ذم اًمرو٤م واًمٖمْم٥م، وم٠مُمًٙم٧م، ومذيمرت 

 ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل؟!!. 

  .(5)شؾقافذي ٍٕز بٔده مٚ خيرج مْف إّٓ حؼاـتٛ »وم٠مؿم٤مر سمٞمده إمم ومٞمف وىم٤مل: 

 يم٤مٔيت: <ْم٤مضمع اعمأىمٚمؼ ومٝم٤مك أؿمّد ُم٤م 

 شؽِّٜ ؿريش يتل ظذ يدهالك أمّ »احلديٞ إّول: 

أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل اًمّمح٤ميب ذم هذا قمـ أمحد وُمّر قمٚمٞمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .شهالك أمتل ظذ يدي ؽِّٜ مـ ؿريش: »اًمٜمٌل

 .(6)ٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾم

قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل ، قمـ أيب ص٤مًمح ، وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ُمـ ـمريؼ آظمر 

 ش. تل ظذ يدي ؽِامن شٍٓٚء مـ ؿريشهالك أمّ »رؾمقل اهلل: 

 .(7)ٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم رىم٤مل إ

                                                           
يقؾمػ  ل. ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت : يمام954:، رىمؿ : >9:  55ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 . >6:86، رىمؿ : 757:  9احلقت( 

:  5أىمقل : أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم صّح٦م ؾمٜمده، سمؾ اطمتٛمؾ احل٤ميمؿ واًمذهٌل )ذم اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف 

(وهمػممه٤م أّٟمف قمغم ذط ُمًٚمؿ، وًمف وضمف، وٓ يًٕمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، ًمٙمـ ؾمٌٞمؾ ؾمٜمد هذا احلدي٨م سمخّمقصف ;>5

 ٤مت اًمّمدور< ًمتٚم٘مل يمّؾ إُم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل، ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ .ؾمٌٞمؾ اعم٘مٓمققم

 . 954:، رىمؿ : >9:  55ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .57;:، رىمؿ : ;54:  59صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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ٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م اًم

اًمدوري، صمٜم٤م أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ؾمامك سمـ طمرب، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ 

هالك أمتل ظذ يدي »فم٤ممل، حيدث، قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، قمـ اًمٜمٌل، ىم٤مل: 

 ش أؽِّٜٔ مـ ؿريش

 . (5)هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد وواوم٘مف اًمذهٌلىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 تزال ؿريشاحلديٞ افثٚين: إمر بٚظ

ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ، طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕمٛمر ( :69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أيب اًمتٞم٤مح، قمـ أيب زرقم٦م، قمـ 

 .شهيِؽ افّْٚس هذا احلّل مـ ؿريش»أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 ىم٤مًمقا: ومام شم٠مُمرٟم٤م؟!!. 

 .(6)ش فق أّن افّْٚس اظتزفقهؿ»٤مل: ىم

حمذو  اجلقاب< ش فق أّن افّْٚس اظتزفقهؿ»ىم٤مل امإُم٤مم اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: ىمقًمف: 

 .(7) ٓ يداخِقهؿ وٓ يَٚتِقا مًٓؿ أنْ : بٚظتزاهلؿوشم٘مديره: ًمٙم٤من أومم هبؿ، واعمراد 

طمرُم٦م  ش:فق اظتزفقهؿ..: » قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  وم٤معمًتٗم٤مد ُمـ ىمقل اًمٜمٌلىمٚم٧م: 

 ُم١مازرة اًمٔم٤معملم اعمجرُملم ُمـ اًم٘مرؿمٞملم وُمـ طمذا طمذوهؿ، وًم٘مد أىمرح ىمٚم٥م اًمٜمٌل

ىمد آزروا وٟمٍموا وقمّزروا ُمٕم٤موي٦م  -إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل–أّن يمّؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

وجمرُمل ىمريش، ويم٠مّن ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل ذم سمٜمل أُمّٞم٦م، هجر وًمٖمق وهذي٤من، سمؾ هق يمذًمؽ قمٜمد 

 -واهلل-قمٞم٤من، وطمًٌؽ يقم اًمرزّي٦م ذم اعمٞمزان< طمٞم٨م اهتٛمقا اًمٜمٌلقمٛمر وسم٘مٞم٦م اًم٘مرؿمٞملم إ

 سم٤مهلجر واهلذي٤من ..

                                                           
 اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .. 49:>، رىمؿ  : 6;9:  8ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر(  (5)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .7:48، رىمؿ : ==5:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .54:  57ومتح اًم٤ٌمري ) ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (7)
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 شاشتَّٔقا فَريش مٚ اشتَٚمقا فُؿ»احلديٞ افثٚفٞ: 

هذا ُم٤م أرقمد ىمريش سمخ٤مّص٦م، ومٛمٜمع ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ روايتف سمٕم٤مُّم٦م، وًمٓم٤معم٤م أره٥م 

روي سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ ٚم٘مد أذٟم٤مهُبؿ امإُم٤مَم إقمٛمش أن ٓ يرويف ..< ًمٙمـ أسمك اهلل شمٕم٤ممم ، وم

 < يم٤مٔيت: أو أيمثرصمالصم٦م أيمثر ُمـ صح٤ميب، قمـ 

 افىريؼ إّول: أبق هريرة .

ذم اًمّمٖمػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمًٕمقد اعمٕمدل ( 7:4)أظمرج امإُم٤مم اًمٓمؼماّن 

إصٌٝم٤مّن اعمديٜمل ، طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ طمٌٞم٥م، طمدصمٜم٤م أسمق داود، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ 

ٕمد، قمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجل

اشتَّٔقا فَريش مٚ اشتَٚمقا فُؿ، ؾ٘ذا مل يًٍِقا ؾوًقا شٔقؾُؿ ظذ »وؾمٚمؿ: 

تٖـِقا ، ؾُقٕقا حْٔئذ زارظغ أصَٔٚء ، ؾٖبٔدوا خياءهؿ، ؾ٘ن مل تًٍِقا : ظقاتَُؿ 

 .(5) شأيديُؿ مـ ـّد 

  .(6) دم افهٌر ورجٚفف ثَٚترواه افىزاين ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: 

ُم٘متٍمًا ، (7)( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ إقمٛمش سمف أىمٍم ُمٜمف 685وأظمرضمف أمحد )

وهق ُمـ ُم٤ًمًمؽ شمْمٞمٞمع احل٘مٞم٘م٦م يمام أٟم٠ٌمك  شاشتَّٔقا فَريش مٚ اشتَٚمقا فُؿ »قمغم: 

 .. ًم٨ماًمٗمّمؾ اًمث٤م

ظ )صم٘م٦م طم٤موم( ىم٤مل:  ٟم٤م أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مًمز 784وأظمرضمف اسمـ إقمرايب )

 ، ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ قم٤ٌمد)صم٘م٦م م( ص٤مطم٥م حيٞمك سمـ ُمٕملم، ٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ زي٤مد ؾمٌالنإُم٤مم( 

، )صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم خ م( ، قمـ إقمٛمش)صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم خ م( ، ٟم٤م ؿمٕم٦ٌم)اعمٝمٚمٌل صم٘م٦م خ م( 

، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد قمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل )اعمٕمتٛمر اًمًٚمٛمل، صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م ( وُمٜمّمقر

                                                           
 . دار قمامر، سمػموت .645، رىمؿ :  578:  5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمّمٖمػم)ت: حمٛمد إُمرير(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 8==>، رىمؿ : 9=5:  9اًمزوائد )ت : طم٤ًمم اًم٘مدد(  جمٛمع (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .>>667، رىمؿ : 5;:  ;7ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (7)
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فَريش مٚ اشتَٚمقا فُؿ، ؾ٘ن مل يًتَّٔقا فُؿ ؾوًقا شٔقؾُؿ  اشتَّٔقا»رؾمقل اهلل: 

 .(5)شظذ ظقاتَُؿ ؾٖبٔدوا خياءهؿ: ؾ٘ن مل تًٍِقا ؾُقٕقا زراظغ أصَٔٚء

 افىريؼ افثٚين: إٔس بـ مٚفؽ

)اًمقاؾمٓمل،  : صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك(6=6)ىم٤مل امإُم٤مم سمحِمؾ، أؾمٚمؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمقاؾمٓمل

)سمـ أيب  ، ىم٤مل: صمٜم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اهلل)اًمٗمزاري صم٘م٦م طم٤مومظ، خ م( ، ىم٤مل: صمٜم٤م ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦مصم٘م٦م م(

ظُِٔؿ حؼ وهلؿ مثِف ..: إئّٜ مـ ؿريش»ىم٤مل: قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل  ـمٚمح٦م ، صم٘م٦م(

ؾّـ مل يًٍؾ ذفؽ ؾًِٔف فًْٜ اهلل  :مٚ اشسمحقا ؾرمحقا وظٚهدوا ؾقؾقا وحُّقا ؾًدفقا

ًٍِقا ؾوًقا يؾ٘ن مل  :وٓ ظدًٓ  ْف سؾًٚ ٓ يٌَؾ اهلل م ،مجًغأوادالئُٜ وافْٚس 

 .(6)شأبٔدوا خياءهؿ شٔقؾُؿ ظذ ظقاتَُؿ ثؿّ 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم، وُمروان اًمٗمزاري ّسح سم٤مًمًامع، ومال شمدًمٞمس. 

 !!!.وفم٤مهر احلدي٨م ًمزوم ظمروج ُمـ ه٥ّم ودّب، قمغم ىمريش سم٤مًمًٞمػ إن مل شمًت٘مؿ

 ًمٙمقن اًمٜمٌل ىمد ظمّّمص قمٛمقُمف سم٢ممج٤مع< سم٤مـمؾ -قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م- ذاوه 

قمغم ُم٤م ، إّٓ سم٢مذٟمف  -سمٜمّص اًمٜمٌّل -ومٞمحرم اخلروج  ،دون ؾمقاه قمكمّ ٤معمقمم سم

 ؾمتٕمر  آظمر اًمٗمّمؾ ..

  

                                                           
 . دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدّي٦م .5745، رىمؿ : 98::  6ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )ت : قمٌد اعمحًـ احلًٜمل(   (5)

 . قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت. 7:قيمٞمس قمقاد( : شم٤مريخ واؾمط )يم (6)
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 .ريض اهلل ظْٓٚ: أم هٕٚكء فٞافىريؼ افثٚ

، ىم٤مل: صمٜم٤م )اعمروزي صم٘م٦م( ىم٤مل: أظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكم (755)امإُم٤مم اخلالل  فأظمرضم

 : قمـ قمكم سمـ قم٤مسمس)امإُم٤مم سمـ طمٜمٌؾ( ، ىم٤مل: وؾم٠مًم٧م أمحدل صم٘م٦م()ُمٝمٜم٠م سمـ حيٞمك اًمِم٤مُم ُمٝمٜمك

)حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد، صم٘م٦م ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف إّٓ  ، حيدث قمٜمف احلامّن)إؾمدي، ؿمٞمخ ُم٘م٤مرب احلدي٨م يٕمتؼم سمف(

، قمـ أيب ص٤مًمح ُمقمم أم ه٤مٟمئ، قمـ أم )راؿمد سمـ يمٞم٤ًمن اًمٙمقذم، صم٘م٦م م( ، قمـ أيب ومزارة ُمـ طمًد(

 ؟!.شاشتَّٔقا فَريش...»رؾمقل اهلل ُمثؾ طمدي٨م صمقسم٤من ه٤مٟمكء، ىم٤مًم٧م: ىم٤مل 

 : ًمٞمس سمّمحٞمح، هق ُمٜمٙمر. أمحد  وم٘م٤مل

ىم٤مل اًمزهراّن: ًمٕمؾ اًمٜمٙم٤مرة ذم اعمتـ< عمخ٤مًمٗمتف إطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة ذم اًمًٛمع 

 .(5)واًمٓم٤مقم٦م 

 هق ..راسمع وًمف ؿم٤مهد  .(6)ذم اعمت٤مسمٕم٤متطمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح 

  

                                                           
 ر اًمراي٦م، اًمري٤مض .ا. د6>، رىمؿ : ;56:  5اًمًٜم٦م ًمٚمخالل )ت : قمٓمٞم٦ّم اًمزهراّن(  (5)

 إشدي. ظع بـ ظٚبس  (2)

. وىم٤مل مَٚرب احلديٞ. وىم٤مل اًمٌخ٤مري : يًتز بفّٕٟمف خيٓمكء، ًمٙمـ ىم٤مل امإُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل : < وٕمٗمف إيمثر 

. وهل ُمـ أًمٗم٤مظ صٔخ. وىم٤مل اسمـ سمِمٙمقال : يُتٛ حديثفدي٨م همرائ٥م وُمع وٕمٗمف اسمـ قمدي : يروي أطم٤م

ومٛمتٙمٚمؿ ومٞمف، وٕمٗمف مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ دون سمٞم٤من، ووصم٘مف ضمّؾ اعمت٘مدُملم ُمع احلامين، اًمتٕمديؾ يمام ٓ خيٗمك. وأُّم٤م 

 ٦م قمغم ذط ُمًٚمؿ. ، راؿمد سمـ يمٞم٤ًمن، ومث٘مأبق ؾزارة افًٌزاًمؼمه٤من، وىمد ُم٣م اًمًٌط ذم طم٤مًمف سم٠مضمغم سمٞم٤من. وأُم٤م 

< سم٤مذام اًمٙمقذم، ومٛمتٙمٚمؿ ومٞمف، وٕمٗمف مج٤مقم٦م< ًمٙمـ وصم٘مف اسمـ ؿم٤مهلم واًمٕمجكم. وىم٤مل أسمق مقػ أم هٕٚكءوأُم٤م 

مل أر أحدًا مـ أصحٚبْٚ ترـف، ومل أشّع أحدًا مـ افْٚس . وىم٤مل اًم٘مٓم٤من: صٚفح احلديٞ، يُتٛ حديثفطم٤مشمؿ : 

 ًٚ  ذا روى قمٜمف اًمٙمٚمٌل ومٚمٞمس سمٌمء. واًمزسمدة وم٤ممإؾمٜم٤مد ص٤مًمح .، وإ: فٔس بف بٖس. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم يَقل ؾٔف صٔئ
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  .افًْامن بـ بنر رابع:افىريؼ اف

اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمراؾمٌل، صمٜم٤م ُمٝمٚم٥م سمـ امإُم٤مم أظمرضمف  

اًمٕمالء، صمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ سمٞم٤من، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾماميم٤م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٕمامن اسمـ 

 سمِمػم ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

اشتَّٔقا فَريش مٚ اشتَٚمقا فُؿ، ؾ٘ن مل يًتَّٔقا فُؿ ؾوًقا شٔقؾُؿ ظذ »

 . (5)ش ؿ ؾٖبٔدوا خياءهؿظقاتَُ

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف ُمـ مل أقمرومف

ًم٘مقل اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ذم اًمٗمتح: وًمف )=حلدي٨م أيب ؾم٘مٜم٤مه اؾمتِمٝم٤مدًا< أىمقل: 

 اهـ. .(7)هريرة( ؿم٤مهد ذم اًمٓمؼماّن ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمٛمٕمٜم٤مه 

ٙمـ روى قمٜمف مج٤مقم٦م، سمٕمْمٝمؿ وٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ؾمقى اعمٝمٚم٥م مل ٟم٘مػ قمغم طم٤مًمف، ًم

 صم٘م٤مت. ومّمٚمح سمف آؾمتِمٝم٤مد..

ِّٝ ضرق حديٞ:   ّٕنٚ أحرؿٝ دم افتْقر!!. شاشتَّٔقا...»ؿ

، )اعمروزي صم٘م٦م( أسمق سمٙمر اخلالل احلٜمٌكم ذم اًمًٜم٦ّم: أظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكمأظمرج امإُم٤مم 

ىمٚم٧م: طمدصمٜمل  ،)امإُم٤مم سمـ طمٜمٌؾ( ، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أمحد)سمـ حيٞمك اًمِم٤مُمل، صم٘م٦م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٝمٜمك

 ح..  )سمـ أيب ُمٓمٞمع اخلزاقمل، صم٘م٦م خ م( ، ىم٤مل: ىم٤مل ؾمالم)اعمٝمٚمٌل، صم٘م٦م صدوق، م ( ظم٤مًمد سمـ ظمداش

، ىم٤مل: )امإُم٤مم اسمـ ُمٕملم، ومقق اًمقصػ، خ م( ، ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك)اعمروزي صم٘م٦م(وأظمؼمّن حمٛمد سمـ قمكم

اخلزاقمل، صم٘م٦م )، ىم٤مل: ضم٤مء ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع)اعمٝمٚمٌل، صم٘م٦م صدوق، م (ؾمٛمٕم٧م ظم٤مًمد سمـ ظمداش

، وم٘م٤مل: ه٤مت هذه اًمٌدع اًمتل ىمد ضمئتٜم٤م ) اًمقو٤مح سمـ قمٌد اهلل، صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م( إمم أيب قمقاٟم٦م  خ م(

  !!.هب٤م ُمـ اًمٙمقوم٦م

                                                           
 . إذا  : ؾمٕمد احلٛمٞمد وظم٤مًمد اجلريز .585، رىمؿ : >55:  56اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. >59=، رىمؿ : >76:  9جمٛمع اًمزوائد )ت : طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت. :55:  57ومتح اًم٤ٌمري )ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (7)
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 ، وم٠ًمًم٧م ظم٤مًمدًا ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م؟!.ؾٖفَٚهٚ دم افتْقرىم٤مل: وم٠مظمرج إًمٞمف أسمق قمقاٟم٦م يمتٌف، 

سم٤من، ىم٤مل: ىم٤مل : ومٞمٝم٤م طمدي٨م إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ صمقظم٤مًمد ىم٤مل

  .(5)، وأؿم٤ٌمهفشاشتَّٔقا فَريش»رؾمقل اهلل: 

 ..شاشتَّٔقا»..< يِمٝمد حلدي٨م ًم٨موىمد ُم٣م اًمًٌط ذم هذا ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م

  

                                                           
. دار اًمراي٦م، اًمري٤مض. ت قمٓمٞم٦م اًمزهراّن. ورضم٤مًمف صم٘م٤مت 954:  7(   755اًمًٜم٦م )ٕيب سمٙمر اخلالل احلٜمٌكم  (5)

  .إمم إقمٛمش



  أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع    ........................................................................     118

 ششُٔقن بًدي أمراء: ؾّـ جٚهدهؿ...: »رابعاحلديٞ اف

٤ٌّمن ٣م ُم : ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤ملسم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ ُمًٕمقد  (798)ُم٤م أظمرضمف اسمـ طم

بًدي يَقفقن مٚ ٓ يًٍِقن، ويًٍِقن مٚ ٓ يَقفقن: ؾّـ جٚهدهؿ  شُٔقن أمراء مـ»

بٔده ؾٓق مٗمـ، ومـ جٚهدهؿ بًِٕٚف ؾٓق مٗمـ، ومـ جٚهدهؿ بٌَِف ؾٓق مٗمـ..: ٓ 

 . ... شإيامن بًده

همػم قم٤مُمر سمـ ، إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده ضمٞمّد، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

 . (5)وهق صم٘م٦م ، اًمًٛمط 

 : يح ذم ًمزوم جم٤مهدة إُمراء سمٕمد اًمٜمٌل، سمنمـملمىمٚم٧م: احلدي٨م ٟمّص س

 ي٘مقًمقن ُم٤مٓ يٗمٕمٚمقن، ويٗمٕمٚمقن ُم٤مٓ ي٘مقًمقن. إُمراء إّول: إذا يم٤من 

 < ًمٚمٜمص وؾمٞم٠ميت. واًمث٤مّن: أن يٙمقن سم٢مذن قمكّم 

وه١مٓء إُمراء ىمرؿمٞمقن سمِمٝم٤مدة اًمقضمدان، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٜمص قمغم ىمرؿمٞمتٝمؿ ذم ُم٤م 

 ػمهؿ..رواه أٟمس وصمقسم٤من وأسمق هريرة وهم

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .;;5، رىمؿ : 848:  5صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)
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 قاًدفيو قارمحيإذا مل ٔغ َرصاف: افٌْل يًِـ ٚمساحلديٞ اخل

 افىريؼ إّول: أبق هريرة .

ذم ضم٤مُمٕمف، قمـ ؿمٞمخف اسمـ  (597)صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم ، خ م، أظمرج امإُم٤مم ُمٕمٛمر إزدي

، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل )صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ، خ م(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(أيب ذئ٥م 

ًٚ، مٚ حُّقا ؾًدفقا، وامُت »: رؾمقل اهلل ًٚ، وإن فَريش ظُِٔؿ حَ ْقا إّن يل ظذ ؿريش حَ

 . (5)شمحقا ؾرمحقا، ؾّـ مل يًٍؾ ذفؽ مْٓؿ ؾًِٔف فًْٜ اهللؾٖدوا، واشُس 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىمد أظمرضمف سمٕمٞمٜمف ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم أمحد 

 اًمٚمٕمـ. ذم اعمًٜمد، ًمٙمـ حمّروم٤ًم ُم٘مّمقص٤ًم< إذ ًمٞمس ومٞمف 

 .(6)وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

ىم٤مل: ٟم٤م اسمـ إؾمح٤مق، أٟم٤م ظم٤مًمد سمـ ظمداش، ٟم٤م ؾمٙملم سمـ  (;74)وي٤مّن وأظمرضمف اًمر

ىم٤مل ...، ىم٤مل: قمٌد اًمٕمزيز، ٟم٤م ؾمٞم٤مر سمـ ؾمالُم٦م أسمق اعمٜمٝم٤مل ىم٤مل: دظمٚم٧م ُمع أيب قمغم أيب سمرزة

ًٚ(إمراء مـ ؿريش ثالثًٚ »رؾمقل اهلل:  ؿ ظُِٔؿ حؼ مٚ اشسمحقا ؾرمحقا، ومٚ وهل )ؿٚهلٚ ثالث

ظٚهدوا ؾقؾقا، ومٚ حُّقا ؾًدفقا، ومـ مل يًٍؾ ذفؽ ؾًِٔف فًْٜ اهلل، وادالئُٜ، 

 .(7) شوافْٚس أمجًغ

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمقى ؾُمَٙملْم اًمٕمّٓم٤مر، وهق قمٜمد 

ُمثٚمف أو ٟمحقه ، ؾمقى ، وىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري  مج٤مهػم أهؾ اًمًٜم٦ّم: صدوق ٓ سم٠مس سمف صم٘م٦م

 .(8)اعمًتٌِمٕم٦م هبؿ إؾمامء وسمؽم اًمٚمٕمـ قمغم قم٤مدة صحٞمح اًمٌخ٤مري أّٟمف أ

                                                           
. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل 46==5، رىمؿ: ;9: 55قمٔمٛمل( ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، ضم٤مُمع ُمٕمٛمر)طمٌٞم٥م إ (5)

 سم٤ميمًت٤من .

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 97:;، رىمؿ: 5=: 57ُمًٜمد أمحد)إرٟم١موط(  (6)

 . ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، اًم٘م٤مهرة .5767، رىمؿ : 785:  6ُمًٜمد اًمروي٤مّن ) ت: أيٛمـ أسمق يامّن(  (7)

 ح اًمٌخ٤مري ٟمّمقا أّٟمف اسمـ اًمزسمػم.. دار ـمقق اًمٜمج٤مة . وذاح صحٞم 556;، رىمؿ: ;9: =صحٞمح اًمٌخ٤مري  (8)
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 ش .ٓ ضٚظٜ دم مًهٜٔ اخلٚفؼ: »ديٞ ظعح

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (;74)ومم٤ّم يٜمدرج ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م أظمرج اعمحدصمقن ُمٜمٝمؿ أسمق يٕمغم 

هػم سمـ طمرب، ىم٤مًمقا: قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري، وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، وز

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، قمـ 

قمكم، ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل اهلل هي٦م، واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر، وأُمرهؿ أن 

 .يًٛمٕمقا ويٓمٞمٕمقا، وم٠مهمْمٌقه ذم رء

٠مُمريمؿ رؾمقل اهلل ، صمؿ ىم٤مل: أوىمدوا، وم٠موىمدوا، صمؿ ىم٤مل: أمل يوم٘م٤مل: امجٕمقا زم طمٓم٤ٌمً 

 أن شمًٛمٕمقا وشمٓمٞمٕمقا؟!. 

 .ىم٤مل: وم٤مدظمٚمقه٤م

٤مر، ومٙم٤مٟمقا ام ومررٟم٤م إمم رؾمقل اهلل ُمـ اًمٜمّ ومٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض، وىم٤مًمقا: إٟمّ 

 يمذًمؽ، ومًٙمـ همْمٌف وـمٗمئ٧م اًمٜم٤مر. 

فق دخِقهٚ مٚ خرجقا مْٓٚ »ومٚمام رضمٕمقا إمم رؾمقل اهلل ذيمروا ذًمؽ ًمٚمٜمٌل، وم٘م٤مل: 

ّٕام افىٚظٜ دم ادًر  ش. وفأبدًا، إ

 .(5)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

  

                                                           
 . دار اعم٠مُمقن، دُمِمؼ. 966، رىمؿ : ==7:  5ُمًٜمد أيب يٕمكم ) ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (5)
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 !.رد أهؾ افًْٜ حلديٞ آشتَٚمٜ، جٓؾ أو ظْٚد !

ىم٤مل يمثػم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم: طمدي٨م آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مـمؾ< عمٜم٤موم٤مشمف أُمر اًمٜمٌل سمٚمزوم 

اًمٓم٤مقم٦م وًمق ًمٕمٌد طمٌٌم جمّدع إـمرا < ومٙمٞمػ ي٠مُمر سم٤مخلروج قمغم إُمراء وإسم٤مدة 

 اخلياء؟!!.

ٜ مـ ؿريش»: قُمٚمؿ رضورة قمـ اًمٜمٌّل ىمقًمف  ىمٚمٜم٤م: ّّ وهق سمْمٛمٞمٛم٦م  شإئ

طمدي٨م اًمث٘مٚملم واًمٖمدير وهمػممه٤م، ُمٕمٜمًك ُم٘مٓمقع اًمّمدور..< ومٚمـ ي١مم إُّم٦م همػم اًم٘مرر 

إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م..< وقمغم هذا ومحدي٨م اًمٕمٌد احلٌٌم إُّم٤م يمذب، وإُّم٤م ُم١مّول سمٌمء يمام 

 ؾمٜمرى، هذا أوًٓ ..

ر ُم٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقل اًمٜمٌل ذم طمدي٨م اًمّمح٤مسمٞم٦م أم وصم٤مٟمٞم٤ًم: ومٚمق ؾمٚمٛمٜم٤م صدو

أشقد، يَقدـؿ بُتٚب اهلل إضراف ظُِٔؿ ظٌد جمدع  رَ مّ إن أُ »احلّملم إمحًٞم٦م : 

 . (6)ش مٚ ؿٚدـؿ بُتٚب اهلل». وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ : (5)شتًٚػ، ؾٚشًّقا فف وأضًٔقا

واًمٕمٚمؿ سمت٠مويٚمف، وإّٓ ومال ىمٚم٧م: ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هذا، ومٝمق ُمنموط سم٤مًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل 

 ـم٤مقم٦م ًمف< ومّمالطمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة سم٤مًمٙمت٤مب، ُمنموـم٦م مت٤مُم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ سمت٠مويٚمف..

 وسمٕم٤ٌمرة قمٚمامء إصقل : ُمٜم٤مط صالطمّٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة ، اًمٕمٚمؿ سمت٠مويؾ اًمٙمت٤مب . 

: هق ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمت٤مب وم٘مط ٓ همػم، وًمٞمس هق إّٓ قمكّم ومٛم٘مّمقد اًمٜمٌل 

إّن مُْؿ مـ يَٚتؾ ظذ » ذا قمـ اًمٜمٌل قمغم ذط ُمًٚمؿ: < ومٛمام صّح ذم هقمٚمٞمف اًمًالم 

وهمػم ذًمؽ مم٤ّم ؾمٞم٠ميت ُمٗمّماًل..< ومٝم٤مك ًمؽمى ُم٤م  شتٖويؾ افَرآن، ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف

 يدومع يمّؾ هذه اعمالسم٤ًمت يم٤مٔيت..

  

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.   >=56، رىمؿ: 88=: 6صحٞمح ُمًٚمؿ  (5)

 . . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض ;7697، رىمؿ: >85: :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت:يمامل يقؾمػ احلقت(  (6)
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ًٚ دجٚهدة ؿريش وؽرهٚ  اهلل بًٞ ظِٔ

ٚمٞم٘م٦م، إّٓ سم٠مُمر ؾمٞمٗم٤ًم ًمتٛمريغ أٟمػ ىمريش اعمًتٝمؽمة اعم٤مرىم٦م اًمٓم مل يِمٝمر قمكّم 

ٟمٌقّي، ٓ اضمتٝم٤مدًا سم٤مًمرأي يمام ىم٤مَء أهؾ اًمٜمّم٥م واًمرأي اًمردّي، وٟم١ميمد ٕيمثر ُمـ ُمّرة أّن 

يم٤مٔيت< ومال  -سمام هق جمٛمقع يقرث اًمٞم٘ملم-احلّج٦م ذم هذا جمٛمقع اًمٓمرق قمـ اًمٜمٌل 

 شُمًتٖمٗمؾ هبذا احلدي٨م وطمده وذاك سمٗمرده< ومٝم٤مك ُم٤م يٚمقي أقمٜم٤مق طمتّك أوم٤مق..

ـّ اهلل ظُِٔؿ رجاًل...يٚ ؿ »حديٞ:   شريش فًٌٔث

 :افىريؼ إّول: ربًل ظـ ظع 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، قمـ ذيؽ، قمـ ُمٜمّمقر، ( 679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

، مُْؿ  فًٌٔثـ اهلل ظُِٔؿ رجالً ، ؿريشيٚ مًؼ »، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: قمـ رسمٕمل، قمـ قمكمّ 

 ش. ٚبُؿؾٔيبُؿ أو ييب رؿ: ؿد امتحـ اهلل ؿٌِف فإليامن 

 .شٓ»وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 وم٘م٤مل قمٛمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. 

 .(5) ٟمٕمٚمف خيّمٗمٝم٤مظًِٔٚ ويم٤من أقمٓمك ش ٓ، وفُّْف خٚصػ افًْؾ»ىم٤مل: 

وأظمرضمف اًمؽمُمذي سم٠مـمقل ُمـ هذا ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، 

 همري٥م.  حًـ صحٔحىم٤مل: هذا طمدي٨م و. قمـ ذيؽ سمف، ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف

ىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي سمٕملم امإؾمٜم٤مد خمتٍمًا ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمًٜمـ ىم٤مل: يمام 

. ىم٤مل ويمٞمع: مل يٙمذب رسمٕمل سمـ طمراش ذم امإؾمالم يمذسم٦م. حديٞ ظع حًـ صحٔح

 اهـ..(6) وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي : ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر أصم٧ٌم أهؾ اًمٙمقوم٦م

                                                           
 . اًمرؿمد اًمري٤مض .5>764، رىمؿ : ;:7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

. دار اًمٖمرب امإؾمالُمل  4::6، رىمؿ :  9=7:  8. وج  59;7، رىمؿ :  :;:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(  (6)

. 
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يمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم اًمِمٞم٤ٌمّن، طمدصمٜم٤م أىمقل: وىمد أظمرضمف احل٤م

 اسمـ أيب همرزة، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد إصٌٝم٤مّن، طمدصمٜم٤م ذيؽ سمف، ُمثٚمف. 

 .(5)صحٔح ظذ ذط افنٔخغ، وواؾَف افذهٌلوىم٤مل: 

ـّ اهلل ظُِٔؿ رجاًل مُْؿ»وذم ىمقل اًمٜمٌل:  قمّمٛم٦م إمم فم٤مهرة إصٚرة ش فًٌٔث

..: ػ اهلل وفٔس إػ افٌْل، وٓ يَع هذا فٌر مًهقم: فًٌْٜ ؾًؾ افًٌٞ إقمكمّ 

ّٕف حًٌؽ افَرآن  سم٤مٓؾمؿ ًمٖمػم ٟمٌل أو وّص  ُمع اًمتٕمٞملم بًٞمل يًتًّؾ فٍظ : أ

 وم٤مطمٗمظ. يِمٝمد ًمف وًمالـمالق ..

  

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 6:58، رىمؿ : =58:  6اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف )ت :ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(  (5)
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ـّ رجاًل ـٍْز»افىريؼ افثٚين: أبق ذر ظـ افٌْل:   شٕبًث

)صم٘م٦م سمـ حمٛمد اًمدوريأظمرج امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٕم٤ٌمس 

، ىم٤مل طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ أيب )صم٘م٦م صدوق رسمام وهؿ، م( ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إطمقص سمـ ضمقابطم٤مومظ(

، )صم٘م٦م خميم( ، قمـ زيد سمـ يثٞمع)صم٘م٦م، خ م(، قمـ أيب إؾمح٤مق)صم٘م٦م صدوق رسمام وهؿ، م( إؾمح٤مق

فٔٓؿ ، أو ٕبًثـ إ)بىـ مـ ـْدة( فْٔتٓغ بْق وفًٜٔ»قمـ أيب ذر، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .شرجالً ـٍْز، يّيض ؾٔٓؿ أمري، يَتؾ ادَٚتِٜ، ويًٌل افذريٜ

وم٘م٤مل أسمق ذر: ومام راقمٜمل إّٓ سمرد يمػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم طمجزيت ُمـ ظمٚمٗمل، وم٘م٤مل 

 قمٛمر: ُمـ شمراه يٕمٜمل؟!. 

 ىمٚم٧م: ُم٤م يٕمٜمٞمؽ< وًمٙمـ يٕمٜمل ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ.

سمف  ٟمسأظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، أظمؼمٟم٤م يقأىمقل: 

 .. < يِمٝمد ًمفإؾمٜم٤مده صحٞمح، أو طمًـ ذم أىمؾ شم٘م٤مديره< راوشمف صم٘م٤متو .(5) ...ُمثٚمف

 افىريؼ افثٚفٞ: مرشؾ ظٌد اهلل بـ صداد 

، قمـ قمٞم٤مش اًمٕم٤مُمري )صم٘م٦م صدوق شمٙمٚمؿ ذم طمٗمٔمف، خ م(طمدصمٜم٤م ذيؽىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: 

دم قمغم رؾمقل اهلل وومد ، ىم٤مل ىم )صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ وم٘مٞمف، خ م(، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد)سمـ قمٛمرو، صم٘م٦م م(

ـّ »: آل هح ُمـ اًمٞمٛمـ ، وم٘م٤مل هلؿ رؾمقل اهلل افهالة وفتٗتـ افزـٚة وفتًًّـ  فتَّٔ

أو  يَٚتؾ مَٚتِتُؿ ويًٌل ذراريُؿ، افِٓؿ إٔٚ، ـٍْز رجالً إفُٔؿ  ٕبًثـوفتىًٔـ، أو 

 .(6)شأخذ بٔد ظعّ  ـٍْز، ثؿّ 

  طمدي٨م أيب ذر. أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، واحلدي٨م صحٞمح سمٛمت٤مسمٕم٦م اسمـ يثٞمع ذم

                                                           
 . ::=، رىمؿ : 5;9:  6، ومْم٤مئؾ أمحد : 6;، رىمؿ : =>  ظمّم٤مئص اًمٜم٤ًمئل : (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض.  :9;76، رىمؿ: =:7: :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت:يمامل يقؾمػ احلقت(  (6)
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هق ٍٕس افٌْل، ظٌد امتحـ اهلل ؿٌِف ظذ هذا احلدي٨م واًمذي ىمٌٚمف ٟمص: أّن قمٚمٞم٤ًم 

وذم جمرى ُم٤م ، وومٞمف دًٓم٦م ًمٓمٞمٗم٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م< إذ هق ٟمٗمس اًمٜمٌل ؾمقى اًمٜمٌّقة. اإليامن

 ..قمٚمٞمف اًمًالمقمكّم شم٘مّدم ىمقل 

ٌّٚس ظـ ظع رابعافىريؼ اف    شِٔف افٌْلٕؿٚتِـ ظذ مٚ ؿٚتؾ ظ:» : ابـ ظ

ىم٤مل اًمٓمؼماّن: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ مح٤مد سمـ ـمٚمح٦م اًم٘مٜم٤مد، 

ريض اهلل طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم، قمـ ؾمامك سمـ طمرب، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن قمٚمٞم٤ًم 

َِ إّن اهلل قمز وضمؾ ي٘مقل: »يم٤من ي٘مقل ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل: شمٕم٤ممم قمٜمف  ََ َٚت َأْو ُؿتَِؾ إ ٌُْتْؿ َأَؾِ٘ن مَّ

ؿْ  ُُ ٚبِ ََ واهلل ٓ َِْٕٛ ظذ أظَٚبْٚ بًد إذ هدإٚ اهلل..: واهلل، فئـ مٚت أو ؿتؾ ؟!. َظَذ َأْظ

ـّ  ّٔف، وابـ ظّف، ووارثف ؾّـ  ٕؿٚتِ ظذ مٚ ؿٚتؾ ظِٔف حتك أمقت، واهلل إيّن ٕخقه، ووف

 ؟!!!. شأحؼ بف مّْل

 . (5)رواه افىزاين ورجٚفف رجٚل افهحٔحىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

دون اًمٜمٌل ذم طمٞم٤مة  طمٙمؿ اعمرومقع< ومٚم٘مد ىم٤مًمف  -طم٥ًم اًم٘مقاقمد-ىمقل: ًمف أ

اقمؽماض < ومتٜم٤موًمف امإُمْم٤مء اًمٜمٌقي ٓ حم٤مًم٦م، وومٞمف إؿم٤مرة إمم أّن طمٙمؿ اعمًتحؾ ىمت٤مل قمكّم 

 < وذم جمرى ُم٤م شم٘مدم ..(6)ضمّٞمداً  دسّمرطمٙمؿ اًمٙم٤مومر< ومت

 : ظٌد افرمحـ بـ ظقف ٚمسافىريؼ اخل

 (754)واًمٓمؼمي  (;74)وأسمق يٕمكم (6;6)اًمٗم٤ميمٝملو (679)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

وهمػمهؿ، واًمٚمٗمظ ًمألول، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل، قمـ ـمٚمح٦م سمـ ضمؼم، قمـ  (849)واحل٤ميمؿ

اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد اهلل، قمـ ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  ىم٤مل: عم٤م اومتتح 

نمة، ومٚمام ومح٤مسه٤م ؾمٌع قمنمة أو صمامن قم ،اٟمٍم  إمم اًمٓم٤مئػ، رؾمقل اهلل ُمٙم٦م 

                                                           
 . 578:  =. جمٛمع اًمزوائد ;54:  5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم   (5)

. وصقل افٌٔٚنواًمث٤مّن:  إّول آشتحالل.قمٜمدٟم٤م طمٙمؿ اًمٙم٤مومر سمنمـملم:  طمٙمؿ ُمـ ىم٤مشمؾ قمٚمٞم٤مً  (6)

ًمذًمؽ مل ٟمٙمّٗمر أهؾ اجلٛمؾ وصٗملم واًمٜمٝمر< وم٠ميمثرهؿ ىم٤مشمؾ قمـ ضمٝمؾ وؿمٌٝم٦م إّٓ ُمـ يمّٗمره اًمدًمٞمؾ اخل٤مص 

 يمٌٕمض سمٜمل أُمٞم٦ّم.
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إيّن ؾرط فُؿ،  ٚسأهّيٚ افّْ » يٗمتحٝم٤م، صمّؿ ارحتؾ روطم٦م أو همدوة ومٜمزل صمؿ هجر صمؿ ىم٤مل: 

وأوصُٔؿ بًسيت خرًا، وإّن مقظدـؿ احلقض، وافذي ٍٕز بٔده، فتَّٔـ افهالة 

ـّ إفُٔؿ رجالً مّْل أو وفتٗتـ افزـٚة أو  ؾِٔيبـ أظْٚق مَٚتِتٓؿ وفًٌٔغ  ٍْزـٕبًث

 .(5)شهذا»ف أسمق سمٙمر أو قمٛمر، وم٠مظمذ سمٞمد قمكّم وم٘م٤مل: : ومرأى اًمٜم٤مس أٟمّ ىم٤ملش ذرارهيؿ

 . (6)صحٔح شْدهىم٤مل امإُم٤مم اًمٓمؼمي: هذا ظمؼم قمٜمدٟم٤م 

 . (7)وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح امإؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق يٕمغم، وومٞمف ـمٚمح٦م سمـ ضمؼم وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م 

 . (8)ووٕمٗمف اجلقزضم٤مّن، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

٤ٌّمن وىم٤مل: ؿمٞمخ ، ومل أضمد ذم يمت٥م اسمـ ُمٕملم اعمٓمٌققم٦م إّٓ (9)أىمقل: وىمد وصّم٘مف اسمـ طم

 شمقصمٞمؼ.ومٝمق  <شمقصمٞم٘مف، يمام أّن اًمٓمؼمي صحح طمديثف أقماله سمخّمقصف

                                                           
. ُمًٜمد أيب 6:=5، رىمؿ : 5:5:  7. شم٤مريخ ُمٙم٦م ًمٚمٗم٤ميمٝمل :>764، رىمؿ : >:7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (5)

 . :9>، رىمؿ : 5:9:  6يٕمكم 

 . دار اعم٤مُمقن، دُمِمؼ، ت : قمٌد اهلل قمكم رو٤م .:65، رىمؿ : ٥5:4م أصم٤مر )اجلزء اعمٗم٘مقد( : هتذي (6)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .=699، رىمؿ : 575:  6ُمًتدر ك احل٤ميمؿ  (7)

 . ::;58، رىمؿ : 578:  =جمٛمع اًمزوائد  (8)

٤ٌّمن  (9)  اعمٕم٤مر ، اهلٜمد .. دائرة 7968، رىمؿ : 8=7:  8صم٘م٤مت اسمـ طم
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 شإٔٚ ؾَٖت ظغ افٍتْٜ...، ظذ فًٚن ٌُٕٔؿ: »حديٞ ظع

  : ؿٔس ظـ ظعّ ّولافىريؼ إ

)اًمٜمٝمدي  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ -ٗمتٜم٦م اًمٓمقيؾذم طمدي٨م اًم-سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اأظمرج 

، ىم٤مل )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع م(، ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ محٞمد اًمرؤاد صم٘م٦م ُمت٘مـ صحٞمح اًمٙمت٤مب، خ م(

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ  )إؾمدي صم٘م٦م خ(، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو)صم٘م٦م ُمت٘مـ م( طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ىمٞمس

 ىم٤مل ىم٤مل قمكّم قمغم ُمٜمؼمه:  م()إؾمدي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع،  أفمٜمّف قمـ ىمٞمس سمـ اًمًٙمـ

إيّن إٔٚ ؾَٖت ظغ افٍتْٜ، وفق مل أــ ؾُٔؿ مٚ ؿقتؾ ؾالن وؾالن وؾالن وأهؾ »

ثتُؿ بام شٌؼ فُؿ ظذ فًٚن ٌُٕٔؿ..: افْٓر، وأيؿ اهلل فقٓ أن تتُِقا ؾتدظقا افًّؾ، حلّد 

 . (5) شبٚفذي ٕحـ ظِٔف دـ ؿٚتِٓؿ مٌكًا فوالٓهتؿ، ظٚرؾًٚ 

ُمًٚمؽ اًمًٚمػ ذم < وٓطمظ اًمٓمريؼ اًمث٤مّن أيت< ؾمٞمام ُمع صحٞمح أىمقل :إؾمٜم٤مده

 ..شمدًمٞم٤ًمً ؾمامء إوَمْٚمـٜمَـٜمَــ٦م 

 زر ظـ ظع  ثٚين:افىريؼ اف

ذم اًمًٜم٦ّم ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ  (4=6)أظمرج قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

)صم٘م٦م  و سمـ هِم٤ممسم٤مًمٙمقوم٦م، طمدصمٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ اجلٜمٌل قمٛمر )صم٘م٦م صدوق ٓ سم٠مس سمف(حمٛمد اعمح٤مريب

)اًمٌجكم صم٘م٦م صم٧ٌم خ  ، قمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ أيب ظم٤مًمدصدوق، ٓ سم٠مس سمف، ًملّم سم٤محلٗمظ، أومرط ومٞمف اسمـ طم٤ٌمن(

، قمـ زر سمـ )صم٘م٦م خ( ، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو)اعمالئل، صم٘م٦م ُمت٘مـ، م( ، طمدصمٜمل قمٛمرو سمـ ىمٞمسم(

تْٜ، وفقٓ إٔٚ مٚ إٔٚ ؾَٖت ظغ افٍ»: أّٟمف ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل)إؾمدي صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ، خ م( طمٌٞمش 

ؿقتؾ أهؾ افْٓروان، وٓ أهؾ اجلّؾ، وفقٓ إيّن أخنك أن تسـقا افًّؾ، ٕخزتُؿ 

وظٚرؾًٚ ، مٌكًا فوالفتٓؿ ، بٚفذي ؿٙ اهلل ظز و جؾ ظذ فًٚن ٌُٕٔؿ: دـ ؿٚتِٓؿ 

 .(6)شهلدى افذي ٕحـ ؾٔفبٚ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض، يمامل يقؾمػ احلقت .>96:  ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 .  دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ، اًمدُم٤مم . 8=58، رىمؿ :7;6:  5اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد)ت: حمٛمد اًم٘محٓم٤مّن(   (6)
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قى أيب ٢ممج٤مع ؾمسمرضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وهق صحٞمح سم٤مًمذي ىمٌٚمف، أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ

 .(5)، وصم٘مف اسمـ ُمٕملمُم٤مًمؽ اجلٜمٌل، ًملم سمٕمْمٝمؿ طمديثف دون سمٞم٤من، وهق صدوق ٓ سم٠مس سمف

وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل وإصٗمٝم٤مّن ذم احلٚمٞم٦م واسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف وهمػمهؿ ذم 

 همػمهؿ ، سمزي٤مدة وسمٖمػمه٤م ، وم٤مٟمٔمر .

                                                           
ا طمدث قمـ ، وإذوإذا حدث ظـ ثَٜ ؾٓق صٚفح احلديٞىم٤مل اسمـ قمدي: ًمف أطم٤مدي٨م همرائ٥م طم٤ًمن،  (5)

 . وهق صدوق إن صٚء اهللوٕمٞمػ يم٤من يٙمقن ومٞمف سمٕمض امإٟمٙم٤مر، 

 . صدوق ومل يُـ صٚحٛ حديٞوىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

 ، وذم رواي٦م اسمـ حمرز قمٜمف ىم٤مل : ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ٟمحـ ُمٜمف.  مل يُـ بف بٖسوىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

 ، شمقصمٞمؼ قمغم ُم٤م ىمرر ومحقل أهؾ اًمٜم٘مد. مل يُـ بف بٖسأىمقل: ىمقل اسمـ ُمٕملم :

 . : فٔس بٚفَقيىم٤مل اًمٜم٤ًمئل و

 أىمقل : ُم٘متْم٤مه٤م اًمّمدق يمام ىمرروا أيْم٤ًم، وىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت .
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ُٝ ظذ تْزيِف» حديٞ:  شظّع يَٚتؾ ظذ تٖويِف ـام ؿٚتِ

 ًٔد اخلدري ..: أبق شىريؼ إولاف

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ومٓمر، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء، قمـ ( 685)أظمرج أمحد 

إّن مُْؿ مـ يَٚتؾ ظذ تٖويِف، ـام ؿٚتِٝ ظذ »أسمٞمف،قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

وقمكّم خيّمػ ش ٓ: وفُّْف خٚصػ افًْؾ»ىم٤مل: وم٘م٤مم أسمق سمٙمر، وقمٛمر وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ش تْزيِف

 .ٟمٕمٚمف

 . (5)ٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق صم٘م٦مىم٤مل اهل

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، حديٞ صحٔح، وهذا إشْٚد حًـىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: و

 . (6) تقبعرضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمخزوُمل، روى ًمف اًمٌخ٤مري ُم٘مروٟم٤ًم، وىمد 

ـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م قمثامن أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمكم سم افتٚبع: ىمٚم٧م

سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ إقمٛمش، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب 

إّن مُْؿ مـ يَٚتؾ ظذ تٖويؾ افَرآن، » ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 .ش ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف

 ىم٤مل أسمق سمٙمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. 

 .شٓ»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 ر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل؟!. ىم٤مل قمٛم 

 ىم٤مل: ويم٤من أقمٓمك قمٚمٞم٤ًم ٟمٕمٚمف خيّمٗمف. ش ٓ، وفُـ خٚصػ افًْؾ» ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 . (7)إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة. 7:;58، رىمؿ : 578:  =جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (5)

 .=>556، رىمؿ : 5=7:  ;5ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .;7=:، رىمؿ : 9>7 : 59صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )حت٘مٞمؼ إرٟم١موط(  (7)
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 وأظمرضمف أسمق يٕمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن طمدصمٜم٤م ضمرير سمف ُمثٚمف. 

 . (5)إشْٚده صحٔحأىمقل: ىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: 

 .(6)رواه أبق يًع ورجٚفف رجٚل افهحٔحامإُم٤مم اهلٞمثٛمل:  يمام ىمد ىم٤مل

. وهق ُم٤م ضمزم سمف (7)ؾٚحلديٞ صحٔح ٓ ريٛ ؾٔفيمام ىمد صححف إًم٤ٌمّن ىم٤مل: 

 . (8)اًمًٞمقـمل 

(: هذا طمدي٨م 867وىم٤مل امإُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلريب، قمٌد اًمرمحـ سملم قمٌٞمد اهلل )

ـ أيب همٜمٞم٦م وهمػمه، قمـ حمٗمقظ ُمِمٝمقر، ُمـ طمدي٨م إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء< روى قمٜمف اسم

. وصمّٛم٦م (9)إقمٛمش، وشم٤مسمٕمف ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمٜمف< يٚمزم ُمًٚماًم إظمراضمف..< وقمغم ذـمف 

 ؿم٤مهد، هق ..

 أبق إخي افهحٚيب : ىريؼ افثٚيناف

ىم٤مل اسمـ طمجر وإًم٤ٌمّن وهمػممه٤م: أظمرج اسمـ اًمًٙمـ ُمـ ـمريؼ احل٤مرث سمـ 

قمـ أسمٞمف، قمـ إظمي سمـ أيب  طمّمػمة، قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم،

 ش .إٔٚ أؿٚتؾ ظذ تْزيؾ افَرآن، وظّع يَٚتؾ ظذ تٖويِف»إظمي، قمـ اًمٜمٌل، ىم٤مل: 

ىم٤مل اسمـ طمجر: وىم٤مل اسمـ اًمًٙمـ: إظمي همػم ُمِمٝمقر ذم اًمّمح٤مسم٦م، وذم إؾمٜم٤مد 

 .(:)طمديثف ٟمٔمر، وأؿم٤مر  اًمّدارىمٓمٜمّل إمم أن ضم٤مسمرًا شمٗمّرد سمف، وضم٤مسمر راوميّض 

                                                           
 . :>54، رىمؿ : 785:  6ُمًٜمد أيب يٕمكم )حت٘مٞمؼ : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (5)

 . >77:  9جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . ;>68، رىمؿ : =7::  9اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (7)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز. 579شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء)ت: محدي اًمدُمراش( :  (8)

 . اًمدار إصمرّي٦م، ت : محزة اجلزائري .88، رىمؿ : 9=ٚمحريب( : اًمٗمقائد اًمّمح٤مح )ًم (9)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.=9، رىمؿ:  5=5: 5امإص٤مسم٦م )ت: قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض(  (:)
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ضم٤مسمر صم٘م٦م قمٜمد مجٝمقر ىمدُم٤مئٝمؿ< وىمد وهذا امإؾمٜم٤مد طمًـ..< صحٞمح، أىمقل: 

. وٓ قمؼمة هـ.ا(0)ٓ تْيروا إػ هٗٓء ادجٕٚغ افذيـ يًَقن دم جٚبر: ُم٣م ىمقل ؿمٕم٦ٌم

 ٤معمت٠مظّمر< يِمٝمد ًمف ..سم

 ظٌد افرمحـ بـ بنر افهحٚيب : ثٚفٞافىريؼ اف

حمٛمد سمـ  ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤مه قمـ قمكم سمـ (784)أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ 

حيٞمك سمـ قم٘م٦ٌم، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، طمدصمٜم٤م مجٝمقر سمـ ُمٜمّمقر، طمدصمٜم٤م ؾمٞمػ 

سمـ حمٛمد، قمـ اًمني سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ سمِمػم، ىم٤مل: 

فٔيبُْؿ رجؾ ظذ تٖويؾ افَرآن، ـام رضبتُؿ »قمٜمد رؾمقل اهلل ، إذ ىم٤مل:  يمٜم٤ّم ضمٚمقؾم٤مً 

ىم٤مل قمٛمر: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل،  .شٓ»ق سمٙمر: أٟم٤م هق ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ىم٤مل أسمش ظذ تْزيِف

ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م، وم٢مذا قمكّم خيّمػ ٟمٕمؾ رؾمقل اهلل ذم  .شٓ، وًمٙمـ ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ»ىم٤مل: 

 . (6)طمجرة قم٤مئِم٦م، ومٌنمٟم٤مه 

ـّ ُمتٜمف صحٞمح قمغم ُم٤م اشمْمح،  أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، وومٞمف ُمـ هق ُمتٝمؿ، ًمٙم

 يِمٝمد ًمف .. .ايمتٗم٤مًء سمام قمٜمدٟم٤م ، ومٚمتٜمٔمر وهٜم٤مك ـمرق أظمرى أقمرو٧م قمٜمٝم٤م

  

                                                           
 .:57:  5اجلرح واًمتٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿ (5)

 .. دار اًمقـمـ اًمري٤مض، ت : قم٤مضمؾ اًمٕمزاوي:8:8، رىمؿ : 86>5:  8ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )أسمق ٟمٕمٞمؿ(  (6)
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 شوادٚرؿغ،  و...بَتٚل افْٚـثغ  ُت رْ مِ أُ : »ظّع حديٞ 

  ابـ ربًٜٔ ظـ ظع ىريؼ إّول: اف

، ىم٤مل: ٟم٤م افربٔع بـ شًدأظمرج امإُم٤مم اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل: ٟم٤م 

ٓد إيّل رشقل اهلل، دم ؿتٚل افْٚـثغ، ظ»ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد، قمـ قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ قمكّم، ىم٤مل: 

 . (5)ش وافَٚشىغ

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار، و...، وأطمد إؾمٜم٤مدي اًمٌزار رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، 

 .(6)( ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمناًمّمحٞمح ؾمٕمد، يمام ذم ُمًٜمد اًمٌزار ويمت٥م اًمرضم٤ملهمػم اًمرسمٞمع سمـ ؾمٕمٞمد )

اًمرسمٞمع سمـ ؾمٕمد صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

٤ٌّمن واسمـ ؿم٤مهلم واهلٞمثٛمل ذم واجلٕمٗمل، وهق صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف< وصم٘مف اسمـ ُمٕملم  اسمـ طم

  .(7)اعمجٛمع

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٓ سم٠مس سمف. وقم٤ٌمد ؿمٞمخ اًمٌزار، هق اًمرواضمٜمل< صم٘م٦م اطمت٩م سمف 

 . وىمد شمقسمع.. ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤متاًمٌخ٤مري ومل خيرج ًمف ُمًٚمؿ، ُم٣م 

  ـ شٓؾٚفربٔع ببـ شًد ب متٚبًٜ افربٔع

، افربٔع بـ شٓؾىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م ( هـ;74)أظمرج أسمق يٕمغم 

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد، قمـ قمكّم سمـ رسمٞمٕم٦م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم، قمغم ُمٜمؼميمؿ هذا، ي٘مقل: 

 . (8)ش افٌْل أْن أؿٚتؾ افْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ ظٓد إيلَّ »

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 8;;، رىمؿ : :6:  7ُمًٜمد اًمٌزار )حت٘مٞمؼ : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمريـ(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة . 59554، رىمؿ : ;>5:  =جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

. شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم رواي٦م 798، رىمؿ : 9>. صم٘م٤مت اسمـ ؿم٤مهلم :  59554، رىمؿ : ;>5:  =جمٛمع اًمزوائد  (7)

 .:665، رىمؿ : 895:  7اًمدوري 

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ. =95، رىمؿ : ;=7:  5ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(   (8)
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ـ ؾمٝمؾ، ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق يٕمغم، وومٞمف اًمرسمٞمع سم

 . (5)صم٘م٤مت

< وم٤مًمرسمٞمع سمـ يمثػمًا  امإُم٤مم اهلٞمثٛملاؾمؽموح : إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< وىمد ىمٚم٧م

، صٔخ، هق:  اسمـ اًمريملم اًمٗمزاري، شمرضمؿ ًمف اسمـ قمدي، وأسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل: ُمٕمرو  ؾمٝمؾ

 ويمذًمؽ اًمٌخ٤مري وىم٤مل: خي٤مًمػ ذم طمديثف .

ىمد حتّر  إمم اًمرسمٞمع ( 6=6اًمٌزار) اًمذي ذم ـمريؼ ٕمداًمرسمٞمع سمـ ؾمأّن  وصمّٛم٦م اطمتامل

٠مسمق يٕمغم، وهق ُمت٠مظمر قمـ اًمٌّزار، أّول ُمـ ذيمر اًمرسمٞمع ( < وم;74أيب يٕمغم)سمـ ؾمٝمؾ قمٜمد 

قمغم هذه اًمٖمٗمٚم٦م، ُمـ دون أدٟمك  ُمـ اعمحدصملم، وىمد شم٤مسمٕمف يمّؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمدهسمـ ؾمٝمؾ 

 .إؿم٤مرة إمم اًمرسمٞمع سمـ ؾمٕمد< ومت٠مُمؾ

ومٚم٘مد ظمّرج امإُم٤مم ـمري٘م٤من< ٓ قمالىم٦م ٕطمدمه٤م سم٤مٔظمر، وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب أّّنام 

أهؾ اًمٜم٘مد ًمٙمٚمٞمٝمام شمرمج٦م أوػ إًمٞمف . يمّؾ ُمٜمٝمام قمغم طمدة، اهلٞمثٛمل احلدي٨م قمـ يمٚمٞمٝمام 

 ذم ظمّمقص ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ٤مًمراوي قمٜمٝماموصم٤مًمث٤ًم : وم.سم٤مٓحت٤مدُمٜمٝمؿ ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٗمرديـ 

 .ًمٞمس واطمداً 

< ذم اًمٜم٘مد يم٤مسمـ يمثػم وإًم٤ٌمّن وهمػممه٤موم٤مطمٗمظ هذا< ومٚم٘مد زًّم٧م ومٞمف أىمدام ضمٝم٤مسمذة 

ومٚم٘مد ًمٞمٜمقا احلدي٨م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ، هم٤مومٚملم قماّم رواه اًمٌّزار ُمـ ـمريؼ اًمرسمٞمع سمـ 

 .ؾمٕمد اًمث٘م٦م

 . ظَِّٜ ظـ ظع  ىريؼ افثٚين:اف

ىم٤مل اًمٌزار: طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، ىم٤مل: ٟم٤م ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، 

طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٚم٘مٛم٦م، ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م

 .(6)ش بَتٚل افْٚـثغ، وافَٚشىغ، وادٚرؿغ ُت رْ مِ اُ »ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: 

                                                           
 .  ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .95=>، رىمؿ : :>5:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

 ٦م اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، حت٘مٞمؼ : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل وآظمريـ. . ُمٙمت48ٌ:، رىمؿ : 659:  6ُمًٜمد اًمٌزار  (6)
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< ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت..< قمكّم سمـ اعمٜمذر صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، واًمٌ٘مٞم٦ّم صم٘م٤مت إشْٚده حًـأىمقل: 

ٕؾمدي، إيمثر قمغم وٕمػ طمديثف، ًمٙمـ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمقى طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم ا

ـ امإُم٤مم اًمؽمُمذي طمديثف ذم اًمًٜمـ حمِف افهدق إن صٚء اهلل تًٚػىم٤مل أسمق زرقم٦م:  ًّ . وطم

 .(5)مل ير اإلمٚم حئك بـ شًٔد افَىٚن بحديثف بٖشًٚ وىم٤مل: 

 افىريؼ افثٚفٞ: ربًٜٔ بـ ٕٚجذ ظـ ظعّ 

لم ىم٤مل: ٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ أظمرج اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ أيب طمّم

ُمروان اًمًٛمري ىم٤مل: ٟم٤م طمٗمص سمـ راؿمد، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ 

أمرت بَتٚل افْٚـثغ، »ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم، ي٘مقل:  ذأيب ص٤مدق، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضم

 .(6)ش وافَٚشىغ، وادٚرؿغ

ك وأظمرضمف اسمـ اعم٘مرىء ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هذيؾ، صمٜم٤م أمحد، طمدصمٜم٤م أطمقص، طمدصمٜم٤م حيٞم

ٕٚجذ )يمذا وذم أيمثر اعمّم٤مدر: د سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ص٤مدق، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضم

 .(7)شأمرت بَتٚل افْٚـثغ، وافَٚشىغ، وادٚرؿغ»، قمـ قمكم ىم٤مل: ( وهق اًمّمحٞمح

أىمقل: إؾمٜم٤مده ُمع وٕمٗمف ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت..< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى حيٞمك< إيمثر 

. واسمـ مع وًٍف يُتٛ حديثفٞمٗمف، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي: قمغم أّٟمف ُمٜمٙمر احلدي٨م أو وٕم

أُمٙمـ آقمت٤ٌمر سمف ٚمرسمام طم٤ٌمن وإن ذيمره ذم اعمجروطملم ًمٙمـ ذيمره ذم اًمث٘م٤مت أيْم٤ًم . وم

 ًمذًمؽ< يِمٝمد ًمف..

 ظّرو إشِّل ظـ ظع  ىريؼ افرابع :اف

ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي، أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ( 5;9)سمـ قم٤ًميمر اأظمرج 

اهلل سمـ احلًـ سمـ حمٛمد، أٟم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ حمٛمد سمـ قمثامن، ٟم٤م حمٛمد  قمٌد

                                                           
 . ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، ُمٍم .599، رىمؿ : 6=6:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: ؿم٤ميمر(  (5)

 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة، ت: قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل  و ـم٤مرق قمقض اهلل. 877>، رىمؿ : 657:  >إوؾمط  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض، ت : قم٤مدل سمـ ؾمٕمد .=575ىمؿ : ، ر848سمـ اعم٘مرىء : اُمٕمجؿ   (7)
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سمـ ٟمقح سمـ قمٌد اهلل اجلٜمدي٤ًمسمقري، ٟم٤م ه٤مرون سمـ إؾمح٤مق، ٟم٤م أسمق هم٤ًمن، قمـ ضمٕمٗمر 

أطمًٌف إمحر، قمـ قمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمداّن، قمـ أٟمس سمـ قمٛمرو، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكّم 

 .(5)ش افَٚشىغ وافْٚـثغأمرت بَتٚل ثالثٜ: ادٚرؿغ، و»ىم٤مل:

رضم٤مًمف إمم إيب هم٤ًمن، ُم٤مًمؽ سمـ طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت..<  <إشْٚده ؿقيّ أىمقل: 

 إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٝمدي، صم٘م٤مت سم٢مـمالق. 

. صدوق يتنٔعىم٤مل اسمـ طمجر ذم يمؾ ُمـ ضمٕمٗمر إمحر وقمٌد اجل٤ٌمر اهلٛمداّن: 

 . هـوأٟمس ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: يروي قمـ قمكم.ا

(  ذم =;>سمٞمف قمـ قمكّم ومٚمٞمحرر. وأدرضمف اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م )وًمٞمس قمـ أىمٚم٧م: 

 ، يمام ىمد شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، وأسمقه ُمـ اًمت٤مسمٕملم مل يٓمٕمـ سمٌمء.(6)صم٘م٤مشمف

 شًٔد افتّّٔل ظـ ظع  قأبىريؼ اخلٚمس: اف

ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر : أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمّمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، أٟم٤م أسمق 

ـ حمٛمد سمـ أمحد، أٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك، أٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ احلًـ قمكم سم

قم٘مدة،  ٟم٤م احلًـ سمـ قمٌٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمٜمدي، ٟم٤م سمٙم٤مر سمـ سمنم، ٟم٤م محزة اًمزي٤مت، قمـ 

ؿٚل أمرت بَتٚل :»إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمكم ، وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل قمـ قمكّم 

 .(7)شافْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ

أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م< احلًلم اًمٙمٜمدي وسمٙم٤مر سمـ سمنم جمٝمقٓن، 

واًمٌ٘مٞم٦م ُم٤م سملم اًمث٘م٦م واًمّمدوق سم٢مـمالق. محزة اًمزي٤مت صم٘م٦م اطمت٩م واسمـ قم٘مدة ُمتٙمٚمؿ ومٞمف< 

 سمف ُمًٚمؿ، وُمـ ومقىمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م . =:8:  86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(    (5)

 . ُمريمقز اًمٜمٕمامن، اًمٞمٛمـ.  7:;5، رىمؿ : 895:  6صم٘م٤مت اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م )ت: ؿم٤مدي آل ٟمٕمامن(    (6)

 دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ..  =:8:  86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(    (7)
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ذم وأسمق ؾمٕمٞمد اًمتٛمٞمٛمل هق: طمٞم٤من سمـ أسمجر، ًمف صح٦ٌم ومٞمام ذيمر اسمـ قمٌد اًمؼم 

يمام ىمد ذيمره اسمـ ُمٜمدة ذم يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ، وأسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مّن ذم  امإؾمتٞمٕم٤مب،

 وىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ، واسمـ طمجر ذم امإص٤مسم٦م وهمػمهؿ، 

 . يِمٝمد ًمف  ..وهمػمه ذم همػمه دون ـمٕمـ 

  



 119   ........................................................... حروب أمر ادٗمْغ ظع : خلٚمس افٍهؾ ا

 ش...أمَر رشقُل اهلل بَتٚل افْٚـثغ و»حديٞ ابـ مًًقد: 

 ابـ مًًقد ظَِّٜ ظـ  ًٚدس :ىريؼ افاف

، صمٜم٤م )صم٘م٦م صدوق( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ هِم٤مم اعمًتٛمكمأظمرج اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: 

)اًمٕمٌز، صم٘م٦م صدوق رُمل  ، صمٜم٤م قم٤مئذ سمـ طمٌٞم٥م)إزدي صم٘م٦م صدوق يتِمٞمع(قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح

) سمـ يزيد ، قمـ إسمراهٞمؿ،،)إزدي صم٘م٦م وم٘مٞمف خ م( ، صمٜم٤م سمٙمػم سمـ رسمٞمٕم٦م، صمٜم٤م يزيد سمـ ىمٞمسسم٤مًمتِمّٞمع(

أمَر رشقُل »قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل:   )سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل صم٘م٦م إُم٤مم خ م( قمـ قمٚم٘مٛم٦م اًمٜمخٕمل صم٘م٦م إُم٤مم خ م(

 .(5)شاهلل بَتٚل افْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ

أو طمًـ ذم أىمؾ أطمقاًمف< رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، شمٙمّٚمؿ ذم  إشْٚده صحٔحأىمقل: 

 ..سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمتحريػ واًمتزويرسمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٞمًػم دون شمٗمًػم، وذم 

ثَٜ ومٕم٤مئذ سمـ طمٌٞم٥م ُمثالً صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، وصم٘مف همػم واطمد< يم٤ممإُم٤مم اسمـ ُمٕملم اًم٘م٤مئؾ: 

 . ومتٕم٤ًًم. زٕديؼإمم:  زيدي. ًمٙمـ اًمٌٕمض طمّر  ىمقًمف: زيدي

ويِمٝمد قمغم ظم٨ٌم هذا اًمتحريػ، أّن يم٤ٌمر أهؾ اًمٜم٘مد يم٤مًمذهٌل واسمـ طمجر 

هذا اًمٜم٘مدّي٦م ـ اسمـ ُمٕملم ذم قم٤مُّم٦م ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وهمػممه٤م، شمرمجقا ًمٕم٤مئذ، ًمٙمـ مل يٜم٘مٚمقا قم

 . (6)اًمٙمذب

يمام ىمد وصم٘مف قم٤مئذ سمـ  . (7)( سم٘مقًمف: صم٘م٦م9>7وسمٙمػم سمـ رسمٞمٕم٦م وصم٘مف اسمـ ؿم٤مهلم )

 طمٌٞم٥م اًمٕمٌز ..

)امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م  طمدصمٜم٤م أمحد سمـ زهػم سمـ طمربىم٤مل:  (779)أظمرج امإُم٤مم اًمِم٤مر

 قم٤مئذ، ٟم٤م )اهلروي، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع( ص٤مًمح أسمق اًمّمٚم٧م ٟم٤م قمٌد اًمًالم سمـ اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م اًمٜم٤ًمئل(،

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 54497، رىمؿ : 5=:  54اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (5)

 . اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م .>56، رىمؿ : ;8:  5سمـ ؿم٤مهلم )ت: صٌحل اًم٤ًمُمرائل( اصم٘م٤مت  (6)

 اهلٜمد . . اًمٜمٔم٤مُمّٞم٦م،587، رىمؿ : >>:  9اٟمٔمر ُمثاًل هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر   (7)
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، ٟم٤م يزيد سمـ ىمٞمس، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ وـٚن ثَٜسمـ رسمٞمٕم٦م،  (5)سمـ طمٌٞم٥م، ٟم٤م سمٙمر

ًٚ »قمٌد اهلل ىم٤مل:  أن يَٚتؾ افْٚـثغ  أمر رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظِٔ

 .(6)شوافَٚشىغ وادٚرؿغ

  اًمّمٚم٧م ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح. أىمقل: ومٞمف ُمت٤مسمٕم٦م أيب

وأظمرضمف اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هٞمثؿ، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمح٤مريب، صمٜم٤م 

 .(7)اًمقًمٞمد، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ احل٤مرصمل، قمـ ُمًٚمؿ اعمالئل، قمـ إسمراهٞمؿ سمف ُمثٚمف 

اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مًمد اًمدوري، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٕمجؿ أظمرضمف ذم يمام ىمد 

 .(8)ٌٞمد اعمح٤مريب، صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ مح٤مد، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ احل٤مرصمل، قمـ إسمراهٞمؿ سمف ُمثٚمف قم

 أىمقل: إؾمٜم٤مدا اًمٓمؼماّن وٕمٞمٗم٤من< ؾم٘مٜم٤ممه٤م ُمت٤مسمٕم٦م .

 افىريؼ افًٚبع: أم شِّٜ 

ذم أظم٤ٌمر ُمّٙم٦م ىم٤مل : ( هـ6;6)ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل اًمٗم٤ميمٝمل 

ٛمد سمـ يقٟمس سمـ ُمقؾمك ىم٤مل: صمٜم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك اخلزاز طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٙمديٛمل حم

ىم٤مل: صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد اعمري ىم٤مل: صمٜم٤م ذيؽ سمـ قمٌد اهلل، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ إسمراهٞمؿ، 

قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ظمرج رؾمقل اهلل ُمـ سمٞم٧م زيٜم٥م 

 ٜمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل: سمٜم٧م ضمحش ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ومدظمؾ ُمٜمزل أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قم

يٚ أم شِّٜ، اشًّل واصٓدي وهق يَٚتؾ ادٚرؿغ وافَٚشىغ بًدي، يٚ أم  »

شِّٜ، اشًّل وأضًٔل وهق يَٚتؾ ادٚرؿغ وافَٚشىغ بًدي، يٚ أم شِّٜ، اشًّل 

واصٓدي فق أن رجالً ظٌد اهلل تًٚػ أفػ ظٚم بغ افرــ وادَٚم، وأفػ ظٚم بًد أفػ 

                                                           
 .شمّمحٞمػ : سمٙمػم (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 766، رىمؿ: 786: 5ُمًٜمد اًمِم٤مر)حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (6)

 .. دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة878=، رىمؿ : 5:9:  = (وـم٤مرق  ،ت: قمٌد اعمحًـ)إوؾمطاعمٕمجؿ  (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 54498، رىمؿ : 5= : 54اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل( اعمٕمجؿ  (8)
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ز وجؾ مٌٌوٚ هلذا ، يًْل ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف، أـٌف اهلل ظٚم، ثؿ فَل اهلل ظ

  .(5)شظز وجؾ يقم افَٔٚمٜ ظذ وجٓف دم ٕٚر جْٓؿ

 . (6)ِمقاهدذم اًمُمٕمٜم٤مه صحٞمح ، وهذا امإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ًمٙمـ ٓ سم٠مس سمف أىمقل: 

 يِمٝمد ًمٚمجٛمٞمع ..

  

                                                           
 . دار ظمي، سمػموت .=547، رىمؿ :  4;8:  5أظم٤ٌمر ُمّٙم٦م )ت: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(  (5)

 صم٘م٦م سم٢مـمالق اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري.  زـريٚ اخلزازذيؽ ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم. (6)

اسمـ قمدي: ًمٞمس سمذاك اعمٕمرو . وىم٤مل  < أمجٕمقاقمغم قمدم آطمتج٤مج سمف إذا اٟمٗمرد < ىم٤مل إشامظٔؾ بـ ظٌٚد

 اًمٕم٘مٞمكم : سمٍمي طمديثف همػم حمٗمقظ. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر، وٓ جيقز آطمتج٤مج سمف سمح٤مل. 

سم٤مًمٙمذب ، وهق ُمردود < سم٘مقل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: طمًـ احلدي٨م طمًـ ٛمتٝمؿ وم افُديّلحمّد بـ يقٕس أُّم٤م 

 . ينمٚ وجد ظِٔف إّٓ صحٌتف فًِٔامن افنٚذـقاعمٕمروم٦م، 

 . ثَٜوىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم اخلٓمٌل: 

، ومل يزل ُمٕمرووم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلٗمظ ، ُمِمٝمقرًا سم٤مًمٓمٚم٥م  حٚؾظ ـثر احلديٞوىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: 

 ذم احلدي٨م.   ُم٘مدُم٤مً 

 ، وًمٙمـ أهؾ اًمٌٍمة حيدصمقن سمٙمؾ ُم٤م يًٛمٕمقن.  ثَٜ وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمٓمٞم٤مًمز:

 دا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يتٝمؿ. ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمٌٖمل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطم

 وىم٤مل اخلٚمٞمكم: ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقيف .

 .( ًمزاُم٤مً :>>، رىمؿ: =97: =هتذي٥م اًمتٝمذي٥مًمزاُم٤ًم شمرمجتف )ذم اٟمٔمر  
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 ش...أمَر رشقُل اهلل بَتٚل افْٚـثغ و»حديٞ أيب أيقب:

ـ أيب أيقب روقان اهلل قمٚمٞمف سمثالصم٦م ـمرق ص٤محل٦م امإؾمٜم٤مد ..، قمٚمٞمؽ روي هذا قم

 سمٛمجٛمققمٝم٤م .. 

 ظَٚب بـ ثًٌِٜ ظـ أيب أيقبىريؼ إّول: اف

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد أمحد سمـ يٕم٘مقب اًمث٘مٗمل، صمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم 

طمقل، سمـ ؿمٌٞم٥م اعمٕمٛمري، صمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد، صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ، طمدصمٜمل أسمق زيد إ

قمـ قم٘م٤مب )=قمت٤مب( سمـ صمٕمٚم٦ٌم، طمدصمٜمل أسمق أيقب إٟمّم٤مري، ذم ظمالوم٦م قمٛمر سمـ 

أمر رشقل اهلل ظع بـ أيب ضٚفٛ بَتٚل افْٚـثغ، »اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

 .(5)ش وافَٚشىغ، وادٚرؿغ

اعمت٤مسمٕم٤مت< حمٛمد سمـ محٞمد، هق اًمرازي، وهق وأىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد 

واًمٌ٘مّٞم٦م  صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن ؾمقى قمت٤مب سمـ صمٕمٚم٦ٌم< ىم٤مل ح ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، ُم٤م اشمْمصم٘م٦م قمغم 

اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: قمداده ذم اًمت٤مسمٕملم. روى قمٜمف أسمق زيد إطمقل طمدي٨م ىمت٤مل اًمٜم٤ميمثلم. 

 . هـ. ا(6)وامإؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ، واعمتـ ُمٜمٙمر

ذم رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن قمدا قمت٤مب اًمذي هق ومٙمّؾ ىمٚم٧م: هذا شمدًمٞمس ُمـ اًمذهٌل< 

، سمؾ ىمد روى قمٜمف صم٤مسم٧م سمـ يزيد، أسمق زيد إطمقل، وهق  ومل يٓمٕمـ ومٞمف أطمداًمت٤مسمٕملمقمداد 

 وىمد شمقسمع .. ؟!!.صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من سم٢ممج٤مع

  : خمْػ بـ شِٔؿ ظـ أيب أيقب ىريؼ افثٚيناف

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إؾمح٤مق اًمتًؽمي، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمّم٤ٌمح 

حل٤مرث سمـ طمّمػمة، قمـ أيب ص٤مدق، قمـ حمٜمػ سمـ اجلرضمرائل، صمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم، قمـ ا

ؾمٚمٞمؿ، ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م أسم٤م أيقب إٟمّم٤مري وهق يٕمٚمػ ظمٞمالً ًمف سمّمٕمٜمٌك، وم٘مٚمٜم٤م قمٜمده، وم٘مٚم٧م 

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م. 8;:8. رىمؿ : 586:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .=848، رىمؿ : ;6:  ٤7موي( ُمٞمزان آقمتدال )ت: قمكم اًمٌج (6)
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رؾمقل  ضمئ٧م شم٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم، ىم٤مل: إنّ  ًمف: أسم٤م أيقب ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم ُمع رؾمقل اهلل، صمؿّ 

د ؿٚتِٝ افْٚـثغ، وؿٚتِٝ أمرين بَتٚل ثالثٜ افْٚـثغ، وافَٚشىغ، وادٚرؿغ، ؾَ»اهلل 

افَٚشىغ، وإٔٚ مَٚتؾ إن صٚء اهلل ادٚرؿغ بٚفًًٍٚت بٚفىرؿٚت بٚفْٓراوات ومٚ أدري 

 .(5)شمٚ هؿ

 .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف حمٛمد سمـ يمثػم اًمٙمقذم وهق وٕمٞمػ 

ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى حمٛمد سمـ يمثػم اًم٘مرر ص٤مًمح أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 < إيمثر قمغم وٕمػ طمديثف< ىمد أظمذوا قمٚمٞمف اًمقهؿ ويمثرة اخلٓم٠م ٓ همػم. اًمٙمقذم

 .اهـ.فُـ ـٚن حئك بـ مًغ حيًـ افَقل ؾٔفىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وٕمٞمػ احلدي٨م، 

 ومّمٚمح سمف آؾمتِمٝم٤مد ..

 افثٚفٞ: إصٌغ بـ ٌٕٚتٜ ظـ أيب أيقب ىريؼ اف

حمٛمد سمـ يقٟمس ىم٤مل: طمدصمٜم٤مه أسمق سمٙمر سمـ سم٤مًمقيف، طمدصمٜم٤م ( هـ849)أظمرج احل٤ميمؿ 

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ همراب سمـ اسمـ أيب وم٤مـمٛم٦م، قمـ ، اًم٘مرر

 إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م، قمـ أيب أيقب إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل ًمٕمكمّ 

تَٚتؾ افْٚـثغ وافَٚشىغ، وادٚرؿغ بٚفىرؿٚت، وافْٓروإٚت، » :سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 شًٍٚتًوبٚف

مع »ُمع ُمـ ٟم٘م٤مشمؾ ه١مٓء إىمقام؟!. ىم٤مل:  ،سمق أيقب: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهللىم٤مل أ 

 .(7)ش بـ أيب ضٚفٛ ظعّ 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن< إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت<  طمًـ<أىمقل: إؾمٜم٤مده 

ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، إيمثر قمغم أّٟمف ُمؽموك احلدي٨م أو ُمٜمٙمره، ًمٙمـ وصم٘مف اًمٕمجكم، وٟمٗمك قمٜمف 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 54497، رىمؿ : 5=:  54اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (5)

 .  ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .54887، رىمؿ : 679:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م. . دار 9;:8، رىمؿ : 594:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (7)
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سمـ حيٞمك ٤مل امإُم٤مم ىم. وقمكّم سمـ همراب صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف< (5)روى قمٜمف صم٘م٦ماًم٠ٌمس اسمـ قمدي إذا 

هق ادًُغ صدوق، مل يُـ بف بٖس، . وىم٤مل أيْم٤ًم: طِّف افْٚس حغ تُِّقا ؾٔفُمٕملم: 

. وذم رواي٦م اسمـ حمرز قمٜمف ىم٤مل: ٓ سم٠مس سمف يم٤من ؿمٞمخ٤م ص٤محل٤ًم.  وىم٤مل وفُْف ـٚن يتنٔع

 ُمرة: صم٘م٦م .

طمًـ  -سمام هل جمٛمقع-اًمثالث جٛمقع ـمرىمف واًمزسمدة: ومحدي٨م أيب أيقب سمٛم

صحٞمح، ومتٛمًؽ سم٤معمجٛمقع، وٓ يًتٖمٗمٚمٜمّؽ اعمتٜمٓمٕمقن اجل٤مهٚمقن، ؾمٞمام ُمع ُم٤م رواه 

 اًمّمح٤مسم٦م أظمرون ..

: أي ٟمخٞمؾ هجر، ُمـ سم٤مب إـمالق اجلزء وإرادة اًمٙمؾ. وهجر: وشًٍٚت هجر

 ..ٕٚؿؾ افتّر إػ هجرُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمرووم٦م ذم اًمٕمراق< ومٞمٝم٤م ورد اعمثؾ : 

  

                                                           
 !! حٚل إصٌغ بـ ٌٕٚتٜ  (5)

وصّم٘مف اًمٕمجكم. وىم٤مل اسمـ قمدي : ص٤مطم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، يروي قمٜمف أطم٤مدي٨م همػم حمٗمقفم٦م قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف 

ام أشمك امإٟمٙم٤مر ، واٟمّ وإذا حدث ظْف ثَٜ ؾٓق ظْدي ٓ بٖس بروايتفقمـ قمكم ٓ يت٤مسمٕمف قمٚمٞمف أطمد وهق سملم اًمْمٕمػ، 

فٔس . وىم٤مل احل٤ميمؿ: فغ احلديُٞمـ ضمٝم٦م ُمـ روى قمٜمف ّٕن اًمراوي قمٜمف ًمٕمّٚمف يٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

 . أىمقل: ومٝمق قمٜمده صدوق إذن. وىمد ىم٤مل اًمٌٕمض: يمذاب< ًم٘مقًمف سم٤مًمرضمٕم٦م .بٚفَقي ظْدهؿ

. اعمٕم٤مر  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م 5657: ، رىمؿ764: 6وذم ه٤مُمش ٟمًخ٦م م ُمـ اجلرح واًمتٕمديؾ )يمام ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

أصٌغ بـ ٌٕٚتٜ مـ خٔٚر ادًِّغ حديثف حجٜ إذا روى ظْف ثَٜ وفُـ شًد بـ ضريػ وؽره مـ اهلٜمد(: 

 .افوًٍٚء مثِف يروون ظْف

 ( .;9:، رىمؿ : 7:7:  5اٟمٔمر شمرمجتف )ذم هتذي٥م اًمتٝمذب ٓسمـ طمجر 
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ّٜٔ إحزاب: »يٞ ظعّ حد  شإٍروا إػ بَ

ذم يمت٤مسمف اًمًٜم٦ّم ىم٤مل: طمدصمٜمل  (4=6)قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ امإُم٤مم أظمرج 

)قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم  ، طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػمصم٘م٦م ُم٠مُمقن، خ م()سمـ إسمراهٞمؿ اهلذزم، إؾمامقمٞمؾ أسمق ُمٕمٛمر

 ىم٤مل:  )صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم، خ م(، قمـ إقمٛمش اهلٛمداّن، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(

 : ّٕي رء أسمٖمْم٧م قمٚمٞم٤ًم؟!. )اًمٌجكم صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم، خ م( ىمٞمؾ ًم٘مٞمس سمـ أيب طم٤مزم

إٍروا مًل إػ بَٜٔ إحزاب: إػ مـ يَقل »: ّّٕن ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىمٞمس ىم٤مل

  ش.ـذب اهلل ورشقفف، وٕحـ َٕقل صدق اهلل ورشقفف

وقمٜمٕمٜم٦م إقمٛمش ٓ شمّي يمام رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم. صحٞمح، أىمقل:

 ووحٜم٤م ُمرارًا، وىمد شمقسمع..أ

)صم٘م٦م  طمٜمٌؾ ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازيأمحد سمـ أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ سمام 

، )سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل، صم٘م٦م خ م( ، طمدصمٜم٤م ضمريرطم٤مومظ، وصم٘مف اًمذهكم وأمحد واسمـ ُمٕملم، ووٕمٗمف آظمرون(

 .  (5)زم ُمثٚمف، قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤م)إُم٤مم صم٘م٦م طم٤مومظ، خ م ( قمـ إقمٛمش، قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم

اًمث٘م٦م رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى احل٤مومظ أو طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، 

، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت...< وقمٜمٕمٜم٦م إقمٛمش قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، هل٤م حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي

 طمٙمؿ اعمتّمؾ، ًمٚمٛمالزُم٦م..  

 متٚبًٜ إشامظٔؾ فألظّش!!!.

طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ وأظمرضمف صم٤مًمث٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي، 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل ُمثؾ )اًمٌجكم صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم، خ م( ، قمـ ىمٞمس)صم٘م٦م صم٧ٌم قم٤ممل خ م( أيب ظم٤مًمد

 .(6)ذًمؽ

                                                           
 .  دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم .5767-5766، رىمؿ :  ;66:  5اًم٘محٓم٤مّن(  حمٛمد )ت: سمـ طمٜمٌؾ اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل  (5)

 . دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، اًمدُم٤مم .5768 -5766، رىمؿ : 9:9:  6اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ طمٜمٌؾ )ت: حمٛمد اًم٘محٓم٤مّن(  (6)



  أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع    ........................................................................     171

إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد اًمٌجكم صحٞمح وهذا امإؾمٜم٤مد، طمًـ أو صحٞمح< أىمقل: 

< .. ٤مًمرواضمٜملصم٘م٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم جمٛمع قمٚمٞمف. وىمد شمقسمع حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي سم

  ومٝم٤ميمف..

ٌّٚد افرواجْل دحّد بـ محٔد افرازي  متٚبًٜ ظ

)وصم٘مف وصّدىمف أيمثر اًم٘مدُم٤مء واعمت٠مظمريـ،  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب (6=6)أظمرج اًمٌزار 

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ ، )ُمقصّمؼ( ىم٤مل: ٟم٤م اًمًٞمد سمـ قمٞمًكووٕمٗمف إىمؾ ًمٕم٘مٞمدشمف< خ( 

  قمٜمف: ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم ريض اهلل

إٍروا بْٚ إػ بَٜٔ إحزاب، إٍروا بْٚ إػ مٚ ؿٚل اهلل ورشقفف، إٕٚ َٕقل: صدق »

 . (5)شاهلل ورشقفف، ويَقفقن: ـذب اهلل ورشقفف

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< إؾمامقمٞمؾ ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وقم٤ٌمد صم٘م٦م اطمت٩م 

 ؿ ومٞمف، وىمد ُم٣م اًمٙمالم قمٜمف. سمف اًمٌخ٤مري ُمتٙمٚمّ 

٤ٌّمن وىم٤مل: ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل:  افًٔد بـ ظًٔك وصم٘مف اسمـ طم

اًمًٞمد سمـ قمٞمًك سمـ اهلٛمداّن ، يروي قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وجم٤مًمد سمـ ؾمٕمٞمد ، 

وهمػممه٤م، روى قمٜمف أسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩م، وقمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ هاج وقم٤ٌمد سمـ 

 . (6)يٕم٘مقب، وهمػمهؿ

( ُمع أّٟمف طمٙمك ىمقل إزدي =>;احلٜمٗمل )وىمد وصم٘مف امإُم٤مم أسمق اًمٗمداء ىُمْٓمُٚمقسَمٖم٤م 

  .(7)ومٞمف: ًمٞمس سمذاك 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م .  6;9-5;9، رىمؿ : 5=5:  6زيـ اهلل(  اًمرمحـ حمٗمقظ ت:ُمًٜمد اًمٌزار) (5)

 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل سمػموت .>574:  7عمختٚمػ ًمٚمدارىمٓمٜمل )ت: ُمقومؼ سمـ قمٌد اهلل( اعم١مشمٚمػ وا (6)

. ُمريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث، ==8، رىمؿ : >=5:  9اًمث٘م٤مت ممـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م )ت: ؿم٤مدي آل ٟمٕمامن(  (7)

 اًمٞمٛمـ .
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< ىمٚم٧م: ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت  أّٟمف ٓ يٕمتٜمك سمتْمٕمٞمٗم٤مت إزدي ، ؾمٞمام إذا اٟمٗمرد 

 ًمٙمقٟمف هق وٕمٞمػ، ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن. 

 متٚبًٜ افًٔد بـ ظًٔك بٔقٕس

ٟم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ، قمـ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل:ٟمٞم٤ًم سمام أظمرضمف اًمٌزار صم٤م

 .(5)إقمٛمش، قمـ احلٙمؿ، قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، قمـ قمكّم، ريض اهلل قمٜمف سمٜمحقه 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ سمؾ صحٞمح< رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم أو اًمٌخ٤مري، ؾمقى 

ًٚ روى ظْف أهؾ افًِؿ يقٟمس سمـ أرىمؿ، وهق صدوق< ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌزار:  ـٚن صدوؿ

يم٤من يتِمٞمع.  :اسمـ طم٤ٌمن وىم٤ملوصم٘مف و اهـ..ًٜٔٔ صديدةواحتِّقا حديثف ظذ أّن ؾٔف ص

 وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٕمرو  احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ ظمراش: ًملم احلدي٨م .

 -سمام هل جمٛمقع-سمٛمجٛمقع ـمرىمف وُمت٤مسمٕم٤مشمف شإٍروا... »:واًمزسمدة وم٢مؾمٜم٤مد طمدي٨م 

< ًمٙمقٟمف صحٞمح، ومال يٚمتٗم٧م ًمٓمٕمـ اعمتٜمٓمٕملم سمآطم٤مد هذه اًمٓمرق سم٤ممإهمْم٤مء قمـ سم٘مٞمتٝم٤م

 .أو اومؽماًء وشمدًمًٞم٤ًم  ٤مً ضمٝماًل حمْم

  

                                                           
، اعمديٜم٦م واحلٙمؿ ًمٕمٚمقم.ُمٙمت٦ٌم ا 7;9-5;9، رىمؿ : 5=5:  6ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(   (5)

 اعمٜمقرة .
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ّٜٔ إحزاب »بٔٚن ؿقل ادقػ ظّع:   شإٍروا إػ بَ

قمٚمؿ رضورة أّن إطمزاب ًمٕمٜمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم، هؿ يمّٗم٤مر ىمريش وُمـ ٟم٤مسهؿ، 

سم٘مٞم٤مدة أيب ؾمٗمٞم٤من إُمقي، ومٝم١مٓء حتزسمقا قمغم همزو ُمديٜم٦م رؾمقل اهلل ذم اًمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم 

يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤ًم رسمام قمٚمٞمٝم٤م همزوة إطمزاب، يمام ُمـ اهلجرة اًمنميٗم٦م، وهل اًمتل يٓمٚمؼ 

 همزوة اخلٜمدق ..

ّٜٔ إحزاب»وىمقل اعمقمم قمكّم :  ٟمّص أّن اعمح٤مرسملم ُٕمػم اعم١مُمٜملم ذم  شإٍروا إػ بَ

اشتَّٔقا فَريش »ٚمٛم١مُمٜملم، وٓ يٗمقشمٜمؽ ىمقل اًمٜمٌل: ًمرؾمقًمف وًمصٗملم، هؿ طمرب هلل و

 ش...ٔقؾُؿ ظذ ظقاتَُؿ ؾٖبٔدوا خياءهؿمٚ اشتَٚمقا فُؿ، ؾ٘ذا مل يًٍِقا ؾوًقا ش

 وم٤ممجع..، وهمػم ذًمؽ 
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 شافزرة، ؿٚتؾ افٍجرةر مأ ظعّ »حديٞ افٌْل: 

 ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمكم اًمٗم٘مٞمف امإُم٤مم اًمِم٤مر (849)أظمرج احل٤ميمؿ 

٤مًمف )ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمـ طم، سمٌخ٤مرى، صمٜم٤م اًمٜمٕمامن سمـ ه٤مرون اًمٌٚمدي)إُم٤مم صم٘م٦م أطمد إقمالم(

، صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد احلراّن، صمٜم٤م إّٓ ظمػمًا ، وُم٘مت٣م شمّمحٞمح احل٤ميمؿ ًمف شمقصمٞم٘مف(

، قمـ قمٌد اهلل سمـ )إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م( ، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري)إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع،خ م( قمٌد اًمرزاق

قمٌد اًمرمحـ سمـ هبامن  ، قمـ)صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض سم٤محلٗمظ، اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من( قمثامن سمـ ظمثٞمؿ

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم ومل جيرح، روى قمٜمف اًمث٘م٤مت(

 قمٜمٝمام ي٘مقل: 

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وهق آظمذ سمْمٌع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق ي٘مقل: 

 ٤م صقشمف. هب صمّؿ ُمدّ ش هذا أمر افزرة، ؿٚتؾ افٍجرة، مْهقر مـ ٕكه، خمذول مـ خذفف»

 .(5)، ومل خيرضم٤مه صحٔح اإلشْٚدهذا طمدي٨م ىم٤مل احل٤ميمؿ 

 اهـ.(6)وحًّْفذيمره اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، وىمد 

وٕمٗمف إيمثر سمرواي٦م اعمٜم٤ميمػم أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أمحد احلراّن وهق اعم١مدب، 

ومٞمف ُمـ  ام وٕمٗمقه سمٛمجّرد اًمرواي٦م أقماله ٓ همػم< إذ مل يٓمٕمـومٞمام زقمٛمقا، وهق يمذب ، وإٟمّ 

 أطمد سمٖمػم ذًمؽ . 

ٛمجّرد احلدي٨م سمسم٠مّٟمف وّو٤مع<  :-وًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ؾمٚمػ–اسمـ قمدي وًم٘مد ىم٤مل 

 وهذه هل اعمّم٤مدرة سمٕمٞمٜمٝم٤م .. أقماله.

ُم٤م شمٗمّرد سمف احلراّن اعم١مدب ظمّمقص شمّمحٞمح احل٤ميمؿ وحتًلم اًمًٞمقـمل قمغم أّن 

 وم٤مطمٗمظ . صدوق،قمٜمدمه٤م أو صم٘م٦م أقماله، يراد  يمقٟمف 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . 8:88، رىمؿ : 584:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .5=99، رىمؿ : 789اجل٤مُمع اًمّمٖمػم :   (6)
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، وؾمٜمٕمرض حلديثف ُم٤م يرّد ُمثؾ هذه اًمٓمٕمقن همػم اعم١ًموًم٦م وذم ىمْمّٞم٦م أيب إزهر

ىمد شم٘مّدُم٧م امإؿم٤مرة وؾمت٠ميت همػمه٤م، أّن يم٤ٌمر أهؾ اًمًٜم٦م يم٤ممإُم٤مم قمٌد اًمرزاق يمام  .(5)ٓطم٘م٤مً 

 يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن اًمت٘مّٞم٦م. 

بقمغم أّن احلراّن مل يتٗمرد  ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ، ومٚمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب ذر ..ًمُٞمـَٙمذَّ

 قمـ قمٌد اًمرزاق سمف ُمثٚمف .. د سمـ ـم٤مهر سمـ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اعمٍميأمحيمقٟمف شمقسمع سمام رواه 

 فِّّٗدب )ادُّتٛ( أمحد بـ ضٚهر بـ حرمِٜ بـ حئك ادكيمتٚبًٜ 

ـُ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت وىم٤مل:  وىمد رواه أمحد سمـ ـم٤مهر أظمرج طمدي٨م ضم٤مسمر اسم

 .(6)  سمـ طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك اعمٍمي قمـ قمٌد اًمرزاق ُمثٚمف ؾمقاء

ومٕمغم إفمٝمر ّم٤مدرة < ، أيْم٤ًم قمغم ٟمحق اعمد سمـ ـم٤مهر سم٤مًمٙمذب أمحاهّتؿ ىمٚم٧م: 

 ًمٙمقٟمف روى احلدي٨م أقماله وم٘مط .

  

                                                           
ٙمذاب اًمذي يروي ( : ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم : ُمـ هذا اًم:، رىمؿ :  56:  5ىم٤مل اسمـ طمجر )ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (5)

 ؟!.شظع شٔد دم افدٕٔٚ شٔد دم أخرة»قمـ قمٌد اًمرزاق : 

ؿ حيٞمك وىم٤مل: أُم٤م أّٟمؽ ًم٧ًم سمٙمّذاب .  أبق إزهروم٘م٤مل  ًّ  : هق ذا أٟم٤م!!!. ومتٌ

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة . .797: 5اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي   (6)
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 حديٞ أيب ذر افٌٍٚري روقان اهلل ظِٔف

قمـ أيب احلًـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أمحد، أسمق حمٛمد قمٌد  (هـ;86)أظمرج اًمثٕمٚمٌل 

احلًـ إٟمّم٤مري،  اهلل سمـ أمحد اًمِمٕمراّن، أسمق قمكم أمحد سمـ قمكم سمـ زريـ، اعمٔمٗمر سمـ

اًمًدي سمـ قمكم اًمٕمزاق، قمـ حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامّن، قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ 

إقمٛمش، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمرسمٕمل، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ضم٤مًمس قمغم ؿمٗمػم زُمزم إذ 

أىمٌؾ رضمؾ ُمتٕمٛمؿ سم٤مًمٕمامُم٦م وم٘م٤مل: ي٤م أهّي٤م اًمٜم٤مس، ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل، وُمـ مل يٕمرومٜمل 

ّٓ صّٛمت٤م  وم٠مٟم٤م ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة اًمٌدري، أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري..< ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل هب٤مشملم وإ

ّٓ ومٕمٛمٞمت٤م ي٘مقل:  ظّع ؿٚئد افزرة، وؿٚتؾ افٍُرة، مْهقر مـ ٕكه، »ورأيتف هب٤مشملم وإ

 .(5)ش خمذول مـ خذفف

ُمْمٛمقن احلدي٨م سمِمٝم٤مدة اًمقاىمع يمذب< إذ يمٞمػ يٙمقن  :أىمقل: ىم٤مل سمٕمض اجلٝمٚم٦م

، خمذوًٓ ُمـ ظمذًمف< ُمع أّن يمثػمًا ممّـ ٟمٍم قمٚمٞم٤ًم ىمد ظمن طمٞم٤مشمف ُمٜمّمقرًا ُمـ ٟمٍم قمٚمٞم٤مً 

 ؟!!. ريض اهلل قمٜمفيمحجر 

قُم  ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َُ َٔٚ َوَيْقَم َي ْٕ َِٔٚة افدُّ ـَ آَمُْقا دِم احْلَ َْٚ َوافَِّذي َِ ٚ َفَُْْكُ ُرُش َّٕ إِ

ٚدُ  َٓ َْص ْٕ وإّٓ وم٠ميمثر إٟمٌٞم٤مء مل  وهل ٟمٍمة ديـ وقم٤مىم٦ٌم، وًمٞم٧ًم ٟمٍمة دٟمٞم٤م قم٤مسمرة، ا

، < ومجّٚمٝمؿ ُم٘متقل ؿمٝمٞمد..< ومتٕملّم ُم٤م ىمٚمٜم٤مهإمم أن اًمتح٘مقا سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم يٜمٍموا ذم اًمدٟمٞم٤م

 .ُمـ ٟمٍمة اًمٕم٤مىم٦ٌم واًمديـ

مـ ـْٝ  »أُمػم اًمؼمرة، ُمٕمٚمقم رضورة< ًم٘مقل اًمٜمٌّل :  يمقن قمكّم   افزبدة :

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمتقاشمرات . شكظع مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقش »و:  شمقٓه ؾًّع مقٓه

يٜمٌٖمل أن  شمْهقر مـ ٕكه، خمذول مـ خذفف»ىمقل اًمٜمٌل : ُمْمٛمقن يمام أّن 

ًٚ دَٚتِٜ ؿريش »يٙمقن ُمٕمٚمقم رضورة أيْم٤ًم < عم٤م ُم٣م ُمـ ىمقل اًمٜمٌل :  ّٔ  ش...بًٞ اهلل ظِ

 ومم٤ّم يِمٝمد ٕصؾ اًمٕمٜمقان ىمقل اًمٜمٌل... وهمػم ذًمؽ ُمـ أطم٤مدي٨م هذا اًمٗمّمؾ ، وم٤مطمٗمظ

                                                           
 اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي. . دار اطمٞم٤مء4>:  8(  ;86شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل )  (5)
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 شافَتٚل أو افٍُر بام إٔزل ظذ حمّد: »ظع  حديٞ

 ضٚرق بـ صٓٚب ظـ ظع ّول: افىريؼ إ

أيْم٤ًم ىم٤مل: ىم٤مل زم إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م ذيؽ، ( هـ:69)أظمرج اًمٌخ٤مري 

واهلل مٚ وجدت »قمـ أُمل اًمّمػمذم، قمـ أيب ىمٌٞمّم٦م، قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ قمكّم ىم٤مل: 

 .(5)ش مـ افَتٚل بّداً 

ده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى أيب ىمٌٞمّم٦م صٗمقان، وىمد وصّمؼ ومٞمام أىمقل: إؾمٜم٤م

ؾمٞمتْمح، وأُمل هق: اسمـ رسمٞمٕم٦م، صم٘م٦م سم٢مـمالق< وصم٘مف أمحد وحيٞمك واسمـ ؾمٕمد واسمـ طم٤ٌمن 

وهمػمهؿ. وىمد ُم٣م طم٤مل ضمٕمٗمر إمحر وأّٟمف صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف صدوق. وـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب 

 اًمٌجكم، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، ًمف رؤي٦م.

طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف امإُم٤مم ُمًٚمؿ ذم اًمٙمٜمك وهمػمه، يمام وصٗمقان سمـ ىمٌٞمّم٦م وصم٘مف اسمـ  

( وم٘م٤مل: ٓ أدري ُمـ هق. هـ:69ىمد وصم٘مف اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، ًمٙمـ اظمتٚمط أُمره قمغم اًمٌخ٤مري )

( وم٘م٤مل: جمٝمقل، واؾمتٛمر اخلٚمط ;;6وىمد شم٤مسمٕمف قمغم هذا اخلٓم٠م دون شم٠مُمؾ أسمق طم٤مشمؿ )

 واخلٓم٠م إمم اًمٞمقم< سمٞم٤من ذًمؽ.. 

ذيمره اؾمتٓمرادًا سمٙمٜمٞمتف ذم شمرمج٦م  ( >4;5)رىمؿ: خيفذم شم٤مراًمٌخ٤مري أّن ٓم٠م اخلُمٜمِم٠م 

، ( :7=6 اؾمٛمف،ًمٙمٜمّف سمٕمد ذًمؽ أومرد ًمف شمرمج٦م ظم٤مّص٦م )رىمؿ:يأُمل سمـ رسمٞمٕم٦م إذ مل يًتح

ومل يٓمٕمـ ومٞمف سمٌمء، ٓ سم٤مجلٝم٤مًم٦م وٓ سمٖمػمه٤م، ومٝم٤مك ًمؽمى< ومٗمٞمف ومذيمره سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ، 

 ٤ًم ُمت٤مسمٕم٦م جلٕمٗمر إمحر سمنميؽ ..أيْم

صٗمقان سمـ ىمٌٞمّم٦م أسمق اًمٙمٌػم:  فُمـ شم٤مرخي (:7=6)رىمؿ: رمجتف ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شم

، قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، روى قمٜمف أُمل وأسمق اخلٓم٤مب اهلجري، ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق سمٙمر: ٟم٤م ىمٌٞمص

                                                           
 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اًمديمـ . >4;5، رىمؿ:  ;::  6شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم)ت: حمٛمد ظم٤من(   (5)
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مٚ وجدت : »حيٞمك سمـ آدم، ٟم٤م ضمٕمٗمر إمحر، قمـ أُمل: قمـ صٗمقان قمـ ـم٤مرق: ىم٤مل قمكمّ 

 اهـ. (5) شإٓ افَتٚل أو افىًـ

سمٕمض  ..< وقمج٥م ُمـوقمدم اًمٓمٕمـ ومٞمف ؾمٛمف ويمٜمٞمتفومالطمظ شمٍميح اًمٌخ٤مري سم٤م

ٌّ اًمٌخ٤مري قمغم ظمٚمٓمف ُمت٤مسمٕمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦ّم  ٜمٓمٕمل تُم ُمـ  ٧م ومٞمف ٓطم٘م٤مً ، ومل يت٤مسمٕمقه ومٞمام شمث

 !!!.ٟمٗمس اًمٙمت٤مب

وومٞمام أظمرضمف اًمٌخ٤مري حتريػ ىمٌٞمح< ومٝم٤مك احلدي٨م سمٜمٗمس امإؾمٜم٤مد قمـ ٟمٗمس 

اًم٘م٤مئؾ: أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ آدم، ىم٤مل  -(679ص٤مطم٥م اعمّمٜمػ امإُم٤مم اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )-ؿمٞمخف أيب سمٙمر 

، قمـ صٗمقان سمـ ىمٌٞمّم٦م، قمـ ( مهحػ أمل افهردم)طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد، قمـ أيب اًمّمػمذم 

ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ قمثامن ىمٚم٧م: ُم٤م ي٘مٞمٛمٜمل سم٤مًمٕمراق، وإّٟمام اجلامقم٦م سم٤معمديٜم٦م قمٜمد 

 .اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر

ٞم٤ًم ، ىم٤مل: وم٤مٟمتٝمٞم٧م إمم اًمرسمذة وإذا ظمؼمت أن اًمٜم٤مس ىمد سم٤ميٕمقا قمٚمىم٤مل: ومخرضم٧م وم٠مُ 

قمكّم هب٤م، ومقوع ًمف رضمؾ وم٘مٕمد قمٚمٞمف، ومٙم٤من يم٘مٞم٤مم اًمرضمؾ، ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ 

َّٚ ظهٚ » ىم٤مل: إن ضِحٜ وافزبر بٚيًٚ ضٚئًغ ؽر مُرهغ، ثّؿ أرادا أن يًٍدا إمر وين

 .وطمرض قمغم ىمت٤مهلؿ.ش ادًِّغ..

ىْف أو رأشف وظْٔٔف، ؾام وجدت إّٓ فَد رضبٝ هذا إمر طٓره وب»وىم٤مل: 

 ..يِمٝمد ًمف . و(6)شافًٔػ أو افٍُر

  

                                                           
 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اًمديمـ . :7=6، رىمؿ : =74:  8شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم)ت: حمٛمد ظم٤من(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. ==;;7، رىمؿ : 985:  ;حلقت(  ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل يقؾمػ ا  (6)
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 :  إصٌغ بـ ٌٕٚتٜ ظـ ظع ثٚينافىريؼ اف

مًْد ًٕٔٚبقر، صدوق )أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر  (:5;9)ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

مًْد افُْجروذي، افنٔخ افٍَٔف اإلمٚم )، أٟم٤م أسمق ؾمٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ(صحٔح افًامع

، ٟم٤م ؾمقيد ( صم٘م٦م إُم٤مماحلٜمٔمكم، )، أٟم٤م حمٛمد سمـ إدريس ( اًمٕمٌدي، صم٘م٦م)أٟم٤م حمٛمد سمـ سمنم (، خراشٚن

ثَٜ ب٘مجٚع رمل )، قمـ هِم٤مم سمـ اًمؼميد( سمـ أيب اعم٘مدام)قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م ( اهلروي صم٘م٦م، م)سمـ ؾمٕمٞمد 

أو افٍُر  مٚ وجدت إّٓ افَتٚل: شًّٝ ظًِٔٚ يَقل »، قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ىم٤مل:  (بٚفتنٔع

 .(5)شبام إٔزل ظذ حمّد

، ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمرو سمـ إشْٚده صٚفح حًـأىمقل: 

 صم٤مسم٧م وإصٌغ، وىمد ُم٣م طم٤مل إصٌغ وأّٟمف صدوق وإن شمٙمٚمؿ ومٞمف. 

٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م سمـ أيب اعم٘مدام ومّمدوق ىمد وٕمٗمف مج٤مقم٦م< ًمٙمقٟمف ي٥ًم اًمًٚمػ أُمّ 

 يِمٝمد ًمف ..  سمٞم٤من طم٤مًمف. -٢مجي٤مزسم-أيْم٤ًم ومٞمام ىم٤مًمقا ، وىمد ُم٣م 

  

                                                           
 . 8;8: 86شم٤مريخ دُمِمؼ اًمٙمٌػم )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (5)
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ذم إؾمد ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م حيٞمك سمـ حمٛمقد، أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ  (74:)أظمرج اسمـ إصمػم 

أمحد، ىمراءة قمٚمٞمف، وأٟم٤م طم٤مرض، أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ، أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمكّم حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ، 

ٛمد، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ اًمّمػمذم، قمـ حيٞمك سمـ قمروة طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ حم

 .(5) ُمثٚمف اعمرادي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ذم شم٤مرخيف أىمقل: ذم امإؾمٜم٤مد ؾم٘مط، سم٤من ومٞمام ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

، ( ابـ افهقاف ثَٜ إمٚم)=واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ( 874)امإُم٤مُم٦م 

، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ اًمٍمسي ( ابـ ٕٚجٜٔ ثَٜ ثٌٝ إمٚم)=سمـ حمٛمد صمٜم٤م قمٌد اهلل

، ( مهحػ أمل افهردم ظذ مٚ ذـر افٌخٚري و ابـ ظًٚـر)صمٜم٤م أيب، قمـ أيب اًمّمػمذم ( افهردم)=

 قمـ حيٞمك سمـ قمروة اعمرادي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل: 

ؾًًّٝ وأضًٝ، ثّؿ حي ؿٌض رشقل اهلل، واجتّع ادًِّقن ظذ أيب بُر »

ف ٓ يًدهلٚ ظْل، ؾقٓهٚ ظّر، ؾًًّٝ وأضًٝ. ثّؿ إّن ظّر أبق بُر ؿِٝ: أرأى إّٔ 

ّٕف ٓ يًدهلٚ ظّْل ؾجًِٓٚ دم شتٜ إٔٚ مْٓؿ، ؾقفقهٚ ظثامن ؾًًّٝ  أصٔٛ ، ؾيْْٝ أ

وأضًٝ، ثؿ إّن ظثامن ؿتؾ ؾجٚؤا ؾٌٚيًقين ضٚئًغ ؽر مُرهغ، ثؿ خًِقا بًٔتل: ؾقاهلل 

 .(6)ش وجدت إّٓ افًٔػ أو افٍُر بام إٔزل اهلل ظذ حمّد افٌْلمٚ 

ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر، أٟم٤م أسمق ؾمٕمد  (5;9)وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

أٟم٤م احل٤ميمؿ أسمق أمحد )اًمٙمٜمجروذي ، اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف امإُم٤مم ُمًٜمد ظمراؾم٤من( حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ 

ٞمٛمري، ٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ يٕمٜمل اًمّمػمذم، احل٤مومظ، أٟم٤م احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمّم

 . (7)ٟم٤م أيب، قمـ أُمل اًمّمػمذم، قمـ حيٞمك سمـ قمروة اعمرادي سمف ُمثٚمف 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت .=4:: 7أؾمد اًمٖم٤مسم٦م   (5)

: 54. واٟمٔمر ًمزاُم٤ًم سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ٓسمـ اًمٕمديؿ)ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر( 4=7امإُم٤مُم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )ت: قمكم اًمٗم٘مٞمٝمل(:   (6)

88;7. 

 . دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .=87: 86شم٤مريخ دُمِمؼ اًمٙمٌػم )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (7)
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سمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ، مل أىمػ قمغم إأىمقل: إؾمٜم٤مده ىمقي، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى أيب 

  .(5)طم٤مًمف، روى قمٜمف اسمٜمف

٦م، صم٘م٦م قمروة اعمرادي، ؾمّٞمد أهؾ اًمٙمقوم٦م ومٞمام ىم٤مل ؿمٕمٌه٤مٟمكء سمـ سمـ هق: اوحيٞمك 

سم٢ممج٤مع، وًمد اًمِمٝمٞمد ه٤مٟمكء سمـ قمروة ص٤مطم٥م ُمًٚمؿ سمـ قم٘مٞمؾ، قمٚمٞمٝمام ؾمالم اًمرمحـ ُم٤م 

 شمٕم٤مىم٥م احلدصم٤من .

  

                                                           
ـّ أّن روايتف قمـ أسمٞمف ظمٓم٠م ٟم٤ًمخ < ٟمِم٠م قمـ شمّمحٞمػ أُمل إمم أيب ، وإٟمام يروي إسمراهٞمؿ قمـ أيب اًمّمػمذم   (5) أفم

اًمتّمحٞمػ<  قمـ أسمٞمف إّٓ هٞمٝمٜم٤م، أوػ إًمٞمف اًم٘مٓمع سمقىمقع ٦مروايًمف )=أُمل( ُم٤ٌمذة،  يدل قمغم ذًمؽ أٟمٜم٤م مل ٟمجد 

، ...ومٛمرة: أيب اًمّمػمذم ، وهل شمٖمرر سم٤مخلٓم٠م ، وُمرة: أُمل اًمّمػمذم، وُمرة ؾم٘مقط إب يمام ذم إؾمٜم٤مد أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

 .ضمّٞمداً  ومٚمٞمٜمٔمر وحيرر
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 : مٚرق افًٚبدي ظـ ظعىريؼ افرابعاف

ؾَٔف ؾٚوؾ )ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمد سمـ أيب ص٤مًمح اًمٗم٘مٞمف  (5;9)سمـ قم٤ًميمراوأظمرج 

اخلىٔٛ افٌٌدادي، )سمٙمر أمحد سمـ قمكم  وأسمق ٟمٍم أمحد سمـ قمكم اًمٓمقد ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق (112إمٚم

أٟم٤م أمحد سمـ يم٤مُمؾ سمـ ( 111احلٚـؿ افًْٔٚبقري ثَٜ ب٘مجٚع)أٟم٤م أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ  (111إمٚم ثَٜ 

ٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ( (0) 118 مهحػ افزيت)ٟم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ أمحد اًمؼمي( صٔخ إمٚم ظالمٜ)ظمٚمػ اًم٘م٤ميض 

افوٌل، ثَٜ احتٟ بف ٟم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ) (687 افقاشىل ثَٜ احتٟ بف مًِؿ)حيٞمك سمـ إزهر 

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  :( قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م، قمـ ُم٤مرق اًمٕم٤مسمدي ىم٤مل091افنٔخٚن،

 .(6)شمٚ وجدت مـ ؿتٚل افَقم بدًا أو افٍُر بام إٔزل ظذ حمّد»

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح ذم أيمؼم اًمٔمـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن ، ؾمقى ؾم٤ممل 

سمف ومٞمام ىم٤مل أمحد، وؾمٞمتْمح احل٤مل، وؾمقى ُم٤مرق اًمٕمٌدي< ومٚمؿ أضمد وهق ُمقصمؼ، ٓ سم٠مس 

 ًمف شمرمج٦م< ًمٙمـ ..

مل أضمد ذم شم٤مريخ اًمٕمرب، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أهؾ احلدي٨م واًمرواي٦م، ُمـ ًمف اؾمؿ ُم٤مرق< 

وم٤مٕىمقى اًمتّمحٞمػ، ؾمٞمام وأّن ُمتـ اسمـ قم٤ًميمر اعمٓمٌقع أؾمقأ ُم٤م رأيٜم٤م ذم هذا< وأفمٜمّف 

 شمّمّحػ إمم ُم٤مرق. خمٚرق

 .. ـمٌ٘م٦م ُمـ ؾمٛمع ُمـ قمكم هبذا امإؾمؿ إّٓ اصمٜملمصمّؿ مل أضمد ذم

، أسمق ؾمٕمٞمد إمحز اًمٙمقذم، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع ىمد أدرك أحدمهٚ: خمٚرق بـ خٍِٜٔ 

 قمٚمّٞم٤ًم. 

                                                           
ُمتـ شم٤مريخ دُمِمؼ اعمٓمٌقع، هم٤مي٦م ذم اًمًقء، وهذا أطمد إُمثٚم٦م، ومٛمرة : اًمؼمي ، وُمرة : اًمؼمىمل، وُمّرة   (5)

ذم )اًمّمحٞمح ، واؾمٛمف اًمٕم٤ٌمس سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمؼميت، أسمق ظمٌٞم٥م. ىم٤مل اًمذهٌل اًمؼميمل، وُمّرة اًمؼميت ، وهق 

( : امإُم٤مم، اعمحدث أصمٜمك قمٚمٞمف سمٕمض احلٗم٤مظ . وذم سمٕمض اعمّم٤مدر: أسمق طمٌٞم٥م 5:6، رىمؿ : ;69: 58اًمًػم 

 سم٤معمٝمٛمٚم٦م .

 . 7;8: 86شم٤مريخ دُمِمؼ اًمٙمٌػم )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (6)
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، أطمد اًمّمح٤مسم٦م، ومٞمام ضمزم اًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ، وثٕٚٔٓام: خمٚرق بـ شِٔؿ افنٌٔٚين

 ئل: ٓ سم٠مس سمف. يم٤من ُمع قمكّم وقماّمر  يقم اجلٛمؾ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل اًمٜم٤ًم

 وهق إرضمح إىمقى .ىمٚم٧م: 

سمٜم٤مء قمغم هذا، ومٙمّؾ رضم٤مل امإؾمٜم٤مد صم٘م٤مت ؾمقى ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م، وهق صم٘م٦م قمٜمد 

ـ (5)أمحد وحيٞمك وهمػممه٤م، وىمد وٕمٗمف اًمٌٕمض ًمتِمٞمٕمف، وٓ يٜمٝمض ًّ ًمف اًمؽمُمذي < وىمد طم

 ..ذم اًمًٜمـ 

                                                           
 تقثٔؼ شٚمل بـ أيب حٍوٜ !!.  (5)

ّٕف ـٚن خهاًم فِنًٔفىم٤مل ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد اًمْمٌل:   . ترـتف: ٕ

وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ إدريس يٌتٖمل ضمرطمف: رأي٧م ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م ـمقيؾ اًمٚمحٞم٦م أمح٘مٝم٤م، وهق ي٘مقل ذم 

 اًمٓمقا  : ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ ىم٤مشمؾ ٟمٕمثؾ، ًمٌٞمؽ ًمٌٞمؽ ُمٝمٚمؽ سمٜمل أُمٞم٦م.

 : ؿمٞمٕمل. طمده٤مواسمـ ُمٕملم أيمثر ُمـ ُمرة < زاد ذم أ ًمٙمـ وصّم٘مف اًمٕمجكم

ًٚ دم احلديٞوىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ؿمٞمٕمل،   . مٚ أطـ بف بٖش

ؾّٖمٚ أحٚديثف، ؾٖرجق إٔف ٓ وىم٤مل اسمـ قمدي: ُمـ اًمٖم٤مًملم ذم ُمتِمٞمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وإّٟمام قمٞم٥م قمٚمٞمف اًمٖمٚمق ومٞمف، 

 .بٖس بف

 . صًٔل ؽٚيل، صدوق دم احلديٞوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: 

 . ؼ افنًٜٔ يُتٛ حديثف وٓ حيتٟ بفمـ ظتوىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

 .44>، رىمؿ : 877:  7اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف ذم هتذي٥م اسمـ طمجر
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 شتَٚتؾ ظـ شْتل و...»: ًمٕمكّم  حديٞ افٌْل

)وصم٘مف مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مدُم٤مء يم٤مسمـ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمدذم ُمًٜمده أظمرج أسمق يٕمغم 

) وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن  ، طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اًمّمٝم٤ٌمّنطمٜمٌؾ سم٢مـمالق، ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، م(

 ، قمـ أيب اعمٖمػمة)سمـ قمٌٞمد اهلل اًمًدود، صم٘م٦م سم٢مـمالق( ، قمـ قمٌد اعم١مُمـوشمرضمؿ ًمف اًم٘مدُم٤مء دون ـمٕمـ(

 ، قمـ قمكم، ىم٤مل: اًمقاًمٌل، صم٘م٦م خ م( )قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م

ؿؿ مٚ »ومقضمدّن ذم ضمدول ٟم٤مئاًم، وم٘م٤مل: قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ـمٚمٌٜمل رؾمقل اهلل 

 ش. أفقم افْٚس يًّقٕؽ أبٚ تراب

ؿؿ ؾقاهلل ٕرؤْؽ: إٔٝ » ىم٤مل: ومرأى يم٠مّّن وضمدت ذم ٟمٗمز ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل: 

ظٓدي، ؾٓق ـْز اهلل، ومـ أخل، وأبق وفدي، تَٚتؾ ظـ شْتل، وتزئ ذمتل مـ مٚت دم 

مٚت دم ظٓدك ؾَد ؿٙ ٕحٌف، ومـ مٚت حيٌؽ بًد مقتؽ ختؿ اهلل فف بٕٚمـ واإليامن، 

مٚ ضًِٝ افنّس أو ؽربٝ، ومـ مٚت يٌٌوؽ مٚت مٔتٜ جٚهِٜٔ، وحقشٛ بام ظّؾ 

 ش. دم اإلشالم

 . (5)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

 .(6)أسمق يٕمكم سمًٜمد رواشمف صم٘م٤مت ذم امإحت٤م : رواه ( 84>)وىم٤مل اًمٌقيٍمي 

  ...< ؾمقيد صم٘م٦م اطمت٩ّم سمف ُمًٚمؿ، شمٙمّٚمؿ ذم طمٗمٔمفإشْٚده حًـأىمقل: 

ذيمره اًمٌخ٤مري ىم٤مل: اسمـ طمجر ذم اًمتٕمجٞمؾ ظمالص٦م طم٤مل زيمري٤م ذيمره٤م احل٤مومظ و

 .هـ.ا (7)سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤متاواسمـ أيب طم٤مشمؿ ومٚمؿ يذيمرا ومٞمف ضمرطم٤ًم، وذيمره 

 ىمٚم٧م : وم٤مًمرضمؾ صم٘م٦م .

                                                           
 . ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد .>946، رىمؿ : 846:  5ُمًٜمد أيب يٕمكم  (5)

٤ٌّمس، أمحد اًمٌقيٍمي(  (6)  . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض .6;::، رىمؿ : 646:  ;إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )أسمق اًمٕم

 . دار اًمٌِم٤مئر، سمػموت. ت: إيمرام احلّؼ .;77، رىمؿ: =98: 5ٜمٗمٕم٦م شمٕمجٞمؾ اعم (7)
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 .(5)( ذم اًمٙمٜمك ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم أو شمٕمديالً 6:5امإُم٤مم ُمًٚمؿ ) ىمد ذيمره يمام

ّٕف هق : ىم٤مل ذم اًمٗمتحهذا اسمـ طمجر ًمٙمـ وّٕمٗمف إزدي، ورّد  ٓ ظزة بَقل إزدي: ٕ

 ؟!!اهـ.(6)< ومٙمٞمػ يٕمتٛمد ذم شمْمٕمٞمػ اًمث٘م٤متؤًػ

وم٤مطمٗمظ هذا ومٝمق أصؾ. وىمد ُم٣م أّن ُمـ شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ واًمٌخ٤مري دون 

ؽطمًـ  ذم أىمؾ أطمقاًمف صم٘مف اسمـ طم٤ٌمن < ومٝمقـمٕمـ، وو ًّ  .< ومتٛم

 

                                                           
 . 8;:7، رىمؿ : 48=:  6اًمٙمٜمك وإؾمامء  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. :>7: 5ومتح اًم٤ٌمري  (6)
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 ششِؿ دـ شٚدُؿوإٔٚ حرب دـ حٚربُؿ ، »حديٞ: 

 : أبق هريرة ..ولافىريؼ إ

٤م ، قمـ أيب طم٤مزم، حأظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م شمٚمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اجل

إٔٚ حرب دـ »وم٘م٤مل: ، إػ ظّع واحلًـ واحلًغ وؾٚضّٜ ٕير افٌْلّ قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: 

 ش. حٚربُؿ، وشِؿ دـ شٚدُؿ

ىم٤مل اهلٞمثٛمل:رواه أمحد واًمٓمؼماّن، وومٞمف شمٚمٞمد،  وومٞمف ظمال ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل 

 .(5)اًمّمحٞمح

ؿ واهّت ، اتٍَقا ظذ وًٍفإرٟم١موط: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدًا< شمٚمٞمد ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل و

 .(6) بٚفُذب

واي٦م اعمروزي: يم٤من ُمذه٥م ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمـ رأسمٕمد إرٟم١موط، ومٚم٘مد أىمقل: 

. وىم٤مل ـتٌٝ ظْف حديثًٚ ـثرًا ظـ أيب اجلحٚف. وىم٤مل أيْم٤ًم: ومل ٕر بف بٖشًٚ اًمتِمٞمع شمٚمٞمد 

ّٕف ٓ بٖس بف.ا< يم٤من يتِمٞمع ويدًمس. وىم٤مل اسمـ قمامر: ٓ بٖس بفاًمٕمجكم:  . هـزظّقا أ

 . (7)وهم٤مي٦م ُم٤م ـمٕمـ سمف أّٟمف يم٤من يِمتؿ قمثامن

 وم٠ميـ ومري٦م آشمٗم٤مق قمغم وٕمٗمف؟!!!.

( ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل، صمٜم٤م قمٌد اهلل هـ849وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ )

حديٞ سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م شمٚمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمف ُمثٚمف. ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا 

ُمـ طمدي٨م أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، قمـ شمٚمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، وًمف ؿم٤مهد قمـ زيد  حًـ

 . (8)سمـ أرىمؿ... 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة . 4==58، رىمؿ :  =:5:  =جمٛمع اًمزوائد   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .>=:=، رىمؿ : :87:  59ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (6)

 .اعمٓمٌٕم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد  87=، رىمؿ : =94:  5اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م   (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت . 57;8، رىمؿ : 5:5:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (8)
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 زيد بـ أرؿؿ  ثٚين:افىريؼ اف

أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واسمـ طم٤ٌمن وأمحد واحل٤ميمؿ واًمٚمٗمظ ًمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس 

حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري، صمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ 

ٟمٍم اهلٛمداّن، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي، قمـ صٌٞمح ُمقمم أم ؾمٚمٛم٦م، قمـ زيد 

 .(5)ُمثٚمف  سمـ أرىمؿ، قمـ اًمٜمٌل

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومٞمام ي٘مقى< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ُم٤مًمؽ 

 ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى اًمًدي اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ دون اًمٌخ٤مري. 

وي٘مقى أن يٙمقن صٌٞمح أطمد اًمّمح٤مسم٦م..< ومٚم٘مد ذيمره اسمـ طمجر ذم امإص٤مسم٦م، واسمـ 

 ًمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه ُمـ دون ـمٕمـ .إصمػم ذم إؾمد. وهق صم٘م٦م، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، وشمرضمؿ 

  

                                                           
 . . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 58;8، رىمؿ : 5:5:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)
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 مع احلؼ واحلؼ مع ظعّ ظّع 

 حديٞ أيب شًٔد : احلؼ مع ظعّ 

 اإلشْٚد إّول: ظٌد افرمحـ بـ شًٔد ظـ أبٔف. 

، طمدصمٜم٤م أسمق )صم٘م٦م م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قم٤ٌمد اعمٙمل ( ;74)أظمرج امإُم٤مم أسمق يٕمغم 

، قمـ )اًمزرىمل، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛمل(ٞمع ، قمـ صدىم٦م سمـ اًمرسم )ضمردىم٦م اًمٌٍمي، صم٘م٦م خ(ؾمٕمٞمد 

)اًمّمح٤ميب ، قمـ أسمٞمف  )اخلدري، صم٘م٦م خ م(قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ؾمٕمٞمد  )صم٘م٦م خ م( قمامرة سمـ همزي٦م

ىم٤مل: يمٜم٤ّم قمٜمد سمٞم٧م اًمٜمٌل ذم ٟمٗمر ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، ومخرج قمٚمٞمٜم٤م  ؾمٕمٞمد اخلدري( أيب

 ؟!.شأٓ أخزـؿ بخٔٚرـؿ»وم٘م٤مل: 

 .ىم٤مًمقا: سمغم

 .شخٔٚرـؿ ادقؾقن ادىٌٔقن، إن اهلل حيٛ اخلٍل افتَل»ىم٤مل: 

 ش. احلؼ مع ذا، احلؼ مع ذا»ىم٤مل: وُمّر قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: صدىم٦م سمـ اًمرسمٞمع، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛمل، وسم٤مىمل رضم٤مًمف 

 . (5) صم٘م٤مت

 .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أسمق يٕمغم، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

صدىم٦م سمـ اًمرسمٞمع ومٛمـ ومقىمف، ُمـ امإُم٤مم اهلٞمثٛمل شمقصمٞمؼ ًمٕم٤مُّم٦م رواشمف، : هذا ىمٚم٧م

ىمد يمام . (7)( =;>امإُم٤مم اًمٙمٌػم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ىُمْٓمُٚمقسَمٖم٤م احلٜمٗمل ) صدىم٦م وصمؼوىمد وم٤مطمٗمظ. 

 يِمٝمد عمٕمٜم٤مه .. شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ُمـ دون ـمٕمـ .

                                                           
 . دار اعم٠مُمقن، ًمٚمؽماث .5496، رىمؿ : >75:  6ُمًٜمد أيب يٕمكم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .;5646، رىمؿ : 679:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

ٚمٌحقث، . ُمريمز اًمٜمٕمامن ًم9755، رىمؿ : 764:  9اًمث٘م٤مت ممّـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م )ت: ؿم٤مدي آل ٟمٕمامن(  (7)

 اًمٞمٛمـ .
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 شًٔد  أيبأبق ٕية ظـ اإلشْٚد افثٚين:

ٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م قمٌد إقمغم، طمدصمٜم٤م داود، ىم٤مل: طمدصم( 6:5)أظمرج ُمًٚمؿ 

مترق مٚرؿٜ دم ؾرؿٜ مـ »قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، أّن رؾمقل اهلل، ىم٤مل: 

 . (5)شافْٚس، ؾٔع ؿتِٓؿ أوػ افىٚئٍتغ بٚحلؼ

وأظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل: وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي، قمـ ؾمٚمٞمامن، 

يب ؾمٕمٞمد، أن اًمٜمٌل ذيمر ىمقُم٤م يٙمقٟمقن ذم أُمتف، خيرضمقن ذم ومرىم٦م ُمـ قمـ أيب ٟمية، قمـ أ

مـ أذ اخلِؼ، يَتِٓؿ أدٕك »أو: ش هؿ ذ اخلِؼ»اًمٜم٤مس، ؾمٞمامهؿ اًمتح٤مًمؼ ىم٤مل: 

 .(6) شوإٔتؿ ؿتِتّقهؿ، يٚ أهؾ افًراق»ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: ش. افىٚئٍتغ إػ احلؼ

 اإلشْٚد افثٚفٞ: افوحٚك ظـ أيب شًٔد 

أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌٞمد اهلل اًم٘مقاريري، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ؿ ُمًٚميمام ىمد أظمرج 

اهلل سمـ اًمزسمػم، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ اًمْمح٤مك اعمنمىمل، قمـ أيب 

ًٚ » :ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ اًمٜمٌل ذم طمدي٨م ذيمر ومٞمف خيرجقن ظذ ؾرؿٜ خمتٍِٜ، يَتِٓؿ  ؿقم

 . (7)شأؿرب افىٚئٍتغ مـ احلؼ

، سمٕمْمٝم٤م قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ًمٙمٜمّٝم٤م، حٔحٜ ظذ ذط مًِؿشٕٚٔدهٚ صأأىمقل: 

ـم٤مئٗم٦م قمكّم ًمٚمحؼ، ىمرب اًمٓم٤مئٗم٦م ىمرسمّٞم٦م قمدا إّول، حمروّم٦م اًمٚمٗمظ، سم٤مـمٚم٦م اعمتـ< ومالزم أ

اعم٤مرىم٦م ُمـ احلّؼ أيْم٤ًم، هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر اظمتال  اًمدرضم٦م، ًمٙمـ يٙمّذسمف ىمقل اًمٜمٌل: 

فق أدرـتٓؿ ٕؿتِّْٓؿ ؿتؾ ظٚد : »وىمقًمفش ّذ اخلِؼ»وىمقًمف: ش يّرؿقن مـ افديـ»

 وًمٕمٚمف ُمـ وسم٤مء اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك!!.  (8)شوثّقد

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 54:8، رىمؿ :89;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 54:8، رىمؿ :>8;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (6)

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.  .54:8، رىمؿ : :8;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (7)

 ، سم٤مب اخلقارج. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 87;:  6اٟمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (8)
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( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع اًمزهراّن، هـ6:5واًمٚمٗمظ اًمّمحٞمح أظمرضمف ُمًٚمؿ )

وىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل ىمتٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

تل ؾرؿتٚن، ؾتخرج مـ بْٔٓام مٚرؿٜ، يع تُقن دم أم»اخلدري، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 . (5)شؿتِٓؿ أوٓهؿ بٚحلؼ

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، واحلدي٨م سيح ذم ومرق صمالث، قمكّم 

وؿمٞمٕمتف، وُمٕم٤موي٦م وضمالوزشمف، وومرىم٦م خترج ُمـ سمٞمٜمٝمام وهؿ اخلقارج، واحلدي٨م ي٘مقل: 

ًمٞمس سمٕمد احلّؼ إذ  سم٤مًم٤ٌمـمؾ< وهق ٟمص فم٤مهر أّن اًمٗمرىمتلم إظمريلم أوممش أوٓهؿ بٚحلّؼ »

 !!!ُمـ أؿمٜمع إظمٓم٤مء شمٗمًػم إومم سم٤مٕىمرب وإدٟمك وإّٓ اًمْمالل< 

ًٚ !!.ش أوٓهؿ بٚحلّؼ »مًْك   ؿرإٓٔ

قُه وَ  :شمٕم٤ممم  ىم٤مل اهلل ًُ ٌَ ـَ اتَّ ِذي َِّ ِس بِِْ٘بَراِهَٔؿ َف ـَ آَمُْقْا هإِنَّ َأْوَػ افَّْٚ َذا افٌَِّْلُّ َوافَِّذي

ِمِْغَ  َواهللُّ َويِلُّ  ْٗ   .(6)اْدُ

 :هؿ -ِمٞمٕم٦ماًمًٜم٦ّم واًمومٞمام أمجع ُمٗمنو -وهق سيح أّن إومم سم٢مسمراهٞمؿ 

 اًمٙمٗمر. اًم٤ٌمـمؾ أو ـ قمداهؿ قمغم يمّؾ ُمظمّمقص ُمـ اشمٌٕمف ُمـ اعم١مُمٜملم، و

 .شيع ؿتِٓؿ أوٓهؿ بٚحلؼ»: ومٙمذا ىمقل اًمٜمٌل

  

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 54:7، رىمؿ :>8;:  6صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (5)

 . >:آل قمٛمران :   (6)
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 ريض اهلل ظْٓٚ حديٞ أم شِّٜ

 اإلشْٚد إول : ظّرة ظـ أم شِّٜ

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق ؾمٕمٞمد أمحد سمـ يٕم٘مقب اًمث٘مٗمل ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م 

احلًـ سمـ قمكم سمـ ؿمٌٞم٥م اعمٕمٛمري، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح إزدي، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ 

 ؾمٚمٞمامن سمـ إصٌٝم٤مّن، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٚمؿ اعمٙمل، قمـ قمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ ىم٤مًم٧م: 

وم٘م٤مًم٧م: ه ذم ، ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل يقدقمٝم٤م دظمؾ قمغم أم ، عم٤م ؾم٤مر قمكّم إمم اًمٌٍمة 

ّٕؽ فًذ احلّؼ واحلّؼ مًؽطمٗمظ اهلل وذم يمٜمٗمف<  اهلل  ، وًمقٓ أّّن أيمره أن أقميصؾقاهلل إ

ـّ ُمٕمؽ ُمـ هق  -ف أُمرٟم٤م أن ٟم٘مّر ذم سمٞمقشمٜم٤موم٢مٟمّ -ورؾمقًمف  ًمنت ُمٕمؽ، وًمٙمـ واهلل ٕرؾمٚم

 أومْمؾ قمٜمدي وأقمز قمكمَّ ُمـ ٟمٗمز اسمٜمل قمٛمر. 

ِّٓٚ صحٔحٜ ظذ ذط افنٔخغاهذه ىم٤مل احل٤ميمؿ :  ، ومل ٕحٚديٞ افثالثٜ ـ

 .(5) أظالهاإلشْٚد وواؾَف افذهٌل دم خهقص خيرضم٤مه. 

 : مٚفؽ افٌجع ظـ أم شِّٜ .يناإلشْٚد افثٚ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد اعمٚمٓمل، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ، صمٜم٤م  (هـ7:4)أظمرج اًمٓمؼماّن 

، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقٟم٦م، ُمقؾمك سمـ ىمٞمس، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض

ٌع احلؼ، ومـ ترـف ترك ًٌف اتّ ـٚن ظّع ظذ احلؼ، مـ اتّ »ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أم ؾمٚمٛم٦م، شم٘مقل: 

 شمًٓقدًا ؿٌؾ يقمف هذا احلؼ: ظٓداً 

سمـ همراب،  وأظمرضمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمٗم٤مـمل، صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب، صمٜم٤م قمكمّ 

 . (6)قمـ ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل سمف ُمثٚمف

                                                           
 ، رىمؿ :  اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .=56:  7وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (5)

.  ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، :8=، >9;، رىمؿ : 9=7، =76:  67اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت:محدي اًمًٚمٗمل(  (   (6)

 اًم٘م٤مهرة. 
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اعمجٛمع: رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقٟم٦م ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م  ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم

 .(5) أطمد امإؾمٜم٤مديـ صم٘م٤مت

< ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< وُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقٟم٦م اًمٌجكم، إشْٚده مٌَقل حًـ: ىمٚم٧م

 ُمٕمرو ، ىمد ُمدطمف أهؾ زُم٤مٟمف..

( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م أمحد سمـ احلًـ، أٟم٤م 5;9ه٤مك ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر )

سمـ اعم٠مُمقن، أٟم٤م أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل، ٟم٤م أسمق ص٤مًمح إصٌٝم٤مّن قمٌد اًمرمحـ  أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ

سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ه٤مرون، أٟم٤م أسمق ُمًٕمقد أمحد سمـ اًمٗمرات، أٟم٤م احلًـ سمـ أيب حيٞمك، ٟم٤م قمٛمرو 

سمـ أيب ىمٞمس، قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ ظم٤مًمد، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقٟم٦م، قمـ أم 

ًٚ ظذ احلؼ»ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م:  وؿوًٚء ، ظٓدًا مًٓقدًا ، وبًد افٔقم ، ؿٌؾ افٔقم ،  واهلل إّن ظِٔ

ىمٚم٧م: أٟم٧م ؾمٛمٕمتف ُمـ أم اعم١مُمٜملم ؟!. وم٘م٤مل: أي واهلل اًمذي ٓ إًمف إّٓ هق صمالث .شمَؤًٚ 

 . ؾًٖفٝ ظْف ؾ٘ذا هؿ حيًْقن ظِٔف افثْٚءُمرات، 

ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م ؿمٕمٞم٥م سمـ ظم٤مًمد، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ 

 . اٟمتٝمك يمالم اسمـ قم٤ًميمر .(6)سمـ أيب ىمٞمس قمٜمف  رويمٝمٞمؾ< شمٗمرد سمف قمٛم

إمم ؿمٕمٞم٥م< جلزم امإُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل سمف يمام طم٤مل اًمرواة ذم ًط أىمقل: ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌ

 . (7)هق واوح، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .>:;58، رىمؿ : 579:  =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .=88:  86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ) ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (6)

 عمـ أراد آؾمتزادة ومرضم٤مل إؾمٜم٤مد اسمـ قم٤ًميمر، يم٤مٔيت :  (7)

، هق : قمٌد اًمّمٛمد ٚئؿْوأبق افٌؿمٞمخ اسمـ قم٤ًميمر، هق اسمـ اًمٌٜم٤مء اًمٌٖمدادي اعم٘مرىء صم٘م٦م سم٢مـمالق.  أبق ؽٚفٛ

أبق صٚفح هق امإُم٤مم اعمٕمرو  صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، وأُّم٤م ؿمٞمخف  افدارؿىْل. وسمـ قمكم اهل٤مؿمٛمل، وهق إُم٤مم صم٘م٦م سم٢مـمالق

، أمحد سمـ اًمٗمرات، هق اًمْمٌل إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع. وأبق مًًقدومث٘م٦م سم٢مـمالق وىمد أيمثر قمٜمف ذم ؾمٜمٜمف.  إصٌٓٚين

 هق إزرق، وهق ظّرو بـ أيب ؿٔسهق : أسمق قمكم اسمـ اًمًٙمـ اًمرُمكم، وهق صم٘م٦م صدوق. و واحلًـ بـ أيب حئك

 صًٔٛ بـ خٚفدصدوق صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري واًمٌ٘مّٞم٦م، وهٜم٤مك ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ًمٙمـ مل يٜمزًمف قمـ ُمرشم٦ٌم احلًـ. و

 ، ومريمـ ُمـ إريم٤من صم٘م٦م سم٢ممج٤مع..شِّٜ بـ ـٓٔؾومّمدوق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع. وأُم٤م 
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ّن سملم ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقٟم٦م واؾمٓم٦م، وهل قمٞم٤مض سمـ إىمد ي٘م٤مل: و

 . يمام قمٜمد اًمٓمؼماّنقمٞم٤مض 

   .(5) اؾمٓم٦مقمدم اًمقىمٚمٜم٤م: إىمقى 

٤مومؽماض اًمقاؾمٓم٦م ٓ يّي< ومٕمٞم٤مض طمًـ< ىمد وصم٘مف امإُم٤مم اسمـ وم وًمق أهمٛمْمٜم٤م<

٤ٌّمن، وروى قمٜمف صم٘مت٤من، وشمرضمؿ ًمف إُم٤مُم٤من يمٌػمان، اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػممه٤م  (6)طم

ُمـ دون ـمٕمـ، وىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن ُمـ اؾمتجٛمع هذه اًمنمائط، سمؾ سمٕمْمٝم٤م، 

 ومحديثف طمًـ.

  

                                                           
٤ميمر إرضمح إىمقى أّن اجلزم سم٤مًمقاؾمٓم٦م ظمٓم٠م وىمع ومٞمف أهؾ اًمًٜم٦م قمؼم اًم٘مرون، يِمٝمد ًمذًمؽ إؾمٜم٤مد اسمـ قمً (0)

اخل٤مزم ُمٜمف، يمام يٕمْمده أّن ضمّؾ ورسمام يمّؾ ُمروي٤مت ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ اًمتل ذم اًمّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد إّٟمام هل قمـ 

اًمّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، وُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، وذم طمدود قمٚمٛمل مل يث٧ٌم ُمـ وضمف ُمٕمتٛمد أّٟمف 

 روى قمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم، ومٚمٞمٜمٔمر ..

: ُم٤م رواه ؾمٗمٞم٤من  -( 685ومٞمام أظمرج امإُم٤مم أمحد )–يمّؾ هذا اخلٓم٠م هق أوػ إمم يمؾ ذًمؽ أّن ؾم٥ٌم 

اًمثقري، قمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ رضمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ُمًٕمقد ىم٤مل ظمٓمٌٜم٤م اًمٜمٌل .... ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من : أراه قمٞم٤مض سمـ 

 . هـقمٞم٤مض ا

ىمؾ ُمـ ومح٥ًم اًمٜم٤ّمس سمٕمد ؾمٗمٞم٤من أّن ؾمٚمٛم٦م هٞمٝمٜم٤م هق اسمـ يمٝمٞمؾ ُمع أّن اًمٓمٌ٘م٦م ـمٌ٘م٦م ؾمٚمٛم٦م سمـ ديٜم٤مر، وٓ أ

اًمؽمديد، وهذا أول اخلٓم٠م، واًمث٤مّن : إّن يمّؾ ُمـ ضم٤مء سمٕمد ؾمٗمٞم٤من شم٤مسمٕمف قمغم جمّرد اطمتامًمف أّن اًمراوي هق قمٞم٤مض، ُمع 

شمرديد.  وًمقٓ يمٚمٛم٦م ؾمٗمٞم٤من هذه عم٤م وضمد ذم يمت٥م اًمرضم٤مل ذيمر ؿمّؽ وأّن ؾمٗمٞم٤من مل جيزم سمؾ ىم٤مل : أراه، وهق ُمٜمف 

 ح واعم٤ًمٟمٞمد  رواي٦م همػم ُم٤م شمردد ومٞمف ؾمٗمٞم٤من هٞمٝمٜم٤م. ًمٕمٞم٤مض هذا أسمدًا< إذ ًمٞم٧ًم ًمٕمٞم٤مض ذم يمؾ اًمّمح٤م

يدّل قمٚمٞمف ىمقل اًمٌخ٤مري< ومٝمق أول ُمـ شمرضمؿ ًمٕمٞم٤مض ُمـ أئٛم٦م اًمٜم٘مد< ىم٤مل ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم : ىم٤مل ُمقؾمك سمـ 

ُمًٕمقد: قمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمٞم٤مض، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ ُمًٕمقد< أن اًمٜمٌل ىم٤مل: إّن ُمٜمٙمؿ ُمٜم٤موم٘ملم .... وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ، 

ؾمٚمٛم٦م، قمـ رضمؾ، قمـ أسمٞمف ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: أراه قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض، قمـ أيب ُمًٕمقد. وىم٤مل ىمٌٞمّم٦م:  قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ

 قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض، قمـ اسمـ ُمًٕمقد. ومٚمٞمس ومٞمف اسمـ يمٝمٞمؾ واًمًٌط ذم هذا ًمف جم٤مل آظمر، ومٚمٞمٜمٔمر !!. 

..، ( : قمٞم٤مض سمـ قمٞم٤مض أسمق ىمٞمٚم٦م، يمقذم .=>66، رىمؿ : =84:  :ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ  (6)

 روى قمٜمف ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ .
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 شِّٜ مـ حديٞ ظع صٚهد حلديٞ أم

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض، صمٜم٤م واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مّن احل٤ميمؿ اًمؽمُمذي وأظمرج 

)وصم٘مف اًمٕمجكم وصحح ًمف أسمق ىمالسم٦م، صمٜم٤م أسمق قمت٤مب ؾمٝمؾ سمـ مح٤مد، صمٜم٤م اعمخت٤مر سمـ ٟم٤مومع اًمتٛمٞمٛمل

رحؿ »صمٜم٤م أسمق طمٞم٤من اًمتٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  احل٤ميمؿ، وٕمٗمف اًم٤ٌمىمقن(

 ش اهلل ظًِٔٚ افِٓؿ أدر احلؼ مًف حٔٞ دار

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه. ىم٤مل اًمذهٌل: ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .  (5) خمت٤مر سمـ ٟم٤مومع ؾم٤مىمط

، احل٤ميمؿ ُم٤م اٟمٗمرد سمف، وهق يراد  اًمتقصمٞمؼ: اعمخت٤مر ىمد وصم٘مف اًمٕمجكم وصحح ىمٚم٧م

ف< ىم٤مل اًمؽمُمذي ُمثاًل: ؿمٞمخ إيمثر قمغم أّٟمف: ُمٜمٙمر احلدي٨م، وٕمٞمػ ومٞمام اٟمٗمرد سمًمٙمـ 

ىمٚم٧م: ُمٜمٗمرداشمف ٓ حتتٛمؾ دون  .هـا سمٍمي يمثػم اًمٖمرائ٥م. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمٜمٙمر احلدي٨م

 ؿم٤مهد ُمٕمتد سمف يمحدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م، يِمٝمد ًمف قمدا ُم٤م ُمّر ..

  

                                                           
، 9;: :. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: ؿم٤ميمر( =8:6. ـ رىمؿ: 578: 7)حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (5)

 .58;7رىمؿ: 
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 شظّع مع افَرآن وافَرآن مع ظعّ »حديٞ أم شِّٜ: 

 احلٗمٞمد، طمدصمٜم٤م أمحد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل (هـ849) أظمرج احل٤ميمؿ

سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ـمٚمح٦م اًم٘مٜم٤مد اًمث٘م٦م اعم٠مُمقن، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ 

اًمؼميد، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل، قمـ أيب صم٤مسم٧م، ُمقمم أيب ذر ىم٤مل: يمٜم٧م 

٤مس، ومٙمِمػ دظمٚمٜمل سمٕمض ُم٤م يدظمؾ اًمٜمّ ، ومٚماّم رأي٧م قم٤مئِم٦م واىمٗم٦م ، ُمع قمكم يقم اجلٛمؾ 

 قمٜمل ذًمؽ قمٜمد صالة اًمٔمٝمر، وم٘م٤مشمٚم٧م ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم، ومٚماّم ومرغ ذه٧ٌم إمم اعمديٜم٦م، اهلل

 ..وم٠مشمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م

 .وم٘مٚم٧م: إّّن واهلل ُم٤م ضمئ٧م أؾم٠مل ـمٕم٤مُم٤ًم وٓ ذاسم٤ًم، وًمٙمٜمّل ُمقمم ٕيب ذر

 .وم٘م٤مًم٧م: ُمرطم٤ٌمً 

 .وم٘مّمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىمّمتل

  ؟!.وم٘م٤مًم٧م: أيـ يمٜم٧م طملم ـم٤مرت اًم٘مٚمقب ُمٓم٤مئره٤م

 .ػ اهلل ذًمؽ قمٜمّل قمٜمد زوال اًمِمٛمسىمٚم٧م: إمم طمٞم٨م يمِم

ظّع مع افَرآن »: أطمًٜم٧م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: ٧م ريض اهلل قمٜمٝم٤مىم٤مًم 

 ش. احلقض فـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظعَّ  وافَرآن مع ظعّ 

وىم٤مل . ، وأسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل هق: قم٘مٞمّم٤مء صم٘م٦م ُم٠مُمقنصحٔح اإلشْٚدؿٚل احلٚـؿ: 

 .(5) صحٔح :اًمذهٌل

 ٤مً قمٚمٞموىمد طمٙمك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م امإمج٤مع أّن < و... ي٨م اًمث٘مٚملمُمتقاشمر، سمحدُمٕمٜم٤مه  ىمٚم٧م:

 .ؾمّٞمد اًمٕمؽمة سمٕمد اًمٜمٌل 

  

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .578:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)
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 شوٓ ُوؾَّ بف واهلل مٚ وّؾ ظّع »: مّٔقٕٜ حديٞ

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق، أٟم٠ٌم حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ اًمًٙمـ، 

سمـ يمٚمٞم٥م طمدصمٜم٤م احل٤مرث سمـ ُمٜمّمقر، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ضمري 

اًمٕم٤مُمري ىم٤مل: عم٤ّم ؾم٤مر قمكّم إمم صٗملم يمره٧م اًم٘مت٤مل، وم٠مشمٞم٧م اعمديٜم٦م، ومدظمٚم٧م قمغم ُمٞمٛمقٟم٦م 

 سمٜم٧م احل٤مرث وم٘م٤مًم٧م: ممّـ أٟم٧م؟!. 

 ىمٚم٧م: ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م .

 ىم٤مًم٧م: ُمـ أهّيؿ؟!. 

 ىمٚم٧م: ُمـ سمٜمل قم٤مُمر. 

 ىم٤مًم٧م: رطم٤ًٌم قمغم رطم٥م، وىمرسم٤ًم قمغم ىمرب دملء ُم٤م ضم٤مء سمؽ؟!. 

 صٗملم ويمره٧م اًم٘مت٤مل، ومجئٜم٤م إمم ه٤م هٜم٤م؟!!. ىم٤مل: ىمٚم٧م: ؾم٤مر قمكم إمم 

 ىم٤مًم٧م: أيمٜم٧م سم٤ميٕمتف ؟!. 

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ. 

..: ؾقاهلل مٚ وّؾ، وٓ : وم٤مرضمع إًمٞمف، ومٙمـ ُمٕمفُمٞمٛمقٟم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م  ىم٤مًم٧م

 . ّؾ بفُو 

هذا حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ، ومل خيرجٚه، وواؾَف ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(5) افذهٌل

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إؾمح٤مق، صمٜم٤م أسمق يمري٥م، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ وأظمرضمف اًمٓمؼماّن 

يقؾمػ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ضمري سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: عم٤م يم٤من سملم أهؾ اًمٌٍمة 

اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، اٟمٓمٚم٘م٧م طمتك أشمٞم٧م اعمديٜم٦م، 

ش ممـ اًمرضمؾ»وم٘م٤مًم٧م:  وم٠مشمٞم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث وهل ُمـ سمٜمل هالل ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م،

                                                           
 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م .4>:8، رىمؿ : 596:  7رك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف ُمًتد  (5)
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ىمٚم٧م: ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مًم٧م: ش ُمـ أي أهؾ اًمٕمراق؟»ىمٚم٧م: ُمـ أهؾ اًمٕمراق، ىم٤مًم٧م: 

ُمرطم٤م ىمرسم٤م قمغم ىمرب، ورطم٤ٌم قمغم »ىمٚم٧م: ُمـ سمٜمل قم٤مُمر، وم٘م٤مًم٧م: ش ُمـ أي أهؾ اًمٙمقوم٦م»

 .شرطم٥م، ُم٤م ضم٤مء سمؽ

 .، وـمٚمح٦م، واًمزسمػم اًمذي يم٤من وم٠مىمٌٚم٧م وم٤ٌميٕم٧م قمٚمٞم٤مً ىمٚم٧م: يم٤من سملم قمكمّ 

 . (5)  ًطمتك ىم٤مًمتٝم٤م صمالصم٤مش حلؼ بف: ؾقاهلل مٚ وّؾ وٓ ُوّؾ بفؾٚ»ىم٤مًم٧م: 

 .(6) ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ضمري سمـ ؾمٛمرة، وهق صم٘م٦م 

وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛمل واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ىُمْٓمُٚمقسَمٖم٤م ، : ضمري سمـ ؾمٛمرة ٧مىمٚم

 . (7)(=;>احلٜمٗمل)

ٞم٥م ُمع ضمري سمـ وؾمٞم٤مق ُم٤م أظمرج احل٤ميمؿ واًمٓمؼماّن، يِمٝمد سم٤محت٤مد ضمري سمـ يمٚم

ؾمٛمرة< ومٙمالمه٤م يمقذم قم٤مُمري، يروي قمـ قمكّم ، يروي قمٜمٝمام أسمق إؾمح٤مق، وإُمر هلّم< 

 < يدّل قمغم ذًمؽ.. ..وحلدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م طمٙمؿ اعمرومقع ومٙمالمه٤م ىمد ُوصّمؼ وُصّحح ًمف، 

  

                                                           
 .  ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 56، رىمؿ : =:  68اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت:محدي اًمًٚمٗمل(  (   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .;5646، رىمؿ : 679:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

. ُمريمز اًمٜمٕمامن ًمٚمٌحقث، ==66، رىمؿ : 5:8:  ٤7مت ممّـ مل ي٘مع ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م )ت: ؿم٤مدي آل ٟمٕمامن( اًمث٘م (7)

 اًمٞمٛمـ .
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ُٝ  »:  حديٞ ظع ْب ذِّ ـُ  َٓ ُٝ َو َذْب ـَ ِْٝ...َمٚ  َِ  شوٓ َو

 ظـ ظع اإلشْٚد إّول: أبق ظثامن افْٓدي

)اسمـ ذم امإُم٤مُم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ  (874)أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ 

، صمٜم٤م )امإُم٤مم أمحد(، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ريض اهلل قمٜمف، صمٜم٤م أيب   اًمّمقا ، صم٘م٦م إُم٤مم(

 )سمـ أيب، قمـ قمامرة )أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م خ م(، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم  )همٜمدر صم٘م٦م، خ م(حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر 

: ؾمٛمٕم٧م قمامرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمثامن يٕمٜمل )أي ؿمٕم٦ٌم(، ىم٤مل طمٗمّم٦م إزدي، صم٘م٦م، خ م( 

 ىم٤مل: ، صم٘م٦م، خ م( هـ9=)اًمّمحٞمح اًمٜمٝمدي، إزدي 

دظٝ وٓ ِؾ يب، وٓ َخ مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ وٓ ُو »ىم٤مل قمكّم: 

 . (5)شدظٝ، وإيّن ظذ بْٜٔ مـ ريب، وتًٌْل مـ تًٌْل وظهٚين مـ ظهٚينُخ 

 ىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. أ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م .;>5. رىمؿ: =:7شمثٌٞم٧م امإُم٤مُم٦م )ت: قمكم اًمٗم٘مٞمٝمل(:  (5)

د ٕمل. واًمّمحٞمح  : . وهق ظمٓم٠م ىمٓمثْٚ صًٌٜ بـ ظامرةذم اعمّمدر اعمٓمٌقع هلذا اًمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ اًمٗم٘مٞمٝمل:  ّّ حم

 . بـ جًٍر،  ظـ صًٌٜ،  ظـ ظامرة، يًْل ابـ أيب حٍهٜ

، رىمؿ:  4;: 86. ويمام ذم ُمًٜمد أمحد 88)يمام ذم ٟمٗمس اًمٜمًخ٦م اخلٓمّٞم٦م، اًمتل اقمتٛمده٤م اعمح٘مؼ، رىمؿ اًمقرىم٦م : 

69585.)  

ٌّف أّن و ذم  ٝمل قمغم سمٕمض أظمٓم٤مئفرسمام يٙمقن قمذرًا ًمٚمٛمح٘مؼ اًمٗم٘مٞم اخلٓمّٞم٦م ُمٙمتقسم٦م سمخّط قمجقل، ّدء ًمٚمٖم٤مي٦م،ٟمٜم

 . اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م 

 . : أبق ظثامن إزديذم اعمٓمٌقعومٛمـ إظمٓم٤مء اًمتل 

، سمالم ظٌد افرمحـ بـ مؾ، يمام ذم ُمًٜمد أمحد ويمت٥م اًمؽماضمؿ، واؾمٛمف  أبق ظثامن افْٓدياًمّمحٞمح: ُمع أّن 

ـ، أدرك اجل٤مهٚمّٞم٦م، إمج٤مقم٤ًم. وهق ُمـ اعمٕمٛمري ، وؾمٛمع هق ُمـ قمكم ظامرة بـ أيب حٍهٜصم٘مٞمٚم٦م< ؾمٛمع ُمٜمف 

 وأؾمٚمؿ قمٝمد اًمٜمٌل ومل يٚم٘مف.

(: قمامرة سمـ أيب طمٗمّم٦م، طمدث قمـ أيب قمثامن اًمٜمٝمدي، وقمٜمف 4>>، رىمؿ:8>6: :وىم٤مل اًمذهٌل )اًمًػم 

 ؿمٕم٦ٌم... .

. ;5:5أىمقل: ىم٤مل اًمديمتقر اًمٗم٘مٞمٝمل ذم وصػ اًمٜمًخ٦م اخلٓمّٞم٦م ًمٙمت٤مب شمثٌٞم٧م امإُم٤مُم٦م: رىمؿ اعمخٓمقط : 

 . سم٤ميزيد اًمٕمٛمقُمٞم٦م ، اؾمت٤مٟمٌقل.=8وراق: . قمدد ا69ٕ;شم٤مريخ اًمٜمًخ : 
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 اإلشْٚد افثٚين : ابـ ٕجل احليمل ظـ ظّع 

وأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ىم٤مل: أٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٛمر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر 

)إُم٤مم ، ٟم٤م قمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اعم٤مدرائل )صم٘م٦م أُملم(سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمقاطمد اهل٤مؿمٛمل 

، ٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيؽ )صدوق صم٘م٦م سم٢مـمالق(قمٌٞمد سمـ قمت٦ٌم ، ٟم٤م حمٛمد سمـ حمّدث صم٘م٦م طمّج٦م(

)اجلٕمٗمل ُمتٙمٚمؿ ومٞمف< ضمزم ؿمٕم٦ٌم سمجالًمتف ، ٟم٤م ضم٤مسمر  )صم٘م٦م اظمتٚمط سم٠مظمرة خ م(، ٟم٤م أيب  )صدوق رسمام أظمٓم٠م(

 ، ىم٤مل:  )احليُمل صم٘م٦م(، قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمجل ووصم٤مىمتف( 

يّمكّم ُمٕمف أطمد  ًم٘مد صّٚمٞم٧م ُمع اًمٜمٌّل ىمٌؾ أن»ؾمٛمٕم٧م قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ي٘مقل: 

ٓ يٌٌوْل مٗمـ، وٓ حيٌْل ـٚؾر أو ُمـ اًمٜم٤مس صمالث ؾمٜملم، ويم٤من مم٤ّم قمٝمد إزّم أن: 

واهلل مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ، وٓ أوّؾ يب، وٓ ًٕٔٝ مٚ ظٓد ..< مْٚؾؼ

 .(5)شإيلّ 

 < ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًملم سمٕمْمٝمؿ سم٤محلٗمظ. وىمدإشْٚده حًـأىمقل: 

. وهٜم٤مك ٓ تْيروا إػ هٗٓء ادجٕٚغ افذيـ يًَقن دم جٚبر٦م ذم ضم٤مسمر: ُم٣م ىمقل ؿمٕمٌ

 ًمف سمؾ وصم٘مف همػمه.ُمـ قمدّ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ احلًـ ( 7:9)وىمد شمقسمع ذيؽ سمام أظمرضمف اسمـ قمدي 

اًمًٙمقّن اًمٙمقذم، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ سمديؾ، طمدصمٜم٤م ُمٗمْمؾ يٕمٜمل اسمـ ص٤مًمح، طمدصمٜم٤م ضم٤مسمر سمـ 

 ٟمجل، ىم٤مل: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل: يزيد اجلٕمٗمل قمـ قمٌد اهلل سمـ 

واهلل مٚ ـذبٝ، وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ، وٓ وؾ يب، وٓ ًٕٔٝ مٚ ظٓد إيل »

وإيّن فًذ بْٜٔ مـ ريب: بْٔٓٚ فٌْٔف ظِٔف افًالم ؾٌْٔٓٚ يل، وإيّن فًذ افىريؼ افقاوح أفَىف 

 . (6)شفَىًٚ 

 إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ سم٤معمٗمْمؾ، ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م .أىمقل: 

                                                           
 . ـمالس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م ، دُمِمؼ.998: 5شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف )ت: ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٌٜم٤من.>>7:  9اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي )ت: قمٌد اًمٗمت٤مح (  (6)
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 إلشْٚد افثٚفٞ: ظّع بـ ربًٜٔا

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ  (;74) أظمرج أسمق يٕمغم

اًمٗمزاري، طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد، قمـ قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم، قمغم اعمٜمؼم وأشم٤مه 

٤مًم٦م اًمٜم٤ّمس اؾمتح  )يمذا وًمٕمّٚمف: شمًتحّؾ(رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ُم٤مزم أراك شمًتحٞمؾ 

 ؟!.اًمرضمؾ إسمٚمف، أسمٕمٝمٍد ُمـ رؾمقل اهلل أو ؿمٞمئ٤م رأيتف

ـْ : »قمكّم  ىم٤مل واهلل مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ وٓ وؾ يب، بؾ ظُٓد َم

 ش.ظٓده إيّل، وؿد خٚب مـ اؾسى

 .(5)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

 .(6)وىم٤مل امإُم٤مم اًمٌقيٍمي ذم امإحت٤م : هذا إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت

ده ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اًمرسمٞمع، وٕمٗمقه ًمٙمـ ىم٤مل أىمقل: إؾمٜم٤م 

وىم٤مل اًمٌخ٤مري: خي٤مًمػ ذم وُم٘متْم٤مه أٟمف صدوق. دون ـمٕمـ. ُمـ طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ  قأسم

 اهـ. . طمديثف

سمٛمجٛمقع ـمرىمف اًمثالث -ىمٚم٧م: وهق هٜم٤م ىمد واومؼ< ومٞمٕمتؼم. وىمد سم٤من أّن احلدي٨م 

 صحٞمح. - قمـ قمكمّ 

  

                                                           
 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ.>95، رىمؿ: ;=7: 5ُمًٜمد أيب يٕمغم)ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (5)

 . دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض. =74، رىمؿ: 664: 5إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )ت:أمحد قمٌد اًمٙمريؿ(  (6)
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 دى ؾٚفزمقهٚ: ؾرؿٜ ظّع ظذ اهلذيٍٜحديٞ ح

 اإلشْٚد إّول : زيد بـ وهٛ ظـ حذيٍٜ

،  )سمـ زيمري٤م، صم٘م٦م قم٤مسمد(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمٙمقذم ( هـ6=6)أظمرج امإُم٤مم اًمٌزار 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ طمري٨م، قمـ   )ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، صم٘م٦م ُمت٘مـ، خ م(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤ًمن 

، ىم٤مل:  )اجلٝمٜمل صم٘م٦م خ م(، قمـ زيد سمـ وه٥م  ()اًمٌجكم إمحز،صم٘م٦م خ مـم٤مرق سمـ قمٌد اًمرمحـ 

، ـٔػ إٔتؿ وؿد خرج أهؾ بٔٝ ٌُٕٔؿ دم ؾئتغ »سمٞمٜمام ٟمحـ طمقل طمذيٗم٦م، إذ ىم٤مل: 

 ش ييب بًوُؿ وجقه بًض بٚفًٔػ

 ؟!.وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل، وإن ذًمؽ ًمٙم٤مئـ

  .أي وافذي بًٞ حمّدًا بٚحلؼ إّن ذفؽ فُٚئـىم٤مل: 

 ٌد اهلل ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع إْن أدريمٜم٤م ذًمؽ اًمزُم٤من؟!. وم٘م٤مل سمٕمض أصح٤مسمف: ي٤م أسم٤م قم

إيروا افٍرؿٜ افتل تدظق إػ أمر ظّع ريض اهلل ظْف ؾٚفزمقهٚ: ؾّ٘نٚ : »طمذيٗم٦م  ىم٤مل

 . (5)شظذ اهلدى

 اهـ. (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

٤مت سمٞم٘ملم< رضورة إُمتٜم٤مع اًمٕمٚمؿ سم٤معمٖمٞمٌ إمم رؾمقل اهلل : ًمف طمٙمؿ اعمرومقع أىمقل

 ..طمذيٗم٦مقمـ < يدّل قمٚمٞمف واًمقطملسمٖمػم اًمٜمٌّل 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ (:69)ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

فَد خىٌْٚ افٌْل خىٌٜ، مٚ ترك ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  طمذيٗم٦مإقمٛمش، قمـ أيب وائؾ، قمـ 

ًٚ إػ ؿٔٚم افًٚظٜ إّٓ ذـره..: ظِّف مـ ظِّف   . (7)وجِٓف مـ جِٓف، ؾٔٓٚ صٔئ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.  54>6، رىمؿ : :67:  ;ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (5)

 اًم٘م٤مهرة.  . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، 56476، رىمؿ : :67:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .48::، رىمؿ: 567: >صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (7)
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وأظمرج أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل اسمـ ضم٤مسمر، 

ىم٤مل: طمدصمٜمل سمن سمـ قمٌٞمد اهلل احليُمل، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق إدريس اخلقّٓن، أّٟمف ؾمٛمع 

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ي٘مقل: 

خم٤موم٦م أن < يم٤من اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل قمـ اخلػم، ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم 

 ..يدريمٜمل

ي٤م رؾمقل اهلل إّٟم٤م يمٜم٤ّم ذم ضم٤مهٚمٞم٦م وذ، ومج٤مءٟم٤م اهلل هبذا اخلػم، ومٝمؾ سمٕمد هذا  :وم٘مٚم٧م

 اخلػم ُمـ ذ؟!. 

 ش. ًٕؿ»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 ىمٚم٧م: وهؾ سمٕمد ذًمؽ اًمنم ُمـ ظمػم؟!. 

 .شًٕؿ، وؾٔف دخـ»ىم٤مل: 

 ىمٚم٧م: وُم٤م دظمٜمف؟!. 

 .شؿقم هيدون بٌر هديل، تًرف مْٓؿ وتُْر»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

  ُمـ ذ؟!. ىمٚم٧م: ومٝمؾ سمٕمد ذًمؽ اخلػم

 .شًٕؿ، دظٚة إػ أبقاب جْٓؿ، مـ أجٚهبؿ إفٔٓٚ ؿذؾقه ؾٔٓٚ»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، صٗمٝمؿ ًمٜم٤م؟!. 

 .(5)شهؿ مـ جِدتْٚ، ويتُِّقن بٖفًْتْٚ»وم٘م٤مل: 

أىمقل: وهق يتٜم٤مول قمٝمد اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م، أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن< ومحذيٗم٦م ُم٤مت ذم 

 ( < أرسمٕمقن يقُم٤ًم ومٞمام ىم٤مل اًمذهٌل. هـ:7) اعمدائـ سمٕمد ومتٜم٦م قمثامن سم٠مي٤مم

 ..واًمَدظَمـ: احل٘مد واًمدهمؾ ووم٤ًمد اًم٘مٚمقب

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .:7:4، رىمؿ: ==5: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: زهػم اًمٜم٤مس(  (5)
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 اإلشْٚد افثٚين : بالل افًٌز ظـ حذيٍٜ 

صمٜم٤م حمٛمد ، )إُمقي صم٘م٦م طم٤مومظ(طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقبأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

صمٜم٤م ؾمٕمد سمـ ، تِمٞمع، خ م ()صم٘م٦م رُمل سم٤مًمصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك، )صم٘م٦م صم٧ٌم، م( سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مّن

ىم٤مل:  )اًمٕمٌز، صم٘م٦م صدوق ًمٞمس سمف سم٠مس(، قمـ سمالل سمـ حيٞمكاًمٕمٌز، صم٘م٦م صدوق ًمٞمس سمف سم٠مس()أوس

أوصُٔؿ »عم٤م طمي طمذيٗم٦م اعمقت، ويم٤من ىمد قم٤مش سمٕمد قمثامن أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م، ىم٤مل ًمٜم٤م: 

  .(5)ش بـ أيب ضٚفٛ بتَقى اهلل وافىٚظٜ ٕمر ادٗمْغ ظعّ 

ومٞمام هق واوح. وىمد ىم٤مل طمذيٗم٦م هذا إسّم٤من اًمٗمتٜم٦م سمٕمٞمد ُم٘متؾ  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 قمثامن< يدّل قمٚمٞمف ..

 ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، واًمٗمْمؾ سمـ ديملمُم٤م أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أوس اًمٕمٌز، قمـ سمالل سمـ حيٞمك اًمٕمٌز  )اعمالئل، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

قم٤مش سمٕمد ىمتؾ قمثامن أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م، وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد  امذيٗم٦م اعمقت، وإٟمّ طمعم٤م طمي »ىم٤مل: 

 !.هذا اًمرضمؾ ىمد ىمتؾ، يٕمٜمل قمثامن، ومام شمرى؟ اهلل، إنّ 

ىم٤مل: أُم٤م إذ أسمٞمتؿ وم٠مضمٚمًقّن، وم٠مؾمٜمدوه إمم صدر رضمؾ صمؿ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ظذ افٍىرة، فـ يدظٓٚ )ظاّمر بـ يٚه( أبق افَٔيٚن ظذ افٍىرة، أبق افَٔيٚن »ي٘مقل: 

 .(6)شك يّقت، أو ئًْف اهلرمحت

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح ومٞمام هق واوح. 

وقمـ ؾمٞم٤مر أيب احلٙمؿ ىم٤مل: ىم٤مًم٧م سمٜمق قمٌس حلذيٗم٦م: إن  وىمد ظمّرج اهلٞمثٛمل ىم٤مل:

 !.أُمػم اعم١مُمٜملم قمثامن ىمد ىمتؾ، ومام شم٠مُمرٟم٤م؟

 . ىم٤مل: آُمريمؿ أن شمٚمزُمقا قمامراً 

                                                           
. دار اًمٙمت٥م :9:6، رىمؿ: >59686:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م،.

٤ٌّمس(  ـمٌ٘م٤مت (6)  . دار ص٤مدر سمػموت.6:6:  7اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم
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 . ىم٤مًمقا: إن قمامرا ٓ يٗم٤مرق قمٚمٞم٤مً 

ام يٜمٗمريمؿ ُمـ قمامر ىمرسمف ُمـ قمكم، ومقاهلل ًمٕمكم ؽ اجلًد، وإٟمّ ىم٤مل: إن احلًد هق أهٚم

عمـ إظمٞم٤مر، وهق يٕمٚمؿ أّنؿ  قمامراً  أومْمؾ ُمـ قمامر أسمٕمد ُم٤م سملم اًمؽماب واًمًح٤مب، وإنّ 

  إن ًمزُمقا قمامرا يم٤مٟمقا ُمع قمكم.

.  (5) مل أقمر  اًمرضمؾ اعمٌٝمؿأّّن  رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، إّٓ ىم٤مل اهلٞمثٛمل : 

 ٦م..ي٨م طمذيٗميِمٝمد ٕصؾ طمد

 : أبق مًًقد إٕهٚري ظـ حذيٍٜشْٚد افثٚفٞاإل

ذم اعمًتدرك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ  اًمٜمٞم٤ًمسمقري( هـ849)أظمرج احل٤ميمؿ 

يٕم٘مقب، صمٜم٤م أسمق اًمٌخؽمي قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ؿم٤ميمر، صمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، صمٜم٤م ُمًٚمؿ أسمق قمٌد 

ُمًٕمقد إٟمّم٤مري قمغم طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن اهلل إقمقر، قمـ طم٦ٌم اًمٕمرّن، ىم٤مل: دظمٚمٜم٤م ُمع أيب 

 أؾم٠مًمف، قمـ اًمٗمتـ، وم٘م٤مل:

دوروا مع ـتٚب اهلل حٔٞ مٚ دار، وإيروا افٍئٜ افتل ؾٔٓٚ ابـ شّّٜٔ ؾٚتًٌقهٚ، » 

ّٕف يدور مع ـتٚب اهلل حٔٞ مٚ دار  ش. ؾ٘

 ىم٤مل: وم٘مٚمٜم٤م ًمف وُمـ اسمـ ؾمٛمٞم٦م؟!. 

حتك تَتِؽ افٍئٜ  فـ متقت»ىم٤مل طمذيٗم٦م: قماّمر..< ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل ًمف: 

 .ش افٌٚؽٜٔ، تؼب ذبٜ ؤٚح تُقن آخر رزؿؽ مـ افدٕٔٚ

 . (6)هذا طمدي٨م صحٞمح قم٤مل، ومل خيرضم٤مه. ىم٤مل اًمذهٌل: صحٞمحىم٤مل احل٤ميمؿ: 

: ومٞمام سح سمف مج٤مقم٦م ُمـ ومحقل أهؾ اًمًٜم٦ّم ىمقًمف  ىمٚم٧م: شمقاشمر قمـ اًمٜمٌل

 . شظاّمر تَتِف افٍئٜ افٌٚؽٜٔ»

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة.  >5649، رىمؿ : 687:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .:;:9، رىمؿ:  886: 7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (6)
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 قم٤مئِم٦م ومٛمـ دوّن٤م .، شمٚمٝمؿ قمامرًا سمٖم٤مة دًمٞمؾ ىمٓمٕمل أّن يمّؾ ُمـ ىم٤م قوه

قمغم اهلدى واحلّؼ< إذ اعمقمم قمكّم ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕمامر<  يمام أّٟمف دًمٞمؾ ىمٓمٕمّل أّن قمٚمّٞم٤ًم 

 يم٤مًمًامء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إرض .

وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرضمف ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اهل٤مؿمٛمل، 

ؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٝمدي، أٟم٠ٌم سم٤مًمٙمقوم٦م، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٗم٤من اًمٕم٤مُمري، صمٜم٤م ُم٤مًم

إهائٞمؾ سمـ يقٟمس، قمـ ُمًٚمؿ إقمقر، قمـ ظم٤مًمد اًمٕمرّن، ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وأسمق ؾمٕمٞمد 

 . (5)اخلدري قمغم طمذيٗم٦م ُمثٚمف

وىمد ُم٣م صحٞمح٤ًم ، طمٞمثام دار..< : شمقاشمر أّن قماّمرًا يم٤من يدور ُمع قمكّم ىمٚم٧م

شمٜمزيٚمف، وؾمٞم٠ميت أّن قمٚمٞم٤ًم  قمغم قمـ اًمٜمٌل أّن قمٚمٞم٤ًم ي٘م٤مشمؾ قمغم شم٠مويؾ اًم٘مرآن يمام ىم٤مشمؾ هق 

يِمٝمد حلدي٨م شمٗمرد ذم إُّم٦م سمٕمد اًمٜمٌل سمٕمٚمؿ اًمٗمرىم٤من، وشم٠مويؾ اًم٘مرآن، وشمٗمًػماًمٌٞم٤من< 

 طمذيٗم٦م.. 

  

                                                           
 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .65:96، رىمؿ: 5:6:  6ر قمٓم٤م(  اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مد (5)
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ّٜٔ مع احلّؼ بـ مًًقداحديٞ   : ابـ شّ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م أسمق يمري٥م، صمٜم٤م ( 7:4)أظمرج اًمٓمؼماّن 

، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ قمٌد اهلل قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم، قمـ قمامر اًمدهٜمل

 .(5)شـٚن ابـ شّٜٔ مع احلؼ، ٚس إذا اختِػ افّْ »

 < رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ ؾمقى احليُمل، وهقصحٔحأىمقل: إؾمٜم٤مده 

 .مىغ: ًم٘مٌف٤مومظ صم٘م٦م طمإُم٤مم 

وشم٤مسمٕمف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، صمٜم٤م رضار سمـ سد، صمٜم٤م 

 .(6)قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ قمامر اًمدهٜمل، سمف ُمثٚمف 

وإؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، سمٕمْمٝمؿ قمغم ذط اًمّمحٞمحلم، 

 ؾمقى اسمـ سد< ىم٤مل مج٤مقم٦م: هق ُمؽموك ، وسمٕمْمٝمؿ: ًمٞمس سمث٘م٦م. 

ورُمل سم٤مًمتِمٞمع، ويم٤من  صدوق فف أوهٚم وخىٖ،سمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: اًمٙمـ ىم٤مل 

 قم٤مروم٤ًم سم٤مًمٗمرائض. 

 : صدوق ، ص٤مطم٥م ىمرآن وومرائض، يٙمت٥م طمديثف، وٓ حيت٩م سمف.وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ

إّٓ أّٟمف يروي اعم٘مٚمقسم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت، طمتك ،  ؾَٔف ظٚمل بٚفٍرائضوىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 

 اًم٤ًمُمع ؿمٝمد قمٚمٞمف سم٤مجلرح واًمقهـ. إذا ؾمٛمٕمٝم٤م

( ذم اًمدٓئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م >89يمام ىمد أظمرضمف أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم )

د سمـ يٕم٘مقب، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مّن، طمدصمٜم٤م أسمق أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛم

اجلقاب )إطمقص سمـ ضمقاب( طمدصمٜم٤م قمامر سمـ رزيؼ، قمـ قمامر اًمدهٜمل، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب 

 .اجلٕمد، ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة .6;544، رىمؿ: 9=: 54اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة .5;544، رىمؿ: 9=: 54اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن)ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (6)
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وم٘م٤مل ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ، إّن اهلل قمز وضمؾ ىمد أُمٜمٜم٤م ُمـ أن ئمٚمٛمٜم٤م، ومل ي١مُمٜم٤م ُمـ 

 أن يٗمتٜم٤م..< أرأي٧م إْن أدريم٧ُم ومتٜم٦م؟! 

 .ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سمٙمت٤مب اهلل

 ىم٤مل: أرأي٧م إن يم٤من يمّٚمٝمؿ يدقمقن إمم يمت٤مب اهلل؟!. 

ّٜٔ مع احلؼ»ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل:   .(5)شإذا اختِػ افْٚس ـٚن ابـ شّ

صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ< أسمق اجلقاب، ومٛمـ ومقىمف صم٘م٤مت قمغم ذط  هأىمقل: إؾمٜم٤مد

 ف أئّٛم٦م صم٘م٤مت طمّٗم٤مظ سم٢ممج٤مع . ُمًٚمؿ، وُمـ دوٟم

ٟمّص فم٤مهر، ش إذا اختِػ افّْٚس ـٚن ابـ شّّٜٔ مع احلّؼ : »وىمقل اًمٜمٌّل 

ؽ.  ًّ  ُمٓم٤مسم٘م٦م أو اىمتْم٤مًء، أّن قمٚمٞم٤ًم هق احلؼ، وم٤مطمٗمظ ومت

ّٕف يدور مع » ويمذا ىمقل طمذيٗم٦م:  وإيروا افٍئٜ افتل ؾٔٓٚ ابـ شّٜٔ ؾٚتًٌقهٚ: ؾ٘

 هر ذم اعمٓمٚمقب.ومٝمق ٟمّص فم٤مش ـتٚب اهلل حٔٞ مٚ دار

صمّؿ إذا يم٤من طم٤مل قماّمر هق هذا ، ومٙمٞمػ طم٤مل ؾمّٞمده وُمقٓه قمكّم؟!! وًمٚمٜمّملم 

 طمٙمؿ اًمرومع ، أو مه٤م يمذًمؽ ومٞمام اٟمٌٚم٩م .

  

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ودار اًمري٤من ًمٚمؽماث. 866: :ل ىمٚمٕمجل( دٓئؾ اًمٜمٌقة)ت: قمٌد اعمٕمٓم (5)
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 مع احلّؼ  ظعّ : شًد بـ أيب وّؿٚصحديٞ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم،  -يمام ذم يمِمػ إؾمت٤مر ًمٚمٝمٞمثٛمل )=زوائد اًمٌزار(–أظمرج اًمٌزار 

، صمٜم٤م ؾمٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل،  امإُم٤مم اًمٓمٞم٤مًمز() صمٜم٤م أسمق داود 

وم٠مشم٤مه اًمٜم٤مس يًٚمٛمقن قمٚمٞمف،  دظمؾ اعمديٜم٦م طم٤مضم٤مً  )هق ُمٕم٤موي٦م يمام ذم سم٘مٞم٦ّم اعمّم٤مدر(أّن ومالٟم٤ًم 

 .ومدظمؾ ؾمٕمد، ومًٚمؿ

: وهذا مل يٕمٜم٤م قمغم طم٘مٜم٤م، قمغم سم٤مـمؾ همػمٟم٤م، ىم٤مل: ومًٙم٧م قمٜمف )ُمٕم٤موي٦م( وم٘م٤مل

 ًمؽ ٓ شمتٙمٚمؿ؟!. ؾم٤مقم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م 

 طمتك اٟمجٚم٧م.  ٧ُم خْ ٟمَ وم٘م٤مل ؾمٕمد: ه٤مضم٧م ومتٜم٦م وفمٚمٛم٦م، وم٘مٚم٧م ًمٌٕمػمي: أخ أخ، وم٠مَ 

 وم٘م٤مل رضمؾ: إّّن ىمرأت يمت٤مب اهلل ُمـ أوًمف إمم آظمره، ومٚمؿ أر ومٞمف، أخ أخ!!. 

ىم٤مل: ومٖمْم٥م ؾمٕمد، وم٘م٤مل: أُم٤م إذا ىمٚم٧م ذًمؽ، وم٢مّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

 ش .ظع مع احلؼ، أو احلؼ مع ظّع حٔٞ ـٚن»

 ىم٤مل اًمرضمؾ: ُمـ ؾمٛمع ذًمؽ ُمٕمؽ؟!!. 

 ىم٤مل ؾمٕمد: ىم٤مًمف ذم سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م.

٠َمهل٤م، وم٘م٤مًم٧م: ىمد ىم٤مًمف رؾمقل اهلل ذم سمٞمتل.  ًَ  ىم٤مل: وم٠مرؾمَؾ إمم أم ؾمٚمٛم٦م، وم

 وم٘م٤مل اًمرضمؾ ًمًٕمد: ُم٤م يمٜم٧م قمٜمدي ىمط أًمقم ُمٜمؽ أن. 

 وم٘م٤مل ؾمٕمد: ومل؟!. 

 . (5)ىم٤مل: ًمق ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ اًمٜمٌل مل أزل ظم٤مدُم٤ًم ًمٕمكّم طمتك أُمقت

: رواه اًمٌزار، وومٞمف ؾمٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م، ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م ذم اعمجٛمع  ىم٤مل اهلٞمثٛمل

 .(5)رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل .6>76، رىمؿ : ;=:  8يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار )اهلٞمثٛمل(  (5)
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 حتريػ شٓؾ بـ صًٔٛ إػ شًد بـ صًٔٛ!!

، وىمقل اهلٞمثٛمل هذا هٗمقة حًـ دم أؿؾ تَٚديرهمٚ أخرجف افٌزار  إشْٚدىمٚم٧م: 

 .يمٌػمة قمغم طم٤مومظ ُمثٚمف

ٌّف إمم أّن أهؾ اًمٕمٚمؿ، ىمد شم٤م ىمروٟم٤ًم سمٕمد ىمرون، اخلٓم٠م سمٕمقا امإُم٤مم اهلٞمثٛمل قمغم هذا وأٟم

 .وُيٕمتذر ًمٚمجٛمٞمع أّن ؾمٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م ٓ شمقضمد ًمف شمرمج٦م هبذا امإؾمؿ

 ومٝم٤مك احلّؼ اًمٗمّمٞمح سمٌٞم٤من ُمٚمٞمح ..

سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل< وًمذًمؽ  شٓؾسمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل هذا، ُمّمّحػ  ؾًًد

 ىمريٜمت٤من واوحت٤من، وصم٤مًمث٦م ىم٤مـمٕم٦م ..

ٓمٞم٤مًمز راوي احلدي٨م أقماله هق ؾمٝمؾ سمـ ؿمٕمٞم٥م : ؿمٞمخ أيب داود اًمإوػ

 . (6)اًمٜمٝمٛمل. ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؾمٝمؾ سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل يمقذم،  روى قمٜمف أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز

أّن يمٚمٞمٝمام يٚم٘م٥م سم٤مًمٜمٝمٛمل، ويِمؽميم٤من ذم اؾمؿ إب ؿمٕمٞم٥م،  وافَريْٜ افثٕٜٚٔ:

 ٤م.دمه٤مومٞم٘مقى احت

ٜ افثٚفثٜ  ّّ ٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد اًم٘م٤مـمٕم٦م< ذيمره٤م اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمفُـ ث

سمـ ُمٜمّمقر، أٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أيب احلديد، أٟم٤م ضمدي أسمق سمٙمر، أٟم٤م أسمق 

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ سمنم، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ راؿمد اًمٓمؼمي سمّمقر وأمحد سمـ 

 شٓؾ بـ صًٔٛطم٤مزم سمـ أيب قمروة اًمٙمقذم ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق هم٤ًمن ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، ٟم٤م 

، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل اعمديٜمل ىم٤مل: طم٩م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ومٛمّر سم٤معمديٜم٦م، افّْٓل

...، ومجٚمس ذم جمٚمس ومٞمف ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

 .(7)وؾم٤مق ُمثٚمف 

                                                                                                                                             
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة.  56476، رىمؿ : :67:  ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.  =9>:  ، رىمؿ==5:  8اجلرح واًمتٕمديؾ  (6)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت.   7:4:  64شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (7)
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  .(5)< رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقنحًـوهذا امإؾمٜم٤مد أىمقل: 

، شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وهمػمه دون بف بٖشًٚ مٚ ظِّٝ : ومٞمفاًمذهٌل  وؾمٝمؾ ممدوح ىم٤مل

 . (6)ـمٕمـ 

وٟمِمػم أيْم٤ًم إمم أّن اسمـ ؾمٕمد أظمرج ذم ـمٌ٘م٤مشمف ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ 

 اهـ. وهق صمٜم٤مء . .(7)ٝمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل ، ويم٤من ٟم٤مزًٓ ومٞمٝمؿ ي١مُمّ 

  

                                                           
 صم٘م٦م صم٧ٌم قمغم ذط اًمِمٞمخلم.  مٚفؽ بـ إشامظٔؾ (5)

 ، هق : اعمدّن اهلذزم صم٘م٦م صم٧ٌم قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ظٌٔد اهلل بـ ظٌد اهلل

 طم٤مومظ مل خيرج ًمف اًمِمٞمخ٤من. صم٘م٦م أمحد بـ حٚزم بـ أيب ظروة، 

أمحد بـ ظٌد افقاحد بـ ، هق : اهلروي اعمٚم٘م٥م سمٖمٜمدر، وهق صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف. أبق ظٌد اهلل حمّد بـ يقشػ بـ بؼ

، وهق حمّد بـ أمحد افًدل، هق : أمحد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًٚمٛمل اًمٕمدل وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق. ضمّده هق : أيب احلديد

 صم٘م٦م سم٢مـمالق أيْم٤ًم. 

، هق : اًمٖم٤ًمّن اًمٜمحقي اًمٗم٘مٞم٦م، صم٘م٦م سم٢مـمالق، شمرضمؿ ًمف اسمـ قم٤ًميمر ذم ٟمٗمس شم٤مرخيف وم٘م٤مل : بـ مْهقر ظع بـ أمحد

 صم٘م٦م ُمتحرز ُمتٞم٘مظ ُمٜم٘مٓمع قمـ اًمٜم٤مس.   

 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل.:>، رىمؿ : =::  8شم٤مريخ امإؾمالم ًمٚمذهٌل )ت: سمِم٤مر قمقاد(  (6)

ذم شم٤مرخيف، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ،  شمرضمؿ ًمًٝمؾ اًمٜمٝمٛمل اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم، واًمٌخ٤مري

يمّٚمٝمؿ دون ـمٕمـ، وُمـ يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمف وم٠مىمؾ درضم٤مشمف أّٟمف ممّـ يٙمت٥م طمديثف طمتك ًمق مل حيت٩م سمف< وم٢مذا أوٞمػ إًمٞمف 

رواي٦م أيمثر ُمـ صم٘متلم قمٜمف، ُمٜمٝمؿ: امإُم٤مم اًمٓمٞم٤مًمز، وُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، وحمٌقب سمـ حمرز سمٞم٤مع اًم٘مقارير وهؿ 

وقمقن سمـ ؾمالم وهق صم٘م٦م قمغم ذط ُمًٚمؿ، وقمٌد اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب اًمْمٌل وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق  صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع،

ورزيؼ سمـ ُمروق اعم٘مرىء وهق صم٘م٦م صدوق و...، ومًتْمحك روايتف طمًٜم٦م ًمذاهت٤م < ٟم٤مهٞمؽ قمٜمٝم٤م ذم اًمِمقاهد 

 واعمت٤مسمٕم٤مت < وم٤مطمٗمظ.

ذم أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مراءة اعمتقاشمرة  قمغم أّن ؾمٝماًل هذا ُمـ ىمّراء اًم٘مرآن، قمرض قمغم قم٤مصؿ واسمـ قمّٞم٤مش، سمؾ وىمع

   .قمٜمٝمام< ومٝمذه اًم٘مرائـ سمٛمجٛمققمٝم٤م، شمقرث طمًٜمف طم٥ًم اًمّمٜم٤مقم٦م إن مل ٟم٘مؾ سمقصم٤مىمتف

٤ٌّمس(   (7)  . دار ص٤مدر  سمػموت .=65:  9ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  )ت: إؾمح٤من قم
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 صٚحٌْٚ ظذ احلؼ وهؿ ظذ افٌٚضؾ :ظاّمر حديٞ

وقمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٕماّمر: ىمد ل ذم جمٛمع اًمزوائد: هلٞمثٛمامإُم٤مم اىم٤مل 

 ؟!!.ه٤مضمر أسمق ُمقؾمك

واهلل ًمٞمخذًمـ ضمٜمده، وًمٞمٗمرن ضمٝمده، وًمٞمٜم٘مْمـ قمٝمده، واهلل إّّن ٕرى ىمقُم٤م  وم٘م٤مل:

ًٍٚت هجر، شواهلل فق ؿٚتِقا حتك بٌِقا بْٚ ًمٞميسمٜمٙمؿ رضسم٤م يرشم٤مب ًمف اعمٌٓمٚمقن، 

ٌَْٚفًِّٝ أّن   .(5) رواه افىزاين، ورجٚفف ثَٚت. ظذ افٌٚضؾ ظذ احلؼ وهؿ صِٚح

ُمػم أىمقل: مل أقمثر قمغم هذا احلدي٨م ذم ُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماّن< ومٚمٕمّٚمف مم٤ّم ـمٛمس سمٖمْم٤ًم ٕ

 ..قمٚمٞمف اًمًالم قمكمّ اعم١مُمٜملم 

هـ( ذم ذم يمت٤مسمف احلٚمٞم٦م ، قمـ 874ًمٙمـ صمّٛم٦م ـمريؼ رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مّن )

، صمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم اًمٕمٛمري، )=اًمٓمؼماّن(  دطمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحؿمٞمخف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب اًمرضم٤مء، صمٜم٤م أسمق ُمٕمنم، صمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو اًمْمٛمري، قمـ أيب 

ؾمٜم٤من اًمدؤزم ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل: رأي٧م قمامر سمـ ي٤مه دقم٤م 

ٞمقم أًم٘مك إطم٦ٌم سمنماب وم٠ميت سم٘مدح ُمـ ًمٌـ ومنمب ُمٜمف صمؿ ىم٤مل: صدق اهلل ورؾمقًمف، واًم

إن آظمر رء شمزوده ُمـ اًمدٟمٞم٤م »حمٛمدا وطمزسمف، إن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

، صمؿ ىم٤مل: واهلل ًمق هزُمقٟم٤م طمتك يٌٚمٖمقٟم٤م ؾمٕمٗم٤مت هجر ًمٕمٚمٛمٜم٤م أٟم٤م قمغم طمؼ، شوٞمح٦م ًمٌـ

 .(6)وهؿ قمغم سم٤مـمؾ

 .(7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل : رواه اًمٓمؼماّن وإؾمٜم٤مده طمًـ 

 (5)هـ(798ف صم٘م٤مت واسمـ أيب اًمرضم٤مء وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن)ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًم

 ، وروى قمٜمف صم٘مت٤من سمؾ أيمثر ، ومل يٓمٕمـ ومٞمف ـم٤مقمـ .

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر. ;5649، رىمؿ: >>8: ;( قمٌد اهلل اًمدرويشجمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت:  (5)

 . 585: 5وًمٞم٤مء طمٚمٞم٦م إ (6)

 .ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة . 59:69، رىمؿ: >=6: =( طم٤ًمم اًم٘مددجمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت:  (7)
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طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمد ، صمٜم٤م ذم إٟم٤ًمب ىم٤مل : هـ( =;6)وأظمرضمف اًمٌالذري 

ىم٤مل قمامر يقم  ، قمـ ؾمٚمٛم٦م اسمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل:لاًمٗمْمؾ سمـ ديملم، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُم

رىم٦م. اًمٔمٛمآن ىمد يرد اعم٤مء. اعم٤مء ُمقرود. اًمٞمقم أًم٘مك إطم٦ٌم: حمٛمدا اجلٜم٦م حت٧م اًم٤ٌم»صٗملم: 

فًِّٝ إٔٚ ظذ حؼ وأنؿ ظذ وطمزسمف. واهلل ًمق رضسمقٟم٤م طمتك يٌٚمٖمقٟم٤م ؾمٕمٗم٤مت هجر، 

. واهلل ًم٘مد ىم٤مشمٚم٧م هذه اًمراي٦م صمالث ُمرات ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُم٤م بٚضؾ

 . (6) شهذه اعمرة سم٠مسمرهـ وٓ أٟم٘م٤مهـ

: إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، واحليُمل صم٘م٦م قمٜمد إيمثر ، ؿمّذ ُمـ ىمٚم٧م 

 ـمٕمـ ومٞمف .

سمدل:  شُمْهَِِحْٚ»سمٚمٗمظ : -( ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 874أسمق ٟمٕمٞمؿ ) فأظمرضموىمد 

«ٌَْٚ طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل، صمٜم٤م يقٟمس، صمٜم٤م أسمق داود، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: أظمؼمّن قمٛمرو ىم٤مل:  -شصِٚح

قل: رأي٧م قمامر سمـ ي٤مه يقم صٗملم ؿمٞمخ٤م آدم ذم يده سمـ ُمرة، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م، ي٘م

إن هذه افرايٜ ؿد »احلرسم٦م، وإّن٤م ًمؽمقمد، ومٜمٔمر إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وسمٞمده اًمراي٦م، وم٘م٤مل: 

ؿٚتِتٓٚ مع رشقل اهلل ثالث مرات، واهلل فق رضبقٕٚ حتك يٌٌِقا بْٚ شًٍٚت هجر 

 .(7)شظذ احلؼ، وأّنؿ ظذ افوالفٜ ُمهَِِحْٚفًرؾٝ أّن 

وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ حمٛمد اًمدىم٤مق، صمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ 

، ُم٤م رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ حمٛمد اًمرىم٤مر، صمٜم٤م وه٥م سمـ ضمرير، وأسمق اًمقًمٞمد، قمـ ؿمٕم٦ٌم سمف ُمثؾ

 . (8)وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه

                                                                                                                                             
 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمّٞم٦م ، اهلٜمد . 4>597، رىمؿ: 9=: =صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (5)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.855رىمؿ : .5;5: 5أٟم٤ًمب إذا  )ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (6)

 ، رىمؿ : . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.   5;64:  8ّمح٤مسم٦م )ت: قم٤مدل اًمٕمزازي( ُمٕمروم٦م اًم (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.   >;:9، رىمؿ : 878:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (8)
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يٕمغم وأمحد سمـ رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز وأسمق ٤مل امإُم٤مم اًمٌقيٍمي ذم آحت٤م : ىم

 . (5)شمهِحْٔٚ»إمم: ش صٚحٌْٚ» طمٜمٌؾ سمًٜمد صحٞمح اهـ. ًمٙمـ، سمتحريػ ًمٗمظ: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: أظمؼمّن ىم٤مل :   شُمّمٚمحتٜم٤م»ىمٚم٧م وراوه اًمٓمٞم٤مًمز سمٚمٗمظ : 

قمٛمرو سمـ ُمرة، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م، ي٘مقل: رأي٧م قمامر سمـ ي٤مه يقم صٗملم ؿمٞمخ٤م آدم 

إن هذه »قمد ومٜمٔمر إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وسمٞمده اًمراي٦م وم٘م٤مل: وإن ذم يده احلرسم٦م وإّن٤م ًمؽم

ًمراي٦م ىمد ىم٤مشمٚمتٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالث ُمرات، واهلل ًمق رضسمقٟم٤م طمتك 

 . (6)شقمغم احلؼ وأّنؿ قمغم اًمْمالًم٦ممهِحتْٚ يٌٚمٖمقا سمٜم٤م ؾمٕمٗم٤مت هجر ًمٕمروم٧م أن 

 وهق ُمـ أؾمخػ اًمتحريػ..ىمٚم٧م : 

 ظذ احلؼ يدور مًف حٔٞ دار : ظعّ هـ(118)افنٓرشتٚين 

وًم٘مد يم٤من قمكم ىم٤مل امإُم٤مم أسمق اًمٗمتح، قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مّن ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ: 

 .(7)يدور احلؼ ُمٕمف طمٞم٨م دار ،ريض اهلل قمٜمف قمغم احلؼ ذم مجٞمع أطمقاًمف

  

                                                           
 .   دار اًمقـمـ، اًمري٤مض .6>7;، رىمؿ : 58:  >إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )ت: أمحد قمٌد اًمٙمريؿ(  (5)

 دار هجر ، ُمٍم . . >;:، رىمؿ: 78: 6)ت: حمٛمد اًمؽميمل( ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز (6)

 ُم١مؾم٦ًم احلٚمٌل.. 547: 5اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  (7)
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 مع افٌْل وابـ افًٚص ظاّمر ؿٚتؾ رايٜ مًٚويٜ 

ي، طمدصمٜمل أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز طمدصمٜمل روح سمـ قمٌد اعم١مُمـ اًمٜميىم٤مل اًمٌالذري : 

رأي٧م قمامر سمـ  أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، أٟم٠ٌمّن قمٛمرو سمـ ُمرة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل:

 .٤م ًمؽمقمدي٤مه يقم صٗملم ؿمٞمخ٤م آدم ذم يده احلرسم٦م وإّّن 

ًم٘مد ىم٤مشمٚم٧م هذه اًمراي٦م ُمع رؾمقل :  -ورأى ُمع قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص راي٦م-قماّمر  وم٘م٤مل

ث ُمرات، واهلل ًمق رضسمقٟم٤م طمتك شمٌٚمٖمقا سمٜم٤م ؾمٕمٗم٤مت هجر اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمال

 .(5) ًمٕمٚمٛم٧م أٟم٤م قمغم احلؼ وأّنؿ قمغم اًمْمالل

طمدصمٜم٤م أسمق داود ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، هـ( ذم ُمًٜمده ىم٤مل : 648وأظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز)

ىم٤مل: أظمؼمّن قمٛمرو سمـ ُمرة، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٛم٦م، ي٘مقل: رأي٧م قمامر سمـ ي٤مه يقم 

يده احلرسم٦م وإّن٤م ًمؽمقمد ومٜمٔمر إمم قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وسمٞمده اًمراي٦م صٗملم ؿمٞمخ٤م آدم وإن ذم 

 . (6) ...إن هذه ًمراي٦م ىمد ىم٤مشمٚمتٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمالث ُمرات»وم٘م٤مل: 

اسمـ ؾمٚمٛمف صدوق صم٘م٦م ، شمٖمػم طمٗمٔمف ومٞمام ىم٤مل  ..<طمًـُم٘مٌقل ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده 

 .، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمحاًمٌٕمض 

 

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.:>7رىمؿ : .;75:  6أٟم٤ًمب إذا  )ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (5)

 دار هجر ، ُمٍم . . >;:، رىمؿ: 78: 6ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز)ت: حمٛمد اًمؽميمل(  (6)



  أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع    ........................................................................     121

 ش...جزائٔؾ ظـ ئّْف :»احلًـتٌك حديٞ ادج

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل، طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م، 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اعمزّن، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ هٌػمة سمـ 

يٚ أهّيٚ افْٚس، »وم٘م٤مل:  يريؿ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف خيٓم٥م اًمٜم٤مس

َد ؾٚرؿُؿ بٕٚمس رجؾ مٚ شٌَف إوفقن بًِؿ، وٓ يدرـف أخرون: إْن ـٚن رشقل ف

اهلل يًٌثف ادًٌٞ ؾًٔىٔف افرايٜ، ؾام يرجع حتك يٍتح اهلل ظِٔف، إّن جزيؾ ظـ ئّْف، 

ومُٔٚئٔؾ ظـ يًٚره، مٚ ترك صٍراء وٓ بٔوٚء إّٓ شٌع مئٜ درهؿ، أراد أن ينسي هبٚ 

 .(5)شخٚدمًٚ 

( ذم اعمًٜمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، 685د )ورواه أمح

 قمـ قمٛمرو سمـ طمٌٌم ُمثٚمف.

:إؾمٜم٤مده . وىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(6)طمًـىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده  

 .(7)صحٞمح

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ذيؽ، قمـ ىم٤مل: ُمـ اعمًٜمد أمحد ذم ُمقوع صم٤من امإُم٤مم ورواه 

  سمف ُمثٚمف. أيب إؾمح٤مق

 . (9). وُمثٚمف ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر (8) طمًـ: إؾمٜم٤مده ىم٤مل إرٟم١موط

٤ٌّمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح ُمثٚمف وأظمرج أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ  .  (:). ىم٤مل وص قم

                                                           
 . =;:  7 ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .64;5، رىمؿ : ;68:  7ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (6)

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .64;5، رىمؿ : 787:  6ُمًٜمد أمحد )ت: ؿم٤ميمر(   (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .=5;5، رىمؿ : ;68:  7ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (8)

 اًم٘م٤مهرة . . دار احلدي٨م،=5;5، رىمؿ : 787:  6ُمًٜمد أمحد )ت: ؿم٤ميمر(   (9)

٤ٌّمس(   (:)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .66=، رىمؿ : >98:  5ومْم٤مئؾ أمحد )ت: وص قم
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وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ىم٤مل: 

ؽدا رجاًل حيٛ  ٕظىغ افرايٜ»طمدصمٜم٤م يقٟمس، قمـ أيب إؾمح٤مق سمف سمزي٤مدة : وإن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف ؾَٚتؾ جزيؾ ظـ ئّْف، ومُٔٚئٔؾ ظـ يًٚره، ثؿ ٓ ترد، يًْل 

 . (5)ش رايتف، حتك يٍتح اهلل ظِٔف

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

ش يٚ أهّيٚ افْٚس، فَد ؾٚرؿُؿ بٕٚمس: »وىمد ئمٝمر أّن ىمقل اعمجتٌك احلًـ 

 ..يدّل قمٚمٞمف ش !!.ؿُؾٚرؿ»بدل: ش ِتؿؿت:» حمّر ، واًمّمحٞمح

( ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًم٤ًمُمل، طمدصمٜم٤م ؾمٙملم سمـ قمٌد ;74ُم٤م أظمرضمف أسمق يٕمغم )

اًمٕمزيز، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ قمكّم ىم٤مم طمًـ سمـ قمكم ظمٓمٞم٤ًٌم، 

فِٜٔ ٕزل ؾٔٓٚ أمٚ بًد، واهلل فَد ؿتِتؿ افِِٜٔ رجاًل: دم »ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمّؿ ىم٤مل: 

 ش. افَرآن، وؾٔٓٚ رؾع ظًٔك ابـ مريؿ، وؾٔٓٚ ؿتؾ يقصع بـ ٕقن ؾتك مقشك ظِٔف افًالم

 .(6)ىم٤مل طمًلم أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح

( سم٢مؾمٜم٤مد آظمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمكم، ىم٤مل: 6=6وىمد مجع سملم اًمٚمٗمٔملم اًمٌزار )

٤مًمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل ٟم٤م أسمق قم٤مصؿ، ىم٤مل: ٟم٤م ؾمٙملم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ىم٤مل: طمدصمٜمل طمٗمص سمـ ظم

 أيب ظم٤مًمد سمـ طمٞم٤من، ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مم احلًـ سمـ قمكمّ 

ؿد ؿتِتؿ واهلل افِِٜٔ رجاًل، دم افِِٜٔ افتل إٔزل ؾٔٓٚ افَرآن، وؾٔٓٚ رؾع »ظمٓمٞم٤ًٌم، وم٘م٤مل: 

ف، ظًٔك ابـ مريؿ، وؾٔٓٚ ؿتؾ يقصع بـ ٕقن ؾتك مقشك...، واهلل مٚ شٌَف أحد ـٚن ؿٌِ

وٓ يدرـف أحد ـٚن بًده، واهلل إن ـٚن رشقل اهلل فًٌٔثف دم افنيٜ، جزيؾ ظـ ئّْف 

 ش. ومُٔٚئٔؾ ظـ يًٚره

 . (7)إشْٚده صٚفحىم٤مل اًمٌزار: 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 798>، رىمؿ : :85:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ) ت : إرٟم١موط(  (5)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ .;9;:، رىمؿ : 568:  56ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .5784، رىمؿ : =;5:  8ر )حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل( ُمًٜمد اًمٌزا (7)
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( ذم اعمّمٜمّػ ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، 679وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )

ىمتؾ قمكم وم٘م٤مل قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ قم٤مصؿ سمـ وٛمرة ىم٤مل: ظمٓم٥م احلًـ سمـ قمكّم طملم 

يٚ أهؾ افُقؾٜ أو يٚ أهؾ افًراق، فَد ـٚن بغ أطٓرـؿ رجؾ ؿتؾ افِِٜٔ، أو أصٔٛ »ومٞمف: 

افٔقم، مل يًٌَف إوفقن بًِؿ وٓ يدرـف أخرون.. ـٚن افٌْل إذا بًثف دم هيٜ، ـٚن 

 . (5)شجزيؾ ظـ ئّْف ومُٔٚئٔؾ ظـ يًٚره ، ؾال يرجع حتك يٍتح اهلل ظِٔف

طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى قم٤مصؿ اًمًٚمقزم،  أىمقل: إؾمٜم٤مده

مل خيرضم٤م ًمف، وهق قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمٜم٘مد: صم٘م٦م، صدوق، ٓ سم٠مس سمف، شمٙمّٚمؿ ومٞمف سم٤مًمٞمًػم. 

 ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم ُم٣م طم٤مًمف ..وذيؽ صم٘م٦م 

 حديٞ احلًـ دفٔؾ ظذ ظهّٜ ظع

ْف ومُٔٚئٔؾ ـٚن افٌْل إذا بًثف دم هيٜ ـٚن جزيؾ ظـ ئّ: »ىمقل احلًـ 

قمدم ُمع اًمتٕمٞملم سمِمخص أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم، فم٤مهر ذم قمّمٛمتف< رضورة  شظـ يًٚره

 .سمٜمحق آؾمت٘مالل ذم همػم اًمٜمٌل اعمٕمّمقم ،قم٘مالً اُمتٜم٤مقمف سمؾ ، ذقم٤ًم وىمققمف 

سم٤مًميورة، ومٌ٘مٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م< واحلدي٨م ًمف قمٚمٞمف اًمًالم واًمٜمٌّقة ُمٜمٗمٞم٦ّم قمـ قمكّم 

، وؾمت٠ميت امإؿم٤مرة إمم إدًم٦م اعمتقاشمر ة ذم قمّمٛم٦م ..طمٙمؿ اعمرومقع قمـ اًمٜمٌل ومٞمام هق واوح

 قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم، ذم ومّمؾ اًمٕمّمٛم٦م ..

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. 8=764، رىمؿ : =:7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت: يمامل يقؾمػ احلقت(  (5)
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 وظهٔٚن ـّؾ إّمٜ خالصٜ افٍهؾ: ظهّٜ ظّع 

< ومٚم٘مد ظمٚمّمٜم٤م ُمـ جمٛمقع إطم٤مدي٨م أٟمٗم٦م ذم هذا شمٕم٤ممم  إّٓ ُمـ قمّمؿ اهلل

همػم ُمدومقع قمٜمد احلّذق اًمٗمّمؾ، طمتك ُمع شم٤ٌميٜمٝم٤م اجلزئل، إمم ُمٕمٜمك ٟمٌقّي ُمِمؽمك ُمتقاشمر، 

 أهؾ اًمٌّم٤مئر ..

أّن قمٚمٞم٤ًم ُم٤م ؿمٝمر اًمًٞمػ ذم  -ُمتقاشمرًا شمقاشمرًا ُمٕمٜمقي٤مً –ٕهؾ آٟمّم٤م  اٟمٌٚم٩م ومٚم٘مد 

ٜم٤مصٌل، اًمقمٜم٤مد إّٓ سم٠مُمر ٟمٌقي، وًمٞمس إضمتٝم٤مدًا سم٤مًمرأي، يمام هق  وهمػمهؿ وضمقه اًم٘مرؿمٞملم

ـّ اجل٤مهؾ اًمٖمٌّل   .. أو فم

ُمـ اعمٕمروم٦م اًمٜمٌقّي٦م، ىم٤مـمع سمٕمّمٛم٦م قمكّم سمٜمٞم٤من  -سمام هق جمٛمقع-ومٛمجٛمقع ُم٤م هدٟم٤مه 

ظّع مع افَرآن وافَرآن مع ظع فـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظع »قمٚمٞمف اًمًالم < وم٘مقل اًمٜمٌل: 

 ٓ ُمٕمٜمك ًمف همػم ذًمؽ .. شاحلقض

 .  شظع مع احلؼ واحلؼ مع ظعّ »ؾمٞمام ًمق وّؿ إًمٞمف: 

 . ش ظِٔفـٚن جزيؾ ظـ ئّْف ومُٔٚئٔؾ ظـ يًٚره، ٓ يرجع حتك يٍتح اهلل» و:

 . شإٔٝ مع احلؼ واحلؼ مًؽ حٔٞ مٚ دار»و: 

 . شواهلل مٚ وّؾ، وٓ وّؾ بف»و: 

واهلل مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ، وٓ أوّؾ يب، »:  ويمذًمؽ ىمقل قمكمّ 

 ... . شوٓ ًٕٔٝ مٚ ظٓد إيلّ 

مـ أضٚع » اًمّمحٞمح:  ىمقل اًمٜمٌل -مإصم٤ٌمت اًمٕمّمٛم٦م ومام دوّن٤م-وُمـ ذًمؽ 

مـ ؾٚرق ظًِٔٚ ؾٚرؿْل، ومـ ؾٚرؿْل ؾٚرق »: واًمّمحٞمح أظمر. شاهللظًِّٔٚ ؾَد أضٚع 

وؾمٜمٕمرض هلام وًمٖمػممه٤م ذم  اًمٗمّمقل أشمٞم٦م، وم٤مٟمتٌف عم٤م يٜمٌٖمل أن جيٛمع واطمٗمٔمف، إذ  ش...اهلل

 ٓ يًقغ شمٜم٤مد هذا  ..
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؟!!!. فُـ فق أؽّوْٚ ظـ ـّؾ هذا: ؾًّع  ـْ  ؿٚتؾ َم

 ..اعمقمم قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ًم٘مد ىم٤مشمؾ 

وىمد ٟمص اًمٜمٌل أٟمف يم٤مومر. يمام ىمد قمّرض قماّمر أّٟمف ُمـ ُمٜم٤موم٘مل اًمٕم٘م٦ٌم آصمٜمل ُمٕم٤موي٦م 

 قمنم..

أٟمف اسمـ زٟم٤م. يمام أّٟمف ُمـ وىم٤مشمؾ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، وىمد ٟمص إُم٤مُمٜم٤م احلًـ

 ُمٜم٤موم٘مل اًمٕم٘م٦ٌم آصمٜمل قمنم ..

وىم٤مشمؾ قم٤مئِم٦م وطمًٌٝم٤م طمدي٨م احلقأب، سمؾ طم٥ًم والهل٤م ٟمّص أيب سمٙمرة قمـ 

شمٕمريْم٤ًم سمٕم٤مئِم٦م، ويمذا طمدي٨م احلٛمػماء  قمـ  شح ؿقم وّفقا أمرهؿ إمرأةمٚ أؾِ»اًمٜمٌل: 

 ..اًمٜمٌل،  وقمغم ُمٜمقاًمف طمدي٨م محػماء إرم قمـ قمكم

وىم٤مشمؾ اًمزسمػم وىمد ٟمص اًمٜمٌل أٟمف فم٤ممل. واسمٜمف قمٌد اهلل وىمد ٟمّص اًمٜمٌل أٟمف ُمٚمحد  

٦م ُم٤مرق احلرم قمٚمٞمف قمذاب قمٔمٞمؿ. وذا اًمثدي٦م وىمد ٟمّص اًمٜمٌل أّٟمف ؾم٥ٌم اومؽماق هذه إُم

 ظم٤مرج ُمـ اًمديـ... .

ومتذيّمر هذه إصقل اًمٜمٌقّي٦م اًمث٤مسمت٦م، واعمًٚمامت اًمًاموّي٦م اًمٜم٤مصٕم٦م، عم٤ّم شم٘م٤مرن سملم 

وشم٤مريخ ظمّمقُمف، وٓ يًتٖمٗمٚمٜمّؽ اعمتٜمٓمٕمقن اجل٤مهٚمقن سم٤مجلزئٞم٤مت اًمتل  شم٤مريخ قمكمّ 

 .ٓ ـم٤مئؾ حتتٝم٤م 
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ًٚ!! خهقم ظّع   محَك : أتٌٚع اجلّؾ ّٕقذج

، )إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم( ومحدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق اًمٗم٘مٞمفًتدرك ىم٤مل: أظمرج احل٤ميمؿ ذم اعم

، صمٜم٤م )سمـ ص٤مًمح إؾمدي ، إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم( ، ىم٤مٓ: صمٜم٤م سمنم سمـ ُمقؾمك)إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم(وقمكم سمـ محِم٤مذ

، )سمـ قمٞمٞمٜم٦م إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم خ م( ، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من)قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك، إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم خ(احلٛمٞمدي

)اًمٌٍمي ، إُم٤مم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م احلًـ  )اًمٌٍمي صم٘م٦م خ(يٕمٜمل إهائٞمؾ سمـ ُمقؾمك صمٜم٤م أسمق ُمقؾمك

 !.ٙمؿ؟سم وم٘م٤مل هلؿ اًمٜم٤مس: ُم٤م ضم٤مء، ي٘مقل: ضم٤مء ـمٚمح٦م واًمزسمػم إمم اًمٌٍمة  صم٘م٦م ُمِمٝمقر خ م(

 .ىم٤مًمقا: ٟمٓمٚم٥م دم قمثامن

: أي٤م ؾمٌح٤من اهلل، أومام يم٤من ًمٚم٘مقم قم٘مقل ومٞم٘مقًمقن: واهلل ُم٤م اًمٌٍمي ىم٤مل احلًـ 

  !!.يمؿ؟ىمتؾ قمثامن همػم

٤م إمم اًمٙمقوم٦م، وُم٤م يم٤من ًمٚم٘مقم قم٘مقل ومٞم٘مقًمقن: أهّي  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ومٚمام ضم٤مء قمكمّ 

 .٤م واهلل ُم٤م وٛمٜم٤مكاًمرضمؾ إٟمّ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري .

وهذا سمره٤من آظمر أّن أقمداء قمكّم وُمٜم٤موؤوه مح٘مك ٓ قم٘مقل هلؿ ، قمالوة قمغم يمقّنؿ 

ىمد ُمّر أّن سمٕمْمٝمؿ اسمـ زٟم٤م ُمٚمٕمقن قمغم  سمٕمْمٝمؿ أظم٤مسم٨م أرضم٤مس، وسمٕمْمٝمؿ ٟمقاص٥م، سمؾ

 .. ًم٤ًمن رؾمقل اهلل

فـ »يِمٝمد ًمٙمّؾ ُم٤م ُمّر ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة ىم٤مل:ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

: ومٚمام ىمدُم٧م قم٤مئِم٦م ذيمرت ىمقل رؾمقل اهلل أسمق سمٙمرة  ىم٤مل .شقا أمرهؿ امرأةيٍِح ؿقم وفّ 

 .ومٕمّمٛمٜمل اهلل سمف
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< وىمد ة ًمٞمس ُمٕمٝم٤م ومالح، سمٖمْم٤ًم ًمٕمكمّ ىمٚم٧م: ومٛمٕمٜم٤مه أّّنؿ سم٤مقمقا قم٘مقهلؿ ُٓمرأ

ٌِِف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  ِْ ِف َوَؿ ًِ
ّْ ٍؿ َوَخَتَؿ َظَذ َش ِْ ُف اهللَُّ َظَذ ِظ َِّ ُف َهَقاُه َوَأَو َذ إهَِلَ َ ـِ اختَّ َٝ َم َأَؾَرَأْي

ُرونَ  َـّ ِد اهللَِّ َأَؾاَل َتَذ ًْ ِديِف ِمـ َب ـ هَيْ َّ ِه ِؽَنَٚوًة َؾ َؾ َظَذ َبَكِ ًَ  . (5)َوَج

ـُ يمام ىمد ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمٌ٘مرة:  ْح َٕ اَم  َّٕ ُدوْا دِم إَْرِض َؿُٚفقْا إِ ًِ ٍْ ْؿ َٓ ُت َوإَِذا ؿَِٔؾ هَلُ

ُرونَ ، ُمْهُِِحقنَ  ًُ ُدوَن َوَفـُِـ َّٓ َيْن ًِ ٍْ ُْؿ ُهُؿ اْدُ  . َأٓ إِنَّ

ٚمقك ىمٚم٧م: وخترجيف يمام أوم٤مد سمٕمض قمٚمامء اًمتٗمًػم، قمالوة قمغم قمٚمامء إظمالق واًمً

واحلٙمٛم٦م، أّن امإٟم٤ًمن إذا شمرك اًمٕمٛمؾ سمام جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف ُمـ قمٚمٛمف، طمّمٚم٧م قمٜمده ُمٚمٙم٦م 

سمؾ سمٖمض أهٚمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ، ُمْم٤مدة ًمٚمٗمٓمرة< ٟمتٞمجتٝم٤م آؾمتٞمح٤مش ُمـ احلّؼ 

وقمٜم٤مد ضمّؾ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمّمالة اًمٌؽماء قمغم ُمدى أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم إمم اًمٞمقم ظمػم دًمٞمؾ، 

 وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمتٓمقيؾ.

                                                           
 .67اجل٤مصمٞم٦م :  (5)



 

  

 

 

 

 

 

 بع ًٚافٍهؾ اف

  ظعّ أمر ادٗمْغ مْٚؿٛ 
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 ٕص افهحٚيب أيب افىٍٔؾ دم مْٚؿٛ ظع 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٝمر، قمـ ومٓمر، قمـ أيب ( هـ679)سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اأظمرج 

فَد جٚء دم ظّع مـ ادْٚؿٛ، مٚ فق أّن مًٌَْٚ »اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ىم٤مل: 

 .(5) شٕوشًٓؿ خراً  مْٓٚ ؿًؿ بغ افّْٚس،

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري ُم٘مروٟم٤ًم، ومل ، ؾمقى ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اعمخزوُمل< اجلٛمٝمقر قمغم أّٟمف صم٘م٦م 

 .٤م أسمق اًمٓمٗمٞمؾ، ومّمح٤ميب خيرج ًمف ُمًٚمؿ، ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت.وأُمّ 

طمدصمٜم٤م حيٞمك، قمـ ومٓمر، طمدصمٜم٤م أسمق اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل:  وىمد أظمرج امإُم٤مم أمحد ىم٤مل:

 . (6)ُمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ومٓمر وهق سيح ذم ؾمامع، ىمٚم٧م ٓسمـ قم٤ٌمس....

 وحيٞمك هق امإُم٤مم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مّٓم٤من .

 واًمزسمدة: ومٝمذه ومْمٞمٚم٦م يٕمجز قمـ قماله٤م اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن< إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمرون

 .؟!!واعمٜم٤موم٘ملمومٙمٞمػ سم٤مًمٓمٚم٘م٤مء ، 

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، يمامل يقؾمػ احلقت .7;7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. 5;8:  7ُمًٜمد أمحد   (6)

 . 9>6:  6وىمد سح سم٤مًمًامع أيْم٤ًم، يمام ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي 
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 ٌؾ: مٚ ورد ٕحد مـ افٍوٚئؾ، مٚ ورد فًّع.أمحد بـ حْ

ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد: ؾمٛمٕم٧م أمحد ذم يمت٤مسمف اًمًػم ىم٤مل اًمذهٌل 

سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: ُم٤م ورد ٕطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ، ُم٤م ورد ًمٕمكم ريض 

 .(5)اهلل قمٜمف

ـ طمٜمٌؾ وإؾمامقمٞمؾ ضم٤مزُم٤ًم: وىم٤مل أمحد سم( هـ8:7)وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب 

ُم٤م روي ذم  بٕٚشٕٚٔد احلًٚن: مل يرو رم ومْم٤مئؾ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م (6)سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض

 (7)ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ويمذًمؽ ىم٤مل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜم٤ًمئل رمحف اهلل

 . ٟمتٝمك ىمقل اسمـ قمٌد اًمؼم.ا

وأسمق قمكم وىم٤مل امإُم٤مم اسمـ طمجر ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل أمحد وإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض واًمٜم٤ًمئل 

 .(8)، أيمثر مم٤ّم ضم٤مء ذم قمكمّ بٕٚشٕٚٔد اجلٔٚداًمٜمٞم٤ًمسمقري: مل يرد ذم طمؼ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ًٚ: ( هـ900)وؿٚل اإلمٚم افًٔقضل  ىم٤مل أمحد واًمٜم٤ًمئل وهمػممه٤م: دم افتقصٔح جٚزم

 .(9)، أيمثر مم٤ّم ضم٤مء ذم قمكّم بٕٚشٕٚٔد اجلٔٚدمل يرد ذم طمؼ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

                                                           
 .  اًمرؾم٤مًم٦م، ت : إرٟم١موط .=67ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )=اجلٚمد إول، اًمراؿمدون( :  (5)

م، أسمق إؾمح٤مق ( : امإُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، احل٤مومظ، ؿمٞمخ امإؾمال 9;5، رىمؿ : =77:  57ىم٤مل اًمذهٌل ) ذم اًمًػم  (6)

 إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق...، اعم٤مًمٙمل، ىم٤ميض سمٖمداد، وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .

 . دار اجلٞمؾ سمػموت، ت : قمكم اًمٌج٤موي .5559:  7آؾمتٞمٕم٤مب )اسمـ قمٌد اًمؼم(  (7)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت .5;:  ;ومتح اًم٤ٌمري  (8)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت .5;:  ;ومتح اًم٤ٌمري  (9)
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ىم٤مل أمحد، واًمٜم٤ًمئل جٚزمًٚ دم ادرؿٚة: ( هـ0101)ي افَٚري احلٍْل وؿٚل ادال اهلرو

أيمثر مم٤ّم ضم٤مء ذم قمكم يمرم اهلل  بٕٚشٕٚٔد اجلٔٚدوهمػممه٤م: مل يرد ذم طمؼ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 .ـ.اه(5)وضمٝمف 

: ىم٤مل امإُم٤مم أمحد: ُم٤م ضم٤مء ذم أطمد ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ضم٤مزُم٤مً ( هـ5475)وىم٤مل اعمٜم٤موي 

ُم٤م  بٕٚحٚديٞ احلًٚنٞم٤ًمسمقري: مل يرد ذم طمؼ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤مء ذم قمكم. وىم٤مل اًمٜم

 .(6)سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ورد ذم طمؼ قمكم

ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل أمحد وإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض واًمٜم٤ًمئل  (هـ5794)وىم٤مل امإُم٤مم إطمقذي 

، أيمثر ُم٤م ضم٤مء ذم بٕٚشٕٚٔد اجلٔٚدوأسمق قمكم اًمٜمٞم٤ًمسمقري: مل يرد ذم طمؼ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

سمـ صمامن اب سمـ ؾمٗمٞم٤من سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ قمروة ىم٤مل: أؾمٚمؿ قمكّم وهق قمكّم، وروى يٕم٘مق

 .(7)وهذا أرضمحٝمام وىمٞمؾ همػم ذًمؽ  .قمنم ؾمٜملم :ؾمٜملم وىم٤مل اسمـ إؾمح٤مق

ضم٤مزُم٤ًم: قمكم سمـ ( 5566)وىم٤مل امإُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل، حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمزرىم٤مّن 

وًملم، ورضّمح مج٤مقم٦م أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ، أسمق احلًـ، ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إ

أّٟمف أول ُمـ أؾمٚمؿ، أُمػم اعم١مُمٜملم، ُمٜم٤مىمٌف يمثػمة ضمدًا، طمتك ىم٤مل أمحد واًمٜم٤ًمئل وإؾمامقمٞمؾ 

 .(8)ُم٤م ورد ذم طمؼ قمكمّ  بٕٚشٕٚٔد اجلٔٚداًم٘م٤ميض: مل يرد ذم طمؼ أطمد 

، أيمثر أقماله أمحد سمـ طمٜمٌؾامإُم٤مم قمـ وعم٤م طمٙمل < ذم هذا أىمقل: ويمٚمامهتؿ يمثػمة

 ٤مٔيت: ـمري٘ملم أو صمالصم٦م يم ُمـ ـمريؼ، ه٤مك ُمٜمٝمام

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .75=7:  =ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح، ذح  (5)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م، ُمٍم، ت : ُم٤مضمد احلٛمقي .799:  8ومٞمض اًم٘مدير اعمٜم٤موي  (6)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .588:  54حتٗم٦م إطمقذي  (7)

 . اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت : ـمف ؾمٕمد .>74:  5ذح اًمزرىم٤مّن قمغم اعمقـّم٠م  (8)
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 افىريؼ إّول: ضريؼ احلٚـؿ افًْٔٚبقري ..

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًم٘م٤ميض أسم٤م احلًـ قمكم سمـ احلًـ اجلراطمل ( 849)أظمرج احل٤ميمؿ 

)طم٤مومظ صم٘م٦م إُم٤مم، وأسم٤م احلًلم حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر احل٤مومظ  (5))ٟمٌٞمؾ وم٤موؾ طمًـ اعمذه٥م، ؾمٞمؼ ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م(

) اعمًٜمد اعمحدث اًمث٘م٦م أسم٤م طم٤مُمد، حمٛمد سمـ ه٤مرون احليُمل، ي٘مقٓن: ؾمٛمٕمٜم٤م (6)حمدث اًمٕمراق(

 (8) )امإُم٤مم، احل٤مومظ، اًم٘مدوة، ؿمٞمخ امإؾمالم(ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد   (7) امإُم٤مم(

: مٚ جٚء ٕحٍد مـ أصحٚب رشقل اهلل، مـ ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل

 .  (9)افٍوٚئؾ، مٚ جٚء فًعّ 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 (هـ:96)ابـ أيب يًذ اإلمٚم ضريؼ  ين:فىريؼ افثٚا

)سمٛمالطمٔم٦م ىم٤مل امإُم٤مم أسمق احلًلم، حمٛمد سمـ حمٛمد، اسمـ أيب يٕمغم ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م 

)اًمؼمُمٙمل، وم٘مٞمف صم٘م٦م طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ (هـ6=8)سمـ أمحد اًمقاؾمٓمل صم٘م٦م،: طمدصمٜم٤م سمريم٦م امإطم٤مًم٦م(

)اجلقهري، طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ اعمٖمػمة ( ٦7:7م، )همالم اخلالل صم٘مطمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  (889صدوق، 

ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م  (8>6)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م طمّج٦مىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق سمـ احلًـ احلريب  (>76صم٘م٦م، 

مٚ روي دم ي٘مقل:  (685)ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ (698)حمٛمد سمـ اعمٜمّمقر اًمٓمقد

أيب  ، مٚ روي ظـ ظع بـبٕٚشٕٚٔد افهحٚحؾوٚئؾ أحد مـ أصحٚب رشقل اهلل، 

  .(:)ضٚفٛ

 يِمٝمد ًمف ..، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم

                                                           
 .  :65:  8اعمٞمزان  ًم٤ًمن (5)

  اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.. >85:  :5ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (6)

 .  ، سمػموت. اًمرؾم٤مًم٦م69:  59ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  )ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (7)

 . 656:  56ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (8)

 رقمِمكم.  . ـمٌٕم٦م دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ت : يقؾمػ اعم>54:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (9)

 . دار اعمٕمروم٦م، حمٛمد اًمٗم٘مل.564:  6ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )ت: حمٛمد اًمٗم٘مل(  (:)



 

 

 

 344  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

 افىريؼ افثٚفٞ: ضريؼ ابـ اجلقزي 

ذم اعمٜم٤مىم٥م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أيب ( ;=9)أظمرج امإُم٤مم اسمـ اجلقزي 

)سمـ قمكم اًم٤ًمضمل،  ، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م اعم١ممتـ سمـ أمحد (997)احل٤مومظ سمـ ُمٕمٛمر اًمٕمٌدي، صدوقُمٜمّمقر

، ىم٤مل: أٟم٤م حمٛمد سمـ اًمقراق، ىم٤مل: أٟم٤م حمٛمد سمـ احلًلم اًمّمٜمٕم٤مّن،  (;94 احل٤مومظ امإُم٤مم اًمث٘م٦م، ،

ىم٤مل أٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ حمٛمد سمـ سمٚمٌؾ، ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٗمْمؾ اًمٓمقد، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد 

 اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: 

سمـ أيب  ، ُمثؾ ُم٤م ًمٕمكمّ بٕٚشٕٚٔد افهحٚح، مـ افٍوٚئؾُم٤م ٕطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، 

 .(5)ريض اهلل قمٜمفـم٤مًم٥م 

وصمّٛم٦م ـمرق أظمرى ٓ يًٕمٝم٤م اعم٘م٤مم< طمًٌٜم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ضمزوُم٤مت 

 اًمٕمٚمامء اقماله .

ٍٝ ٓ يَٚس هبؿ أحد .  أمحد بـ حٌْؾ: ظّع مـ أهؾ بٔ

امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ): ىمٚم٧م ٕيب (هـ4=6)ىم٤مل امإُم٤مم قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 : ُم٤م شم٘مقل ذم اًمتٗمْمٞمؾ؟!. (هـ685

 : ذم اخلالوم٦م أسمق سمٙمر، وقمٛمر وقمثامن. أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ىم٤مل

 وم٘مٚم٧م: ومٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟!. 

 .(6)يٚ بْل ظّع بـ أيب ضٚفٛ مـ أهؾ بٔٝ ٓ يَٚس هبؿ أحد: أمحد سمـ طمٜمٌؾ  وم٘م٤مل

  

                                                           
 ، اًم٤ٌمب اًمٕمنمون .5:7ُمٜم٤مىم٥م أمحد ٓسمـ اجلقزي )ت: ؾمٕمٞمد اًم٘مٗمؾ( :  (5)

  . =65. ُمٜم٤مىم٥م أمحد )اسمـ اجلقزي( : 564: 6ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمكم  (6)
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ّٜٔ افثالثٜ ظٌد اهلل بـ ظّر وؿٍٜ مع حديٞ   دم أؾوِ

ؿم٤مذان، طمدصمٜم٤م قمٌد أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ سمـ سمزيع، طمدصمٜم٤م 

اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن، قمـ قمٌٞمد اهلل، قمـ ٟم٤مومع، قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام، 

ٕسك أصحٚب  ظثامن، ثؿّ  ـّْٚ دم زمـ افٌْل ٓ ًٕدل بٖيب بُر أحدًا، ثّؿ ظّر، ثؿّ »ىم٤مل: 

 .(5)شافٌْل، ٓ ٍٕٚوؾ بْٔٓؿ

أمحد ىم٤مل:  فأظمرضمُم٤م  ىمٚم٧م: ومٞمف ٟمٔمر< ومٙم٠مّن احلدي٨م حمر  ُمٌتقر< يدل قمغم ذًمؽ

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد، قمـ قمٛمر سمـ أؾمٞمد، قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: يمٜم٤ّم ٟم٘مقل: ذم 

زُمـ اًمٜمٌل رؾمقل اهلل ظمػم اًمٜم٤مس، صمّؿ أسمق سمٙمر، صمّؿ قمٛمر< وًم٘مد أويت اسمـ أيب ـم٤مًم٥م صمالث 

إزّم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ: زّوضمف رؾمقل اهلل اسمٜمتف  ظمّم٤مل< ًمئـ شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥ّم 

 اهـ.  (6)، وأقمٓم٤مه اًمراي٦م يقم ظمٞمؼموشدَّ إبقاَب إّٓ بٚبف دم ادًجدًمف، ووًمدت 

 .(7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد وأسمق يٕمكم ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح

س سمف أطمد< رضورة أّن ُمٜم٘م٦ٌم اًمزواج ىمٚم٧م: ومٚمٕمؾ ُم٘مّمقد اسمـ قمٛمرأن قمٚمٞم٤ًم ٓ ي٘م٤م

 ؼم ، مم٤ّم ٓ يتثٜمك وٓ يتٙمررسمٗم٤مـمٛم٦م ًمتٚمد أسمٜم٤مءه ، وؾمد إسمقاب ، وإقمٓم٤مء اًمراي٦م يقم ظمٞم

يمام ىم٤مل وٓ ي٘مع إّٓ ُمّرة ، ًمذًمؽ ٓ ي٘م٤مس سمٕمكّم أطمد ُمـ اخلٚمؼ أمجٕملم إمم يقم اًمديـ ، 

 امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ومتدسمر.

  

                                                           
 ّمٓمٗمك، دار إصمر سمػموت .قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وُمدرؾم٦م اًمرؾمقل اعم  (5)

٤ٌّمس(   (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.99=، رىمؿ: ;:9: 6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )وص قم

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.   >=:8، رىمؿ: 564: =جمٛمع اًمزوائد )طم٤ًمم اًم٘مدد(   (7)
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 ًِّف بٚفَرآن وافيس افَٚضع ف ـٌٚر افهحٚبٜ بغ يدي ظّع 

ص٤مًمح، قمـ أسمٞمف،  أظمؼمٟم٤م حمٛمد، ىم٤مل: أٟم٠ٌم ويمٞمع، قمـ قمكم سمـىم٤مل امإُم٤مم اخلالل: 

)صح٤ميب، وًمد ذم هجرة  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اًم٘مرر، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش اًمزرىمل

٤م ىمقم ًمٜم٤م : أظمؼمّن قمـ هذا اًمرضمؾ، قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٢مٟمّ احلٌِم٦م، أُمف أؾمامء اًمتل ذم اًمٓمريؼ أيت(

إذا ىمرع  أظمٓم٤مر، وًمٜم٤م أطم٤ًمب، وٟمحـ ٟمٙمره أن ٟم٘مقل يمام ي٘مقل ه١مٓء. ىم٤مل: وم٘م٤مل: قمكمّ 

ؿراءة افَرآن، وؾَف دم افديـ، »ىم٤مل:  !.ىمرع إمم رضس طمديد. ىمٚم٧م: وُم٤م رضس احلديد؟

 . شوصجٚظٜ، وشامحٜ

 .(5) إشْٚده صحٔحىم٤مل اًمديمتقر قمٓمٞم٦م اًمزهراّن: 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜمل وُمـ ـمريؼ آظمر أظمرج امإُم٤مم اخلالل ىم٤مل: 

)قمٌد  ـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ اسمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: ىم٤مل اعمخزوُملأيب ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق حمٛمد اهلالزم ؾمٗمٞم٤من سم

: )سمٜم٧م ؾمٚمٛم٦م سمـ خمرسم٦م اًمتٛمٞمٛمّٞم٦م، صح٤مسمٞم٦م، ُمـ ُمٝم٤مضمرات احلٌِم٦م(: ىمٚم٧م جلديت أؾمامءاًمرمحـ سمـ احل٤مرث(

  ؟!.جي٤مًمًف إيم٤مسمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ُم٤م زم أرى قمٚمٞم٤مً 

دم مـ رضس ؿٚضع، ؾذـرت فف افَرابٜ، وافَدم  ، وـؿ فًعّ يٚ بْلّ » ىم٤مًم٧م:

 .(6) شوأصٔٚء، وافهٓر ، وافًامحٜ ، اإلشالم، وافٌذل فِامظقن 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ؾمقى اعمخزوُمل، صدوق .

أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب ىم٤مل: صمٜم٤م إؾمح٤مق يمام أظمرج اخلالل ىم٤مل: 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ  سمـ إسمراهٞمؿ اًمرازي يٕمٜمل ظمتـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ، ىم٤مل:

إؾمح٤مق، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث، قمـ ظم٤مًمد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو سمـ 

ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م: أٓ ختؼمّن قمـ أيب سمٙمر، 

أسم٤م سمٙمر يم٤مٟم٧م ًمف اًمًـ واًم٤ًمسم٘م٦م ُمع رؾمقل اهلل، شمقذم  ىم٤مل: إنّ  !.وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟

                                                           
 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض .>88. رىمؿ:  787: 6اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل)قمٓمٞم٦م اًمزهراّن(  (5)

 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض .894. رىمؿ:  785: 6ٕيب سمٙمر اخلالل)قمٓمٞم٦م اًمزهراّن( اًمًٜم٦م  (6)
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أرسمع وصمالصملم ؾمٜم٦م. ىمٚم٧م: أيب ـم٤مًم٥م اسمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م، وقمكم سمـ  أسمق سمٙمر()=رؾمقل اهلل وهق 

  ؟!!!اًمٜم٤مس ص٤مهمٞم٦م إمم قمكمّ 

ًىٜ دم افًْٛ، ٌأي ابـ أخل، ـٚن فف واهلل مٚ صٚء، مـ رضس ؿٚضع، اف»ىم٤مل: 

وؿرابتف مـ رشقل اهلل، ومهٚهرتف، وادًٚبَٜ دم اإلشالم، وافًِؿ بٚفَرآن، وافٍَف دم 

 .(5)شاحلرب، واجلقد دم ادٚظقن، وـٚن فف واهلل مٚ صٚء مـ رضس ؿٚضعافًْٜ، وافْجدة دم 

  

                                                           
 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض .=88. رىمؿ:  785: 6اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل)قمٓمٞم٦م اًمزهراّن(  (5)
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 أؾوؾ أهؾ ادديْٜ ابـ مًًقد: ظع 

سمـ طمٜمٌؾ ذم ومْم٤مئٚمف: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ امإُم٤مم أمحد ىم٤مل 

 أيب إؾمح٤مق، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: 

 . (5)بـ أيب ضٚفٛ ادديْٜ ظعّ  ـّْٚ ٕتحدث أّن أؾوؾ أهؾ

 .أىمقل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم إمج٤مقم٤مً 

 .وًمف صمالصم٦م ـمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم، ُمّر إّول أقماله

واًمث٤مّن أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم اًمزوائد ىم٤مل: طمدصمٜمل ضمدي ىم٤مل: 

–. وهق  صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وضمده (6)طمدصمٜم٤م أسمق ىمٓمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم سمف ُمثٚمف

 هق امإُم٤مم احل٤مومظ أمحد سمـ ُمٜمٞمع اًمٌٖمقي، جمٛمع قمغم وصم٤مىمتف . -ُّٕمف

اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ اجلٜمٞمد، أظمؼمٟم٤م امإُم٤مم وصمّٛم٦م صم٤مًم٨م أظمرضمف 

 .(7)حيٞمك سمـ اًمًٙمـ، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم سمف ُمثٚمف 

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار وومٞمف حيٞمك سمـ اًمًٙمـ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف ص٤مًمح 

 .(8)صم٘م٤مت ضمزرة وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف 

أىمقل: اعمديٜم٦م قم٤مصٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م اعم١مُمٜملم..< اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ 

< ومٕمكّم أومْمؾ دون يمالم  أهؾ إرض، ذاك اًمٕمٝمد ، أومْمؾ وإٟمّم٤مر، واعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ 

 .أهؾ إرض

وقمٛمر وقمثامن سمـ قمٗم٤من وهذا خيدش إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م اعمزقمقم ذم أومْمٚمٞم٦م أيب سمٙمر 

 اطمٗمظ.ع ووم، 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : وص قم٤ٌمس.  48::  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )امحد سمـ طمٜمٌؾ(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : وص قم٤ٌمس.  :8::  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )أمحد سمـ طمٜمٌؾ(  (6)

 .:5:5، رىمؿ : 99:  9ُمًٜمد اًمٌزار  (7)

 . 596:  =جمٛمع اًمزوائد  (8)
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 : ذم اًمٗمّمؾهـ( :89)مإُم٤مم اسمـ طمزمىم٤مل ا

ؾذهٛ  ،اظمتٚمػ اعمًٚمٛمقن ومٞمٛمـ هق أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم

أؾوؾ إمٜ  ومجٔع افنًٜٔ إػ أنّ  ،وبًض أهؾ ادًتزفٜ وبًض ادرجئٜ ،بًض أهؾ افًْٜ

ظـ بًض افهحٚبٜ ريض  وؿد رويْٚ هذا افَقل ٕهًٚ  :بًد رشقل اهلل ظع بـ أيب ضٚفٛ

 .ظْٓؿ وظـ مجٚظٜ مـ افتٚبًغ وافٍَٓٚء اهلل

ٝم٤م وسمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م وسمٕمض اعمرضمئ٦م إمم أن وذه٧ٌم اخلقارج يمٚمّ 

 .(5)أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل أسمق سمٙمر وقمٛمر

 ىمٚم٧م : ومال إمج٤مع ذم أّن أسم٤م سمٙمر أومْمؾ .

                                                           
 اخل٤مٟمجل اًم٘م٤مهرة. .  4=: 8اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ (5)

ـثر مـ داراعمٕم٤مر ، اًمري٤مض(  .6=7:، رىمؿ: 4>>: 57وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن )ذم ؾمٚمًٚم٦م  إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

ًٚ افًِػ ـٚ  ... .، ومٚمٞمس هذا سم٤مًمذي ي٘مدحٕقا يٍوِقن ظِٔ
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َّـ افًْٛ إػ إشامظٔؾ < ظّع ـٚفٌْلّ   متٔ

عمثؾ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وسم٘مّٞم٦م هذه اعمٜم٘م٦ٌم سمٞم٘ملم ، ٧م ثٌشمدون سم٘مّٞم٦م إُّم٦م، ٓ  

اقمتامدًا قمغم  اًمّمح٤مسم٦م أمجٕملم< وم٢مّٟمام حيٙمؿ سم٤مٟمت٤ًمب ىم٤ٌمئؾ ىمريش وهمػمهؿ مإؾمامقمٞمؾ 

وهل ُمع اقمت٤ٌمره٤م ذقم٤ًم، ٓ شمقرث قمٚماًم سمؾ فمٜم٤ًّم، وٓ شمٗمٞمد ي٘مٞمٜم٤ًم سمؾ  <اًمٔمقاهر اًمنمقمٞم٦ّم

ٌّدًا، يمام هق ُم٘مرر ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف< أُمّ  ٤م سمٜمق قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٙماّل، وًمٞمس إصم٤ٌمت هذا ًمٌٜمل شمٕم

قمٌد اعمٓمٚم٥م مم٤ّم اٟمٗمرد سمف اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ هل قم٘مٞمدة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمٌؾ همػمه، وهل 

 ُمًتقطم٤مة قمـ اًمٜمٌّقة< وم٤مؾمتققم٥م ُم٤م هق آت ..

أظمرج قمٌد اًمرزاق قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، أّن رضماًل ىم٤مل ٓسمـ قمٛمر: 

   ش.وم٠مقمتؼ احلًـ سمـ قمكم»إؾمامقمٞمؾ؟!!. ىم٤مل:  ضُمٕمٚم٧م قمكّم قمتؼ رىم٦ٌم ُمـ وًمد

ىم٤مل قمٛمر:  رىم٦ٌم ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ؟!!. وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: وىم٤مل رضمؾ ًمٕمٛمر: إّن قمكمَّ 

 .(5)شوم٠مقمتؼ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م»

 .أىمقل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، رضم٤مًمف أئّٛم٦م طمّٗم٤مظ صم٘م٤مت

إمم إؾمامقمٞمؾ همػم  وهق ٟمّص فم٤مهر ومٞمام ىمٚمٜم٤مه، وأّٟمف ٓ ي٘ملم ذم إٟمت٤ًمب آطم٤مد اخلٚمؼ

أّن  ، سمِمٝم٤مدة ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌّل  ظم٤مّص٦م، وسمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م قم٤مُّم٦م احلًٜملم وقمكم

 ..ُمٜمف  اهلل شمٕم٤ممم اصٓمٗمك سمٞم٧م سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م أو سمٜمل ه٤مؿمؿ ومجٕمؾ اًمٜمٌّل 

وذم أصؾ ُم٤م ىم٤مًمف قمٛمر، أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أمحد اًمقاؾمٓمل، 

ر، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مومع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌٞمدة سمـ أيب اًمًٗم

ؾمٛمٕم٧م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، يذيمر قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل إذا أشم٤مه رضمؾ ي٘مقل: 

 ش.ظِٔؽ بحًـ وحًغ»قمكّم رىم٦ٌم ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ؟!. ي٘مقل: 

 . (6)أىمقل: ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

                                                           
 . ت : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل .;5:45، رىمؿ : 5=8:  >ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (5)

 . 59544، رىمؿ : 9=5:  =، جمٛمع اًمزوائد ;::57، رىمؿ : 89:  57اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (6)
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 ؟!!. هذا ادًْك دم افًَٚئدمٚ افداظل حلؼؿد يَٚل: 

ىمٚمٜم٤م: اًمٜمٌل أضم٤مب قمـ ذًمؽ< ومٞمام أظمرضمف ُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مّن ىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م اسمـ ؾمٚمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل، قمـ أيب قمامر ؿمداد، أٟمف ؾمٛمع واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م 

مـ ـْٕٜٚ،  إن اهلل اصىٍك ـْٕٜٚ مـ وفد إشامظٔؾ، واصىٍك ؿرينًٚ »هلل ي٘مقل: رؾمقل ا

ؾٖٕٚ شٔد وفد آدم وٓ ؾخر،  واصىٍك مـ ؿريش بْل هٚصؿ، واصىٍٚين مـ بْل هٚصؿ:

 .(5)شل منٍعل صٚؾع، وأوّ وأّول مـ تْنؼ ظْف إرض، وأوّ 

. حٞمحص :أىمقل: صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، يمام ضمزم إرٟم١موط، وىم٤مل إًم٤ٌمّن

إّٓ أّن اهلل ظز وجؾ خِؼ »ُم٣م ُم٤م أظمرضمف امإُم٤مم اًمْمح٤مك قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: ىمد اهـ. و

خَِف ثّؿ ؾرؿٓؿ ؾرؿتغ، ؾجًِْل دم خر افٍريَغ، ثّؿ جًِٓؿ ؿٌٚئؾ ؾجًِْل دم خرهؿ 

ًٚ، ؾٖٕٚ خرـؿ بٔتًٚ وخرـؿ ًٍٕٚ   .(6)ش  ًؿٌِٜٔ، ثّؿ جًِٓؿ بٔقتًٚ ؾجًِْل دم خرهؿ بٔت

 : واًمٌٞم٧م هق سمٞم٧م قمٌد اعمٓمّٚم٥م< ًم٘مقًمف  ذط ُمًٚمؿ أيْم٤ًم. وهق صحٞمح قمغم

 وهق ُمؽمشم٥م قمغم اصٓمٗم٤مء سمٞم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ. شاصىٍٚين»

واصىٍٚين مـ بْل : »اًمًٞم٤مدة قمغم آصٓمٗم٤مء ذم ىمقًمف اًمٜمٌل تٗمريعوم

ة هق ُمـ شمٗمريع اعمٕمٚمقل قمغم اًمٕمّٚم٦م..< أي أّن اًمٜمٌقّ ..ش ؾٖٕٚ شٔد وفد آدم وٓ ؾخر. هٚصؿ:

أو امإُم٤مُم٦م أو اخلالوم٦م اًمنمقمّٞم٦م سم٤مـمٚم٦م هبذا اًمٜمّص، إذا زقمٛمٝم٤م ُمـ ٓ ي٘ملم ذم ٟمًٌف أوًٓ، 

وُمـ مل يّمٓمٗمف اهلل صم٤مٟمٞم٤ًم، وٓ ظمال  أّن يمّؾ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م أـمٝم٤مر ُمٓمٝمرون أصالسم٤ًم 

 -سمِمٝم٤مدة آي٦م اًمتٓمٝمػم وهمػمه٤م-أُّم٤م آصٓمٗم٤مء، ومٝمق سمٕمد اًمٜمٌل اًمٜم٥ًم،  قُمتٞمّ٘مٜموأرطم٤مُم٤ًم 

حمّٛمد وقمكّم واحلًـ واحلًلم وؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم  ،ظمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م ُمتٞم٘مـ ذم

، أُم٤م ُمثؾ أيب هل٥م ومخ٤مرج ختّمّم٤ًم قمـ حمؾ وم٤مـمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ظم٤مّص٦م

 .اًمٙمالم سمٙمٗمره، ًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ ُمتٞم٘مـ اًمٜم٥ًم

                                                           
 . :;66، رىمؿ : 6>;5:  8صحٞمح ُمًٚمؿ )وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض .884، رىمؿ : >75:  5)ت: سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ اجلقاسمرة(  أطم٤مد واعمث٤مّن  (6)
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٤ٌّمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: سمواعم٘م٤مم ٓ يًٛمح  إّن اهلل  ٤مًمًٌط ًمٙمـ طمًٌٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قم

وم٘مد ىم٤مل: اعم١مُمٜمقن ُمـ آل   ٍك آدم وٕقحٚ وآل إبراهٔؿ وآل ظّران ظذ افًٚدغاصى

 . (5)وآل حمّدإسمراهٞمؿ، وآل قمٛمران، وآل ي٤مؾملم، 

. وهق طمّؼ وم٘مد (6)وىمد ذيمر اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح أّن هذا صم٤مسم٧م قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 . ضمّٞمديـأظمرضمف أسمق طم٤مشمؿ واًمٓمؼمي سم٢مؾمٜم٤مديـ 

ٕمالىم٦م اًمٚمزوم إظمص، يمام أّٟمف يٕمٜمل اًمًٞم٤مدة يمام وإذن وم٤مٓصٓمٗم٤مء يٕمٜمل امإيامن< سم

٤ٌّمس أقماله< ًمذًمؽ أمجٕم٧م اًمِمٞمٕم٦م امإُم٤مُمّٞم٦م قمغم  هق ٟمص شمٗمريع اًمٜمٌل ذم طمدي٨م اسمـ قم

سمٓمالن ؾمٞم٤مدة أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن قمغم أطمد ُمـ اًمٜم٤مس< رضورة أّن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ 

 يٕمٓمٞمف.. 

إن اهلل اصىٍك ـْٕٜٚ مـ » وٟمٌٝمٜم٤م يمثػمًا إمم سمٓمالن طمجّٞم٦م اًمٕم٤مم ذم ُمثؾ ىمقل اًمٜمٌل

رضورة أّن رؤس اًمنمك وأوشم٤مد اًمْمالل ...ش مـ ـْٕٜٚ وفد إشامظٔؾ، واصىٍك ؿرينًٚ 

ىمرؿمٞمقن< ومٕمٚمؿ أّن ُمثؾ هذا احلدي٨م وإْن يم٤من دًمٞماًل قمغم ىمدس أصؾ ىمريش، ًمٙمٜمّف ذم 

صٚم٥م ُمـ ٟمزل ومل ٟمجده إّٓ ومٞمٛمـ احلدوث ٓ ذم اًمٌ٘م٤مء، واًمث٤مّن حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ىم٤مـمع< 

  د اعمٓمٚم٥م قمٚمٞمف اًمًالم  ..قمٌ

 ..يِمٝمد ٕصؾ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أيْم٤ًم ىمقل اًمٜمٌل 

                                                           
 . ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس .7874، رىمؿ : 5:7:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

إّن اهلل اصىٍك  ذم شمٗمًػم  ىمقًمف شمٕم٤ممم :  سمـ قم٤ٌمساوىمد صم٧ٌم ذًمؽ قمـ ىم٤مل:  . 5:6:  55ومتح اًم٤ٌمري  (6)

 ....آدم
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ِّٛ  صِقات اهلل ظِٔٓؿظّع دم أصالب إٌٕٔٚء  تَ

ذم هذا اًمتٙمقيـ اًمٓم٤مهر،  يِمؽمك ُمع اًمٜمٌل ٓ ؿمّؽ وٓ ؿمٌٝم٦م أّن قمٚمٞم٤مً 

ث٧ٌم ٓ رواي٦م وطمٙم٤مي٦م..< ومٙمّؾ ُم٤م ي، اًمذي ًمٞمس ًمف ذم اخلٚمؼ ٟمٔم٤مئر< إذ هق ي٘ملم ودراي٦م 

سم٤مًميورة أيْم٤ًم  ًمٚمٜمٌل ذم هذا، وهق ُمٕمٚمقم رضورة، صم٤مسم٧م ًمٕمكّم ووم٤مـمٛم٦م واحلًٜملم

 ذم إصالب اًمٓم٤مهرة وإرطم٤مم اعمٓمٝمرة.. < ًمٚم٘مٓمع اًمت٤مم سم٢مؿمؽمايمٝمؿ

ـَ  سم٤مب ذيمر ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:هـ(: 7:4)ىم٤مل امإُم٤مم أضمري ِٚجِدي ًَّ ٌََُِّؽ دِم اف ََ رومع  َوَت

ف قمـ ٟمٙم٤مح اجل٤مهٚمٞم٦م، وٟم٘مٚمف ذم إصالب اًمٓم٤مهرات اهلل قمز وضمؾ ىمدر ٟمٌٞمٜم٤م، وص٤مٟم

سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمّمحٞمح، ُمـ ًمدن آدم ، سمٜم٘مٚمف ذم أصالب إٟمٌٞم٤مء، وأوٓد إٟمٌٞم٤مء، طمتك 

 .. أظمرضمف سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمّمحٞمح

 ظـ افٌْل  افىريؼ إول : ظع

 )صم٘م٦م صم٧ٌم(أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح اًمٌخ٤مريهـ(: 7:4)ىم٤مل امإُم٤مم أضمري

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد )طم٤مومظ صم٘م٦م خ م( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب قمٛمر اًمٕمدّن  ىم٤مل:

)ـمّٝمرهؿ سمـ قمكم سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل: أؿمٝمد قمغم أيب حيدث قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده 

، قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل ىم٤مل: اهلل ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا، اطمت٩ّم هبؿ اًمرمحـ قمغم امإٟمس واجل٤مّن(

ل، مل يهٌْل مـ فدن آدم إػ أن وفدين أيب وأمّ ، ـ ُٕٚح ومل أخرج مـ شٍٚحخرجٝ م»

 .(5)ش مـ شٍٚح اجلٚهِٜٔ رء

 .(6)ىم٤مل اًمذهٌل: ُمٕمٜم٤مه صحٞمح

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت< حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، أخ ؾمٞمدٟم٤م اًمٙم٤مفمؿ 

وم٤مواًل. وىم٤مل سمٓمالً ؿمج٤مقم٤ًم يمرياًم  -ومٞمام ىم٤مل اًمذهٌل–ُمقؾمك، أرواطمٜم٤م هلؿ اًمٗمداء، يم٤من 

 اًمٌخ٤مري: أظمقه ُمقؾمك أوصمؼ ُمٜمف. 

                                                           
 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.;9=، رىمؿ: ;585: 7اهلل اًمدُمٞمجل(  اًمنميٕم٦م ًممضمري)ت: قمٌد (5)

 . دار اًمٖمر ب امإؾمالُمل ، سمِم٤مر قمقاد.7=8: 5شم٤مريخ امإؾمالم  (6)
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 ظـ افٌْل  افىريؼ افثٚين: افٌٚؿر

 )إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم(أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد أمحد سمـ حمٛمد اًمِم٤مهدأظمرج أضمري أيْم٤ًم ىم٤مل: 

 )صدوق ٓ سم٠مس سمف، اصمٜمك قمٚمٞمف اسمـ ُمٕملم، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض ضمزاوم٤ًم(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمدسمري

ىم٤مل: )قمٌد اعمٚمؽ، إُم٤مم ومقق اًمقصػ خ م(ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ ضمري٩م  )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(زاقىم٤مل: أٟم٤م قمٌد اًمر

خرجٝ »رؾمقل اهلل ىم٤مل:  أنّ : )ُمٓمّٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا( أظمؼمّن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ، قمـ أسمٞمف

 .(5)ش مـ ُٕٚح ومل أخرج مـ شٍٚح

سم٤مٓؿمؽماك< ي٘مٞمٜمٞم٤ًم  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، واعمٕمٜمك صم٤مسم٧م ًمٕمكّم 

 ٤ًم< يِمٝمد ًمف ..ووضمداٟم

طمدصمٜم٤م حمٛمد )ومقق اًمقصػ( ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب 

، قمـ ضمٕمٗمر سمـ )سمـ قمٞمٞمٜم٦م ومقق اًمقصػ خ م(، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من  )طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(سمـ أيب قمٛمر اًمٕمدّن 

 . (6)حمٛمد، قمـ أسمٞمف ُمثٚمف

 افىريؼ افثٚفٞ: صٚدق آل حمّد

، )ومقق اًمقصػ خ م(ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م  قمـ ؿمٞمخف، أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه 

ْٕ  ًم٘مد ضم٤مءيمؿ رؾمقل ُمـىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾمئؾ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق قمـ  مل يهٌف رء »ىم٤مل:  ُؿًِ ٍَ ـأ

 .(7)شمـ وٓدة اجلٚهِٜٔ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

ٌّف أّن إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق ُؿ، يم٤من ي٘مرأ وٟمٜم ًِ ٍَ سمٗمتح اًمٗم٤مء، وهل ىمرائ٦م أهؾ   إٔ

٤ٌّمس واسمـ حمٞمّملم وهمػمهؿ، وؾمٞم٠ميت ُمزيد واًمزهري وأيب اًمٕم٤مًمٞم اًمٌٞم٧م ٦م واسمـ قم

 سمٞم٤من< يِمٝمد ًمف..

                                                           
 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.>9=، رىمؿ:;585: 7اًمنميٕم٦م ًممضمري)ت: قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل(  (5)

 زار، اًمًٕمقدي٦م .. ُمٙمت٦ٌم ٟم>5459، رىمؿ : ;5=5: :شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ت: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(  (6)

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.;558، رىمؿ: 6;5: 6شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق)ت: حمٛمقد حمٛمد قمٌدة(  (7)
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 افىريؼ افرابع: ظىٚء ظـ احلز ابـ ظٌٚس

)إُم٤مم صم٘م٦م طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد أيْم٤م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوريأظمرج صم٤مًمث٤ًم ىم٤مل: 

ٜم٤م ؾمٕمدان ىم٤مل: طمدصم)صم٘م٦م ىمد خيٓمكء، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ سمنم اهلٛمداّن  طم٤مومظ(

، قمـ  )وم٘مٞمف ُمٙم٦م، ومقق اًمقصػ، خ م(قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، )ىم٤مل احل٤ميمؿ يمقذم ىمٚمٞمؾ احلدي٨م(سمـ اًمقًمٞمد 

مٚ زال رشقل اهلل يتَِٛ دم »ىم٤مل:  وشم٘مٚمٌؽ ذم اًم٤ًمضمديـاسمـ قم٤ٌمس: ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

 . (5)شأصالب إٌٕٔٚء حتك وفدتف أمف

 د ًمف ..أىمقل: صحٞمح، وهذا امإؾمٜم٤مد ُمت٤مسمٕم٦م . يِمٝم

 افىريؼ اخلٚمس: ظُرمٜ ظـ ابـ ظٌٚس 

، صمٜم٤م أسمق )إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل، صم٘م٦م طم٤مومظ(طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌمأظمرضمف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: 

)ُمقمم اسمـ  قمـ قمٙمرُم٦م، )اًمٌجكم صم٘م٦م(أٟم٤م ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم، )اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد اًمٜمٌٞمؾ، صم٘م٦م خ م( قم٤مصؿ

٤ٌّمس، صم٘م٦م( مـ ٌٕل إػ »ىم٤مل:  وشم٘مٚمٌؽ ذم اًم٤ًمضمديـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقل اهلل قمز وضمؾ:، قم

 .(6)شٌٕل حتك أخرجٝ ًٌٕٔٚ 

همػم  ،رواه اًمٌزار واًمٓمؼماّن، ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمحاهلٞمثٛمل: امإُم٤مم  ىم٤مل

 .(7)وهق صم٘م٦م ،ؿمٌٞم٥م

)امإُم٤مم  ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر إؾمٚمٛملوًمف ؿم٤مهد أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

، قمـ )قم٤ممل أهؾ اعمديٜم٦م ، وٕمٗمف اًمٌٕمض، وشمريمف آظمر( أيب ؾمؼمة ، أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ قمٌد اهلل سمـاًمقاىمدي(

، قمـ قمٙمرُم٦م،قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل )اًمزهري، صم٘م٦م خ م(قمٌد اعمجٞمد سمـ ؾمٝمٞمؾ

 .(8)شخرجٝ مـ فدن آدم مـ ُٕٚح ؽر شٍٚح»:اهلل

                                                           
 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.=9=، رىمؿ:;585: 7اًمنميٕم٦م ًممضمري)ت: قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل(  (5)

 رة.. ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مه56465، رىمؿ: 7:6: 55اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن)ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (6)

 . ااًم٘م٤مهرة.;5568، رىمؿ: :>: ;جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (7)

 . دار ص٤مدر ، سمػموت.5:: 5ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (8)
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 أىمقل:صحٞمح، وهذا امإؾمٜم٤مد ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت. 

 احلز ابـ ظٌٚسافىريؼ افًٚدس: أبق احلقيرث ظـ 

)وم٘مٞمف صدوق أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ طم٤مُمدوأظمرج امإُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه ىم٤مل: 

)سمـ اعمرزسم٤من اًمٌٖمقي، إُم٤مم قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيزطمدصمٜم٤م  ،)اهلروي صم٘م٦م( ، طمدصمٜم٤م طم٤مُمد سمـ حمٛمدقمٗمٞمػ(

قمـ أيب  ،)اطمتجقا سمف، ىمٞمؾ اظمتٚمط سم٠مظمرة(طمدصمٜمل اعمدّن ،حمٛمد سمـ أيب ه٤مؿمؿ. صم٘م٦م(

مٚ وفدين مـ شٍٚح أهؾ »قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  ٕٟمّم٤مري ُم٘مٌقل()ااحلقيرث

 . (5)شُٕٚح ـُْٚح اإلشالم ومٚ وفدين إّٓ  ،اجلٚهِٜٔ

 ىمٚم٧م: صحٞمح وهذا امإؾمٜم٤مده ص٤مًمح .

  افىريؼ افًٚبع : ظٚئنٜ ظـ افٌْل

ىم٤مل )اًمقاىمدي(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر إؾمٚمٛمل وأظمرج اسمـ ؾمٕمد أيْم٤ًم ىم٤مل: 

)اسمـ ؿمٝم٤مب، صم٘م٦م ، قمـ قمٛمف اًمزهري)اًمزهري صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف ، خ م( ٜمل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿطمدصم

خرجٝ مـ »، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل: )اسمـ اًمزسمػم، صم٘م٦م خ م(، قمـ قمروةإُم٤مم خ م(

 .(6)شُٕٚح ؽر شٍٚح

 افىريؼ افثٚمـ: إٔس ظـ افٌْل 

أظمرج اسمـ ُمردويف قمـ أٟمس ىم٤مل: : ضم٤مزُم٤ًم ذم اًمدر اعمٜمثقر هـ(55=)ىم٤مل اًمًٞمقـمل

ٍَ  ٘مدًمىمرأ رؾمقل اهلل  ٍَ »: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ًُؿجٚءـؿ رشقل مـ إٔ  وصٓراً  ُؿ ًًٌٕٚ ًُ إٔٚ إٔ

 ًٚ ِّ  فٔس دمّ  ،وحًٌ  .(7)شٓٚ ُٕٚحوٓ دم آبٚئل مـ فدن آدم شٍٚح ـ

  

                                                           
 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.558: 9شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)ت: أيب حمٛمد قم٤مؿمقر(  (5)

 . دار ص٤مدر ، سمػموت.5:: 5ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (6)

 ر اًمٗمٙمر ، سمػموت.. دا;76: 8اًمدر اعمٜمثقر  (7)
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ؿ  ؿراءة ؿقفف تًٚػ:  ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ َأ  بٚفٍتح !!. ِم

٤م ُم٘م٤مُمٜم٤م، ُمتٚم٘م٤مة سملم إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل..< قمّده٤م مج٤مقم٦م صمٛم٦م ـمرق أظمرى ُمٕمتؼمة ٓ يًٕمٝم

ُُؿشمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟمف وُمـ قمٚمامء اًمٗمري٘ملم دًمٞمالً قمغم ُمنموقمّٞم٦م ىمراءة ىمقًمف  ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ  ِم

ؿ: وىُمرىء هـ(7;7)اًمًٛمرىمٜمدي سم٤مًمٗمتح< وم٘مد ىم٤مل ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ أي أذومٙمؿ وأقمّزيمؿ..< وهل  ِم

 . .اهـ(5)ىمراءة ؿم٤مذة

ُمـ اًم٘مراءات أي ًمٞمس ، يتقاشمروذ هٜم٤م، ُم٤م صح ؾمٜمده، ومل ىمٚم٧م: اعم٘مّمقد سم٤مًمِمذ

ُُؿاًمٕمنم، وم٤مٟمتٌف< يِمٝمد ًمف ىمرائ٦م مجٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم:  ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ سم٤مًمٗمتح<  ِم

يم٤مسمـ قم٤ٌمس واًمزهري واسمـ حمٞمّملم واسمـ ىمًٞمط وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م وهمػمهؿ..< وًم٘مد ُمّر ىمٌؾ 

 وهمػمه روطمل ومداه.. ىمٚمٞمؾ أّّن٤م ُمروّي٦م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ إُم٤مُمٜم٤م اًمّم٤مدق

ذم يم٤مُمٚمف ىمرأ:   هـ(8:9)ىم٤مل إُم٤مم اًم٘مراء يقؾمػ سمـ قمكّم سمـ ضم٤ٌمرة اهلذزم اعمٖمريب

 ٍَ ْٕ ـْ َأ ؿْ ًِ ِم ـُ  ،سمٗمتح اًمٗم٤مء ُُ  يبـمريؼ اسمـ أيب يزيد، وحمٌقب قمـ أَ ُمـ  لمَحْٞمِّم ـُمُ  اسم

 ريض اهللوسمف ىَمَرَأْت قم٤مئِم٦م ووم٤مـمٛم٦م ، ، يٕمٜمل: ُمـ أيمرُمٙمؿوهق آختٔٚر، )أطمد اًمًٌٕم٦م( قمٛمرو

 .(6)اًم٤ٌمىمقن سمْمؿ اًمٗم٤مءو، قمٜمٝم٤م

 ًٞمط اعمٙملىمواسمـ صمٕمٚم٦ٌم قمٌد اهلل سمـ  ،ىمرأ اسمـ قم٤ٌمسىم٤مل امإُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ضم٤مزُم٤ًم: 

ؿ  :واًمزهري، لمواسمـ حمٞمّم ،)شم٤مسمٕمل ُمـ قمٚمامء اعمديٜم٦م( ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ ُمـ  :أي ،سمٗمتح اًمٗم٤مء ِم

 .(7)ومٞمف ُمـ ىمقًمؽ: رء ٟمٗمٞمس إذا يم٤من ُمرهمقسم٤مً  ..<أذومٙمؿ وأومْمٚمٙمؿ

 لمواسمـ حمٞمّم ،واًمزهري ،وىمرأ اسمـ قم٤ٌمسهـ( ضم٤مزُم٤ًم: 954وىم٤مل امإُم٤مم اًمٌٖمقي)

ؿ  ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ  .(8)سمٗمتح اًمٗم٤مء، أي: ُمـ أذومٙمؿ وأومْمٚمٙمؿ ِم

                                                           
 . 545: 6شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي  (5)

 . ُم١مؾم٦ًم ؾمام ًمٚمتقزيع واًمٜمنم. 9:9اًمٙم٤مُمؾ ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم وإرسمٕملم ًمٚمٝمذزم)ت: مج٤مل اًمِم٤مي٥م( :  (6)

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.558: 9شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)ت: أيب حمٛمد قم٤مؿمقر(  (7)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت. ;84: 6(شمٗمًػم اًمٌٖمقي )ت: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي (8)
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  اًمِم٤مذ: ذمىمرىء : هـ(=>8)وىم٤مل امإُم٤مم ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد، أسمق اعمٔمٗمر اًمًٛمٕم٤مّن

ؿ ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ  .(5)َريِض اهلل قَمٜمَْٝم٤م هذه اًم٘مراءة ىمرائ٦م وم٤مـمٛم٦م : إنّ وي٘م٤مل ِم

ؿ وىمرأ قمٌد اهلل سمـ ىمًٞمط اعمٙمل هـ(: 986وىم٤مل اسمـ قمٓمّٞم٦م ) ُُ ًِ ٍَ ـ ْٕ ـْ أ سمٗمتح  ِم

 .(6)ُمـ اًمٜمٗم٤مؾم٦م، وروي٧م قمـ اًمٜمٌل وقمـ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٗم٤مء

ىمرأ اسمـ قم٤ٌمس، وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م، واًمْمح٤مك، واسمـ : هـ(;=9)وىم٤مل اسمـ اجلقزي

 .(7)سمٗمتحٝم٤موحمٌقب قمـ أيب قمٛمرو:  ،لمحمٞمّم

وىمرأ ذم اًمٚم٤ٌمب:   هـ(9;;)وىم٤مل امإُم٤مم قمٛمر سمـ قمكم، أيب طمٗمص اًمٜمٕمامّن احلٜمٌكم

، وحمٌقب قمـ أيب قمٛمرو، واًمزهري، لماسمـ قم٤ٌمس، وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م، واًمْمح٤مك، واسمـ حمٞمّم

وقمٌد اهلل سمـ ىمًٞمط اعمٙمل، ويٕم٘مقب ُمـ سمٕمض ـمرىمف، وهل ىمراءة رؾمقل اهلل ووم٤مـمٛم٦م، 

ْد  وقم٤مئِم٦م سمٗمتح اًمٗم٤مء ََ ْٕ  َف ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل مِّ ـُ ؿْ ًِ ٍَ َجٚء  .(8)أي: ُمـ أذومٙمؿ، ُمـ اًمٜمٗم٤مؾم٦م ُُ

ْٕ ىمٚم٧م: ىمرائ٦م ُمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م أرواح اًمٕم٤معملم هل٤م اًمٗمداء  ـْ َأ ْؿ َرُشقٌل مِّ ـُ ْد َجٚء ََ ؿْ ًِ ٍَ َف ُُ 

سم٤مًمٗمتح، هق اعمروي قمٜمٝم٤م صٚمقات ريب قمٚمٞمٝم٤م ذم اخلٓم٦ٌم اًمٗمديمّٞم٦م اعمٕمرووم٦م ذم اًمراضمح، 

< عم٤م شم٘مّدم أّن ديـ ؾمٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم  ٕم٤ممل هذه اخلٓم٦ٌم ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّموإّٟمام ـمٛم٧ًم ُم

ّٔف وـتامٕفىم٤مئؿ قمغم ؿمٕم٤مر ...، جيٛ حرؿف و. وؿمٕم٤مر: ـرهٝ ذـره. و: ؿمٕم٤مر: : جيٛ ض

 وىمد ُم٣م اًمًٌط هذا ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مّن ومتٕم٤مهده وشمذيّمره ..

اخلالئؼ ُمٕمدٟم٤ًم، اًمزسمدة: قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤مًمٜمٌل صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام، أٟمَٗمس 

وأذومٝمؿ ُم٤مدًة، وأـمٝمرهؿ قمٜمٍمًا، وأىمدؾمٝمؿ أصالً...< رضوروة اؿمؽمايمف ُمع 

ذم مت٤مم إصالب اًمٓم٤مهرة وإرطم٤مم اعمٓمّٝمرة، ُمـ ًمدن آدم وطمقاء طمتّك قمٌد  اًمٜمٌل

 اعمّٓمٚم٥م صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ، ومال ومّمؾ..

                                                           
 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.7:6: 6شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مّن)ت: ي٤مه إسمراهٞمؿ(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.==: 7شمٗمًػم اسمـ قمٓمّٞم٦م )ت: قمٌد اًمًالم حمٛمد( (6)

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت.756: 6شمٗمًػم اسمـ اجلقزي)قمٌد اًمرزاق ُمٝمدي(  (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .:68: 54قم اًمٙمت٤مب)ت: قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض( اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚم (8)
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 ريتقاتجقاز افَراءة بام صّح شْده ومل  مذهٛ افًِػ

ىمراءة واوم٘م٧م  يمؾ  : هـ(77>)ىم٤مل إُم٤مم اًم٘مراءة واًم٘مّراء سمال ُمٜم٤مزع ، اسمـ اجلزري

ومٝمل  ،وصح ؾمٜمده٤م ،وواوم٘م٧م أطمد اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م وًمق اطمتامًٓ  ،اًمٕمرسمٞم٦م وًمق سمقضمف

 ،ووضم٥م قمغم اًمٜم٤مس ىمٌقهل٤م ...،وٓ حيؾ إٟمٙم٤مره٤م ،ه٤ماًم٘مراءة اًمّمحٞمح٦م اًمتل ٓ جيقز ردّ 

 ،أم قمـ همػمهؿ ُمـ إئٛم٦م اعم٘مٌقًملم ،أم قمـ اًمٕمنمة ،٦مؾمقاء يم٤مٟم٧م قمـ إئٛم٦م اًمًٌٕم

ؾمقاء  ،وُمتك اظمتؾ ريمـ ُمـ هذه إريم٤من اًمثالصم٦م أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م أو ؿم٤مذة أو سم٤مـمٚم٦م

هذا هق افهحٔح ظْد أئّٜ افتحَٔؼ مـ  أو قمٛمـ هق أيمؼم ُمٜمٝمؿ. ،يم٤مٟم٧م قمـ اًمًٌٕم٦م

 مذهٛ افًِػ وهق ،سح سمذًمؽ اًمداّن وُمٙمل واعمٝمدوي وأسمق ؿم٤مُم٦م ،افًِػ واخلِػ

 .(5)مْٓؿ خالؾف افذي ٓ يًرف ظـ أحدٍ 

ٓ يرّده٤م ىمٞم٤مس قمرسمٞم٦م،  ،واًمرواي٦م إذا صمٌت٧مذم اجل٤مُمع:  هـ(888)وىم٤مل امإُم٤مم اًمداّن 

 .(6)ٕن اًم٘مراءة ؾمٜم٦ّم ُمتٌٕم٦م يٚمزم ىمٌقهل٤م واعمّمػم إًمٞمٝم٤م <وٓ ومِمّق ًمٖم٦م

راءة شمٕمزى إمم ٓ يٜمٌٖمل أن يٖمؽم سمٙمؾ ىم:  هـ(9::)وىم٤مل امإُم٤مم أسمق ؿم٤مُم٦م ذم اعمرؿمد

إذا  إّٓ  ،هٙمذا أٟمزًم٧م ٤مواطمد ُمـ ه١مٓء إئٛم٦م اًمًٌٕم٦م ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمّمح٦م، وإّّن 

دظمٚم٧م ذم ذًمؽ اًمْم٤مسمط، وطمٞمٜمئذ ٓ يٜمٗمرد سمٜم٘مٚمٝم٤م ُمّمٜمػ قمـ همػمه وٓ خيتص ذًمؽ 

 سمٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمٝمؿ، سمؾ إن ٟم٘مٚم٧م قمـ همػمهؿ ُمـ اًم٘مراء، ومذًمؽ ٓ خيرضمٝم٤م قمـ اًمّمح٦م. وم٢منّ 

 .(7)ـ شمٜم٥ًم إًمٞمفشمٚمؽ إوص٤م ، ٓ قمٛمّ  آقمتامد قمغم اؾمتجامع

ىمٚم٧م:وهذا ُمذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م واًمقه٤مسمّٞم٦م، ويمذا مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م 

ٌّد  ًمٕمٚمف اعمِمٝمقر سمٞمٜمٝمؿ، سمٙمّؾ ىمراءة  -همػم اًمّمالةذم ذم اًمّمالة و-وم٘مد ضمّقزوا اًمتٕم

 شمقومرت ومٞمٝم٤م ذوط صمالصم٦م: 

 اًمٕمنمة .صّح ؾمٜمده٤م وإن يم٤مٟم٧م قمـ همػم اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م أو  أوًٓ:

                                                           
 . اعمٓمٌٕم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى.=: 5اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ًمإلُم٤مم اسمـ اجلزري)ت: قمكم اًمْم٤ٌمع( (5)

 ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، إُم٤مرات . .4:>: 6ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمإلُم٤مم اًمداّن (6)

 ُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، إُم٤مرات .ضم٤م .4:>: 6ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمإلُم٤مم اًمداّن (7)
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:ًٚ  أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمٚمرؾمؿ< أي ٓ شمٜم٤مومٞمف. ثٕٚٔ

:ًٚ  أن يٙمقن هل٤م وضمف ُم٘مٌقل ذم اًمٕمرسمّٞم٦م.  ثٚفث

ٌّد سم٘مراءة اًمٗمتح ذم:  ُؿاحل٤مصؾ: وم٢مّٟمف يًقغ اًمتٕم ًِ ٍَ ْٕ ـْ َأ ذم اًمّمالة وهمػم  ِم

 ؾمٞمام ًمق وّؿ إمم وؾمٚمػ اعمّٚم٦م، اًمّمالة، وهذا هق اًمّمحٞمح، ًمٕمّٚمف اعمِمٝمقر سملم وم٘مٝم٤مء إُّم٦م

يمّؾ هذا إٟمٙم٤مر امإُم٤مم أيب ؿم٤مُم٦م واسمـ اجلزري واًمزريمٌم ومج٤مقم٦م، وضمقد ىمراءة ُمتقاشمرة 

 . قمـ اًمٜمٌل

أٟمٗمس  أّن قمٚمٞم٤ًم يم٤مًمٜمٌل -قمدا ُم٤م ُمرّ -أُم٤م ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع اًمٍميح 

 اخلالئؼ؟!!

ْدُع َأْبَْٚءَٕ ىمٚم٧م: ؾمٞم٠ميت اًمًٌط ومٞمف ؾمٞمام ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اعم٤ٌمهٚم٦م: َٕ َٚفْقْا  ًَ ْؾ َت َُ ٚ َؾ

ْؿ  ـُ ٚء ًَ
ٚ َوِٕ َٕ ٚء ًَ

ْؿ َوِٕ ـُ ؿْ َوَأْبَْٚء ُُ ًَ ٍُ َْٚ وَإٔ ًَ ٍُ يمام صم٧ٌم  ومٕمكّم هق ٟمٗمس اًمٜمٌل  َوَإٔ

 سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح سمؾ أؾم٤مٟمٞمد، وم٤مٟمتٔمر.

اختٚر مـ أهؾ إرض »:ًمٗم٤مـمٛم٦م صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝم٤م  قمدا هذا وم٘مقل اًمٜمٌل

طمدي٨م:  ٟمص سيح ومّمٞمح ومٞمام ىمٚمٜم٤مه، ويمذا شرجِغ: أحدمهٚ أبقك، وأخر زوجؽ

 وهمػم ذًمؽ، ومٝم٤ميمٝم٤م .. شإٔٚ وظّع مـ صجرة واحدة»
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ًٚ : »افٌْل حديٞ  ّٔ ًٚ واختذه وص  شاختٚرين اهلل واختٚر ظِٔ

ٌّف إمم أّن امإُم٤مم اسمـ اجلقزي و طمتك يقم إًم٤ٌمّن، أوردوا هذا  ُمـ ضم٤مء سمٕمدهأٟم

ُمتٜم٤مؾملم ْمٕمٞمٗم٦م ٓهمػم، اًم فـمرىمُم٘متٍميـ قمغم احلدي٨م ذم اعمقوققم٤مت واًمقاهٞم٤مت، 

ـّ أّّنؿ جيٝمٚمقن رسمام رىمف اًمّمحٞمح٦م واعمٕمتؼمة< وٓ ٟمدري ومٚمـم  ُمـ ـمرق هذا، ٟمحًـ اًمٔم

 أيمثر مم٤ّم يٕمٚمٛمقن.. ،احلدي٨م

وأي٤ًم يم٤من< ومٚمٝمذا احلدي٨م اًمنميػ قمّدة ـمرق، سمٕمْمٝم٤م صحٞمح، وأظمر طمًـ< 

ذم اعمّم٤مدر  ومٝم٤مك ُم٤م صح ؾمٜمده، وطمًـ خمرضمف، مم٤ّم شمًٜمك ًمٜم٤م هده ُمـ أصقًمف وؿمقاهده

 ٤مٔيت ..< يماعمٕمرووم٦م 

 ابـ ظٌّٚس احلز افىريؼ إّول: 

، )ؾمٞمؼ ُمت٤مسمٕم٦م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضم٤مسم٤من اجلٜمدي٤ًمسمقري (هـ7:4)أظمرج اًمٓمؼماّن

)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ ، ىم٤مٓ: صمٜم٤م قمٌد اًمرزاق  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(واحلًـ سمـ قمكم اعمٕمٛمري 

)قمٌد اهلل اًمث٘مٗمل، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع ٟمجٞمح  ، قمـ اسمـ أيب )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، قمـ ُمٕمٛمر م(

، قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: عم٤م زوج اًمٜمٌل وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞم٤ًم  إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م  خ م(قمـ جم٤مهد ) خ م(

 ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل، زوضمتٜمل ُمـ رضمؾ وم٘مػم ًمٞمس ًمف رء، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

ٕرض رجِغ: أحدمهٚ أمٚ تروغ يٚ ؾٚضّٜ أّن اهلل ظز وجؾ اختٚر مـ أهؾ ا»

 .(5)شأبقك، وأخر زوجؽ

قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم، واجلٜمدي٤ًمسمقري ؾمٞمؼ  إشْٚده صحٔحأىمقل: 

 .وم٘مط ُمت٤مسمٕم٦م

ىم٤مل:  (8:7)إمم قمٌد اًمرزاق سمام أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي امإؾمٜم٤مد وىمد شمقسمع 

د اهلل سمـ زي٤مد طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌ )قم٤ممل صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ احلًلم إزرق 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .55597، رىمؿ : 7=:  55اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن  (5)
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)إُم٤مم صم٘م٦م، إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمْمٌط طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمرازي  )إُم٤مم حمدث صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(اًم٘مٓم٤من 

 .(5)طمدصمٜم٤م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح، أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي قمـ قمٌد اًمرزاق سمف ُمثٚمف واًمتحرير(

، أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اهلروي ص٤مطم٥م امإُم٤مم اًمرو٤م 

صدوق فف مْٚـر، ٦م يم٤مسمـ ُمٕملم، ووٕمٗمف آظمرون< ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وصم٘مف مج٤مقم

 اهـ. وـٚن يتنٔع، وأؾرط افًَٔع ؾَٚل: ـذاب

 ىمٚم٧م: ىمد ُم٣م سمًط طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، ومراضمع.

ضم٤مزُم٤ًم ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ذم اعمٞمزان يمام ىمد شمقسمع سمام أظمرضمف، أو ظمّرضمف امإُم٤مم اًمذهٌل 

 صمٜم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمؿ اًمرازي هلل سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مّن()امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م، قمٌد ااًمِمٞمخ 

، صمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي  )احل٤مومظ اًمث٘م٦م، خ م(صمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن  )احل٤مومظ اًمٙمٌػم، ُمـ اًمث٘م٤مت(

،قمـ قمٌد  )سمـ زيد اًم٤ًمُمل، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج )امإُم٤مم اًمث٘م٦م احل٤مومظ اًمث٧ٌم، خ م(

 . (6)اًمرزاق سمف ُمثٚمف

 وٓ يٚمتٗم٧م ًم٘مقل اًمذهٌل: إسمراهٞمؿ سمـ احلج٤مج ًمٞمس هق اًم٤ًمُمل اًمث٘م٦م، ٓ يٕمر . 

( رّد احلدي٨م ُمـ هذا هـ;=9أّن اسمـ اجلقزي)ظمٌٓمف هذا طمًٌٜم٤م ذم رّد ىمٚم٧م : 

اًمٓمريؼ سمٕمٌد اًمرزاق وم٘مط< حمتج٤ًم سم٤محلٙم٤مي٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م اعمٙمذوسم٦م أّن عمٕمٛمر اسمـ أظم٧م راوميض< 

 ٓ أيمثر، ومال ٟمٓمٞمؾ< يِمٝمد ًمف..اقمت٤ٌمرًا وأي٤ًم يم٤من وم٘مد ؾم٘مٜم٤مه ومٛم٘متْم٤مه اًم٘مٓمع سمقصم٤مىم٦م اًمٌ٘مّٞم٦م. 

 افىريؼ افثٚين: أبق أيقب إٕهٚري 

)ُمٓملم صم٘م٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل (هـ7:4)اًمٓمؼماّن امإُم٤مم أظمرج 

٘مف ، وصم)صدوق هيؿ، يٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع، صمٜم٤م طمًلم إؿم٘مر  )اًم٤ٌمهكم، صم٘م٦م، م( ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمرزوقإُم٤مم(

)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م خ  ، قمـ إقمٛمش أطمد أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، صدوق ذم ٟمٗمًف دء احلٗمظ() ، صمٜم٤م ىمٞمس( اسمـ ُمٕملم

، قمـ أيب أّيقب إٟمّم٤مري أّن رؾمقل اهلل ىم٤مل  )ُمقصمؼ ُمـ قمتؼ اًمِمٞمٕم٦م(، قمـ قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل م(

                                                           
 . :659، رىمؿ : =75:  9شم٤مريخ سمٖمداد )ت : سمِم٤مر قمّقاد(  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.  9:، رىمؿ : :6: 5ُمٞمزان آقمتدال)ت: قمكم اًمٌج٤موي(  (6)
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ِٝ أّن اهلل ظز وجؾ اضِع إػ أهؾ إرض، ؾٚختٚر »ًمٗم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  أمٚ ظِّ

ًٚ، ثّؿ اّضِع افثٕٜٚٔ، ؾٚختٚر بًِؽ، ؾٖوحك إيّل ؾُٖٕحتف، واختذتف مْ ٓؿ أبٚك ؾًٌثف ٌٕٔ

 ش.وصًٔٚ 

 متٚبًٜ احلامين حلًغ إصَر

،  )طم٤مومظ صم٘م٦م(أيب ؿمٞم٦ٌمسمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن قم٘مٞمٌف ُم٤ٌمذة اًمٓمؼماّن أظمرج 

ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ إقمٛمش،  ، صمٜم٤م طم٤مومظ صم٘م٦م، ُم٤م يتٙمٚمٛمقن ومٞمف إّٓ ُمـ احلًد() صمٜم٤م حيٞمك احلامّن

قمـ قم٤ٌمي٦م، قمـ أيب أيقب أّن رؾمقل اهلل ُمرض وم٠مشمتف وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٕمقده، وهق 

 . (5)ٟم٤مىمف ُمـ ُمروف، ومٚماّم رأت ُم٤م سمرؾمقل اهلل ُمـ اجلٝمد ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف

، وإّٟمام شمٙمٚمؿ أىمقل: إؾمٜم٤مدمه٤م ضمٞمّد طمًـ..< ؾمٞمام ُمع ُمت٤مسمٕم٦م احلامّن ًمألؿم٘مر..

ٞمس ُمع أّٟمف صم٘م٦م< ًمٙمقٟمف روى هذا احلدي٨م، ومالطمظ اعمّم٤مدرة اًم٘مٌٞمح٦م اًمٌٕمض ذم ىم

أّن هذا ُمًٚمؽ ظمٌٞم٨م ُمـ ُم٤ًمًمؽ: شمرك ًم٨م واًمتحٙمؿ اعم٘مٞم٧م، وًم٘مد سم٤من ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م

 ..    اًمًٜم٦ّم سمٖمْم٤ًم ًمٕمكمّ 

 افىريؼ افثٚفٞ: أبق افزبر ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل إٕهٚري

، ٟم٤م )إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد، صم٘م٦م(ًمًٛمرىمٜمدي أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل:أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ا

، أٟم٤م قمٌد )امإُم٤مم اًمًٝمٛمل، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، ٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ )اجلرضم٤مّن،صم٘م٦م(أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمدة 

)صم٘م٦م ٟم٤م حيٞمك سمـ اًمٌخؽمي احلٜم٤مئل  )امإُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء(اهلل سمـ قمدي احل٤مومظ

 )قمثامن سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مُملىم٤مٓ: ٟم٤م  (، ؾمٞمؼ ُمت٤مسمٕم٦م)صدوقوقمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ زاـمٞم٤م  سم٢مـمالق(

صم٘م٦م طمًـ ) سمـ هلٞمٕم٦ما، أٟم٤م  (، روى قمٜمف صم٘مت٤من، شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وهمػمه دون ـمٕمـصم٘م٦م سم٢مـمالقسمـ قمالصم٦م، 

، قمـ ضم٤مسمر أّن اًمٜمٌل يم٤من سمٕمروم٦م وقمكّم دم٤مهف )حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ صم٘م٦م خ م(قمـ أيب اًمزسمػم (م،احلدي٨م

إٔٚ  ،ظّع خَِٝ إٔٚ وإٔٝ مـ صجرة يٚ ظع ادن مْل وع مخًؽ دم مخز يٚ»وم٘م٤مل: 

 شواحلًـ واحلًغ أؽهٚنٚ مـ تًِؼ بٌهـ مْٓٚ أدخِف اهلل اجلْٜ ،وإٔٝ ؾرظٓٚ ،أصِٓٚ

                                                           
  ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة .. ;848-:848، رىمؿ: 5;5: 8ًمٚمٓمؼماّن )ت: محدي اًمًٚمٗمل(  اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (5)
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ِّقا حتك يُقٕقا »زاد اسمـ زاـمٞم٤م: فق أّن أمتل صٚمقا حتك يُقٕقا ـٚحلْٚيٚ، وص

ٌّٓؿ اهلل ظذ وجقهٓؿ دم افّْٚر  .(5)شـٕٚوتٚر، ثّؿ أبٌوقك،ٕـ

ذم اًمٙم٤مُمؾ سمٕملم امإؾمٜم٤مد أقماله ُمثٚمف، وىم٤مل: وهذه إطم٤مدي٨م،  اسمـ قمديأظمرضمف 

قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م اًمتل ذيمرهت٤م، ٓ يروهي٤م همػم قمثامن سمـ قمٌد اهلل هذا، وًمٕمثامن همػم ُم٤م ذيمرت 

 .(6) ُمـ إطم٤مدي٨م أطم٤مدي٨م ُمقوققم٤مت

ـُ وًم٘مد < رضم٤مًمف صم٘م٤مت< صحٞمح إشْٚده حًـأىمقل:  ظمٚمٓم٤ًم همري٤ًٌم قمدي  ظمٚمط اسم

صم٘م٦م، وهق: قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمالصم٦م اًمِم٤مُمل اًمٕم٘مٞمكم، وصم٘مف اسمـ سملم راويلم أطمدمه٤م 

٤ٌّمن، وىم٤مل: يٕمتؼم سمف. وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ.   طم

 وأظمر وٕمٞمػ ُمتّٝمؿ، هق: قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو اًم٘مرر إُمقي. 

يدّل قمغم ظمٚمٓمف أّٟمف ؾم٤مق احلدي٨م أقماله ذم شمرمج٦م إُمقي اًمْمٕمٞمػ، ىمٚم٧م : 

 ..ذم يم٤مُمٚمف  عمقصّمؼ، سمؾ مل يؽمضمؿ ًمٚمِم٤مُملوًمٞمس اًمِم٤مُمل ا

: قمثامن سمـ قمٌد اهلل ذم ىمقًمف  -ذم اعمٞمزان-يمام يدّل قمغم اخلٚمط، شمردد اًمذهٌل 

إُمقي اًمِم٤مُمل. روى قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق ومٞمام ىمٞمؾ )ٓطمظ اًمؽمدد(: قمثامن سمـ قمٌد اهلل 

 . (7) سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من

ـ طمجر ذم ٟمٗمس إُمقي< ىم٤مل: وم٤مطمتٛمؾ أن ومم٤ّم يدّل قمغم اخلٚمط أيْم٤ًم شمردد اسم

يٙمقن قمثامن سمـ قمٌد اهلل إُمقي اصمٜملم< ٓظمتال  ٟمًٌٝمام، وإن اضمتٛمٕم٤م ذم أّن يماًل ُمٜمٝمام 

 . (8) أُمقي

                                                           
 . 8:: 86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (5)

 .:577، رىمؿ: 747: :اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (6)

 .9967، رىمؿ: 85: 7ُمٞمزان آقمتدال  (7)

 . دار اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمّٞم٦م، أسمق همّدة .9576، رىمؿ: 8=7: 9ًم٤ًمن اعمٞمزان  (8)
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أىمقل: وًمٕمّؾ ُمٜمِم٠م هذا اًمؽمدد، هق ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م محزة سمـ 

قمثامن سمـ ًم٘مٓم٤من، قمـ ...، قمـ أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ زٟمجقيف ا)جمٝمقل احل٤مل( أمحد سمـ يمروس

 اهـ. .ُمثٚمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمثامن

 وٓ يٕمتٛمد< ّٕن اسمـ يمروس جمٝمقل احل٤مل، أو هق ـمريؼ صم٤من. ويِمٝمد ًمف..

 افىريؼ افرابع: ابـ ظَٔؾ ظـ جٚبر.

ىم٤مل: ٟم٤م  ؽ، إُم٤مم صم٘م٦م(ٚمٞمّ قمُ سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، )أظمرج اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم 

 )وٕمٞمػ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن(ًمٕمٓم٤مر اًمٙمقذم ىم٤مل: ٟم٤م قمٛمرو سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ ا

)صدوق ، قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ )اسمـ رسمٞمٕم٦م، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمًٚمٛمل 

ٚس مـ صجر افّْ »، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: ذم طمٗمٔمف رء(

 .(5)شصتك، وإٔٚ وظّع مـ صجرة واحدة

 افىريؼ اخلٚمس: مذبقح ـربالء احلًغ صِقات اهلل ظِٔف

)طمٙمك  طمدصمٜم٤مه أسمق قمٛمر حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمزاهدىم٤مل:  هـ(849)أظمرج احل٤ميمؿ 

)إُم٤مم طم٤مومظ ، إيمثر قمغم أٟمف صم٘م٦م، ُمتٙمٚمؿ  ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌماخلٓمٞم٥م امإمج٤مع قمغم وصم٤مىمتف وصدىمف(

)اًمٙمٜمدي، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن  ، صمٜم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿصم٘م٦م صم٧ٌم  خ م()سمـ ُمٞمنة ،  ، صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرومٞمف(

، قمـ زيد اًمٕمجكم، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف رُمل سم٤مًمرومض() ، صمٜم٤م ه٤مرون سمـ ؾمٕمد(وصدىمف اًمٌزار ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع

                                                           
 . دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة .8594، رىمؿ: 6:7: 8إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن)ـم٤مرق حمٛمد(  (5)

< حمٛمد اًمٕمٓم٤مر اًمٙمقذم، شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ُمـ دون ـمٕمـ. وىم٤مل أسمق ؾمٕمد إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اًمِمقاهدأىمقل: 

. ًمٙمـ اهتٛمف اسمـ قمدي سم٠مّٟمف يروي اًمٕمج٤مئ٥م. وقمٛمرو اًمٖمّٗم٤مر وٕمٞمػ قمٜمد ثَٜ مٖمقن حًـ افَْؾاًمًٛمٕم٤مّن: 

اجلٛمٝمقر، سمؾ ُمتٝمؿ، ًمٙمـ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌّمن سم٢مـمالق. وًمقٓ ذًمؽ عم٤م ؾم٘مٜم٤مه ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م. وحمٛمد سمـ قمكّم اًمًٚمٛمل، هبذا 

آؾمؿ، شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واًمدارىمٓمٜمل وهمػممه٤م ُمـ دون ـمٕمـ ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن. يمام ىمد وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واسمـ 

 ُمٕملم وهمػمهؿ وزادوا: اسمـ رسمٞمٕم٦م.

. ضم٤مُمٕم٦م  9>;، رىمؿ: 7;=امإيمامل ومٞمٛمـ ًمف رواي٦م ذم ُمًٜمد أمحد : ذم : )(9:;ىم٤مل احلًٞمٜمل اًمدُمِم٘مل )

حمٛمد سمـ قمكّم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمًٚمٛمل أسمق قمت٤مب، روى قمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ  ( :اًمدراؾم٤مت امإؾمالُمٞم٦م ، يمراشمٌم

 .قم٘مٞمؾ
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)اًمًج٤مد ، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما، خ  ، قمـ أسمٞمف)اًمّمحٞمح زيد سمـ قمكم اًمِمٝمٞمد، صم٘م٦م خ م( سمـ احلًلم

 ، ىم٤مل: ()ؾمٞمد اًمِمٝمداء ، قمـ ضمدهم(

وضمٕمٗمر وقم٘مٞمؾ هؿ  وقمكمّ  ،أذ  رؾمقل اهلل ُمـ سمٞم٧م وُمٕمف قمامه اًمٕم٤ٌمس ومحزة»

 ش اختٚرا مـ هٗٓء»ذم أرض يٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ًمٕمٛمٞمف 

)ُمّمحػ قم٘مٞماًل ، سمدًٓم٦م ُم٤م  ، وىم٤مل أظمر: اظمؽمت قمٚمٞم٤مً وم٘م٤مل أطمدمه٤م: اظمؽمت ضمٕمٗمراً 

ْ : »اًمٜمٌل ، وم٘م٤ملسمٕمده(  .(5)شٚختٚر اهلل يل ظًِٔٚ ُام ؾٚخسمتٚ ؾتُ خرَّ

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ أو صحٞمح .

 افىريؼ افًٚدس: افهحٚيب مْٔٚء

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ طمٞمقيف سمـ اعم١مُمؾ اهلٛمداّن، صمٜم٤م أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

< يمام ظـ جّده)ؾم٘مط هٞمٝمٜم٤م: إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قم٤ٌمد، أٟم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم، طمدصمٜمل أيب، 

قمـ ُمٞمٜم٤مء سمـ أيب ُمٞمٜم٤مء ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق ، ىم٤مل: ظمذوا  ٟم٤مه(ئمٝمر ُمـ ىمقل احل٤ميمؿ أد

 ،إٔٚ افنجرة»قمٜمل ىمٌؾ أن شمِم٤مب إطم٤مدي٨م سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

فَٚحٓٚ، واحلًـ واحلًغ ثّرهتٚ، وصًٔتْٚ ورؿٓٚ، وأصؾ  وؾٚضّٜ ؾرظٓٚ، وظعّ 

  .شافنجرة دم جْٜ ظدن، وشٚئر ذفؽ دم شٚئر اجلْٜ

إؾمح٤مق اًمدسمري صدوق،  وإن يم٤من يمذًمؽ وم٢منّ  ..<هذا ُمتـ ؿم٤مذيمؿ: ىم٤مل احل٤م

، وُمٞمٜم٤مء ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  ىمد أدرك اًمٜمٌل وجده ثَٚتوقمٌد اًمرزاق وأسمقه 

 .وؾمٛمع ُمٜمف، واهلل أقمٚمؿ

 .(6)ام ذا شم٤مسمٕمل ؾم٤مىمطوإٟمّ  ،ؾمقى احل٤ميمؿ ُم٤م ىم٤مل هذا سمنٌم وىم٤مل اًمذهٌل: 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .::8:، رىمؿ: ;::: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .99;8، رىمؿ: 8;5: 7احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  ُمًتدرك (6)
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هـ( أيـ اًمثرى ُمـ 849قل احل٤ميمؿ)هـ( ىم٤ٌمل ىم48>ىمٚم٧م : ٓ قمؼمة سم٘مقل اًمذهٌل)

اًمثري٤م؟!!. ؾمٞمام أّن أطمدًا ىمٌؾ احل٤ميمؿ مل يٜمػ قمٜمف اًمّمح٦ٌم ، هم٤مي٦م ُم٤م ىم٤مًمقه أّن طمديثف ُمٜمٙمر 

 )اًمٜمٙم٤مرة هٜم٤م شمٕمٜمل اًمتٗمّرد(. 

ام دم مجِٜ ؾّ٘ن  <أو قمٌد اًمرزاق ءاًمٌالء ومٞمف ُمـ ُمٞمٜم٤م فًؾوٟمِمػم أّن اسمـ قمدّي ىم٤مل: 

 . (5)مـ يروي افٍوٚئؾ

، وٓطمظ ُمًٚمؽ اًمًٚمػ ذم اًمتٙمذي٥م سمٛمجرد رواي٦م  فًّؾ ك اًمديـ سمــــ: ىمٚم٧م: ٓ يٌٜم

 .ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

 افىريؼ افًٚبع : ظٌد اهلل بـ ظّر

ىم٤مل:  )صم٘م٦م قم٤ممل سم٤محلدي٨م، وٕمٗمف اًمٌٕمض دون سمٞم٤من(أمحد سمـ حمٛمد اعمٝمريأظمرج اًمٕم٘مٞمكم قمـ 

ىم٤مل:  قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت( )شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم ختٚمٞمص اعمتِم٤مسمف دون ـمٕمـ، روىطمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ سمنم

)اعمزّن، ؿمٞمخ ُمٕمرو ،  ، قمـ ص٤ٌمح سمـ حيٞمك)اًمؼميدي، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع، م(طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ

)إزدي صم٘م٦م صدوق، رُمل سم٤مًمتِمٞمع شمٙمٚمؿ  ، قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمةروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت، ومٞمف ٟمٔمر(

، ـ قمّٗم٤مق، وصمؼ وهق صدوق ، ومٞمف ٟمٔمر()مجٞمع سمـ قمٛمػم سمق قمـ مجٞمع سمـ قمٗم٤م ومٞمف اًمٌٕمض ًم٘مقًمف سم٤مًمرضمٕم٦م(

ٚس مـ صجر صتك، وـْٝ إٔٚ وظع ـٚن افّْ »قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، أن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

 .(6)شمـ صجرة واحدة

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد.

 افىريؼ افثٚمـ: ادقػ ظّع 

ر اخلٓمٞم٥م أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اهلل أٟم٤م أسمق سمٙمأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

ٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ  ،ٟم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر ،أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٜمج٤مر

قمـ  ،ٟم٤م حيٞمك سمـ سمِمػم اًمٙمٜمدي ،ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ،احلًلم سمـ طمٗمص اخلثٕمٛمل سم٤مًمٙمقوم٦م

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .99;8، رىمؿ: 8;5: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ;8;، رىمؿ: 656: 6وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم )ت: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(  (6)
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وقمـ قم٤مصؿ  )ح=( قمـ احل٤مرث قمـ قمكمّ  ،قمـ أيب إؾمح٤مق ،إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اهلٛمداّن

واحلًـ ، وظع ؾرظٓٚ ، صجرة إٔٚ أصِٓٚ » :ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤ملسمـ وٛمرة قمـ قمكم 

 وإٔٚ مديْٜ وظعّ ، افىٔٛ  ؾٓؾ خيرج مـ افىٔٛ إّٓ ، وافنًٜٔ ورؿٓٚ ،  واحلًغ ثّرهٚ

 .(5)شؾّـ أرادهٚ ؾِٖٔت افٌٚب، بٚهبٚ 

ىمٚم٧م: أورده اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت، ومل يٓمٕمـ ومٞمف سمٌمء ؾمقى أّٟمف ىم٤مل: 

داقمٞم٦م، روى اعمٜم٤ميمػم قمـ اعمِم٤مهػم وم٤مؾمتحؼ  يم٤من قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب راومْمٞم٤مً ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: 

 اهـ. .(6)اًمؽمك

 ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا .

 افىريؼ افتٚشع: أبق شًٔد اخلدري

 )صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ اًمٗمريضأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ىم٤مل: 

)قمكم سمـ أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ اًمًٛم٤ًمر  ُمقن()قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد، صم٘م٦م طم٤مومظ ُم٠مٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز اًمّمقذم

أٟم٤م أسمق ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك سمـ احلًلم، حمّدث إُم٤مم اٟمتٝمك إًمٞمف امإؾمٜم٤مد ذم دُمِمؼ، ُمًٜمد دُمِمؼ ذم زُم٤مٟمف( 

)صم٘م٦م قم٤مر  ٟم٤م اًم٘م٤ميض قمكم سمـ حمٛمد سمـ يم٤مس اًمٜمخٕمل )حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ زسمر، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(زسمر

ٟم٤م أسمق  )صم٘م٦م خ م(ٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز  ر ()ٓ يٕم ٟم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك إودي سم٤مًمٗم٘مف(

ىم٤مل  )قمامرة سمـ ضمقن، ُمؽموك احلدي٨م(قمـ أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي )ؿمٞمخ ٓ سم٠مس سمف(طمٗمص اًمٕمٌدي

ؾم٠مًم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥م ظم٤مص٦م وم٘م٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وهق 

  :ي٘مقل

ؾٖٕٚ أصِٓٚ  ؛خِؼ افْٚس مـ أصجٚر صتك وخَِٝ إٔٚ وظع مـ صجرة واحدة»

 .(7)شؾرظٓٚ ؾىقبك دـ اشتًّؽ بٖصِٓٚ وأـؾ مـ ؾرظٓٚ وظعّ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا .

                                                           
 . قمٛمرو اًمٕمٛمري.7>7: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (5)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م .94، طمدي٨م رىمؿ: 7;7: 5ُمقوققم٤مت اسمـ اجلقزي  (6)

 . قمٛمرو اًمٕمٛمري.9:: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر (7)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >89

 افىريؼ افًٚذ: أبق أمٚمٜ افٌٚهع

)قمكم سمـ ُمقؾمك ، إُم٤مم وأٟم٤م اسمـ اًمًٛم٤ًمر ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل قم٘م٥م احلدي٨م اعم٤ميض: 

، صم٘م٦م طم٤مومظ قمكم سمـ أمحد سمـ احلًـ)ًـ اًمّمقريأٟم٤م قمكم سمـ احلحمدث ُمًٜمد دُمِمؼ ُم٣م ذم اًمٓمريؼ أٟمػ(

)امإُم٤مم اًمٓمؼماّن صم٘م٦م ومقق  وٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماّن اًمٚمخٛمل سم٠مصٌٝم٤من ورع(

)اجلريري، ُمـ ؿمٞمقخ اًمٓمؼماّن، روى قمٜمف مج٤مقم٦م ٟم٤م احلًلم سمـ إدريس احلريري اًمتًؽمي اًمقصػ(

ٟم٤م أسمق قمثامن ـم٤مًمقت سمـ قم٤ٌمد اًمٌٍمي  و (ُمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمٌّمػم اعمٜمتٌف: ُمٕمر

ٟم٤م أسمق أُم٤مُم٦م  )وٕمٞمػ احلدي٨م، مل يتٝمؿ(ٟم٤م ومْم٤مل سمـ ضمٌػم  )صم٘م٦م صدوق، وٕمٗمف اًمٌٕمض(اًمّمػمذم 

 : اًم٤ٌمهكم ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ،ؾٖٕٚ أصِٓٚ ،مـ صجرة واحدة خِؼ إٌٕٔٚء مـ أصجٚر صتك وخَِْل وظًِٔٚ »

ؾّـ تًِؼ بٌهـ مـ أؽهٚنٚ  ،ًغ ثّرهٚواحلًـ احل ،وؾٚضّٜ فَٚحٓٚ ،ؾرظٓٚ وظعّ 

ظٌد اهلل بغ افهٍٚ وادروة أفػ ظٚم ثؿ أفػ ظٚم ثؿ  ظٌداً  وفق أنّ  ،هقى غومـ زا ،ٕجٚ

ِْٔف :صمؿ شمال ش أـٌف اهلل ظذ مْخريف دم افْٚر أفػ ظٚم ثؿ مل يدرك حمٌتْٚ إّٓ  َِ ْؿ َظ ُُ َٖفُ َّٓ َأْش ُؿؾ 

 َُ َة دِم اْف َّٓ ادََْقدَّ  .(5) ْرَبكَأْجرًا إِ

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا عم٤م صّح آٟمٗم٤ًم .

  

                                                           
 . قمٛمرو اًمٕمٛمري.9:: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر (5)
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 ؾَف احلديٞ: افٌّْل وظّع أؾوؾ أهؾ إرض

صمّٛم٦م ـمرق أظمرى هلذا احلدي٨م قمـ صح٤مسم٦م آظمريـ، ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م أن، ًمٙمـ 

ٓ يٜمٌٖمل اًمري٥م أّن ـمرىمف اًمٕمنم اعمنودة آٟمٗم٤ًم، سمٛمالطمٔم٦م صّح٦م سمٕمْمٝم٤م وطمًـ أظمر، 

 .حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  أن يٙمقن ًمف أصٌؾ قمـ رؾمقل اًمرمح٦ميقضم٥م اًم٘مٓمع 

ٟمّص فم٤مهر ذم اًمٕمّمٛم٦م، سمؾ هق دًمٞمٌؾ قمغم أومْمٚمٞم٦م ، يمام أّٟمف سم٤معمِمؽمك ُمـ أًمٗم٤مفمف

ؽ ومٝمذا < وامإـمالق طمّج٦م..اًمٜمٌل وقمكّم طمتك قمغم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ًّ < وم٤مطمٗمظ ومت

رؾمقل اهلل حمٛمد، أرواح إّٓ ذم هذه إُّم٦م هق قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ٓ يًٛمق قمٚمٞمف أطمد 

 اًمٕم٤معملم هلام وًمٚمٛمٓمٝمريـ ُمـ ذرارهيام اًمٗمداء .

 يِمٝمد ًمف قمدا ُم٤م ُمّر ..
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 شحلّف حلّل ودمف دمل: »حديٞ افٌْل دم ظعّ 

 افىريؼ إول: شًٔد بـ جٌر ظـ ابـ ظٌٚس

صمٜم٤م حمٛمد سمـ ، )صدوق(طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٌجكم اًمٙمقذمأظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: 

)روى قمٜمف يمثػم ُمـ اًمث٘م٤مت ، ىمٞمؾ: ، صمٜم٤م طمًـ سمـ طمًلم اًمٕمريبـ احلًـ سمـ شمًٜمٞمؿ، صم٘م٦م()حمٛمد سمشمًٜمٞمؿ

 ، قمـ إقمٛمش)وصمؼ ووٕمػ ، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ( ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٞمًك اًمرُمكموٕمٞمػ يروي اعمٜم٤ميمػم(

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس )صم٘م٦م خ م(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم)صم٘م٦م خ م(، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م)صم٘م٦م خ م(

بـ أيب ضٚفٛ حلّف  هذا ظعّ »صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕم ؾمٚمٛم٦م:  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(5)شإٔف ٓ ٌٕل بًدي حلّل، ودمف دمل، هق مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك إّٓ 

رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف احلًـ سمـ احلًلم اًمٕمرّن، وهق ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: 

 . (6)وٕمٞمػ

سم٤مًمٕمرّن، وىمد ىمٚم٧م: ُمٕمٜم٤مه صحٞمح، سمؾ ُمٕمٚمقم رضورة، وهذا امإؾمٜم٤مد ُمْمٕمػ 

 شمقسمع ..

 افىريؼ افثٚين : ظٌٚيٜ ظـ ابـ ظٌٚس

، )صم٘م٦م( طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم اًمرازيأظمرج اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل: 

)ىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة: ؿمٞمخ صدوق، وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن : يمثػم اخلٓم٠م، وٕمٗمف اًم٤ٌمىمقن  طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ داهر اًمرازي

ًمٌزار: طمًـ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ، وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: راوميض سمٖمٞمض، ٓ يت٤مسمع )ىم٤مل ا ، طمدصمٜمل أيبًم٘مقل اسمـ طم٤ٌمن هذا(

)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل اسمق طم٤مشمؿ ؿمٞمخ ُمـ قمتؼ قمـ قم٤ٌمي٦م إؾمدي )صم٘م٦م خ م(، قمـ إقمٛمشقمغم سمالي٤مه(

 يٚ أم شِّٜ إنّ  :»ىم٤مل ٕم ؾمٚمٛم٦م فأٟمّ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمِمٞمٕم٦م(

                                                           
 .56785، رىمؿ: >5: 56اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (5)

 .589:8، رىمؿ: 555: =جمٛمع اًمزوائد  (6)
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 ًٚ مـ دمل، وهق مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك إٓ إٔف ٓ ٌٕل حلّف مـ حلّل ودمف  ظِٔ

 .(5)شبًدي

أىمقل: ُمٕمٜم٤مه صحٞمح، وهذا امإؾمٜم٤مد ُمْمٕمػ سمداهر واسمٜمف، ًمٙمٜمّف ُمٕمتؼم سمام شم٘مدم، 

وٟمِمػم إمم أن داهر مل جيرطمف أطمد ىمٌؾ اسمـ اجلقزي، وإّٟمام ضمرطمف ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م< عمجرد 

ُمّم٤مدرة ىمٌٞمح٦م، همػم ُمٕمتٛمد< وم٘مد شم٘مدم ذم  أّٟمف روى هذا احلدي٨م، وهق ومْماًل قمـ يمقٟمف

أّن اسمـ اجلقزي ٓ يٕمتٛمد قمغم أطمٙم٤مُمف ذم يمت٤مسمٞمف  -قمـ أيمثر اًمٕمٚمامء-اًمتٜمٌٞمٝم٤مت 

اعمقوققم٤مت واًمٕمٚمؾ، هذا ًمق شمٜم٤مؾمٞمٜم٤م ُم٤ًمًمؽ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ـمٛمس ومْم٤مئؾ قمكم وىمد ُم٣م 

 . ًم٨م اًمًٌط ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م

 افىريؼ افثٚفٞ : أم شِّٜ 

أٟم٤ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ٟمٍم سمـ اًمزاهمقّن أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

أٟم٤م أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد سمـ  )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيقب )صم٘م٦م(

ٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ يم٤مُمؾ سمـ ظمٚمػ سمـ ؿمجرة )صم٘م٦م(إسمراهٞمؿ سمـ ؿم٤مذان

)روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت مل احلرار اعم٘مرئ زيمري٤م سمـ حيٞمك )=اعمٕمنمي ، صم٘م٦م(اًمٕم٤ٌمس اعمٕمني 

قمـ  )صم٘م٦م، ؾم٤مء طمٗمٔمف سم٠مظمرة خ م(ٟم٤م ذيؽ  )ٓ حيت٩م سمف إذا اٟمٗمرد(ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد يٓمٕمـ سمٌمء(

قمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ظمرج رؾمقل  )صم٘م٦م خ م(قمـ قمٚم٘مٛم٦م )صم٘م٦م خ م(قمـ إسمراهٞمؿ )صم٘م٦م خ م(ُمٜمّمقر

يقُمٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل ومٚمؿ يٚم٨ٌم اهلل ُمـ سمٞم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش وأشمك سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م ومٙم٤من 

وم٤مٟمتٌف اًمٜمٌل ًمٚمدق وأٟمٙمرشمف أم ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مل رؾمقل  ، ومدق اًم٤ٌمب دىم٤م ظمٗمٞمٗم٤مً  أن ضم٤مء قمكمٌّ 

ىم٤مًم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ هذا اًمذي ُمـ ظمٓمره ُم٤م يٗمتح ًمف اًم٤ٌمب  شؿقمل ؾٚؾتحل فف»: اهلل

حي٥م  وم٘مٛم٧م وأٟم٤م أظمت٤مل ذم ُمِمٞمتل وأٟم٤م أىمقل سمخ سمخ ُمـ ذا اًمذي...، أشمٚم٘م٤مه سمٛمٕم٤مصٛمل

اهلل ورؾمقًمف وسمحٌف اهلل ورؾمقًمف ومٗمتح٧م اًم٤ٌمب وم٠مظمذ سمٕمْم٤مديت اًم٤ٌمب طمتك إذا مل يًٛمع 

يٚ أم شِّٜ » :اؾمت٠مذن ومدظمؾ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ،وٓ طمريم٦م وست ذم ظمدري طم٤ًمً 

 :ىم٤مل .سمـ أيب ـم٤مًم٥م هذا قمكم   ،ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل :ىم٤مًم٧م شْفٔأتًرؾ

                                                           
 .=;7: 9ٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي اًم (5)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   8:6

ٌُّ  ٌد شّٔ  ،صدؿٝ» اشًّل  ظِّل،وهق ظٌٜٔ  ،ملودمف مـ د ،حلّف مـ حلّل ،فأح

وهق  ،ؾٚشًّل وأصٓدي ،وهق ؿٚتؾ افْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ مـ بًدي ،واصٓدي

 فق أن ظٌداً  ،وهق واهلل حئل شْتل ؾٚشًّل واصٓدي ،ؿٚيض ظدايت ؾٚشًّل واصٓدي

فًع بـ  ظٌد اهلل أفػ ظٚم بًد أفػ ظٚم وأفػ ظٚم بغ افرــ وادَٚم ثؿ فَل اهلل مٌٌوًٚ 

 .(5)شيب ضٚفٛ وظسيت أـٌف اهلل ظذ مْخريف يقم افَٔٚمٜ دم ٕٚر جْٓؿأ

أىمقل: إؾمٜم٤مد اسمـ قم٤ًميمر ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ وٕمػ، وهق طمًـ 

سمٛمجٛمقع اًمٓمرق اًمثالث، قمغم أّن ًمٙمؾ وم٘مرات هذا احلدي٨م اًمنميػ، ؿمقاهد صحٞمح٦م 

 .وطمًٜم٦م ُمتٜم٤مصمرة ذم هذا اًمٙمت٤مب، سمٕمْمٝم٤م ُمتقاشمر

، ومٛمٕمٚمقم رضورة< ًمقطمدة اًمّمٚم٥م هق حلؿ اًمٜمٌل، ودُمف دُمف ويمقن حلؿ قمكمّ 

ٓ حيؾ ٕحد أن جيْٛ دم »اًم٘مري٥م سمٞمٜمٝمام، وًمٚم٘مدؾمٞم٦م أيْم٤ًم< ُمـ ىمٌٞمؾ طمدي٨م اًمٜمٌل: 

واعم٤ٌمهٚم٦م واًمتٓمٝمػم وهمػم  شاختٚر مـ أهؾ إرض رجِغ »و:  شادًجد إٓ إٔٚ أو ظع

 ذًمؽ...، وم٤ممجع واطمٗمظ. 

                                                           
 .5;8: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (5)
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ًٚ أـٌّ   ٓٚ اهلل دم افّْٚرفق أّن إّمٜ بٌوٝ ظِٔ

واعمٜم٤مومؼ  ش ٓ حيٌؽ إّٓ مٗمـ وٓ يٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼ: »ُمٕمٜم٤مه صم٤مسم٧م سمٞم٘ملم سمِمٝم٤مدة

 ...< ومٝم٤مك..ذم اًمٜم٤ّمر

 افىريؼ إّول : جٚبر.

سمـ اهلل قمٌد ُمـ ـمريؼ قمثامن سمـ ، ب٘شْٚد حًـُم٣م ىمري٤ًٌم ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

مقا حتك يُقٕقا ـٚحلْٚيٚ، فق أّن أمتل صٚ» :قمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل اًمِم٤مُملقمالصم٦م 

ِّقا حتك يُقٕقا ـٕٚوتٚر، ثّؿ أبٌوقك،ٕـٌّٓؿ اهلل ظذ وجقهٓؿ دم افّْٚر   .(5)شوص

ٌّٚسافىريؼ افثٚين:   ابـ ظ

طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مومظ إؾمدي، أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

يب أويس، صمٜم٤م أيب، قمـ محٞمد هبٛمدان، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ ديزيؾ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أ

سمـ ىمٞمس اعمٙمل، قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وهمػمه ُمـ أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمٌد اهلل سمـ 

صٍـ بغ افرــ وادَٚم  رجالً  فق أنّ ...»قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، أن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

 .شٚردخؾ افّْ ، فَل اهلل وهق مٌٌض ٕهؾ بٔٝ حمّد  ثؿّ ،  وصٚم ؾهّذ 

 . (6) واوم٘مف اًمذهٌلهذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وىم٤مل احل٤ميمؿ : 

هق ومٞمام  أىمقل: آؾمتدٓل سمف واوح ، ومٕمكّم ؾمّٞمد أهؾ اًمٌٞم٧م سمٕمد اًمٜمٌل 

 .(7)ُمٕمٚمقم رضورة 

                                                           
 . 8:: 86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.56;8، رىمؿ: 5:6: 7ُمًٜمدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)

٤م يمقن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أُمّ  اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ( :. 99: 5هـ )ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى >6;ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (7)

أؾوؾ ظْد ادًِّغ مـ أن حيتٚج إػ دفٔؾ، بؾ هق  أطٓربغ ادًِّغ ؾٔف، وهق  ٓ خالف٤م أهؾ اًمٌٞم٧م، ومٝمذا ممّ 

أٟمف أدار يم٤ًمه قمغم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمًلم، » :وؿد ثٌٝ ظـ افٌْل، وأومْمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ سمٕمد اًمٜمٌل أهؾ افٌٔٝ

 اهـ. . شافِٓؿ هٗٓء أهؾ بٔتل ؾٖذهٛ افرجس ظْٓؿ وضٓرهؿ تىٓرا»وم٘م٤مل: 
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 افىريؼ افثٚفٞ : أبق شًٔد اخلدري

 اإلشْٚد إّول : افْٚجل ظـ أيب شًٔد

اهلل سمـ يزيد اًم٘مٓم٤من أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ قمٌد ىم٤مل:  (798)أظمرج امإُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن

سم٤مًمرىم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمامر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾمد سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ سمـ 

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل:  طمٞم٤من، قمـ أيب اعمتقيمؾ اًمٜم٤مضمل

أدخِف اهلل  إّٓ  وافذي ٍٕز بٔده، ٓ يٌٌوْٚ أهؾ افٌٔٝ رجٌؾ »ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 . شٚرافّْ 

 .(5)ُمـ أضمؾ هِم٤مم سمـ قمامر، وُمـ ومقىمف صم٘م٤مت ًـإشْٚده ح ىم٤مل إرٟم١موط:

 .(6)وُمثٚمف ىم٤مل: طمًلم  ؾمٚمٞمؿ أؾمد

 اإلشْٚد افثٚين: أبق ٕية ظـ أيب شًٔد 

طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمّمٗم٤مر، صمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

ٛمد سمـ ومْمٞمؾ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ احلًـ إصٌٝم٤مّن، صمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمػم احليُمل، صمٜم٤م حم

اًمْمٌل، صمٜم٤م أسم٤من سمـ ضمٕمٗمر سمـ صمٕمٚم٥م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس، قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

 اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

وافذي ٍٕز بٔده ٓ يٌٌوْٚ أهؾ افٌٔٝ أحد إٓ أدخِف اهلل »ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 ش ٚرافّْ 

 . (7) هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 ٙم٧م قمٜمف اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص .ىمٚم٧م: ؾم

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م.>;=:، رىمؿ: 879: 59سمـ طم٤ٌمن)إرٟم١موط( اصحٞمح  (5)

 دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمري٦م ، دُمِمؼ..:668، رىمؿ: 649: ;ُمقارد اًمْمٛمآن)ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد( (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.56;8، رىمؿ: 5:6: 7درك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( تُمً (7)
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 حتريػ إشْٚد احلٚـؿ ا!!!.

عم٤مذا ؾمٙم٧م إُم٤مم اًمٜم٘مد اًمذهٌل قمـ هذا امإؾمٜم٤مد ُمع أّن ومٞمف أسم٤من سمـ ضمٕمٗمر سمـ 

 صمٕمٚم٥م، وهق جمٛمع قمغم وٕمٗمف، سمؾ يم٤مذب وّو٤مع؟!!!. 

هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل أن خيٌط احل٤ميمؿ، وهق ظمري٧م، هذا اخلٌط اًمٕمِمقاء ومٞم٘مقل قمغم 

  سمريء ُمـ آطمتج٤مج سم٠مسم٤من سمـ ضمٕمٗمر سمـ صمٕمٚم٥م اًمٙمّذاب؟!!!ذط ُمًٚمؿ، ُمع أّن ُمًٚمامً 

 ه٤مك ُم٤م يزيح اًمًت٤مر قمـ هذا.. 

افذي ٍٕز بٔده ، ٓ يٌٌوْٚ، و»طمدي٨م ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم احت٤م  اعمٝمرة: 

ذم اعمٜم٤مىم٥م: صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل احل٤ميمؿ  شأدخِف اهلل افْٚر أهؾ افٌٔٝ، رجؾ إّٓ 

قمٌد اهلل سمـ احلًـ ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمػم احليُمل، صمٜم٤م حمٛمد سمـ  اًمّمٗم٤مر ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ

، قمـ ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس ، قمٜمف ، هبذا ، وىم٤مل: )صم٘م٦م اطمت٩ّم سمف ُمًٚمؿ( أبٚن بـ تٌِٛومْمٞمؾ ، صمٜم٤م 

 اهـ. .(5)صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

 ىمٚم٧م: ومٝمذا امإؾمٜم٤مد، هق اعمقضمقد ذم سمٕمض اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م عمًتدرك احل٤ميمؿ .

 يب جرير بـ ظٌد اهلل افٌجّع افهحٚ: رابع افىريؼ اف

أظمرج امإُم٤مم اعمٕمرو < اًمثٕمٚمٌل، ذم شمٗمًػمه ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق حمّٛمد قمٌد اهلل سمـ 

، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد (2) )امإُم٤مم اعمٗمّن اعمِمٝمقر اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل اًمقاقمظ(طم٤مُمد إصٌٝم٤مّن 

)اًم٘مزويٜمل، صم٘م٦م إؾمح٤مق  ، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ يقؾمػ سمـ)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم(سمـ قمكم اًمٌٚمخل 

)اًمٙمٜمدي، صم٘م٦م إُم٤مم، ؿمٞمخ امإؾمالم، ُمـ ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ صحح ًمف احل٤ميمؿ واًمذهٌل وهمػممه٤م(

 )سمـ أيب ظم٤مًمد اًمٌجكم، طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(قمـ إؾمامقمٞمؾ )اًمٓمٜم٤مومز، صم٘م٦م خ م(، طمدصمٜم٤م يٕمكم سمـ قمٌٞمدإسمدال(

)سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكم قمـ ضمرير  ٤مسمٞم٤ًم()سمـ أيب طم٤مزم، صم٘م٦م طمج٦م أمجٕمقا قمٚمٞمف، يم٤مد أن يٙمقن صحقمـ ىمٞمس

 :  ل رؾمقل اهلل  ل : ىم٤م ىم٤م صح٤ميب(

                                                           
 . ُمريمز ظمدُم٦م اًمًٜم٦م ، اعمديٜم٦م. 7=99، رىمؿ: 7:9: 9احلًـ(  إحت٤م  اعمٝمرة)ت: حمٛمقد أمحد قمٌد (5)

 اعمٕمر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اهلٜمد. . 5:: 56إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مّن)قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامّن(   (6)
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مـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد مٚت صٓٔدًا، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد مٚت »

ًٚ، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد  مٌٍقرًا فف، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد مٚت تٚئٌ

حٛ آل حمّد بؼه مِؽ ادقت بٚجلْٜ، مٚت مٗمًْٚ مًتُّؾ اإليامن، أٓ ومـ مٚت ظذ 

ثؿ مُْر وُٕر، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد يزف إػ اجلّْٜ ـام تزف افًروس إػ 

بٔٝ زوجٓٚ، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ آل حمّد ؾتح فف دم ؿزه بٚبٚن إػ اجلّْٜ، أٓ ومـ 

آل حمّد مٚت ظذ حٛ آل حمّد جًؾ ؿزه مزار مالئُٜ افرمحٜ، أٓ ومـ مٚت ظذ حٛ 

مٚت ظذ افًْٜ واجلامظٜ، أٓ ومـ مٚت ظذ بٌض آل حمّد جٚء يقم افَٔٚمٜ مُتقب بغ 

ظْٔٔف: آيس مـ رمحٜ اهلل، أٓ ومـ مٚت ظذ بٌض آل حمّد مٚت ـٚؾرًا، أٓ ومـ مٚت 

 .(0)شظذ بٌض آل حمّد مل ينؿ رائحٜ اجلْٜ

ام ٓ خيٗمك. أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم< يًتدرك سمف قمٚمٞمٝمام يم

، أو هق أيمٛمؾ ُمّمداق ذقمل ؾمٞمّد آل اًمٜمٌل سمٕمد اًمٜمٌّل  وشمذيّمر دائاًم أّن قمٚمّٞم٤ًم 

 ًمذًمؽ< جمٛمع قمٚمٞمف ومٞمام ٟم٘مؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وىمد ُم٣م ىمقًمف. 

٤مر وٓ هؿ ُمـ أهؾ اًمٜمّ ، قمغم هذا ومٙمؾ ظمّمقم قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 

َّْٚ اًمرمحـ ذم اًم٘مرآن =  يمراُم٦م، وٟمًتثٜمل اجل٤مهؾ اًمذي مل يّمٚمف اًمٌٞم٤من، يمام ذيمر ـُ َوَمٚ 

َٞ َرُشقًٓ  ًَ ٌْ َٕ بَِغ َحتَّك  ذِّ ًَ  . ُم

 وصمّٛم٦م ـمرق أظمرى ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمٝم٤م أن .

 ومم٤م يٜم٤مؾم٥م ذيمره طمدي٨م ..

                                                           
. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  758:  >شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)حت٘مٞمؼ: أيب حمّٛمد سمـ قم٤مؿمقر، وشمدىمٞمؼ : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي(   (5)

 اًمٕمريب ،سمػموت.
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رون مـ افذٕقب»افٌْل: حديٞ  ّٓ   شأهؾ بٔتل مى

)احلامّن، صم٘م٦م طمدصمٜمل حيل سمـ قمٌد احلٛمٞمد ( هـ;;6)ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي 

)سمـ اًمرسمٞمع اجلقال، وصم٘مف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٞمس  طم٤مومظ، ىم٤مل اسمـ ُمٕملم وهمػمه:ُم٤م يتٙمٚمٛمقن ومٞمف إّٓ ُمـ طمًد(

قمـ إقمٛمش، قمـ قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل  (ضمزاوم٤مً  اًم٘مدُم٤مء يمِمٕم٦ٌم، ووٕمػ سمٕمض اعمت٠مظمريـ طمٗمٔمف سم٠مظمرة

 إؾمدي، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أّن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

ظمػممه٤م ىمًاًم، وذًمؽ ىمقل اهلل  إّن اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼ ىمًٛملم ومجٕمٚمٜمل ذم»

وم٠مٟم٤م ُمـ أصح٤مب اًمٞمٛملم، وأٟم٤م ظمػم   وأصحٚب افّٔغ... وأصحٚب افناملقمز وضمؾ: 

أصح٤مب اًمٞمٛملم، صمّؿ ضمٕمؾ اًم٘مًٛملم أصمالصم٤ًم، ومجٕمٚمٜمل ذم ظمػمه٤م صمٚمث٤ًم ومذًمؽ ىمقًمف 

وم٠مٟم٤م ظمػم اًم٤ًمسم٘ملم، صمّؿ ضمٕمؾ إصمالث ىم٤ٌمئؾ  وافًٚبَقن افًٚبَقن ؾٖصحٚب ادّْٜٔ

ْؿ ِظَْد اهللَِّ ٜمل ذم ظمػمه٤م ىمٌٞمٚم٦م، وذًمؽ ىمقًمف: ومجٕمٚم ُُ َرَم ـْ َٚرُؾقا إِنَّ َأ ًَ ٌَٚئَِؾ فَِت ًٚ َوَؿ قب ًُ ْؿ ُص ـُ َْٚ ِْ ًَ َوَج

ْؿ إِنَّ اهللََّ َظٌِِٔؿ َخٌِرٌ  ـُ ٚ ََ وأٟم٤م أشم٘مك وًمد آدم وأيمرُمٝمؿ قمغم اهلل قمز وضمؾ، صمّؿ ضمٕمؾ اًم٘م٤ٌمئؾ  َأْت

ِٝ : سمٞمقشم٤ًم ومجٕمٚمٜمل ذم ظمػمه٤م سمٞمت٤ًم، وذًمؽ ىمقًمف
ْٔ ٌَ ْجَس َأْهَؾ اْف ُؿ افرِّ ُُ َٛ َظْ ُْٔذِه

اَم ُيِريُد اهللَُّ فِ َّٕ إِ

راً  ِٓ ْؿ َتْى ـُ َر ِّٓ رون ظـ افذٕقب  َوُيَى ّٓ  .(5)شوإٔٚ وأهؾ بٔتل مى

احلدي٨م ُم٘مٓمقع اًمّمّح٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء، هدٟم٤م سمٕمض ـمرىمف ومٞمام ُمٕمٜمك أىمقل: 

همػم -ضمٝم٤م سم٤ممإؾمٜم٤مد أقماله أظمرش. وإٔٚ وأهؾ بٔتل مىٓرون ظـ افذٕقب»ُم٣م، ؾمقى: 

ـُ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ وهمػمهؿ .. -اًمٗمًقي ، وٓ أىمؾ ُمـ امإمج٤مع اسم

 اًمت٤مم ، اعمقرث ًمٚميورة، قمغم دظمقل اخلٛم٦ًم أهؾ اًمٙم٤ًمء ذم آي٦م اًمتٓمٝمػم ..

  قمغم اعمّم٤مدرة. ٙمّٚمؿ ذم سمٕمْمٝمؿشم، ُمقصم٘مقنؾمٜم٤مد ص٤مًمح طمًـ< رضم٤مًمف هذا امإو

وؿد ذـرٕٚ هٚهْٚ مٚ يهِح فِتًّؽ بف دون ومتح اًم٘مدير: يمت٤مسمف  ىم٤مل اًمِمقيم٤مّن ذم

 .(6)مٚ ٓ يهِح

 ىمٚم٧م: يم٤من احلدي٨م أقماله مم٤ّم ذيمر ُمٜمٝم٤م .

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت. ت : أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري. >=8:  5عمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ا (5)

 . دار اسمـ يمثػم دُمِمؼ. 766:  8ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مّن  (6)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >:8

ظـ وىمد ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر: ُمٓمٝمرون ُمـ اًمذٟمقب، وهق ظمٓم٠م، واًمّمحٞمح: 

 !! .(5)قمٚمؾ أيب طم٤مشمؿب ٤ماًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م ًمٙمتضمّؾ يمام هق ذم ُمقاوم٘م٦م ًمٙمت٤مب اهلل، و، افذٕقب

طمدي٨م ُمع ؿمٝم٤مدة ًمزسمدة ومٝمق سيح ذم ـمٝم٤مرة اًمتٙمقيـ< أي اًمٕمّمٛم٦م< ؾمٞمام وا

 .وآي٦م اًمتٓمٝمػم و...< ومّم٤م يٜم٤مؾم٥م ذيمره أيْم٤ًم طمدي٨م .اًمث٘مٚملم 

  

                                                           
 ُمٓم٤مسمع احلٛمٞميض.. 7=:6، رىمؿ: 4=8: :قمٚمؾ أيب طم٤مشمؿ )ت: ؾمٕمد قمٌد اهلل احلٛمٞمد وظم٤مًمد اجلريز(  (5)
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 ؿًٔؿ افّْٚر واجلْٜ ظّع 

 اإلشْٚد إّول: أبق احلهغ ظـ ظٌٚيٜ ظـ ظّع 

دصمٜم٤م حمٛمد سمـ ، طم صم٘م٦م(إُم٤مم )زيمري٤م سمـ حيٞمك، : طمدصمٜم٤م اًم٤ًمضمل (7:9)ىم٤مل اسمـ قمدي 

، طمدصمٜم٤م ىمٞمس )اًمٜمٝمدي، صم٘م٦م صدوق يتِمّٞمع(طمدصمٜم٤م خمقل سمـ إسمراهٞمؿ )سمـ يمثػم اًم٤ٌمهكم، صم٘م٦م م(  ظم٤مًمد 

قمـ أيب  (ضمزاوم٤ًم ًمرّد ومْم٤مئؾ قمكمّ ّٕمػ و)سمـ اًمرسمٞمع اجلقال، وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟم٤من، وسمٕمض ُمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ، 

  ((5))سمـ رسمٕمل ُمقصمؼ رُمل سم٤مًمتِمٞمعي٦م ، قمـ قم٤ٌم )قمثامن سمـ قم٤مصؿ إؾمدي، صم٘م٦م صم٧ٌم سم٢ممج٤مع، خ م(طمّملم 

 .(6)شإٔٚ ؿًٔؿ افّْٚر»ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل: 

رواه ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ش إٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»ضم٤مزُم٤ًم: طمدي٨م:  (هـ;94)ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمناّن 

 . (7)إؾمدي: قمـ أيب طمّملم، قمـ قم٤ٌمي٦م . وىمٞمس هذا ًمٞمس سمٌمء

امإُم٤مم اسمـ  طمًـ ذم أىمّؾ إطمقال..< ومٚمؿ يٕمّؾ  -سمخّمقصف-أىمقل: إؾمٜم٤مده 

اًم٘مٞمناّن احلدي٨م سمٌمء ؾمقى ىمٞمس< ومجٝمقر ُمت٘مّدُمل أهؾ اًمٜم٘مد أّن ىمٞم٤ًًم صم٘م٦م طمّج٦م 

 .سم٢مـمالق< ؾمٞمام قمـ أيب احلّملم

اًمذهٌل: ي٘م٤مل: يم٤من ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع أروى اًمٜم٤مس قمـ أيب احلّملم، قمثامن سمـ  ىم٤مل

 اهـ. (8)قم٤مصؿ إؾمدي، قمٜمده قمٜمف أرسمع ُم٤مئ٦م طمدي٨م

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؿمٕم٦ٌم ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م احلّملم  اسمـ قمدي قمـ أيب داودوطمٙمك 

 اهـ. ومل يٜمٗمرد أسمق احلّملم قمـ قم٤ٌمي٦م < وم٘مد شم٤مسمٕمف إقمٛمش . (9)يثٜمل قمغم ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع

                                                           
ٌّف أّن اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف، وأمحد واًمدارىمٓمٜمل  (5) ذم قمٚمٚمٞمٝمام، واًمٌٖمدادي ذم ُمقوح إوه٤مم، ومج٤مقم٦م آظمريـ  أٟم

ٓ صالة إّٓ بٍٚحتٜ »أّن قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل وقم٤ٌمي٦م سمـ رداد واطمد، واًمث٤مّن صم٘م٦م سم٢مـمالق، ؾمٛمع قمٛمر وطمدث قمٜمف: 

 أو يمام ىم٤مل.ش.افُتٚب

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.:>59، رىمؿ: 5:4: ;اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل)قم٤مدل اعمقضمقد(   (6)

 . دار اًمًٚمػ، اًمري٤مض.97;، رىمؿ: 944: 5ػمة احلّٗم٤مظ )ت:قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريقائل(ذظم  (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .  6>5، رىمؿ: 858: 9ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(    (8)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.:>59، رىمؿ: 5:4: ;اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل)قم٤مدل اعمقضمقد(   (9)
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 اإلشْٚد افثٚين : إظّش ظـ ظٌٚيٜ ظـ ظعّ 

أظمرج اًمٗمًقي واسمـ قمدي واًمٕم٘مٞمكم واسمـ اجلقزي واسمـ قم٤ًميمر وهمػمهؿ ىم٤مًمقا 

د احلٛمٞمد، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٝمر، قمـ إقمٛمش، قمـ واًمٚمٗمظ ًمألول: طمدصمٜم٤م حيل سمـ قمٌ

ٚر، إذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ ؿِٝ هذا إٔٚ ؿًٔؿ افّْ »ُمقؾمك سمـ ـمريػ، قمـ قم٤ٌمي٦م قمـ قمكّم ىم٤مل: 

 .(5)شفؽ وهذا يل

وشم٤مسمٕمف اسمـ قمدي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم اعمح٤مريب، طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد، طمدصمٜم٤م قمٌد 

  .(6)اهلل، قمـ إقمٛمش سمف ُمثٚمف

وم٤مًمٓمريؼ صم٤مسم٧م إًمٞمف < ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمتٓمقيؾ ًمٙمـ أظمرى ًمألقمٛمش، وصمٛم٦م ُمت٤مسمٕم٤مت 

دون يمالم، ًمٙمـ ذم امإؾمٜم٤مد هٞمٝمٜم٤م، ُمقؾمك سمـ ـمريػ، وهق وٕمٞمػ< وّٕمٗمقه عمجّرد 

 روايتف اًمرواي٦م أقماله ٓ همػم< ومحٙمٛمقا ٕضمٚمف أّٟمف ُمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م. 

 وومٞمف ٟمٔمر< ومٚم٘مد ؾم٠مًمقه قمـ احلدي٨م أقماله وم٘م٤مل: رويتف اؾمتٝمزاًء. ويم٤من يتٕمج٥م

يم٤مُمؾ اسمـ قمدي هتذي٥م اسمـ طمجر وُمـ قم٤ٌمي٦م روايتف هذا احلدي٨م. ومراضمع شمرمجتف ذم 

 إن ؿمئ٧م. يِمٝمد ًمف..وُمٞمزان اًمذهٌل 

 اإلشْٚد افثٚفٞ: احلًغ افنٓٔد ظـ ظع

وصمّٛم٦م ـمريؼ آظمر ٕصؾ احلدي٨م، أظمرضمف امإُم٤مم اعمقومؼ اجلرضم٤مّن< حيٞمك سمـ 

ر حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمقاقمظ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مه (هـ==8)احلًلم احلًٜمل اًمِمجري

، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد  )صم٘م٦م صدوق وىمقر(اعم٘مري اعمٕمرو  سم٤مسمـ اًمٕمالء 

، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق  اًمرص٤مذم، ٓ سم٠مس سمف صدوق( ، وهقؿٞمَّ ـتَ ـاعماًمّمحٞمح  )ؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمتّ 

سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل: أمحد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد 

، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد اهلل (دون ـمٕمـ)شمرضمؿ ًمف ذم شمقوٞمح اعمِمتٌف وهمػمه طمدصمٜم٤م أيب ضمٕمٗمر 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .8:;:  6اًمٕمٛمري(  اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.>5>5، رىمؿ: 98: >اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )قم٤مدل اعمقضمقد(   (6)
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، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم )اًم٤ٌمىمر(، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم  )اًمّمحٞمح ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سم٘مريٜم٦م ُم٤م سمٕمده(

أيب أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، قمـ أسمٞمف احلًلم قمٚمٞمٝمام اًمًالم، ىم٤مل: ىم٤مل زم )اًمًج٤مد(

 .(5)ش إٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»قمٚمٞمف اًمًالم: 

أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، إذ ًمٞمس ذم رضم٤مًمف ُمتٝمؿ، واًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٚمقّي 

ُمٕمرو  ُمِمٝمقر مل يٓمٕمـ سمٌمء< ؾمقى ىمقل اخلٓمٞم٥م: ىمدم سمٖمداد وطمدث قمـ آسم٤مئف 

 ٟمًخ٦م أيمثره٤م ُمٜم٤ميمػم. 

يتٗمّرد ومٞمام سم٤من< ومؼمئ٧م قمٝمدشمف< ومال يتٜم٤موًمف اًمٓمٕمـ ىمٚم٧م: وُم٘متْم٤مه ُم٤م ًمق شمٗمّرد، ومل 

 ومٞمام ٟمحـ ومٞمف.

 اإلشْٚد افرابع: إشْٚد افًًِِٜ افذهٌٜٔ       

)امإُم٤مم أسمققمكم احلًـ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌزاز ىم٤مل اعمت٘مل اهلٜمدي ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل ؿم٤مذان 

)سمـ اًمٙم٤مشم٥م سمٕمٙمؼمي  : أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، صم٘م٦م صم٧ٌم سم٢ممج٤مع(:86

، امإؾمؿ 768)أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ىم٤مؾمؿ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ همٞم٤مث اخلراؾم٤مّن   ، صم٘م٦م(;78ؿمٝم٤مب اًمٕمٙمؼمي 

 (647)، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓم٤مئل، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  حمّر (

، طمدصمٜمل أيب (>55)، طمدصمٜمل أيب حمٛمد(>58)، طمدصمٜمل أيب ضمٕمٗمر (7>5)طمدصمٜمل أيب ُمقؾمك 

 :ىم٤مل (84)، طمدصمٜمل أيب قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م(5:)ُمذسمقح يمرسمالء ، طمدصمٜمل أيب احلًلم (7=)كم قم

يٚ ظع، إيّن شٖفٝ ريب ظز وجؾ ؾٔؽ مخس خهٚل ؾٖظىٚين، أّمٚ »ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

إوػ ؾ٘يّن شٖفٝ ريب أن تْنؼ ظْل إرض وإٍٔض افساب ظـ رأد وإٔٝ مًل، 

ـٍٜ ادٔزان وإٔٝ مًل ؾٖظىٚين، وأمٚ افثٚفثٜ ؾًٖفتف أن  وأمٚ افثٕٜٚٔ ؾًٖفتف أن يقؿٍْل ظْد

جيًِؽ حٚمؾ فقائل، وهق فقاء اهلل إـز ظِٔف ادٍِحقن وافٍٚئزون بٚجلْٜ، ؾٖظىٚين، 

وأمٚ افرابًٜ ؾًٖفٝ ريب أن تًَل أمتل مـ حقيض ؾٖظىٚين، وأّمٚ اخلٚمًٜ ؾًٖفٝ ريب 

َـّ أن جيًِؽ ؿٚئد أمتل إػ اجلْٜ ؾٖظىٚين، ؾٚحلّد   ش. بف ظعَّ  هلل افذي م

                                                           
 . ;;5:  5( ==8إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م )حيٞمك سمـ احلًلم، اعمقومؼ اجلرضم٤مّن   (5)
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أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلراؾم٤مّن مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا امإؾمؿ، ويرضمح  ..<أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م

..< ومٝمذا هق اًمذي روى قمٜمدي أّٟمف حمّر  أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مئل، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قم٤مُمر

 . (5) قمـ أسمٞمف قمـ اًمرو٤م

  

                                                           
اًمٖمرب امإؾمالُمل،  . دار5559: 6اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ )ت: ُمقومؼ قمٌد اًم٘م٤مدر( ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل )ذم   (5)

 (:سمػموت

طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓم٤مئل، قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب أمحد سمـ قم٤مُمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ذم ش ، اإليامن إؿرار بٚفًِٚن ومًرؾٜ بٚفَِٛ وظّؾ بٕٚرـٚن»، ىم٤مل رؾمقل اهلل: سمف ... قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م

 . ٤مدٟمًخ٦م يمثػمة قمٜمدٟم٤م قمٜمف هبذا امإؾمٜم

 (. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض=77، رىمؿ: 684ىمٓمٜمل رؾم١مآت محزة اًمًٝمٛمل ًمٚمداوىمد ؾمئؾ اًمدارىمٓمٜمل )ذم 

 . قمـ طمدي٨م امإيامن أقماله، ومقّه٤مه سمٕمٌد اهلل< ىم٤مل: يم٤من أُمّٞم٤ًم، مل يٙمـ سم٤معمريض :

اهلروي، وًم٘مد طم٥ًم اًمدارىمٓمٜمل أّٟمف اٟمٗمرد ومقّه٤مه، وم٠مظمٓم٠م سمٞم٘ملم< ومٚم٘مد أظمرضمف  اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ أيب اًمّمٚم٧م 

 وهمػمه قمـ همػم واطمد ُمـ اًمث٘م٤مت، يمّٚمٝمؿ قمـ اًمرو٤م صٚمقات اهلل قمٚمٞمف سمف .

صم٘م٤مت ؾمقى اًمٓم٤مئٞملم.  واًمزسمدة: ومال سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مد طمدي٨م اسمـ ؿم٤مذان ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف إمم اًمرو٤م 

ـّ آٟمٗمراد. يمام ىمد شمرضمؿ ًمٙمٚمٞمٝم ام اًمٌٖمدادي وىمد اٟمٌٚم٩م أّٟمف ٓ قمؼمة سمٓمٕمـ اًمدارىمٓمٜمل ذم امإسمـ< ًمٙمقٟمف أظمٓم٠م ذم فم

 ذم شم٤مرخيف دون ـمٕمـ..

( ذم شمرمج٦م امإسمـ قمٌد اهلل: روى قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرى، قمـ آسم٤مئف 8:7ىم٤مل اًمٌٖمدادي )

 اهـ. .ٟمًخ٦م

 ىمٚم٧م: وىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت، أيمثر ُمـ اصمٜملم< وم٤مٟمدومٕم٧م ضمٝم٤مًمتف. 

ًمألب ىم٤مل: ؾمٙمـ هُمـ ( >686ؿ: ، رىم995: 9شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر قمقاد( )ذم يمام ىمد شمرضمؿ اًمٌٖمدادي 

 .اهـ.رأى، وطمّدث هب٤م قمـ قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م. روى قمٜمف اسمٜمف قمٌد اهلل، وإسمراهٞمؿ سمـ رضم٤مء اعم٘مرىء

، شمٌٕم٤ًم (;;5، رىمؿ: 4=8: ;ذم شم٤مرخيف )، ًمٙمـ ضم٤مء امإُم٤مم اًمذهٌل  ىم٤مًمف أهؾ اًمٜم٘مد اًم٘مدُم٤مء ومٞمٝمامومٝمذا هم٤مي٦م ُم٤م 

واوع وأحًٌف د اهلل سمـ أمحد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م سمٜمًخ٦م، ٓسمـ اجلقزي، ُم٘مّٚمدًا إّي٤مه وم٘م٤مل: قمٌ

 .تِؽ افًْخٜ

أطم٥ًم وأفمـ وأطمتٛمؾ، واعمّمٞم٦ٌم أّن أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٞمقم ي٘مقًمقن: أظم٤مل وىمٚم٧م: ومديـ اًمذهٌل ُمِم٤مد قمغم 

ذم يم٤من ؿم٤ميّم٤ًم  -اًمذي ًمٞمس ًمف ؾمٚمػ ذم طمٙمؿ اًمقوع-إُم٤مُمٝمؿ اًمذهٌل ٟمٗمس امإؾمٜم٤مد ُمقوقع سمٙمّؾ ضمزم، ُمع أّن 

 (.أحًٛىمقًمف )=
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 بٚفتْقر ش  ؿًٔؿ افّْٚر»افًِػ حديٞ: حرق 

ظم٤مًمد سمـ ظمداش، ىم٤مل: ضم٤مء ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع إمم ف اخلالل قمـ ُم٣م ُم٤م أظمرضم

أيب قمقاٟم٦م، وم٘م٤مل: ه٤مت هذه اًمٌدع اًمتل ىمد ضمئتٜم٤م هب٤م ُمـ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: وم٠مظمرج إًمٞمف أسمق 

 قمقاٟم٦م يمتٌف، وم٠مًم٘م٤مه٤م ذم اًمتٜمقر، وم٠ًمًم٧م ظم٤مًمدًا ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م؟!. 

أيش؟!. ، وأؿم٤ٌمهف، ىمٚم٧م خل٤مًمد: وشاؾمت٘مٞمٛمقا ًم٘مريش»، ...ىم٤مل: طمدي٨م إقمٛمش

، ىمٚم٧م خل٤مًمد: طمدصمٙمؿ سمف أسمق قمقاٟم٦م، قمـ إقمٛمش؟!. شإٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»ىم٤مل: طمدي٨م قمكّم: 

 .ىم٤مل: ٟمٕمؿ

 .(5) ىم٤مل قمٓمّٞم٦م اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح

: ىم٤مل أسمق ُمٕم٤موي٦م )صم٘م٦م خ م(وىم٤مل احلًـ سمـ اًمرسمٞمع هـ صم٘م٦م(;;6)ىم٤مل امإُم٤مم اًمٗمًقي 

 : ٓ حتدث هبذه إطم٤مدي٨م. م صم٘م٦م خ م()إُم٤م ىمٚمٜم٤م ًمألقمٛمش(: صم٘م٦م خ م )=حمٛمد سمـ ظم٤مزم اًميير

ىم٤مل: ي٠ًمًمقّن ومام أصٜمع رسمام ؾمٝمقت، وم٢مذا ؾم٠مًمقّن قمـ رء ُمـ هذا ومًٝمقت 

 ومذيمروّن. 

 . ؟!!شإٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»ىم٤مل: ومٙمٜم٤ّم يقُم٤م قمٜمده ومج٤مء رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ طمدي٨م: 

ىم٤مل: ومتٜمحٜمح٧م< وم٘م٤مل إقمٛمش ه١مٓء اعمرضمئ٦م ٓ يدقمقّن أطمّدث سمٗمْم٤مئؾ قمكّم 

 اهـ. (6)اعمًجد طمتّك أطمّدصمٙمؿ أظمرضمقهؿ ُمـ

 ىمٚم٧م: وم٤مٟمٔمر اًمت٘مّٞم٦م !!. 

 شإٔٚ ؿًٔؿ افْٚر»:اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ بحديٞ جزم 

: يمٜم٤ّم قمٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل ًمف )إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(ىم٤مل حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد 

ش ٚرإٔٚ ؿًٔؿ افْ»ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م شم٘مقل ذم هذا احلدي٨م اًمذي يروي أّن قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل:  :رضمؾ

                                                           
 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض. ت قمٓمٞم٦م اًمزهراّن.954: 7(  755اًمًٜم٦م ٕيب سمٙمر اخلالل احلٜمٌكم ) (5)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ : أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري. 8:;:  6(  ;;6اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )اًمٗمًقي   (6)
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ٓ حيٌؽ إّٓ مٗمـ وٓ : »وم٘م٤مل: وُم٤م شمٜمٙمرون ُمـ ذا أًمٞمس رويٜم٤م أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكمّ 

ىمٚمٜم٤م: سمغم. ىم٤مل أمحد: وم٠ميـ اعم١مُمـ؟! ىمٚمٜم٤م: ذم اجلٜم٦م. ىم٤مل: وأيـ ش يٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼ

 . (5)ؾًّع ؿًٔؿ افّْٚراعمٜم٤مومؼ؟!. ىمٚمٜم٤م: ذم اًمٜم٤مر ىم٤مل: 

ٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد سمـ أىمقل: وىمد أظمرضمف اعمقومؼ اجلرضم٤مّن ىم٤مل: أظمؼم

قمكم اعم٘مري اسمـ اًمٙمقذم، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد 

اًمٙمٜم٤مّن اعم٘مري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق احلًلم قمٛمر سمـ احلًـ اًم٘م٤ميض إؿمٜم٤مّن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 . (6)إؾمح٤مق سمـ احلًـ احلريب، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد سمف ُمثٚمف

  

                                                           
 . 764:  5(  :96ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )اسمـ أيب يٕمغم   (5)

،  54:. شمرشمٞم٥م اًم٘م٤ميض اًمٕمٌِمٛمل ;;5:  5( ==8ٛمٞمًٞم٦م )حيٞمك سمـ احلًلم، اعمقومؼ اجلرضم٤مّن إُم٤مزم اخل  (6)

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 
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 شيٚ ظّع ٓ حيٌؽ إّٓ مٗمـ وٓ يٌٌوؽ آّ مْٚؾؼ»حديٞ: 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شمٗمْمٞمؾ قمٛمر: إّن اهلل ىمد أظمؼم أٟمف ؾمٞمجٕمؾ ًمٚمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا 

اًمّم٤محل٤مت ُودًا، وهذا وقمد ُمٜمف ص٤مدق، وُمٕمٚمقم أّن اهلل ىمد ضمٕمؾ ًمٚمّمح٤مسم٦م ُمقدة ذم ىمٚم٥م 

وّنام ويم٤مٟمقا ظمػم ٦م واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا يقدّ اًمّمح٤مسم يمؾ ُمًٚمؿ، ٓ ؾمٞمام أسمق سمٙمر وقمٛمر، وم٢منّ 

ٌّقٕف  يٌٌوقٕف ومل يُـ ـذفؽ ظّع: ؾّ٘ن ـثرًا مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ـٕٚقااًم٘مرون،  ويً

 .(5) ويَٚتِقٕف

 .(6) ِمـ افهحٚبٜ دم ظعّ  َؿدُح ـثرٍ وؿد ُظِؿ وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ْن يٙمقن ىمد ذم ُمٜمٝم٤مضمف: وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمع رو٤م رقمٞمتف قمٜمف، خي٤م  أأيْم٤ًم ىم٤مل و

ؿفمٚمٛمٝمؿ، وقمكّم يِمٙمق رقمٞمتف،  ُٓ َّ
، ويدقمق قمٚمٞمٝمؿ، وي٘مقل: إّّن أسمٖمْمٝمؿ وَييِِْ

 .(7)...ويٌٌوقين

اعمٌٖمْملم  أىمقل: قم٘مٞمدشمٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م، أّن يمّؾ ه١مٓء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

 .مْٚؾَقن مـ أهؾ افّْٚروهؿ ومٞمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمثػم..، ، ًمٕمكمّ 

 .ش مٗمـ وٓ يٌٌوف إّٓ مْٚؾؼٓ حيٛ ظًِٔٚ إّٓ »:٘مقل اًمٜمٌلًم 

ّٛ حيٌّ »: و ىمقًمف    .شاهلل ورشقفف ف اهلل ورشقفف، وحي

 . شمـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه، افِٓؿ وال مـ وآه وظٚد مـ ظٚداه: »و ىمقًمف 

ّٛ ظًِٔٚ ؾَد أحٌْل، ومـ أبٌض ظًِٔٚ ؾَد أبٌوْل»: وىمقًمف   .شمـ أح

ّٛ خَِؽ »يمام ذم طمدي٨م اًمٓمػم :  وىمقًمف   . شإفٔؽأح

                                                           
 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;57:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (5)

 . حت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;58:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( ذ  (6)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم.656: 7ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م   (7)
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أّنؿ يم٤مٟمقا خيتؼمون ـمٝم٤مرة أوٓدهؿ سمح٥ّم ، ويمذا ُم٤م صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م إٟمّم٤مر 

 . وؾمٞم٠ميت يمّؾ هذا ..قمكّم 

، أو ذم ُمٕمٜم٤مه، أيمثر ُمـ ـمريؼ قمـ مج٤مقم٦م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء ًمٗمظ احلدي٨م أقماله ذمو

ٌّٚس، وجٚبر، وأم شِّٜ ريض ظع ادقػ اًمّمح٤مسم٦م:  ، وأيب شًٔد اخلدري، وابـ ظ

 يم٤مٔيت .. <ُمٜمٝم٤مهده وهمػمهؿ< ومٝم٤مك ُم٤م شمًٜمّك ًمٜم٤م  ٓؿ اهلل ظْ
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 شمْٚؾؼ مٗمـ وٓ يٌٌوْل إّٓ  ٓ حيٌْل إّٓ  »: حديٞ ظع 

 اإلشْٚد إّول : زر ظـ ظعّ 

أظمرج امإُم٤مم ُمًٚمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أسمك ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ويمٞمع وأسمق ُمٕم٤موي٦م، 

ٟم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ إقمٛمش ح وطمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك واًمٚمٗمظ ًمف: أظمؼم

ّٕف فًٓد : »قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ زر ىم٤مل: ىم٤مل قمكمّ  وافذى ؾِؼ احلٌٜ وبرأ افًّْٜ، إ

 . (5)شافٌّْل إمّل إيّل، أْن ٓ حيٌْل إّٓ مٗمـ، وٓ يٌٌوّْل إّٓ مْٚؾؼ

                                                           
 .  575، رىمؿ : :>:  5صحٞمح ُمًٚمؿ )وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 تقاتر احلديٞ ظـ إظّش !!

احلدي٨م قمـ هذا اًمًٌط ذم هذا ظم٤مرج قمـ ُم٘مّمقد اًمٙمت٤مب< ًمٙمـ صمّٛم٦م وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م< وم٤معمحدصمقن رووا 

 ذيمره أسمق ٟمٕمٞمؿ وم٘مط، ـمٚم٤ًٌم ًمالظمتّم٤مر< ومٝم٤مك ًمؽمى ..  إقمٛمش سمٓمرق حيّمؾ ُمـ جمٛمققمٝم٤م اًمتقاشمر قمٜمف، ٟمٙمتٗمل سمام

، قمـ إقمٛمش..< طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ ظمالد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يقٟمس وافّْٚسىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ : رواه اًمثقري 

 سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ داود اخلريٌل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش سمف.

ٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زهػم سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م قمٌد وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمؿ، إُمالء، ىم٤مل: طمدصم 

 اًمرزاق، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش.

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يمثػم سمـ حيٞمك، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م،  

 قمـ إقمٛمش.

أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، قمـ وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اًمٓمٚمحل، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ همٜم٤مم، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اسمـ 

 إقمٛمش ح

وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اًمٓمٚمحل، طمدصمٜم٤م أسمق طمّملم اًمقادقمل، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد، طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، 

 وذيؽ، وأيب، ىم٤مًمقا: قمـ إقمٛمش.

وطمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو سمـ محدان، طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من، طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م أيب، وويمٞمع، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م 

 إقمٛمش.

وطمدصمٜم٤م أمحد سمـ يٕم٘مقب اعمٕمدل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمقذم، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ 

 حيٞمك اجلٕمٗمل، طمدصمٜم٤م أيب حمٛمد سمـ حيٞمك، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م زي٤مد سمـ ظمٞمثٛم٦م، وزهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش.

ومع، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب قمٛمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ أمحد سمـ ٟم٤م

 سمـ قمٞمًك اًمرُمكم، طمدصمٜم٤م إقمٛمش.
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أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون أدٟمك يمالم، وقمٜمٕمٜم٦م إقمٛمش ٓ 

قمٜمف، وًمتٚم٘مل إُّم٦م، ٟم٤مهٞمؽ قمـ سم٘مٞم٦م اًمِمقاهد< ومًٌٞمٚمف ؾمٌٞمؾ اعم٘مٓمققم٤مت ًمٚمتقاشمر شمي< 

واًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت< طمتّك أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اطمت٩م سمف ًمٙمـ سم٤مًمتقاء، وصمٛم٦م سمٕمض اًمٓمرق سح 

 إقمٛمش ومٞمٝم٤م سم٤مًمًامع ..

رُمل  ،صدوق خيٓمكء)طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٞمًك( ىم٤مل: 687أظمرج امإُم٤مم اًمٕمدّن )

 . (5)سمف ُمثٚمف قمدي سمـ صم٤مسم٧م حدثْل٤مل: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، ىم م( سم٤مًمتِمٞمع،

 ومٝم٤مك.. قمدا هذا ىمد شمقسمع إقمٛمش سمِمٕم٦ٌم<

 اإلشْٚد افثٚين : زر ظـ ظّع 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ  -اًمذهٌلامإُم٤مم ومٞمام ىم٤مل -أظمرج امإُم٤مم اعمحدث اًمّم٤مًمح 

ر  ، ىم٤مل: صمٜم٤م ويٕم )سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمٞم٤مٟمجل، صم٘م٦م ٟمٌٞمؾ( طمدصمٜم٤م يقؾمػذم ضمزئف ىم٤مل:  هـ(>86)سم٤ميمقيف 

، سم٤مًمٌٍمة ذم ُمًجد أيب، ضم٤مء جمٚمس أيب )إسمراهٞمؿ سمـ ُمتقيف إصٌٝم٤مّن، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(سم٤مسمـ ُمتقيف 

٤ٌّمب اجلٛمحل، صم٘م٦م صم٧ٌم( ظمٚمٞمٗم٦م ، ويم٤من رطمؾ إًمٞمف سم٠موٓده ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث )اًمٗمْمؾ سمـ طم

ىم٤مل: صمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٌد  )حمدث طم٤مومظ ُمِمٝمقر(ُم٤مئ٦م، أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرج اًم٘مزويٜمل

)وصم٘مف اسمـ  ، ىم٤مل: صمٜم٤م طم٤ًمن سمـ طم٤ًمن اًمٌٍمي)صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم( ٔمٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًم٘مزويٜملاًمٕم

، ىم٤مل: صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ زر سمـ طمٌٞمش، طم٤ٌمن، وىمد ُاصمٜمل قمٚمٞمف ىم٤مًمف اًمٌخ٤مري، خ(

                                                                                                                                             
وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر، طمدصمٜمل أمحد سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٜمتل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيقب سمـ 

 قمٛمش. احلًـ، طمدصمٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ سمـ أيب اًمٜمي ، واؾمؿ أيب اًمٜمي: حيٞمك سمـ يمثػم، قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل، قمـ إ

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمؿ، طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ قمٛمر اًمث٘مٗمل، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب احلٙمؿ، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط 

 سمـ حمٛمد، قمـ إقمٛمش.

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ زي٤مد سمـ قمجالن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٗمْمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، 

 طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م، قمـ إقمٛمش.

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمقاؾمٓمل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيقب سمـ طم٤ًمن، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ 

ِّٓؿ ظـ ظدي بـ ثٚبٝ، ظـ زر بـ حٌٔش، ، قمـ إقمٛمش، ظٌد اهلل بـ ادٌٚركإؾمامقمٞمؾ اجلٌكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  ـ

 اهـ.ظـ ظع

 ًٚمٗمٞم٦م ، اًمٙمقي٧م. . اًمدار اًم>5. رىمؿ:  4>امإيامن ًمٚمٕمدّن)ت: محد احلريب( :   (5)
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ّٕ »قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  ف فًٓد افٌْل وافذي ؾِؼ احلٌٜ وبرأ افًّْٜ إ

 .(5)شمْٚؾؼ مٗمـ وٓ يٌٌوْل إّٓ   حيٌْل إّٓ ف ٓإّٔ  إيلّ 

٤ٌّمن ذم  ٤من، وصم٘مف اسمـ طم ًّ أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى طم

صم٘م٤مشمف، واًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل، وأصمٜمك قمٚمٞمف اسمـ اعم٘مرىء ومٞمام ىم٤مل اًمٌخ٤مري، سمؾ اطمت٩م سمف 

اًمٌخ٤مري سميس ىم٤مـمع، وشمرضمؿ ًمف اًم٘مدُم٤مء يمٛمًٚمؿ وهمػمه دون ـمٕمـ، ًمٙمـ ىم٤مل أسمق 

 ٤مشمؿ: ُمٜمٙمر احلدي٨م. طم

 وىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن هذا ًمٞمس سمٓمٕمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٚمٕمّٚمف ًمالٟمٗمراد. 

ٌّف إمم أّن طم٤ًمن هذا اظمتٚمط أُمره قمغم همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٜم٘مد..< وم٤مسمـ قمدي  وأٟم

ضمٕمؾ ُمـ طم٤ًمن هذا، وطم٤ًمن سمـ أيب قم٤ٌمد اصمٜملم ُمع أّّنام واطمد ومٞمام ضمزم اسمـ طمجر  

 ف وسملم اًمقاؾمٓمل اعمتٙمّٚمؿ ومٞمف< وم٤مطمذر.      وهمػمه ، سمؾ ًمٕمّٚمٝمؿ ظمٚمٓمقا سمٞمٜم

 ابـ ٕجل ظـ ظعّ  :فٞاإلشْٚد افثٚ

أٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٛمر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٛمر أظمرج اخلٓمٞم٥م ذم اعمتِم٤مسمف ىم٤مل: 

)إُم٤مم حمّدث  ، ٟم٤م قمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اعم٤مدرائل)صم٘م٦م أُملم( سمـ قمٌد اًمقاطمد اهل٤مؿمٛمل

)صم٘م٦م رسمام  ، ٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيؽ)اًمٙمٜمدي صم٘م٦م صدوق( ، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ قمت٦ٌمطمّج٦م(

، قمـ قمٌد )اجلٕمٗمل صم٘م٦م، جمٜمقن ُمـ ـمٕمـ ومٞمف، ىم٤مًمف ؿمٕم٦ٌم( ، ٟم٤م ضم٤مسمر)صم٘م٦م ًملم سم٤محلٗمظ خ م( ، ٟم٤م أيبأظمٓم٠م(

فَد صِٔٝ مع »، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ي٘مقل: )احليُمل، صم٘م٦م( اهلل سمـ ٟمجل

ٓ يٌٌوْل أن:  ٤م قمٝمد إزمَّ ممّ  الث شْغ، وـٚن مًف أحد مـ افْٚس ثافٌْل ؿٌؾ أن يهّع 

واهلل مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ، وٓ أوؾ يب،  .مٗمـ، وٓ حيٌْل ـٚؾر أو مْٚؾؼ

 .(6)شوٓ ًٕٔٝ مٚ ظٓد إيل

 أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت .

                                                           
 . خمٓمقط قمـ سمرٟم٤مُم٩م اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م .88، رىمؿ: 89ضمزء اسمـ سم٤ميمقيف:   (5)

 . ـمالس ، دُمِمؼ  .998: 5ٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ)ت: ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب( شم (6)
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 احلًـ ظـ ظعّ اإلشْٚد افرابع: 

، قمـ اعم٤ٌمرك سمـ )اًم٘مٞمز، صم٘م٦م خ م( ظم٤مًمد أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هدسم٦م سمـ

وافذي ؾِؼ احلٌٜ وبرأ » ىم٤مل قمكّم:  :ىم٤مل )اًمٌٍمي(، قمـ احلًـ)صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتدًمٞمس، خ( ومْم٤مًم٦م

ّٕف ٓ حيٌْل مْٚؾؼ وٓ يٌٌوْل مٗمـ ويم٤من احلًـ ش. افًّْٜ فَد أخزين رشقل اهلل أ

ف، وٓ ٛمَ ٙمَ طَم  ؿٍ ٙمْ قمٚمٞمف ذم طُم  ي٘مقل: يرطمؿ اهلل قمٚمٞم٤ًم ُم٤م اؾمتٓم٤مع قمدوه، وٓ وًمّٞمف، أن يٜم٘مؿ

 .(5)ىمًؿ ىمًٛمف

، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى اعم٤ٌمرك، اؾمتِمٝمد صحٞمح إشْٚده حًـأىمقل: 

ُمٜمدومع  -ذم روايتف قمـ احلًـ-رُمل سم٤مًمتدًمٞمس، وهق ذم اًمّمحٞمح، وهق صم٘م٦م اًمٌخ٤مري سمف 

. واحلًـ اًمٌٍمي قم٤مس قمٚمٞم٤ًم< ىم٤مل اعمزي: رأى قمٚمّٞم٤ًم، وـمٚمح٦م ًمإليمث٤مر واعمالزُم٦م

 اهـ. (6)وقم٤مئِم٦م، ومل يّمح ًمف ؾمامع أطمد ُمٜمٝمؿ، وطمٔمر يقم اًمّدار وًمف أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م

ّٜٔ:» : ظّع ٚمس اإلشْٚد اخل  شمٌٌض ظّع يّقت مٔتٜ جٚهِ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ  (هـ;74)ُم٣م ُم٤م أظمرضمف أسمق يٕمكم 

، قمـ قمكم، ىم٤مل: ـمٚمٌٜمل قمٌد اهلل سمـ يزيد اًمّمٝم٤ٌمّن، قمـ قمٌد اعم١مُمـ، قمـ أيب اعمٖمػمة

 ش. ؿؿ مٚ أفقم افْٚس يًّقٕؽ أبٚ تراب»رؾمقل اهلل ومقضمدّن ذم ضمدول ٟم٤مئاًم، وم٘م٤مل: 

 .ىم٤مل: ومرأى يم٠مّّن وضمدت ذم ٟمٗمز ُمـ ذًمؽ

ؿؿ ؾقاهلل ٕرؤْؽ: إٔٝ أخل، وأبق وفدي، تَٚتؾ ظـ شْتل، وتزئ » وم٘م٤مل:  

د ؿٙ ٕحٌف، ومـ مٚت ذمتل مـ مٚت دم ظٓدي، ؾٓق ـْز اهلل، ومـ مٚت دم ظٓدك ؾَ

حيٌؽ بًد مقتؽ ختؿ اهلل فف بٕٚمـ واإليامن، مٚ ضًِٝ افنّس أو ؽربٝ، ومـ مٚت 

 ش. يٌٌوؽ مٚت مٔتٜ جٚهِٜٔ، وحقشٛ بام ظّؾ دم اإلشالم

                                                           
 .  575، رىمؿ : :>:  5صحٞمح ُمًٚمؿ )وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (5)

 . 5644هتذي٥م اًمٙمامل )سمِم٤مر قمقاد(  رىمؿ :  (6)
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 . (5)ىم٤مل طمًلم أؾمد: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

 . (6) رواه أبق يًع بًْد رواتف ثَٚت( ذم امإحت٤م : 84>وىم٤مل اًمٌقيٍمي )

ّٜٔ اإلشْٚد افًٚ  دس: حمّد بـ احلٍْ

وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود اًمًجًت٤مّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مل:  (7:4)أظمرج أضمري

 )يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م صدوق(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح  )صم٘م٦م طم٤مومظ(قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مًمز

، ون()ؿمٞمخ ٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس أسمق طم٤مشمؿ، ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وٕمٗمف آظمرىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٜمدل يٕمٜمل اسمـ قمكم 

ىم٤مل:  )إزرق، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وٕمٗمقه ًمروايتف طمدي٨م اًمٓمػم قمـ أٟمس( قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٚمامن

، قمـ حمٛمد )قمٛمر سمـ ديٜم٤مر، وصم٘مف ويمٞمع، ىمٞمؾ: يم٤من خمت٤مري٤ًم(طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو ، ُمقمم سمنم سمـ هم٤مًم٥م 

ٌِف ودم ؿ إّٓ  ٓ تَِك مٗمًْٚ »ىم٤مل:  ؾمٞمجٕمؾ هلؿ اًمرمحـ وداسمـ احلٜمٗمٞم٦م: ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(7)شبـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف وأهؾ بٔتف ود فًعّ 

أىمقل: يٕمتؼم سمف< ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م< وم٠مصؾ اعمٕمٜمك صم٤مسم٧م صحٞمح سمام شم٘مّدم. وُمـ هذا 

 اًم٘مٌٞمؾ طمدي٨م اعمٞمث٤مق ..

  

                                                           
 . ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد .>946، رىمؿ : 846:  5ٜمد أيب يٕمكم ُمً (5)

٤ٌّمس، أمحد اًمٌقيٍمي(  (6)  . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض .6;::، رىمؿ : 646:  ;إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )أسمق اًمٕم

 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض. 5666، رىمؿ: ::;5: 8اًمنميٕم٦م ًممضمري)ت: قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل(  (7)
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 اإلشْٚد افًٚبع : أبق افىٍٔؾ ظـ ظّع )حديٞ ادٔثٚق(

ٕم٤ٌمس أمحد سمـ ُمقؾمك أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًمذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل:  هـ(7:4)أظمرج امإُم٤مم أضمري 

)إُمقي اًم٘مرر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ أسم٤من  )صم٘م٦م حمّدث ُمت٘مـ(سمـ زٟمجقيف اًم٘مٓم٤من

، قمـ أؾمٚمؿ )اخلٚم٘م٤مّن اًمٙمقذم(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٙمريؿ سمـ هالل ُمِمٙمداٟم٦م، صم٘م٦م صدوق، م(

قمٜمف  اهللسمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض  ىم٤مل: أظمؼمّن أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: أظمذ قمكمّ  )صم٘م٦م خميم، خ م(اعمٙمل

 رضبٝ إٔػ ادٗمـ بخنٌٜ مٚ يٚ أبٚ افىٍٔؾ، فق أيّن »سمٞمدي ذم هذا اعمٙم٤من وم٘م٤مل زم: 

اهلل ظز وجؾ أخذ مٔثٚق ادٗمْغ بحٌل، وأخذ مٔثٚق ادْٚؾَغ بٌٌيض،  ، إنّ  أبٌوْل أبداً 

 .(5)ش، وٓ حيٌْل مْٚؾؼ أبداً  ؾال يٌٌوْل مٗمـ أبداً 

سمـ طم٤ٌمن ذم صم٘م٤مشمف قمرو٤ًم وزاد: اخلٚم٘م٤مّن أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م، قمٌد اًمٙمريؿ ذيمره ا

 اًمٙمقذم، ومل يؽمضمؿ ًمف، وىمد روى قمٜمف صم٘مت٤من، ومّمٚمح٧م سمف اعمت٤مسمٕم٦م. 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمكم اعمرهٌل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: 

احلًـ سمـ قمكم إؾمدي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مؾمؿ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق حيٞمك اًمتٞمٛمل، قمـ 

فق رضبٝ ادٗمـ ظذ إٍٔف »، ىم٤مل قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ أيب ُمريؿ، 

  .(6)  شمٚ أبٌوْل، وفق أظىٔٝ ادْٚؾؼ افذهٛ وافٍوٜ مٚ أحٌْل

  

                                                           
 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض. 5989، رىمؿ: 64:9: 8اًمدُمٞمجل(  اًمنميٕم٦م ًممضمري)ت: قمٌد اهلل (5)

 . اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمّٞم٦م، سمػموت. :;، رىمؿ: =54)ت: د.قم٤مُمر صؼمي( : =اعمٜم٤موم٘ملمصٗم٦م اًمٜمٗم٤مق (6)
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ٌّٚس ديٞح ٌّؽ إّٓ مٗمـ وٓ ي »: ابـ ظ  شٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼٓ حي

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذم إوؾمط ( هـ7:4)اًمٓمؼماّنامإُم٤مم أظمرج 

ىم٤مل: )أمحد سمـ إزهر، صم٘م٦م أُملم سم٢ممج٤مع( ، ىم٤مل: ٟم٤م أسمق إزهر اًمٜمٞم٤ًمسمقري)اًمرازي، صم٘م٦م(ؾمٚمؿ

 )أي طمدصمٜمل أٟم٤م وطمدي(، وطمدي  صم٘م٦م خ م(ص٤مطم٥م اعمّمٜمػ، )امإُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مّن طمدصمٜمل قمٌد اًمرزاق 

، قمـ قمٌٞمد اهلل )امإُم٤مم خ م(، قمـ اًمزهري  )امإُم٤مم سمـ راؿمد إزدي، صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م(ىم٤مل: ٟم٤م ُمٕمٛمر 

 ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  )اهلذزم، امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٗم٘مٞمف خ م(سمـ قمٌد اهلل 

ٌّؽ إّٓ مٗمـ، وٓ يٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼ، مـ أحٌّؽ »ٟمٔمر اًمٜمٌل إمم قمكّم، وم٘م٤مل:  ٓ حي

ؾَد أحٌْل، ومـ أبٌوؽ ؾَد أبٌوْل، وحٌٌٔل حٌٔٛ اهلل، وبٌٔيض بٌٔض اهلل، ويٌؾ 

 .(5)شدـ أبٌوؽ بًدي

< إّٓ أّن ذم شمرمج٦م أيب ورجٚفف ثَٚتهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط، ا ىم٤مل

إزهر: أمحد سمـ إزهر اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أّن ُمٕمٛمرًا يم٤من ًمف اسمـ أخ راوميض، وم٠مدظمؾ هذا 

 .(6)احلدي٨م ذم يمتٌف، ويم٤من ُمٕمٛمر ُمٝمٞم٤ًٌم ٓ يراضمع...

ؿمٞمخ٤ًم ُمٖمٗمالً ، وُم٤م يم٤من ُمٕمٛمر هذه حُٚيٜ مَْىًٜىم٤مل اًمذهٌل ذم رّد هذا اهلذي٤من: 

 . (7)يروج هذا قمٚمٞمف، يم٤من طم٤مومٔم٤ًم سمّمػمًا سمحدي٨م اًمزهري

صحٔح ظذ ذط وأظمرضمف احل٤ميمؿ قمـ أيب إزهر سمف، سمزي٤مدة ؾمٜمٕمرض هل٤م وىم٤مل: 

، وأسمق إزهر سم٢ممج٤مقمٝمؿ صم٘م٦م، وإذا شمٗمرد اًمث٘م٦م سمحدي٨م، ومٝمق قمغم أصٚمٝمؿ افنٔخغ

 اهـ. (8)صحٞمح

 .، ومتذيمر .اًمزي٤مدة ٓطم٘م٤ًم  يمذاؾمٞم٠ميت سمٕمض اًمًٌط ذم أيب إزهر وىمٚم٧م: 

                                                           
. دار احلرُملم ،  4:;58، رىمؿ: ;>: 9اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن)ت: ـم٤مرق حمٛمد وقمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل(  (5)

 اًم٘م٤مهرة .

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .4:;58، رىمؿ: 576: = جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .664، رىمؿ:    :;9: =ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(   (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.   8:84. رىمؿ: >57:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (8)
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 شٚ ًٕرف ادْٚؾَغ إّٓ بٌٌض ظعّ مٚ ـّْ » :شًٔد أيب حديٞ

 اإلشْٚد إّول: بن بـ شًٔد، ظـ أيب شًٔد اخلدري 

)سمـ حمٛمد اهلٛمداّن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مرون سمـ إؾمح٤مق ذم ضمزئف  ( هـ767)أظمرج احلٛمػمي 

، قمـ )إُم٤مم ُمٕمرو  صم٘م٦م خ م(اًمزهري  قمـ )إُم٤مم ُمٕمرو ،صم٘م٦م خ م(، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م صم٘م٦م(

، قمـ أيب  )احليُمل، صم٘م٦م خ م(، قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد )سمـ قمٌد اهلل اًمٙمٜمدي،صم٘م٦م خ م(يزيد سمـ ظمّمٞمٗم٦م 

 .(5)شمٚ ـّْٚ ًٕرف ادْٚؾَغ ظذ ظٓد رشقل اهلل إّٓ بٌٌض ظعّ »ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: 

، وهق أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى ه٤مرون

  أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ امإُم٤مم.وصم٘م٦م سم٢ممج٤مع< اطمت٩م سمف إرسمٕم٦م، 

وًمٚمحدي٨م طمٙمؿ اًمرومع ىمٓمٕم٤ًم< ٓؾمتٌٕم٤مد أن حيٙمؿ أشم٘مٞم٤مء اًمّمح٤مسم٦م يم٠ميب ؾمٕمٞمد 

 .ُمـ دون ذع ٟمٌقي  ، سم٤مًمٜمٗم٤مق قمغم ُمٌٖميض قمكم 

 اإلشْٚد افثٚين: أبق صٚفح، ظـ أيب شًٔد اخلدري

، ىم٤مل طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م،خ م(ل: طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر ىم٤م (685)أظمرج امإُم٤مم أمحد 

ذـقان افًامن، صٚحٛ أيب شًٔد، )قمـ أيب ص٤مًمح )صم٘م٦م، خ م(، قمـ إقمٛمش )صم٘م٦م،خ م(، إهائٞمؾ

 ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: (ثَٜ، خ م

« ًٚ ّٕام ـّْٚ ًٕرف مْٚؾَل إٕهٚر بٌٌوٓؿ ظِٔ  . شإ

٤ٌّمس  .(6): إشْٚده صحٔحىم٤مل وّص قم

 . صحٔح ظذ ذط افنٔخغ بؾ إشْٚدهأىمقل: 

                                                           
:  59ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمًػم  ٕمٞمٛمل .. ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض. ت : قمزيز اًمٌ>7، رىمؿ : ;=ضمزء احلٛمػمي :  (5)

اإلمٚم، افٍَٔف، افًالمٜ، ؿٚيض افُقؾٜ، أبق احلًـ ظع بـ حمّد بـ هٚرون احلّري، ( ذم شمرمج٦م احلٛمػمي: 57

 . افُقدم، احلٚؾظ

٤ٌّمس(   (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م .=;=، رىمؿ : =;9:  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م)ت: وص قم
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وهق ٝمٚم٦م، أّن أسم٤م ص٤مًمح هٞمٝمٜم٤م هق سم٤مذام اًمٙمقذم، اجلوٓ ُيٚمتٗم٧م عم٤م ذيمره سمٕمض 

 ؟!!.(5)خمتٚمػ ومٞمف

 اخلدرياإلشْٚد افثٚفٞ: افًِّل ظـ أيب شًٔد 

اًمٕمالُم٦م، إدي٥م، ُم٘مٌقل اًم٘مقل، ومٞمام ىم٤مل اًمذهٌل ىم٤مل:  (هـ779)أظمرج اًمّمقزّم 

)اًمْمٌل ، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب هِم٤مم احل٤مومظ، صم٘م٦م( )اسمـطمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمكم اًمٕمٓم٤مر 

)قمثامن إقمِمك، سمـ اعمٖمػمة ، طمدصمٜم٤م إقمِمك صم٘م٦م خ( 6;5)، أٟم٠ٌمٟم٤م يٕم٘مقب سمـ قمٌد اهلل اًم٘مٛمل صم٘م٦م(

َٚمٛمّل اًمث٘مٗمل< صم٘م٦م خ( ًّ ٚ مٚ ـّْ »قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: )أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل خ م( ، قمـ اًم

 .(6)شوٓؿ ظّع بـ أيب ضٚفٛ ظِٔف افًالمًٕرف ادْٚؾَغ إّٓ بٌٌ

 صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع< سمٕمْمٝمؿ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح. طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

ذم يمت٤مسمف صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم سم٢مؾمٜم٤مد ص٤مًمح ( هـ874)إصٌٝم٤مّن وىمد أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ 

ب ومل )ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: ذو طمٗمظ وُمٕمروم٦ماهـ. ىمٚم٧م : اهتؿ سم٤مًمٙمذ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ هم٤مًم٥مىم٤مل: 

ىم٤مل:  )إُم٤مم صم٘م٦م ص٤مًمح، ىمٞمؾ: اظمتٚمط آظمر قمٛمره( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ ٟمٍم اًمؽمُمذي يث٧ٌم(

طمدصمٜم٤م قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب اًم٘مٛمل، قمـ قمثامن إقمِمك، قمـ أيب قمٌد 

 :ىم٤مل ريض اهلل قمٜمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، اًمرمحـ اًمًٚمٛمل

ًٚ  ـْٚ ًٕرف ادْٚؾَغ ظذ ظٓد رشقل اهلل»   صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٌٌوٓؿ ظِٔ

 .(7)  ورواه قمٓمٞم٦م، واحلًـ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ُمثٚمف ش.ريض اهلل ظْف

                                                           
دي٨م أّن ص٤مطم٥م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، هق ذيمقان، أسمق ص٤مًمح اًمًاّمن< إذ ي٘م٤مل ذم رّده: ًم٘مد أمجع أهؾ اًمٜم٘مد واحل(5)

ًمٞم٧ًم ًمف سمؾ وهق صم٘م٦م اطمت٩ّم سمف اًمِمٞمخ٤من، سمؾ همػممه٤م ُمـ إقمٞم٤من، أُّم٤م سم٤مذام اًمٙمقذم ومٚمٞم٧ًم ًمف صح٦ٌم ٕيب ؾمٕمٞمد، 

اعمزي  ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًم٘مديٛم٦م< يمتٝمذيٌلومٚمٞمس ذم < ومٞمام ٟمٕمٚمؿ رواي٦م قمٜمف ذم اًمّمح٤مح اًم٧ًّم أسمدًا، سمؾ همػمه٤م أيْم٤مً 

 ..روى قمـ أيب ؾمٕمٞمد أو ًم٘مٞمفأّٟمف واسمـ طمجر واسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٌخ٤مري..< 

قمغم ذيمقان، ًم٘مٞم٤ًم وصح٦ًٌم وؾمامقم٤ًم. ويمذا مل يث٧ٌم، ذم اًمٙمت٥م اًمًّت٦م ورسمام همػمه٤م، أّن يمّٚمٝم٤م ذم طملم أمجٕم٧م  

 .وٓ شمٖمٗمؾ إقمٛمش روى قمـ أيب ص٤مًمح سم٤مذام، قمـ أيب ؾمٕمٞمد< وم٤مطمٗمظ هذا

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 8;55، رىمؿ: 56أطم٤مدي٨م اًمّمقزم)ت: ظمال  حمٛمقد قمٌد اًمًٛمٞمع( :  ضمزء ُمـ (6)

 . اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمّٞم٦م، سمػموت. 4>، رىمؿ: 556)ت: د.قم٤مُمر صؼمي( : =اعمٜم٤موم٘ملمصٗم٦م اًمٜمٗم٤مق (7)
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 أبق هٚرون ظـ أيب شًٔد رابع:اإلشْٚد اف

أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ أيب ه٤مرون 

 اًمٕمٌدي، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: 

هذا ش. ؾَغ ٕحـ مًؼ إٕهٚر بٌٌوٓؿ ظع بـ أيب ضٚفٛإْن ـّْٚ فًْرف ادْٚ»

ؿ ؿمٕم٦ٌم ذم أيب ه٤مرون. وىمد روي هذا قمـ إقمٛمش، قمـ أيب طمدي٨م همري٥م، وىمد شمٙمٚمّ 

 . (5)ص٤مًمح، قمـ أيب ؾمٕمٞمد 

ام ومٕمؾ أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، سم٠ميب ه٤مرون، أمجٕمقا قمغم وٕمٗمف، ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م يم

 اًمؽمُمذي.امإُم٤مم 

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .;5;7، رىمؿ : >;:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت : سمِم٤مر قمقاد(   (5)
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ًٚ ؾَْٔٚ ـّْٚ ًٕرف مْٚ»:جٚبر حديٞ  ش بٌٌوٓؿ ظِٔ

 اإلشْٚد إّول : ابـ أيب ظَٔؾ ظـ جٚبر 

، ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ   )اًمٓمقد، صم٘م٦م، خ(أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٚمؿ 

، قمـ قمٌد  )صم٘م٦م سم٢مـمالق(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكّم اًمًٚمٛمل  )اًمٕمٌز، صم٘م٦م يتِمّٞمع، خ م(ُمقؾمك 

مٚ »، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ء احلٗمظ(يٚمٛملم وم٘مٞمف، رد)ُمـ ؾم٤مدات اعمًاهلل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ 

 .(5)شـّْٚ ًٕرف مْٚؾَْٔٚ مًؼ إٕهٚر إّٓ بٌٌوٓؿ ظًِٔٚ 

صم٘م٦م، ًمٙمـ ًمٞمٜمف  -ذم ٟمٗمًف-رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم اسمـ قم٘مٞمؾ، ومجٝمقرهؿ قمغم أّٟمف  :أىمقل

ـ إذ ىمد شمقسمع اسمسم٤محلٗمظ< وم٤مًمٓمريؼ طمًـ< ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، ُمـ أهؾ اًمٜم٘مد همػم واطمد 

 ..قم٘مٞمؾ سم٠ميب اًمزسمػم 

 اإلشْٚد افثٚين : أبق افزبر ظـ جٚبر 

ىم٤مل:  )سمـ أمحد اعم٘مرىء اًمٌٖمدادي،صم٘م٦م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد ( 874)أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ 

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد   )احل٤مومظ اًمث٘م٦م اعمت٘مـ، احلًلم سمـ حمٛمد(طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اًمٕمجؾ 

، )اًمدهٜمل، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف، م(، طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر اًمدهٜمل ()اهلروي، صم٘م٦م،  شمٖمػم طمٗمٔمف عم٤م يمؼم، م

مٚ »: ؾمئؾ ضم٤مسمر قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل )حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مرر، صم٘م٦م خ م(قمـ أيب اًمزسمػم

 .(6)ش ًـْٚ ًٕرف مْٚؾَْٔٚ إّٓ بٌٌوٓؿ ظِٔٚ

سمـ طمٜمٌؾ أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وىمد شمقسمع ؾمقيد سمام أظمرضمف امإُم٤مم أمحد 

دصمٜم٤م اهلٞمثؿ سمـ ظمٚمػ )اًمدوري، صم٘م٦م ُمت٘مـ(، ىمثٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد رسمف أسمق ىم٤مل: طم

ذفؽ مـ خر افٌؼ، مٚ ـّْٚ ًٕرف »إؾمح٤مق اًمٓم٤مئل، ٟم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر سمف، سمٚمٗمظ : 

 .(7)شادْٚؾَغ إّٓ بٌٌوٓؿ إّيٚه

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، وص قم٤ٌمس .=;= ، رىمؿ :=;9:  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  (5)

 . اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمّٞم٦م، سمػموت. >;، رىمؿ: 554صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق)ت: د.قم٤مُمر صؼمي( :  (6)

 ، اًمرؾم٤مًم٦م، وص قم٤ٌمس .:558، رىمؿ : 5;::  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  (7)
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( وهمػمه ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ =79وىمد أظمرضمف اسمـ اًمّمقا  اًمٌٖمدادي )

 . (5) ٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد رسمف، سمف ُمثٚمفاجلٕمد، طمدصم

 فأىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ< ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اسمـ قمٌد رسم

 . يِمٝمد ًمف..(6)اًمٓم٤مئل< وصم٘مف امإُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن

  

                                                           
 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمري٤مض، ت : حمٛمقد احلداد .77، رىمؿ : 8>ومقائد اًمّمقا    (5)

 . 4;5=، رىمؿ : ==:  ;صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (6)
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 شمٚ ـْٚ ًٕرف ادْٚؾَغ إّٓ ... »: ذر  أيبحديٞ 

حل٤مومظ، هبٛمدان، صمٜم٤م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌٞمد ا (849)أظمرج احل٤ميمؿ 

صمٜم٤م ذيؽ، قمـ ىمٞمس (، >66)، صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم(:=6)احلًـ سمـ قمكم اًمٗمًقي 

مٚ ـْٚ ًٕرف ادْٚؾَغ »سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم، قمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

إّٓ بتُذيٌٓؿ اهلل ورشقفف، وافتخِػ ظـ افهِقات، وافٌٌض فًّع بـ أيب ضٚفٛ ريض 

 ش .  ظْفاهلل

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه. 

 .(5) وىم٤مل اًمذهٌل: سمؾ إؾمح٤مق سمـ سمنم ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب

أىمقل: أمجع أهؾ اًمًٜم٦ّم قمـ سمٙمرة أسمٞمٝمؿ، أّن  إؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم، يمّذاب 

ل ذم اعمًتدرك< صمّؿ ي٠ميت ومٞم٘مقىمد ضمرطمف احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ٟمٗمًف طمتّك أّن ؾم٤مىمط شم٤مًمػ< 

 هذا ؟!!.ٙمٞمػ هٞمٝمٜم٤م: صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ. وم

اعمّمٞم٦ٌم أّن ضمٝم٤مسمذة أهؾ اًمًٜم٦ّم قمؼم شمًٕم٦م ىمرون، أو أيمثر، ُمرورًا سم٤مسمـ اجلقزي 

واًمذهٌل، واٟمتٝم٤مًء سم٤مًٕم٤ٌمّن، يمّٚمٝمؿ اؾمؽموح هذا اخلٓم٠م اًمٗم٤مطمش، ومجزُمقا أّن احلدي٨م 

ؽ، وٓ ًمٚمٗمًقي ُمع أّٟمف ٓ شمٕمر  ًمٚمٙم٤مهكم هذا، رواي٦م قمـ ذي .ُمقوقع، آومتف  اًمٙم٤مهكم

 ..ًمتٕمر  أّٟمف ًمٞمس اًمٙم٤مهكم اًمٙمذاب ومٞمام زقمٛمقا ، سمؾ هق اًمٙمقذم قمٜمف< ومٝم٤مك 

أظمرج اًمٌٖمدادي ذم اعمتٗمؼ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ 

)اًمدورىمل، صم٘م٦م ، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ  )اسمـ ؾمٕمدون، صدوق صم٘م٦م(ؾمٕمدون اعمقصكم 

)صم٘م٦م  ، طمدصمٜم٤م أسمق ومروة، صم٘م٦م(767)اًمِمٞم٤ٌمّنـ قمٞمًك سمـ اعمًٙملم اًمٌٚمدي ، طمدصمٜم٤م أمحد سم صم٧ٌم(

، طمدصمٜم٤م ذيؽ سمـ قمٌد إشحٚق بـ بؼ ابـ أخل ؿٔس بـ افريٌع افُقدم، قمـ سم٢مـمالق(

، قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري ريض اهلل )اجلدزم(اهلل، قمـ ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ، قمـ أيب قمٌد اهلل اجلني 

ظٓد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إّٓ  مٚ ـّْٚ ًٕرف ادْٚؾَغ ظذ»قمٜمف ىم٤مل: 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.   8:87. رىمؿ: =57:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)
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وبٌٌوٓؿ ظّع بـ أيب ضٚفٛ  ،وافتخِػ ظـ افهالة ،بتُذيٌٓؿ اهلل ورشقفف :بثالث

 .(5)شريض اهلل تًٚػ ظْف

أىمقل: رضم٤مًمف إمم إؾمح٤مق صم٘م٤مت، وأسمق ومروة، يزيد سمـ حمٛمد اجلزري، وصم٘مف اسمـ 

 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء.  طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه دون ـمٕمـ، ًمٙمـ 

 وٓ ي٘م٤مل: مل شمّمٜمع ؿمٞمئ٤ًم وم٢مؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙمقذم، جمٝمقل احل٤مل، مل يقصمؼ؟!!.

ىمٚم٧م: سمؾ شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ُمـ دون ـمٕمـ، يمام ىمد صحح احل٤ميمؿ ـمري٘مف أقماله< 

وُم٘متْم٤مه اًمتقصمٞمؼ، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد، وأيـ هذا ممّـ أمجع قمغم 

 يمذسمف؟!!. وم٤مطمٗمظ. 

ٌّف إمم أّن وأ ٤ٌّمن واسمـ اجلقزي وهمػمهؿ، ظمٚمٓمقا سمٕمض ٟم ىمدُم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم، يم٤مسمـ طم

وسملم إؾمح٤مق سمـ سمنم أيب طمذيٗم٦م، ص٤مطم٥م يمت٤مب اعمٌتدأ< اًمٙم٤مهكم إؾمح٤مق سمـ سمنمسملم 

ٌّف  ومٞمام شمٕمٚمؼ سمٗمْم٤مئؾ قمكم وأهؾ ،  اًمذهٌل وهمػمه، وهق دًمٞمؾ قمغم ظمٌط اًم٘مقمقمٚمٞمف وىمد ٟم

 وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف. اًمٌٞم٧م

( هـ874( أّن أسم٤م ٟمٕمٞمؿ )هـ8:4ٌط، وعم٤م ذيمره اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي)يمام يِمٝمد ًمٚمخ

(< أظمرج ذم يمت٤مسمف اًمٜمٗم٤مق قملم طمدي٨م احل٤ميمؿ أقماله< أي هـ849وهق ُمٕم٤مس ًمٚمح٤ميمؿ )

 .(6)قمـ إؾمح٤مق سمـ سمنم، ُمـ دون زي٤مدة اًمٙم٤مهكم

  

                                                           
 .  دار اًم٘م٤مدري ، دُمِمؼ. 6=5، رىمؿ: 878: 5اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق)ت:حمٛمد ص٤مدق احل٤مُمدي(   (5)

   سمػموت.اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمّٞم٦م ،  .5>، رىمؿ: 556صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ٕيب ٟمٕمٞمؿ)ت: قم٤مُمر صؼمي(:   (6)



 

 

 

 319  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

ًٚ مْٚؾؼ»: ريض اهلل ظْٓٚأم شِّٜ حديٞ  ّٛ ظِٔ  ش.ٓ حي

ـ قمٌد إقمغم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م واصؾ سم

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ أيب ٟمٍم، قمـ اعم٤ًمور احلٛمػمي، قمـ أُّمف، ىم٤مًم٧م: دظمٚم٧م قمغم 

ًٚ مْٚؾؼ وٓ يٌٌوف » أم ؾمٚمٛم٦م، ومًٛمٕمتٝم٤م شم٘مقل: يم٤من رؾمقل اهلل ي٘مقل: ٓ حيٛ ظِٔ

 .. وذم اًم٤ٌمب قمـ قمكمّ شمٗمـ

 .(5)اًمقضمفُمـ هذا  حديٞ حًـ ؽريٛوهذا ىم٤مل اًمؽمُمذي: 

 شمٌٌض ظّع مٌٌض فٌِْل»:  شِامنحديٞ 

، ىم٤مل:  ، صم٘م٦م سم٢مـمالق(:68)اعمزّن ىم٤مل : طمدصمٜم٤م هالل سمـ سمنم ( 6=6)أظمرج اًمٌزار 

، )حيٞمك سمـ ديٜم٤مر اًمرُّم٤مّن، صم٘م٦م، خ(، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ه٤مؿمؿ )قمٌد اعمٚمؽ ومٞمام ىم٤مًمقا(أظمؼمٟم٤م أسمق ُمقؾمك 

ٌّؽ »هلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٕمكّم: ، قمـ ؾمٚمامن ريض ا )اًمٙمٜمدي، صم٘م٦م م(قمـ زاذان  حم

ٌّل ومٌٌوؽ مٌٌيض  .(6)شحم

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمقيؾ )أسمق ُمقؾمك( وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن 

 . (7)ووٕمٗمف إزدي، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا. ورواه اًمٌزار سمٜمحقه

ى أيب أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح، ؾمق

ٟمٔمر< ٓ طم٤مضم٦م ًمًٌٓمف هٞمٝمٜم٤م. ومٞمف ُمقؾمك، وهق: قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمقؾمك اًمٓمقيؾ ومٞمام ىم٤مًمقا. و

ٓ ظزة بَقل وشمْمٕمٞمػ إزدي ٓ قمؼمة سمف< وم٘مد ُم٣م ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 

ّٕف هق ؤًػ  اهـ.(8) إزدي: ٕ

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .;5;7، رىمؿ : >;:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت : سمِم٤مر قمقاد(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م. 6965، رىمؿ: >>8: :ُمًٜمد اًمٌزار)حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .98;58، رىمؿ: 576: =جمٛمع اًمزوائد   (7)

 ٦م ، سمػموت. . دار اعمٕمروم:>7: 5ومتح اًم٤ٌمري  (8)
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 !!!صٌٜٓ ابـ تّٜٔٔ: هذا فٔس مـ خهٚئص ظع 

ٓ حيٌْل إّٓ » ٤مج: وىمقل قمكّم ريض اهلل قمٜمف ذم هذا احلدي٨م: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اعمٜمٝم

ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئّمف، سمؾ ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌّل ش مٗمـ وٓ يٌٌوْل إّٓ مْٚؾؼ

 .(5)ش آيٜ اإليامن حٛ إٕهٚر وآيٜ افٍْٚق بٌض إٕهٚر» أّٟمف ىم٤مل: 

سم٘مقاقمد امإضمتٝم٤مد ٕشم٤ٌمقمف اًمتٞمٛمٞملم أّن اًمرضمؾ ًمٞمس ُمٚماّمً آظمر ٟم٘مقل: ومٝمذا دًمٞمؾ 

واًمٜمٔمر، وًمٞمس هق ًمٕمٛمري قم٤مروم٤ًم سمام يًتّمقسمف اًمؼمه٤من واًمٗمٙمر< سمؾ هق طمِمقي ذم 

، اًمّمحػ واًمزسمر< ومّمٖم٤مر اًمٓمٚم٦ٌم يٕمٚمٛمقن أّن اخلّمقصّٞم٦م هل: اًمتٕمٞملم سمٗمرد قمكم 

، وأيـ هذا ُمـ إمج٤مل اًمٕمٛمقم طم٤مل اًمِمّؽ ذم واؾمٛمف واًمٜمص قمٚمٞمف سمخّمقصف وؿمخّمف

ؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم ؿمٌٝم٦م اعمّمداق< رضورة أّن اعمّمداق< إذ ىمد أمجع اًمٕمٚمامء  ًّ قمغم سمٓمالن اًمتٛم

ًمٗمظ إٟمّم٤مر، يمام أّٟمف يتٜم٤مول ُم١مُمٜمٝمؿ، يتٜم٤مول ذات اًمقىم٧م ُمٜم٤موم٘مٝمؿ يم٤مسمـ ؾمٚمقل وهمػمه< 

 ومٌٓمٚم٧م طمجٞم٦ّم اًمٕم٤مم طم٤مل اًمِمّؽ!!. 

بٚإلشؿ، ّٕص ؿىًّل افدٓفٜ يٍْل احتامل اخلالف  ؾتًٔغ ظع : ٚصؾواحل

افذي يدخؾ ؾٔف حتك مْٚؾَل افهحٚبٜ جمٓقيل  إٕهٚر ؾٔف، دون مٚ ـٚن ظٚمًٚ ـٍِظ

ّٜٔ فًِٚم مع ضرّو افنؽ دم إىٌٚؿف ظذ هذا افٍرد أو ذاك، إمجٚظًٚ وؿقًٓ افٍْٚق : إذا ٓ حج

 ، وًمٕمـ اهلل اجلٝمؾ.واحداً 

 لٜم٘مقل واعمٕم٘مقل، ذم قمٚمٛمقمٚمٞمٝم٤م أهؾ اعمأمجع ىم٤مقمدة هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه إّٟمام هق 

ح٥ًم أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م مل ي٘مرأ هذيـ اًمٕمٚمٛملم، يمام ذيمر ذًمؽ سمٕمض اًمٌالهم٦م وإصقل، وىمد ٟم

 قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم إّول!!!. 

وأّي٤ًم يم٤من< ومٝمق ضمقاب يّٓمرد ذم رّد قم٤مُّم٦م ؿمٌٝم٤مت اًمٜمقاص٥م اًمتل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، 

ؽ . ًّ  وم٤مطمٗمظ ومت

  

                                                           
 . ت : رؿم٤مد ؾم٤ممل .;=6:  8ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم  (5)



 

 

 

 314  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

 نقمْٚؾَظِٔف افًالم افزبدة : ـّؾ أظداء ظّع 

ـثر مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ـٕٚقا ٦م ذم ىمقًمف :قم٘مٞمدشمٜم٤م أّن يمّؾ ُمـ قمٜم٤مهؿ اسمـ شمٞمٛمٞم

ٌّقٕف ويَٚتِقٕف ًٚ ويً  . يٌٌوقن ظِٔ

، وٟمًتثٜمل اًم٘م٤مس اجل٤مهؾ، اًمذي مل ، ُمٜم٤موم٘مقن ُمٚمٕمقٟمقنس اعمّمػمئهؿ ذم اًمٜم٤ّمر وسم

 يّمٚمف اًمٌٞم٤من .

ذم احلدي٨م أيت وهمػمه < ومٛمٌٖمض قمكّم ُمٌٖمض  وختري٩م ذًمؽ ذيمره اًمٜمٌّل 

ظمٌٞم٨م اًمذات ُمٜم٤مومؼ ٓ يمالم ذم ذًمؽ < إذ قمكّم ٟمٗمس اًمٜمٌّل ، وُمٌٖمض اًمٜمٌّل ،  ًمٚمٜمٌّل 

 ُم٤مدشمف ٟمٗمل ُم٤مّدة اًمٜمٌّل يمام ُمّر . 

 ٤م هق ؿم٤مهد عم٤م ُم٣م ُمـ ُمٕمٜمك..ممّ ، ُمـ اهلدىٛماّم يٜم٤مؾم٥م ذيمره وم
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ًٚ ؾَد أحٌْل...»حديٞ :  ّٛ ظِٔ  شمـ أح

 افىريؼ إول: شِامن 

ٞمك اعم٘مري، سمٌٖمداد، صمٜم٤م ىم٤مل: أظمؼمّن أمحد سمـ قمثامن سمـ حي (هـ849)أظمرج احل٤ميمؿ 

قمـ  ،أسمق سمٙمر سمـ أيب اًمٕمقام اًمري٤مطمل، صمٜم٤م أسمق زيد ؾمٕمٞمد سمـ أوس إٟمّم٤مري، صمٜم٤م قمق 

 ؟!.أيب قمثامن اًمٜمٝمدي ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن: ُم٤م أؿمد طمٌّؽ ًمٕمكمّ 

ّٛ ظًِٔٚ ؾَد أحٌْل، ومـ »: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: ؾمٚمامن  ىم٤مل مـ أح

ًٚ ؾَد أبٌوْل  ش.أبٌض ظِٔ

 ؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. ىم٤مل احل٤ميم

 . (5)ويمذًمؽ ىم٤مل اًمذهٌل

 . (6)يمام ىمد صححف إًم٤ٌمّن وهمػمه

ويٌٖمض قمٚمٞم٤ًم، يمّؾ ُمـ زقمؿ أّٟمف حي٥ّم اًمٜمٌّل أّن قم٘مٞمدشمٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م : ىمٚم٧م 

ومٝمق ُمٜم٤مومؼ يمّذاب أوّم٤مك ُمٚمٕمقن، ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر، هبذا اًمٜمّص وطمده، سمؾ اسمـ زٟم٤م يمام صح 

 ر وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وم٤مطمٗمظ.قمـ ضم٤مسم

 افىريؼ افثٚين: أم شِّٜ ..

أظمرج امإُم٤مم اًمٓمؼماّن ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل إذّن، 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمق  احلٛميص، صمٜم٤م أسمق ضم٤مسمر حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، صمٜم٤م احلٙمؿ سمـ حمٛمد ؿمٞمخ 

ؾمٚمٛم٦م، شم٘مقل: أؿمٝمد أّن  ُمٙمل، قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أم

ّٛ ظًِٔٚ ؾَد أحٌْل، ومـ أحٌْل ؾَد أحٛ اهلل، ومـ »ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل، ي٘مقل:  مـ أح

ًٚ ؾَد أبٌوْل، ومـ أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل  ش. أبٌض ظِٔ

                                                           
 ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .>8:8، رىمؿ : 585:  7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (5)

 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل .7:=9، رىمؿ : 5478:  6صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف   (6)
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 .(5) رواه افىزاين وإشْٚده حًـىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

ذيـ ( سمٕمد أن أورد ههـ:9= وىم٤مل ؿم٤مرح اًمٌخ٤مري امإُم٤مم اًمًٗمػمي اًمِم٤مومٕمل )

 هلل دّر اًم٘م٤مئؾ : : احلديثلم

ٌّف ضُم ــكّم طمـــــــقم                                         ــــ٤مم اًمٜم٤ّمس واجِلٜم٦َّم      ــإُمـ           ٜم٦ّمــــ

 . (6)وي٘متًؿ ًمٚمقرى اجلٜم٦َّم           وصٝمر اعمّمٓمٗمك طمّ٘م٠مً                                        

                                                           
 . ;9;58، رىمؿ : 576:  =.  جمٛمع اًمزوائد 45=، رىمؿ : 4>7)ت:محدي اًمًٚمٗمل(  : 67اًمٙمٌػم  ًمٚمٓمؼماّن   (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت: أمحد ومتحل قمٌد اًمرمحـ .>:5:  6ذح اًمٌخ٤مري ًمٚمًٗمػمي   (6)
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ّٛ صٌٜٓ  ًٚ ؿقم ٓ خالق هلؿ!!!. افذهٌل: أح  ظِٔ

: ىمد مجٕم٧م ـمرق طمدي٨م اًمٓمػم ذم ضمزء، وـمرق طمدي٨م: (هـ>8;)ىم٤مل اًمذهٌل 

وهق أصح، وأصح ُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمكم ىم٤مل: إّٟمف ًمٕمٝمد ش مـ ـْٝ مقٓه»

وهذا أصُؾ افثالثٜ: ش. ٓ حيٌؽ إّٓ مٗمـ، وٓ يٌٌوؽ إّٓ مْٚؾؼ»اًمٜمٌّل إُمّل إزّم إّٟمف: 

ٌّف  .(5)وأسمٖمْمف سمجٝمؾ ىمقم ُمـ اًمٜمقاص٥م، وم٤مهلل أقمٚمؿ ؿقم ٓ خالق هلؿ، ؾَد أح

: (5;;)أىمقل: وهق يمام شمرى< هذي٤من واوح ُمـ اًمذهٌل..< ىم٤مل ُمٕم٤مسه اًمًٌٙمل 

ثّؿ هق مع ذفؽ ؽر خٌر بّدفقٓت إفٍٚظ شمٕمّّم٥م اًمذهٌل ٓ خيٗمك قمغم ذي سمّمػمة، 

 اهـ.(7)ٓ جيقز أن ُيًتّد ظِٔف. وُمّرة: (6)ـام يٌٌْل

، ُيٜم٘مض قمغم اًمذهٌل< همػم اخلٌػم سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤مظ، وٓ اعمٚمؿ سم٘مقاقمد اجلٛمعذ إ

 : < سمٞم٤مٟمفسم٤مًمٜمٌّل 

٦ٌّم اًمٜمٌل إُملم، ُمع أّن سمٕمْمٝمؿ ُمـ ٟمّ أ ٜم٤م ٓ ٟمجد أطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم، إّٓ ويزقمؿ حم

اًمّمح٤مسم٦م اعمٜم٤موم٘ملم، واًمٜمقاص٥م اعمالقملم، واخلقارج اعم٤مرىملم، سمؾ اعمٗمًديـ اعمجرُملم 

 !!.قمغم ىمقاقمد اًمذهٌل اعمًٙملم؟ ومٙمٞمػ هذا

ُمـ إّن أصؾ امإؿمٙم٤مل، وهٌؿ ُمدومقع، سم٤مخلروج اًمتخّميص< ومٖم٤مي٦م احلدي٨م أّن 

٤ًٌّم ذقمٞم٤مً أطم٥ّم اًمٜمٌل اعمٜم٤مومؼ وُمثٚمف اعمٖم٤مزم، أُّم٤م ش ؾٓق مٗمـ..»يمام أراد اهلل ورؾمقًمف،  << طم

 ..اعمراد ظمروضم٤ًم ختّمّمٞم٤ًم ُمـ أول إُمر..< ومٙمذا قمكّم ـ خ٤مرضم٤من قموم

ٌّْل ؿقم: حّتك  »: أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمداءذم قمكّم ىمقًمف روج اًمتخّميص يِمٝمد ًمٚمخ فٔح

ٌّل، وفٌٌٔوْل ؿقم: حتك يدخِقا افّْٚر دم بٌيضيدخِقا افّْ   ومٝم٤ميمف.. ش ٚر دم ح

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م. 544، رىمؿ: =:5: ;5ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(   (5)

 . دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .58: 6ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل )ت: حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل(  (6)

 . دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .57: 6اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل )ت: حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل(  ـمٌ٘م٤مت (7)
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ٌّٛ مٍرط، ومٌٌٌض مٍرط هيِؽ دمَّ »حديٞ:   شرجالن، حم

 افًقار افًدوي قافىريؼ إّول: أب

)إُم٤مم ، قمـ ؿمٕم٦ٌم)إُم٤مم صم٘م٦م خ م(ٜم٤م ويمٞمع سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ىم٤مل: طمدصماأظمرج 

)طم٤ًمن سمـ ، قمـ أيب اًمًقار اًمٕمدوي )يزيد سمـ محٞمد اًمْمٌل، صم٘م٦م إُم٤مم خ م(، قمـ أيب اًمتٞم٤محصم٘م٦مخ م(

ٌّل، وفٌٌٔوْل »، ىم٤مل: ىم٤مل قمكّم: طمري٨م صم٘م٦م خ م ( ٌّْل ؿقم: حّتك يدخِقا افْٚر دم ح فٔح

 .(5)شؿقم: حتك يدخِقا افّْٚر دم بٌيض

صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىمٞمؾ: طمري٨م سمـ طم٤ًمن، قمغم أىمقل : إؾمٜم٤مده 

 .، وٓ يي ًمالشمٗم٤مق قمٚمٞمفاًم٘مٚم٥م

  افىريؼ افثٚين: شالمٜ ظـ ظعّ 

ىم٤مل: أظمؼمٟمٞمف أسمق ٟمٍم أمحد سمـ حمٛمد ذم يمت٤مسمف اعمقّوح  (ـه8:7)أظمرج اًمٌٖمدادي 

وأسمق احلًلم حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ )ؿمٞمخ قم٤ممل صدوق ص٤مًمح( سمـ طمًٜمقن اًمٜمرد 

)صم٘م٦م طم٤مومظ ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م أسمق احلًلم أمحد سمـ قمثامن سمـ صمقسم٤من اعم٘مرئ )ؿمٞمخ قم٤ممل صم٘م٦م(٤من اًم٘مٓم

طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ  )محدان، صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم اًمقراق  و٤مسمط(

طمّدصمٜمل ؾمالُم٦م سمـ  )صم٘م٦م سم٢مـمالق(طمدصمٜم٤م قمٛمر يٕمٜمل اسمـ ؾمقيد اًمٕمجكم  )صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(ديملم

ىم٤مل: يمٜم٤ّم ذم رطم٦ٌم قمكّم ، واًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م طمٚمؼ، وذم ذؤاسم٦م ؾمٞمػ  ٢مـمالق()ُمقصّمؼ سمؾمٝمؿ اًمتٞمٛمل 

قمكّم ُمثؾ هذه اًم٤ًٌمسم٦م< ىم٤مل: ومِم٤م ذم اًمٜم٤مس أّن هذه وصٞم٦م رؾمقل اهلل طمتك سمٚمٖمف ومقصم٥م 

 .ُمٖمْم٤ٌمً 

ًٚ دوُٕؿ: ثّؿ »وم٘م٤مل:   ُّٔؿ ثالث مرات أه إيّل صٔئ اهلل اهلل أن تٍسوا ظذ ٌٕ

 . ء مـ افٍَف أخرجٓٚ ؾ٘ذا ؾٔٓٚ رء مـ افَرآن ور

ّٛ مٍرط ومٌٌض مٍرط»وؿٚل:   .(6)شهيِؽ دّم رجالن: حم

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض.76577، رىمؿ: 8;7: :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل احلقت(  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت . =57: 5ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ)قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(  (6)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم، وؾمالُم٦م وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، 

وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح، واًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، يمّٚمٝمؿ ُمـ دون ـمٕمـ، وسح 

 إظمػم سمًامقمف ُمـ قمكّم.

  افىريؼ افثٚفٞ: أبق إشحٚق ظـ ظعّ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم ( 779)أظمرج امإُم٤مم اًمِم٤مر، اهلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م سمـ هي٩م

قمـ قمٛمرو سمـ )صم٘م٦م خ م(، قمـ إقمٛمش)صم٘م٦م خ م(، ٟم٤م اسمـ ٟمٛمػم)اًمٕم٤مُمري صم٘م٦م صدوق(، سمـ قمٗم٤من 

هيِؽ دّم رجالن: حمٛ مٍرط »، قمـ قمكّم، ىم٤مل: )صم٘م٦م خ م(قمـ أيب إؾمح٤مق )صم٘م٦م خ م(، ُمرة 

 .(5)شومٌٌض مٍس

 يِمٝمد ًمف ..، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اًمٕم٤مُمري وهق صم٘م٦م  أىمقل:

 افىريؼ افرابع: أبق جحٍٜٔ

، صمٜم٤م هالل )اًمٙماليب صم٘م٦م خ م(: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام (هـ688)اًمٌٖمقي ىم٤مل أمحد سمـ ُمٜمٞمع

، قمـ )صم٘م٦م خ م(، قمـ قمقن سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م)صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، ٟمٗمك اسمـ ُمٕملم أن يٙمقن ىمد اظمتٚمط(سمـ ظم٤ٌمب 

 : ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم)وه٥م  سمـ قمٌد اهلل، وه٥م اخلػم صح٤ميب(ٞمف أسم

ٌّٛ  هِؽ دمَّ »وأؿم٤مر سم٠مصٌٕمف اًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك:  ومٌٌض ، ؽٚل  رجالن، حم

 .(6)شؿٚل

امإحت٤م : رواه أمحد سمـ ُمٜمٞمع ورواشمف يمت٤مب ( ذم هـ84>٤مم اًمٌقيٍمي )امإُمىم٤مل 

 اهـ. (7)صم٘م٤مت

 صحٞمح.  أىمقل: إؾمٜم٤مده

                                                           
 اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ،. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ868: 7( ُمًٜمد اًمِم٤مر )حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل (5)

. ت: ؾمٕمد اًمِمثري. دار اًمٕم٤مصٛم٦م، 84=7، رىمؿ: 579: :5اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن( (6)

 اًمًٕمقدي٦م.

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.5;::، رىمؿ: 649: ;إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اًمٕمنمة  (7)
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 افىريؼ اخلٚمس: زاذان افُْدي

وىمد أظمرضمف اسمـ ُمٜمٞمع ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام، صمٜم٤م هالل سمـ ظم٤ٌمب، قمـ زاذان 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح..  (5)ىم٤مل ؾمٛمٕمتف حيدث قمـ قمكّم ُمثٚمف، ؾمقى امإصٌٕملم) اًمٙمٜمدي صم٘م٦م م(

ت٤مب وضمدت ذم يموًمف ؿم٤مهد ٓ سم٠مس سمف أظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦ّم ىم٤مل: 

قمـ قمثامن سمـ أيب  ،قمـ ذيؽ ،أيب سمخط يده وأفمٜمٜمل ىمد ؾمٛمٕمتف ُمٜمف طمدصمٜم٤م ويمٞمع

مثع دم هذه إمٜ ـّثؾ ظًٔك ابـ »:قمـ زاذان قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ،اًمٞم٘مٔم٤من

أحٌتف ضٚئٍٜ ؾٖؾرضٝ دم حٌف ؾُِٓٝ وأبٌوتف ضٚئٍٜ ؾٖؾرضٝ دم بٌوف مريؿ 

  .  (6)شؾُِٓٝ وأحٌتف ضٚئٍٜ ؾٚؿتهدت دم حٌف ؾْجٝ

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمثامن سمـ أيب اًمٞم٘مْم٤من، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

 ٓ سم٠مس سمف.

 افىريؼ افًٚدس: ابـ أيب فٔذ ظـ ظعّ 

وىم٤مل اسمـ ُمٜمٞمع أيْم٤ًم: طمدصمٜم٤م قمكّم سمـ ه٤مؿمؿ، صمٜم٤م اسمـ أيب ًمٞمغم، قمـ أظمٞمف قمٞمًك، قمـ أسمٞمف 

ّٛ مٍرط، »٘مقل: قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف ي هِؽ دمَّ رجالن حم

 .(7)شومٌٌض مٍسي

 .، يدّل قمٚمٞمف.وأصؾ احلدي٨م ُمرومقع إمم اًمٜمٌل أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

 : ربًٜٔ ظـ ظعّ بعافىريؼ افًٚ

واًمٚمٗمظ ٕمحد ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ: ...، وأسمق يٕمغم واًمٌزار و (685)أظمرج أمحد 

، طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص إسم٤مر، قمـ احلٙمؿ سمـ قمٌد اعمٚمؽ، طمدصمٜمل هي٩م سمـ يقٟمس أسمق احل٤مرث

                                                           
 .85=7-84=7، رىمؿ: 579: :5ً٘مالّن(اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )ٓسمـ طمجر اًمٕم (5)

، 44:: 6. دار اسمـ اًم٘مٞمؿ. وومْم٤مئؾ أمحد)وص قم٤ٌمس( 5788، رىمؿ: 6;9: 6اًمًٜم٦م)حمٛمد اًم٘محٓم٤مّن(  (6)

 .5469رىمؿ: 

. ت: ؾمٕمد اًمِمثري. دار 85=7-84=7، رىمؿ: 579::5اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن( (7)

 اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمًٕمقدي٦م.
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قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمة، قمـ أيب ص٤مدق، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ، قمـ قمكّم، ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: 

ؾٔؽ مثؾ مـ ظًٔك أبٌوتف افٔٓقد حتك هبتقا أّمف، وأحٌتف افْهٚرى حتك »ىم٤مل زم اًمٜمٌل: 

ٌّٛ مٍرط يَرطْل بام فٔس دّم، هيِؽ دمَّ ر»صمّؿ ىم٤مل: ش إٔزفقه بٚدْزفٜ افتل فٔس بف جالن حم

 .(5)شومٌٌٌض حيِّف صْآين ظذ أن يٌٓتْل

. يمام ىمد أظمرضمف امإُم٤مم اسمـ (6)وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمح امإؾمٜم٤مد

 .(7)ذم ُمٜم٤مىم٥م إؾمد...، وىم٤مل: طمدي٨م طمًـ (77>)اجلزري

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى احلٙمؿ سمـ قمٌد اعمٚمؽ، 

شمقسمع سم٤مسمـ ؾمٞمام وىمد ، وىمد ُم٣م أّٟمف ضمرح همػم ُمٗمًد، يٛمِّمك ُمثٚمف <ًمٞمس سم٤مًم٘مقيٞمؾ: ىم

 يمثػم اًم٘مرر .. 

 متٚبًٜ ابـ ـثر ادالئل فِحُؿ بـ ظٌد ادِؽ 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ يمثػم )صم٘م٦م سم٢مـمالق(، ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌزار: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ يقٟمس اًمزي٤مت 

، قمـ أيب )صم٘م٦م صدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع(سمـ طمّمػمة  ، صمٜم٤م احل٤مرث)أسمق إؾمح٤مق اًم٘مرر اًمٙمقذم(اعمالئل 

، قمـ قمكّم )إزدي، صم٘م٦م سم٢مـمالق(قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ  )قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مضمد إزدي، صم٘م٦م سم٢مـمالق(ص٤مدق

يٚ ظع: إّن ؾٔؽ مـ ظًٔك بـ مريؿ مثاًل، أبٌوتف هيقد، حتك »ىم٤مل: دقم٤مّن اًمٜمٌل وم٘م٤مل: 

 .(8)شافذي فٔس بفهبتقا أّمف، وأحٌتف افْهٚرى حتك إٔزفقه بٚدْزل 

 وٕمػ قمغم إيمثر اًم٘مرر، ؾمقى صم٘م٤مت رضم٤مًمف ،أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

  . سمف سم٠مس ٓ ؿمٞمٕمل : وُمّرة احلدي٨م. ُمًت٘مٞمؿ ىم٤مل: ومٞمف اًم٘مقل ُمٕملم سمـا أطمًـ ًمٙمـ طمديثف،

 . طمّج٦م سم٢مؾمٜم٤مديف، طمًـ اًم٘مقل، أىمّؾ  ذم ٟم٤مضمذ، سمـ رسمٞمٕم٦م ومحدي٨م : اًمزسمدة

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .:;57، رىمؿ: >:8: 6ط( ُمًٜمد أمحد )إرٟم١مو (5)

 .  8:66، رىمؿ: 566: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن .>6: 74ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م )ت: ـم٤مرق ـمٜمٓم٤موي(  (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. ::69، رىمؿ: 646: 7يمِمػ إؾمت٤مر)ت: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل(  (8)
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 !!ؾ افٌٔٝظّع بـ أيب ضٚفٛ هق أه

 افىريؼ إّول: أبق ذر 

)صدوق طمًـ ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمٙمر 

أٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ حمٛمد  )اًمزاهد، طم٤مومظ ُمًٜمد صدوق(أٟم٤م قمٛمر سمـ أمحد سمـ قمٛمر احلدي٨م ( 

)صم٘م٦م إُم٤مم ن اًم٤ٌمهمٜمديٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمام)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م( سمـ ضمٕمٗمر اًمٌحػمي 

ٟم٤م احل٤مرث  )صم٘م٦م طم٤مومظ(إُمالء سمٌٖمداد ٟم٤م يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق اًم٘مٚمقد (، ىمد سح سم٤مًمًامعيدًّمس

سمـ  قمـ ُمٕمرو  )صدوق طمًـ احلدي٨م خ(ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش )اًمٙمقذم(سمـ حمٛمد اعمٙمٗمق  

 : قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أيب ذر ىم٤مل  )صدوق طمًـ احلدي٨م(ظمرسمقذ 

ظـ  :دم يقم افَٔٚمٜ حتك يًٖل ظـ أربعآؿدمٚ ابـ ٓ تزول »: ىم٤مل رؾمقل اهلل

ٌّْٚ أهؾ افٌٔٝ ،وظـ مٚفف مّٚ اـتًٌف وؾٔام إٍَٔف ،ظِّف مٚ ظّؾ بف  ش. وظـ ح

  وم٘مٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُمـ هؿ؟!!.

 .(5)شؾٖومٖ إػ ظّع بـ أيب ضٚفٛ»

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ذم إؾمٜم٤مد اًمٓمؼماّن احل٤مرث سمـ حمٛمد اًمٙمقذم، وي٘م٤مل ًمف: اعمٕمٙمق ، 

 .(6): أشمك سمخؼم سم٤مـمؾ، وسم٤مىمٞمٝمؿ صم٘م٤مت)=اًمذهٌل( ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٞمزان

وىمد اخلؼم اًمذي زقمؿ أّٟمف سم٤مـمؾ..< أىمقل: ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم ضمٝمؾ اًمذهٌل سمٓمرق 

  .ؽدر أهؾ افنقرى بًعّ حت٧م قمٜمقان: سمًٓمٜم٤م ومٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم 

وإيامء سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وسم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ، اه همػمه ىمد رو إذ

 < ًمٙمقن قمكم سمٕمد اًمٜمٌل أصؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ، سمؾ ؾمٞمّدهؿ يمام هق ُمٕمٚمقم رضورة، اًمٜمٌل ًمٕمكمّ 

 ..دون اًمزي٤مدة يِمٝمد ًمٕمٛمقُمفومم٤ّم 

                                                           
 دار اًمٗمٙمر . .=69: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 5;7>5، رىمؿ: :78: 54جمٛمع اًمزوائد  (6)
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ٌّٚس  افىريؼ افثٚين : ابـ ظ

، ٟم٤م أمحد سمـ يزيد سمـ )صم٘م٦م(أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اهلٞمثؿ سمـ ظمٚمػ اًمدوري 

واسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ًمٞمس  )وصم٘مف اسمـ ُمٕملمطمًلم سمـ احلًـ إؿم٘مر ٟم٤م ، )صم٘م٦م صدوق(ؾمٚمٞمامن

)صم٘م٦م ، قمـ جم٤مهد)صم٘م٦م خ(، قمـ أيب ه٤مؿمؿ اًمرُم٤مّن )صم٘م٦م، ُمدًمس، خ م(، ٟم٤م هِمٞمؿسم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م(

ٓ تزول ؿدمٚ افًٌد يقم افَٔٚمٜ حتك »، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: إُم٤مم خ م(

مٚفف ؾٔام إٍَٔف ومـ أيـ  يًٖل ظـ أربع: ظـ ظّره ؾٔام أؾْٚه، وظـ جًده ؾٔام أباله، وظـ

ٌّْٚ أهؾ افٌٔٝ  شـًٌف، وظـ ح

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط، وومٞمف طمًلم سمـ احلًـ إؿم٘مر، 

 .(5) وهق وٕمٞمػ ضمدًا، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ُمع أّٟمف يِمتؿ اًمًٚمػ

: أظمٓم٠م امإُم٤مم اهلٞمثٛمل < وم٤مٕؿم٘مر، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل امإُم٤مم ٚم٧مىم

. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل: مَٚرب احلديٞد: مل يٙمـ ممّـ يٙمذب. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: أمح

. وُم٘متْم٤مه أّٟمف صدوق< ومٝمذا هق طم٤مصؾ رأي اًم٘مدُم٤مء سم٤مٕؿم٘مر< ومٛمـ أيـ فٔس بَقي

وٓ ي٘متٍم إُمر قمغم هذيـ اًمٓمري٘ملم< إذ اعمٕمٜمك ُمٕمٚمقم  ضم٤مء سم٠مّٟمف وٕمٞمػ ضمّدًا؟!.

 رضورة جمٛمع قمٚمٞمف ..

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م،  ٤م يمقن قمكمّ أُمّ هـ :>6;ٞمٛمٞم٦م وم٘مد ُم٣م ىمقل اسمـ شم

ٓ خالف بغ ادًِّغ ؾٔف، وهق أطٓر ظْد ادًِّغ مـ أن حيتٚج إػ دفٔؾ، بؾ ٤م ومٝمذا ممّ 

ئف أٟمف أدار يم٤ًم» :وؿد ثٌٝ ظـ افٌْل، وأومْمؾ سمٜمل ه٤مؿمؿ سمٕمد اًمٜمٌل هق أؾوؾ أهؾ افٌٔٝ

ء أهؾ بٔتل ؾٖذهٛ افرجس ظْٓؿ افِٓؿ هٗٓ»قمغم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمًلم، وم٘م٤مل: 

 .(6) ش ًوضٓرهؿ تىٓرا

احلًـ »ُمـ ىمٌٞمؾ:وصمّٛم٦م همػمه< طمدي٨م اًمث٘مٚملم، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٜمص، وٓ أىمؾ ُمـ 

 ومٝم٤مك سمٕمض ـمرىمف اًمّمحٞمح٦م..ش واحلًغ شٔدا صٌٚب أهؾ اجلّْٜ، وأبقمهٚ خٌر مْٓام

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 5;7>5، رىمؿ: :78: 54جمٛمع اًمزوائد  (5)

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . 99: 5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (6)
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 ش، وأبقمهٚ خر مْٓام ...احلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب»

 . رمحف اهللبـ مًًقد افىريؼ إّول:ا

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٕمدل، صمٜم٤م 

اًمني سمـ ظمزيٛم٦م، صمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اعمري، صمٜم٤م قمكم سمـ ص٤مًمح، قمـ قم٤مصؿ، قمـ زر، 

 قمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

  .شٓاماحلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب أهؾ اجلْٜ، وأبقمهٚ خر مْ»

هذا طمدي٨م صحٞمح هبذه اًمزي٤مدة، ومل خيرضم٤مه وؿم٤مهده. وىم٤مل ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 . (5)اًمذهٌل: صحٞمح 

. وىم٤مل ذم اًمّمحٞمح٦م قمـ ظمّمقص امإؾمٜم٤مد (6)وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن: صحٞمح

. يمام ىمد ىم٤مل آظمر اعمٓم٤م : وسم٤مجلٛمٚم٦م (7)< ًمٚمخال  اعمٕمرو  ذم قم٤مصؿحًـأقماله: 

وـذفؽ افزيٚدات افتل ، يمام ٟم٘مٚمف اعمٜم٤موي، اترهق متقوم٤محلدي٨م صحٞمح سمال ري٥م، سمؾ 

 . (8)شٌؼ خترجيٓٚ، ؾٓل صحٔحٜ ثٚبتٜ

 روقان اهلل ظِٔفافىريؼ افثٚين: حذيٍٜ 

)اسمـ أظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ىم٤مل: أٟم٤م احلًـ سمـ أيب سمٙمر 

٤م حمٛمد سمـ سمنم سمـ ، ٟم)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م(، أٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مٓم٤من ؿم٤مذان، صم٘م٦م صدوق(

، ٟم٤م أسمق إؾمقد قمٌد اًمرمحـ سمـ قم٤مُمر )صم٘م٦م طم٤مومظ خ(، ٟم٤م اهلٞمثؿ سمـ ظم٤مرضم٦م)صم٘م٦م صدوق(ُمٓمر 

، قمـ زر )إُم٤مم اًم٘مراءة، صم٘م٦م صدوق، خ م(، قمـ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد )وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل(اهل٤مؿمٛمل 

ر، وم٘مٚمٜم٤م: ، قمـ طمذيٗم٦م، ىم٤مل: رأيٜم٤م ذم وضمف رؾمقل اهلل يقُم٤ًم اًمنو)إُم٤مم صم٘م٦م خ م(سمـ طمٌٞمش 

                                                           
 ٓمٗمك قمٓم٤م .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت: ُمّم=;;8، رىمؿ : 6>5:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف  (5)

. اًمٜم٤مذ : احلٚمٌل. ويمذًمؽ ضمزم ذم يمت٤مسمف صحٞمح >55، رىمؿ : 88:  5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م )وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)

 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل .6>75، رىمؿ : ;4::  5اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر ، اًمري٤مض .:=;، رىمؿ : >86:  6اًمّمحٞمح٦م  (7)

 ٤مر ، اًمري٤مض .. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم:=;، رىمؿ : 875:  6اًمّمحٞمح٦م  (8)
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وـٔػ ٓ أه وؿد أتٚين »ي٤م رؾمقل اهلل، ًم٘مد رأيٜم٤م ذم وضمٝمؽ اًمٞمقم شم٤ٌمؿمػم اًمنور، ىم٤مل: 

ًٚ وحًْٔٚ شّٔ   .(5)شدا صٌٚب أهؾ اجلْٜ، وأبقمهٚ خر مْٓامجزيؾ ؾٌؼين أّن حًْ

 أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح.

ىم٤مل: هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م قم٤مصؿ ضم٤مزُم٤ًم ( هـ9>7اسمـ ؿم٤مهلم )ىم٤مل و

 اًمٜمجقد، ُمِمٝمقر ُمـ طمدي٨م اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، قمـ زر، قمـ طمذيٗم٦م، وىمد رواه سمـ أيب

 .(6)اًمِمٕمٌل قمـ طمذيٗم٦م أيْم٤مً 

 يِمٝمد ًمف .. ىمٚم٧م: وهق ٟمّص ضم٤مزم ذم ُمت٤مسمٕم٦م اعمٜمٝم٤مل واًمِمٕمٌل ًمٕم٤مصؿ.

 : ؿرة بـ إيٚس .فٞافىريؼ افثٚ

 أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م ُمٜمج٤مب سمـ احل٤مرث،

، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة، قمـ (إؾريَل) صمٜم٤م قمكم سمـ ُمًٝمر، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد سمـ أٟمٕمؿ

احلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب أهؾ اجلْٜ، وأبقمهٚ »أسمٞمف )ىمرة سمـ إي٤مس(، ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(7)شخر مْٓام

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اسمـ أٟمٕمؿ، وهق صم٘م٦م ُمـ ضمّٚم٦م اًمت٤مسمٕملم 

حيتٟ بحديٞ أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي ىم٤مل: ٜمف اًمٌٕمض سم٤محلٗمظ، ًمٙمـ ىم٤مل: ٞموصٚمح٤مئٝمؿ، ًم

ومـ تُِؿ ؾٔف ؾِٔس ، ؾٓق صحٔح افُتٚب، وهق مـ افثَٚت  )=ابـ إًٔؿ( اإلؾريَل

 . بٌَّقل

وىم٤مل امإُم٤مم اًم٘مٓم٤من: حيت٩م سمحدي٨م امإومري٘مل ومٝمق صحٞمح اًمٙمت٤مب، وُمرة: ًمٞمس 

 سمف سم٠مس وومٞمف وٕمػ. 

 ذم طمٗمٔمف . ٤مً وٕمٞمٗم ن رضماًل ص٤محل٤مً وىم٤مل اسمـ طمجر: ذم اًمت٘مري٥م: يم٤م

                                                           
 . ـمالس ًمٚمدراؾم٤مت واًمؽممج٦م، دُمِمؼ. 96;: 6شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف )ت:ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب(  (5)

 . دار اسمـ إصمػم ، اًمٙمقي٧م.=>: 4=6إومراد ٓسمـ ؿم٤مهلم)ت: سمدر اًمٌدر(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .;6:5، رىمؿ : =7:  7اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن  (7)
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 افىريؼ افرابع : ابـ ظّر 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمقاؾمٓمل( 7;6)أظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م 

قمـ )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(، قمـ ٟم٤مومع )إُم٤مم صم٘م٦مخ م(، اعمٕمغم سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ذئ٥م 

ٔدا صٌٚب أهؾ اجلْٜ، وأبقمهٚ خٌر احلًـ واحلًغ ش»اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(5)شمْٓام

أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اعمٕمغم، إيمثر قمغم وٕمٗمف، 

ّٕ وسمٕمْمٝمؿ اهتٛمف، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي:   . ف ٓ بٖس بفيتٍرد بروايتف وأرجق أ

 ـ.ٓ جيقز آحتجٚج بف إذا تٍردوىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ـم٤مهر: 

أّن همػم واطمد ُمـ اًمث٘م٤مت ىمد طمّدث سمف قمـ اعمٕمغم، ومراضمع يمام . ومل يتٗمردىمٚم٧م: 

يم٤مُمؾ اسمـ قمدي، واًمنميٕم٦م ًممضمري، وشم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر وهمػمهؿ، وهذا ُمـ ىمرائـ 

 اًم٘مٌقل يمام ٓ خيٗمك..

 وهٜم٤مك ـمرق أظمرى شمريمٜم٤مه٤م ـمٚم٤ًٌم ًمالظمتّم٤مر ، ومٚمتٜمٔمر ..

 

                                                           
 . اًم٤ٌميب احلٚمٌل ، ُمٍم. >55، رىمؿ:88: 5د قمٌد اًم٤ٌمىمل( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م)ت: حمٛمد وم١ما (5)
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 ظّع صٚحٛ حقض افٌْل يذود ظْف ادْٚؾَغ

ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر  (هـ:69)أظمرج أصٚمف اًمٌخ٤مري 

احلزاُمل، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومٚمٞمح، طمدصمٜم٤م أيب، ىم٤مل: طمدصمٜمل هالل سمـ قمكم، قمـ قمٓم٤مء سمـ 

خرج سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؿ إذا زُمرة، طمتك إذا قمرومتٝمؿ »ي٤ًمر، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

إمم اًمٜم٤مر واهلل. ىمٚم٧م:  (:افرجؾ)=ُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ، وم٘مٚم٧م: أيـ؟!. ىم٤مل  رجؾ

وُم٤م ؿم٠مّنؿ؟!. ىم٤مل: إّّنؿ ارشمدوا سمٕمدك قمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مرى. صمّؿ إذا زُمرة، طمتك إذا 

ُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ، ىمٚم٧م أيـ؟!. ىم٤مل: إمم اًمٜم٤ّمر واهلل،  خرج رجؾقمرومتٝمؿ 

 ىمٚم٧م: ُم٤م ؿم٠مّنؿ؟!. 

ٝمؿ إّٓ ُمثؾ ىم٤مل: إّّنؿ ارشمدوا سمٕمدك قمغم أدسم٤مرهؿ اًم٘مٝم٘مرى، ومال أراه خيٚمص ُمٜم

 .(5)شمهؾ اًمٜمٕمؿ

أىمقل: شمقاشمر، سمؾ قمٚمؿ رضورة، أّن صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمِمحقن سم٤مًمتحريػ 

ٌِمع، وإهب٤مم إؾمامء اعمًتٗمْمع< شمْمٞمٞمٕم٤ًم عمٜم٤مىم٥م أهؾ اعمٜم٤مىم٥م، وشمًؽمًا قمغم ُمث٤مًم٥م تاعمً

 هق قمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ..اًمذي أهبٛمف اًمٌخ٤مري، أهؾ اعمث٤مًم٥م< ومٝم٤مك ًمؽمى أّن اًمرضمؾ 

 ّول: جزم اإلمٚم إشحٚق بـ راهقيفافىريؼ إ

أظمرج امإُم٤مم اخلالل ىم٤مل: أظمؼمّن طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مّن، ىم٤مل: ىمٚم٧م 

ىم٤مل: هق ش إٔٝ ظقًٕٚ يل ظذ ظَر حقيض»مإؾمح٤مق يٕمٜمل اسمـ راهقيف: ىمقل اًمٜمٌّل ًمٕمكّم: 

 ٟمٞم٤م.ذم اًمدٟمٞم٤م، يذود قمٜمف، ويدقمق إًمٞمف، ويٌلم هلؿ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٙمالم، إّٓ أّٟمف ذم اًمد

 .(6)ىم٤مل اًمديمتقر قمٓمٞم٦ّم اًمزهراّن: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 ضم٤مزُم٤من سمّمدور احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل.. اًمٙمرُم٤مّن راهقي٦م واسمـ هذا ٟمّص أّن ىمٚم٧م : 

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس .;>9:، رىمؿ : 565:  >صحٞمح اًمٌخ٤مري :  (5)

 . ت : اًمديمتقر. قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .8:8، رىمؿ : =78:  7اًمًٜم٦ّم )اخلالل(  (6)
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 افىريؼ افثٚين: أبق هريرة .

)اًمتجٞمٌل، صم٘م٦م ُم٠مُمقن وأظمرج اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ مح٤مد سمـ زهم٦ٌم

، قمـ  )صم٘م٦م، طمًـ احلدي٨م م(ىم٤مل: ٟم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م ػ ووصّمؼ()وٕمّ ىم٤مل: ٟم٤م روح سمـ صالح سم٢مـمالق( 

، قمـ )صم٘م٦م، رسمام أظمٓم٠م( ، قمـ أسمٞمف ُمقؾمك سمـ وردان )وصّمؼ سم٢مـمالق(ؾمٕمٞمد سمـ ُمقؾمك سمـ وردان 

ظّع بـ أيب ضٚفٛ صٚحٛ حقيض »أيب هريرة، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، ىم٤مٓ: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 . (5)ش مٚ بغ اجلٚبٜٔ إػ صًْٚء يقم افَٔٚمٜ، ؾٔف أـقاب ـًدد افْجقم، وشًٜ حقيض

 . (6)ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط وومٞمف وٕمٗم٤مء وصم٘مقا

< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى روح سمـ اًمّمالح، وهق صم٘م٦م إشْٚده حًـ فذاتفأىمقل: 

ُمتٙمّٚمؿ ومٞمف< ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: وٕمٞمػ احلدي٨م. وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: وّٕمٗمف اسمـ 

 قمدي. 

٤ٌّمن. وىم٤مل احل٤ميمؿ: وصّم٘مف اسمـ ًمٙمـ   اهـ.(7)ثَٜ مٖمقنطم

أىمقل: أظمٓم٠م اًمذهٌل وم٤مسمـ قمدي مل يْمّٕمػ روح سم٢مـمالق< ومٚم٘مد اطمتٛمؾ اسمـ قمدي 

ذم اًمٙم٤مُمؾ سمٕمد أن ؾم٤مق ًمف طمديثلم قمـ اسمـ ص٤مًمح اعم١مذن، أّن اًمٌالء ُمٜمف ٓ ُمـ روح، وىمد 

 اهـ. وهق يدومع امإـمالق. يمام يدومٕمف ىمقل(8)ظمتؿ ىم٤مئاًل: ذم سمٕمض طمدي٨م روح ٟمٙمرة

٤ٌّمن وىم٤مل احل٤ميمؿ : صم٘م٦م ُم٠مُمقن. وومٞمف  اهلٞمثٛمل ذم ُمقوع ُمـ اعمجٛمع: وصّم٘مف اسمـ طم

 .هـ.ا(9)وٕمػ

                                                           
 اعمحًـ احلًٞمٜمل  و ـم٤مرق قمقض اهلل.  . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة، ت: قمٌد>>5، رىمؿ : ;::  5إوؾمط  (5)

 .;:7: 54جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. 45>6، رىمؿ: >9: 6ُمٞمزان آقمتدال )قمكم اًمٌج٤موي(  (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.;::، رىمؿ : 7:: 8اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )قم٤مدل اعمقضمقد(  (8)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .==597، رىمؿ: ;69: =جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (9)
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وٕمػ، ًمٙمـ ًمٞمس وٕمٗم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وذم سمٕمض  -ُمع اًمتٜمّزل-واًمزسمدة: ومٗمل اًمرضمؾ 

طمديثف ٟمٙمرة، ًمٙمـ ًمٞمس دائاًم< ؾمٞمام أّن اًمتْمٕمٞمػ ُمٌٝمؿ همػم ُمٗمّن، سمؾ ُمردد اعم٠مظمذ< ومال 

 د ُم٣م سمٞم٤من طم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م، ويِمٝمد ًمف ..يٜمٝمض يمثػمًا. وم٤مطمٗمظ. وىم

 افىريؼ افثٚفٞ: أبق شًٔد اخلدري .

)وصم٘مف اهلٞمثٛمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ زيدان اًمٙمقذم ( 7:4)أظمرج امإُم٤مم اًمٓمؼماّن

، سمٛمٍم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وُم٤مئتلم، وشمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم اًمت٤مريخ دون ـمٕمـ، وروى قمٜمف إُم٤مُم٤من(

، )وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ واهلٞمثٛمل، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي( طمدصمٜم٤م ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمدائٜمل

اًمٜم٤مضمل، )أيب اعمتقيمؾ( ، قمـ أيب اًمّمديؼ )صدوق وصمؼ، ومٞمف ًملم(طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ زيد اًمٕمٛمل 

 قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

مل ش ْٚؾَغ ظـ حقيضيٚ ظّع، مًؽ يقم افَٔٚمٜ ظهٚ مـ ظيص اجلْٜ تذود هبٚ اد» 

 . (5)يروه قمـ ؿمٕم٦ٌم إّٓ ؾمالم

ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط، وومٞمف: ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن وزيد 

 . (6)اًمٕمٛمل، ومه٤م وٕمٞمٗم٤من وىمد وصم٘م٤م، وسم٘مٞم٦م رضم٤مهلام صم٘م٤مت

 < ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، ومٞمام هق واوح .طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده ىمقّي 

  

                                                           
 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل سمػموت، ت : حمٛمد أُمرير .5458، رىمؿ : 7=5:  6اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماّن  (5)

 .579: =جمٛمع اًمزوائد  (6)
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 ٌك افىريؼ افرابع: احلًـ ادجت

 اإلشْٚد إّول : أبق ـٌر )= ـثر( ظـ احلًـ

أظمرج اًمٌالذري واسمـ ؾمٕمد، واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مّن: قمـ اعمدائٜمل )إُم٤مم صم٘م٦م(، قمـ ىمٞمس 

سمـ اًمرسمٞمع )اجلقال صم٘م٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء يمِمٕم٦ٌم(، قمـ سمدر سمـ اخلٚمٞمؾ)إؾمدي صم٘م٦م(، قمـ 

 .(5) يت(...ُمقمًم ًمٚمحًـ سمـ قمكّم )هق أسمق يمٌػم يمام ٟمّص اًمٓمؼماّن ذم اًمٓمريؼ أ

وىمد شمقسمٕمقا يمّٚمٝمؿ سمام أظمرضمف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

)إُم٤مم صم٘م٦م(، ح وطمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمؿ اًمرازي )إُم٤مم صم٘م٦م(، ىم٤مٓ: صمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب 

خ(، صمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مسمس )يٕمتؼم سمف(، قمـ سمدر سمـ  ،إؾمدي )اًمرواضمٜمل صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف

، ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم قمٜمد احلًـ سمـ قمكّم أيب ـٌرٞمؾ )صم٘م٦م سم٢مـمالق(، قمـ اخلٚمٞمؾ أيب اخلٚم

قمٜمد ُمٕم٤موي٦م قمٚمٞم٤ًم ؾم٤ًٌم ىمٌٞمح٤ًم رضمؾ ي٘م٤مل ًمف  ريض اهلل قمٜمف، ومج٤مءه رضمؾ، وم٘م٤مل: ًم٘مد ؾم٥ّم 

ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م شمٕمرومف؟!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: إذا رأيتف وم٤مئتٜمل سمف. ىم٤مل: ومرآه قمٜمد دار قمٛمرو 

ـ: أٟم٧م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م؟!. ومًٙم٧م ومٚمؿ جيٌف صمالصم٤ًم، صمّؿ سمـ طمري٨م، وم٠مراه إي٤مه، ىم٤مل احلً

ًٚ ظْد ابـ آـِٜ إـٌٚد، أمٚ فئـ وردت ظِٔف احلقض، ومٚ »ىم٤مل احلًـ:  ٌّٚب ظِٔ إٔٝ افً

أراك ترده، فتجدٕف منّرًا حٚهًا ذراظٔف يذود افٍُٚر وادْٚؾَغ ظـ حقض رشقل اهلل، 

 .(6)شدهدوق أيب افَٚشؿـام تذاد ؽريٌٜ اإلبؾ ظـ صٚحٌٓٚ، ؿقل افهٚدق ا

، أيب يمٌػم. وهق يمام ذم أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ < رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم ُمقمم احلًـ

، واؾمٛمف رومٞمع، صم٘م٦م ُمـ أصح٤مب قمكّم، ؾمٛمع ُمٜمف، أيب ـثرشم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر ُمّمّحػ 

 . يِمٝمد ًمف ..(7)وًمٕمّٚمف حتريػ ُم٘مّمقد، أو ضمٝمؾ ُمردود 

                                                           
 . ت : حمٛمد اًمًٚمٛمل .5=6، رىمؿ : 777:  5. ُمتٛمؿ اًمٓمٌ٘م٤مت 54:  7أٟم٤ًمب إذا  ) ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة.  ;6;6، رىمؿ: 5>: 7اّن اًمٙمٌػم)محدي اًمًٚمٗمل( ُمٕمجؿ اًمٓمؼم (6)

 تهحٔػ أيب ـثر إػ أيب ـٌر. (7)

 يدّل قمغم اًمتّمحٞمػ، ظمٚمط إئّٛم٦م، اًمٌخ٤مري واسمـ طم٤ٌمن واسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ ؾمٕمد ذم آؾمؿ. ومٝم٤مك ًمؽمى ..

 ٛمع ُمـ قمكّم ريض اهلل قمٜمف.، ؾمرؾٔع أبق ـٌر. دار ص٤مدر(: >65: ;ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم )ـمٌ٘م٤مشمف 
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 اإلشْٚد افثٚين : ابـ أيب ضِحٜ ظـ احلًـ

، )اًمده٘م٤من صم٘م٦م سم٢مـمالق(حل٤ميمؿ: أظمؼمّن قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٞمًك اًمًٌٞمٕملىم٤مل ا

، صمٜم٤م احلًلم سمـ احلًـ )احلػمي صم٘م٦م سم٢مـمالق(سم٤مًمٙمقوم٦م، صمٜم٤م احلًلم سمـ احلٙمؿ اجلٞمزي

، )صدوق صم٘م٦م ًمف أهم٤مًمٞمط(، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ اهلالزم)وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه ووٕمٗمف آظمرون(إؿم٘مر

، قمـ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ىم٤مل: طمججٜم٤م ومٛمررٟم٤م قمغم  )ُمقصّمؼ(ّنقمـ اًمقًمٞمد سمـ ي٤ًمر اهلٛمدا

احلًـ سمـ قمكم سم٤معمديٜم٦م، وُمٕمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمدي٩م، وم٘مٞمؾ ًمٚمحًـ: إّن هذا ُمٕم٤موي٦م سمـ 

  .يت سمفسمف، وم٠مُ  وم٘م٤مل: قمكمَّ  .طمدي٩م اًم٤ًمب ًمٕمكمّ 

 .؟!. وم٘م٤مل: ُم٤م ومٕمٚم٧موم٘م٤مل: أٟم٧م اًم٤ًمب ًمٕمكمّ 

ًٌؽ تَِٚه يقم افَٔٚمٜ، فتجده ؿٚئاًم واهلل إن فَٔتف، ومٚ أح» :احلًـ سمـ قمكمّ  وم٘م٤مل

حدثْٔف افهٚدق ش ظذ حقض رشقل اهلل يذود ظْف رايٚت ادْٚؾَغ بٔده ظهٚ مـ ظقشٟ

 .شادهدوق، وؿد خٚب مـ اؾسى

 .(5)هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

سمق اًمقًمٞمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف أوأىمقل: إؾمٜم٤مده إمم اسمـ أيب ـمٚمح٦م طمًـ< 

 .أّٟمف روى قمـ احلًـ  ذيمرا طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، وىمد 

وىمد شمقسمع إؿم٘مر سمام أظمرضمف أسمق يٕمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ سمٜم٧م 

اًمًدي، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ اهلالزم، قمـ اًمقًمٞمد سمـ ي٤ًمر اهلٛمداّن، قمـ قمكّم سمـ أيب 

                                                                                                                                             
 .بكي تٚبًل ثَٜ، رؾٔع أبق ـثر( 889، رىمؿ: 5:5وىم٤مل اًمٕمجكم )ذم صم٘م٤مشمف: 

وي٘م٤مل: أسمق قم٘م٦ٌم ؾمدود، (: رومٞمع أسمق يمثػمة ، 6757، رىمؿ: 954: 7وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

 روى قمـ قمكّم.

 ٝمام اصمٜملم< مه٤م: رومٞمع أسمق يمثػم، ورومٞمع أسمق قم٘م٦ٌم .(ومجٕمٚم9-5548، رىمؿ: :76: 7أُّم٤م اًمٌخ٤مري )اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

أيب ( سمٕملم امإؾمٜم٤مد أقماله قمـ سمٙمر سمـ اخلٚمٞمؾ، قمـ >6: =9واًم٘م٤مـمع ذم اعم٘م٤مم ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر )ذم شم٤مرخيف 

 ، سمف ُمثٚمف. ـثر

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.=::8، رىمؿ: >58: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)
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٦م سمـ طمدي٩م ويم٤من ـمٚمح٦م ُمقمم سمٜمل أُمٞم٦م ىم٤مل: طم٩م ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، وطم٩م ُمٕمف ُمٕم٤موي

 .(5)أؾم٥م اًمٜم٤مس ًمٕمكم، ٟمحقه 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< وىمد وىمع ظمٓم٠م< ومٕمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ُمقمم ًمٌٜمل 

ه٤مؿمؿ، وًمٞمس ًمٌٜمل أُمّٞم٦م، وُمٜمِم٠م اخلٓم٠م أّٟمف شمرك احلج٤مز وؾمٙمـ اًمِم٤مم ومح٥ًم اًمٌٕمض أّٟمف 

ـّ أّن اخلٓم٠م ُمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًّدي ومٝمق وإن يم٤من صم٘م٦م ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طمجر:  يمذًمؽ، وأفم

 دوق خيٓمكء.      ص

ًمٚمذهٌل يمٚمٛم٦م ذم هذا احلدي٨م ىم٤مل: يم٤من اسمـ طمدي٩م هذا قمثامٟمٞم٤ًم، ىمد ُم٣م أّن و

وىمد يم٤من سملم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمـ أهؾ صٗملم ُم٤م هق أسمٚمغ ُمـ اًم٥ًم< اًمًٞمػ، وم٢من صح رء، 

ومًٌٞمٚمٜم٤م اًمٙمػ وآؾمتٖمٗم٤مر ًمٚمّمح٤مسم٦م، وٓ ٟمح٥م ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف، وٟمتقمم 

 .(6)٤ًم أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمٞم

ًم٘مقل اًمٜمٌل شمٙمذي٥م  <ُمع آؾمتٖمٗم٤مر ٕقمدائف أىمقل: دقمقى شمقزّم قمكم 

 وؾمٞم٠ميت اًمًٌط ذم شمقاشمره. يِمٝمد ًمف.. شافِٓؿ وال مـ وآه وظٚد مـ ظٚداه»اعمتقاشمر: 

  

                                                           
 . 5;;:، رىمؿ : =57:  56 ُمًٜمد أيب يٕمكم (5)

 . ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .=7:  7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (6)
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 افىريؼ اخلٚمس: أمر ادٗمْغ صِقات اهلل ظِٔف

د ىم٤مل: ٟم٤م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ محٞمذم اعمٕمجؿ إوؾمط أظمرج اًمٓمؼماّن 

حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلقهري ىم٤مل: ٟم٤م إطمقص سمـ ضمقاب ىم٤مل: ٟم٤م أسمق ُمريؿ، قمـ قمٌد اهلل سمـ 

ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد اهلل سمـ )=اًمدؤزم( قمٓم٤مء ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق طمرب سمـ أيب إؾمقد اًمديكم 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وهق قمغم  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمّ  )ذم آؾمؿ حتريػ(إضم٤مرة سمـ ىمٞمس 

 : اعمٜمؼم ي٘مقل

هٚتغ افَهرتغ: افٍُٚر وادْٚؾَغ، ـام  إين أذود ظـ حقض رشقل اهلل بٔديَّ »

 . (5)شيذود افًَٚة ؽريٌٜ اإلبؾ ظـ حٔٚوٓؿ

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط وومٞمف حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلقهري وهق 

 .(6)وٕمٞمػ

 . بؾ إشْٚده مٌَقل حًـأىمقل: 

قا قمغم وٕمػ اجلقهري..< وٕمٗمف أسمق وىمد شم٘مقل: يمٞمػ هذا وأهؾ اًمًٜم٦ّم أمجٕم

 داود وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء، وًمٞمس صمّٛم٦م شمٕمديؾ أو شمقصمٞمؼ يٕم٤مروف؟!!.

( طمٞم٨م ذيمر ذم شم٤مرخيف أّن حمّٛمد سمـ ىمداُم٦م هـ8:7أضم٤مسمٜم٤م قمـ يمّؾ هذا اخلٓمٞم٥م )

اجلقهري هق قمٞمٜمف اعمّمٞميص< ومٌٕمد أن هد ضمرح أيب داود واسمـ ُمٕملم ومٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل 

 . ثَٜاًمدارىمٓمٜمل:

 اهـ. ٓ بٖس بف. وُمّرة: صٚفحوىم٤مل اًمٜم٤ًمئل:

( ُمـ ؿمٞمقخ امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل، أيمثر قمٜمف، وٓ يٚمتٗم٧م هـ694واعمّمٞميص اجلقهري)

 إمم ىمقل ُمـ ىم٤مل: مل يٚم٘مف أو يرو قمٜمف< ّٕٟمف قم٤مسه سمٞم٘ملم.

                                                           
 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة، ت: قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل  و ـم٤مرق قمقض اهلل .9597، رىمؿ : 669:  9إوؾمط  (5)

 .7;;58، رىمؿ: 579: =جمٛمع اًمزوائد  (6)
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 .أُّم٤م قمٌد اهلل سمـ أضم٤مرة سمـ ىمٞمس، ومٝمق ُمـ أصح٤مب قمكمّ 

ًمرضم٤مل واًمت٤مريخ، وإرضمح أّٟمف ًمٙمـ ٓ وضمقد ًمف هبذا امإؾمؿ ذم يمت٥م احلدي٨م وا

٤ٌّمن وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ واًمٌخ٤مري ُمـ  قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس اًمٌٍمي)اًمٜمخٕمل(< وصم٘مف اسمـ طم

 .(5)دون ـمٕمـ، ويمّٚمٝمؿ ىم٤مل: روى قمٜمف أسمق طمرب سمـ أيب إؾمقد

  

                                                           
، رىمؿ: 86: 9. صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن988، رىمؿ: 5;5: 9. اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم;8:، رىمؿ: >57: 9اجلرح واًمتٕمديؾ (5)

7;9:. 
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 افىريؼ افًٚدس : شِامن

 اإلشْٚد إول: ظِٔؿ ظـ شِامن

ظ ًمألول ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اظمرج اًمٓمؼماّن واسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م واًمٚمٗم

حمٛمد سمـ سمرة اًمّمٜمٕم٤مّن، واحلًـ سمـ قمٌد إقمغم اًمؽمد، ىم٤مٓ: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، أٟم٠ٌمٟم٤م 

اًمثقري، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أيب ص٤مدق، قمـ قمٚمٞمؿ، قمـ ؾمٚمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: 

ًٚ ظع بـ أيب ضٚفٛ، أول هذه إمٜ ورودًا ظذ ٌّٕٔٓٚ »  . (5)ش أوهلٚ إشالم

 .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمٚمٞمؿ اًمٙمٜمدي، وىمد وصّم٘مف اسمـ 

٤ٌّمن واهلٞمثٛمل يمام هق أقماله. يمام ىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل يٓمٕمـ سمٌمء.  طم

، وىمد  وشم٘مري٥م آؾمتدٓل واوح: ومٕمكّم أول ُمـ يرد قمغم احلقض سمٕمد رؾمقل اهلل

 ..ىمد شمقسمع وش ـتٚب اهلل وظسيت فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظع احلقض» ىم٤مل اًمٜمٌل : 

 : ؽْٔؿ ظـ شِامن شْٚد افثٚيناإل

)أسمق ىم٤مل: ٟم٤م ضمٕمٗمر، ٟم٤م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح(  784)أظمرضمف امإُم٤مم اسمـ إقمرايب سمام 

دق، قمـ ، ٟم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ اًمثقري، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أيب ص٤ماًمّمٚم٧م اهلروي(

قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: ىم٤مل  مل يذيمر أطمد أٟمف يمٜمدي(صم٘م٦م م ، )اًمّمحٞمح اًمٙمٕمٌل< همٜمٞمؿ سمـ ىمٞمس اًمٙمٜمدي

ًٚ »رؾمقل اهلل:   .(7)شظع بـ أيب ضٚفٛ أول افْٚس ورودًا ظذ احلقض أوهلؿ إشالم

وهق صم٘م٦م أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ؾمقى أيب اًمّمٚم٧م اهلروي، 

صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، وأي٤م  -وًمٞمس اًمٙمٜمدي-ـ ىمٞمس اًمٙمٕمٌل وهمٜمٞمؿ سم ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت.

 يم٤من ومٝمق ُمت٤مسمٕم٦م ٓ همػم، يِمٝمد حلدي٨م ؾمٚمامن..

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل.8;5:رىمؿ :  6:9:  :ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 545:  =جمٛمع اًمزوائد)ت:طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 .  دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدّي٦م .>=56ىمؿ : ، ر96::  6ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )ت: قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل(  (7)
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 افىريؼ افًٚبع: ثقبٚن

صمٜم٤م )ح(..وطمد طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُم٤مًمؽ اًم٘مِمػمي، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمٌٞم٥مىم٤مل اًمٌزار : 

)صم٘م٦م ، قمـ ىمت٤مدةم()صم٘م٦م خ ، ، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد)صم٘م٦م خ م(، صمٜم٤م يزيد سمـ زريع )صم٘م٦م خ م(اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمقًمٞمد

قمـ صمقسم٤من، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  )صم٘م٦م خ م(، قمـ ُمٕمدان)صم٘م٦م خ م(قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد خ م(

 . «عليهم ضَّ ؾَ رْ  ٕرضهبؿ بًهٚي هذه حتك تَ ، إيّن ٕهؾ بٔتلحقيض أذود ظْف افْٚس »

 .(5)ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 وشمرومضَّ < أي شمتٗمرق قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًميب .

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت.7>78، رىمؿ: ;;5:  8يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار )ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (5)

رواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مديـ، ورضم٤مل أطمدمه٤م رضم٤مل ( =;8>5، رىمؿ: ::7: 54ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل )ذم اعمجٛمع 

 .اًمّمحٞمح
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 ف صٚحٌوظعّ  ل حمّدٔاحلقض 

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مئؿ إذا زُمرة، طمتك إذا قمرومتٝمؿ : »يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ىم٤مل اًمٜمٌل

 . ش...(: إمم اًمٜم٤مرافرجؾُمـ سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: هٚمؿ، وم٘مٚم٧م: أيـ؟!. ىم٤مل )= خرج رجؾ

ـتٚب اهلل وظسيت فـ يٍسؿٚ حتك يردا ظعَّ » ُمتقاشمرًا:  يمام ىمد ىم٤مل اًمٜمٌل

 ش .. احلقض

 ٕرضهبؿ بًهٚي هذه حقيض أذود ظْف افْٚس ٕهؾ بٔتل، إيّن »: يمام ىمد ىم٤مل

 .  «حتك ترؾض

 ..شظّع بـ أيب ضٚفٛ صٚحٛ حقيض يقم افَٔٚمٜ»راسمٕم٤ًم:  يمام ىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

ّٔٓٚ أوهلٚ »وذم طمدي٨م ؾمٚمامن اعمحٛمدي اًمّمحٞمح:  أول هذه إمٜ ورودًا ظذ ٌٕ

ًٚ ظع بـ أيب ضٚفٛ  . شإشالم

ٓة حمٛمد وآل اٛمقإّٓ سم أّن احلقض حمرم قمغم اخلالئؼ وم٤ممجع واطمٗمظ ..، ومح٤مصٚمف

يمّؾ ُمـ يدٟمق ُمٜمف، ُمـ  طمتك شمرومّض وم٢مّٟمف ؾمٞميب سمٕمّم٤مه  حمٛمد، ؾمٞمام اعمقمم قمكم<

 ، ؾمٜم٦م اهلل وًمـ دمد ًمًٜم٦م اهلل شمٌديالً .. أقمدائٝمؿ

 شإيّن ؾرضُؿ ظذ احلقض»وؿٍٜ مع حديٞ افٌْل: 

 قهذا ، إُّم٤م ُمٜم٤موم٘مطمدي٨م احلقض  ىم٤مل مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦ّم: اعم٘مّمقد سم٤معمرشمّديـ ذم

اًمّمح٤مسم٦م، أو ُمـ ارشمّد قمـ قم٘مٞمدة يمٛمًٞمٚمٛم٦م، دون سم٘مّٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمٕم٤مصلم، وُمًتٜمدهؿ ُم٤م 

 .ش ارتدوا...»: سمٚمٗمظ رووه قمـ اًمٜمٌل 

وهق ٟمّص فم٤مهر ذم اًمرّدة اًمٕم٘م٤مئدّي٦م، وىمد ضم٤مراهؿ يمثػم ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ قمغم هذا، 

، وؾمٞم٠ميت اًمتٗمّمٞمؾ ا اًمٚمٗمظ قمـ اًمٜمٌّل وهق ظمٓم٠م ُمًتٌِمع< ًمٚمِمؽ ذم صدور احلدي٨م هبذ

 ٤م يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ...، وممّ .ذم يمتٌٜم٤م اًمالطم٘م٦م
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ٌّٚس: افًّْٚل اخلِؼ خر مـ بًض افهحٚبٜ!!.  حديٞ ابـ ظ

طمدصمٜم٤م أسمق ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أظمرج اًمٌزار ىم٤مل: 

اسمـ قم٤ٌمس، ريض اهلل  قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ ،قمقاٟم٦م، قمـ ؾمٚمٞمامن

وفًْؾ ، يَقل أحدهؿ: أيب صحٛ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وـٚن مع أيب قمٜمٝمام، ىم٤مل: 

 .(5)خِؼ خر مـ أبٔف

  .(6)رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: 

 .(7)وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

 واخلٚمؼ : اًم٘مديؿ اًم٤ٌمل .

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.  >:94، رىمؿ: ;;6 :55ُمًٜمد اًمٌزار)ت: قم٤مدل ؾمٕمد(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .897، رىمؿ: 557: 5جمٛمع اًمزوائد )طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

. ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م ، 6:رىمؿ:  557: 5( صؼمي قمٌد اخل٤مًمؼ)ت:خمتٍم زوائد اًمٌزار ٓسمـ طمجر (7)

 سمػموت.
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 ِؿأّول مـ أش ظع 

 )أوحل فٌِْل آثْغ وصّذ ظّع افثالثٚء( بريدةافىريؼ إول: 

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد 

اجل٤ٌمر، طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم، قمـ يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف 

ٚم٥م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، ىم٤مل: اٟمٓمٚمؼ أسمق ذر وٟمٕمٞمؿ اسمـ قمؿ أيب ذر وأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ٟمٓم

وهق سم٤مجلٌؾ ُمٙمتتؿ، وم٘م٤مل أسمق ذر: ي٤م حمٛمد أشمٞمٜم٤مك ٟمًٛمع ُم٤م شم٘مقل، وإمم ُم٤م شمدقمق؟!! وم٘م٤مل 

ومآُمـ سمف أسمق ذر ش ٓ إفف إّٓ اهلل وأيّن رشقل اهلل»رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف، أىمقل: 

قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، أرؾمٚمف وص٤مطمٌف وآُمٜم٧م سمف، ويم٤من قمكّم ذم طم٤مضم٦م ًمرؾمقل اهلل صغّم اهلل 

وأوحل إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ يقم اإلثْغ وصّذ ظّع يقم ومٞمٝم٤م، 

 . افثالثٚء

 .(5)صحٔح آشْٚد ومل خيرجٚه، وواؾَف افذهٌلىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 افىريؼ افثٚين: ابـ ظٌٚس 

٤م زهػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس إظمرم إصٌٝم٤مّن، صمٜم( 7:4)أظمرج اًمٓمؼماّن 

سمـ حمٛمد، صمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اسمـ ـم٤موس، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض 

 . (6)شأّول مـ أشِؿ ظّع ريض اهلل ظْف»اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل: 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وهق مم٤ّم يًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم.

ظمؼمّن قمثامن وأظمرج أمحد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر ىم٤مل: أ

 . (7)أّن ظًِٔٚ أّول مـ أشِؿاجلزري، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، 

 ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م عمٕمٛمر . <أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ سم٤مجلزري، وُمتٜمف صحٞمح

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. :>89، رىمؿ : 565:  7: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م( ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل.68=54، رىمؿ : 69: 55ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ;==، رىمؿ : =>9:  6ومْم٤مئؾ أمحد )ت : وص قم٤ٌمس(  (7)
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يمام ىمد أظمرج أمحد واًمؽمُمذي، واًمٚمٗمظ ًمألول: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م أسمق 

٤مًمس إمم اسمـ قم٤ٌمس إمم أن قمقاٟم٦م، طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩م، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إّّن جل

٤ٌّمس:  :ىم٤مل  .أول مـ أشِؿ مـ افْٚس بًد خدجيٜ( )=ظعّ وـٚن ىم٤مل اسمـ قم

ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘مٞمٌف: وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: أّول ُمـ 

أؾمٚمؿ أسمق سمٙمر اًمّمديؼ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: أول ُمـ أؾمٚمؿ قمكم، وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: أول 

ر، وأؾمٚمؿ قمكم وهق همالم اسمـ صمامن ؾمٜملم، وأّول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمرضم٤مل أسمق سمٙم

 .(5)ُمـ اًمٜم٤ًمء ظمدجي٦م 

 افىريؼ افثٚفٞ: زيد بـ أرؿؿ 

، )إُم٤مم يمٌػم صم٘م٦م خ م(، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم )امإُم٤مم اًمٙمٌػم، صم٘م٦م خ م(أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع 

إٟمّم٤مري صم٘م٦م  )ـمٚمح٦م سمـ يزيدقمـ أيب محزة ُمقمم إٟمّم٤مر )اعمرادي صم٘م٦م خ م(، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة 

 .(6) ريض اهلل ظْف أول مـ أشِؿ مع رشقل اهلل ظعّ قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: خ(، 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم همػم 

 أيب محزة، ـمٚمح٦م سمـ يزيد آٟمّم٤مري وهق صم٘م٦م مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ .

سمـ ُمرة، قمـ أيب محزة  وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: ويمٞمع، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ قمٛمرو

ومذيمرشمف ش أول مـ أشِؿ مع رشقل اهلل ظعّ »ُمقمم إٟمّم٤مر، قمـ زيد سمـ أرىمؿ، ىم٤مل: 

 مإسمراهٞمؿ وم٠مٟمٙمره وىم٤مل: أسمق سمٙمر.

، ؾمٞمام شمالُمذة اسمـ أىمقل: ُم٣م ذم اًمٗمّمؾ إّول أّن قمٚمامء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

هذا واطمد ُمـ ويرضمح أّن قمٝمد سمٜمل أُمّٞم٦م < ؾمٞمام يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن اًمت٘مّٞم٦م،  ُمًٕمقد يم٢مسمراهٞمؿ،

 ُمقارده٤م< وم٤مطمٗمظ.

                                                           
. ت: 78;7، رىمؿ : :=:  5ذي ، حت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر. ؾمٜمـ اًمؽمُم74:6ُمًٜمد أمحد رىمؿ :  (5)

 سمِم٤مر قمقاد. 

 . 5>6=5، رىمؿ : 76:  76ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)
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 افىريؼ افرابع:شًد بـ أيب وؿٚص 

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق، أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ 

زي٤مد اًمني، طمدصمٜم٤م طم٤مُمد سمـ حيٞمك اًمٌٚمخل سمٛمٙم٦م، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب 

٦م ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م أـمق  ذم اًمًقق إذ سمٚمٖم٧م ظم٤مًمد، قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل: يمٜم٧م سم٤معمديٜم

أطمج٤مر اًمزي٧م، ومرأي٧م ىمقُم٤م جمتٛمٕملم قمغم وم٤مرس ىمد ريم٥م داسم٦م، وهق يِمتؿ قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م، واًمٜم٤مس وىمق  طمقاًمٞمف إذ أىمٌؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م 

هذا؟!. وم٘م٤مًمقا: رضمؾ يِمتؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومت٘مدم ؾمٕمد وم٠مومرضمقا ًمف طمتك وىمػ قمٚمٞمف 

؟! أمل يٙمـ أّول ُمـ أمل يُـ أول مـ أشِؿل: ي٤م هذا، قمالم شمِمتؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟! وم٘م٤م

صغم ُمع رؾمقل اهلل؟! أمل يٙمـ أزهد اًمٜم٤مس؟! أمل يٙمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس؟! وذيمر طمتك ىم٤مل: أمل 

يٙمـ ظمتـ رؾمقل اهلل قمغم اسمٜمتف؟! أمل يٙمـ ص٤مطم٥م راي٦م رؾمقل اهلل ذم همزواشمف؟! صمّؿ 

ًٚ مـ أوفٔٚئؽ، ؾال تٍرق هذا »ىم٤مل: اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ورومع يديف، و افِٓؿ إّن هذا ينتؿ وفٔ

 ش. اجلّع حتك ترهيؿ ؿدرتؽ

ىم٤مل ىمٞمس: ومقاهلل ُم٤م شمٗمرىمٜم٤م طمتك ؾم٤مظم٧م سمف داسمتف ومرُمتف قمغم ه٤مُمتف ذم شمٚمؽ 

 إطمج٤مر، وم٤مٟمٗمٚمؼ دُم٤مهمف وُم٤مت. 

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 .(5)ٝمام اًمذهٌل قمغم ذـم

، ًمٙمٜمّف ٟمدم قمغم أىمقل: اسمـ أيب وىم٤مص ممّـ خت٤مذل قمـ ٟمٍمة أُمػم اعم١مُمٜملم 

ذًمؽ، وٓت ؾم٤مقم٦م ُمٜمدم< وًم٘مد يم٤من ؾمٕمد ُمـ أضماّلء يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، ًمٙمٜمّف سمٕمد اًمٜمٌل، 

خت٤مذل وم٠مظمٚمد إمم إرض، ومٚمؿ يٜمٍم طمّ٘م٤ًم ُمع اًم٘مدرة قمغم اًمٜمٍمة، ومل يدومع سم٤مـماًل ُمع أّٟمف 

ؾمخري٦م ٕهمٞمٚمٛم٦م سمٜمل أُمّٞم٦م، ومخن اًمٙمٞمٚملم، ذم إُمريـ،  ًمف ذًمؽ دون همْم٤مو٦م، وم٠موحك

ُمع ُم٤م شمٞمّن ًمف ُمـ أهدى اًمًٌٞمٚملم، وإُمر هق إُمر ُمع اًمٕمٌدًملم< اسمـ قمٛمر، واسمـ 

 قمٛمرو..، وأيب هريرة، وأؾم٤مُم٦م، وأسمق سمٙمرة... . 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 564:، رىمؿ : 5;9:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (5)
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 .ظٌد اهلل بـ بريدة افىريؼ اخلٚمس: 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمرزوق،( ;>6)أظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ 

أّن »اخلٓم٤مب، أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ همراب، أظمؼمٟم٤م يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة 

 .(5)شخدجيٜ، أّول مـ أشِؿ مع رشقل اهلل، وظّع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف

وهق صم٘م٦م صدوق ُمتٙمّٚمؿ ومٞمف،  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم اسمـ همراب، 

 ، اشمٗم٘مقا قمغم أّٟمف صدوق، ٓ سم٠مس سمف، يمام ئمٝمر ُمـ جمٛمقع يمٚمامهتؿ.وصّم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه

  افىريؼ افًٚدس: ظع 

أظمرج أمحد ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ 

 ُم٤م أظمرج قم٘مٌفكش. إٔٚ أول رجؾ صّذ مع رشقل اهلل» طم٦ٌم اًمٕمرّن، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم، ي٘مقل: 

 . (6)ٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم وطمج٤مج ُمثٚمفىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضم

 .(7)أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ يمام ىم٤مل اهلٞمثٛمل واًمٌقيٍمي

  أبق راؾع.افىريؼ افًٚبع: 

ىم٤مل اًمٌزار: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد، ىم٤مل: ٟم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد، ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد 

ـ أول مـ أشِؿ مـ افرجٚل ظع، وأول مـ أشِؿ م»اهلل سمـ أيب راومع، قمـ أسمٞمف ، ىم٤مل: 

 . (5)شافًْٚء خدجيٜ

                                                           
 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض، ت : سم٤مؾمؿ اجلقاسمرة .;;5، >58:  5أطم٤مد واعمث٤مّن  (5)

 . 6=55و :  5=55، رىمؿ ::;7:  6ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 . 6;6:  =. احت٤م  اخلػمة اعمٝمرة )اًمٌقيٍمي( 545:  =جمٛمع اًمزوائد  (7)

٦ٌّم وصّم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمٕمجكم. وىم٤مل اسمـ  ٦ٌّم روقان اهلل قمٚمٞمف، وطم ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم همػم طم

ٌخ٤مري: يذيمر قمٜمف ؾمقء اعمذه٥م. طمجر: صدوق ًمف أهمالط. وىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة: ؿمٞمخ وؾمط يم٤من يتِمٞمع، وىم٤مل اًم

وىم٤مل اسمـ قمدي: روى أطم٤مدي٨م يمثػمة وىمّٚمام رأي٧م ذم طمديثف ُمٜمٙمرًا ىمد ضم٤موز احلد إذا روى قمٜمف صم٘م٦م، وىمد أمجٕمقا 

قمغم وٕمٗمف إّٓ أّٟمف ُمع ذًمؽ يٙمت٥م طمديثف. وذم اعم٘م٤مسمؾ وٕمٗمف اسمـ طم٤ٌمن واًمذهٌل، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي 

. ... 
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أول مـ أشِؿ مـ افرجٚل ظّع، وأّول مـ »ىم٤مل اهلٞمثٛمل: وقمـ أيب راومع ىم٤مل: 

 . (6)رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحش. أشِؿ مـ افًْٚء خدجيٜ

 ىمٚم٧م: ومٚمٞمٜمٔمر إؾمٜم٤مده ذم اًمٜمًخ ، ومٚمٕمؾ هٜم٤مك آظمر قمـ أيب راومع.

 افىريؼ افثٚمـ: مٚفؽ بـ احلقيريٞ

ٜم٤م قمٌٞمد اًمٕمجؾ، طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم احلٚمقاّن، طمدصمٜم٤م أظمرج اًمٓمؼماّن طمدصم

قمٛمران سمـ أسم٤من، طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ احلًـ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل 

 .(7)ش ـٚن أول مـ أشِؿ مـ افرجٚل ظّع، ومـ افًْٚء خدجيٜ »ُم٤مًمؽ سمـ احلقيرث: 

 . (8)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن، وذم رضم٤مًمف وٕمػ، ووصم٘مٝمؿ اسمـ طم٤ٌمن

 افىريؼ افتٚشع: ظِٔؿ افُْدي ظـ شِامن 

اظمرج اًمٓمؼماّن واسمـ ايب ؿمٞم٦ٌم وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ًمألول ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ 

حمٛمد سمـ سمرة اًمّمٜمٕم٤مّن، واحلًـ سمـ قمٌد إقمغم اًمؽمد، ىم٤مٓ: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، أٟم٠ٌمٟم٤م 

اهلل قمٜمف ىم٤مل:  اًمثقري، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أيب ص٤مدق، قمـ قمٚمٞمؿ، قمـ ؾمٚمامن ريض

ًٚ ظع بـ أيب ضٚفٛ»   .ش أول هذه إمٜ ورودًا ظذ ٌّٕٔٓٚ أوهلٚ إشالم

 . (9) ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماّن ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمٚمٞمؿ اًمٙمٜمدي، وىمد وصّم٘مف اسمـ 

٤ٌّمن واهلٞمثٛمل يمام هق أقماله. يمام ىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤م شمؿ ومل يٓمٕمـ طم

 سمٌمء..، وًمف ؿم٤مهد..

                                                                                                                                             
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .6;>7، رىمؿ : 766:  =ظ زيـ اهلل( ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمق (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.>5969، رىمؿ: 664: =جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل.>8:، رىمؿ : 6=6:  =5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.:5969ىمؿ: ، ر664: =جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(  (8)

. ُمٙمت٦ٌم  545:  =. جمٛمع اًمزوائد 8;5:رىمؿ :  6:9:  : (ت: محدي اًمًٚمٗمل)ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم (9)

 اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   968

 افىريؼ افًٚذ: ؽْٔؿ ظـ شِامن 

ىم٤مل: ٟم٤م ضمٕمٗمر، ٟم٤م قمٌد اًمًالم سمـ (  هـ784)وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف امإُم٤مم اسمـ إقمرايب 

، ٟم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ اًمثقري، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أيب ص٤مدق، )أسمق اًمّمٚم٧م(ص٤مًمح

 قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل:  ف يمٜمدي(د أٟمّ )اًمّمحٞمح اًمٙمٕمٌل< مل يذيمر أطمقمـ همٜمٞمؿ سمـ ىمٞمس اًمٙمٜمدي

بـ أيب  ظعّ  ل افْٚس ورودًا ظذ احلقض أوهلؿ إشالمًٚ أوّ »ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(5)شضٚفٛ

وهق صم٘م٦م أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، ؾمقى أيب اًمّمٚم٧م اهلروي، 

رة قمٜمد ضمٝم٤مسمذة اًمٜم٘مد قمغم ُم٤م ُم٣م سمٞم٤مٟمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، يمام ىمد ُم٣م هٜم٤مك أّن اًمٓمٕمـ سم٤مًمٜمٙم٤م

 سمٛمٕمٜمك آٟمٗمراد ًمٞمس ضمرطم٤ًم.

 افىريؼ احلٚدي ظؼ: أبق مقشك إصًري 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٗم٤من 

اًمٕم٤مُمري، صمٜم٤م طمًـ سمـ قمٓمٞم٦م، صمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمد سمـ قمكم، 

 ش. ظًِٔٚ أول مـ أشِؿ مع رشقل اهلل إنّ »قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري: 

 . (6)هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: 

ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه اؾمتِمٝم٤مدًا، ًم٘مقل اسمـ قمدي ذم حيٞمك: يٙمت٥م طمديثف< وم٤مٕيمثر قمغم 

وٕمػ حيٞمك سمـ يمٝمٞمؾ هذا، وًمٕمّؾ هٜم٤مك ـمري٘م٤ًم آظمر صحٞمح، ي٘مّمده احل٤ميمؿ ىمد ؾم٘مط 

 ىمد شمٚمققم٥م ذم إؾمٜم٤مده.رسمام مم٤ّم هق ، أو ُمـ اعمًتدرك اعمٓمٌقع

  

                                                           
 .  دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدّي٦م .>=56، رىمؿ : 96::  6ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )ت: قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 7:=9، رىمؿ : >96 : 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (6)
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 حمّد بـ احلٍْٜٔ  ثٚين ظؼ:افىريؼ اف

قمـ أيب ُم٤مًمؽ  )قمٌد اهلل إودي،صم٘م٦م،خ م(سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ إدريس اأظمرج 

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٓسمـ احلٜمٗمٞم٦م: )سمـ أيب اجلٕمد صم٘م٦م خ م(، قمـ ؾم٤ممل )ؾمٕمد سمـ ـم٤مرق صم٘م٦م خ م(إؿمجٕمل 

 . (5)؟!. ىم٤مل: ٓأسمق سمٙمر يم٤من أّول اًم٘مقم إؾمالُم٤مً 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

 ىم٤مل: < وم٢مّٟمف ..اعمقمم قمكّم ٟمٗمًف وم٢مذا اشّمْمح هذا وم٢مّٟمف يِمٝمد ًمٙمّؾ ذًمؽ ىمقل  

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمر ي٤مض . >:>77، رىمؿ: 56: ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)يمامل احلقت(  (5)
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ِّٔٝ ؿٌؾ افْٚس بًٌع شْغ»  شإٔٚ افهديؼ إـز: ص

ٌّٚد افَرر ظـ ظعّ  فٞافىريؼ افثٚ  ظؼ: ظ

، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ )صدوق(ي ىم٤مل اسمـ ُم٤مضم٦م: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمراز

قمـ )سمـ قمٛمرو ، صم٘م٦م خ(، قمـ اعمٜمٝم٤مل )صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف(، أٟم٠ٌمٟم٤م اًمٕمالء سمـ ص٤مًمح )صم٘م٦م خ م(، ُمقؾمك

إٔٚ ظٌد اهلل، وأخق رشقفف، وإٔٚ »ىم٤مل : ىم٤مل قمكم: )اًم٘مرر، صم٘م٦م،خ م( قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل

ِّٔٝ ؿٌؾ افْٚس فً  ش .ٌع شْغافهديؼ إـز، ٓ يَقهلٚ بًدي إّٓ ـذاب، ص

وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، طمدصمٜم٤م 

 قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سمف ُمثٚمف. 

وأظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: اسمـ ٟمٛمػم وأسمق أمحد اًمزسمػمي )صم٘مت٤من خ م( قمـ 

 سمف ُمثٚمف ..اهلل قمٌٞمد 

ورواه احل٤ميمؿ ذم ىم٤مل اًمٌقيٍمي ذم اًمزوائد: هذا امإؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت، 

. وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد (5)اعمًتدرك قمـ اعمٜمٝم٤مل، وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

إؾمٜم٤مده سمؾ : ٚم٧م. ىم(6)وأسمق يٕمغم سم٤مظمتّم٤مر، واًمٌزار واًمٓمؼماّن ذم إوؾمط، وإؾمٜم٤مده طمًـ

 صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. 

 ظؼ: مًٚذة افًدوّيٜ ظـ ظّع رابع افىريؼ اف

اّن احلًلم سمـ حمٛمدظمرج أ طمدصمٜم٤م أسمق اخلٓم٤مب احل٤ًمّن وحمٛمد سمـ ؿٚل: ( 108) احلرَّ

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل أسمق )احلداّن صم٘م٦م صدوق م(، حيٞمك سمـ اًم٘مٓمٕمل، طمدصمٜم٤م ٟمقح سمـ ىمٞمس 

قمـ ُمٕم٤مذة سمٜم٧م قمٌد اهلل اًمٕمدوي٦م ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض اهلل قمٜمف )ُم٘مٌقل طمًـ(، وم٤مـمٛم٦م 

                                                           
، ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م 596:  =، اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف، جمٛمع اًمزوائد 564، رىمؿ : 88:  5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  (5)

 . =8، رىمؿ : 5::  5ًمٚمٌقيٍمي 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 8:45، رىمؿ: 546:  =دد( جمٛمع اًمزوائد)ت:طم٤ًمم اًم٘م (6)
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يٗمـ أبق بُر، وأشِّٝ ؿٌؾ أْن يًِؿ أبق  إٔٚ افهديؼ إـز آمْٝ ؿٌؾ أنْ »ي٘مقل: 

 .(5)شبُر

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وؾمٚمٞمامن اٟمٗمرد اسمـ طم٤ٌمن سمتقصمٞم٘مف، وم٤مًمًٜمد ُم٘مٌقل طمًـ، يمام 

 أّٟمف ؿم٤مهد ضمٞمّد وشم٤مسمع طمًـ حلدي٨م قم٤ٌّمد اًم٘مرر أٟمػ. 

ٚمث٤مّن: ًموُمـ اًمٓمقام ىمقل إُم٤مُمل أئّٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٌخ٤مري واسمـ قمدي، واًمٚمٗمظ 

هبذا احلدي٨م، وٓ أقمر  ًمف همػمه، ومل ُيت٤مسمع قمغم هذه اًمرواي٦م، يمام ىم٤مًمف وؾمٚمٞمامن يٕمر  

 .(6)اًمٌخ٤مري

 ..ل اًمٜمٌل ايِمٝمد ًمٙمّؾ ذًمؽ ُمـ أىمق

                                                           
 . :8، رىمؿ : 8;إوائؾ )أسمق قمروسم٦م احلراّن( :  (5)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .:8; ، رىمؿ: >:6: 8 )قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق ؾمٜم٦م(اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ٓسمـ قمدي  (6)
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 ش ...ظّع أؿدم أمتل شِاًم، وأـثرهؿ ظِامً : »افٌْل 

روى قمٌد اًمرزاق قمـ ويمٞمع سمـ اجلراح ىم٤مل: أظمؼمّن ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق، أّن 

 ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل: زوضمتٜمٞمف أقمٞمٛمش، قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ؟!. قمٚمٞم٤ًم، عم٤م شمزوج وم٤مـمٛم٦م 

ّٕف ّٕول أصحٚيب شِاًم، وأـثرهؿ ظِاًم، وأظيّٓؿ »وم٘م٤مل اًمٜمٌل:  فَد زوجتُف وإ

 .(5)ش حِامً 

وذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، قمـ ذيؽ، قمـ أيب 

ٓمـ، أقمٛمش إؾمح٤مق ىم٤مل: ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل، زوضمتٜمل محش اًم٤ًمىملم، قمٔمٞمؿ اًمٌ

 .(6)شزوجتؽ أؿدم أمتل شِاًم، وأظيّٓؿ حِاًم، وأـثرهؿ ظِامً »اًمٕملم، ىم٤مل اًمٜمٌّل: 

. وذم (7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط واًمٙمٌػم، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 .(8) ُمقوع آظمر ىم٤مل: رواه أمحد واًمٓمؼماّن سمرضم٤مل وصم٘مقا

ؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل يمقذم، رأى أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم< أسمق إ

 وؾمٛمٕمف خيٓم٥م ُمـ قمغم ُمًجد اًمٙمقوم٦م.. قمٚمٞم٤مً 

ٌّف إمم أّن اًمٜمّص ىمد اظمتٍم اظمتّم٤مرًا ىمٌٞمح٤ًم ومْم٤مقم٧م ُمٕم٤معمف، وطم٤مؿم٤م أن شم٘مقل صمّؿ  ٟمٜم

اًمٜم٤ًمء ُمثؾ هذا، ذم ؾمٞمد إوصٞم٤مء، وإّٟمام هق طمٙم٤مي٦م قمـ سمٕمض اخلٌٞمث٤مت ُمـ  ةؾمٞمد

ًمالئل متٜملم ؿمًع ٟمٕمؾ قمكّم ومٚمؿ يٜمٚمٜمف، ، ؾمٚمٞمالت محراء اًمراي٤مت، ا(9)ُمٝم٤مضمرات اًم٘مرؿمٞم٤مت

                                                           
 . 7>;=، رىمؿ : =>8:  9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (5)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض .76575، رىمؿ  : :78:  :ٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم) ت : يمامل احلقت( ُمّم (6)

 .=::58، رىمؿ: 556: =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (7)

 .=::58، رىمؿ: 556: =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (8)

 ، ُمريمز اًمٜمنم امإؾمالُمل(: 649روى اخلقارزُمل )ذم اعمٜم٤مىم٥م :  (9)

ٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمغم يمتٗمٞمٝم٤م وهل شمٌٙمل سمٙم٤مء ؿمديدًا، ىمد ؿمٝم٘م٧م لم قموىمد محٚم٧م احلًـ واحلًأىمٌٚم٧م وم٤مـمٛم٦م  أنّ 

  .ذم سمٙم٤مئٝم٤م

 !؟شمٚ ئٌُؽ يٚ ؾٚضّٜ، ٓ أبُك اهلل ظْٔٔؽ»وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل : 
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ـّ سم٤محلًد واًمٌٖمض ممٚمقؤات اًمزهراء، ٟم٘مٚم٧م هذا اًم٘مّدي٦ًم اعمٓمّٝمرة  ..< هم٤مي٦م إُمر أنّ ومٙم

، ًمتٜمتزع ُمٜمف اًمتٍميح قماّم ذم وطمل اًمًامء ُمـ طم٘مٞم٘م٦م قمكّم، ؾمٞمد إوًمٞم٤مء، ًمٚمرؾمقل 

 ويٕمًقب إشم٘مٞم٤مء ..

، طمٞمدراً هزسمرًا ًمراي٤مت، ومحاًل ًمٞمث٤ًم < ؾمٞمام ذوات اءقمج٤ًٌم، وهؾ شمٕمٞم٥م امإٟم٤مث اًمٜم٤ًّم

وم٤مًمؼ اهل٤مُم٤مت، ُمرطم٥م وقمٛمروا، ذم إطمزاب وظمٞمؼما، ص٤مطم٥م اًمٗم٘م٤مر واًمراي٦م إؾمٛمك، 

اعمقًمقد ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمٕمٔمٛمك، ُمـ زق اًمٕمٚمؿ زىّم٤ًم، اعمجتٌك ذم ًمقح اًم٘مْم٤مء، أّٟمف ُمـ حمٛمد 

ٕمال طم٤ًًٌم اًمذي طم٤مز اًماعمجتٌك اعمرشم٣م،  ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء، يمٝم٤مرون ُمـ ُمقؾمك، اعمّمٓمٗمك

وٟم٤ًًٌم وذوم٤ًم، ُمٕمتٛمد اًمرؾم٤مًم٦م ذم أظمرة وإومم...، اًمدًمٞمؾ إمم اهلل ورؾمقًمف ذم اًمٚمٞمؾ 

إًمٞمؾ، اعم٤مؾمؽ سمحٌؾ اًمنم  إـمقل، اًمٜم٤مصع احل٥ًم ذم ذروة اًمٙم٤مهؾ إقمٌؾ، 

 اًمث٤مسم٧م اًم٘مدم قمغم زطم٤مًمٞمٗمٝم٤م ُمٜمذ اًمٕمٝمد إّول؟!.

ًد واًمٜمٗم٤مق، ويمّؾ ذو ًمٙمٜمّف اًمٌٖمض واحلوإًمف اجل٤مري٤مت، ٓ ورب اًمراىمّم٤مت، 

ؾمّٞمدة اًمقضمقد، أرواطمٜم٤م هل٤م اًمٗمداء ٟمٕمٛم٦م حمًقد، ومٙمٞمػ سم٤معمٔمٚمقُم٦م وم٤مـمٛم٦م..< وهل 

 ؟!!!.ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموطمٌٞم٦ٌم اعمٕمٌقد 

مل يؽ أطمقر أدقم٩م، يِمٝمد ًمف أّن قمٚمٞم٤ًم مل يٙمـ أقمٞمٛمش، سمؾ واؾمع اًمٕمٞمٜملم صم٘مٞمٚمٝمام، 

ٚمجلم< ومٌٓمٜمف اعم٘مّدؾم٦م يم٤مًم ٤مً ُمتامؾمٙمؿمّده اًمّم٤مٟمع ؿمّدًا سمرضمؾ حلؿ ُمؽمضمرج، سمؾ قمْمؾ 

يم٤مٟم٧م ُمع صدره اعمٓمّٝمر ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا< ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م سم٤مرزة إّٓ أّّن٤م همػم ُمتدًمّٞم٦م يمام ذم سم٘مٞم٦ّم 

اًمٜم٤مس< ومٚم٘مد يم٤من ُمِمدود اًمٕمْمؾ، حمٙمؿ اًمٕمّم٥م، ىمقّي اًمٚمحؿ، صٚم٥م اًمٕمٔمؿ، ُمٕمدوم 

 قمٌؾ اًمٞمديـ< ٓشمٙم٤مدمل يٜمحـ ًمف فمٝمر روطمل ومداه، طمتك سمٕمد أن ضم٤موز اًمًتلم، اًمِمحؿ، 

تالئٝمام، ًمف ُمِم٤مش يمٛمِم٤مش اًمًٌع اًمْم٤مري، سمٕمٞمد ُم٤م سملم ُممتّٞمز سملم اًم٤ًمقمد واًمٕمْمد ٓ 

 ..اعمٜمٙمٌلم

                                                                                                                                             
، وم٘مٚمـ زم: إن أسم٤مك زوضمؽ ُمـ رضمؾ ُمٕمدم ٓ وًٕٚء ؿريش ؿد ظرْٕلوم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، وُم٤م زم ٓ أسمٙمل 

  .ُم٤مل ًمف

 .ش... ٓ تٌُل يٚ ؾٚضّٜ: ؾقاهلل، مٚ زوجتؽ إٔٚ، بؾ اهلل زوجؽ بف»:  وم٘م٤مل
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أصٚمع، وًمٞمس سمّمحٞمح، ومٚم٘مد يم٤من  وُمـ اًمٙمذب اجل٤مري قمغم إًمًٜم٦م أّٟمف

أٟمزقم٤ًم، وإٟمزع: ُمـ اٟمحن اًمِمٕمر قمـ ُم٘مدم رأؾمف وم٘مط وًمٞمس يمّٚمف< ًمٙمـ طمّر  ذم 

 ًء ..ُمّم٤مٟمع اًمٜمّم٥م إمم أصٚمع سمٖمْم٤ًم واومؽما

سمغم، اصٓمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم سم٠ميمثر ُمـ ُمٕمجزة قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م رُمد ذم قمٞمٜمٞمف اعم٘مدؾمتلم يقم 

ظمٞمؼم، شمٗمؾ ومٞمٝمام اًمٜمٌل ومِمٗم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ؿمٗم٤مًء شم٤مُم٤ًم، ًمٙمـ ضم٤مء أهؾ اًمٜمّم٥م وم٘م٤مًمقا : 

 أقمٛمش< ومٚمٕمٜمٝمؿ اهلل يمٚمام ذيمروا..
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 ؾٚضّٜ تٍخر ظذ افًْٚء بزواجٓٚ مـ ظع 

ىم٤مل: صمٜم٤م  )اجلٕم٤ميب صم٘م٦م طم٤مومظ( ل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾم٤مملىم٤م (874)أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ 

، صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل )ؿمٞمخ وصّمؼ ومٞمف وٕمػ(صمٜم٤م أيب  )وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل(أمحد سمـ قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمًٚمٗمل 

سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل سمـ 

)سم٥ًٌم اجلقع، يمام ذم احت٤م  اخلػمة س رقمدة ُمًٕمقد ىم٤مل: أص٤مسم٧م وم٤مـمٛم٦م صٌٞمح٦م يقم اًمٕمر

 وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل: (758: =ًمٚمٌقيٍمي

ّٕف دم أخرة دـ افهٚحلغ، يٚ ؾٚضّٜ، دٚ » يٚ ؾٚضّٜ، زوجتؽ شٔدًا دم افدٕٔٚ، وإ

أراد اهلل تًٚػ أن أمُِؽ بًّع أمر اهلل جزيؾ ؾَٚم دم افًامء افرابًٜ، ؾهػ ادالئُٜ 

 ، ؾزوجتؽ مـ ظع، ثؿ أمر اهلل صجر اجلْٚن ؾحِّٝ احلعثؿ خىٛ ظِٔٓؿ صٍقؾًٚ 

واحلِؾ، ثؿ أمرهٚ ؾْثرتف ظذ ادالئُٜ، ؾّـ أخذ مْٓؿ يقمئذ صٔئٚ أـثر مٚ أخذ ؽره 

 .شاؾتخر بف إػ يقم افَٔٚمٜ

ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: ًم٘مد يم٤مٟم٧م وم٤مـمٛم٦م شمٗمتخر قمغم اًمٜم٤ًمء، ّٕن أول ُمـ ظمٓم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم.

ٕمٞمؿ: همري٥م ُمـ طمدي٨م اًمثقري، قمـ إقمٛمش، وقمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل أسمق ٟم

 . (5)وُمـ ومقىمف أقمالم صم٘م٤مت واًمٜمٔمر ذم طم٤مل قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمًٚمٗمل

 أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى قمٛمرو اًمًٚمٗمل، مل يْمٕمٗمف أطمد

اًم٘مدُم٤مء< وم٠مّول ُمـ وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل اسمـ قمدي: روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة قمـ  ُمـ

. ووصم٘مف اسمـ صدوقت اًمٜم٤مس. ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ. وُم٘متْم٤مه٤م أّٟمف صم٘م٤م

٤ٌّمن وىم٤مل: رسمام أظمٓم٠م .  طم

وصمّٛم٦م ؿم٤مهد أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد يٕمٜمل اسمـ ـمٝمامن، 

هؾ ًمؽ »قمـ ٟم٤مومع سمـ أيب ٟم٤مومع، قمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر، ىم٤مل: وو٠مت اًمٜمٌل ذات يقم، وم٘م٤مل: 

                                                           
 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت. ويمذًمؽ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت . =::  9طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (5)
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أُم٤م إّٟمف ؾمٞمحٛمؾ صم٘مٚمٝم٤م همػمك، »وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مم ُمتقيمئ٤م قمكّم، وم٘م٤مل: ش ه٤مذم وم٤مـمٛم٦م شمٕمقد

رء طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل هل٤م:  ف مل يٙمـ قمكمَّ ىم٤مل: ومٙم٠مٟمّ ش ويٙمقن أضمره٤م ًمؽ

؟! ىم٤مًم٧م: واهلل ًم٘مد اؿمتد طمزّن، واؿمتدت وم٤مىمتل، وـم٤مل ؾم٘مٛمل. ىم٤مل شيمٞمػ دمديٜمؽ»

أو مٚ تروغ »ذم هذا احلدي٨م، ىم٤مل: أسمق قمٌد اًمرمحـ: وضمدت ذم يمت٤مب أيب سمخط يده، 

 .(5)شأيّن زوجتؽ أؿدم أمتل شِاًم، وأـثرهؿ ظِاًم، وأظيّٓؿ حِامً 

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد واًمٓمؼماّن، وومٞمف ظم٤مًمد سمـ ـمٝمامن وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه، 

 . (6)وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 . (7)وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: رواه أمحد واًمٓمؼماّن سمرضم٤مل وصم٘مقا 

 ٜم٤مده طمًـ، واحلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمري٘مٞمف طمًـ صحٞمح. ٤مؾمأىمقل: وم

وىمد ش شٔد ادًِّغ»و:ش ظّع شٔد افًرب»وؾمت٠ميت سم٘مٞم٦م اًمٓمرق حت٧م قمٜمقان: 

  .ُم٣م سمٕمْمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

وصمٛم٦م ـمرق أظمرى قمـ أٟمس وضم٤مسمر وأيب راومع، وٕمٞمٗم٦م واهٞم٦م< شمريمٜم٤مه٤م ـمٚم٤ًٌم 

 إظم٤ٌمر.. ُمٕمتؼم ًمالظمتّم٤مر، اهمتٜم٤مء سمام قمٜمدٟم٤م أن ُمـ 

  

                                                           
 . ;6474، رىمؿ : 866:  77ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (5)

 . 7=589، رىمؿ : 545:  =جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . =::58، رىمؿ : 558:  =د جمٛمع اًمزوائ(7)
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 تٖمر ؾٚضّٜ دم ظعّ افٌْل اش

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: أظمؼمٟم٤م ويمٞمع سمـ اجلراح، قمـ قم٤ٌمد سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٓم٤مء 

ًٚ يذـرك»ي٘مقل: ظمٓم٥م قمكّم وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل:   .(5)ومًٙمت٧م ومزّوضمٝم٤مش إّن ظِٔ

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمٌخ٤مري، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قم٤ٌمد 

 مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ. 

هل٤م أسم٤م ىمٌؾ رؾمقًمف، ىمد اصٓمٗمك سمذاشمف  إُمر أيمؼم ُمـ آؾمتئامر..< وم٤مهلل قمغم أنّ 

أسم٤ًم، وًمًٌٓمٝم٤م اعمٝمدّي ضمّدًا، وًمِمٞمٕمتٝم٤م  -ذرّي٦م حمٛمد-احلًٜملم ومحالً، وًمذرّيتٝم٤م اعم٘مّدؾم٦م 

 إُم٤مُم٤ًم، وُّٕم٦م امإؾمالم ه٤مدي٤ًم، وًمٚم٘مرآن ُمٌّٞمٜم٤ًم، وًمٚمحقض ؾم٤مىمٞم٤ًم، وضمؼمائٞمؾ ظم٤مـم٤ًٌم.

أن شمٙمقن ًمٖمػم ُمقمم اعمقطمديـ ويٕمًقب  -ذقم٤مً - سمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمزهراء ًمؽمى

< إذ ٓ يمٗم١مء هل٤م ذم اًمٕم٤معملم ؾمقاه ، يٙمٗمل دًمٞماًل قمغم ذًمؽ أّن ُمـ ـمٚم٥م ..اعمت٘ملم قمكمّ 

يده٤م اعم٘مدؾم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ضم٤ٌمن ومرار ُمقل ًمٚمدسمر، ضم٤مهؾ سم٠مسمًط ُم٤ًمئؾ اًمتنميع، يم٢مرث 

سم٢مؾمٜم٤مد  قمـ اًمٜمٌل  اجلدة واًمٙمالًم٦م وهمػم ذًمؽ ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقٟمف دضم٤مًٓ يمام ورد

 صحٞمح..

  

                                                           
 . دار ص٤مدر.=5: >ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (5)
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 !!.: ؾٔف ٕيرأّول مـ أشِؿ فبُر إٔ يباّدظٚء أ

اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٘م٦ٌم سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل: أخرج 

أفًٝ طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ اجلريري، قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر: 

 ؟!!. ٛ ـذا، أفًٝ صٚحٛ ـذاأحؼ افْٚس هبٚ..: أفًٝ أول مـ أشِؿ: أفًٝ صٚح

ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م ىمد رواه سمٕمْمٝمؿ قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ اجلريري، قمـ أيب 

ٟمية، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر. وهذا أصح طمدصمٜم٤م سمذًمؽ حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد 

اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ اجلريري، قمـ أيب ٟمية، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر، ومذيمر 

 .(5)ومٞمف قمـ أيب ؾمٕمٞمد، وهذا أصح ٟمحقه سمٛمٕمٜم٤مه. ومل يذيمر

مل ي٘مؾ هذا أسمق سمٙمر، سمؾ ٓ وًمرسمام . وُم٤م ُم٣م يٙمّذسمف< صحٔح: ىم٤مل إًم٤ٌمّن: ٧مٚمىم

ـّ أّٟمف ىم٤مًمف، ومال يٕمّم٥م سمف < ومٚم٘مد ُم٣م أّن اًمًٚمػ يم٤مٟمقا ينىمقن ومْم٤مئؾ قمكّم أفم

وإّٓ ومال  امإؾمٜم٤مد ذم أصّح ىمقزم اًمؽمُمذي ُمرؾمؾ.قمغم أّن < ويٜمًٌقّن٤م خلّمقُمف اًمٙم٤ٌمر

 .٤ًم أّول ُمـ أؾمٚمؿقمٚمٞمّ أّن سمِمٝم٤مدة ُم٤م شمقاشمر آٟمٗم٤ًم ذم  ٞمص ُمـ اًم٘مقل سم٠مّٟمف يمذب <حم

 حديٞ احلًـ افٌكي وؽره !!

ٌد اًمرزاق، أٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة، قمـ قمأظمرج أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 .(6)ش أول مـ أشِؿ بًد خدجيٜ ظع بـ أيب ضٚفٛ»احلًـ، وهمػمه، ىم٤مل: 

 ط اًمِمٞمخلم. أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم. ;::7، رىمؿ: 55:: 9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت:أمحد ؿم٤ميمر، ُمذّيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمّن( (5)

٤ٌّمس(  (6)  . >==، رىمؿ: =>9: 6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م)وص قم
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 شاهلل أمرين أن أزّوج ؾٚضّٜ مـ ظعّ : »افٌْل حديٞ 

 أظمرج اًمٓمؼماّن ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم طمديثلم ذم ذًمؽ..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٕمقد قمٌد اًمرمحـ سمـ احلًلم اًمّم٤مسمقّن اًمتًؽمي، صمٜم٤م إّول: 

 ظٌد افْقر بـ ظٌد اهللإؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًدي، صمٜم٤م سمنم سمـ اًمقًمٞمد اهل٤مؿمٛمل، صمٜم٤م 

، قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ ُمنوق، قمـ قمٌد ادًًّل

ريض اهلل  اهلل أمرين أن أزوج ؾٚضّٜ مـ ظعّ  إنّ »اهلل سمـ ُمًٕمقد، قمـ رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

 .(5)شظْٓام

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، وقمٌد اًمرمحـ سمـ احلًلم اًمّم٤مسمقّن ىم٤مل: افثٚين: 

ظٌد إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًدي، صمٜم٤م سمنم سمـ اًمقًمٞمد اهل٤مؿمٛمل، صمٜم٤م اًمتًؽمي، ىم٤مٓ: صمٜم٤م 

، قمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل افْقر بـ ظٌد اهلل ادًًّل

طمدصمٜمل ُمنوق، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ذم همزوة شمٌقك ي٘مقل 

 .(6)ش ظّع ؾًٍِٝ إّن اهلل أمرين أن أزوج ؾٚضّٜ مـ»وٟمحـ ٟمًػم ُمٕمف: 

 .. ًمٙمـ قملم اًمٚمٗمظ وامإؾمٜم٤مد< لماحلديثًمٙمّؾ ُمـ أىمقل: 

إّن اهلل أمرين أن »ىم٤مل اهلٞمثٛمل: وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، قمـ رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

 . رواه افىزاين، ورجٚفف ثَٚتش أزوج ؾٚضّٜ مـ ظع

وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل  :وىم٤مل اهلٞمثٛمل سمٕمٞمده ُم٤ٌمذة

ّٚ » اهلل ذم همزوة شمٌقك ي٘مقل وٟمحـ ٟمًػم ُمٕمف:  أمرين أن أزوج ؾٚضّٜ مـ ظع  إن اهلل د

 .(7)رواه افىزاين، وؾٔف ظٌد افْقر بـ ظٌد اهلل ادًًّل، وهق ـذابش. ؾًٍِٝ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 54749ؿ : ، رىم:59:  54اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 5464، رىمؿ : ;84:  66اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة، ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .=5964 ->5964، رىمؿ : 648:  =جمٛمع اًمزوائد  (7)
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أىمقل: إزّم سمٕم٤مىمؾ ًمٞمّمّدق هذا!! وم٤محلدي٨م هق احلدي٨م، وامإؾمٜم٤مد قملم امإؾمٜم٤مد< 

ذم ُم٘مٓمع  ،، يم٤مهلٞمثٛمل هذا اخلٓم٠م اًمٗم٤مطمشظمري٧م ٤مومظومٝمؾ يٕم٘مؾ ذم اًمٕم٤مدة أن خيٓم٠م إُم٤مم طم

 واطمد ُمتّمؾ، ذم ؾمٓمري صٗمح٦م واطمدة، ُمرة يقصمؼ، وُمّرة يٙمّذب؟!!.

( 5475وأيمثر ُمـ ذًمؽ، اؾمتٌٕم٤مد أن ي٠ميت إُم٤مم طم٤مومظ ظمري٧م آظمر، يم٤معمٜم٤موي )

. وىمٌٚمف اًمًٞمقـمل طمٞم٨م (5)ويف هق اعمًٛمٕمل اًمٙمذاب ومٞم٘مقل: رضم٤مًمف صم٘م٤متاومٞمٖمٗمؾ أّن ر

 . ومٝمؾ هذا ُمٕم٘مقل؟!!!.(6)اًمّمٖمػم سم٠مّٟمف طمًـطمٙمؿ ذم اجل٤مُمع 

٤ٌّمن  ذيمره ذم اًمث٘م٤مت ُمـ دون  -اعمتِمدد–صمّؿ ًمق ضمئٜم٤م ًمٚمٛمًٛمٕمل، ًمقضمدٟم٤م أّن اسمـ طم

أي ـمٕمـ وم٘م٤مل: قمٌد اًمٜمقر سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من، ُمقمم اعم٤ًمُمٕم٦م، يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد ُمـ أهؾ 

أّن ثر ُمـ هذا وأيم .(7)اًمٌٍمة، يروي قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، روى قمٜمف اًمٌٍميقن 

 . (8)اًمٌخ٤مري، شمرضمؿ ًمف ذم اًمٙمٌػم ُمـ دون أدٟمك ـمٕمـ

إّن اًمٓمٕمـ اًمقطمٞمد اًمذي ـمٕمـ سمف اعمًٛمٕمل، هق روايتف احلدي٨م أقماله ٓ همػم< 

وٕضمٚمف أورده اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل: يم٤من ممّـ يٖمٚمق ذم اًمرومض، ٓ ي٘مٞمؿ احلدي٨م، 

 .(9)وًمٞمس ُمـ أهٚمف

 اهـ.  (:)ؿمٕم٦ٌم أّٟمف ىم٤مل: اعمًٛمٕمل يمذاب واعمّمٞم٦ٌم أّّنؿ اومؽموا قمغم

 . اهلل اعمًتٕم٤منصحٞمح؟!!.٢مؾمٜم٤مد : ومٝمال دًّمقٟم٤م أيـ ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم هذا، سمىمٚم٧م

واحل٤مصؾ: وم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م صحٞمح، أو طمًـ ذم أىمؾ شم٘م٤مديره، رضم٤مًمف صم٘م٤مت< 

ُمّم٤مدرة ًمف اًمٕم٘مٞمكم ضمرح مل يث٧ٌم ومٞمف ـمٕمـ ُمـ وضمف صحٞمح. وُمقصمؼ، واعمًٛمٕمل صم٘م٦م 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن، اًم٘م٤مهرة، ت : قمٌد اًمٚمٓمٞمػ قم٤مؿمقر .78احت٤م  اًم٤ًمئؾ ذم ُم٤م ًمٗم٤مـمٛم٦م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ :  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمٜمِمقرات، سمٞمْمقن .7=:5، رىمؿ : :54اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )اًمًٞمقـمل( :  (6)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اًمديمـ، اهلٜمد .58656، رىمؿ : 867:  >صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (7)

 ٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من .. طمٞمدر آسم٤مد، اًمديمـ، ت : حم84=5، رىمؿ : 578:  :شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم  (8)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ىمٚمٕمجل. ;>54، رىمؿ : 558:  7وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  (9)

 . دار اعمٕمروم٦م ًمٌٜم٤من، ت :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي .4>96، رىمؿ : 5;::  6ُمٞمزان آقمتدال  (:)
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وىمقل ؿمٕم٦ٌم ُمٜمًقب إًمٞمف اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّٟمف ممّـ يٗمرط ذم اجلرح.  وىمد ُم٣م ذمواوح٦م، 

ـّ أّن صمّٛم٦م شمالقم٥م ذم جمٛمع  ٚمٝمٞمثٛمل< ومٞمٌٕمد قمغم ظمري٧م اًمزوائد ًمزورًا، ُمٗمؽمى قمٚمٞمف، وٟمٔم

 ُمثؾ هذه اعمٝمزًم٦م ..ذم ؿم٠مٟمف 

، ًمٙمـ أن حيّمؾ ُمٜمف ُمثؾ هذا اًمتٜم٤مذم ٟم٤مدرًا  ويتٜم٤مرمأطمٞم٤مٟم٤ًم سمغم ىمد خيٓم٠م اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم 

 ق قم٤مّدة ..اطمدة ، ذم سمْمٕم٦م أؾمٓمر ، أُمر ٓ يّمدّ ذم صٗمح٦م و
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 ؾٚضّٜ دٚ خىٌٚبُر وظّر  ٚأبرّد  افٌْل 

 افىريؼ إّول: بريدة

أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ طمري٨م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك، 

قمـ احلًلم سمـ واىمد، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ظمٓم٥م أسمق سمٙمر، وقمٛمر ريض 

 ومخٓمٌٝم٤م قمكّم، ومزوضمٝم٤م ُمٜمف. ش إّنٚ صٌرة»ٜمٝمام وم٤مـمٛم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: اهلل قم

 .(5)ىم٤مل إًم٤ٌمّن: صحٞمح 

أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وهق ُم٤م ضمزم سمف احل٤ميمؿ ذم 

 .(6)اعمًتدرك ويمذًمؽ اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمّمف 

سمق قمامر وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب قمقن سمٜم٤ًم، طمدصمٜم٤م أ

 احلًلم سمـ طمري٨م سمف ُمثٚمف.

 . (7)صحٔح ظذ ذط مًِؿىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط:  

  

                                                           
 . . طمٚم٥م. ت : قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة. ُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمّن7665، رىمؿ : 6::  :ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمّمٖمرى  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .49;6، رىمؿ : 5>5:  6اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .>8=:، رىمؿ : ==7:  59إرٟم١موط( ؿمٕمٞم٥م صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ت :  (7)



 

 

 

 441  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

َٝ بدّجٚل ؾٚضّٜ »: ؿقل افٌّْل فًعّ   ش!!!فؽ يٚ ظّع فً

 افىريؼ افثٚين: حجر بـ ظٌْس 

أظمرج اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل، 

٤من أيمؾ اًمدم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وؿمٝمد ُمع قمكّم اجلٛمؾ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م طمجر سمـ قمٜمٌس ىم٤مل: وىمد يم

 .وصٗملم ىم٤مل ظمٓم٥م أسمق سمٙمر وقمٛمر وم٤مـمٛم٦م إمم رؾمقل اهلل

ٚل هل فؽ يٚ ظعّ »وم٘م٤مل اًمٜمٌل:  َٝ بَدجَّ  . (5)شفً

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ أّن طمجرًا مل يًٛمع ُمـ اًمٜمٌل

ؾ: مل يٚم٘مف، وىم٤مشمؾ أىمقل: أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م، وامإؾمالم، وآُمـ سم٤مًمٜمٌل ذم طمٞم٤مشمف ، وىمٞم

 .، وهق ُم٤م ضمزم سمف اًمٓمؼماّن٤مٕىمقى ومٞمف اًمّمح٦ٌمومذم طمروسمف،  ُمع قمكم 

َٝ بدجٚل: »فُـ متك ؿٚل افٌْل فًعّ   ه٤مك ًمؽمى..  ؟!!.شفً

أظمرج اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، طمدصمٜم٤م أسمق سمالل 

قمٜمٌس ىم٤مل: عم٤م إؿمٕمري، طمدصمٜم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ ُمقؾمك سمـ ىمٞمس، قمـ طمجر سمـ 

 ش.  ٍفَد زوجتؽ ؽَر دجٚل»ىم٤مل: ريض اهلل قمٜمٝمام  زوج رؾمقل اهلل، وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكمّ 

أىمقل: أظمرج اًمٕم٘مٞمكم عمقؾمك سمـ ىمٞمس قمّدة أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م اًمٕمٜمقان وم٘م٤مل ذم 

آظمره٤م: هذه إطم٤مدي٨م ُمـ أطمًـ ُم٤م يروي قمّمٗمقر، وهق حيّدث سم٠مطم٤مدي٨م رديئ٦م 

 ٜم٤ميمػم، يمام ؾمٞم٠ميت .. وقمٜمد اسمـ طمجر :ُمهـ. ا(7)سمقاـمٞمؾ

ُمقؾمك سمـ ف وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت: هذا طمدي٨م ُمقوقع، ووٕم 

ىمٞمس، ويم٤من ُمـ همالة اًمرواومض، ويٚم٘م٥م قمّمٗمقر اجلٜم٦م، وهق إن ؿم٤مء اهلل ُمـ محػم اًمٜم٤مر، 

 . هـ.ا(5)وىمد همٛمض، ذم هذه اعمدحي٦م ًمٕمكّم، أسم٤م سمٙمر وقمٛمر

                                                           
 . ـمٌٕم٦م ص٤مدر، سمػموت .=5:  >ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  (5)

 . :5964، رىمؿ : 648:  =جمٛمع اًمزوائد  (6)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت : قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل .:7;5، رىمؿ : 5:8:  8ٞمكم وٕمٗم٤مء اًمٕم٘م (7)
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)=قمّمٗمقر اجلٜم٦ّم( ومٛمقؾمك ٓ يٕمتٛمد< اسمـ اجلقزي ٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن : ُم٧مىمٚم

 . اطمت٩ّم سمف اًمٜم٤ّمس يم٠ميب داود ص٤مطم٥م اًمًٜمـ وهمػمه.(6)صم٘م٦م

( رّدًا قمغم اسمـ اجلقزي ُم٤م ٟمّّمف: ىمٚم٧م: روى ًمف أسمق داود، 55=وىم٤مل اًمًٞمقـمل )

ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٓ سم٠مس سمف، واحلدي٨م أظمرضمف اًمٌزار...، ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

٤م أورد اًمٕم٘مٞمكم هذا احلدي٨م ـّجرًا مل يًٛمع ُمـ اًمٜمٌل. وعمذم زوائده: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ أّن طم

ٌَـــف: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احليُمل، طمدصمٜم٤م أسمق سمالل إؿمٕمري، طمدصمٜم٤م ىمٞمس  ىم٤مل قَمِ٘م

سمـ اًمرسمٞمع، قمـ ُمقؾمك سمـ ىمٞمس، قمـ طمجر سمـ قمٜمٌس ىم٤مل: عم٤م زوج اًمٜمٌل وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكم 

إطم٤مدي٨م ُمـ أطمًـ ُم٤م يروي  صمّؿ ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: هذهش فَد زوجتؽ ؽر دجٚل»ىم٤مل: 

 . (7)ُمقؾمك وهق حيدث سم٠مطم٤مدي٨م رديئ٦م سمقاـمٞمؾ

يمقذم يٚم٘م٥م قمّمٗمقر اجلٜم٦م ،  ،ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل :ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ ظم٤مًمد اًمٚمٞمثل، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ ىمرة، طمدصمٜم٤م  ُمـ اًمٖمالة ذم اًمرومض

ام ل ىم٤مل: ىم٤مل زم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: أهّي قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُم

  ؟!.أطم٥م إًمٞمؽ أسمق سمٙمر أو قمكم

 .(8)شأرضمق أن شمدظمؾ اجلٜم٦م، أرضمق أن شمدظمؾ اجلٜم٦م»ىمٚم٧م: قمكم ، ىم٤مل: 

                                                                                                                                             
 . ت : قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن .77، ح : 6>7:  5اعمقوققم٤مت )اسمـ اجلقزي(  (5)

 ثَٜ.)=ظهٍقر اجلّْٜ( مقشك بـ ؿٔس  (6)

، روى َٜـٚن ثسمـ ٟمٛمػم: ا. وىم٤مل افثَٚت. وذيمره اسمـ ؿم٤مهلم ذم ثَٜىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر قمـ اسمـ ُمٕملم: 

. وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك ٓ بٖس بف.  وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٓ أظِؿ إّٓ خراً قمٜمف اًمٜم٤مس. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: 

ًٚ اًمٗمراء ويم٤من   سمـ ؾمٕمد: يم٤من ىمٚمٞمؾ احلدي٨م.ا. وىم٤مل مرؤ

 رُمل سم٤مًمتِمٞمع. صدوق. دار اًمرؿمٞمد، ؾمقري٤م (: 447;، رىمؿ : 997وىم٤مل اسمـ طمجر )ذم اًمت٘مري٥م : 

 .ثَٜ صًٔل. دار اًم٘مٌٚم٦م ضمدة. حت٘مٞمؼ : حمٛمد اخلٓمٞم٥م(: :6;9، رىمؿ : ;74:  6)ذم اًمٙم٤مؿمػ  وىم٤مل اًمذهٌل

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ّم، اهلٜمد(.94:، رىمؿ : ::7:  54واٟمٔمر شمرمجتف )ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ت : صالح قمقيْم٦م . 778:  5اًممممء اعمّمٜمققم٦م  (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .:7;5، رىمؿ: 5:8: 8جل( وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم)ت: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕم (8)
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 تكيح إفٌٚين: ـثر مـ افًِػ ـٚن يٍّوؾ ظًِٔٚ ظذ أيب بُر

ي اًمثقر شمٗمرد اًمٕم٘مٞمكم سمرُمٞمف سم٤مًمرومض، وُم٤م رواه قمٜمف أنّ  وىمد شمٕمّ٘مٌف إًم٤ٌمّن ىم٤مل:

-ومٝمذا )ىم٤مل إًم٤ٌمّن:(  اهـ.ىم٤مل: ىمٚم٧م: قمكم. !.أطم٥م إًمٞمؽ أسمق سمٙمر أو قمكم؟ امىم٤مل ًمف: أهّي 

ًٚ ًمٞمس رومْم٤ًم،  -وإن يمٜم٤م ٓ ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمف ، ومٚمٞمس هذا ؾُثر مـ افًِػ ـٕٚقا يٍوِقن ظِٔ

 .(5)سم٤مًمذي ي٘مدح ومٞمف

وىم٤مل ذم اًمّمحٞمح٦م أيْم٤ًم: وهذا ُمـ همٚمّقه وؿمٓمٓمف اًمذي ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف< ٕٟمف 

مل شم٘مؽمن سم٤محلج٦م اعمٚمزُم٦م ..< يمؾ ُم٤م ومٞمف أّٟمف يم٤من حي٥م قمٚمٞم٤ًم أيمثر ُمـ أيب سمٙمر، يمام هق دقمقى 

 .(6)فم٤مهر، ويمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمًٚمػ يم٤مٟمقا يمذًمؽ يمام يٕمر  ُمـ شمرامجٝمؿ

      

 

                                                           
 داراعمٕم٤مر ، اًمري٤مض. .6=7:، رىمؿ: 4>>: 57ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م  (5)

. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر  اًمري٤مض ، وٟمِمػم إمم أّن هذه اًمٗم٘مرة ::5، رىمؿ: =75: 5ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م  (6)

 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمتل ذم سمرٟم٤مُم٩م اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م.
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ّٛ أهؾ بٔتل إيلّ :» بْٚء ظّع بٍٚضّٜ وؿقل افٌْل  شظّع أح

قمكّم اًمقٓء، مم٤ّم يٗمرح ؿمٞمٕم٦م  ومٞمف أيمثر ُمـ ـمريؼ، وإّٟمام ٟمنده عم٤م ومٞمف ُمـ ومقائد ذم

ومٌٕمكّم اًم٤ًمدات، ُمٚمح إرض وُم٤مء احلٞم٤مة، ذرارهيام < ؾمٞمام قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ؿمٞمٕمتٝم٤م اًمٙمرار

، ذم اًمدهقرحمّٛمد اعمّمٓمٗمك ُمٕمجزة ضمّدهؿ < ًمتٙمقن ووم٤مـمٛم٦م اؾمتٛمرت ذرّي٦م ٟمٌٞمّٜم٤م

٤م، أٟم٤مًمٜم٤م ؿمٞمٕم٦م اعمقمم قمكّم أوٓده٤م وقمٞم٤مهل ، ويمّؾ ..اًمٕمّمقروأسمٞمٝمؿ قمكّم اًمٙمرار ُم٤م شمقاًم٧م 

< ومٞمام اٟم٘م٣م وُم٤م اهلل ؿمٗم٤مقمتٝم٤م سمحؼ حمًٜمٝم٤م اًمً٘مط، قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝم٤م وقمغم ؿمٞمٕمتٝم٤م اًمًالم

 .. أشمك ُمـ إي٤مم

 )أو أختٓٚ شِّك(افىريؼ إول: أشامء بْٝ ظّٔس 

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمدسمري، قمـ قمٌد اًمرزاق، قمـ 

أن  -أو أطمدمه٤م، ؿمؽ قمٌد اًمرزاق-يٜمل ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م، وأيب يزيد اعمد

أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: عم٤م أهدي٧م وم٤مـمٛم٦م إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، مل ٟمجد ذم سمٞمتف 

إٓ ّرُمالً ُمًٌقـم٤ًم، ووؾم٤مدة طمِمقه٤م ًمٞمػ، وضمرة، ويمقزًا، وم٠مرؾمؾ رؾمقل اهلل  إمم قمكّم: 

« ًٚ ـّ أهِؽ حتك آتٔؽ»أو ىم٤مل: ش ٓ حتدثـ حدث  ؿَّ أثَ  »ومج٤مء اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ش. ٓ تَرب

 ؟!!.شأخل

ـم٤مهرة طمٌِمٞم٦م، يم٤مٟم٧م اُمرأة هل وهل أم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، و-وم٘م٤مًم٧م أم أيٛمـ 

: ي٤م رؾمقل اهلل، هذا أظمقك وزوضمتف اسمٜمتؽ؟!. ويم٤من اًمٜمٌل آظمك سملم أصح٤مسمف، -ص٤محل٦م 

 ش .إّن ذفؽ يُقن يٚ أم أيّـ»وٟمٗمًف. ىم٤مل:  وآظمك سملم قمكمّ 

ُمًح سمف صدر  اهلل أن ي٘مقل، صمؿّ  ىم٤مًم٧م: ومدقم٤م اًمٜمٌل سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مء وم٘م٤مل ومٞمف ُم٤م ؿم٤مء

قمكم ووضمٝمف، صمؿ دقم٤م وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف شمٕمثر ذم ُمرـمٝم٤م ُمـ احلٞم٤مء، ومٜمْمح قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

ّٛ أهع »ذًمؽ، وىم٤مل هل٤م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مقل، صمؿ ىم٤مل هل٤م:  إيّن مل آفؽ أن إُٔحتؽ أح

أؾمامء سمٜم٧م »؟!. ىم٤مًم٧م: أؾمامء، ىم٤مل: شُمـ هذا»، صمؿ رأى ؾمقادًا ُمـ وراء اًمًؽم وم٘م٤مل: شإيلّ 

ًٜ فرشقل اهلل مع ابْتف»ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ش قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ< ش جئٝ ـرام

إّن اًمٗمت٤مة ًمٞمٚم٦م يٌٜمك هب٤م، ٓ سمد هل٤م ُمـ اُمرأة شمٙمقن ىمري٤ًٌم ُمٜمٝم٤م، إن قمرو٧م هل٤م طم٤مضم٦م أومْم٧م 
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دوٕؽ »سمذًمؽ إًمٞمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: ومدقم٤م زم سمدقم٤مء، وم٢مّٟمف ٕوصمؼ قمٛمكم قمٜمدي، صمّؿ ىم٤مل ًمٕمكم: 

 .(5) ومام زال يدقمق هلام طمتك شمقارى ذم طمجره ،صمؿ ظمرج ومقمم ،شأهِؽ

 .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه يمٚمف اًمٓمؼماّن، ورضم٤مل اًمرواي٦م إومم رضم٤مل اًمّمحٞمح

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وٓ قمؼمة سمؽمدد قمٌد اًمرزاق أقماله، 

ذم ُمًٜمده ىم٤مل:  (هـ>67)ُم٤م أظمرضمف امإُم٤مم اسمـ راهقيف  :ُمٜمٝم٤م ًمزواًمف ُمـ ـمرق أظمرى قمٜمف،

أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م، وقمـ أيب يزيد اعمدّن ىم٤مٓ: وؾم٤مق ُمثؾ 

  .(7)ريض اهلل قمٜمٝم٤ميمالم أم أيٛمـ ؾمقى طمدي٨م اًمٓمؼماّن 

يمام ىمد أظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمف ُمثؾ ُم٤م قمٜمد اسمـ 

 .(8)راهقيف 

٤مت< ًمٙمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس يم٤مٟم٧م ذم هذا ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: رضم٤مًمف صم٘م

اًمقىم٧م سم٠مرض احلٌِم٦م ُمع زوضمٝم٤م ضمٕمٗمر، ٓ ظمال  ذم ذًمؽ< ومٚمٕمؾ ذًمؽ يم٤من ٕظمتٝم٤م 

 .(9)ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمٞمس< وهل اُمرأة محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

ٌّٚس   افىريؼ افثٚين: ابـ ظ

أظمرج اسمـ ؿم٤مهلم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ىمرأٟم٤م قمغم ؾمٚمٛم٦م سمـ 

قمٌد اًمرزاق، صمٜم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: عم٤م زوج اًمٜمٌل وم٤مـمٛم٦م  ؿمٌٞم٥م، صمٜم٤م

 .(:)شمٚ آفٔٝ أن إُٔحتؽ أحٛ أهع إيلّ »قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم ىم٤مل: 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .7:9، رىمؿ : ;57:  68جؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم )ت : محدي اًمًٚمٗمل( ُمٕم (5)

 . :5965، رىمؿ : 648:  =جمٛمع اًمزوائد )ت : طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد(  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم آيامن، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ، ت : قمٌد اًمٖمٗمقر اًمٌٚمقر .=7:  9ُمًٜمد اسمـ راهقيف  (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم .>9=، رىمؿ : >:9:  ٤ٌ6مس( ومْم٤مئؾ أمحد )وص قم (8)

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م ، اًمًٕمقدّي٦م.=5:6، رىمؿ: 684: >اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  (9)

 . دار اسمـ إصمػم، اًمٙمقي٧م. 79: ;8ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م ٓسمـ ؿم٤مهلم)سمدر اًمٌدر(  (:)
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)إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد صم٘م٦م وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي

)قمٌٞمد اهلل سمـ ٟم٤م أسمق أمحد اًمٗمريض، أ)أمحد سمـ قمكم صم٘م٦م سم٢مـمالق(أٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ أيب قمثامن سم٢ممج٤مع(،

)صم٘م٦م ُمت٘مـ  ف، ٟم٤م أمحد سمـ زٟمجقي)صم٘م٦م سم٢مـمالق(، أٟم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مق إٟمامـملحمٛمد، إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(

 )صم٘م٦م طم٤مومظ سم٢ممج٤مع، شمٙمٚمؿ اًمٌٕمض ذم طمٗمٔمف(ٟم٤م اسمـ أيب اًمني حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ اًمٕمً٘مالّن سم٢مـمالق(

 : ـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤ملٟم٤م قمٌد اًمرزاق، ٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م، قم

ّٛ أهعآمٚ » ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٗم٤مـمٛم٦م:   .(5)شفقتؽ يٚ بْٜٔ أيّن إُٔحتؽ أح

 أىمقل: إؾمٜم٤مد ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

طم٤مشمؿ ذم طمٗمظ اسمـ أيب اًمني،  زرقم٦م وأيب ومل يٓمٕمـ اًم٘مدُم٤مء يم٤مسمـ ُمٕملم وأيب

 وم٘مقل ُمـ شم٠مظمر ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ُمـ دون طمج٦م، وًمٞمس.

)ظمٞم٤مط اًمًٜم٦ّم صم٘م٦م اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمكامإُم٤مم ام أظمرضمف وىمد شمقسمع سم

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ ظمالد  )صم٘م٦م صدوق(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ صدران  طم٤مومظ(

، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م، قمـ أيقب ) صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمقاء  )ُم٘مٌقل(اًمٕمٌدي

 .(6)اًمًختٞم٤مّن سمف

 افىريؼ افثٚفٞ: مرشؾ اجلّع 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هقذة ، صمٜم٤م قمق ، قمـ قمٌد اهلل سمـ ( هـ6>6)أظمرج امإُم٤مم اسمـ أؾم٤مُم٦م 

قمٛمرو سمـ هٜمد اجلٛمكم ىم٤مل: عم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهدي٧م وم٤مـمٛم٦م إمم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ًمف 

 .شٓ حتدث صٔئٚ حتك آتٔؽ»رؾمقل اهلل: 

٢مذا ىم٤مل: ومٚمؿ يٚم٨ٌم رؾمقل اهلل أن اشمٌٕمٝمام وم٘م٤مم قمغم اًم٤ٌمب ، وم٤مؾمت٠مذن ، ومدظمؾ ، وم

 .قمكم ُمٕمتزل قمٜمٝم٤م 

ّٕؽ هتٚب اهلل ورشقفف»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:   .شإيّن ؿد ظِّٝ أ

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر .:57: 86شم٤مريخ دُمِمؼ)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.899>، رىمؿ: 896: ;ى)إرٟم١موط( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼم (6)
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ومدقم٤م سمامء ومٛمْمٛمض صمؿ أقم٤مده ذم امإٟم٤مء صمؿ ٟمْمح سمف صدره٤م وصدره، وؾمٛم٧م  

 .(5)قمٚمٞمٝمام، صمّؿ ظمرج ُمـ قمٜمدمه٤م

( ذم إحت٤م  اخلػمة: رواه احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م 84>ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌقيٍمي )

 .(6)أّٟمف ُمٜم٘مٓمع إّٓ ، ورواشمف صم٘م٤مت 

 ومم٤ّم يٜم٤مؾم٥م هذا ..

                                                           
. ظمدُم٦م اًمًٜم٦م، اعمديٜم٦م، ت: طمًلم 5>=، رىمؿ : 46=:  6سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث )اهلٞمثٛمل(  (5)

 اًم٤ٌميمري .

 . دار  اًمقـمـ اًمري٤مض، شم٘مديؿ اًمِمٞمخ أمحد ُمٕمٌد قمٌد اًمٙمريؿ . 4:::، رىمؿ : 9=5:  ;إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة  (6)
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 شإٔٝ أخل وأبق وفدي: »فًعّ  افٌْلؿقل 

 شٚمٜ بـ زيد  أُ افىريؼ إّول: 

، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ )إؾمدي، صم٘م٦م، خ(أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اعمٚمؽ 

 .(5) ؾمٚمٛم٦م...

 سمف صم٘م٦م()ٓ سم٠مس أظمرج اًمٜم٤ًمئل وأمحد واحل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ سمٙم٤مر احلراّن

)ص٤مطم٥م اعمٖم٤مزي، صم٘م٦م ، قمـ اسمـ إؾمح٤مق)اًم٤ٌمهكم، صم٘م٦م وم٤موؾ قم٤ممل،م (ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م 

، )صم٘م٦م سم٢مـمالق(، قمـ حمٛمد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد)صم٘م٦م خ م(، قمـ يزيد سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمًٞمطإُم٤مم خ م(

مّْل، ، وإٔٝ وأبق وفديأّمٚ إٔٝ يٚ ظّع ؾختْل، »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل :  )صح٤ميب(قمـ أسمٞمف 

 .(6)شوإٔٚ مْؽ

وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم إُمالء، صمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

سمِمػم اًمرازي سمٛمٍم، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ أيب يمريٛم٦م احلراّن، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م سمف، 

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ش ، ومّْل وإيلّ وأبق وفديوأّمٚ إٔٝ يٚ ظّع، ؾٖخل، »سمٚمٗمظ: 

 .(7)، ومل خيرضم٤مه . وىم٤مل اًمذهٌل: قمغم ذط ُمًٚمؿذط ُمًٚمؿ

 أىمقل: وًمف ؿم٤مهد.. .(8)وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد وإؾمٜم٤مده طمًـ

ّٜٔ»افىريؼ افثٚين: ظّع  ًٚ مٚت مٔتٜ جٚهِ  شمـ مٚت يٌٌض ظِٔ

)طم٤مومظ صم٘م٦م، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ىمٞمؾ: شمٖمػم أظمرج أسمق يٕمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد 

٤ٌّمن(ا)وصم٘مف قمٌد اهلل سمـ يزيد اًمّمٝم٤ٌمّن ، طمدصمٜم٤م زيمري٤م سمـ سم٠مظمرة( )سمـ قمٌٞمد ، قمـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ طم

                                                           
 .  اًمرؾم٤مًم٦م.;;;65، رىمؿ: 555: :7ُمًٜمد أمحد)إرٟم١موط(   (5)

. اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت. ت : قمٌد اهلل 4;8>، رىمؿ : =89:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذا  إرٟم١موط(    (6)

 اًمؽميمل.  

 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.;9=8، رىمؿ: =67: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.59954، رىمؿ: 9;6: =جمٛمع اًمزوائد   (8)
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، قمـ قمكّم، ىم٤مل: ـمٚمٌٜمل )قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمقاًمٌل صم٘م٦م خ م(، قمـ أيب اعمٖمػمة اهلل اًمًدود، صم٘م٦م سم٢مـمالق(

، ىم٤مل: شؿؿ مٚ أفقم افْٚس يًّقٕؽ أبٚ تراب»رؾمقل اهلل ومقضمدّن ذم ضمدول ٟم٤مئاًم، وم٘م٤مل: 

وأبق ؿؿ ؾقاهلل ٕرؤْؽ..: إٔٝ أخل، »ذم ٟمٗمز ُمـ ذًمؽ، وم٘م٤مل:  ومرأى يم٠مّّن وضمدت

، تَٚتؾ ظـ شْتل، وتزىء ذمتل: مـ مٚت دم ظٓدي ؾٓق ـْز اهلل، ومـ مٚت دم وفدي

ظٓدك ؾَد ؿٙ ٕحٌف، ومـ مٚت حيٌؽ بًد مقتؽ، ختؿ اهلل فف بٕٚمـ واإليامن، مٚ 

، وحقشٛ بام ظّؾ دم ضًِٝ افنّس أو ؽربٝ، ومـ مٚت يٌٌوؽ مٚت مٔتٜ جٚهِٜٔ

 .(5)شاإلشالم

 .(6)ىم٤مل امإُم٤مم اًمٌقيٍمي ذم امإحت٤م : رواه أسمق يٕمكم سمًٜمد رواشمف صم٘م٤مت

٤ٌّمن ، وشمرضمؿ ًمف  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واًمّمٝم٤ٌمّن وصم٘مف اسمـ طم

اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، وُمًٚمؿ ذم اًمٙمٜمك، وهمػمهؿ، 

، وىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م . ًمٙمـ ىم٤مل إزدي: ُمٜمٙمر احلدي٨م. ويرّده  يمّٚمٝمؿ ُمـ دون ـمٕمـ

ٟمٗمًف وٕمٞمػ ومال يٕمتٛمد ذم اًمتْمٕمٞمػ< وىمد  -ومٞمام ضمزم احل٤مومظ اسمـ طمجر-أّن إزدي 

 ل اًمٙمت٤مب.ُم٣م هذا ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أوّ 

 افىريؼ افثٚفٞ: شًد بـ أيب وؿٚص

، صمٜم٤م ُمقؾمك أظمؼمّن ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اخلٚمدي، سمٌٖمدادأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

سمـ ه٤مرون، صمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، صمٜم٤م طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ سمٙمػم سمـ ُمًامر، قمـ قم٤مُمر سمـ 

َٚفْقْا ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م:  ًَ ْؾ َت َُ ِؿ َؾ ِْ ًِ ـَ اْف ِد َمٚ َجٚءَك ِم ًْ َؽ ؾِِٔف ِمـ َب ـْ َحآجَّ َّ َؾ

ْدُع  ؿْ َٕ ـُ ٚ َوَأْبَْٚء َٕ ٚ َوِٕ  َأْبَْٚء َٕ ٚء ًَ
ِٚذبِغَ َوِٕ َُ َٜ اهللِّ َظَذ اْف َْ ًْ ؾ فَّ ًَ َْْج ْؾ َؾ ِٓ ٌَْت َٕ ْؿ ُثؿَّ  ُُ ًَ ٍُ َْٚ وَإٔ ًَ ٍُ ْؿ َوَإٔ ـُ ٚء دقم٤م   ًَ

  .شافِٓؿ هٗٓء أهع»، وم٘م٤مل: وطمًٞمٜم٤مً  وطمًٜم٤مً ووم٤مـمٛم٦م  رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤مً 

 .(7)وواوم٘مف اًمذهٌل...، هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمىم٤مل احل٤ميمؿ: 

                                                           
 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ.>96، رىمؿ: 846: 5ُمًٜمد أيب يٕمكم)طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(   (5)

 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض.6;::، رىمؿ: 646: ;إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة)أمحد قمٌد اًمٙمريؿ(   (6)

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ، سمػموت. =5;8، رىمؿ:5:7: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (7)
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قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة أسمٜم٤مء اًمٜمٌل هؿ أوٓد قمكم ووم٤مـمٛم٦م  ىمٚم٧م: واحلدي٨م ٟمّص أنّ 

 .واًمًالم 

وهلذا احلدي٨م اًمنميػ قمّدة ـمرق ُمٕمتؼمة، ٓ يًٕمٝم٤م اعم٘م٤مم، وًمٜم٤م ومٞمٝم٤م وومٞمام ضم٤مء 

يمت٤مب، ؾمٜمنمع ومٞمف سمٕمٞمد ُم٤م ٟمحـ ومٞمف،  ذم أهؾ اًمٌٞم٧م  قمـ ُمقٟٓم٤م وؾمٞمدٟم٤م اًمٜمٌّل 

 وإُمر هلل ؾمٌح٤مٟمف. 

، ومٛمٕمٚمقم رضورة ٓ حيت٤مج إمم سمًط أو سمٞم٤من <  ويمقن اعمقمم قمكّم أسم٤م وًمد اًمٜمٌل 

شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ووضمقدًا<  ًمتٙمقن ُمٕمجزة اهلل  ومٌٕمكم ووم٤مـمٛم٦م اؾمتٛمرت ذرّي٦م ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد 

  ذم اًمٕم٤معملم ..
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 ظّع أّول وآخر خمِقق ارتَك مُْٛ افٌّْقة

ذم ًمف احلًٜملم ارحت٤مل طمًٌام ورد ذم إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م، إّٓ ُم٤م يم٤من ُمـ 

 ..وذم هذا ،صٖمرمه٤م 

: صمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ حمٛمد، صمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل أمحدامإُم٤مم أظمرج  

ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل:  اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م واًمٜمٌل طمتك أشمٞمٜم٤م  اعمدائٜمل، قمـ أيب ُمريؿ، قمـ قمكمّ 

 .اًمٙمٕم٦ٌم

وصٕمد قمغم ُمٜمٙمٌل، ومذه٧ٌم ّٕنض سمف ومرأى ُمٜمل ش اجِس»وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل: 

 . ش اصًد ظذ مٌُْل»وىم٤مل: اهلل ٟمٌّل ، ومٜمزل وضمٚمس زم وٕمٗم٤مً 

ىم٤مل: ومّمٕمدت قمغم ُمٜمٙمٌٞمف، ومٜمٝمض يب..< وم٢مّٟمف خيّٞمؾ إزّم أّّن ًمق ؿمئ٧م ًمٜمٚم٧م أومؼ 

وقمٚمٞمف متث٤مل صٗمر أو ٟمح٤مس، ومجٚمٕم٧م أزاوًمف قمـ ، طمتك صٕمدت قمغم اًمٌٞم٧م  ،اًمًامء

يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف وسملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف، طمتك إذا اؾمتٛمٙمٜم٧م ُمٜمف ىم٤مل زم رؾمقل اهلل: 

وم٘مذوم٧م سمف ومتٙمن يمام شمتٙمن اًم٘مقارير، صمّؿ ٟمزًم٧م، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م ورؾمقل اهلل  شاؿذف بف»

 ٟمًتٌؼ، طمتك شمقاريٜم٤م سم٤مًمٌٞمقت ظمِمٞم٦م أْن يٚم٘م٤مٟم٤م أطمد ُمـ اًمٜم٤مس. 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: أظمؼمٟم٤م أسمق زيمري٤م اًمٕمٜمؼمي، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمًالم، صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ 

 ُمثٚمف. قمـ ٟمٕمؿ سمـ طمٙمٞمؿ سمف  إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم، أٟم٠ٌم ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار

إشْٚده ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهٌل:  صحٔح اإلشْٚدهذا طمدي٨م ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(5)وادتـ مُْر ٕئػ

: رواه أمحد واسمٜمف، وأسمق يٕمغم، واًمٌزار...، ورضم٤مل ذم اعمجٛمع  اهلٞمثٛملإُم٤مم وىم٤مل 

 .(6)اجلٛمٞمع صم٘م٤مت

                                                           
، رىمؿ : >=7:  7، ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م( 8;6: 6ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط(  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ;>77

 .  =:>، رىمؿ : 65:  7. ُمًٜمد اًمٌزار ;7>=، رىمؿ : 67:  :جمٛمع اًمزوائد )ت : طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)
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 . (5)وىم٤مل اًمٓمؼمي: وهذا ظمؼم قمٜمدٟم٤م صحٞمح ؾمٜمده 

 .(6)ه طمًـوذم ه٤مُمش اعمخت٤مرة: إؾمٜم٤مد

  ُم٤م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م.أطمداث سمٕمض جمري٤مت  -اًمٔم٤مهرقمغم -أىمقل: حيٙمل اًمٜمّص 

وىمقل اًمذهٌل: اعمتـ ُمٜمٙمر، ٓ قمؼمة سمف، ؾمٞمام أّن امإؾمٜم٤مد ٟمٔمٞمػ< وىمد ُم٣م ذم 

 همػم ظمٌػم سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤مظ .. -ومٞمام ضمزم امإُم٤مم اًمًٌٙمل -اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن اًمذهٌل

                                                           
 ّن اًم٘م٤مهرة، ت : حمٛمقد ؿم٤ميمر. . ُمٓمٌٕم٦م اعمد:77:  7هتذي٥م أصم٤مر  (5)

 . آؾمت٤مذ اًمدهٞمش.  >4;، رىمؿ : 775:  6اعمخت٤مرة  (6)
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 حديٞ افىر!!

،  طمدي٨م اًمٓمػم اًمنميػ، دًمٞمؾ قمغم إُم٤مُم٦م اعمقمم قمكمّ ومٝمؿ اًم٘م٤مص واًمداّن أّن 

 ..ؾمٞم٤مدشمف وأومْمٚمّٞمتف قمغم قم٤مُّم٦م اخلٚمؼ سمٕمد رؾمقل اهلل وقمّمٛمتف قمغم  وسمره٤من

وم٘م٤مًمقا وُمـ ًمّػ ًمّٗمف ( هـ >6;٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م )< يموًم٘مد اٟمتٌف سم٘م٤مي٤م سمٜمل أُمّٞم٦م ًمٙمّؾ هذا

ئّٛم٦م حف أواًمٚمٗمظ ًمف: طمدي٨م اًمٓمػم مل يروه أطمد ُمـ أصح٤مب اًمّمحٞمح، وٓ صحّ 

 . (5)احلدي٨م

وىم٤مل أيْم٤ًم: طمدي٨م اًمٓم٤مئر ُمـ اعمٙمذوسم٤مت اعمقوققم٤مت قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م 

 .(6)سمح٘م٤مئؼ اًمٜم٘مؾ

هذا اجلزا < ًمٙمقٟمف ُمـ ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أئّٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم واحلّؼ، مل يرشمض 

ُمًتٌِمٕم٤مت اًمٚمٕم٥م سم٘مقاقمد امإٟمّم٤م ، وُمًتٚمٕمٜم٤مت اًمٗمٝمؿ اًمٖم٨ّم اًمٕمج٤م < ومٝم٤مك سمٕمْمٝم٤م 

 دون إضمح٤م  .. 

 دم حديٞ افىر  (هـ181)ؿقل اإلمٚم ابـ صٚهغ 

: روى هذا احلدي٨م، ( 9>7)= أسمق طمٗمص، قمٛمر سمـ أمحد اًمٌٖمدادي ىم٤مل امإُم٤مم اسمـ ؿم٤مهلم 

تٍرد ظّع قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ مج٤مقم٦م، ورواه اسمـ قم٤ٌمس، وؾمٗمٞمٜم٦م، وأسمق راومع، قمـ اًمٜمٌل. 

 اهـ..(7)هبذه افٍؤِٜ، مل يؼـف ؾٔٓٚ أحد

 دم حديٞ افىر؟!. (هـ 710)ل ؿقل اإلمٚم افًالئ

ًمف ش حديٞ افىر»ىم٤مل ذم ٟم٘مده اًمّمحٞمح عم٤م اقمؽمض ُمـ أطم٤مدي٨م اعمّم٤مسمٞمح:  

، وأُمثؾ ُم٤م ؾَٔقى أحد افًْديـ بٚٔخرـمرق يمثػمة هم٤مًمٌٝم٤م واه، وذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يٕمتؼم سمف، 

 ورد سمف ـمري٘م٤من :

                                                           
 . رؿم٤مد ؾم٤ممل .5;7:  ;ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم  (5)

 . رؿم٤مد ؾم٤ممل .887:  5ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم  (6)

 . ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم، ت : قم٤مدل حمٛمد .559، رىمؿ : 5:4ذح ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم )اسمـ ؿم٤مهلم( :  (7)
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ـ قمٞمًك قم -أطمد اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ-أطمدمه٤م: رواه اًمؽمُمذي ُمـ ضمٝم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك 

، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي، وىمد وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمه، ومل يْمٕمٗمف أطمدسمـ قمٛمر، 

افِٓؿ » ، قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يم٤من قمٜمد اًمٜمٌل ـمػم، وم٘م٤مل: وىمد اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ واًمٜم٤مس

 .(5)ريض اهلل قمٜمف وم٠ميمؾ...  ومج٤مء قمكمّ ش ائتْل بٖحٛ خَِؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىر

 ٔقضل دم حديٞ افىر ؿٚل افً

ذم اًم٘مقت: وىمد ؾَم٤مق اسمـ اجلقزي ذم اًمِٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهَٞم٦م  (هـ55=)وىم٤مل اًمًٞمقـمل 

يمثػمة قمـ أٟمس واهٞم٦م، وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: رَواه قمـ أٟمس مج٤مقَم٦م  ًمٚمحدي٨م ـمرىم٤مً 

ومل يذيمر ـمرق ، وأيب ؾمٕمٞمد، وؾمٗمٞمٜم٦م ، صمّؿ صح٧م اًمرواي٦م قمـ قمكمّ أيمثر ُمـ صمالصملم ٟمٗم٤ًمً 

 .(6) ١مٓءأطم٤مدي٨م ه

 أىمقل: اطمٗمظ ىمقل اًمًٞمقـمل: ومل يذيمر اسمـ اجلقزي ُم٤م صّح ُمـ ـمرق ه١مٓء.

 رأي اإلمٚم افذهٌل دم حديٞ افىر؟!!.

ذم اًمًػم: وىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، وهمػمه، قمـ  -شمٚمٛمٞمذ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م-ىم٤مل اًمذهٌل 

قمٞمًك سمـ قمٛمر اًم٘م٤مرئ، قمـ اًمًدي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أهدي إمم رؾمقل 

ّٛ خَِؽ إفٔؽ»هلل أـمٞم٤مر، وم٘مًٛمٝم٤م، وشمرك ـمػمًا وم٘م٤مل: ا ومج٤مء قمكم، ش  افِٓؿ ائتْل بٖح

 وذيمر طمدي٨م اًمٓمػم. 

ُمـ أضمقده٤م ، (7)وبًوٓٚ ظذ ذط افًْـوًمف ـمرق يمثػمة قمـ أٟمس ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م، 

طمدي٨م ىمٓمـ سمـ ٟمًػم ؿمٞمخ ُمًٚمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل 

                                                           
 ، ت : قمٌد اًمرمحـ اًم٘مِم٘مري .;5، رىمؿ : =8:  اًمٜم٘مد اًمّمحٞمح (5)

 . 5448:  6ىمقت اعمٖمتذي قمغم ضم٤مُمع اًمؽمُمذي  (6)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ت : ؿمٕمٞم٥م اًمألرٟم١موط .679ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ؾمػمة اًمراؿمديـ(  (7)

 مًْك ظذ ذط افًْـ، واإلشْٚد اجلّٔد

حلًـ سم٘مًٛمٞمف )ًمٜمٗمًف وًمٖمػمه( واجلٞمد ا -قمدا اًمّمحٞمح-< ومٝمق يتٜم٤مول  ذط اًمًٜمـ أقمؿ ُمـ ذط اًمّمحٞمح

 واًم٘مقي .
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هلل سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ أٟمس، ىم٤مل: أهدي إمم رؾمقل اهلل طمجؾ سمـ اعمثٜمك، قمـ قمٌد ا

ّٛ » ُمِمقي، وم٘م٤مل:   .(5)...ش خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل افِٓؿ ائتْل بٖح

ا، ىمد ذم شمذيمرة احلّٗم٤مظ: وأُمّ اًمذهٌل وىم٤مل  ٤م طمدي٨م اًمٓمػم، ومٚمف ـمرق يمثػمة ضمدا

 . (6)وجمّقظٓٚ يقجٛ أن يُقن احلديٞ فف أصؾأومردهت٤م سمٛمّمٜمػ، 

ـُ  وإْن يمثرت ـمرىمف واهلل  ،ػم: ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ صح٦م هذا احلدي٨م ٟمٔمريمث وىم٤مل اسم

 .(7)أقمٚمؿ 

 ؿقل اإلمٚم افًٌُل دم حديٞ افىر 

ومٖمػم  ،٤م احلٙمؿ قمغم طمدي٨م اًمٓمػم سم٤مًمقوعاًمًٌٙمل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت: وأُمّ امإُم٤مم ىم٤مل 

 . (8)ضمٞمد

 ؿقل احلٚؾظ اإلمٚم احلٚؾظ ابـ حجر افًًَالين دم حديٞ افىر 

اًمٕمً٘مالّن: أظمرضمف اًمؽمُمذي ُمـ ـمريؼ قمٞمًك سمـ قمٛمر  وىم٤مل امإُم٤مم اسمـ طمجر

قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي، قمـ أٟمس، وىم٤مل: همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م 

وىمد روي ُمـ همػمه قمـ أٟمس، ىم٤مل: واًمًدي اؾمٛمف إؾمامقمٞمؾ  .اًمًدي إٓ ُمـ هذا اًمقضمف

ىمٚم٧م: أظمرج ًمف ُمًٚمؿ، ووصم٘مف مج٤مقم٦م، ُمٜمٝمؿ ؿمٕم٦ٌم  .سمـ قمٌد اًمرمحـ ؾمٛمع ُمـ أٟمس

وأظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، قمـ حيٞمك سمـ  .ؾمٗمٞم٤من وحيٞمك اًم٘مٓم٤منو

ؾمٕمٞمد، قمـ أٟمس: يمٜم٧م أظمدم رؾمقل اهلل وم٘مدم ًمف ومرخ ُمِمقي، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ ائتٜمل سم٠مطم٥م 

ظمٚم٘مؽ إًمٞمؽ ي٠ميمؾ ُمٕمل هذا اًمٓمػم ... وىم٤مل احل٤ميمؿ: رواه قمـ أٟمس أيمثر ُمـ صمالصملم 

                                                                                                                                             
 واجلٞمد : ُم٤م اطمتٛمؾ أن يٙمقن صحٞمح٤ًم أو طمًٜم٤ًم.

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ت : ؿمٕمٞم٥م اًمألرٟم١موط .679ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )ؾمػمة اًمراؿمديـ(  (5)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ًمٌٜم٤من .5:8:  7شمذيمرة احلٗم٤مظ )اًمذهٌل(  (6)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت : قمكم ؿمٞمنمي .>>7:  ;سمـ يمثػم( اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ا (7)

 ، رىمؿ : دار هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م. ت : حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل .=:5:  8ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  (8)
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سم٦م، وذم اًمٓمؼماّن ُمٜمٝم٤م: قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م وقمـ ، صمؿ ذيمر ًمف ؿمقاهد قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مٟمٗم٤ًمً 

ّٕف حًـاسمـ قم٤ٌمس، وؾمٜمد يمؾ ُمٜمٝمام ُمت٘م٤مرب، صمّؿ ضمزم آظمر اعمٓم٤م  ىم٤مل:   .(5) إ

 )بٚفتٚء ادثْٚة، صٚحٛ افهقاظؼ(رأي اإلمٚم ابـ حجر اهلٔتّل 

ىم٤مل ذم سمٕمض يمتٌف: ورد ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم طمدي٨م يمثر يمالم احلٗم٤مظ ومٞمف، وم٠مردت أن 

افِٓؿ ائتْل »قمـ أٟمس: يم٤من قمٜمد اًمٜمٌل ـمػم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  اخلص اعمٕمتٛمد ُمٜمف، وًمٗمٔمف

 ّٛ  . فومج٤مء قمكم وم٠ميمؾ ُمٕمش. خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل هذا افىر بٖح

، سمؾ ًمف ـمرق فٔس بّقوقعرواه اًمؽمُمذي. واعمٕمتٛمد قمٜمد حم٘م٘مل احلٗم٤مظ ومٞمف: أٟمف 

 يمثػمة. ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: رواه قمـ أٟمس أيمثر ُمـ صمالصملم ٟمٗم٤ًًم. إٟمتٝمك

ًمٖمػمه.   ًشْده حًْٚوطمٞمٜمئذ، ومٞم٘مقى يمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمٓمرق سمٛمثٚمف، ويّمػم 

واعمح٘م٘مقن أيْم٤م قمغم أن احلًـ ًمٖمػمه حيت٩م سمف يم٤محلًـ ًمذاشمف. وذم مجٚم٦م ـمرىمف ـمريؼ 

واطمد ىم٤مل سمٕمض احلٗم٤مظ: مل أر ُمـ وصم٘مف وٓ ُمـ ضمرطمف. وًمف  رواهت٤م يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت إّٓ 

اًمٜم٤ًمئل ومٞمف: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وهق  ـمريؼ أظمرى رواهت٤م يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت أيْم٤ًم إّٓ واطمد ىم٤مل

. صح ظـ: ظع، وأيب شًٔد، وشٍُْٜٔمٕم٤مرض سم٠من همػم واطمد وصم٘مف. وذيمر احل٤ميمؿ: أٟمف 

 ًمٙمـ شم٤ًمهٚمف ذم اًمتّمحٞمح ُمٕمٚمقم

أظمرج  ، وًمٙمثرهت٤م ضمداً حيتٟ بف ـثرة ضرؿف صرتف حًًْٚ وم٤محلؼ ُم٤م ؾمٌؼ أن . 

 احل٤مومظ أسمق سمٙمر اسمـ ُمردويف ومٞمٝم٤م ضمزء. 

ّٕ وأُّم٤م ىمقل سمٕمْمٝمؿ:   ، وىمقل اسمـ ـم٤مهر: ـمرىمف يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚمف ُمٕمٚمقًم٦م. ف مقوقعإ

. واسمـ ـم٤مهر ُمٕمرو  سم٤مًمٖمٚمق اًمٗم٤مطمش. واسمـ اجلقزي ُمع شم٤ًمهٚمف ذم ؾٓق افٌٚضؾ

وفذفؽ مل ذيمر ذم يمت٤مسمف اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ًمف ـمرىم٤م يمثػمة واهٞم٦م،  -يمام هق ُمٕمٚمقم-احلٙمؿ سم٤مًمقوع 

 . هـ.ا (6)بف حًـ حيتٟأّٟمف  . وم٤محلؼ ُم٤م شم٘مرر أوًٓ يذـره دم مقوقظٚتف

                                                           
 . ;75:  7. ُمٚمحؼ ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ;5اًمٜم٘مد اًمّمحٞمح عم٤م اقمؽمض قمٚمٞمف ُمـ أطم٤مدي٨م اعمّم٤مسمٞمح، رىمؿ :  (5)

 تٛمل( اعمٜمح اعمٙمٞم٦م ذم ذح اهلٛمزي٦م )اسمـ طمجر اهلٞم (6)
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 إفٌٚين وابـ ـثر أراحٚ وارتٚحٚ  ٚناإلمٚم

ّٕ وسم٤مجلٛمٚم٦م، ىم٤مل إًم٤ٌمّن ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م:  ام يٍتَر ؾٚحلديٞ ٓ يَْهف ـثرة ضرق، وإ

قمغم  عم٤م ئمٝمر ُمـ ُمتٜمف ُمـ شمٗمْمٞمؾ قمكمّ  <ام أٟمٙمر ُمـ إئٛم٦م هذا احلدي٨م، وم٢مٟمّ إػ شالمٜ ادتـ

 .(5)اًمِمٞمخلم

وإْن ـثرت  ،ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ صح٦م هذا احلدي٨م ٟمٔمر: وىمد ُمّر ىمقل اسمـ يمثػم ىمري٤ٌمً 

 .(6) ضرؿف

أىمقل: وم٤مٟمٔمر ساطم٦م امإُم٤مم إًم٤ٌمّن اًمتل يِمٙمر قمٚمٞمٝم٤م، إذ ٓ ًمّػ ومٞمٝم٤م وٓ 

 . دوران

ومتٙمّٚمػ رّد طمدي٨م اًمٓمػم سم٤مظمتالق قمٚمؾ واهٞم٦م ذم إؾمٜم٤مده، ُمٝمزًم٦م شمْمحؽ اًمثٙمغم، 

أيب سمٙمر وقمٛمر ؿ ذم شمٗمْمٞمؾ وإّٟمام جل٠م اعمتٙمٚمٗمقن هلذا< ًمٙمقن احلدي٨م ييب سم٠مصؾ ديٜمٝم

 .قمرض اجلدارقمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم ، 

َّٓ َؿَٚل  ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :  ِذيٍر إِ َّٕ ـ  ٍٜ مِّ ٌَِِْؽ دِم َؿْرَي َْٚ ِمـ َؿ ِْ َذفَِؽ َمٚ َأْرَش ـَ َو

ٚ َظَذ آَثِٚرهِ  َّٕ ٍٜ َوإِ ٚ َظَذ ُأمَّ َٕ ٚ آَبٚء َٕ ٚ َوَجْد َّٕ ُؾقَهٚ إِ َتُدونَ ُمْسَ َْ  . ؿ مُّ

قمٜمد ه١مٓء طمٞمثام ذه٧ٌم..< اهلل اعمًتٕم٤من قمغم هذا،  وًمتذه٥م ؾمٜم٦ّم حمّٛمد 

 وقمٚمٞمف اًمتٙمالن، شمٕم٤ممم اهلل قمام يّمٗمقن . 

وم٤مٕطمّمػ أن ٟمر احلؼ سم٠مٟمٗمًٜم٤م< ومٝم٤مك مجٚم٦م ُمـ ـمرق احلدي٨م، روي٧م أي٤ًم يم٤من، 

 قمـ أيمثر ُمـ صح٤ميب، ضمّٚمٝم٤م قمـ أٟمس< صمّؿ قمـ همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م .

يمرة سم٠مظمٓمر ُم٤م ذم إُمر، وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اهلٞمتٛمل اعمٙمل ذم شمٕم٤مـمل اًمٜمٔمر، ُمع اًمتذ

وهق اؾمتٖمٗم٤مل أشم٤ٌمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إُّم٦م، سم٢مقمالل ـمرق احلدي٨م ـمري٘م٤ًم ـمري٘م٤ًم، يمّؾ قمغم طمدة، 

                                                           
 . دار اعمٕم٤مر  اًمري٤مض .9;9:، رىمؿ : 7>5:  58اًمًًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت : قمكم ؿمٞمنمي .>>7:  ;اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )اسمـ يمثػم(  (6)
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سمال تًٓمػم< ذم اًمل اوهذه ًمٕمٛمر اهلل ـمري٘م٦م أهؾ آومؽماء واًمتزوير، وديدن أصح٤مب اجلد

 وم٤مًمٕمؼمة سمٛمجٛمقع اًمٓمرق ٓ سم٠مومراده٤م ذم اًمت٘مٕمٞمد واًمتٜمٔمػم.قمٚمؿ أو هدى أو يمت٤مب ُمٜمػم< 

إّٓ أهؾ  -ُمـ قمٚمٛمٝم٤م-وؾمٞمتْمح أّّن٤م ُمتقاشمرة قمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير، ٓ يرّده٤م 

سمؾ ذاك هذا آؾمتٖمٗم٤مل، قمٚمؼ ذم اًمًٕمػم، واًمذي ُيْٙمٚمِؿ اًم٘مٚم٥م أّن سمٕمْم٤ًم ُمـ أهؾ احلؼ 

طمًـ سمٜمٗمًف، ٟم٤مهٞمؽ إدهك أّن همػم واطمد ُمـ آطم٤مد طمدي٨م اًمٓمػم صحٞمح سمٜمٗمًف أو 

 < ومٝم٤مك ًمؽمى ..جمٛمقع ـمرىمف ..
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 ضرق حديٞ افىر

هلذا احلدي٨م اًمٜمٌقّي اًمنميػ ،  اًمٌٚمٞمغ اًمّمحٞمح ، اًمٗمّمٞمح اعمٚمٞمح ، قمّدة ـمرق ، 

 ٟمنده٤م يم٤مٔيت .. 

 افىريؼ إّول: إٔس بـ مٚفؽ ..

 اإلشْٚد إّول: افًدي ظـ إٔس ..

، أٟم٤م أسمق )أمحد سمـ احلًـ، صم٘م٦م( ٌٜم٤م: أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م سمـ اًم(7>8)ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر 

)امإُم٤مم اًمث٘م٦م اعمٕمرو ، ومقق ، أٟم٤م أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل)حمٛمد سمـ أمحد، صم٘م٦م ( احلًلم سمـ آسمٜمقد

 .(5)...  اًمقصػ(

 ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلريري (;=9)وأظمرضمف اسمـ اجلقزي 

، ىم٤مل: ٟم٤م اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل: ٟم٤م )حمٛمد سمـ قمكم، صم٘م٦م(٤مري، ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمِم)اسمـ اًمٓمػم صم٘م٦م(

ىم٤مل: ٟم٤م قمٌٞمد  )اجلقهري طم٤مومظ صم٘م٦م(، ىم٤مل: ٟم٤م طم٤مشمؿ سمـ اًمٚمٞم٨م)اًمدوري طم٤مومظ صم٘م٦م( حمٛمد سمـ خمٚمد

، )ص٤مطم٥م احلرو ، صم٘م٦م(، قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمر اًم٘م٤مري)طم٤مومظ صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمٞمع( اهلل سمـ ُمقؾمك

 رؾمقل اهلل أـمٞم٤مر وم٘مًٛمٝمـ وم٘م٤مل:  إممىم٤مل: ىم٤مل أٟمس: أهدي  )إُم٤مم صم٘م٦م، م(قمـ اًمًدي

« ّٛ ؾجٚء ظع بـ أيب ش خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىر افِٓؿ ائتْل بٖح

 .ضٚفٛ ؾدخؾ ؾٖـؾ مًف مـ ذفؽ افىر

ىم٤مل اسمـ اجلقزي: وهذا ٓ يّمح< ّٕن إؾمامقمٞمؾ اًمًدي، ىمد وٕمٗمف قمٌد اًمرمحـ 

 . (6)سمـ ُمٝمدي وحيٞمك سمـ ُمٕملم

 .(7)٤مًمف يمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت، إّٓ ُم٤م ذم اًمًدي ُمـ اخلال ىم٤مل إًم٤ٌمّن: وهذا إؾمٜم٤مد رضمو

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، ت : قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي .698:  86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (5)

 . إدارة اًمٕمٚمقم إصمرّي٦م، سم٤ميمًت٤من .7:7، رىمؿ : :66:  5اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )ت: إرؿم٤مد احلؼ إصمري(  (6)

 . دار اعمٕم٤مر  اًمري٤مض .9;9:، رىمؿ : 7;5:  58اًمًًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م  (7)
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 .(5) سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمحأىمقل: 

 )روايٜ افسمذي(  متٚبًٜ شٍٔٚن بـ وـٔع حلٚتؿ اجلقهري

أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، 

 ػم وم٘م٤مل: قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمر، قمـ اًمًدي، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: يم٤من قمٜمد اًمٜمٌل ـم

                                                           
 تقثٔؼ افًدي !!(5) 

، وذيمره ذم إوؾمط، وىم٤مل : مٚ رأيٝ أحدًا يذـره إّٓ بخر ومٚ ترـف أحدىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم: 

 . هـرة، ؾمٛمع ُمٜمف ؿمٕم٦ٌم، واًمثقري، وزائدة. ايمٜمٞمتف أسمق حمٛمد، ؾمٛمع أٟمس، وُم

 ، وم٤مطمٗمظ .فم٤مهر ذم امإمج٤مع اهـ.  ....أحداً  مٚ رأيٝ: ىمقًمف : ىمٚم٧م

. ىمٚم٧م : وهق هـ، وُم٤م شمريمف أطمد. امٚ شًّٝ أحدًا يذـره إّٓ بخروىم٤مل امإُم٤مم حيٞمك اًم٘مٓم٤من : ٓ سم٠مس سمف، 

 وم٤مطمٗمظ . ،امإمج٤معسمؾ فم٤مهر ذم أيْم٤ًم ُمِمٕمر 

قمٔمٞمٛملم قمٜمدهؿ، قمغم آطمتج٤مج سمف، ٟم٤مهٞمؽ قمـ أّٟمف ُمـ ُمِم٤ميخ ؿمٕم٦ٌم، إُم٤مُملم ٤من ُمـ أىمقل : ومٝمذان إمج٤مقم

ُمٜمٝمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، قمغم ُم٤م طمٙم٤مه قمٜمف اًمًٌٙمل )ذم ؿمٗم٤مء  <وؿمٕم٦ٌم ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م، يمام هق سيح همػم واطمد

 (.54اًمً٘م٤مم : 

لء بف ؿد جًؾ فف إشْٚداً ثَٜ، ومرة : حيًـ احلديٞ إّٓ أّن هذا افتًٍر افذي جيوىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ : 

 .واشتٍُِف

 . مَٚرب احلديٞ صٚفحُمرة : ىم٤مل و

 . صٚفح، ومرة : فٔس بف بٖسوىم٤مل امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل : 

 . فف أحٚديٞ يروهيٚ ظـ ظدة صٔقخ وهق ظْدي مًتَٔؿ احلديٞ صدوق ٓ بٖس بفوىم٤مل اسمـ قمدي : 

 . ًٍر راويٜ ففثَٜ ظٚمل بٚفت. وىم٤مل اًمٕمجكم : ٓ بٖس بفوىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: 

 . صدوق هيؿ، ورمل بٚفتنٔعووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م : ىمٚم٧م: 

 وىم٤مل أسمق زرقم٦م ًملّم. وىم٤مل زيمري٤م اًم٤ًمضمل صدوق ومٞمف ٟمٔمر. وقمـ اسمـ ُمٕملم ذم طمديثف وٕمػ . 

 . ثف وٓ حيتٟ بفييُتٛ حدوىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : 

ّن< يِمٝمد ًمذًمؽ أّن أئٛم٦م أرسمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ اعمدار ُمدطمقه هؿ ىمٚم٧م: ومٝمذا ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف، وهق همػم ىم٤مدح ٕٟمف همػم ُمٗم

 اًم٘مٓم٤من واًمٌخ٤مري وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُمًٚمؿ طمٞم٨م اطمت٩م سمف ذم صحٞمحف. ومحديثف صحٞمح. 

 شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر( .ًمزاُم٤ًم )اٟمٔمر  
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ومج٤مء قمكم وم٠ميمؾ ُمٕمف. ش افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل هذا افىر» 

 ، ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م اًمًدي إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف. هذا حديٞ ؽريٛ

وىمد روي هذا احلدي٨م ُمـ همػم وضمف قمـ أٟمس، وقمٞمًك سمـ قمٛمر هق يمقذم، 

احلًلم سمـ  واًمًدي اؾمٛمف: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىمد أدرك أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ورأى

 . (5)قمكم

أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م< أي ُمت٤مسمٕم٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع حل٤مشمؿ سمـ اًمٚمٞم٨م اجلقهري. وٓ 

اجلقهرّي هيقًمٜمّؽ شمِمقيش سمٕمض صٌٞم٦م اًمٜمقاص٥م ذم سمٕمض اعمٓمٌقع: أّن طم٤مشمؿ 

 جمٝمقل!!!. 

إذ ٓ أىمّؾ أّن امإُم٤مم إًم٤ٌمّن وهمػمه ضمزُمقا سم٠مّٟمف اجلقهري اًمث٘م٦م. ومال يًتٖمٗمٚمٜمّؽ 

١مٓء< طمًٌؽ أّن اسمـ اجلقزي قمغم شمٕمٜمتف وإومراـمف مل يٕمؾ احلدي٨م سمٖمػم احلِمقيقن ه

 .، ومال شمٖمٗمؾ  اًمًدي

  

                                                           
 . 65;7، رىمؿ : :7::  9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (5)
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 !!!ؿقل افسمذي دم حديٞ افىر: حديٞ حًـ حتريػ 

سمتح٘مٞمؼ:  ٤معمٓمٌقعذيؾ احلدي٨م أقماله< يم ،اًمؽمُمذيؾمٜمـ ذم سمٕمض ٟمًخ ضم٤مء أىمقل: 

 اهـ. .ٛؽري حديٞ حًـهذا ٓمٌٕم٦م اًمدقّم٤مس: قمزت قمٌٞمد دقم٤مس..، اعمٕمرووم٦م سم

ُم٤م ، ـمٌٕم٦م اًمدقّم٤مس قمـ ، اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م يمت٤مسمف ٟم٘مؾ امإُم٤مم إًم٤ٌمّن ذم ومٚم٘مد 

سمـ قمٛمر سمف، دون ٟمّّمف: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، قمـ قمٞمًك 

، ٓ ًٕرؾف مـ حديٞ افًدي إّٓ مـ حديٞ حًـ ؽريٛوىم٤مل:  .ذيمر أيب سمٙمر وقمٛمر

 . هـ. ا(5)هذا افقجف

ؿ أؾمد، ذم ه٤مُمش شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ُمًٜمد أيب ٞمطمٙم٤مه إؾمت٤مذ طمًلم ؾمٚموهق اًمذي 

 . (6)يٕمكم

 ؟!.(7)ب اًمنميٕم٦م إؾمت٤مذ اًمقًمٞمد سمـ ٟمٌٞمف٤ماًمذي طمٙم٤مه حم٘مؼ يمتأيْم٤ًم وهق 

أو يمّٚمٝم٤م  ،يمت٤مسمف اًمًٜمـ ذم سمٕمض ٟمًخ قمٜمد امإُم٤مم اًمؽمُمذي  ؾ٘شْٚده حًـإذن 

ّن امإُم٤مم اًمؽمُمذي صحح ..< يدّل قمٚمٞمف قمالوة قمغم وصم٤مىم٦م يمّؾ رضم٤مًمف، أًمقٓ اًمتحريػ

 ًمٙمّٚمٝمؿ ومٞمام شمٜم٤مصمر ُمـ أؾم٤مٟمٞمد ؾمٜمٜمف< طمًٌؽ ُمراضمٕم٦م سمًٞمٓم٦م ًمؽمى. 

 . مٚ أظِؿ إّٓ خراً ؾمٗمٞم٤من هذا ىم٤مل أمحد ومٞمف: قمغم أّن 

٤ٌّمن:  إّٓ أّٟمف اسمتكم سمقراق ؾمقء، يم٤من يدظمؾ قمٚمٞمف صٔخ ؾٚوؾ صٚدق، وىم٤مل اسمـ طم

 احلدي٨م. 

ف وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: صدوق اسمتكم سمقراىم

  .طمديثف

                                                           
 . دار اعمٕم٤مر  اًمري٤مض .9;9:، رىمؿ : 7;5:  58 اًمًًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (5)

 . ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد .=>56.، رىمؿ :  :54:  ;ُمًٜمد أيب يٕمكم  (6)

 ت : اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٌٞمف .  646:  7اًمنميٕم٦م ًممضمري  (7)
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وذيمره ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وىم٤مل: يم٤من صدوىم٤ًم ذم ٟمٗمًف، واسمتكم سمقراىمف. وىم٤مل اسمق 

 طم٤مشمؿ: ًملّم.

أّن ؾمٗمٞم٤من ىمد اسمتكم سمقّراق ؾمقء، أدظمؾ ، أىمقل: ٟمريد دًمٞمالً ُمتّمالً صحٞمح٤ًم واطمدًا 

 قمٚمٞمف احلدي٨م، وإّٓ ومٙمّؾ هذه اًمدقم٤موى ه٤ٌمء ذم هراء ذم ظمقاء. 

عم٤م صحح ًمف ، ٙمـ ُمٝمالً، ومٝمؾ امإُم٤مم اًمؽمُمذي مل يٙمـ يٕمٚمؿ هذا ُمـ طم٤مل ؾمٗمٞم٤من ًم

 وأٟمتؿ قمٚمٛمتؿ؟!!!!. ذم ؾمٜمٜمف همػم ُمّرة، 

وإٟمٙم٤مر  احلؼ إّن إًمّم٤مق هذه اًمتٝمٛم٦م سمًٗمٞم٤من ومري٦م ٟمقاص٥م، ًمرد طمدي٨م أٟمس

 طمدي٨م اًمٓمػم .

يمام رّدوا طمدي٨م أيب إزهر سمدقمقى أّن ُمٕمٛمر ًمف اسمـ أظم٧م راوميض يم٤من سم٤مًمْمٌط 

، أسمدًا< إذ ٓ دًمٞمؾ قمغم هذه اًمٗمري٦م دّس قمٚمٞمف، ُمع أّن ُمٕمٛمرًا مل يٙمـ ًمف اسمـ أظم٧م راوميض ي

 احلٙم٤مي٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦م .وًم٘مد أوضمز اًمذهٌل اًمرد قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل : 

( ص٤مًمح صدوق، وُم٤م ىم٤مًمقه ومٞمف ومري٦م صٚمٕم٤مء< سمـ ويمٞمع اًمزسمدة: وم٤مًمرضمؾ )=ؾمٗمٞم٤من

 ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ؟!! 

 ًدي(!!.حتريػ آخر فَقل افسمذي )حذف تقثٔؼ اف

يمام ذم قم٤مرو٦م إطمقذي ًمإلُم٤مم اسمـ –اًمؽمُمذي ذيؾ طمدي٨م اًمٓمػمامإُم٤مم ىم٤مل 

واًمًدي اؾمٛمف: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ، ىمد أدرك أٟمس :  -هـ(987اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل )

< وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وزائدة ووصم٘مف حيٞمك سمـ سمـ ُم٤مًمؽ ورأى احلًلم سمـ قمكم

 .(5)ؾمٕمٞمد اًم٘مّٓم٤من

قصمٞمؼ، حمذو  ُمـ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ذم اًمٓمٌٕم٤مت اعمِمٝمقرة، أىمقل: وهذا< أي اًمت

وأيمثر ُمـ ًمٙمقٟمف ىمريٜم٦م ىمقّي٦م قمغم صّح٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م أو طمًٜم٦م قمٜمد امإُم٤مم اًمؽمُمذي. 

 ذًمؽ أّن ؾمٗمٞم٤من ىمد شمقسمع ..

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م سمػموت . 4;5: 57قم٤مرو٦م إطمقذي  (5)
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 متٚبًٜ مًٓر فًٌٔد اهلل بـ مقشك 

، (هـ صم٘م٦م ُم٠مُمقن سم٢ممج٤مع>67)اًمْمٌل  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ مح٤مد (;74)أظمرج أسمق يٕمكم 

 . (5)...، طمدصمٜم٤م  قمٞمًك سمـ قمٛمر ثَٜىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمًٝمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ 

)اًمًجزي، ظمٞم٤مط اًمًٜم٦ّم، صم٘م٦م  ىم٤مل: أظمؼمّن زيمري٤م سمـ حيٞمك(  747)اًمٜم٤ًمئل  فأظمرضمو

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ مح٤مد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمًٝمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ، قمـ قمٞمًك سمـ  طم٤مومظ ُم٠مُمقن(

افِٓؿ ائتْل »ل يم٤من قمٜمده ـم٤مئر وم٘م٤مل: قمٛمر، قمـ اًمًدي، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، أّن اًمٜمٌ

ومج٤مء أسمق سمٙمر ومرده، وضم٤مء قمٛمر ومرده، ش بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىر

 .(6)وضم٤مء قمكم وم٠مذن ًمف

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ُمًٝمر، وهق صم٘م٦م طم٥ًم اعمٕم٤ميػم 

ًمٙمـ ًمف  ...،ًٝمر سمـ قمٌد اهلل، وهق خمتٚمػ ومٞمفُمرضم٤مًمف صم٘م٤مت، همػم ىم٤مل إًم٤ٌمّن: 

 . (7) ُمت٤مسمع قمٜمد اًمؽمُمذي...

ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : ُمًٝمر سمـ قمٌد اعمٚمؽ، صم٘م٦م، وصم٘مف احلًـ سمـ قمكم اخلالل، و

 . (8) واحلًـ سمـ مح٤مد اًمقراق، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت...

ضمرح ُمٌٝمؿ همػم ُمٗمّن، ٓ يٜمٝمض وهق  .ل اًمٌخ٤مري: ومٞمف سمٕمض اًمٜمٔمر٤مىمأىمقل: 

 عمثؾ هذا ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت.وىمد ُم٣م اًمتٜمقيف  ٛمٕم٤مرو٦م.ًمٚم

احلدي٨م ُمـ ـمريؼ امإُم٤مم اًمًّدي صحٞمح امإؾمٜم٤مد< ُمروي سمثالصم٦م أؾم٤مٟمٞمد  :افزبدة

< ، وهق إُم٤مم صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿطم٤ًمن، قمـ قمٞمًك سمـ قمٛمر وهق صم٘م٦م ، قمـ اًمًدي

 وم٤مًمٓمريؼ صحٞمح، ًمٙمـ هؾ هذا يمّؾ رء؟!! يمالّ، ومٚم٘مد شمقسمع اًمًّدي، ه٤مك ًمؽمى .. 

                                                           
 ن، دُمِمؼ .. دار اعم٠مُمق8496، رىمؿ : 549:  ;ُمًٜمد أيب يٕمكم  (5)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 785>، رىمؿ : 854:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ) ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 . دار اعمٕم٤مر  اًمري٤مض .9;9:، رىمؿ : 7;5:  58ًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ٚماًمً (7)

 . 54=، رىمؿ : :99:  5ُمًٜمد أمحد )أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (8)



 

 

 

 454  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

 ـ أيب ـثر ظـ إٔساإلشْٚد افثٚين: حئك ب

ىم٤مل: ٟم٤م  )سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمقؿم٤مء، صم٘م٦م قم٤ممل(طمدصمٜم٤م أمحد  (هـ7:4)ىم٤مل اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط 

ىم٤مل: أٟم٤م  )إُم٤مم ومقق اًمقصػ، صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد اًمرزاق  )اعمًٛمٕمل، إُم٤مم صم٘م٦م، م(ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م 

)امإُم٤مم اًمٓم٤مئل،  ٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ حي)امإُم٤مم اًمٗم٘مٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو، ومقق اًمقصػ، خ م( إوزاقمل

ىم٤مل: أهدت أم  هـ(7=) ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽهـ، خ م(=56ومقق اًمقصػ، طمديثف أطمًـ ُمـ اًمزهري 

ومج٤مءشمف ش هؾ ظْدـؿ رء»أيٛمـ إمم اًمٜمٌل ـم٤مئرًا سملم رهمٞمٗملم. ومج٤مء اًمٜمٌل، وم٘م٤مل: 

ا افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ، يٖـؾ مًل مـ هذ» سم٤مًمٓم٤مئر، ومرومع يديف، وم٘م٤مل: 

 ، ومج٤مء قمكّم. شافىٚئر

ام دظمؾ اًمٜمٌل آٟمٗم٤ًم، ومثٌؼ وم٘مٚم٧م )=أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ(: إّن رؾمقل اهلل ُمِمٖمقل، وإٟمّ 

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل »اًمٜمٌل ُمـ اًمٓم٤مئر ؿمٞمئ٤ًم، صمّؿ رومع يده، وم٘م٤مل: 

، شأدخِف مـ ـٚن»ومج٤مء قمكّم، وم٤مرشمٗمع اًمّمقت سمٞمٜمل وسمٞمٜمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ش مـ هذا افىٚئر

 .(5)ش صمالث ُمرات، وم٠ميمؾ ُمع رؾمقل اهلل طمتك ومرهم٤م ش يّل يٚ رباو». وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ومدظمؾ

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى ؿمٞمخ اًمٓمؼماّن 

صم٘م٦م دون يمالم، اٟمٗمرد ُمًٚمؿ سم٤مٓطمتج٤مج أيْم٤ًم أمحد اًمقؿم٤مء، وهق صم٘م٦م دون يمالم، وؾمٚمٛم٦م 

( هـ7=( رأى أٟم٤ًًم ) هـ=56)سم٠مّن حيٞمك  سمف، واًمٌ٘مٞم٦م صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ًمٙمـ قمّؾ 

 مل يًٛمع ُمٜمف .و

 وضمقاسمف: 

 .أّٟمف رأى أٟم٤ًًم إمج٤مقم٤ًم، وم٤مًٕمّمؼ ؾمامقمف:  أوًٓ 

                                                           
 ًم٘م٤مهرة، ت: ـم٤مرق قمقض اهلل .. دار احلرُملم ا88;5، رىمؿ : :64:  6إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن  (5)

ًمٕمٚمف ُمّمحػ ومٗمل سمٕمض  شوايل يٚ رب»وًمٕمّؾ ُمٕمٜمك صمٌؼ: أي أهع سم٤مىمتٓم٤مع رء ُمـ اًمٓم٤مئر . وىمقًمف: 

 . ومٚمٞمٜمٔمر . شافِّٓؿ إيلّ »وذم أظمرى:  شيٚ رب وال»اًمٓمرق : 
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ًٚ و < وم٤مٟمدومع إؿمٙم٤مل اًمتدًمٞمس أو (5): هق ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م يمام ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿثٕٚٔ

 امإرؾم٤مل ُمـ إؾم٤مس. 

 ًٚ ُم٤م ٟمّّمف: ىمد ...ش  ئّقنأؾىر افهٚ» : ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم طمدي٨م حيٞمك قمـ أٟمس: ثٚفث

صم٧ٌم قمٜمدٟم٤م ُمـ همػم وضمف رواي٦م حيٞمك سمـ أيب يمثػم ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، إّٓ أّٟمف مل يًٛمع 

 .هـ. ا(6)ُمٜمف هذا احلدي٨م

 ؾمامع حيٞمك ُمـ أٟمس ُم٤م قمداه.  ُم٘متْم٤مه أىمقل: و

: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ومل يدرك أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمً٘مالّن  اسمـ طمجراحل٤مومظ ىم٤مل 

. وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ ٓ حيدث إّٓ ظـ ثَٜي٦م. يمام ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: حيٞمك إُم٤مم إّٓ أٟم٤ًًم رآه رؤ

 .(7) قمٞمٞمٜم٦م: ىم٤مل أيقب: ُم٤م أقمٚمؿ أطمدًا سمٕمد اًمزهري أقمٚمؿ سمحدي٨م أهؾ اعمديٜم٦م ُمـ حيٞمك

قمالوة قمغم ذًمؽ< وم٘مد صحح مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم طمديثف قمـ أٟمس ومل 

شمقسمع ٤معم٘م٤مم ٓ يًٛمح سم٤مًمند ..، وًم٘مد < ومراضمع ًمؽمى، وميٕمّٚمقه سم٤ممإرؾم٤مل، أو قمدم اًمًامع

 ٝم٤مك ..وم< ..اًمًدي وحيٞمكيمّؾ ُمـ 

 ثٚفٞ: حئك إٕهٚري ظـ إٔسشْٚد افاإل

: طمدصمٜمل أسمق قمكم احل٤مومظ، أٟم٠ٌم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ذم اعمًتدرك  (هـ849)ىم٤مل احل٤ميمؿ 

سمـ  أمحد سمـ أيقب اًمّمٗم٤مر ومحٞمد سمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب اًمزي٤مت ىم٤مٓ: صمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد

قمٞم٤مض سمـ أيب ـمٞم٦ٌم، صمٜم٤م أيب، صمٜم٤م حيٞمك سمـ طم٤ًمن، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، قمـ حيٞمك سمـ 

ؾمٕمٞمد، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: يمٜم٧م أظمدم رؾمقل اهلل، وم٘مدم ًمرؾمقل اهلل 

 ومرخ ُمِمقي، وم٘م٤مل: 

                                                           
 أيبحئك بـ :  .دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد (==9، رىمؿ : 586:  =ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ   (5)

 . ـثر، إمٚم ٓ حيدث آّ ظـ ثَٜ

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت : ُمٕمٔمؿ طمًلم .;55ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )احل٤ميمؿ ( :  (6)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد .884، رىمؿ : >:6:  55هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (7)
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ىم٤مل: وم٘مٚم٧م: اًمٚمٝمؿ ش افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىر»

 ٟمّم٤مر ومج٤مء قمكم ريض اهلل قمٜمف، وم٘مٚم٧م: إن رؾمقل اهلل قمغم طم٤مضم٦م، صمؿّ اضمٕمٚمف رضمال ُمـ إ

ومدظمؾ، وم٘م٤مل ش اؾتح»رؾمقل اهلل قمغم طم٤مضم٦م صمؿ ضم٤مء، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  ضم٤مء، وم٘مٚم٧م: إنّ 

ؽ قمغم إن هذه آظمر صمالث يمرات يردّن أٟمس يزقمؿ إٟمّ » وم٘م٤مل:ش  ّ َمٚ حًٌؽ ظع»رؾمقل اهلل: 

 ش. طم٤مضم٦م

 ؟!. شمٚ محِؽ ظذ مٚ صًْٝ»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .ُمـ ىمقُمل وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ؾمٛمٕم٧م دقم٤مءك، وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن رضمالً 

 .شإن افرجؾ ؿد حيٛ ؿقمف»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

، ومل خيرضم٤مه وىمد رواه قمـ حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغهذا  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

أٟمس مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف زي٤مدة قمغم صمالصملم ٟمٗم٤ًًم، صمّؿ صح٧م اًمرواي٦م قمـ قمكم وأيب ؾمٕمٞمد 

ي وؾمٗمٞمٜم٦م، وذم طمدي٨م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مّن قمـ أٟمس زي٤مدة أًمٗم٤مظ اهـ. ىم٤مل اًمذهٌل: اسمـ اخلدر

 .(5)قمٞم٤مض ٓ أقمرومف 

قمـ  -ذم ُمٞمزاٟمف-أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ طمّتك قمٜمد اًمذهٌل< إذ ىمد قمدل امإُم٤مم اًمذهٌل 

رأيف سمجٝم٤مًم٦م اسمـ قمٞم٤مض ، وم٘م٤مل ذم شمرمجتف هٜم٤مك: روى قمـ أسمٞمف، أيب هم٤ًمن أمحد سمـ قمٞم٤مض، 

اعمٍمي، قمـ حيٞمك سمـ طم٤ًمن، ومذيمر طمدي٨م اًمٓمػم. وىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا قمغم قمـ أيب ـمٞم٦ٌم 

ثّؿ طٓر يل . ىمٚم٧م )=اًمذهٌل(: اًمٙمؾ صم٘م٤مت إّٓ هذا، وم٠مٟم٤م أهّتٛمف سمف، ذط افٌخٚري ومًِؿ

ّٕف صدوق  .هـ.ا (6)أ

أّٟمف يم٤من رأؾم٤ًم ذم اًمٗمرائض، وؿمٞمخ٤ًم ُمـ ؿمٞمقخ  -أيْم٤مً  ذم اعمٞمزان–يمام ىمد ذيمر 

 .(7)إًمٞمف ذم ذًمؽ، ُم٤مت فمٚماًم ذم طمًٌف سم٥ًٌم ؿمٝم٤مدة زور اعمٍميلم، يمٌػمًا يرضمع

 أيْم٤ًم..ُمت٤مسمٕم٦م راسمٕم٦م ، ه٤مك ويماّل  أىمقل: هؾ هذا يمّؾ رء؟! يمالّ 

                                                           
 در قمٓم٤م .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤م8:94، رىمؿ : 585:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .8:94، رىمؿ : 585:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف  (6)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد .7=5، رىمؿ : ;9:  9ًم٤ًمن اعمٞمزان  (7)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   ::9

 اإلشْٚد افرابع: ظثامن افىقيؾ ظـ إٔس

ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ: ىم٤مل زم حمٛمد سمـ يقؾمػ: طمدصمٜم٤م أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: أهدي ًمٚمٜمٌل ـم٤مئر، يم٤من زهػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن اًمٓمقيؾ، قمـ أٟمس سمـ 

ّٛ » يٕمجٌف، وم٘م٤مل:  ، ومًٛمع وم٤مؾمت٠مذن قمكمّ ش خَِؽ إفٔؽ، يٖـؾ هذا افىر افِٓؿ ائتْل بٖح

 . هـ.ا(5)يمالُمف، وم٘م٤مل: ادظمؾ. وٓ يٕمر  ًمٕمثامن ؾمامع ُمـ أٟمس

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى أمحد سمـ يزيد إشْٚده حًـأىمقل: 

ٜم٤ًمئل وهمػمه واطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري. وقمثامن اًمٓمقيؾ صم٘م٦م، اًمقرشمٜمٞمز، وهق صم٘م٦م، وصم٘مف اًم

يمام أٟمف ُمـ ؿمٞمقخ ؿمٕم٦ٌم ، وقم٤مُم٦م وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: رسمام أظمٓم٠م. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ. 

 ًمٙمـ قمّؾ سم٠مّن قمثامن مل يًٛمع ُمـ أٟمس. ،  (6) ؿمٞمقظمف ضمٞم٤مد..

ٞمّد وًمق ؾمّٚمٛمٜم٤مه ومٝمق ص٤مًمح ضمىمٚمٜم٤م: ٟمريد دًمٞمالً أّٟمف مل يًٛمع، ودوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد. 

 -إذا صّح٤م- ذم اعمت٤مسمٕم٤متًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م< ومٚم٘مد أمجع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمغم صالطمٞم٦م اعمٜم٘مٓمع واعمرؾمؾ 

 دون يمالم. 

 اإلشْٚد اخلٚمس: شًٔد بـ ادًٔٛ ظـ إٔس

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق إقمز ىمراشمٙملم سمـ إؾمٕمد، أٟم٤م أسمق  (هـ5;9)أظمرج اسمـ قم٤ًميمر 

ٛمد سمـ ص٤مقمد، ٟم٤م قمٌد اًم٘مدوس حمٛمد اجلقهري، أٟم٤م أسمق طمٗمص سمـ ؿم٤مهلم، ٟم٤م حيٞمك سمـ حم

سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمٌػم سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ احلٌح٤مب سم٤مًمٌٍمة، طمدصمٜمل قمّٛمل ص٤مًمح سمـ قمٌد 

اًمٙمٌػم، ٟم٤م قمٌد اهلل سمـ زي٤مد أسمق اًمٕمالء، قمـ قمكم سمـ زيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ أٟمس 

أحٛ أهؾ إرض  افِٓؿ أدخؾ ظعَّ » ىم٤مل أهدي إمم رؾمقل اهلل ـمػم ُمِمقي وم٘م٤مل: 

 ش. يٖـؾ مًل إفٔؽ،

                                                           
 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اًمديمـ، ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من .>>58، رىمؿ : 6:  6شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم  (5)

ٓ يًرف ، فُـ صٔقخ ذم شمرمج٦م قمٌد إيمرم( : روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم،  976: 6ًمذهٌل )ذم ُمٞمزان آقمتدال ىم٤مل ا (6)

 .صًٌٜ جٔٚد

 ، شمرمج٦م ضمٕمدة( ٓ يدرى ُمـ هق ، ًمٙمـ ؿمٞمقخ ؿمٕم٦ٌم قم٤مُمتٝمؿ ضمٞم٤مد. ==7: 5وىم٤مل )ذم اعمٞمزان 
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ىم٤مل أٟمس: ومج٤مء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومحجٌتف، صمّؿ ضم٤مء اًمث٤مٟمٞم٦م ومحجٌف أٟمس، صمّؿ ضم٤مء 

اًمث٤مًمث٦م ومحجٌف أٟمس< رضم٤مء أن شمٙمقن اًمدقمقة ًمرضمؾ ُمـ ىمقُمف، ىم٤مل: صمّؿ ضم٤مء اًمراسمٕم٦م وم٠مذن 

 وم٠ميمؾ ُمٕمف ُمٜمف.  شوإٔٚ أحٌف»ًمف ومٚمام رآه اًمٜمٌل ىم٤مل: 

س سمـ حمٛمد قمـ قمٛمف ٓ أقمٚمؿ : شمٗمرد هبذا احلدي٨م قمٌد اًم٘مدوؿٚل ابـ صٚهغ

  .(5) ؽريٛ حديٞ حًـوهق طمدث سمٖمػمه، 

 : يمٗم٤مٟم٤م امإُم٤مم اسمـ ؿم٤مهلم ُم١موٟم٦م اًمٌح٨م ذم إؾمٜم٤مده. ىمٚم٧م

 : ظٌد اهلل بـ إٔس ظـ أبٔف إٔسًٚدساإلشْٚد اف

)صم٘م٦م صدوق،  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م: ىم٤مل أسمق يٕمغم: طمدصمٜم٤م ىمٓمـ سمـ ٟمًػم

 قمـ قمٌد اهلل سمـ اعمثٜمك )اًمْمٌٕمل، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع، م( ٞمامنصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚم ىمد خيٓمكء،م(

، قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف )سمـ ُم٤مًمؽ، صم٘م٦م( ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أٟمس)إٟمّم٤مري صم٘م٦م، رسمام أظمٓم٠م، خ(

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ »ىم٤مل: أهدي ًمرؾمقل اهلل طمجؾ ُمِمقي وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ش.  إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىًٚم

  اهلل قمٜمٝم٤م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف أيب. وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض

 وىم٤مًم٧م طمٗمّم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف أيب. 

 ىم٤مل أٟمس ريض اهلل قمٜمف: وم٘مٚم٧م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة. 

ىم٤مل: ومًٛمٕم٧م طمريم٦م سم٤مًم٤ٌمب ومخرضم٧م وم٢مذا قمكم ريض اهلل قمٜمف، وم٘مٚم٧م: إن رؾمقل 

 اهلل قمٜمف اهلل قمغم طم٤مضم٦م، وم٤مٟمٍم ، صمّؿ ؾمٛمٕم٧م طمريم٦م اًم٤ٌمب ومخرضم٧م وم٢مذا قمكم ريض

ريض اهلل قمٜمف،  ومخرضم٧م وم٢مذا قمكمّ ش إير مـ هذا» يمذًمؽ ومًٛمع رؾمقل اهلل صقشمف وم٘م٤مل: 

 .(6)ش افِٓؿ وإيل افِٓؿ وإيل»ومجئ٧م رؾمقل اهلل وم٠مظمؼمشمف وم٘م٤مل: 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي .>68:  86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (5)

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٕمقدي٦م، ت : ؾمٕمد اًمِمثري .96>، رىمؿ : >54:  :5ٞم٦م اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًم (6)
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ؿ ومٞمٝم٤م، ( : وًمف ـمرق يمثػمة قمـ أٟمس ُمتٙمٚمّ هـ>8;اًمذهٌل )قمٚمٞمؽ ىمقل  ىمٚم٧م: ُمرّ 

ـ ٟمًػم ؿمٞمخ ُمًٚمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمـ أضمقده٤م طمدي٨م ىمٓمـ سموبًوٓٚ ظذ ذط افًْـ، 

 . (5) ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ اعمثٜمك، قمـ قمٌد اهلل سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ...

< اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ صم٘م٦م وىمٓمـ ذم سمٕمْمٝمؿ يمالم.أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

 ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: صدوق خيٓمكء. 

٘م٤مل: ينق احلدي٨م ويقصٚمف. وىمد أهمٜم٤مٟم٤م اًمذهٌل ًمٙمـ زّل اسمـ قمدي زًّم٦م قمجٞم٦ٌم وم

ـّ وشمقهؿ، وإّٓ وم٘مٓمـ ُمٙمثر قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن  اهـ.  .ذم رّده ىم٤مل: هذا فم

ّٕف ٓ بٖس بفشمرمج٦م ىمٓمـ: ذم واًمٕمجٞم٥م أّن اسمـ قمدي ىم٤مل  ، قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ أرجق أ

 . وي وي!!!.(6)اًمذهٌل قمٜمف

قضمزاّن اًمٜم٤مصٌل: روى وأُّم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ومث٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، وىم٤مل اجل

يتنٔع  :أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة، وهق صم٘م٦م ُمتامؾمؽ، ويم٤من أُمٞم٤ًم ٓ يٙمت٥م. ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل

 اهـ. وهٜم٤مك ُمـ وٕمػ طمديثف دون دًمٞمؾ.  فُـ مل يُـ داظٜٔ اػ مذهٌف

ىمد اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، يمام أّن سمؾ وصم٘مف همػم واطمد، <  وأُم٤م قمٌد اهلل سمـ اعمثٜمك ومث٘م٦م

 ن دًمٞمؾ.هٜم٤مك ُمـ وٕمػ طمديثف دو

                                                           
 . 794:  6. شم٤مريخ امإؾمالم ًمف 948:  6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل  (5)

 . دار اعمٕمروم٦م ًمٌٜم٤من، ت : قمكم اًمٌج٤موي .45=:، رىمؿ : 5=7:  7ُمٞمزان آقمتدال  (6)

 حذف افْقاصٛ ؿقل ابـ ظدي دم ؿىـ: أرجق إٔف ٓ بٖس بف.

وضمدٟم٤م اًمؽممج٦م يمّٚمٝم٤م يمام ٟم٘مؾ  -اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء-سمٕمد ُمراضمٕمتٜم٤م ًمٚمٛمٓمٌقع ُمـ يمت٤مب شمراضمؿ اسمـ قمدي 

ّٕف ٓ بٖس بفاًمذهٌل قمٜمف، إّٓ ىمقًمف:   .أرجق أ

ـّ أّن هٜم٤مك ُمـ ومٕمؾ هذا ًمٚمٓمٕمـ سمحدي٨م اًمٓمػم ُمـ ـمريؼ ىمٓمـ. وٓ يٙم٤مد خيٗمك أّن هذا يِمٙمٙمٜم٤م سمٜمٗمس  وأفم

قى اًمٔمـ أّٟمف ُمتالقم٥م ومٞمف، يِمٝمد ًمف أّن شمرمج٦م ىمٓمـ ذم اًمٙم٤مُمؾ يم٠مّّن٤م همػم يم٤مُمٚم٦م، يمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٌقع< ومٌٝمذا ي٘م

 ُمٌتقرة اًمذيؾ، وًمٞمس هذا ديدن امإُم٤مم اسمـ قمدي< ومٞمٜمٌٖمل احلذر.
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وأُّم٤م قمٌد اهلل سمـ أٟمس، ومث٘م٦م دون يمالم< ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: قمٌد اهلل سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

وأُمف اًمٗم٤مرقم٦م سمٜم٧م اعمثٜمك سمـ طم٤مرصم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ وٛمْمؿ سمـ ُمرة اًمِمٞم٤ٌمّن، ويم٤من صم٘م٦م، 

 شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ومل يٓمٕمٜم٤م .يمام ىمد . ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، (5)ىمٚمٞمؾ احلدي٨م

 ظىٚء بـ أيب ربٚح ظـ إٔس اإلشْٚد افًٚبع:

اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمـ قمامر سمـ ظم٤مًمد طمدي٨م اًمٓمػم  ىىم٤مل اسمـ يمثػم: وىمد رو

، قمـ قمٌد اعمٚمؽ )سمـ يقؾمػ، صم٘م٦م ُم٠مُمقن، خ م( ، قمـ إؾمح٤مق إزرق)اًمتامر صم٘م٦م صدوق( اًمقاؾمٓمل

 .(6)قمـ أٟمس، وهذا أضمقد ُمـ إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ، )اًمٗمزاري طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م(سمـ أيب ؾمٚمٞمامن

قمّؾ رسمام ، ًمٙمـ سم٢مـمالق رضم٤مًمف صم٘م٤متإؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم،  أىمقل:

ومٞمام  سملم قمٌد اعمٚمؽ وأٟمس واؾمٓم٦م< إذ مل يٚمؼ قمٌد اعمٚمؽ صح٤مسمٞم٤مً عم٤م ذيمر أّن ، ٟم٘مٓم٤معسم٤مٓ

 .. ذًمؽامإُم٤مم قمٓم٤مء< يدّل قمغمًمٙمـ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤مه، وم٤مًمقاؾمٓم٦م  .ىمٞمؾ

، قمـ قمـ طمدي٨م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح (اًمدارىمٓمٜمل)=: ؾمئؾ ُم٤م ذم قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل

أٟمس طمدي٨م اًمٓمػم؟!. وم٘م٤مل: يرويف اسمـ محٞمد اًمرازي، واظمتٚمػ قمٜمف< ومرواه إؾمامقمٞمؾ سمـ 

)اًمرازي احل٤مومظ حمٛمد سمـ محٞمد سمـ طمٞم٤من، قم٤ممل صم٘م٦م روٞمف، أمحد  ، قمـ اسمـ محٞمد)اًمٌٚمخل صم٘م٦م ( اًمٗمْمؾ

)اًمرازي، حمّدث صدوق ُمـ ُمِم٤ميخ أيب  ، قمـ إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ طمٞمقيفوحيٞمك، وٕمٗمف اًمٌٕمض(

)سمـ أيب رسم٤مح، إُم٤مم  ، قمـ قمٓم٤مء ، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن((7)امإؾمامقمٞمكم، ىم٤مل: يم٤من حيٗمظ سمٙمر

 .(8)، قمـ أٟمس وم٘مٞمف ُمٙم٦م، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(

 أىمقل: اٟمٌٚم٩م أّن إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ ًمذاشمف. 

                                                           
٤ٌّمس(  (5)  . دار ص٤مدر ، سمػموت.  6=5: ;ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)إطم٤ًمن قم

 ، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث. ت : قمكم ؿمػمي .>>7:  ;شم٤مريخ اسمـ يمثػم  (6)

. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، =64، رىمؿ: 4;9: 6هـ)ت: زي٤مد ُمٜمّمقر( 5;7ُمٕمجؿ ؿمٞمقخ أيب سمٙمر امإؾمامقمٞمكم  (7)

 اعمديٜم٦م . 

 . دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض. 6956، رىمؿ : 569:  56قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل  (8)
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رسم٤مح. ورسمام خيٓمر قمغم اًم٤ٌمل أّن قمٓم٤مء هٞمٝمٜم٤م هق اسمـ ُمٜمٞمع، وًمٞمس اًمٗم٘مٞمف اعمٙمل اسمـ 

وٓ يي ومٙمالمه٤م صم٘م٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ًمٙمـ اًمراضمح هق اًمٗم٘مٞمف اعمٙمل، إذ ٓ شمٕمر  

 رواي٦م ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن قمـ قمٓم٤مء سمـ ُمٜمٞمع .

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م، وٟمِمػم إمم أّن اًمٓمؼماّن أظمرضمف ُمـ ـمريؼ ٟم٤مزل آظمر ىم٤مل: 

ؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، أظمل إؾمح٤مق صمٜم٤م طمٗمص سمـ قمٛمر اعمٝمرىم٤مّن، صمٜم٤م اًمٜمجؿ سمـ سمِمػم، قمـ إؾمامقمٞم

 .(5)أـمقل ُمٜمف سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، قمـ قمٓم٤مء، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

أىمقل: هذا إؾمٜم٤مد آظمر ٟم٤مزل، وهق وٕمٞمػ< ومٛمحٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م إصٌٝم٤مّن، 

 ُمْمّٕمػ، واًمٜمجؿ سمـ سمِمػم اًمديٜمقري جمٝمقل احل٤مل.

د سمـ قم٤مصؿ اًمرازي، ىم٤مل ٟم٤م حمٛم يمام ٟمِمػم أّن اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي أظمرضمف ذم شم٤مرخيف قمـ

، قمـ إؾمامقمٞمؾ )اًمديٜمقري، شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ( ، ىم٤مل ٟم٤م اًمٜمجؿ سمـ سمِمػم)صم٘م٦م( طمٗمص اعمٝمرىم٤مّن

، قمـ قمٓم٤مء قمـ )اًمٗمزاري صم٘م٦م خ م( ، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن)جمٝمقل احل٤مل( سمـ ؾمٚمٞمامن اًمرازي

 هـ.أٟمس.ا

 ف .اًمزسمدة : امإؾمٜم٤مد طمًـ ًمذاشمف،  ذم أىمّؾ أطمقاًم

 اإلشْٚد افثٚمـ : ظىٚء بـ مْٔع ظـ إٔس

)قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد، صدوق ظمػّم، ص٤مًمح صحٞمح وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ: أٟم٤م اًم٘مزاز

ٟم٤م قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ حمٛمد  :ىم٤مل )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، إُم٤مم ومقق اًمقصػ( ، ىم٤مل ٟم٤م أمحد سمـ قمكماًمًامع(

)صم٘م٦م، وصم٘مف  سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري ، ىم٤مل ٟم٤م أسمق ه٤مرون ُمقؾمك)صم٘م٦م، وصم٘مف اخلٓمٞم٥م(اعمقصكم

)ىم٤مل  ، ىم٤مل ٟم٤م حمٛمد سمـ قم٤مصؿ اًمرازي)إُم٤مم صم٘م٦م ُم٘مرىء( ، ىم٤مل ٟم٤م أمحد سمـ قمكم اخلرازاخلٓمٞم٥م(

)سمـ  ، قمـ قمٓم٤مء)اًمث٘مٗمل، صم٘م٦م ص٤مًمح صدوق(، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٞمًكأسمق طم٤مشمؿ واًمذهٌل: صدوق(

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ »اًمٜمٌل سمٓم٤مئر وم٘م٤مل:  يتَ ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أُ ُمٜمٞمع، صم٘م٦م خ م(

 ...ش. ؾدق افٌٚب إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىٚئر ؾجٚء ظعٌّ 

                                                           
 . :88;، رىمؿ : ;:6:  ;إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن  (5)
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 .(5)وهذا ٓ يّمح، وومٞمف جم٤مهٞمؾ ٓ يٕمرومقنىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

ىمٚم٧م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت أهؾ صدق. وىمقل اسمـ اجلقزي: ومٞمف جم٤مهٞمؾ، شمٕمٜم٧ّم فم٤مهر، 

، ًمٙمـ ىم٤مل يمّؾ ُمـ أيب وًمٕمّٚمف ي٘مّمد حمٛمد سمـ قم٤مصؿ اًمرازي، إذ مل يٜمص قمغم وصم٤مىمتف أطمد

 طم٤مشمؿ واًمذهٌل: صدوق. 

ٜم٤م إُّم٤م اسمـ أيب رسم٤مح اعمٙمّل وإُّم٤م اسمـ ُمٜمٞمع اًمٌٍمي، واًمراضمح اًمث٤مّن ٞمٝموقمٓم٤مء ه

 اًمٌٍمي< إذ ٓ شمٕمر  رواي٦م ًمٕمٌد اعمٚمؽ اًمث٘مٗمل قمـ اعمٙمل. 

 : ظٌد اهلل بـ حٚرثٜ افهحٚيب ظـ إٔستٚشعاإلشْٚد اف

طمدصمٜم٤م أسمق أمحد ه٤مرون سمـ يقؾمػ ىم٤مل: ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل:  (هـ7:4)أظمرج أضمري 

طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر اًمٕمدّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ىم٤مل: أظمؼمٟمٞمف اسمـ أيب 

اًمرضم٤مل ، قمـ أسمٞمف ، قمـ ضمده، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع اًمٜمٌل ذم سمٞمتف ، وم٠مهدي ًمف 

 ش. افِٓؿ ائتْل برجؾ حتٌف يٖـؾ مًل مـ هذا افىر»ـمػم وم٘م٤مل: 

ًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف رضمالً ُمـ إٟمّم٤مر ، ومُ٘مرع اًم٤ٌمب، ومجئ٧م وم٘مٚم٧م: ُمـ وم٘مٚم٧م: ا

هذا؟!. ىم٤مل: أٟم٤م قمكّم ، وم٘مٚم٧م: إّٟمام دظمؾ اًمٜمٌل اًم٤ًمقم٦م ، صمّؿ قمدت عمقىمٗمل ، وم٠مقم٤مد اًمٜمٌل 

وم٘مرع اًم٤ٌمب ، ومجئ٧م ش افِٓؿ ائتْل برجؾ حتٌف يٖـؾ مًل مـ هذا افىر»اًمدقمقة وم٘م٤مل: 

ٚمٞماًل ، صمّؿ قمدت عمقىمٗمل ، وم٠مقم٤مد اًمٜمٌل وم٘مٚم٧م: ُمـ هذا؟!. ىم٤مل: أٟم٤م قمكّم ، وم٘مٚم٧م: ىم

، وم٠ميمؾ هق وهق  ومٗمتح٧م وم٢مذا قمكمّ ش اؾتح يٚ إٔس»اًمدقمقة ، وم٘مرع اًم٤ٌمب ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(6)ش افِٓؿ وأحٌف»ُمٜمف. ىم٤مل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر: وؾمٛمٕم٧م ُمـ ىمقم صم٘م٤مت: أّٟمف ىم٤مل: 

أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، 

ىم٤مل وّٕمٗمف إيمثر ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف، ًمٙمـ  <ُم٘مٌقل طمًـ، وؾمقى اسمـ أيب اًمرضم٤ملوهق 

. ووضمف احلًـ ذم هذا امإؾمٜم٤مد< أّن حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: متامشؽ إمراجلقضمزاّن: 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .7:9، رىمؿ : 675:  5اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ٓسمـ اجلقزي)ت:ظمٚمٞمؾ اعمٞمس(  (5)

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض، ت : قمٌد اهلل اًمدُمٞمجل .==58، رىمؿ : 6475:  8اًمنميٕم٦م أضمري  (6)
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ومتٜمٌف ًمف< ومٝمق شمٍميح سم٤مًمًامع قمـ ىمقم ش. افِٓؿ وأحٌف»وؾمٛمٕم٧م ُمـ ىمقم صم٘م٤مت: أّٟمف ىم٤مل: 

 .ٕصؾ احلدي٨موهل ُمت٤مسمٕم٦م ضمّٞمدة ، ؿمٝمد هلؿ سم٤مًمقصم٤مىم٦م إمم اًمٜمٌل إيمرم 

 : إشامظٔؾ إزرق ظـ إٔسًٚذاإلشْٚد اف

ذم يمِمػ إؾمت٤مر ُم٤م ٟمّّمف: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ،  (هـ;4>)ذيمر اهلٞمثٛمل 

صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٚمامن إزرق، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: أهدي 

٠مص٤مب يمؾ اُمرأة ُمٜمٝم٤م صمالصم٦م، وم٠مصٌح قمٜمد سمٕمض ًمرؾمقل اهلل أـمٞم٤مر، وم٘مًٛمٝم٤م سملم ٟم٤ًمءه، وم

افِٓؿ إيتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل »ٟم٤ًمءه ، صٗمٞم٦م أو همػمه٤م ، وم٠مشمتف هبـ، وم٘م٤مل: 

ُمـ إٟمّم٤مر، ومج٤مء قمكم ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل رؾمقل  وم٘مٚم٧م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف رضمالً ش مـ هذا

ل اهلل قمغم طم٤مضم٦م، ومٜمٔمرت وم٢مذا قمكم، وم٘مٚم٧م: إن رؾمقش يٚ إٔس إير مـ ظذ افٌٚب»اهلل: 

وم٢مذا قمكم، طمتك ومٕمؾ ش إير مـ ظذ افٌٚب»صمؿ ضمئ٧م وم٘مٛم٧م سملم يدي رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: 

وم٘م٤مل: ش ؟مـ حًٌؽ رمحؽ اهلل»، ومدظمؾ يٛمٌم وأٟم٤م ظمٚمٗمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: ذًمؽ صمالصم٤مً 

مٚ محِؽ »هذا آظمر صمالث ُمرات يردّن أٟمس يزقمؿ أٟمؽ قمغم طم٤مضم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ؾمٛمٕم٧م دقم٤مءك وم٠مطم٧ٌٌم أن يٙمقن ُمـ ىمقُمل، وم٘م٤مل ، ىمٚمشظذ مٚ صًْٝ

. ىمٚم٧م: قمٜمد ىم٤مهل٤م صمالصم٤مً ش إن افرجؾ ؿد حيٛ ؿقمف، إن افرجؾ ؿد حيٛ ؿقمف»رؾمقل اهلل: 

 .(5)اًمؽمُمذي ـمر  ُمٜمف 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى إزرق< وٕمٗمف ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م< أىمقل: 

٤ٌّمن ذم اًمث٘م٤مت ىم٤مل: خيٓمئ، وُمرة: ًمٙم ًمروايتف طمدي٨م اًمٓمػم ٓ همػم، إيمثر ـ ذيمره اسمـ طم

يٜمٗمرد سمٛمٜم٤ميمػم ويروهي٤م قمـ اعمِم٤مهػم. وىم٤مل اسمـ قمدي: روى طمدي٨م اًمٓمػم وهمػمه ُمـ 

 اهـ.إطم٤مدي٨م اًمٌالء ومٞمٝم٤م ُمٜمف .

 : ي٤م هلل، هؾ شمٗمّرد إؾمامقمٞمؾ ي٤م اسمـ طم٤ٌمن؟!. ىمٚم٧م

 وهؾ هق وطمده روى طمدي٨م اًمٓمػم ي٤م اسمـ قمدي؟!!. 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل .>698، رىمؿ : 7=5:  7يمِمػ إؾمت٤مر قمـ زوائد اًمٌزار )اهلٞمثٛمل(  (5)
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. وأّي٤ًم يم٤من وم٢من يم٤من اًمٓمٕمـ هق اًمتٗمرد، ومٛمدومقع ذه إًمقانقمغم ه اهلل اعمًتٕم٤من

 .  ، قمغم أٟمٜم٤م ٟمِمؽ سم٤معمٜمًقب ٓسمـ قمدي، وىمد ُم٣م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمفسمٙمثرة اًمٓمرق..

 : ظٌد ادِؽ بـ ظّر ظـ إٔس .ٚدي ظؼاإلشْٚد احل

أظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ أيب اًمٓم٤مهر سمـ اًمنح اعمٍمي، صمٜم٤م يقؾمػ 

٤مد سمـ اعمخت٤مر، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم، قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: سمـ قمدي، صمٜم٤م مح

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ »أهدي ًمرؾمقل اهلل ـم٤مئر، ومقوع سملم يديف، وم٘م٤مل: 

ذا؟!. وم٘م٤مل: أٟم٤م ُمـ ومج٤مء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، ومدق اًم٤ٌمب، وم٘مٚم٧م: ش مًل

ر، يمؾ ذًمؽ جيلء، ىم٤مل: وميب اًم٤ٌمب قمكم، وم٘مٚم٧م: اًمٜمٌل قمغم طم٤مضم٦م، ومرضمع صمالث ُمرا

ات، يمؾ ذًمؽ ي٘مقل: ىم٤مل: ىمد ضمئ٧م صمالث ُمرش مٚ حًٌؽ»سمرضمٚمف ومدظمؾ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .اًمٜمٌل قمغم طم٤مضم٦م

ىمٚم٧م: يمٜم٧م أردت أن ش مٚ محِؽ ظذ ذفؽ: »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  وم٘م٤مل اًمٜمٌل

 .(5)ُمـ ىمقُمل يٙمقن رضمالً 

اعمخت٤مر، ىم٤مل اسمـ قمدي ذم  رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى مح٤مد سمـ حيٞمكؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م< أىمقل: 

 اًمٙم٤مُمؾ: ُمـ ُمتِمٞمٕمل اًمٙمقوم٦م وٓ أقمر  ًمف ُمـ احلدي٨م همػم طمديثلم اهـ. 

سمؾ قملم  ،ُمّم٤مدرةأّن هذا قمروم٧م ىمد ُمـ اهّتٛمف عمجّرد روايتف طمدي٨م اًمٓمػم، وصمّٛم٦م و

 . ، ُمرّده إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ُم٤ًمًمؽ ؾمٚمػ اًمٜم٤مص٦ٌم ذم ـمٛمس ومْم٤مئؾ قمكّم اًمتحّٙمؿ

 ظـ إٔسافْخًل براهٔؿ : إثٚين ظؼاإلشْٚد اف

، سمـ أيب ؾمٚمٞمامن  ، قمـ مح٤مدسمـ يمدام  ُمًٕمرؿمٞمخف  رواه أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم ُمًٜمده قمـ

تْل ئافِٓؿ إ»، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أهدي إمم اًمٜمٌل هدي٦م وم٘م٤مل: اًمٜمخٕمل  قمـ اسمراهٞمؿ

 . (6)ومج٤مء قمكّم وم٠ميمؾ ُمٕمفش بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ

                                                           
 ٘م٤مهرة، ت : محدي اًمًٚمٗمل. . ُمٙمت٦ٌم شمٞمٛمٞم٦م اًم74;، رىمؿ : 697:  5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر اًمري٤مض.;74. رىمؿ: 678: 5ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م  (6)
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اًمٌخ٤مري  ط اًمِمٞمخلمأىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا وُمت٤مسمٕم٦م، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذ

، ؾمقى اًمراوي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م شمٚمٛمٞمذه ؾمٕمٞمد سمـ أيب إؾمح٤مق، جمٝمقل احل٤مل. وُمًٚمؿ

 ومٚمٞمٜمٔمر، ومٚمٕمٚمف ًمٞمس يمذًمؽ.

 ظؼ: إبراهٔؿ بـ مٓٚجر ظـ إٔسفٞ اإلشْٚد افثٚ

قمـ  ،ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ: روى اسمـ ُمردويف ُمـ ـمريؼ ظم٤مًمد سمـ ـمٝمامن

وىمد ذيمره اسمـ ُمردويف  ،ويمالمه٤م ُم٘مدوح ومٞمف ،ٟمسقمـ أ ،قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر ،إسمراهٞمؿ

 .(5)ومٚمؿ أر امإـم٤مًم٦م سمذًمؽ ،يمٚمٝم٤م ُمٔمٚمؿ وومٞمٝم٤م ُمٓمٕمـ ُمـ ٟمحق قمنميـ ـمري٘م٤مً 

قمغم يمّؾ رواة ـمريؼ اسمـ  -ُمع قمج٤مًمتٜم٤م–أىمقل: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد طمًـ، ومل ٟم٘مػ 

 أقمدُمف اًمٜمقاص٥م، عم٤م ومٞمفيرضمح أن يٙمقن مم٤م ىمد وّٞمع ومل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، مم٤م ُمردويف< ومٛمّمٜمٗمف 

ُمـ ُمٜم٤مىم٥م وُمث٤مًم٥م، وأي٤ًم يم٤من وم٘مد ئمٝمر أّن رضم٤مل ـمريؼ اسمـ اجلقزي أقماله صم٘م٤مت يمّٚمٝمؿ 

 سم٤مؾمتثٜم٤مء ُمـ ىمدح هق ومٞمٝمام..

وم٠مُّم٤م ظم٤مًمد سمـ ـمٝمامن ومٛمجٛمقع اًم٘مقل ومٞمف ذيمره اسمـ طمجر ىم٤مل: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: هق 

ـ ُمـ قمتؼ اًمِمٞمٕم٦م حمٚمف اًمّمدق. وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: مل يذيمره أسمق داود إّٓ سمخػم. وذيمره اسم

 طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: خيٓمل وهيؿ. وىم٤مل اسمـ اجل٤مرود: وٕمٞمػ. 

وىم٤مل اسمـ أيب ُمريؿ قمـ اسمـ ُمٕملم وٕمٞمػ، ظمٚمط ىمٌؾ ُمقشمف سمٕمنم ؾمٜملم ويم٤من ىمٌؾ 

، ويم٤من ذم ختٚمٞمٓمف يمٚمام ضم٤مؤوا سمف ي٘مرسمف. وىم٤مل اسمـ قمدي: ومل أر ًمف ذم ُم٘مدار ُم٤م ثَٜذًمؽ 

 .(6)يرويف طمديث٤ًم ُمٜمٙمرًا 

ومٛمتٙمٚمؿ ومٞمف، وصم٘مف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ؿمٕم٦ٌم، ووٕمٗمف ُمـ ىمٌؾ  وأُّم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝم٤مضمر،

 . (7)طمٗمٔمف آظمرون ُمٜمٝمؿ حيٞمك سمـ ُمٕملم، ًمٙمٜمٝمؿ اشمٗم٘مقا قمغم أّٟمف صدوق يٙمت٥م طمديثف

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .;;7، رىمؿ : :67:  5اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م ٓسمـ اجلقزي)ت:ظمٚمٞمؾ اعمٞمس(  (5)

 . اًمديمـ، اهلٜمد. 8>5، رىمؿ : >=:  7هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (6)

 . اًمديمـ، اهلٜمد. 745، رىمؿ :  ;:5:  5هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (7)
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 : أبق اهلْدي ظـ إٔسرابع ظؼاإلشْٚد اف

وهمػمه ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ  (هـ869)أظمرج امإُم٤مم اًمٌزار 

)اًمْمح٤مك  ٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمٜمحقي أسمق قمٌد اهلل، ٟم٤م أسمق قم٤مصؿٟمجٞمح احل٤مومظ ُمـ ًمٗمٔمف، ٟم٤م حم

افِٓؿ » قمـ أيب اهلٜمدي، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل أيت اًمٜمٌل سمٓم٤مئر وم٘م٤مل:  سمـ خمّٚمد، صم٘م٦م إُم٤مم خ م(

 .شائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـِف مًل

 ؟!.شًؽٌيٚ ظع مٚ ح»ومحجٌتف ُمرشملم ومج٤مء ذم اًمث٤مًمث٦م وم٠مذٟم٧م ًمف وم٘م٤مل:  ومج٤مء قمكمّ 

 !!.هذه صمالث ُمرات ىمد ضمئتٝم٤م ومحجٌٜمل أٟمس قمكمّ ىم٤مل 

 .شمل يٚ إٔس: »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .وم٠مطمٌٌتف أن يٙمقن رضماًل ُمـ ىمقُمل، ؾمٛمٕم٧م دقمقشمؽ ي٤م رؾمقل اهلل أٟمس : ىم٤مل 

 .(5) شافرجؾ حيٛ ؿقمف»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أيب طمًـ صحٞمح. وىمد ي٘م٤مل طم٥ًم اًمٔم٤مهر أّن أىمقل: إؾمٜم٤مده 

ؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، ومل يٓمٕمـ ومٞمف. وم٤معمت٤مسمٕم٦م شمرضم <.ؿمٞمخ اًمْمح٤مك. اهلٜمدي

 سمف ص٤محل٦م.

راو اؾمٛمف أسمق اهلٜمدي، سمؾ هق  وٓ ٟمًّٚمؿ هذا< إذ ٓ يقضمد ذم أُّم٦م حمٛمد 

 اًمٜمٝمدي< يرضمح أن يٙمقن ُمـ حتريػ اًمٜمقاص٥م، ومٝم٤مك سمٕمض اًمؼمه٤من سمراضمح اًمٌٞم٤من .. 

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ت: قمّم٤مم ُمقؾمك ه٤مدي .9، رىمؿ : ;5ُمِمٞمخ٦م اسمـ ؿم٤مذان :  (5)
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 حتريػ افْٓدي إػ اهلْدي!!

ي إمم اهلٜمدي أُمقر يمثػمة، مل يتٜمٌف هل٤م اًمٕمٚمامء< طمًٌؽ ُمٜمٝم٤م يدّل قمغم حتريػ اًمٜمٝمد

 هذا: 

قمـ أيب  (،هـ ن د ي) اهلْدي أيب ظثامنأظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ 

 . (5) ذم ؾمٗمر ... ٤م ُمع رؾمقل اهلليمٜمّ  :ُمقؾمك ىم٤مل

، قمـ أيب (ن هـ د ي) افْٓدي قمـ أيب قمثامنًمٙمـ أظمرضمف اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح 

 .(6)ذم ؾمٗمر...  ٤م ُمع رؾمقل اهلليمٜمّ  ُمقؾمك، ىم٤مل:

ىمٚم٧م: هٜم٤مك أيمثر ُمـ ُمقرد ذم هذا، ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ومٞمف واؾمتٞمٕم٤مسمف..< جمٛمققمٝم٤م، 

 سمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م، دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم أّن اهلٜمدي هق قملم اًمٜمٝمدي، ؾمقى أّٟمف ىمد حتّر .

واًمٜمٝمدي هق: أسمق قمثامن، قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمّؾ، اًمٙمقذم، صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من، 

أدرك اجل٤مهٚمّٞم٦م، أؾمٚمؿ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ومل يٚم٘مف، روى قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م، ورسمام  خميم،

ٓ شمٕمر  ًمف رواي٦م قمـ همػم اًمّمح٤مسم٦م< ومٚم٘مد روى قمـ قمكم واسمـ ُمًٕمقد وأيب ُمقؾمك 

 إؿمٕمري وهمػمهؿ ..

ُمٞمٛمقن اًمٙمردي، قمـ ، سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح ، اًمٌزار امإُم٤مم وًم٘مد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

، ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع رؾمقل اهلل، وهق آظمذ سمٞمدي، ، قمـ قمكمّ ظـ أيب ظثامن افْٓدي

 ... .ومٛمررٟم٤م سمحدي٘م٦م

ظـ  ،قمق سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ، هق واًمذهٌل ، يمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ وصححف 

 ... .ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن: ُم٤م أؿمد طمٌّؽ ًمٕمكمّ  أيب ظثامن افْٓدي

                                                           
. اعمٙمت٥م >5:، رىمؿ: 8;6: 5هـ( ;>6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك سمـ خمّٚمد  (5)

 امإؾمالُمل، سمػموت.

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.54::رىمؿ:  ، 569: >صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (6)
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قمٚمٞمف  كمّ ٟمريد أن ٟم٘مقل: إّن أهؾ اًمٜمّم٥م ذم اًمت٤مريخ ُم٤م وضمدوا رواي٦م ذم ومْم٤مئؾ قم

إّٓ وطمّرومقه٤م سميب ُمـ رضوب اًمتحريػ، وهذا أصؾ ٓ يٜمٙمر، ومٙمٞمػ  اًمًالم

 سمحدي٨م اًمٓمػم؟!!!.

ُم٤م ُم٣م ُمـ حتريػ اًمٜمقاص٥م ٕيب قمثامن اًمٜمٝمدي، إمم أيب ، ومّم٤م يدّل قمغم هذا 

 .قمثامن إزدي< يمقٟمف صم٘م٦م روى ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٕمكّم 

ذم امإُم٤مُم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (874أسمق ٟمٕمٞمؿ ) فأظمرضمُم٤م  وم٘مد ُم٣م ذم سمح٨م ؾم٤مسمؼ

حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ ، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ريض اهلل قمٜمف، صمٜم٤م أيب، صمٜم٤م حمٛمد 

 أبٚ ظثامن يًْل إزدي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمامرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  ـ ظامرةبصًٌٜ سمـ ضمٕمٗمر، صمٜم٤م 

مٚ ـذبٝ وٓ ـذبٝ، وٓ وِِٝ وٓ وِؾ يب، وٓ خدظٝ وٓ »ىم٤مل: ىم٤مل قمكّم: 

 ش.ظٝ، وإيّن ظذ بْٜٔ مـ ريب، وتًٌْل مـ تًٌْل وظهٚين مـ ظهٚينخد

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، وومٞمف حتريٗم٤من: يدّل قمغم إّول ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤مل: 

 ... .اهـ. طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ قمامرة يٕمٜمل اسمـ أيب طمٗمّم٦م

 ىمٚم٧م: وهق قملم امإؾمٜم٤مد ؾمقى اًمتحريػ.

قمامرة سمـ أيب ل ذم اًمًػم: ويدّل قمغم حتريػ اًمٜمٝمدي إمم إزدي ىمقل اًمذهٌ

 .، وقمٜمف ؿمٕم٦ٌمأيب ظثامن افْٓديطمٗمّم٦م، طمدث قمـ 

 ًتٖمٗمؾ.يمّؾ هذا وٓ شمُ ٤مطمٗمظ وسم٤مجلٛمٚم٦م: وم

 اإلشْٚد اخلٚمس ظؼ: افنًٌل ظـ إٔس

طمدصمٜمل أسمق قمٌد اهلل طمًلم سمـ أمحد سمـ ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم اعم١مشمٚمػ: 

ٚمؽ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمنح ، طمدصمٜم٤م أسمق سمدر أمحد سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٌد اعم )اًمً٘مٓمل، صم٘م٦م(قمت٤مب

ل أسمق وه٥م ، طمدصمٜمل قمٛمّ )ُمـ ؿمٞمقخ امإُم٤مُملم اسمـ قمدي واسمـ طم٤ٌمن، أيمثرا قمٜمف ًمٖم٤مي٦م آقمتامد(احلراّن 

 ىمد ؾمٛمٕمتف ُمـ خمٚمد وٓ أفمٜمٜمل إّٓ  :ىم٤مل )صم٘م٦م صدوق ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م( اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ

، قمـ أٟمس )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(ِمٕمٌل ، قمـ اًم )صم٘م٦م خ( ، قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م)سمـ يزيد احلراّن، صم٘م٦م خ م(
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سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أهدي ًمرؾمقل اهلل طم٤ٌمرى ومٝمٞمئتف ًمف أم ؾمٚمٛم٦م وىم٤مًم٧م: ي٤م أٟمس اُمًؽ 

 اًم٤ٌمب طمتك يّمٞم٥م رؾمقل اهلل ُمـ هذا اًمٓمػم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يهٔٛ مًل مـ هذا افىر ، ؾجٚء ظع ، ظِٔف »

 .(5) وذيمر احلدي٨م سمٓمقًمفش افًالم

قل: إؾمٜم٤مده ىمقّي طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى أيب سمدر احلراّن، ؿمٞمخ امإُم٤مم اسمـ أىم

٤ٌّمن< ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: وٕمٞمػ ُم٤م رأي٧م أطمدًا أصمٜمك قمٚمٞمف.  طم

٤ٌّمن قمغم يمّؾ رواة صحٞمحف ؾمٞمام ؿمٞمقظمف، سمؾ  ىمٚم٧م: هذا سم٤مـمؾ، ومٚم٘مد أصمٜمك اسمـ طم

 يمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ ذم ىمد اطمت٩م سمف ُمٙمثرًا قمٜمف إمم ُم٤م يٗمقق آقمتامد، وهٙمذا امإُم٤مم اسمـ قمدي ذم

اًمْمٕمٗم٤مء، ومٚم٘مد أؾمٝم٥م اسمـ قمدي ذم آقمتامد قمٚمٞمف وآطمتج٤مج سمف ًمٙمقٟمف ُمـ ؿمٞمقظمف 

 أيْم٤ًم. 

يمّؾ  -سمؾ ىمد صحح سمٕمْمٝم٤م-وًمٕمّؾ هذا هق اًمقضمف أّن ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ىمّقى 

٤ٌّمن اًمتل ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ ؿمٞمخف احلراّن، ومراضمع صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  أؾم٤مٟمٞمد اسمـ طم

  .(6) ذًمؽسمتح٘مٞمؼ إرٟم١موط ًمؽمى 

 : إشامظٔؾ بـ هرمز افُقدم ظـ إٔسًٚدس ظؼاإلشْٚد اف

سمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل اًمٗمراوي وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر اًمِمح٤مُمل اأظمرج 

ىم٤مٓ أٟم٤م أسمق يٕمغم اًمّم٤مسمقّن، أٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد اًمرازي، ٟم٤م حمٛمد سمـ أيقب اًمرازي، أٟم٤م ُمًٚمؿ سمـ 

ؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ أّن إسمراهٞمؿ، ٟم٤م احل٤مرث سمـ ٟمٌٝم٤من، ٟم٤م إؾمامقمٞم

                                                           
 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل، سمػموت.569: 6اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ)ت: ُمقومؼ قمٌد اًم٘م٤مدر(  (5)

٤ٌّمن )ذم صحٞمحف  (6) . ت: إرٟم١موط( : أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ظم٤مًمد سمـ =5:8، رىمؿ: :96: 8ومٛمـ ذًمؽ ىم٤مل اسمـ طم

د سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمس، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمنح، سمحران، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمل اًمقًمٞم

إذا ُمر »ىم٤مل: طمدصمٜم٤م سمريد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمردة، قمـ أيب ُمقؾمك، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  

 أطمديمؿ ذم أؾمقاىمٜم٤م... .

 .إشْٚده صحٔحىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 
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افِٓؿ »رؾمقل اهلل أهدي ًمف ـمػم ومٗمرق سمٕمْمٝم٤م ذم ٟم٤ًمئف وووع سمٕمْمٝم٤م سملم يديف وم٘م٤مل: 

 . (5)ىم٤مل وذيمر طمدي٨م اًمٓمػمش شؼ أحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع ؾمقى احل٤مرث سمـ ٟمٌٝم٤من 

ُمتٝمؿ..< إيمثر قمغم أّٟمف وٕمٞمػ احلدي٨م، وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مل:  اجلرُمل اًمٌٍمي وهق همػم

. وىم٤مل أمحد سمـ فف أحٚديٞ حًٚن، وهق مّـ يُتٛ حديثفُمؽموك، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي: 

، وُمرة: ُمٜمٙمر احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ رجؾ صٚفح، مل يُـ يًرف احلديٞ وٓ حيٍيفطمٜمٌؾ: 

٤ٌّمن: يم٤من ُمـ اًمّم٤محللم اًمذيـ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقهؿ طمتك ظمرج قمـ طمد  آطمتج٤مج سمف. طم

شمدومع قمٜمف اًمقصم٤مىم٦م ٛمرشم٦ٌم ُمـ وىم٤مل إسمراهٞمؿ احلريب: همػمه أوصمؼ ُمٜمف. ىمٚم٧م: وهق يِمٕمر سم

 .اًمْمٕمػ اعمٓمٚمؼ 

 اإلشْٚد افًٚبع ظؼ: ثٚبٝ افٌْٚين ظـ إٔس

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )صم٘م٦م صم٧ٌم(طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق إٟمّم٤مريأظمرج اًمٕم٘مٞمكم ىم٤مل: 

)=إسمراهٞمؿ سمـ طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ سم٤مب اًم٘مّم٤مر ىم٤مل: )ُمِمٙمداٟم٦م، صم٘م٦م م(قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ أسم٤من

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ضم٤مءت أم أيٛمـ  )سمـ أؾمٚمؿ، صم٘م٦م م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مّن  صم٤مسم٧م(

ُم٤م »ُمقٓة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٓم٤مئر ومقوٕمتف ، وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل: 

ٖحٛ خَِؽ إفٔؽ افِٓؿ ائتْل ب»ىم٤مًم٧م: ـم٤مئر صٜمٕمتف ًمؽ ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  ؟!!.شهذا

 .(6)شيٖـؾ مًل

أىمقل: إؾمٜم٤مده ىمقّي، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اًم٘مّم٤مر، ذيمره اًم٘مدُم٤مء يم٤مًمٌخ٤مري واسمـ 

 أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ..

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر سمػموت . :69:  86شم٤مريخ دُمِمؼ )قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (5)

 . دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. :7. رىمؿ: :8: 5وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم)ت: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(  (6)
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 حتريػ خٌٔٞ هلذا اإلشْٚد!!

ٓ أقمٚمؿ سمؿ  <شم٤مًمػذم إسمراهٞمؿ اًم٘مّم٤مر:   ذم اعمٖمٜملاسمـ طمجر: ىم٤مل اًمذهٌل ىم٤مل 

  .اهـ.ؾمٙمتقا قمـ شمْمٕمٞمٗمف

ر أّن ُمـ ؾمٌؼ اًمذهٌل ُمـ إئٛم٦م، ىمد شمرمجقا ًمف، أو ذيمروه، أىمقل: ومٝمذا ٟمّص فم٤مه

 ًمٙمٜمٝمؿ ؾمٙمتقا قمٜمف، ومل يٓمٕمٜمقا ومٞمف< يدل قمغم هذا اًمٔمٝمقر سمٞم٘ملم، ضمزُم امإُم٤مم اسمـ طمجر

 .. اًمٕمً٘مالّن 

ٓ أقمٚمؿ سمؿ  <شم٤مًمػ٤مل اسمـ طمجر : ىم٤مل اعم١مًّمػ )اًمذهٌل(: إسمراهٞمؿ اًم٘مّم٤مر ىموم٘مد 

وابـ ، ذـره افٌخٚري ؾِؿ يذـر ؾٔف جرحًٚ ؿد )=اسمـ طمجر(: ٧م ىمٚم .ؾمٙمتقا قمـ شمْمٕمٞمٗمف

 .(5)ك أسم٤مه صم٤مسمت٤مً ف ؾمٛمّ ٗمف اًمٕم٘مٞمكم ًمٙمٜمّ ووٕمّ  ،ضأيب حٚتؿ وبّٔ 

أىمقل: وًمٞمس ذم يمؾ يمت٥م اًمٌخ٤مري اًمٞمقم، وٓ اسمـ أيب طم٤مشمؿ، ُمـ ذيمر مإسمراهٞمؿ 

 سمـ سم٤مب اًم٘مّم٤مر، وئمٝمر أّن هذه سمؽم قمـ قمٛمد . 

 اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت، اًمزسمدة : وم٠مىمؾ ُم٤م ذم هذا امإؾمٜم٤مد أّٟمف طمًـ ص٤مًمح ذم

 وم٤مطمٗمظ. 

 تقاتر حديٞ افىٚئر ظـ إٔس!!!. 

قمنم شم٤مسمٕمٞم٤ًم قمـ أٟمس، ؾمٌٕم٦م أّن طمدي٨م اًمٓم٤مئر ُمروي قمـ  -إمم أن–اشمْمح 

ؾمٞمام أّن ، ال ُمٜم٤مص ُمـ اًم٘مٓمع أّن أٟمس ىم٤مًمفشمقاـم١م يمّؾ ه١مٓء قمغم اًمٙمذب، ومٌٕمد ويًت

، ًمٙمـ ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ظمتّم٤مرريمٜم٤مه٤م ـمٚم٤ًٌم ًمالف، شمأظمرى قمـ شم٤مسمٕملم آظمريـ قمٜمأؾم٤مٟمٞمد هٜم٤مك 

  .ؿمديد  ُم٘م٤مل

 يِمٝمد عم٤م رواه أٟمس قمـ اًمّمح٤مسم٦م أظمريـ..وأي٤ًم يم٤من ، 

                                                           
. ذيمره حت٧م اؾمؿ إسمراهٞمؿ سمـ سم٤مب شم٤مرة ، وحت٧م اؾمؿ إسمراهٞمؿ سمـ  5>، ورىمؿ: 5;، رىمؿ: ;7: 5ًم٤ًمن اعمٞمزان  (5)

 صم٤مسم٧م أظمرى ، وىمد ضمزم ذم اعمقوع اًمث٤مّن سم٤محت٤مدمه٤م .
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 افىريؼ افثٚين: شٍْٜٔ افهحٚيب

  شٍْٜٔ : ابـ أيب ًٕؿ ظـّولإشْٚد اإل

، )احلًلم سمـ حمٛمد، صم٘م٦م ُمت٘مـ طم٤مومظ( اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اًمٕمجكمامإُم٤مم ىم٤مل 

، صمٜم٤م  )اًمتٛمٞمٛمل، صم٘م٦م ُم٠مُمقن خ م( ، صمٜم٤م طمًلم سمـ حمٛمد)طم٤مومظ صم٘م٦م م(اجلقهريصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد 

 ، قمـ ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م)اًمتٛمٞمٛمل، وصم٘مف أمحد، ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم سمٖمػم شمٗمًػم، خ م( ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم

، قمـ )اًمٌجكم صم٘م٦م ، قم٤مسمد، خ م( ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمؿ)اعمخزوُمل، صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمٞمع خ م (

ّٛ »، ُمقمم اًمٜمٌل، أن اًمٜمٌل أيت سمٓمػم، وم٘م٤مل: ()صح٤ميب م ؾمٗمٞمٜم٦م خَِؽ إفٔؽ  افِٓؿ ائتْل بٖح

 .(5)شاًمٚمٝمؿ وازمّ »ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل:  ، ومج٤مء قمكمّ شيٖـؾ مًل مـ هذا افىر

رواه اًمٌزار واًمٓمؼماّن سم٤مظمتّم٤مر ورضم٤مل اًمٓمؼماّن ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: 

 اهـ..(6) صم٘م٦م وهق ،همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، رضم٤مل اًمّمحٞمح

قمغم ذـمف،  ًـ ًمذاشمفصحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وٓ أىمؾ ُمـ احلأىمقل: إؾمٜم٤مده 

، صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من قمغم اًمٔم٤مهر، وىمد شِٔامن بـ ؿرمرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى 

َػ دون سمٞم٤من  .(7) ُوٕمِّ

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .;::54، رىمؿ : 6>6:  54ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.;6;58، رىمؿ: :56:  =جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 تقثٔؼ شِٔامن بـ ؿرم !!.(7) 

، وىم٤مل وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل ُمرة : ًمٞمس سمٌمء، وىم٤مل أسمق زرقم٦م : ًمٞمس سمذاك، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : ًمٞمس سم٤معمتلم

ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من أيب يتتٌع طمدي٨م ىمٓم٦ٌم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، . اًمٜم٤ًمئل : وٕمٞمػ

ًٚ مـ شٍٔٚن وصًٌٜوؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم، ويزيد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٞم٤مه، وىم٤مل :  ، هٗٓء ؿقم ثَٚت، وهؿ أتّؿ حديث

ٓ أرى بف : سمـ طمٜمٌؾىم٤مل حمٛمد سمـ قمق  قمـ أمحد وهؿ أصح٤مب يمت٥م، وإْن يم٤من ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم أطمٗمظ ُمٜمٝمؿ، و

ًٚ فُّْف ـٚن يٍرط دم افتنٔع . فف أحٚديٞ حًٚن اؾراد وهق خر مـ شِٔامن بـ أرؿؿ بُثر. وىم٤مل اسمـ قمدي : بٖش

. وىم٤مل اًمذهٌل ) ذم فٔس بف بٖس( : ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم : ;4;5، رىمؿ : 567:  9وىم٤مل امإُم٤مم اًمٌزار )ذم ُمًٜمده 

 . )اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر(. صٚفح احلديٞ(: يمقذم ;59، رىمؿ : 844:  8شم٤مريخ امإؾمالم

( ذم يمالم ًمف قمغم طمدي٨م 97;9، رىمؿ : 675:  9وىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر )ذم ه٤مُمش ُمًٜمد أمحد ُمـ حت٘مٞم٘مف 

< ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم سمـ ُمٕم٤مذ اًمْمٌل اًمٜمحقي صم٘م٦م، ىم٤مل أمحد سمـ إشْٚده صحٔحأظمرضمف أمحد ومٞمف ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم : 
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قضمف ذم ضمزُمٜم٤م سم٤مًمّمّح٦م ُمع آظمتال  ومٞمف، ىمقل أمحد: إّٟمف أشمّؿ طمديث٤ًم ُمـ واًم

، ومل ٟمٕمٝمد ُمدطم٤ًم قمٔمٞماًم ُمثؾ هذا< ومال قمؼمة سمٛمـ ضمرطمف دون شمٗمًػم أو ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم

وًمٞمس هذا وطم٥ًم، ومٚمف ؿم٤مهد< إذ ىمد شمقسمع  .سمٞم٤من، ؾمٞمام ُمع اطمتج٤مج اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ سمف

 ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم ومل يٜمٗمرد.. 

 بريدة بـ شٍٔٚن ظـ شٍْٜٔ  ثٚين: اإلشْٚد اف

 ٜم٤م قمٌد إقمغم سمـ واصؾ: صم(هـ774)، احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾاعمح٤مُمكمامإُم٤مم ىم٤مل 

)اًمٜمٝمٛمل، ىم٤مل اًمذهٌل: ، صمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ ؿمٕمٞم٥م)اًم٘مرر، صم٘م٦م م( ، صمٜم٤م قمقن سمـ ؾمالم)إؾمدي، صم٘م٦م(

 )اًمّمح٤ميب(، قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م )إؾمٚمٛمل وصمؼ ووٕمػ، حمتٛمؾ اًمّمح٦ٌم( ، قمـ سمريدة سمـ ؾمٗمٞم٤منًمٞمس سمف سم٠مس(

أيٛمـ سمٕمْمٝم٤م  ويم٤من ظم٤مدُم٤ًم ًمرؾمقل اهلل ىم٤مل: أهدي ًمرؾمقل اهلل ـمقائر ىم٤مل: ورومٕم٧م ًمف أم

وم٘م٤مًم٧م هذا سمٕمض ُم٤م أهدي ًمؽ أُمس  .شمٚ هذا يٚ أم أيّـ»ومٚمام أصٌح أشمتف هب٤م وم٘م٤مل: 

ًٚ: إن فُؾ ؽد رزؿف»ىم٤مل:   صمؿ ىم٤مل: ش أومل أنؽ أن ترؾًل ٕحد أو فٌد ضًٚم

ومدظمؾ قمكم قمٚمٞمف ش  افِٓؿ أدخؾ بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ هذا افىٚئر» 

 .(5)ش ّافِٓؿ وإيل»اًمًالم وم٘م٤مل: 

ىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى سمريدة وؾمٝمؾ، وسمريدة وصم٘مف اسمـ ؿم٤مهلم، أ

وىم٤مل اسمـ قمدي: ًمٞمس ًمف يمٌػم رواي٦م  .ويمذًمؽ اسمـ طم٤ٌمن سمؾ ىم٤مل: ىمٞمؾ: إّن ًمف صح٦ٌم

. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: ومل أر فف صٔئٚ مُْرًا جداً وقم٤مُم٦م طمديثف يرويف اسمـ إؾمح٤مق 

 امإص٤مسم٦م: شم٤مسمٕمل ُمِمٝمقر ُمْمٕمػ قمٜمدهؿ . ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وومٞمف رومض، يمام ىمد ىم٤مل ذم

                                                                                                                                             
ًٚ مـ شٍٔٚن وصًٌٜٜمٌؾ : ىمٓم٦ٌم، وؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم ويزيد سمـ قمٌد اًمٕمزيز : طم ، هٗٓء ؿقم ثَٚت، وهؿ أتّؿ حديث

، وإن يم٤من ؾمٗمٞم٤من وؿمٕم٦ٌم أطمٗمظ ُمٜمٝمؿ.اهـ. وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، ومٚمؿ يقرد ومٞمف وهؿ أصحٚب ـتٛ

وصح٦م يمتٌف ُمع إقمراض  فوتقثَٔضمرطم٤ًم، ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم وأسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ وهمػمهؿ، وؿمٝم٤مدة أمحد 

ِّؿ ؾٔفاًمٌخ٤مري قمـ ضمرطمف،   اهـ.. أؿقى ظْدٕٚ مـ تؤًػ مـ تُ

 . اعمٙمت٦ٌم امإؾمالُمٞم٦م إردن. ت : د. اسمراهٞمؿ اًم٘مٞمز .=96، رىمؿ : 887أُم٤مزم اعمح٤مُمكم :  (5)
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. (5)وأُّم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمٝمٛمل اًمٙمقذم، وم٘مد ىم٤مل اًمذهٌل ومٞمف: ُم٤م قمٚمٛم٧م سمف سم٠مؾم٤مً 

 ...ش ظّع مع احلؼ» طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص: حت٧م وىمد ُم٣م اًمٙمالم ومٞمف 

  شٍْٜٔ افثٚفٞ: ثٚبٝ افٌجع ظـشْٚد اإل

د اهلل سمـ حمٛمد، ٟم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، طمدصمٜم٤م قمٌ:)امإُم٤مم اًم٘مٓمٞمٕمل(ذم ومْم٤مئؾ أمحد ىم٤مل 

    .(6) ...ٟم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ ىمثٜم٤م ُمٓمػم سمـ أيب ظم٤مًمد

طمدصمٜم٤م اسمـ ُمٜمٞمع،طمدصمٜم٤م ىم٤مل: (7=7)امإُم٤مم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمخّٚمصواظمرضمف 

اًم٘مقاريري: طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ: طمدصمٜم٤م ُمٓمػم، قمـ صم٤مسم٧م اًمٌجكم، قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ُمقمم 

 رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

ُمـ إٟمّم٤مر إمم رؾمقل اهلل ـم٤مئريـ سملم رهمٞمٗملم ومل يٙمـ ذم اًمٌٞم٧م أهدت اُمرأة 

همػمي وهمػم أٟمس، ومج٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومدقم٤م سمٖمدائف وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل 

 .اهلل، ىمد أهدت ًمؽ اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر هدي٦م، وم٘مدُم٧م اًمٓم٤مئريـ إًمٞمف

 .شافِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ وإػ رشقفؽ»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ظمٗمٞمٗم٤م وم٘مٚم٧م: ُمـ هذا؟!.  ء قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وميب اًم٤ٌمب رضسم٤مً ج٤موم

 .وم٘م٤مل: أسمقاحلًـ، صمؿ رضب اًم٤ٌمب ورومع صقشمف

 ؟!.ش ُمـ هذا»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 .وم٘مٚم٧م: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .(7)، ومٗمتح٧م ًمف، وم٠ميمؾ ُمٕمف رؾمقل اهلل ُمـ اًمٓمػميـ طمتك ومٜمٞم٤مشاومتح ًمف»ىم٤مل: 

                                                           
 . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل .:>، رىمؿ : =::  8شم٤مريخ امإؾمالم )سمِم٤مر قمقاد(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.89=، رىمؿ: 9:4: ٤ٌّ6مس( ومْم٤مئؾ أمحد)ت: وص قم (6)

 . وزارة إوىم٤م ، ىمٓمر، ت : ٟمٌٞمؾ ضمرار .885:  7اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ اعمخٚمّمٞم٤مت  (7)
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يٕمغم: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر، صمٜم٤م  أيبوظمّرضمف اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م قمـ 

 .(5)يقٟمس سمـ أرىمؿ، قمـ ]ُمٓمػم[ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ صم٤مسم٧م اًمٌجكم سمف ُمثٚمف 

أىمقل: اسمـ ُمٜمٞمع إُم٤مم صم٘م٦م سم٤مشمٗم٤مق، واًم٘مقاريري قمٌٞمد اهلل اجلِمٛمل صم٘م٦م صم٧ٌم سم٤مشمٗم٤مق، 

 اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م، وأُم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ، ومّمدوق< ىم٤مل اًمٌزار ذم ُمًٜمده: : يم٤من

صدوىم٤ًم، روى قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، واطمتٛمٚمقا طمديثف، قمغم أن ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م ؿمديدة. وىم٤مل 

اًمٌخ٤مري: ُمٕمرو  احلدي٨م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: يم٤من يتِمٞمع. وىم٤مل اسمـ 

ظمراش ًملم احلدي٨م. وأُّم٤م ُمٓمػم وم٘مد وٕمٗمقا طمديثف، وأُّم٤م صم٤مسم٧م اًمٌجكم ومٛمجٝمقل، وىمد 

 اؾمتئٜم٤مؾم٤ًم .اؾمتِمٝم٤مدًا وؾم٘مٜم٤مه 

  

                                                           
 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٕمقدي٦م، ت : ؾمٕمد اًمِمثري .:7=7، رىمؿ : >54:  :5اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )اسمـ طمجر(  (5)
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ٌّٚسريؼ افثٚفٞ: افى  ابـ ظ

)صم٘م٦م ، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري)صم٘م٦م طم٤مومظ(ىم٤مل اًمٓمؼماّن: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اًمٕمجؾ

،  )صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع خ م( ، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم )صم٘م٦م خ م(صمٜم٤م طمًلم سمـ حمٛمد اعمروذي طم٤مومظ م(

سمـ قمكم سمـ ، قمـ داود (قمغم إىمقى )حمر  حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب، وهق امإُم٤مم اًمزهري قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض )صم٘م٦م م( ، قمـ أسمٞمف)ٓ سم٠مس سمف، ىم٤مل اسمـ طمجر: ُم٘مٌقل( قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ »اهلل قمٜمف ىم٤مل: أيت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٓمػم وم٘م٤مل: 

 .(5)شافِٓؿ وإيلّ »، وم٘م٤مل: ، ومج٤مء قمكمّ شإفٔؽ

حمر  حمٛمد سمـ ، سمـ ؾمٕمٞمد  ىمٚم٧م: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد، وحمٛمد

< إذ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم ُمـ شمالُمٞمذه ، يمام ٓ شمٕمر  ٓسمـ ىمرم  إىمقى ؿمٝم٤مب قمغم إفمٝمر

 ف ُمـ شمدًمٞمس امإؾمٜم٤مد اعم٘مّمقد .رواي٦م قمـ اسمـ ؾمٕمٞمد هذا ، وًمٕمٚمّ 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .;::54، رىمؿ : 6>6:  54ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (5)
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 صِقات اهلل ظِٔف ًعّ جٚمع فحديٞ افىريؼ افرابع: 

  اإلشْٚد إّول: مخًٜ مـ أصحٚب ظع ظْف 

)اسمـ احلٓم٤مب اًمرازي، صم٘م٦م  قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿأظمرج اسمـ 

، أٟم٤م أسمق )اسمـ اًمٙمريدي، صم٘م٦م(، أٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ أمحد سمـ سمٜمدارُمًٜمِد إُم٤مم(

)امإُم٤مم ص٤مطم٥م اًمًٜمـ، ، أٟم٤م أسمق احلًـ اًمدارىمٓمٜمل)أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مٓمٞمٕمل، صم٘م٦م إُم٤مم(احلًـ اًمٕمتٞم٘مل

)امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مدة  ، ٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمدًمقصػ(ومقق ا

)يمقذم وصم٘مف ، ٟم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ ؿمٞم٤ٌمن اًمزيدي، يمذب ُمـ اهتٛمف، ىم٤مًمف اًمدارىمٓمٜمل، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت(

قمٌد )ُم٘مٚمقب  ، طمدصمٜمل ُمثٜمك أسمق قمٌد اهلل)سمـ ص٤مًمح اخلراط،صم٘م٦م( ، ٟم٤م يٕم٘مقب سمـ ُمٕمٌداسمـ طم٤ٌمن(

، قمـ ؾمٗمٞم٤من اهلل أسمق اعمثٜمك، وهق إٟمّم٤مري، وصم٘مف مج٤مقم٦م ووٕمٗمف آظمرون، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري(

، قمـ قم٤مصؿ )قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل، صم٘م٦م خ م(، قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل)امإُم٤مم اعمِمٝمقر، خ م(اًمثقري

 ..)سمـ يريؿ اًمِمٞم٤ٌمّن، صم٘م٦م صدوق طمًـ احلدي٨م( وهٌػمة )اًمًٚمقزم، صم٘م٦م طمًـ احلدي٨م(سمـ وٛمرة

)إؾمدي، ، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو)اًمتٞمٛمل، صم٘م٦م صدوق، ًمف أوه٤مم(ـ اًمٕمالء سمـ ص٤مًمحوقم

 ..)وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر(، قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل إؾمديصم٘م٦م خ(

 ىم٤مًمقا: يمّٚمٝمؿ  )اًمّمح٤ميب أيب اًمٓمٗمٞمؾ(وقمـ قمٛمرو سمـ واصمٚم٦م 

ٚمٞمٝمؿ سمام ٓ يًتٓمٞمع واهلل ٕطمتجـ قم»سمـ أيب ـم٤مًم٥م يقم اًمِمقرى:  ىم٤مل قمكمّ 

ًمٕمثامن سمـ قمٗم٤من وًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمق  واًمزسمػم -: ىم٤مل  ..<ىمرؿمٞمٝمؿ وٓ قمرسمٞمٝمؿ وٓ قمجٛمٞمٝمؿ رده

أٟمِمديمؿ سم٤مهلل اًمذي ٓ : »-ٝمؿ ُمـ ىمريش وىمد يم٤من ىمدم ـمٚمح٦موًمٓمٚمح٦م وؾمٕمد وهؿ أصح٤مب اًمِمقرى ويمٚمّ 

ؿ سم٤مهلل، هؾ ومٞمٙمؿ إًمف إٓ هق، أومٞمٙمؿ أطمد وطمد اهلل ىمٌكم؟!. ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٓ. ىم٤مل: أٟمِمديم

 ؟!. ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٓ. شأطمد صغم هلل ىمٌكم وصغم اًم٘مٌٚمتلم

ىم٤مل: أٟمِمديمؿ سم٤مهلل، أومٞمٙمؿ أطمد أظمق رؾمقل اهلل همػمي< إذ آظمك سملم اعم١مُمٜملم ومآظمك 

 أّن ًم٧ًم سمٜمٌل ؟!.  سمٞمٜمل وسملم ٟمٗمًف، وضمٕمٚمٜمل ُمٜمف سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إّٓ 

  ىم٤مًمقا: ٓ.
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همػمي< إذ ؾمد رؾمقل اهلل أسمقاسمٙمؿ وومتح سم٤ميب،  ىم٤مل: أٟمِمديمؿ سم٤مهلل، أومٞمٙمؿ ُمٓمٝمر

ويمٜم٧م ُمٕمف ذم ُم٤ًميمٜمف وُمًجده وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمف وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، همٚم٘م٧م أسمقاسمٜم٤م 

 وومتح٧م سم٤مب قمكم، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، اهلل أُمر سمٗمتح سم٤مسمف وؾمد أسمقاسمٙمؿ ؟!. ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٓ. 

 ع اًمراي٦م إزمَّ ل إذ دومىم٤مل: ٟمِمدشمٙمؿ سم٤مهلل، أومٞمٙمؿ أطمد أطم٥م إمم اهلل وإمم رؾمقًمف ُمٜمّ 

يقم ظمٞمؼم وم٘م٤مل: ٕقمٓملم اًمراي٦م إمم ُمـ حي٥م اهلل ورؾمقًمف وحيٌف اهلل ورؾمقًمف، ويقم اًمٓم٤مئر 

يٖـؾ مًل، ؾجئٝ، ؾَٚل: افِٓؿ وإػ  افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ»إذ ي٘مقل: 

 . (5)؟!. ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ ٓشرشقفؽ، افِٓؿ وإػ رشقفؽ ؽري

رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واسمـ قم٘مدة إُم٤مم  -أشمٞم٦م ؾمٞمام ُمع اعمت٤مسمٕم٦م-أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ 

 طم٤مومظ صم٘م٦م، شمٙمّٚمؿ اًمٌٕمض ومٞمف سمام ٓ جيدي ، ُم٣م طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، وىمد شمقسمع ..

 اإلشْٚد افثٚين : أبق افىٍٔؾ ظـ ظّع 

)سمـ احلًـ اًمٗمري٤ميب، صم٘م٦م  طمدصمٜمل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد:  ىم٤ملهـ( 766)أظمرج امإُم٤مم اًمٕم٘مٞمكم

)سمـ ؾمٚمٞمامن إي٤مدي، صم٘م٦م ٟم٤م زاومر ، )صم٘م٦م، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي، إُم٤مم(

قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ ، )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن( ٟم٤م احل٤مرث سمـ حمٛمدصدوق، ىم٤مل اًمٌٕمض: رسمام هيؿ(

 ... .ومذيمر ٟمحقه واصمٚم٦م قمـ قمكمّ 

أىمقل: أي ٟمحق ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر، وإؾمٜم٤مده طمًـ، ُم٣م طم٤مل اًمرازي ذم 

 قسمع هٜم٤م، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت.اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، وهق صم٘م٦م ىمد شم

سمرضمؾ  -وهق ُمٕمرو  سم٤ممإومراط ومٞمام ىم٤مل اسمـ طمجر-ًمٙمـ اؿمتٝمك اًمٕم٘مٞمكم إقمالًمف 

هذا احلدي٨م طمدصمٜم٤مه حمٛمد سمـ أمحد اًمقراُمٞمٜمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ اعمٖمػمة ُمٌٝمؿ وم٘م٤مل: 

 .(6) ...، قمـ احل٤مرث سمـ حمٛمد، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾظـ رجؾىم٤مل: طمدصمٜم٤م زاومر،  ،اًمرازي

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر، ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي .876:  86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.  655: 5وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم)ت:قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(  (6)
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امإُم٤مم اًمٕم٘مٞمكم< وم٤مًمقراُمٞمٜمل جمٝمقل احل٤مل، وأُّم٤م حيٞمك سمـ اعمٖمػمة  ًمٙمـ ظم٤مب ؾمٕمل

اًمرازي، ومٚمؿ ٟمجد ًمف ُمـ ذيمر ذم ىم٤مـم٦ٌم يمت٥م اًمرضم٤مل، وٓ أىمؾ ُمـ ضمٝم٤مًم٦م اًمقراُمٞمٜمل< ومال 

 يّمٚمح ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م إمج٤مقم٤ًم. 

 وهؾ يٖمٞم٥م ُمثؾ هذا قمـ ظمري٧م ُمثؾ امإُم٤مم اًمٕم٘مٞمكم؟!! اهلل اعمًتٕم٤من قمغم اًمتٜم٤ميمد.

 ظّر بـ ظع ظـ أبٔف  اإلشْٚد افثٚفٞ :

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي ىم٤مل: ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ دُمِمؼ أظمرج اسمـ قم٤ًميمر 

يمت٧ٌم  :ىم٤مل اخلٓمٞم٥م)أٟم٤م أسمق اًمٗمتح ه٦ٌم اهلل سمـ قمكم اًم٘مرر اًمٙمقذم سمٌٖمداد )إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد ، صم٘م٦م(

قي يٕمر  أٟم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل اًمٜمح (ويم٤من ؾمامقمف صحٞمح٤مً  ،قمٜمف

أٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م  )امإُم٤مم اعمًٜمد اًمث٘م٦م(سم٤مسمـ اًمٜمج٤مر اًمٙمقذم 

 ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب )ؿمٞمخ حمدث، طمدث قمٜمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ إئٛم٦م، وٕمٗمف اسمـ ٟم٘مٓم٦م ًم٘مقًمف سم٤مًمرضمٕم٦م(اعمح٤مريب

قمـ  ،فقمـ أسمٞم ،طمدصمٜمل أيب، ٟم٤م قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم )اًمرواضمٜمل، صم٘م٦م(

أهدي ًمرؾمقل اهلل ـمػم ي٘م٤مل ًمف احل٤ٌمرى ومقوٕم٧م سملم يديف ويم٤من  :ضمده قمـ قمكم  ىم٤مل

افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ »: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ حيجٌف ومرومع اًمٜمٌل يده إمم اهلل صمؿ ىم٤مل

 .شيٖـؾ مًل مـ هذا افىر

 .ومج٤مء قمكم وم٤مؾمت٠مذن وم٘م٤مل ًمف أٟمس إن رؾمقل اهلل قمغم طم٤مضم٦م ومرضمع :ىم٤مل

 :وم٠مدظمٚمف ومٚمام راه رؾمقل اهلل ىم٤مل دقم٤م اًمث٤مًمث٦م ومج٤مء قمكمّ  هلل ومرضمع صمؿّ صمؿ دقم٤م رؾمقل ا

 .وم٠ميمؾ ُمٕمف ومٚمام يم٤من رؾمقل اهلل ظمرج قمكمش افِٓؿ وايل»

 ..(5) ي٤م أسم٤م طمًـ أؾمتٖمٗمر زم وم٢من زم إًمٞمؽ ذٟم٤ٌمً  :وم٘مٚم٧م ىم٤مل أٟمس اشمٌٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

، د سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛم رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمٞمًكإؾمٜم٤مده ُمع ُمت٤مسمٕم٤مشمف طمًـ< أىمقل: 

وهق صدوق ُمٚملّم سم٤محلٗمظ، مل يتٝمٛمف أطمد، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وًملم طمٗمٔمف، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ 

 ًمٞمس سم٤مًم٘مقي. 

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر. 689: 86شم٤مريخ دُمِمؼ )قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (5)
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يمام ىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ. صمّؿ هق مل  وىمد ُم٣م أّٟمف ًمٞمس سمجرح ُمٗمًد.

 .(5)يٜمٗمرد، ومؼمءت قمٝمدشمف

ٙمٜمّف وم٘مد وصم٘مف اًمذهٌل ويمذًمؽ اسمـ طم٤ٌمن ًمسمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ، قمٌد اهلل  :وأُّم٤م أسمقه

، وأُّم٤م ضمده حمٛمد سمـ قمٛمر، ومٙمذًمؽ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمذهٌل (6)ىم٤مل: خيٓمكء وخي٤مًمػ

وم٘مد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ طمجر  ، وأُّم٤م قمٛمر سمـ قمكم (7)وىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق 

 . (8)واًمٕمجكم واًمذهٌل 

 جٓؾ اإلمٚم افٌخٚري بحديٞ أيب افىٍٔؾ!!!.

قمـ أيب  ،رث سمـ حمٛمداحل٤مشمرضمؿ امإُم٤مم اًمٌخ٤مري ًمٚمح٤مرث سمـ حمّٛمد وم٘م٤مل: 

 .(9)ٓ يتٚبع دم حديثف ;..ؾمٛمع ُمٜمف زاومر سمـ ؾمٚمٞمامن <ُمٜمف ومل يذيمر ؾمامقم٤مً  ،اًمٓمٗمٞمؾ

 أىمقل: ُم٘مّمقده شمٗمّرد احل٤مرث ، وهق ظمٓم٠م وم٤محل٤مرث مل يتٗمرد .

  

                                                           
٤ٌّمن وم٘م٤مل )ذم صم٘م٤مشمف   (5) (: ذم طمديثف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم. وىم٤مل أيْم٤ًم ذم يمت٤مب ًمف  )=اعمجروطملم 6=8:  >وصم٘مف اسمـ طم

ًمف ( : يم٠مّٟمف يم٤من هيؿ وخيٓملء طمتك يم٤من جيلء سم٤مٕؿمٞم٤مء اعمقوققم٦م قمـ أؾمالومف، ومٌٓمؾ آطمتج٤مج. وىم٤مل  565:  6

:  :ًمٙمٌػم . وىمد ذيمره اًمٌخ٤مري )ذم اًمت٤مريخ امل يُـ بَقي احلديٞ( : 4>6:  :أسمق طم٤مشمؿ ) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

 ( ُمـ دون ـمٕمـ.4=7

 ىمٚم٧م: ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن ىمقهلؿ: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي اجلزم سم٠مّٟمف صدوق < إذ ًمٞمس هق سمجرح ُمٗمًد إمج٤مقم٤ًم. 

 . 9=9:  5، اًمٙم٤مؿمػ )اًمذهٌل( 5:  ;صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (6)

 . >=8:  5، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 649:  6، اًمٙم٤مؿمػ )اًمذهٌل( 797:  9صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (7)

. وىم٤مل اًمذهٌل )ذم :85:  5، شم٘مري٥م اسمـ طمجر 4;5:  6، صم٘م٤مت اًمٕمجكم :58:  ٤9مت اسمـ طم٤ٌمن صم٘م  (8)

 (: وصمؼ .;::  6اًمٙم٤مؿمػ 

 . اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اًمديمـ.:;68، رىمؿ:  7>6: 6شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (9)
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 ـ أيب وؿٚصبشًد افىريؼ اخلٚمس: 

٘م٦م )اًمٌزاز صم ذم احلٚمٞم٦م: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر (هـ874)ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مّن 

، ىم٤مل: صمٜم٤م أمحد )اًمٕم٤مُمري، ص٤مًمح صدوق سم٢مـمالق، ىمٞمؾ اظمتٚمط سم٠مظمرة(، ىم٤مل: صمٜم٤م زيد سمـ حمٛمدُم٠مُمقن(

)اًمًٛمري، ُم٘مٌقل ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م واسمـ ٟم٘مٓم٦م دون ـمٕمـ، وروى قمٜمف  سمـ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ

سمـ حمٛمد ، ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٚمٞمامن )اًمٌٖمدادي صم٘م٦م( ، ىم٤مل: صمٜم٤م رضم٤مء سمـ اجل٤مرود أسمق اعمٜمذرصم٘مت٤من(

)اعم٤ٌمريمل أصمٜمك  ، ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمرير اًمّمٜمٕم٤مّن وأصمٜمك قمٚمٞمف ظمػماً )صم٘م٦م ص٤مًمح ؿمٞمخ م( اعم٤ٌمريمل

)سمـ قمتٞم٦ٌم ، إُم٤مم ومقق اًمقصػ،  ، قمـ احلٙمؿ)امإُم٤مم ومقق اًمقصػ، خ م( ىم٤مل: صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمغم اًمّمٜمٕم٤مّن(

 ٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ ؾم)قمٌد اًمرمحـ سمـ ي٤ًمر، يمٌػم اًمِم٠من صم٘م٦م خ م( ، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغمخ م(

ٕظىغ افرايٜ ؽدًا »سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمالث ظمالل:  ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ذم قمكمّ )اًمّمح٤ميب(

 ، وطمدي٨م همدير ظمؿ. وحديٞ افىرش رجالً حيٌف اهلل ورشقفف

همري٥م ُمـ طمدي٨م ؿمٕم٦ٌم، واحلٙمؿ، ُم٤م يمتٌٜم٤مه إّٓ ُمـ ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مّن : 

 .(5)هذا اًمقضمف 

< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اًمّمٜمٕم٤مّن، ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهدطمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل

وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف اعم٤ٌمريمل ظمػمًا، وهق أي اعم٤ٌمريمل، صم٘م٦م دون يمالم، اطمت٩ّم سمف ُمًٚمؿ، وؾمقى 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ، وىمد ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد، ىم٤مل: طمدث قمـ قمٛمرو سمـ 

ي وُم٘مدم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمالس وأيب طم٤مشمؿ اًمًجًت٤مّن وحمٛمد سمـ أيب اًمني إزد

حيٞمك اعم٘مدُمل ورضم٤مء سمـ اجل٤مرود< روى قمٜمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماّن، واًم٘م٤ميض أسمق ـم٤مهر 

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمذهكم .

أيمثر قمٜمف اًمٓمؼماّن، وذم اجلٛمٚم٦م، ُمـ طمدث قمٜمف يم٤ٌمر إئّٛم٦م اًمث٘م٤مت< ىمد أىمقل: سمؾ 

، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد  ل طمًـيم٤مًمٓمؼماّن واًمذهكم وهمػممه٤م، ومل يرد ومٞمف ـمٕمـ ومٝمق ُم٘مٌق

 يمام هق ُم٘مرر .واعمت٤مسمٕم٤مت، 

                                                           
 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .:79:  8طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (5)
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 : أبق ذر افٌٍٚريًٚدسافىريؼ اف

، )سمـ طمٜمٌؾ امإُم٤مم، ومقق اًمقصػ(ذم اًمًٜم٦ّم أظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد (هـ755)ىم٤مل اخلالل 

)سمـ اًمؼميد،  ، واٟمتخٌف أيب قمٚمٞمف، ىم٤مل: صمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ)صم٘م٦م م(ىم٤مل: صمٜم٤م داود سمـ قمٛمرو اًمْمٌل

 ، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم)داود سمـ ؾمقيد، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع( ، ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق اجلح٤م ع، م(صم٘م٦م يتِمٞم

، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ أسم٤م )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، وصحح ًمف احل٤ميمؿ(

٤مس إًمٞمؽ، وم٢مّّن أقمر  اًمٜمّ  ذر وهق ذم ُمًجد اًمرؾمقل، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م ذر، أٓ ختؼمّن سم٠مطم٥ّم 

 ٝمؿ إمم رؾمقل اهلل؟!. ٝمؿ إًمٞمؽ أطمٌّ ٌّ أطم أنّ 

أحٌٓؿ إػ رشقل اهلل، وهق ذاك  ٓؿ إيلّ إي ورب افًٌُٜ، إن أحٌّ »ىم٤مل أسمق ذر: 

 .(5)شافنٔخ، وأصٚر بٔده إػ ظّع، وهق يهع أمٚمف

وُمقوع اًمِم٤مهد ىمقل أيب ذر: . ، رضم٤مًمف صم٘م٤متصحٞمح أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ 

دون  اخلٚمؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم هق أطم٥ّم  إطم٥م إمم ؾمقل اهللوش أحٌٓؿ إػ رشقل اهلل»

 . ؿمٌٝم٦م

 وىمد شم٘مقل : ُم٤م قمالىم٦م هذا سمحدي٨م اًمٓمػم؟!!

ّٛ خَِؽ إفٔؽ»:  ىمٚمٜم٤م : وهؾ طمدي٨م اًمٓمػم يٕمدو ىمقل اًمٜمٌّل   ؟!! شأح

  

                                                           
 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض، ت: قمٓمٞم٦م اًمزهراّن .896، رىمؿ : 788:  6اًمًٜم٦م ًمٚمخالل  (5)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   6=9

 ؾَف حديٞ افىر!!

 اٟمٌٚم٩م أّن طمدي٨م اًمٓمػميم٤مد أن يٙمقن ُمتقاشمرًا، سمؾ هق واهلل يمذًمؽ قمٜمد ُمـ أٟمّمػ

ن سم٤مًمّمدور < ٓؾمتح٤مًم٦م أن يتقاـم١م يمؾ ه١مٓء اًمرواة ، وضمّٚمٝمؿ ، وٓ أىمؾ ُمـ آـمٛمئٜم٤م

 . ، قمغم اًمٙمذب وآظمتالق همػم ُمتٝمٛملم سمٙمذب واظمتالق وٟمحقمه٤م  صم٘م٤مت 

ّٛ اخلِؼ إفٔؽ»وىمقل اًمٜمٌل:  ٟمّص يٌٓمؾ يمّؾ قم٘م٤مئد أهؾ امإؾمالم  شائتْل بٖح

٣م وشمقامم ُمـ اعمٌٜمّٞم٦م قمغم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر سملم إٟم٤مم، قمغم قمكّم امإُم٤مم، ومٞمام اٟم٘م

 إّي٤مم..

وأّن قمٚمٞم٤ًم يم٤مًمٜمٌّل ذم هذا اعم٘م٤مم اًم٘مدّد اًمٕمٔمٞمؿ، ىمقل اًمٜمٌل: ، ومم٤م يِمٝمد عمٕمٜم٤مه 

 ..شظّع ـٍْز»

اعمٗمّن سمٕمكّم دون   وإًٍْٔٚ وإًٍُٔؿويمذا حمٙمّل ىمقل اًمٜمٌل ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  

 ؾمقاه ُمـ اخلالئؼ..

 ..شةإٔٚ وظع مـ صجرة واحد »: وأيْم٤ًم ىمقل اًمٜمٌل 

ّن اهلل ظز وجؾ اختٚر مـ إيٚ ؾٚضّٜ »: ٟم٤مهٞمؽ قمـ ىمقًمف ًمٚمٛمٔمٚمقُم٦م وم٤مـمٛم٦م

 وهمػم ذًمؽ مم٤ّم ُمر وي٠ميت... .  شأهؾ إرض رجِغ: أحدمهٚ أبقك، وأخر زوجؽ

 يِمٝمد حلدي٨م اًمٓمػم ..
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ُّٛ اهللَ ورشقَفف» ٌُّف اهللُ ورشقُفف، وحي  (حديٞ افرايٜ)ش ظّع حي

خٚمقق عمُمتقاشمرة  دون اخلالئؼ، مل شمث٧ٌم هب٤م اعمقمم شمٗمّرد ٞمتٞمٛم٦م، اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمهذه 

قمٔمٞمٛم٦م  ،ذم اًمنمعضمٚمٞمٚم٦م < شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم ..أهؾ اًمٙم٤ًمء أن يٙمقٟمقا، إّٓ همػمه

 ، ُمـ أمّهٝم٤م اًمِمٝم٤مدة اًم٘مٓمٕمٞم٦ّم ًمّمّح٦م ُمْمٛمقن طمدي٨م اًمٓمػم ..< ومٝم٤مك ..اًمٕم٘مٞمدة .. ذم 

 شٓؾ بـ شًد ّول:افىريؼ إ

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ قمٌد أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ىم٤مل: 

اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مري، قمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل: أظمؼمّن ؾمٝمؾ ريض اهلل 

يٍتح ظذ  رجالً  ٕظىغ افرايٜ ؽداً »قمٜمف، يٕمٜمل اسمـ ؾمٕمد، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل يقم ظمٞمؼم: 

ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ يٕمٓمك، ومٖمدوا وم٤ٌمت اًمٜم٤مس  !!!.شيديف، حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف

وم٘مٞمؾ يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمٞمف ودقم٤م ًمف، ومؼمأ يم٠من  !.؟شأيـ ظع»يمٚمٝمؿ يرضمقه، وم٘م٤مل: 

إٍذ ظذ »وم٘م٤مل:  !.؟شأىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م: »قمكمّ  مل يٙمـ سمف وضمع، وم٠مقمٓم٤مه وم٘م٤مل

 رشِؽ حتك تْزل بًٚحتٓؿ، ثؿ ادظٓؿ إػ اإلشالم، وأخزهؿ بام جيٛ ظِٔٓؿ، ؾقاهلل

 . (5)شـ هيدي اهلل بؽ رجال خر فؽ مـ أن يُقن فؽ محر افًْؿئف

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز وأظمرضمف امإُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م  ،وطمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد ..،يٕمٜمل اسمـ أيب طم٤مزم، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ ؾمٝمؾ، ح

 . (6)ُمثٚمف سمـ ؾمٕمديٕم٘مقب يٕمٜمل اسمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أيب طم٤مزم، أظمؼمّن ؾمٝمؾ 

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ىم٤مل: سمـ طمٜمٌؾ أمحد امإُم٤مم وأظمرضمف 

إشْٚده صحٔح ُمثٚمف. ىم٤مل إرٟم١موط :  قمٌد اًمرمحـ، قمـ أيب طم٤مزم، أظمؼمّن ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 .(7)ظذ ذط افنٔخغ

                                                           
 .سم٤مب ومْمؾ ُمـ أؾمٚمؿ قمغم يديف رضمؾ. دار ـمقق اًمٜمج٤مة. =744، رىمؿ: 4:: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .:684. رىمؿ:  6;>5:  8صحٞمح ُمًٚمؿ  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 65>66،  رىمؿ: ;;8: ;7ٕرٟم١موط( ُمًٜمد أمحد)ت: ا (7)
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 شًد بـ أيب وّؿٚصافىريؼ افثٚين: 

 .ظْف اإلشْٚد إول: ظٚمر ابْف 

وشم٘م٤مرسم٤م ذم -: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل صحٞمحف ُمًٚمؿ ذمأظمرج 

قمـ سمٙمػم سمـ ُمًامر، قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ  ،ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ وهق اسمـ إؾمامقمٞمؾ -اًمٚمٗمظ

وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م  أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: أُمر ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمداً 

ف رؾمقل اهلل ومٚمـ أؾمٌف، ٕن شمٙمقن زم واطمدة وم٘م٤مل: أُم٤م ُم٤م ذيمرت صمالصم٤م ىم٤مهلـ ًم !.اًمؽماب؟

ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل ًمف، ظمٚمٗمف ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف، وم٘م٤مل 

أمٚ ترى أن »ًمف قمكم: ي٤م رؾمقل اهلل ظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل: 

 :ٕمتف ي٘مقل يقم ظمٞمؼموؾمٛم ؟!.شف ٓ ٌٕقة بًديإّٔ  تُقن مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك إّٓ 

ىم٤مل ومتٓم٤موًمٜم٤م هل٤م وم٘م٤مل: ش حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف ٕظىغ افرايٜ رجالً »

وم٠ميت سمف أرُمد، ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومع اًمراي٦م إًمٞمف، ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف، وعم٤م ٟمزًم٧م ش  ًادظقا يل ظِٔٚ»

ٚ َوَأْبَْ  هذه أي٦م ُمـ آل قمٛمران:  َٕ ْدُع َأْبَْٚء َٕ َٚفْقْا  ًَ ْؿ ُثؿَّ  َُؿْؾ َت ُُ ًَ ٍُ َْٚ وَإٔ ًَ ٍُ ْؿ َوَإٔ ـُ ٚء ًَ
ٚ َوِٕ َٕ ٚء ًَ

ْؿ َوِٕ ـُ ٚء

ٚذِبَِغ  َُ َٜ اهللِّ َظَذ اْف َْ ًْ ؾ فَّ ًَ ْؾ َؾَْْج ِٓ ٌَْت وطمًٞمٜم٤م وم٘م٤مل:  ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤مً  دقم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤مً ( 5)َٕ

 اهـ. .(6) شافِٓؿ هٗٓء أهع»

 .(7)أىمقل: أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح

دصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من اًم٘مزاز، صمٜم٤م ىم٤مل احل٤ميمؿ: طم

قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اعمجٞمد احلٜمٗمل، وأظمؼمّن أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد 

سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م أسمق سمٙمر احلٜمٗمل، صمٜم٤م سمٙمػم سمـ ُمًامر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قم٤مُمر سمـ 

ريض اهلل قمٜمٝمام: ُم٤م يٛمٜمٕمؽ أن شم٥ًم اسمـ  ؾمٕمد ي٘مقل: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 أيب ـم٤مًم٥م؟!. 

                                                           
 . 5:آل قمٛمران :  (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .6848، 5;>5:  8صحٞمح ُمًٚمؿ  (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .68;7، رىمؿ : 7>:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(  (7)
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ىم٤مل ؾمٕمد: وم٘م٤مل: ٓ أؾم٥م ُم٤م ذيمرت صمالصم٤ًم ىم٤مهلـ ًمف رؾمقل اهلل، ًمئـ شمٙمقن زم 

 واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ .

 ىم٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م: ُم٤م هـ ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق؟!. 

ـمٛم٦م ىم٤مل ؾمٕمد: ٓ أؾمٌف ُم٤م ذيمرت طملم ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل وم٠مظمذ قمٚمٞم٤ًم واسمٜمٞمف ووم٤م

وٓ أؾمٌف ُم٤م ذيمرت طملم ش رب، إن هٗٓء أهؾ بٔتل»وم٠مدظمٚمٝمؿ حت٧م صمقسمف، صمّؿ ىم٤مل: 

ظمٚمٗمف ذم همزوة شمٌقك همزاه٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل ًمف قمكم: ظمٚمٗمتٜمل ُمع 

أٓ ترى أن تُقن مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إٓ إٔف ٓ »اًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء، ىم٤مل: 

 ٕظىغ هذه افرايٜ رجالً »ت يقم ظمٞمؼم، ىم٤مل رؾمقل اهلل: وٓ أؾمٌف ُم٤م ذيمرش ٌٕقة بًدي

ىم٤مًمقا: ش أيـ قمكم؟»ومتٓم٤موًمٜم٤م ًمرؾمقل اهلل، وم٘م٤مل: ش حيٛ اهلل ورشقفف، ويٍتح اهلل ظذ يديف

ومدقمقه ومٌّمؼ ذم وضمٝمف، صمؿ أقمٓم٤مه اًمراي٦م، ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف، ىم٤مل: ش ادقمقه»هق أرُمد، وم٘م٤مل: 

 اعمديٜم٦م.  ومال واهلل ُم٤م ذيمره ُمٕم٤موي٦م سمحر  طمتك ظمرج ُمـ

هذا حديٞ صحٔح ظذ ذط افنٔخغ، ومل خيرجٚه هبذه افًٔٚؿٜ، »ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

ظذ ذط وىم٤مل اًمذهٌل: ش. وؿد اتٍَٚ مجًٔٚ ظذ إخراج حديٞ ادٗاخٚة وحديٞ افرايٜ

 .(5) مًِؿ ؾَط

 . شًد اإلشْٚد افثٚين: ظٌد افرمحـ بـ شٚبٚط ظـ

حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق هم٤ًمن أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م طمرُمل سمـ يقٟمس سمـ 

ط، قمـ ؾمٕمد سمـ ٤مىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمًالم، قمـ ُمقؾمك اًمّمٖمػم، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسم

أيب وىم٤مص ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًم ومتٜم٘مّمقا قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل: ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ي٘مقل ًمف ظمّم٤مل صمالصم٦م، ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕمتف 

ّٕ »ي٘مقل:   .شإٔف ٓ ٌٕل بًدي ْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إّٓ ف مإ

ٕظىغ افرايٜ ؽدا رجاًل حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف »وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل ؾمٕمد : 

 .شاهلل ورشقفف

                                                           
 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .9;89ىمؿ : ، ر;55:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)
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 .(5)شمـ ـْٝ مقٓه ؾًع مقٓه»وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ىم٤مل ؾمٕمد : 

 .صم٘م٤مترضم٤مًمف أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 . شًد ظـ  ظْٓٚريض اهللاإلشْٚد افثٚفٞ: أيّـ ابـ أم أيّـ 

أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمّن زيمري٤م سمـ حيٞمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟمٍم سمـ قمكم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 

قمٌد اهلل سمـ داود، قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ أيٛمـ، قمـ أسمٞمف، أن ؾمٕمدًا ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

ش ٕدؾًـ افرايٜ ؽدا إػ رجؾ حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف، يٍتح اهلل ظذ يديف»

 .(6)   هل٤م أصح٤مسمف ومدومع إمم قمكمّ وم٤مؾمتنم

 .، وزيمري٤م صم٘م٦م أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ: رضم٤مًمف صم٘م٤متىمٚم٧م

 اإلشْٚد افرابع: شًٔد بـ ادًٔٛ ظْف .

أظمرج اًمٌزار ىم٤مل: وطمدصمٜم٤مه ُمرة أظمرى قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ طمٗمص، قمـ حيٞمك سمـ 

حيٛ  ٕظىغ افرايٜ ؽدًا رجالً »ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ ؾمٕمد، أن اًمٜمٌل ىم٤مل: 

  . (7)شاهلل ورشقفف وحيٌف اهلل ورشقفف ؾدظٚ ظِٔٚ وأظىٚه افرايٜ

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري .

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م. اذا  : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .787>، رىمؿ : 855:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. اذا  : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .788>، رىمؿ : 855:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى  (6)

 م، اعمديٜم٦م .. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمق6;54، رىمؿ : 5>6:   7ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ زيـ اهلل(  (7)
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 : أبق هريرةثٚفٞافىريؼ اف

 اإلشْٚد إول: أبق صٚفح افًامن ظْف :

طمدصمٜم٤م هدسم٦م سمـ ظم٤مًمد، صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ ؾمٝمٞمؾ أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ىم٤مل: 

ٕدؾًـ افرايٜ ؽدا إػ »ٞمف، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: سمـ أيب ص٤مًمح، قمـ أسم

ىم٤مل قمٛمر: ومام ش . رجؾ حيٌف اهلل ورشقفف، وحيٛ اهلل ورشقفف، ثؿ يٍتح اهلل ظذ يديف

، ومدومع إًمٞمف ش يٚ ظع»يقُمئذ، وشمٓم٤موًم٧م إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  أطم٧ٌٌم امإُم٤مرة ىمط إّٓ 

 اًمٚمقاء.

  .(5) سمف ُمثٚمف سمـ سم٘مٞم٦م، صمٜم٤م ظم٤مًمد، قمـ ؾمٝمٞمؾصمٜم٤م وه٤ٌمن ىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ: 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح٤من قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق هِم٤مم  ىم٤مل: اًمٜم٤ًمئلوأظمرضمف 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وهٞم٥م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل 

 ش. ف، ويٍتح اهلل ظِٔفورشقفُ  دؾًـ افرايٜ إػ رجؾ حيٌف اهللُٕ» رؾمقل اهلل يقم ظمٞمؼم: 

ومدومٕمٝم٤م إمم قمكم وم٘م٤مل: ؾام أحٌٌٝ اإلمٚرة ؿط ؿٌؾ يقمئذ: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

ظذ أن »: ي٤م رؾمقل اهلل، قمالم أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس؟!. ىم٤مل:قمكمّ  وم٘م٤ملش ؿٚتؾ، وٓ تِتٍٝ»

ؾ٘ذا ؾًِقا ؾَد ظهّقا دمٚءهؿ ينٓدوا أن ٓ إفف إٓ اهلل، وأّن حمّدًا رشقل اهلل، 

 . (6)شاهللبحَٓٚ، وحًٚهبؿ ظذ  وأمقاهلؿ مْل إّٓ 

ِمٞمخ شمٗمّرد اًمٌخ٤مري ذم آطمتج٤مج سمأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري< 

طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، طمدصمٜم٤م وأظمرضمف أمحد ىم٤مل:  .اًمٜم٤ًمئل حمٛمد، دون ُمًٚمؿ

 ُمثٚمف.  ؾمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة

                                                           
 . اعمٙمت٥م امإؾمالُمل سمػموت . ;;57، رىمؿ: >4:: 6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ)ت: امإُم٤مم إًم٤ٌمّن( (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .796>، رىمؿ : 859:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذا  : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)
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 .(5)إشْٚده صحٔح ظذ ذط مًِؿإرٟم١موط:  ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م

وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل قمـ أيب ص٤مًمح ُمع زي٤مدة ًمٕمٛمر< وم٘م٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ 

إسمراهٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ضمرير، قمـ ؾمٝمٞمؾ،قمـ أسمٞمف، قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

ؾام أحٌٌٝ ىم٤مل قمٛمر:ش. حيٛ اهلل ورشقفف، يٍتح ظِٔف رجالً  ٕظىغ افرايٜ ؽداً »اهلل:

 .(6) . ىم٤مل: وم٤مذأّب هل٤م، ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم ومٌٕمثف...يقمئذ ٚرة ؿط إّٓ اإلم

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

 أيب هريرة آشْٚد افثٚين: أبق حٚزم ظـ

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: يٕمغم سمـ قمٌٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٜملم ، قمـ أيب طم٤مزم ، 

ش  فورشقفُ  اهللُ فُ قم افرايٜ إػ رجؾ حيٌّ ٕدؾًـ افٔ» قمـ أيب هريرة ، ىم٤مل: ىم٤مل ٟمٌل اهلل: 

؟!. وم٘م٤مًمقا: يِمتٙمل قمٞمٜمف ، ومدقم٤مه ومٌزق ذم يمٗمٞمف وُمًح هبام أيـ ظعومتٓم٤مول اًم٘مقم وم٘م٤مل: 

  .(7)شقملم قمكم ، صمؿ دومع إًمٞمف اًمراي٦م ، ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف يقُمئذ

، اٟمٗمرد ُمًٚمؿ اًمٞمِمٙمري أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إٓ أسمق ُمٜملم، يزيد سمـ يمٞم٤ًمن

 ف، وهق صم٘م٦م ومٞمف يمالم يًػم .سم٤مٓطمتج٤مج سم

 اإلشْٚد افثٚفٞ: ابـ ادًٔٛ ظْف .

اًمٜمٌل ىم٤مل  أظمرج قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ اسمـ اعمًٞم٥م، أنّ 

ىم٤مل: ومدقم٤م ش ٕدؾًـ افرايٜ إػ رجؾ حيٌف اهلل ورشقفف، وحيٛ اهلل ورشقفف»يقم ظمٞمؼم: 

 . (8)ومٗمتحٝم٤م اهلل قمٚمٞمف وإّٟمف ٕرُمد، ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف، صمؿ دومٕمٝم٤م إًمٞمف قمٚمٞم٤مً 

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 4==>، رىمؿ : 984: 58ُمًٜمد أمحد)ت: إرٟم١موط(  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. اذا  : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .795>، رىمؿ : 858:  ;ئل اًمٙمؼمى ؾمٜمـ اًمٜم٤ًم (6)

 . اًمرؿمد اًمري٤مض، ت : : يمامل احلقت .9=>:7، رىمؿ : :=7:  ;ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (7)

 ، اعمٙمت٥م امإؾمالُمل سمػموت، ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل .;7:=، رىمؿ : ;>6:  9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (8)
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ُمـ ؾمٕمٞمد أىمقل: رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، وإىمقى ذم ُمثٚمف ؾمامع 

أّٟمف رواه ىمد ُمّر ومًٕمٞمد شمٚمٛمٞمذه، وزوج اسمٜمتف، وممّـ ـم٤مًم٧م ُمالزُمتف ًمف، و< أيب هريرةصٝمره 

هذا ًمق أهمٛمْمٜم٤م أّن ُمراؾمٞمؾ  قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وًمٞمس سمٌٕمٞمد أن يروي قمٜمٝمام.

 طمّج٦م< يمام ضمزم سمف امإُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهمػمه . -شم٘مرر راضمح٤مً  ومٞمام-ؾمٕمٞمد 

 .أيب هريرة اإلشْٚد افرابع: افقفٔد بـ ربٚح ظـ

ىم٤مل اًمٌزار: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٙملم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ طم٤ًمن، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ 

ٕظىغ سمالل قمـ يمثػم سمـ زيد، قمـ اًمقًمٞمد سمـ رسم٤مح، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل< أٟمف ىم٤مل: 

ومدظمؾ قمكم، وهق أرُمد ومٌّمؼ ذم  وحيٌف اهلل ورشقفف ،حيٛ اهلل ورشقفف رجالً  ؽداً  افرايٜ

 .(5)قمٞمٜمف، صمؿ أقمٓم٤مه، يٕمٜمل اًمراي٦م ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، سمٕمْمٝمؿ قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ويمثػم 

 صم٘م٦م صدوق، ومٞمف يمالم يًػم .

  

                                                           
 . حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .557>، رىمؿ : ;>7:  58ُمًٜمد اًمٌزار  (5)
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 افىريؼ افرابع: بريدة

زيد سمـ احل٤ٌمب، طمدصمٜمل احلًلم سمـ واىمد، طمدصمٜمل قمٌد  طمدصمٜم٤مأظمرج أمحد ىم٤مل : 

اهلل سمـ سمريدة، طمدصمٜمل أيب سمريدة ىم٤مل: طم٤مسٟم٤م ظمٞمؼم وم٠مظمذ اًمٚمقاء أسمق سمٙمر وم٤مٟمٍم  ومل 

يٗمتح ًمف، صمؿ أظمذه ُمـ اًمٖمد قمٛمر ومخرج ومرضمع، ومل يٗمتح ًمف، وأص٤مب اًمٜم٤مس يقُمئذ ؿمدة 

ٌف اهلل ورشقفف، وحيٛ اهلل إػ رجؾ حي  داؾع افِقاء ؽداً إيّن »وضمٝمد. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

، ومٚمام أن أصٌح رؾمقل اًمٗمتح همداً  ومٌتٜم٤م ـمٞم٦ٌم أٟمٗمًٜم٤م أنّ ش. ورشقفف ٓ يرجع حتك يٍتح فف

وهق أرُمد،  ومدقم٤م سم٤مًمٚمقاء واًمٜم٤مس قمغم ُمّم٤مومٝمؿ، ومدقم٤م قمٚمٞم٤مً  اهلل صغم اًمٖمداة، صمؿ ىم٤مم ىم٤مئامً 

 . ٓم٤مول هل٤مىم٤مل سمريدة: وأٟم٤م ومٞمٛمـ شم .وومتح ًمف ،ودومع إًمٞمف اًمٚمقاء ،ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف

 .(5)رواه أمحد، ورجٚفف رجٚل افهحٔحىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: 

ُمـ أضمؾ طمًلم سمـ واىمد  حديٞ صحٔح، وهذا إشْٚد ؿقيىم٤مل إرٟم١موط: 

اعمروزي، ومٝمق صدوق ٓ سم٠مس سمف، وىمد شمقسمع يمام ؾمٞم٠ميت، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل 

 . (6)اًمّمحٞمح

خلم ؾمقى زيد سمـ احل٤ٌمب أىمقل: إؾمٜم٤مده قمغم ذط ُمًٚمؿ، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞم

 اٟمٗمرد ُمًٚمؿ سم٤مٓطمتج٤مج سمف دون اًمٌخ٤مري، وىمٌح اهلل اًمتٜمٓمع وأهٚمف.  

ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ظمٚمػ، صمٜم٤م آدم سمـ أيب إي٤مس، صمٜم٤م  (هـ;>6)أظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ و

يزيد سمـ زريع، قمـ قمٓم٤مء اخلراؾم٤مّن، قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: عم٤م ٟمزل رؾمقل 

حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف، يٍتح  ٕظىغ افرايٜ افٔقم رجالً : »ىم٤مل اهلل سمخٞمؼم،

ريض اهلل قمٜمف، وشمٚم٘م٤مه ُمرطم٥م، وم٘متٚمف  ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم ومٕم٘مد ًمف اًمراي٦م، وم٤ًمر قمكمّ ش.  اهلل ظذ يديف

 .(7)وومتح احلّمـ 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 54645، رىمؿ: 595: :جمٛمع اًمزوائد (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. . 77==66، رىمؿ: >=: >7ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(  (6)

 ِمٞمخ إًم٤ٌمّن .. اعمٙمت٥م امإؾمالُمل سمػموت، حت٘مٞمؼ : اًم>57، رىمؿ : >4::  6اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ  (7)
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قمغم ذط اًمٌخ٤مري ؾمقى حمٛمد سمـ دون يمالم<  رضم٤مًمف أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

ٌّف إمم أّٟمف ىمد وىمع شمّمحٞمػ ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ، سم٢ممج٤معظمٚمػ وهق صم٘م٦م  اعمت٠مظمرة سم٘مرن -وأٟم

طمٞم٨م ذيمرت: يزيد سمـ زريع اًمرُمكم، وهق ظمٓم٠م، واًمّمحٞمح: يزيد  -قمـ اسمـ أيب قم٤مصؿ

 .(5)اًمرُمكم، يمام ٟمّص احل٤مومظ ذم اًمٚم٤ًمن، ويمام أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمتٚمخٞمص بزيعسمـ 

. صمّؿ ىم٤مل: افرايٜ إػ ادقػ دؾع: ىم٤مل امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل سم٤مسم٤ًم قمٜمقٟمفقم٘مد قمدا هذا وم٘مد 

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمق ، قمـ ُمٞمٛمقن أيب 

ٕظىغ افِقاء » قمٌد اهلل، أن قمٌد اهلل سمـ سمريدة، طمدصمف قمـ سمريدة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل :: 

قمٞمٜمٞمف وأقمٓم٤مه ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم وهق أرُمد ومتٗمؾ ذم ش رجاًل حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف

)ُمـ اًمٚمقاء، وّنض ُمٕمف ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ّنض ومٚم٘مل أهؾ ظمٞمؼم، وم٢مذا ُمرطم٥م يردمز وي٘مقل 

 : اًمرضمز(

 ؿم٤ميمل اًمًالح سمٓمؾ جمرب   ىمد قمٚمٛم٧م ظمٞمؼم أّن ُمرطم٥م                 

 قث أىمٌٚم٧م شمٚمٝم٥مــإذا اًمٚمٞم    رب ـأـمٕمـ أطمٞم٤مٟم٤م وطمٞمٜم٤م أو                

قمغم ه٤مُمتف طمتك قمض اًمًٞمػ ُمٜمٝم٤م أسمٞمض وم٤مظمتٚمػ هق وقمكّم رضسمتلم، وميسمف 

 .(6)رأؾمف، وؾمٛمع أهؾ اًمٕمًٙمر صقت رضسمتف ومٗمتح اهلل ًمف وهلؿ

 ووصّمؼ . ػوٕمّ  <طمًـ< رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم إّٓ ُمٞمٛمقن هأىمقل: إؾمٜم٤مد

  

                                                           
 . 56:4، رىمؿ : :6>:  6شمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف ذم اًمرؾمؿ  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. :98>، رىمؿ : :5:  >ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ) ت : إرٟم١موط(  (6)
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 شِّٜ بـ إـقع: ٚمسافىريؼ اخل

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمٛم٦م، طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ، قمـ يزيد أظمرج اًمٌخ٤مري خمتٍمًا ىم٤مل: 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف، ختٚمػ  ـ أيب قمٌٞمد، قمـ ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: يم٤من قمكمّ سم

ومٚمحؼ سمف، ومٚمام سمتٜم٤م  ؟!!.شأٟم٤م أختٚمػ قمـ اًمٜمٌل»، وم٘م٤مل: قمـ اًمٜمٌل ذم ظمٞمؼم، ويم٤من رُمداً 

 .اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ومتح٧م

ف اهلل ورشقفف، رجؾ حيٌّ  أو فٖٔخذن افرايٜ ؽداً  ٕظىغ افرايٜ ؽداً : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .ومٜمحـ ٟمرضمقهش تح ظِٔفيٍ

 .(5)وم٠مقمٓم٤مه، ومٗمتح قمٚمٞمف وم٘مٞمؾ: هذا قمكمّ 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.  

ىم٤مل:  أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ احل٤ٌمب  (798)ظمر أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن آوًمف ـمريؼ 

اجلٛمحل، طمدصمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز، طمدصمٜم٤م قمٙمرُم٦م سمـ قمامر، طمدصمٜم٤م إي٤مس سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ 

 ُمٜمف.  إيمقع قمـ أسمٞمف سم٠مـمقل

إرٟم١موط: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، همػم قمٙمرُم٦م سمـ قمامر ومٛمـ ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

 .(6)رضم٤مل ُمًٚمؿ، وهق طمًـ احلدي٨م

  

                                                           
 .سم٤مب همزوة ظمٞمؼم. دار ـمقق اًمٜمج٤مة. =864، رىمؿ: 578: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. سمػموت .79=:، رىمؿ : 6>7:  59( صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )=شمرشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، ت : إرٟم١موط (6)
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 جٚبر بـ ظٌد اهلل إٕهٚريافىريؼ افًٚدس: 

 اإلشْٚد إول: أبق افزبر ظْف ..

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ؾمٚمامن اًمٗم٘مٞمف، سمٌٖمداد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ 

اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن، صمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغم، صمٜم٤م ُمٕم٘مؾ سمـ قمٌٞمد اهلل، قمٌد 

افٌْل دؾع افرايٜ يقم خٔز إػ ظّر ريض اهلل ظْف، ؾٕٚىِؼ،  أنّ قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر ، 

  .ؾرجع جيٌـ أصحٚبف وجيٌْقٕف

ٌل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 (.5) اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واه

 ؿم٤مهد، أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: ًمف : ٧مٚمىم

 ظّرو بـ ديْٚر ظْف  :اإلشْٚد افثٚين

ىم٤مل احل٤ميمؿ: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمّمٗم٤مر، إُمالء، صمٜم٤م زيمري٤م سمـ 

حيٞمك سمـ ُمروان، وإسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٞمقـمل، ىم٤مٓ: صمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٌد اًمقه٤مب، صمٜم٤م 

ٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، قمـ اخلٚمٞمؾ سمـ ُمرة، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، ريض ضمٕم

، ومج٤مء حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ؾجٌـ بًٞ رشقل اهلل رجالً اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م يم٤من يقم ظمٞمؼم 

ٓ متْقا »وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، مل أر يم٤مًمٞمقم ىمط، ىمتؾ حمٛمقد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

ُؿ ٓ تدرون مٚ تٌتِقن مًٓؿ، وإذا فَٔتّقهؿ،  افًٚؾٜٔ، ؾّٕ٘ فَٚء افًدو، وشِقا اهلل

افزمقا  ام تَتِٓؿ إٔٝ، ثؿّ ْٚ ورهبؿ، وٕقاصْٔٚ وٕقاصٔٓؿ بٔدك، وإّٕ ؾَقفقا: افِٓؿ إٔٝ ربّ 

ٕبًثـ ؽدا رجال »صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل: ش ، ؾ٘ذا ؽنقـؿ ؾٚنوقا وـزوا إرض جِقشًٚ 

ومتنم  هل٤م اًمٜم٤مس، وقمكم ش دبر، يٍتح اهلل ظذ يديفحيٛ اهلل ورشقفف وحيٌٕٚف، ٓ يقيل اف

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م أسمٍم ش ه»ريض اهلل قمٜمف يقُمئذ أرُمد، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل: 

ُمقوٕم٤ًم، ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف، وقم٘مد ًمف ودومع إًمٞمف اًمراي٦م، وم٘م٤مل قمكّم: ي٤م رؾمقل اهلل، قمالم 

                                                           
 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .8785، رىمؿ : 84:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)
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إيّن رشقل اهلل ؾ٘ذا ؾًِقا ذفؽ ؾَد ظذ أن ينٓدوا أن ٓ إفف إٓ اهلل، و»وم٘م٤مل:  !.أىم٤مشمٚمٝمؿ؟

، ىم٤مل: ومٚم٘مٞمٝمؿ شل دمٚءهؿ وأمقاهلؿ إّٓ بحَٓام، وحًٚهبؿ ظذ اهلل ظز وجؾحَْقا مّْ 

ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف. ىمد اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من قمغم إظمراج طمدي٨م اًمراي٦م، ومل خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م. 

 .(5)وىم٤مل اًمذهٌل: أظمرضم٤م ذيمر اًمراي٦م ُمٜمف 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اخلٚمٞمؾ، وّٕمػ اعمت٤مسمٕم٤مت<  ؾمٞمام ذمأىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< 

 طمديثف مج٤مقم٦م ووصم٘مف آظمرون .

  

                                                           
 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .8786، رىمؿ : 84:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)
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 افىريؼ افًٚبع: افزاء

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أيب زي٤مد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إطمقص سمـ أخرج افسمذي ؿٚل: 

اًمٜمٌل  اجلقاب أسمق اجلقاب، قمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء، أنّ 

٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وقمغم أظمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وم٘م٤مل: سمٕم٨م ضمٞمِملم وأُمر قمغم أطمدمه

 .إذا يم٤من اًم٘مت٤مل ومٕمكمّ 

: وم٤مومتتح قمكم طمّمٜم٤م وم٠مظمذ ُمٜمف ضم٤مري٦م، ومٙمت٥م ُمٕمل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم اًمؼماء  ىم٤مل

مٚ ترى دم رجؾ »اًمٜمٌل يٌم سمف، وم٘مدُم٧م قمغم اًمٜمٌل ، وم٘مرأ اًمٙمت٤مب، ومتٖمػم ًمقٟمف، صمؿ ىم٤مل: 

 ؟!!. شورشقففحيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل 

ام أٟم٤م : ىمٚم٧م: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ همْم٥م اهلل، وهمْم٥م رؾمقًمف، وإٟمّ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  ىم٤مل

 رؾمقل، ومًٙم٧م.

، ٓ ٟمٕمرومف إّٓ وهذا حديٞ حًـ ؽريٛوذم اًم٤ٌمب قمـ اسمـ قمٛمر.  ىم٤مل اًمؽمُمذي :

 .(5) . ىمقًمف : يٌم سمف : يٕمٜمل اًمٜمٛمٞمٛم٦مُمـ طمدي٨م إطمقص سمـ ضمقاب

 .(6)أصٚمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريىم٤مل إرٟم١موط : رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن، و

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ ، ؾمقى قمٌد اهلل سمـ أيب 

  زي٤مد ، وهق صم٘م٦م صدوق ُمِمٝمقر دون يمالم ، مل خيرضم٤م ًمف . 

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م .48;5. رىمؿ : =69:  7ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد (   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. >6==، رىمؿ: 599: 77ُمًٜمد أمحد)ت: إرٟم١موط(  (6)
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 ظعمقٕٓٚ افىريؼ افثٚمـ: 

 .. ظْف أبق فٔذاإلشْٚد إول: 

اسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

احلؿ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ىم٤مل: يم٤من أسمق ًمٞمغم يًٛمر ُمع قمكم، ومٙم٤من يٚمٌس صمٞم٤مب 

 ؟!.اًمّمٞمػ ذم اًمِمت٤مء، وصمٞم٤مب اًمِمت٤مء ذم اًمّمٞمػ، وم٘مٚمٜم٤م: ًمق ؾم٠مًمتف

رؾمقل اهلل سمٕم٨م إزم وأٟم٤م أرُمد اًمٕملم يقم ظمٞمؼم، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إّن  وم٘م٤مل: إنّ 

 .شاًمٚمٝمؿ أذه٥م قمٜمف احلر واًمؼمد»ذم قمٞمٜمل، صمؿ ىم٤مل: أرُمد اًمٕملم، ومتٗمؾ 

 سمٕمد يقُمئذ، وىم٤مل:  وٓ سمرداً  ىم٤مل: ومام وضمدت طمراً 

ومتنم  ًمف ش حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف، فٔس بٍرار ٕبًثـ رجالً »

 .(5) اًمٜم٤مس، ومٌٕم٨م إمم قمكم، وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه

قمغم ذط اًمِمٞمخلم  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، وسمف ضمزم امإُم٤مم إًم٤ٌمّن< رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: صدوق دء احلٗمظ .ومٞمام همػم اسمـ أيب ًمٞمغم، وهق 

  ظعّ  اإلشْٚد افثٚين: أبق مريؿ )=ؿٔس افثٍَل( ظـ

قمـ قمٌٞمد اهلل ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ ، قمـ أيب ُمريؿ ، ،  سمـ أيب ؿمٞم٦ٌماأظمرج 

ٕم٨م قمٛمر وُمٕمف اًمٜم٤مس إمم ُمديٜمتٝمؿ قمـ قمكم ، ىم٤مل: ؾم٤مر رؾمقل اهلل إمم ظمٞمؼم ، ومٚمام أشم٤مه٤م سم

 .أو إمم ىمٍمهؿ ، وم٘م٤مشمٚمقهؿ ومٚمؿ يٚمٌثقا أن اّنزم قمٛمر وأصح٤مسمف ، ومج٤مء جيٌٜمٝمؿ وجيٌٜمقٟمف 

حيٛ اهلل ورشقفف  ٕبًثـ إفٔٓؿ رجالً »وم٘م٤مل: قمٚمٞمف اًمًالم وم٤ًمء ذًمؽ رؾمقل اهلل 

٤م ، وُمدوا ، ومتٓم٤مول اًمٜم٤مس هل فٔس بٍرار ;وحيٌف اهلل ورشقفف ، يَٚتِٓؿ حتك يٍتح اهلل فف

 . (6) أقمٜم٤مىمٝمؿ...

                                                           
 . دار اطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .;55، رىمؿ : 87:  5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  (5)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت : يمامل احلقت .8>=:7، رىمؿ : :;7:  ;اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  ُمّمٜمػ (6)



 

 

 

 518  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وأسمق ُمريؿ اًمث٘مٗمل وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

. وذم ٟمٕمٞمؿ وهق اعمدائٜمل يمالم يًػم، (5)واخلزرضمل ، واًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ ، واًمٜم٤ًمئل 

 وهق صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف .

 .(6)وومٞمف ًملم رواه اًمٌزار، وومٞمف ٟمٕمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه،ىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

                                                           
 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد. >9:9، رىمؿ : 6>8:  ;ًم٤ًمن اعمٞمزان   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.54647، رىمؿ: 594: :جمٛمع اًمزوائد (6)

 حٚل أيب مريؿ ؿٔس افثٍَل 

، رىمؿ 595:  ;ىم٤مل اًمٌخ٤مري )ذم شم٤مرخيف  واًمٜم٤ًمئل واًمذهٌل وهمػمهؿ . (758:  9ذم  صم٘م٤مشمف )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن 

ًٚ ؾمٛمع قمامرًا و ؿٔس أبق مريؿ افثٍَل اددائْلٟمٞم٦م، اًمديمـ(: . دار اعمٕم٤مر  اًمٕمثام4;::  وقمٌد  ًٕٔؿروى قمٜمف  ظِٔ

 . حُٔؿاعمٚمؽ اسمٜم٤م 

 . دائرة اعمٕم٤مر  اًمٕمثامٟمٞم٦م، اًمديمـ( . 54:، رىمؿ : :54:  ;وُمثٚمف  ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

. دار اًمٌِم٤مئر، سمػموت. =89( دون شمرديد )ذم ظمالص٦م هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمخزرضمل : 67=وىم٤مل اخلزرضمل )

ت: أيب همدة(: أسمق ُمريؿ اًمث٘مٗمل ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اؾمٛمف ىمٞمس اعمدائٜمل قمـ قمامر وقمكم، وقمٜمف قمٌد اعمٚمؽ وٟمٕمٞمؿ اسمٜم٤م 

 .وثَف افًْٚئلطمٙمٞمؿ اعمدائٜمل، 

. دار اًم٘مٌٚم٦م ضمدة. ت : قمقاُم٦م وٟمٛمر اخلٓمٞم٥م( : أسمق =6>:، رىمؿ : =89:  6وىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمٙم٤مؿمػ 

 ، وزم ىمْم٤مء اًمٌٍمة.ثَٜوأيب اًمدرداء وقمٜمف قمٌد اعمٚمؽ ويٕمغم اسمٜم٤م طمٙمٞمؿ،  عظُمريؿ اًمث٘مٗمل قمـ 

وقمٌد اعمٚمؽ، وًمٞم٤ًم يٕمغم وقمٌد اعمٚمؽ، قمغم ُم٤م ذيمر هق ذم سم٘مٞم٦م يمتٌف،  ًٕٔؿأىمقل: هذا ظمٓم٠م، وم٤مسمٜم٤م طمٙمٞمؿ، 

 ٟم٤مهٞمؽ قمـ همػمه.

 احتٚد أيب مريؿ احلٍْل بٚفثٍَل 

ار اعمٕمروم٦م سمػموت(: أسمق ُمريؿ اًمث٘مٗمل اعمدائٜمل وي٘م٤مل: . د;=549، رىمؿ : 7;9:  8ىم٤مل اًمذهٌل)ذم اعمٞمزان 

، وأظمقه قمٌد اعمٚمؽ سمـ طمٙمٞمؿ. ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: أسمق ُمريؿ ىمٞمس احلٜمٗمل وظْف ًٕٔؿ بـ حُٔؿ، وقمامر. ظـ ظعيمقذم. 

 . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: أسمق ُمريؿ اًمثٗم٘مل اعمدائٜمل ىمٞمس. وىمٞمؾ: مه٤م اصمٜم٤من.ثَٜ

، وضمزم يمؾ ُمـ أيب طم٤مشمؿ وأهؾ اًمٜم٘مد وطمّتك اًمٜم٤ًمئل اًم٘م٤مئؾ أىمقل: سمٛمالطمٔم٦م اًمٓمٌ٘م٦م واًمراوي واعمروي قمٜمف

ك ؿًًٔٚ : -ومٞمام ذيمر اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م- ّّ . ٓ يٌ٘مك ُمٕمٜمك ًمٚم٘مٞمؾ< وم٤مٕىمقى أّن احلٜمٗمل أبق مريؿ احلٍْل يً

، رىمؿ 676:  56ُمّمحػ اًمث٘مٗمل، أظمٓم٠م اًمٜم٤ًمخ ومٞمف< يدل قمغم ذًمؽ أّن امإُم٤مم اسمـ طمجر ٟمٗمًف ىم٤مل )ذم اًمتٝمذي٥م 

.أىمقل: ًمٕمّٚمف أبق مريؿ ؿٔس افثٍَل: اًمٜمًخ٦م اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اًمٙمٜمك ًمٚمٜم٤ًمئل إّٟمام ومٞمٝم٤م (5494: 

 حتريػ ُمـ اًمٜمقاص٥م ُم٘مّمقد< شمًؽمًا قمغم ضمٌـ اًمًٚمػ . 
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اًمدارىمٓمٜمل: أسمق ُمريؿ وأسمق ُمريؿ صم٘م٦م وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن وهمػممه٤م. وأُّم٤م ىمقل 

. أو جمٝمقًٓ يروي قمـ قماّمرقمٜمك ٖمػم واوح اعمراد < ومٚمٕمّٚمف . ومهـاًمث٘مٗمل قمـ قماّمر جمٝمقل.ا

 . (5)ر ٓ يّمح قمٜمك ُم٤م طمٙم٤مه قمٜمف اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل:  أّن طمديثف قمـ ظمّمقص قماّم 

٘مد ٚماسمـ طمجر وإًم٤ٌمّن وُمـ شمٌٕمٝمام أّن أسم٤م ُمريؿ جمٝمقل، ومقاء طمٙمؿ هبذا يتْمح ظم

ص٤مًمح احلدي٨م ًمٞمس وُمثٚمف اشمْمح أٟمف ًمٞمس يمذًمؽ< ؾمٞمام أّن أسم٤م داود اطمت٩م سمف ذم ؾمٜمٜمف، 

 غم ُم٤م ضمزم سمف ذم رؾم٤مًمتف ٕهؾ ُمٙم٦م .قمسم٤معمؽموك، 

طمدي٨م أيب ُمريؿ قمـ صححقا مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وطمًٌؽ ذم دومع هذا اخلقاء، أّن 

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ذم ظمّمقص رواي٦م أيب ُمريؿ طمدي٨م اًمٖمدير  قمكم<

 .(7). وىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: رواه أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت (6)ُمـ ُمًٜمد أمحد: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

وىم٤مل اًمذهٌل ذم سمٕمض ُم٤م رواه أسمق ُمريؿ: إؾمٜم٤مده ٟمٔمٞمػ واعمتـ ُمٜمٙمر. وؾمٞم٠ميت يمؾ  

 .وىمد ُم٣م سمٕمْمف ،هذا ذم حم٤مًمف ُمـ اًمٗمّمقل أشمٞم٦م 

  

                                                           
. ت : :6;;، رىمؿ : ;4>:  6. اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اهلٜمد. اعمٖمٜمل ًمٚمذهٌل 5494، رىمؿ : 676:  56هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (5)

 قمؽم .

 . دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة .5754، رىمؿ : 585:  ٤6ميمر( ُمًٜمد أمحد )ؿم  (6)

 . وومٞمف : وزاد اًمراوون .>58:6، رىمؿ : ;54:  =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (7)
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 افىريؼ افتٚشع: ابـ ظٌٚس

 اإلشْٚد إول: ظّرو بـ مّٔقن ظْف .

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان اًم٘مٓمٞمٕمل، سمٌٖمداد ُمـ 

أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، صمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، 

 جل٤مًمس قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس، إذ أشم٤مه شمًٕم٦م رهط، سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إّّن صمٜم٤م أسمق سمٚم٩م، صمٜم٤م قمٛمرو 

وم٘م٤مًمقا: ي٤م اسمـ قم٤ٌمس، إُم٤م أن شم٘مقم ُمٕمٜم٤م، وإُم٤م أن ختٚمق سمٜم٤م ُمـ سملم ه١مٓء، ىم٤مل: وم٘م٤مل اسمـ 

قم٤ٌمس: سمؾ أٟم٤م أىمقم ُمٕمٙمؿ، ىم٤مل: وهق يقُمئذ صحٞمح ىمٌؾ أن يٕمٛمك، ىم٤مل: وم٤مسمتدءوا 

قسمف وي٘مقل: أ  وشمػ وىمٕمقا ذم رضمؾ ًمف ومتحدصمقا ومال ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمقا: ىم٤مل: ومج٤مء يٜمٗمض صم

سمْمع قمنمة ومْم٤مئؾ ًمٞم٧ًم ٕطمد همػمه، وىمٕمقا ذم رضمؾ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ش ٕبًثـ رجاًل ٓ خيزيف اهلل أبدًا، حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل ورشقفف» وؾمٚمؿ: 

  وم٤مؾمتنم  هل٤م ُمًتنم ....

 . وؾمٞم٠ميت سمٓمقًمف. (5) . وواوم٘مف اًمذهٌلهذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مدىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 اإلشْٚد افثٚين: شًٔد بـ جٌر ظْف .

أظمرج اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمٙمػم، ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ريض اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل: سمٕم٨م 

ف، ومٚمام يم٤من ُمـ اًمٖمد، سمٕم٨م رؾمقل اهلل إمم ظمٞمؼم، أطمًٌف أسم٤م سمٙمر، ومرضمع ُمٜمٝمزُم٤ًم وُمـ ُمٕم

ٕظىغ افرايٜ »، جيٌـ أصح٤مسمف، وجيٌٜمف أصح٤مسمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: قمٛمر، ومرضمع ُمٜمٝمزُم٤مً 

، ومث٤مر شٓ يرجع حتك يٍتح اهلل ظِٔف ،ف اهلل ورشقفف، حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌّ ؽدا رجالً 

 .(6)اًمٜم٤مس 

 ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م ..وىمد أىمقل: سمٕمض رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وسمٕمْمٝمؿ وٕمٗمقا، 

                                                           
 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .8:96، رىمؿ : 587:  7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .9584، رىمؿ : ;76:  55ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حمٗمقظ زيـ اهلل(  (6)
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 .شٔد صٌٚب أهؾ اجلّْٜ يؼ افًٚذ: احلًـ افىر

أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ هٌػمة سمـ يريؿ ىم٤مل: ظمرج إًمٞمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم، 

رـف فَد ـٚن ؾُٔؿ بٕٚمس رجؾ مٚ شٌَف إوفقن، وٓ يد»وقمٚمٞمف قمامُم٦م ؾمقداء وم٘م٤مل: 

 .ش أخرون

رجال حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل  ٕظىغ افرايٜ ؽداً »رؾمقل اهلل ىم٤مل:  وإنّ 

طمتك  -يٕمٜمل رايتف  -وم٘م٤مشمؾ ضمؼميؾ قمـ يٛمٞمٜمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ ي٤ًمره، صمؿ ٓ شمرد ش ورشقفف

ؾمٌٕمامئ٦م درهؿ أظمذه٤م ُمـ قمٓم٤مئف، يم٤من أراد  إّٓ  ، وٓ درمه٤مً يٗمتح اهلل قمٚمٞمف، ُم٤م شمرك ديٜم٤مراً 

 .(5)ٕهٚمف  ٌت٤مع هب٤م ظم٤مدُم٤مً أن ي

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، همػم اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ، وهق صم٘م٦م صدوق، يمام أّن يقٟمس 

اٟمٗمرد سم٤مٓطمتج٤مج سمف ُمًٚمؿ دون اًمٌخ٤مري، وأمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وطمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد 

 ثؾ هذا امإؾمٜم٤مد . يّمححقن ُمهمػمهؿ، إًم٤ٌمّن وو

  

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 798>، رىمؿ : :85:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ) ت : إرٟم١موط(  (5)
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 افىريؼ احلٚدي ظؼ: ظّران بـ احلهغ

د اًمٕمزيز، صمٜم٤م رضار سمـ سد أسمق ٟمٕمٞمؿ، صمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌ

حمٛمد سمـ قمكم اًمًٚمٛمل، قمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر، قمـ رسمٕمل سمـ طمراش، ىم٤مل حمٛمد: وًمق أّن 

» ىمٚم٧م إّّن ىمد ؾمٛمٕمتف ُمـ رسمٕمل ًمّمدىم٧م، قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

 .(5)وم٠مقمٓم٤مه٤م قمٚمٞم٤مش ورشقفف ٕظىغ افرايٜ ؽدًا رجالً حيٛ اهلل ورشقفف، وحيٌف اهلل

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اسمـ سد< ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ومٞمف: صدوق، ص٤مطم٥م ىمرآن 

 . هـوومرائض، يٙمت٥م طمديثف، وٓ حيت٩م سمف. ا

 ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه ًمٚمٛمت٤مسمٕمف وآؾمتِمٝم٤مد< ًمّمالطمٞم٦م ُمثٚمف ًمذًمؽ .

وم٘مد شمقسمع سمام أظمرضمف امإُم٤مم اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ ُمقؾمك ؿمػمان 

، صمٜم٤م أمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌل، صمٜم٤م احلًـ سمـ ص٤مًمح إؾمقد، صمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ اًمراُمٝمرُمزي

 .(6)ىمرم، قمـ ُمٜمّمقر سمف ُمثٚمف 

يمام ىمد شمقسمع سمام أظمرضمف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمرازي، صمٜم٤م حمٛمد 

 . (7)سمـ محٞمد، صمٜم٤م ه٤مرون سمـ اعمٖمػمة، قمـ قمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس، قمـ ُمٜمّمقر

صم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمه، و وهق اًمرازي،ٛمد سمـ محٞمد، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ حمىمٚم٧م: 

 . < ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤متووٕمٗمف مج٤مقم٦م

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل. 8=9، رىمؿ : ;67:  >5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (5)

 ٦م اسمـ شمٞمٛم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل. . ُمٙمت9ٌ=9، رىمؿ : ;67:  >5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل. :=9، رىمؿ : ;67:  >5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن اًمٙمٌػم  (7)
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 افىريؼ افثٚين ظؼ: أبق شًٔد اخلدري

أظمرج أمحد واًمٌزار وأسمق يٕمكم ووو ىم٤مًمقا واًمٚمٗمظ ٕمحد: طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمـ 

ٕمجكم، اعم٘مدام، وطمجلم سمـ اعمثٜمك، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمّمٛم٦م اًم

مـ »رؾمقل اهلل أظمذ اًمراي٦م ومٝمزه٤م، صمؿ ىم٤مل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري، ي٘مقل: إنّ 

  ؟!!.شيٖخذهٚ بحَٓٚ

 .شأمط»ومج٤مء ومالن وم٘م٤مل: أٟم٤م، ىم٤مل: 

 .شأمط»صمّؿ ضم٤مء رضمؾ، وم٘م٤مل: 

ش ..: هٚك يٚ ظعٓٚ رجالً ٓ يٍرّ وافذي ـّرم وجف حمّد ٕظىّْٔ »ىم٤مل اًمٜمٌل:  صمؿّ 

قمٚمٞمف ظمٞمؼم وومدك، وضم٤مء سمٕمجقهتام وىمديدمه٤م. ىم٤مل ُمّمٕم٥م: وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك ومتح اهلل 

 سمٕمجقهت٤م وىمديده٤م. 

  . (5)ىم٤مل حم٘م٘مف محزة اًمزيـ: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

أظمرضمف مجع ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م، قمغم أّن ومٞمام أظمرضمف أمحد حتريٗم٤ًم سم٢مهب٤مم ىمٚم٧م: 

زهػم، طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ،  إؾمامء< وم٘مد رواه أسمق يٕمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمّمٛم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ي٘مقل: أظمذ رؾمقل اهلل اًمراي٦م 

واًم٤ٌمىمل ش أُمط»، ومج٤مء اًمزسمػم وم٘م٤مل: أٟم٤م، وم٘م٤مل: شُمـ ي٠مظمذه٤م سمح٘مٝم٤م؟»ومٝمزه٤م صمؿ ىم٤مل: 

 . ـ اًمٓمرقمم٤ّم ُم٣م ُم ُمثٚمف، واعمٌٝمامن اًم٤ٌمىمٞم٤من مه٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر يمام ٓ خيٗمك

 .(7)ىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد 

                                                           
 . دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة  .554:8، رىمؿ : 98:  54ُمًٜمد أمحد )حت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ومحزة اًمزيـ( (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .54646، رىمؿ : 595:  :جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ. :578، رىمؿ : ==8:  6ُمًٜمد أيب يٕمكم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (7)
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 ش.ف اهلل ورشقفف، وحيٛ اهلل ورشقفف حيٌّ »ديٞ: ح ؾَف

 أمّهٝم٤م :أؿمٞم٤مء قمّدة ه٤مك 

يٙم٤مد يٙمقن ُمتقاشمرًا  -ظمالل يمثرة ـمرىمف-< ومٚم٘مد اشّمْمح أّٟمف إوػ: تقاتر احلديٞ

ُمروي قمـ اصمٜمل قمنم  قمـ ٟمٌل احلٙمٛم٦م واًمرمح٦م، سمؾ هق يمذًمؽ ذم طم٤ًمب آطمتامل< ومٝمق

ًٚ صح٤مسمٞم٤ًم سم٠ميمثر ُمـ  < رضورة أّن اعمقضم٥م ًمٚمٕمٚمؿ ، وُمٕمف حيّمؾ اًمتقاشمر ظؼيـ ضريَ

ؾمٞمام ُمع شمٚمّ٘مل إُّم٦م اًمٕم٤مدة حتٞمؾ شمقاـمقء يمؾ ه١مٓء قمغم اًمٙمذب< ومٝمق إذن ُمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ< 

 . ًمف سم٤مًم٘مٌقل< إذ مل يًع طمتك اًمٜمقاص٥م رّده وضمحده وإٟمٙم٤مره

ف، أو طم٤مّط ُمـ ىمدره، ذط وصقل اًمٌٞم٤من< يمٗمر ُمٌٖمض قمكّم أو ؾم٤مسمّ افثٕٜٚٔ: 

سمٞم٘ملم ، وضمحد ُم٤م هق ُمٕمٚمقم قمٜمٝمام رضورة  ذم هذا احلدي٨مًمٚمزوُمف شمٙمذي٥م اهلل ورؾمقًمف 

 سمٜمحق ُمٌلم .

قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌل دون إُّم٦م هبذه اعمٜم٘م٦ٌم< إذ مل يتقاشمر هذا  شمٗمرّد قمكّم  افثٚفٞ: 

قمٚمٞمٝمؿ قا أهؾ اًمٙم٤ًمء، وهق ؾمٞمدهؿ ذم همػمه أسمدًا< إّٓ أن يٙمقٟم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٜمٌل اًمًالم 

 -ٟم٤مهٞمؽ قمـ همػمه-اطمت٩ّم اًمِمٞمٕم٦م أٟم٤مر اهلل سمره٤مّنؿ هبذا احلدي٨م اعمتقاشمر وًم٘مد 

ؾام وؾمٞم٤مدشمف قمغم اًمٜم٤مس< وطمًٌٜم٤م ىمقل قمٛمر: قمٚمٞمف اًمًالم ًمٚم٘مقل سمٕمّمٛم٦م اعمقمم قمكم 

 . يقمئذ أحٌٌٝ اإلمٚرة ؿط إّٓ 
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 :فٔؾ تٚم ظذ ظهّٜ ظعاحلديٞ د

..< أّٟمف اًمٙم٤مُمٚم٦م، سمٜمحق ُمٓمٚمؼ ٓزم طم٥م اهلل ورؾمقًمف ًمِمخص سمٕمٞمٜمف هبذه اًمدرضم٦م

< وهق ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م قمٜمدٟم٤مذاشم٤ًم وشمٙمقيٜم٤ًم، ُمـ اعمّمٓمٗملم اعمجتٌلم اعمخٚمّملم، سمٗمتح اًمالم، 

 .اًمٙم٤مُمؾ إذ اًمٕمّمٛم٦م ٓزم همػم ُمٗم٤مرق هلذا احل٥م

حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، طمدصمٜم٤م يدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜمل 

ظم٤مًمد سمـ خمٚمد، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، طمدصمٜمل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمٛمر، قمـ 

ًٚ ؾَد آذٕتف  إنّ »قمٓم٤مء، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:  اهلل ؿٚل: مـ ظٚدى يل وفٔ

ّٛ إيل مّٚ اؾسوٝ ظِٔف، ومٚ يزال ظٌد ي بٚحلرب، ومٚ تَرب إيل ظٌدي بقء أح

، ؾ٘ذا أحٌٌتف ـْٝ شًّف افذي يًّع بف، وبكه افذي فك أحٌّ حتّ بٚفْقاؾؾ  يتَرب إيلّ 

يٌك بف، ويده افتل يٌىش هبٚ، ورجِف افتل يّق هبٚ، وإن شٖفْل ٕظىْٔف، وفئـ 

 اهـ.(5)...ش اشتًٚذين ٕظٔذٕف

< ًمٙمامل احل٥م ًمف< سمٞم٤مٟمف أّن أىمقل: وشم٘مري٥م آؾمتدٓل، اًم٘مٓمع سم٤مٕومم ذم قمكمّ 

ٌّف اهلل شمٕم٤ممم إذا شم٘مرّب إًمٞمف سم٤مًمٜمقاومؾ واًمٓم٤مقم٤مت، ًمٙمـ ًمٞمس إُمر يمذًمؽ ُمع  اًمٕمٌد إّٟمام حي

، ومٝمق وإن يم٤من أّول اًمٕم٤مسمديـ سمٕمد اًمٜمٌل، إّٓ أّن إُمر ُمٕمف اصٓمٗم٤مء واضمت٤ٌمء قمكمّ 

مٚ : »ىم٤ملوش ٕٚجٚه»أو: ش مٚ إٔٚ إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚه»: واؾمتخالص..< ىم٤مل اًمٜمٌل

ٓ حيؾ ٕحد أن جيْٛ دم »وىم٤مل:  شوفُـ اهلل أدخِف وأخرجُؿ خرجتُؿ،إٔٚ أدخِتف وأ

 ،  وؾمٞم٠ميت هق وهمػمه ُمٗمّماًل..  أو يمام ىم٤مل شهذا ادًجد ؽري وؽر ظعّ 

، وشمقومٞم٘مف، وظهّتفشمٕم٤ممم ًمٕمٌده، متٙمٞمٜمف ُمـ ـم٤مقمتف،  ٜ اهللوحمٌّ ىم٤مل امإُم٤مم اًمٜمقوي: 

ُم٤ٌمدهي٤م، وأُّم٤م هم٤ميتٝم٤م< ومٙمِمػ وشمٞمًػم أًمٓم٤مومف، وهدايتف، وإوم٤مو٦م رمحتف قمٚمٞمف< هذه 

ؾ٘ذا أحٌٌتف »احلج٥م قمـ ىمٚمٌف طمتك يراه سمٌّمػمشمف، ومٞمٙمقن يمام ىم٤مل ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 . (6)إمم آظمره هذا يمالم اًم٘م٤ميضش ـْٝ شًّف افذي يًّع بف وبكه...

                                                           
 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس .946:، رىمؿ : 549:  >صحٞمح اًمٌخ٤مري  (5)

 ث، سمػموت .. دار إطمٞم٤مء اًمؽما595:  59ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  (6)
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ُم٘مّمقد امإُم٤مم اًمٜمقوي سم٘مقًمف: وقمّمٛمتف. اًمٕمّمٛم٦م اجلزئٞم٦ّم احل٤مصٚم٦م أىمقل: 

 ُمدومققم٦م قمـ يمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمد اخلّٓم٤مئلم سمٕمد شمٕم٤مـمل سم٤مًمٓم٤مقم٤مت واًمٜمقاومؾ وهل همػم

اًمٓم٤مقم٤مت سم٤مًمٜمقاومؾ وهمػمه٤م، ومٙمؿ ُمـ قم٤مسمد ظم٤مـمكء ذم رء، هق  ُمٕمّمقم ُمـ اًمزٟم٤م، 

وآظمر ُمـ ذب اخلٛمر، وآظمر ُمـ أيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ، وأظمر ُمـ ؾمٗمؽ اًمدم سمٖمػم طمّؼ 

 وهٙمذا ..

ٞم٦م، ًمٙمـ دون وهل أي اًمٕمّمٛم٦م هبذا اعمٕمٜمك: ُمٚمٙم٦م متٜمع ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ اضمؽماح اعمٕمّم

 ؾمٚم٥م آظمتٞم٤مر .

وهل قمغم ٟمققملم: ُمٓمٚم٘م٦م يمام قمٜمد إٟمٌٞم٤مء وآوصٞم٤مء، وضمزئّٞم٦م : ذم رء دون 

 آظمر، يمام ذم يمثػم ُمـ اًمّم٤محللم . 

ًمٙمٜمٝم٤م قمٜمد اعمقمم قمكّم قمّمٛم٦م شم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م ، ًمٚمٜمص اًمٔم٤مهر أّن طم٥م اهلل ورؾمقًمف ًمف 

هلل ورشقفف ، وحيٛ اهلل حيٌف ا» ، ذم أقمغم اًمدرضم٤مت اعمتّمقرة= شمقاشمر:قمٚمٞمف اًمًالم

ومال ُمٜم٤مص ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمٕمّمٛم٦م وٓ حمٞمد قمـ ذًمؽ ..، ؾمٞمام ُمع ٟمص طمدي٨م  شورشقفف

 . صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿاهلل سمٕمد رؾمقل اهلل إمم اًمٓمػم أّن قمٚمٞم٤ًم أطم٥ّم اخلٚمؼ 
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 دم ـّؾ ادقاؿػ ظّع صٚحٛ رايٜ رشقل اهلل

 افىريؼ إّول: شًد بـ أيب وؿٚص

سمـ قمـ ؾمٕمد حل٤ميمؿ سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ُم٣م ُم٤م أظمرضمف ا

: ي٤م هذا، قمالم شمِمتؿ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟! أمل يٙمـ أول ُمـ ىم٤مل عمـ يِمتؿ قمٚمٞم٤مً أيب وىم٤مص 

أؾمٚمؿ؟!. أمل يٙمـ أّول ُمـ صغم ُمع رؾمقل اهلل؟! أمل يٙمـ أزهد اًمٜم٤مس؟! أمل يٙمـ أقمٚمؿ 

أمل يُـ صٚحٛ رايٜ اسمٜمتف؟!  اًمٜم٤مس؟! وذيمر طمتك ىم٤مل: أمل يٙمـ ظمتـ رؾمقل اهلل قمغم

 ... .رشقل اهلل دم ؽزواتف

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف 

 اهـ. .(5)اًمذهٌل قمغم ذط ُمًٚمؿ وم٘مط

 ىمٚم٧م: وًمف ؿم٤مهد ..

ٌّٚس   افىريؼ افثٚين: شًٔد بـ جٌر ظـ ابـ ظ

٤م ؾمٞم٤مر سمـ طم٤مشمؿ، ىم٤مل: ٟم٤م ىم٤مل: صمٜم( 685)ُم٣م أّول اعمدظمؾ ُم٤م أظمرضمف امإُم٤مم أمحد 

ضمٕمٗمرسمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: ٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م قمٌد 

 اهلل، ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ راي٦م رؾمقل اهلل؟!. 

ىم٤مل: ومٜمٔمر إزّم وىم٤مل: يم٠مّٟمؽ رظمل اًم٤ٌمل، ومٖمْم٧ٌم وؿمٙمقشمف إمم إظمقاٟمف ُمـ اًم٘مراء 

 ىمٚم٧م: أٓ شمٕمجٌقن ُمـ ؾمٕمٞمد؟!. 

طم٤مُمؾ راي٦م رؾمقل اهلل؟!. ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: إّٟمؽ ًمرظمل اًم٤ٌمل،  إّّن ؾم٠مًمتف: ُمـ يم٤من

 ىم٤مًمقا: أرأي٧م طملم شم٠ًمًمف وهق ظم٤مئػ ُمـ احلج٤مج ىمد ٓذ سم٤مًمٌٞم٧م..< يم٤من طم٤مُمٚمٝم٤م قمكّم.

٤ٌّمس:    .(6)إشْٚده حًـىم٤مل: وّص قم

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 564:، رىمؿ : 5;9:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (5)

٤ٌّمس(  (6)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .55:7، رىمؿ : 4>::  6ومْم٤مئؾ أمحد ) حت٘مٞمؼ: وّص قم
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ذم اعمًتدرك قمـ أمحد، ُمثٚمف< وزاد: ىم٤مل ؾمٕمٞمد: هٙمذا ( 849)وأظمرضمف احل٤ميمؿ 

 . ىمٚم٧م: يِمٝمد ًمف ..(5) صحٔح اإلشْٚد: ؾمٛمٕمتف ُمـ اسمـ قم٤ٌمس. وىم٤مل

 افىريؼ افثٚفٞ: مًٌد اجلْٓل   

 )اًم٘مٞمز صم٘م٦م خ م(أظمرج اسمـ ؾمٕمد واًمٌالذري وهمػممه٤م ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م روح سمـ قم٤ٌمدة 

ىم٤مل:  )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(، قمـ ُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر)اًمٕمقذي صم٘م٦م سم٢مـمالق(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م سمًٓم٤مم سمـ ُمًٚمؿ 

: ُمـ يم٤من ص٤مطم٥م راي٦م رؾمقل اهلل؟!. ىم٤مل: إّٟمؽ م()اًمِمٝمٞمد، صم٘م٦م خ ىمٚم٧م ًمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

: أٟم٤م )سمـ ؾمػميـ إٟمّم٤مري صم٘م٦م خ م(جلٝمٜمل اوم٘م٤مل زم ُمٕمٌد  )أي أّٟمؽ همػم ُمدرك أٟمٜم٤م ذم شم٘مّٞم٦م( ًمرظمق اًمٚم٥ٌم

ؾ٘ذا ـٚن افَتٚل أخذهٚ ظّع بـ أيب أظمؼمك، يم٤من حيٛمٚمٝم٤م ذم اعمًػم اسمـ ُمٞمنة اًمٕمٌز، 

 .(6)ضٚفٛ ريض اهلل ظْف

 صحٞمح دون يمالم .أىمقل: إؾمٜم٤مده 

ٌّٚس   افىريؼ افرابع: مًَؿ ظـ ابـ ظ

)قمٌد اًمقه٤مب سمـ اعم٤ٌمرك، صم٘م٦م أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مت إٟمامـمل

أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  )أمحد سمـ احلًـ اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(أٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ سمـ ظمػمون طم٤مومظ إُم٤مم(

)حمٛمد سمـ أمحد، أٟم٤م أسمق قمكم سمـ اًمّمقا  ظ، ُمًٜمِد اًمٕمراق()قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد إُمقي، صم٘م٦م طم٤مومسمنمان 

ٟم٤مقمقن سمـ ؾمالم  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(ٟم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  حمدث طمج٦م صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(

)سمـ قمتٞم٦ٌم،  ، قمـ احلٙمؿ)اًم٘م٤ميض إسمراهٞمؿ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صدوق، ًمٞمٜمف إيمثر(أٟم٤م أسمق ؿمٞم٦ٌم )اًم٘مرر، صم٘م٦م م( 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن راي٦م اعمٝم٤مضمريـ يم٤مٟم٧م ُمع  )سمـ سمجرة، صم٘م٦م(قمـ ُم٘مًؿ  م( صم٘م٦م إُم٤مم سم٢ممج٤مع، خ

قمكّم ذم اعمقاىمػ يمّٚمٝم٤م يقم سمدر ويقم أطمد ويقم ظمٞمؼم ويقم إطمزاب ويقم ومتح ُمٙم٦م ومل 

 .(7)يزل ُمٕمف ذم اعمقاىمػ يمٚمٝم٤م

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .9::8، رىمؿ : ;58:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (5)

. دار ص٤مدر ، 69: 7.  دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد  86، رىمؿ: :54: 6أٟم٤ًمب إذا   (6)

 سمػموت.

 . دار اًمٗمٙمر .6;: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (7)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى أيب ؿمٞم٦ٌم، ضمد 

و  سم٤مسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم< طمدث قمٜمف ؿمٕم٦ٌم وهق أيمؼم ُمٜمف، وٓ حيدث إّٓ ص٤مطم٥م اعمّمٜمػ اعمٕمر

مٚ . وىم٤مل امإُم٤مم يزيد سمـ ه٤مرون إيكم: صدوق ـتٌٝ ظْفقمـ صم٘م٦م. وىم٤مل: أسمق طم٤مشمؿ: 

اهـ. .. وىم٤مل اسمـ قمدي: ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م وهق وٕمٞمػؿٙ ظذ افّْٚس رجؾ أظدل مْف

 وم٢مّٟمف يِمٝمد ًمف قمدا ُم٤م ُمّر.. ًمٙمـ مل يٜمٗمرد ومٞمام سم٤من< أيْم٤ًم ،وٕمٗمف ىمٚم٧م: هٜم٤مك ُمـ 

ٌّٚس  افىريؼ اخلٚمس: ظُرمٜ ظـ ابـ ظ

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: طمدصمٜمل أسمق قمٛمرو حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمزاهد ص٤مطم٥م صمٕمٚم٥م إُمالءً 

، صمٜم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)صم٘م٦م جمٛمع قمٚمٞمف(سمٌٖمداد

)اًم٘مرر، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، يٙمت٥م ـ ومْم٤مًم٦م ، طمدصمٜمل اعمٗمْمؾ سم)صم٘م٦م صدوق(اعمٍمي

)امإُم٤مم اعمٗمن ، قمـ قمٙمرُم٦م )اًمذهكم صم٘م٦م ، شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف، خ م(، طمدصمٜمل ؾمامك سمـ طمربطمديثف خ(

فًّع أربع خهٚل فًٔٝ ٕحد: هق أول »، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: صم٘م٦م خ م(

فقاؤه مًف دم ـّؾ زحػ، وافذي ظريب وأظجّل صّذ مع رشقل اهلل، وهق افذي ـٚن 

 ش. صز مًف يقم ادٓراس، وهق افذي ؽًِف وأدخِف ؿزه

 .(5)ىم٤مل اًمذهٌل: ومٞمف زيمري٤م سمـ حيٞمك اًمقىم٤مر وهق ُمتٝمؿ

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، وُمـ أراد دًمٞماًل قمغم أّن اًمذهٌل هير  سمام ٓ يٕمر ، ومحًٌف 

قه ، ويمذًمؽ احل٤مومظ اسمـ هذا، ومزيمري٤م وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن. وىم٤مل يمّؾ ُمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ وأسم

طمجر: صدوق . ومل يٓمٕمـ ومٞمف ُمـ أطمد ذم إوًملم وٓ أظمريـ. روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ 

؟!!!. وأي٤ًم يم٤من< ومٝمؾ ُمـ ؿمّؽ ذم شمقاشمر ي٤م ذهٌّل  إئٛم٦م اًمث٘م٤مت. ومٛمـ أيـ ضم٤مءشمف اًمتٝمٛم٦م

 ؟!!!. هذه اخلّم٤مل إرسمع قمـ قمكمّ 

طمجر ُمٜم٘مقر، ومٞمف ُم٤مء،  ذاك اًمٞمقماعمٝمراس هق يقم أطمد، يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم يقم و

 يتقو٠مون ُمٜمف وينمسمقن، واًمتًٛمٞم٦م اؾمتٕم٤مرة قمـ ُمٜم٘مقر احلجر اًمذي هترس ومٞمف احلٌقب. 

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.6>89، رىمؿ:  564: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ   (5)
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 افىريؼ افًٚدس : جٚبر بـ شّرة )ظع صٚحٛ رايٜ افٌْل يقم افَٔٚمٜ( 

أٟم٤م أسمق  )اًمًٚمٛمل صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد اًمٙمريؿ سمـ محزة وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

 )صدوق(أٟم٤م أسمق قمٛمر حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمًلم اًمٜم٤مومذ  إُمالءً  ٦م()إُم٤مم صم٘مسمٙمر اخلٓمٞم٥م

ٟم٤م  )صم٘م٦م طم٤مومظ صم٧ٌم م(ٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مّن )صم٘م٦م إُم٤مم(ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمّمٗم٤مر

)ص٤مًمح، ٟمٕمؿ اًمرضمؾ، يٙمت٥م ٟم٤م ٟم٤مصح سمـ قمٌد اهلل اعمحٚمٛمل )صم٘م٦م، مل يٙمـ يٙمذب خ(إؾمامقمٞمؾ سمـ إسم٤من

قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل ىمٞمؾ ي٤م  )صم٘م٦م صدوق، خ م(سمـ طمرب قمـ ؾمامك طمديثف، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض(

مـ محِٓٚ دم افدٕٔٚ  مـ ظًك أن حيِّٓٚ إّٓ »:رؾمقل اهلل ُمـ حيٛمؾ رايتؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل 

 .(5)شظع بـ أيب ضٚفٛ

أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ سمـ ىمٌٞمس أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب اًمٕمالء أٟم٤م وأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل: 

ٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن ٟم٤م أمحد سمـ طم٤مزم سمـ ايب همرزة ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسمق حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ٟم٤م ظمٞمث

 . (6)سمف ُمثٚمف أسم٤من

 أىمقل: يمٚمٝمؿ طمتك إؾمامقمٞمؾ، صم٘م٤مت أهؾ صدق دون يمالم.

)إهقازي طمدصمٜم٤م قمٌدان سمـ أمحدىم٤مل:  -واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مّن-وأظمرضمف اًمٌزار واًمٓمؼماّن

 .(7)سمف ُمثٚمف ؾ سمـ أسم٤منصمٜم٤م إؾمامقمٞم، )اًمرازي صم٘م٦م صدوق خ(، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمكصم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، ؾمقى ٟم٤مصح ، وهق ص٤مًمح سم٢ممج٤مع ، ًمٞمس 

٤ٌّمن. وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: يم٤من ُمـ اًمٕم٤مسمديـ.  سم٤مًم٘مقي ًمٖمٚم٦ٌم اًمّمالح قمٚمٞمف، ىم٤مًمف اسمـ طم

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد أٟم٤م وًمف ؿم٤مهد أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

ٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ  )اًمٍمسي(أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل  أيب ىم٤مٓ أٟم٤م

)اًمٗمرُم٤م ُمديٜم٦م ؾم٤مطمٚمّٞم٦م ذم أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار ٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ خمٚمد سم٤مًمٗمرُم٤م 

ٟم٤م اسمـ أيب اًمني ٟم٤م اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ اسمٞمف ىم٤مل ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ؾم٠مًم٧م  ُمٍم(

                                                           
 .9;: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (5)

 .8;: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (6)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة.:647، رىمؿ: ;68: 6ًٚمٗمل( اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)محدي اًم  (7)
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صٚحٛ فقائل دم دار »: أُمل ُمـ ص٤مطم٥م ًمقاءك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مل ويبرؾمقل اهلل وم٘مٚم٧م سم٠م

 . (5)شافدٕٔٚ وأومٚ إػ ظع بـ أيب ضٚفٛ

، ـمٕمـ ومٞمف< ًمروايتف ظمؼمًا حمٛمد سمـ ظمزيٛم٦م سمـ خمٚمدأىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى 

ُمٙمذوسم٤ًم قمـ هِم٤مم سمـ قماّمر. ىم٤مًمف اًمذهٌل. وًمٕمّٚمف ؿمٞمخ اًمٓمح٤موي اًمث٘م٦م ىمد طمّر  سمٖمْم٤ًم 

 ًمٕمكّم ، ومٚمٞمٜمٔمر .

 فىريؼ افًٚبع : مرشؾ ؿتٚدة افهحٔحا

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  )اخلٗم٤م  صم٘م٦م م(: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مءهـ( 674)اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل

ظع بـ أيب ضٚفٛ ـٚن صٚحٛ  نّ إ: )صم٘م٦م إُم٤مم خ م( ، قمـ ىمت٤مدة)صم٘م٦م خ م( ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م

 .(6)منٓد ودم ـّؾ ، فقاء رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يقم بدر 

 ؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ .ىمٚم٧م: إ

اًمزسمدة : هٜم٤مك ـمرق أظمرى هلذا اعمٕمٜمك ، ُم٣م سمٕمْمٝم٤م ، جمٛمققمٝم٤م يقرث اًم٘مٓمع 

 سم٤مًمّمدور.

  

                                                           
 .9;: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (5)

 ، بروت.دار ص٤مدر  .67: 7ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   (6)
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 ومْف ؿؤٜ ادٌٔٝ دم ؾراصف حديٞ جٚمع دم ؾوٚئؾ ظع 

 ، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م)اًمِمٞم٤ٌمّن صم٘م٦م قم٤مسمد ُمت٠مًمف، خ م(: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد هـ(685)ىم٤مل أمحد 

)حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ ، طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩ماهلل اًمٞمِمٙمري، طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ ومقق اًمقصػ، خ م()اًمقو٤مح سمـ قمٌد 

، )إزدي ، صم٘م٦م قم٤مسمد، خ م(طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، اًمٗمزاري، صم٘م٦م، ٓ يث٧ٌم ىمقل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر(

ىم٤مل: إّّن جل٤مًمس إمم اسمـ قم٤ٌمس، إذ أشم٤مه شمًٕم٦م رهط، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أسم٤م قم٤ٌمس، إُّم٤م أن شم٘مقم 

قم٤ٌمس: سمؾ أىمقم ُمٕمٙمؿ، ىم٤مل: وهق يقُمئذ  أْن خيٚمقٟم٤م ه١مٓء، ىم٤مل: وم٘م٤مل اسمـُمٕمٜم٤م، وإُّم٤م 

صحٞمح ىمٌؾ أن يٕمٛمك، ىم٤مل: وم٤مسمتدءوا ومتحدصمقا، ومال ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمقا، ىم٤مل: ومج٤مء يٜمٗمض 

ٕبًثـ »صمقسمف، وي٘مقل: أ  وشمػ، وىمٕمقا ذم رضمؾ ًمف قمنم، وىمٕمقا ذم رضمؾ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل: 

أيـ » ىم٤مل: وم٤مؾمتنم  هل٤م ُمـ اؾمتنم ، ىم٤مل: ش  رشقففٓ خيزيف اهلل أبدًا، حيٛ اهلل و رجالً 

؟!. ىم٤مًمقا: هق ذم اًمرطمك يٓمحـ، ىم٤مل: وُم٤م يم٤من أطمديمؿ ًمٞمٓمحـ، ىم٤مل: ومج٤مء وهق ش ظع

أرُمد ٓ يٙم٤مد يٌٍم، ىم٤مل: ومٜمٗم٨م ذم قمٞمٜمٞمف، صمّؿ هز اًمراي٦م صمالصم٤ًم، وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مه، ومج٤مء سمّمٗمٞم٦م 

 سمٜم٧م طمٞمل. 

سمٙمر(، ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤ًم ظمٚمٗمف، وم٠مظمذه٤م ُمٜمف، ىم٤مل: صمّؿ سمٕم٨م ومالٟم٤ًم سمًقرة اًمتقسم٦م )=أسمق 

أّيُؿ يقافْٔل دم » ف: ىم٤مل: وىم٤مل ًمٌٜمل قمٛمّ ش ٓ يذهٛ هبٚ إّٓ رجؾ مْل، وإٔٚ مْف» ىم٤مل: 

أٟم٤م أواًمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م »؟!. ىم٤مل: وقمكّم ُمٕمف ضم٤مًمس، وم٠مسمقا، وم٘م٤مل قمكم: شافدٕٔٚ وأخرة 

أىمٌؾ قمغم رضمؾ ُمٜمٝمؿ،  ، ىم٤مل: ومؽميمف، صمؿشإٔٝ وفٔل دم افدٕٔٚ وأخرة»ىم٤مل: ش وأظمرة

إٔٚ أوافٔؽ دم افدٕٔٚ »وم٠مسمقا، ىم٤مل: وم٘م٤مل قمكّم: ش أيُؿ يقافْٔل دم افدٕٔٚ وأخرة»وم٘م٤مل: 

ىم٤مل: ويم٤من أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ش. إٔٝ وفٔل دم افدٕٔٚ وأخرة»وم٘م٤مل: ش. وأخرة

 سمٕمد ظمدجي٦م. 

ٛم٦م، ىم٤مل: وأظمذ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ صمقسمف ومقوٕمف قمغم قمكم، ووم٤مـم

إٕام يريد اهلل فٔذهٛ ظُْؿ افرجس أهؾ افٌٔٝ ويىٓرـؿ وطمًـ، وطمًلم، وم٘م٤مل: 

. وذى قمكّم ٟمٗمًف، ًمٌس صمقب اًمٜمٌل، صمّؿ ٟم٤مم ُمٙم٤مٟمف، ىم٤مل: ويم٤من اعمنميمقن تىٓرا

يرُمقن رؾمقل اهلل، ومج٤مء أسمق سمٙمر، وقمكّم ٟم٤مئؿ، ىم٤مل: وأسمق سمٙمر حي٥ًم أّٟمف ٟمٌل اهلل، ىم٤مل: 

٤مل ًمف قمكّم: إّن ٟمٌل اهلل ىمد اٟمٓمٚمؼ ٟمحق سمئر ُمٞمٛمقن، وم٠مدريمف. ىم٤مل: وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل اهلل. ىم٤مل: وم٘م



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   66:

وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق سمٙمر، ومدظمؾ ُمٕمف اًمٖم٤مر، ىم٤مل: وضمٕمؾ قمكم يرُمك سم٤محلج٤مرة يمام يم٤من يرُمك ٟمٌل 

اهلل، وهق يتْمقر، ىمد ًمػ رأؾمف ذم اًمثقب، ٓ خيرضمف طمتك أصٌح، صمّؿ يمِمػ قمـ رأؾمف، 

 قر، وأٟم٧م شمتْمقر، وىمد اؾمتٜمٙمرٟم٤م ذًمؽ .وم٘م٤مًمقا: إّٟمؽ ًمٚمئٞمؿ، يم٤من ص٤مطمٌؽ ٟمرُمٞمف ومال يتْم

ىم٤مل: وظمرج سم٤مًمٜم٤مس ذم همزوة شمٌقك، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف قمكم: أظمرج ُمٕمؽ ؟!. ىم٤مل: 

أمٚ ترى أن تُقن مْل بّْزفٜ هٚرون مـ » ومٌٙمك قمكّم، وم٘م٤مل ًمف: ش ٓ»وم٘م٤مل ًمف ٟمٌل اهلل: 

ّٕف ٓ يٌٌْل أْن أذهٛ إّٓ وإٔٝ خٍِٔتل ّٕؽ فًٝ بٌْل، إ وىم٤مل ًمف  ، ىم٤مل:شمقشك، إّٓ أ

وشد أبقاب ادًجد ؽر بٚب ظع، وىم٤مل: ش. مٗمـ بًدي إٔٝ وفٔل دم ـّؾ »رؾمقل اهلل: 

مـ ـْٝ »، وهق ـمري٘مف ًمٞمس ًمف ـمريؼ همػمه، ىم٤مل: وىم٤مل: ؾَٚل: ؾٔدخؾ ادًجد جًٌْٚ 

 ش.مقٓه، ؾّ٘ن مقٓه ظع

ىم٤مل أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح، أسمق سمٚم٩م، سمٗمتح اًم٤ٌمء وؾمٙمقن اًمالم 

ؿ: اؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ وي٘م٤مل: حيٞمك سمـ إؾمقد اًمٗمزاري، وهق صم٘م٦م، وصم٘مف اسمـ وآظمره ضمٞم

ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد واًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل وهمػمهؿ، وذم اًمتٝمذي٥م أّن اًمٌخ٤مري ىم٤مل: وومٞمف 

ٟمٔمر. وُم٤م أدري أيـ ىم٤مل هذا؟!. وم٢مّٟمف شمرمجف ذم اًمٙمٌػم ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم، ومل يؽممجف ذم 

ًمٜم٤ًمئل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، وىمد روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم، وهق ٓ يروي إّٓ اًمّمٖمػم، وٓ ذيمره هق وٓ ا

 هـ..ا(5)قمـ صم٘م٦م

وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد سمف أىمٍم 

 .(6)ُمٜمف 

( ذم آؾمتٞمٕم٤مب خمتٍمًا ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث 8:7وأظمرضمف اسمـ قمٌد اًمؼم )

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ زهػم سمـ طمرب، ىم٤مل: سمـ ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل. طمدصمٜم٤م ىم٤مؾمؿ سمـ أصٌغ، 

                                                           
ٞمػ أّن ىمقل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر. ُمـ ْم، حت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر. وٟم74:6ُمًٜمد أمحد رىمؿ :  (5)

، رىمؿ : =;7:  5يمام ضمزم إًم٤ٌمّن ذم ؾمٚمًٚمتف اًمّمحٞمح٦م اجلرح اعمٌٝمؿ همػم اعمٗمّن، ومال يٕم٤مرض اًمتقصمٞمؼ، 

5=9 . 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .799>، رىمؿ : ;85:  ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذا  إرٟم١موط(   (6)
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طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ اسمـ 

 . اهلل ظْٓام ـٚن ظع بـ أيب ضٚفٛ أول مـ آمـ مـ افْٚس بًد خدجيٜ ريضقم٤ٌمس، ىم٤مل: 

ًمّمحتف،  رمحف اهلل: هذا إؾمٜم٤مد ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف ٕطمد<)اسمـ قمٌد اًمؼّم( ىم٤مل أسمق قمٛمر 

 . (5)وصم٘م٦م ٟم٘مٚمتف

أخرجٓام أمحد وافًْٚئل ورجٚهلام وىم٤مل امإُم٤مم اسمـ طمجر ذم ىمْمٞم٦م ؾمد إسمقاب:  

 .(6)ثَٚت

 . (7). ودم آخر صحٔححديٞ حًـ: ذم ُمقوع وىم٤مل إًم٤ٌمّن

 . (8)وُمثٚمف ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق احلقيٜمل ذم اجلكم

هق صم٘م٦م ومٞمف وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًُمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أيب سمٚم٩م و

 .(9)ًملم

 .(:) اشْٚده صحٔحوىم٤مل حم٘مؼ ومْم٤مئؾ أمحد وص اهلل سمـ حمٛمد قم٤ٌمس:  

يمام ىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان اًم٘مٓمٞمٕمل، 

سمٌٖمداد ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، صمٜم٤م 

ٚم٩م، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إّّن جل٤مًمس قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس، إذ أشم٤مه أسمق قمقاٟم٦م، صمٜم٤م أسمق سم

شمًٕم٦م رهط، وم٘م٤مًمقا: ي٤م اسمـ قم٤ٌمس، إُم٤م أن شم٘مقم ُمٕمٜم٤م، وإُم٤م أن ختٚمق سمٜم٤م ُمـ سملم ه١مٓء، 

ىم٤مل: وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: سمؾ أٟم٤م أىمقم ُمٕمٙمؿ، ىم٤مل: وهق يقُمئذ صحٞمح ىمٌؾ أن يٕمٛمك، ىم٤مل: 

                                                           
 . دار اجلٞمؾ سمػموت. ت : قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي .6=54:  7آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم   (5)

 ، سمػموت. ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .. دار اعمٕمروم٦م58:  ;ومتح اًم٤ٌمري   (6)

، 6:7: 9 اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  . ;77:  6فمالل اجلٜم٦م ذم ختري٩م اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤مصؿ )آًم٤ٌمّن(   (7)

 .6667رىمؿ: 

 .67: رىمؿ 88اجلكم سمتخري٩م ظمّم٤مئص قمكم  (8)

 . 564:  =جمٛمع اًمزوائد   (9)

  قم٤ٌمس .. ت : وص اهلل>:55، رىمؿ :  95;:  6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م   (:)
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أف وتػ وؿًقا دم : ومج٤مء يٜمٗمض صمقسمف وي٘مقل: وم٤مسمتدءوا ومتحدصمقا ومال ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمقا: ىم٤مل

 وؾم٤مق ُمثٚمف.  هرجؾ فف بوع ظؼة ؾوٚئؾ فًٔٝ ٕحد ؽر

 .(5) صحٔحومل خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م، وىم٤مل اًمذهٌل:  صحٔح اإلشْٚدىم٤مل احل٤ميمؿ

وىم٤مل إًم٤ٌمّن ذم ُمقوع ُمـ اًمّمحٞمح٦م: ىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح امإؾمٜم٤مد، وواوم٘مف 

 .(6)اًمذهٌل، وهق يمام ىم٤مٓ 

: ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ: حيٞمك سمـ أسمك ؾمٚمٞمؿ أسمق سمٚم٩م اًمٗمزاري...، ؾمٛمٕم٧م أىمقل

اسمـ مح٤مد ي٘مقل ىم٤مل اًمٌخ٤مري: حيٞمك سمـ أسمك ؾمٚمٞمؿ أسمق سمٚم٩م اًمٗمزاري ؾمٛمع حمٛمد سمـ 

 .(7)طم٤مـم٥م وقمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ومٞمف ٟمٔمر

وٓ يٕمتٛمد< وم٤مسمـ مّح٤مد ُمّتٝمؿ وُمْمّٕمػ< ىم٤مل اًمذهٌل واسمـ طمجر ذم يمت٤مسمٞمٝمام اعمٞمزان 

ومٞمام ىم٤مًمف ذم ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ًمّمالسمتف ذم أهؾ  ابـ محٚد متٓؿىم٤مل اسمـ قمدي: واًمٚم٤ًمن: 

تُِّقا وم٘م٤مل: )=اسمـ مّح٤مد( اًمرأي. وىم٤مل محزة اًمًٝمٛمل: ؾم٠مًم٧م اًمدارىمٓمٜمل قمـ اًمدوٓيب 

 .دٚ تٌغ مـ أمره إخر :ؾٔف

وـٚن وىم٤مل اسمـ يقٟمس: يم٤من اًمدوٓيب ُمـ أهؾ اًمّمٜمٕم٦م طمًـ اًمتّمٜمٞمػ،  

 ًّ  . (8)ػيو

هٌل ذم اعمٖمٜمل: حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد احل٤مومظ أسمق سمنم اًمدوٓيب ىم٤مل وىم٤مل اًمذ

ِّ اًمدارىمٓمٜمل:   .(9)ّقا ؾٔفتُ

                                                           
 ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.8:96. 587:  7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر  ، اًمري٤مض.6667، رىمؿ: 6:7: 9اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (6)

 . ;8:  56هتذي٥م اًمتٝمذي٥م )اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن(  . =66:  ;اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ٓسمـ قمدي  (7)

، 9:85.. ًم٤ًمن اعمٞمزان ٓسمـ طمجر 595;، رىمؿ : =89:  7تدال )ت: قمكم اًمٌج٤موي( ُمٞمزان آقم (8)

 .586رىمؿ : 

 . ت : ٟمقر اًمديـ قمؽم .9699، رىمؿ : 994:  6اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (9)
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، ؾمٞمام أّن اًمٌخ٤مري شمرضمؿ ًمف ذم يمتٌف ومل يٓمٕمـ قمت٤ٌمر سمٛمٜمٗمرداشمفا أىمقل: ومٛمثٚمف ٓ

 .ومٞمف< وم٤معمحٙمل قمٜمف ُمِمٙمقك اًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖم٤مي٦م

< عم٤م يْمّؿ اعمٝمّٛم٦ماًمزسمدة : هدٟم٤م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس سمٓمقًمف ُمع سمٕمض اًمتح٘مٞم٘م٤مت 

ذم آؾمتِمٝم٤مد قمٔمٞمٛم٦م< ورضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل قمقائد ُمـ ومقائد مّج٦م، وعم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ 

اًمِمٞمخلم همػم أيب سمٚم٩م..، وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، واسمـ ؾمٕمد، واًمٜم٤ًمئل، واًمدارىمٓمٜمل، واسمـ 

وهٜم٤مك ُمـ ضم٤مّن اًمذي مل يًٚمؿ ُمٜمف أطمد ىم٤مل: يم٤من صم٘م٦م، زؾمٕمد، وإزدي، وطمتك اجلق

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٓ سم٠مس سمف ـ طم٤مول حتريػ يمالم اجلقزضم٤مّن، ومٚمؿ يٗمٚمح. اًمٜمقاص٥م ُم

وىم٤مل اسمـ قمدي: وىمد روى قمـ أسمك سمٚم٩م أضمّٚم٦م اًمٜم٤مس ُمثؾ ؿمٕم٦ٌم وأسمق  .ص٤مًمح احلدي٨م

 .(5)قمقاٟم٦م وهِمٞمؿ وٓ سم٠مس سمحديثف 

ىمٚمٜم٤م: وٓ قمؼمة سمف< ًمٙمـ أظمذ قمٚمٞمف أّن اسمـ طم٤ٌمن سمٕمد أن وصم٘مف ىم٤مل: يم٤من خيٓمكء. 

 .< ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أٟمف يم٤من يٗمرط، سمؾ يتٝمّقر يمام ىم٤مل اًمذهٌل. ًمِمذوذه وإومراـمف.

ومٞمام ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ  ،وأسمق سمٚم٩م ممّـ روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ، وهق ٓ يروي إّٓ قمـ صم٘م٦م

 .(6)أقمالم أهؾ اًمًٜم٦ّم 

ىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦ّم: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، قمـ أيب 

أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل ىم٤مل قمقاٟم٦م، قمـ حيٞمك اسمـ ؾمٚمٞمؿ 

ّٕف ٓ يٌٌْل أن رؾمقل اهلل ًمٕمكم:  ًٚ إ ّٕؽ فًٝ ٌٕٔ إٔٝ مْل بّْزفٜ هٚرون مـ مقشك، إّٓ أ

. ىم٤مل حم٘مؼ اًمٙمت٤مب آؾمت٤مذ ومٞمّمؾ أذهٛ إّٓ وإٔٝ خٍِٔتل دم ـؾ مٗمـ مـ بًدي

 .(7)اجلقاسمرة: إؾمٜم٤مده طمًـ 

 وىمقًمف طمًـ، ظمٓم٠م إذ امإؾمٜم٤مد صحٞمح. ىمٚم٧م: وهق قملم امإؾمٜم٤مد أقماله، 

                                                           
 . =66:  ;اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ٓسمـ قمدي  (5)

دث قمـ رضمؾ وم٤مقمٚمؿ أّٟمف صم٘م٦م إّٓ ٟمٗمرًا ( : إذا رأي٧م ؿمٕم٦ٌم حي 68:  >ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ   (6)

 سم٠مقمٞم٤مّنؿ. اهـ. وىمد ىمٞمؾ هذا ذم ُم٤مًمؽ وسم٘مل سمـ خمٚمد وهمػمهؿ .

 ، حت٘مٞمؼ : ومٞمّمؾ اجلقاسمرة .5666. رىمؿ احلدي٨م : ==;:  5اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤مصؿ   (7)
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 . ٚ ينٓد دٌٔٝ ظع مّ 

ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، ىم٤مل: وأظمؼمّن قمثامن 

وإذ يُّر بؽ افذيـ  :، ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس أظمؼمه قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ذم ىمقًمفاجلزري، أن ُم٘مًامً 

 ..ىم٤مل: شمِم٤مورت ىمريش ًمٞمٚم٦م سمٛمٙم٦م ـٍروا فٔثٌتقك

 .ْمٝمؿ: إذا أصٌح، وم٠مصمٌتقه سم٤مًمقصم٤مق، يريدون اًمٜمٌلوم٘م٤مل سمٕم

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمؾ اىمتٚمقه، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمؾ أظمرضمقه، وم٠مـمٚمع اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف 

، وظمرج اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظذ ؾراش افٌْل تِؽ افِِٜٔ ؾٌٚت ظعٌّ قمغم ذًمؽ، 

أصٌحقا صم٤مروا  ، حيًٌقٟمف اًمٜمٌل ، ومٚمامطمتك حلؼ سم٤مًمٖم٤مر، وسم٤مت اعمنميمقن حيرؾمقن قمٚمٞم٤مً 

، رد اهلل ُمٙمرهؿ، وم٘م٤مًمقا: أيـ ص٤مطمٌؽ هذا؟ ىم٤مل: ٓ أدري، وم٤مىمتّمقا إًمٞمف، ومٚمام رأوا قمٚمٞم٤مً 

أصمره، ومٚمام سمٚمٖمقا اجلٌؾ ظمٚمط قمٚمٞمٝمؿ، ومّمٕمدوا ذم اجلٌؾ، ومٛمروا سم٤مًمٖم٤مر، ومرأوا قمغم سم٤مسمف 

ٟم٩ًم اًمٕمٜمٙمٌقت، وم٘م٤مًمقا: ًمق دظمؾ ه٤مهٜم٤م، مل يٙمـ ٟم٩ًم اًمٕمٜمٙمٌقت قمغم سم٤مسمف، ومٛمٙم٨م ومٞمف 

 .(5)ًمٞم٤مل  صمالث

وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: ذم إؾمٜم٤مده ٟمٔمر. وىم٤مل إرٟم١موط وٕمٞمػ. 

شم٤مرخيف: وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ<  وهق ُمـ أضمقد ُم٤م روي ذم ىمّم٦م ٟم٩ًم اًمٕمٜمٙمٌقت قمغم ومؿ اًمٖم٤مر، 

 . (6)وذًمؽ ُمـ مح٤مي٦م اهلل ًمرؾمقًمف 

ىمقًمف  ذم ب٘شْٚد حًـسمـ قم٤ٌمس اوىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: وذيمر أمحد ُمـ طمدي٨م 

 . (7) ىم٤مل شمِم٤مورت ىمريش ... وإذ يٛمٙمر سمؽ اًمذيـ يمٗمروا...شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ، ىم٤مل:  ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

                                                           
ًٚ ٕير ا. و1210، رؿؿ : 188:  1( ُمًٜمد أمحد )ت : أمحد ؿم٤ميمر  (5)  . 2112تًَِٔتف حتٝ رؿؿ : أيو

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ت : قمكم ؿمػمي. 765:  7شم٤مريخ اسمـ يمثػم   (6)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت. :67:  ;ومتح اًم٤ٌمري   (7)
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هلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٜمتٔمر أُمر اهلل وأىم٤مم رؾمقل ا»يقٟمس، قمـ اسمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: 

 .(5)... ؾٖمره أن ئٌٝ مُٕٚف...، دقم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤ًم طمتك إذا اضمتٛمٕم٧م ىمريش

ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وًمق ذم اًمِمقاهد، ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط 

 .(6)اًمِمٞمخلم، ؾمقى أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٕمٓم٤مردي، وهق صم٘م٦م شمٙمّٚمٛمقا ومٞمف سمام ٓ يٖمٜمل

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .4;8:  6دٓئؾ اًمٜمٌقة   (5)

 أمحد بـ ظٌد اجلٌٚر افًىٚردي  (2)

ٌّٚن سمف قمـ ؾمٌٞمؾ اًمٕمدول إمم ؾمٜمـ جي٥م أن يٕمدل  رسمام ظم٤مًمػ، ومل أر ذم طمديثف ؿمٞمئ٤مً وىم٤مل:  وثَف ابـ ح

 . اعمجروطملم

 . ثَٜ وىم٤مل اًمنّي سمـ حيٞمك:

. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وٕمٞمػ قمـ اًم٘مدُم٤مء وم٤مهتٛمقه ًمذًمؽ ىًمٙمٜمف رو ،ًمٞمس ذم طمديثف ُمٜم٤ميمػموىم٤مل اخلٚمٞمكم: 

 ًمٙمـ ؾمامقمف ًمٚمًػمة صحٞمح. 

 . ٓ بٖس بف، أثْك ظِٔف أبق ـريٛوىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: 

  .ىمٚم٧م: وُم٘مت٤مو٤مه أٟمف صدوق يٙمت٥م طمديثف وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ًمٞمس سم٘مقي.

 يمام ىمد ىمٓمع اًمٌٖمدادي سمحًـ طم٤مًمف، وصح٦م ُمًٛمققم٤مشمف، ورد اًمٓمٕمـ اًمقارد ومٞمف.

، رىمؿ ;5: 9. ت: سمِم٤مر قمقاد. وشم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر( 9:، رىمؿ: >;7: 5أٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمٙمامل

:6764. 
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ًٚ ؾَد آذاين»: افٌْل ٞ حدي  شمـ آذى ظِٔ

 افىريؼ إّول: افهحٚيب ظّرو إشِّل .

ىم٤مل امإُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

إؾمح٤مق، قمـ أسم٤من قمـ ص٤مًمح، قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر، قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟمٞم٤مر 

: ظمرضم٧م -يم٤من ُمـ أصح٤مب احلديٌٞم٦مو-إؾمٚمٛمل، قمـ قمٛمرو سمـ ؿم٤مس إؾمٚمٛمل ىم٤مل 

ُمع قمكّم إمم اًمٞمٛمـ، ومجٗم٤مّن ذم ؾمٗمري ذًمؽ، طمتك وضمدت ذم ٟمٗمز قمٚمٞمف، ومٚماّم ىمدُم٧م 

أفمٝمرت ؿمٙم٤ميتف ذم اعمًجد طمتك سمٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومدظمٚم٧م 

اعمًجد ذات همدوة ورؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف، ومٚماّم رآّن أسمد 

ىمٚم٧م: ش يٚ ظّرو واهلل فَد آذيتْل»طمتك إذا ضمٚم٧ًم ىم٤مل:  -ي٘مقل طمدد إزّم اًمٜمٔمر-ٞمٜمٞمف زم قم

 . (5)شؾَد آذاين بذ مـ آذى ظًِٔٚ »أقمقذ سم٤مهلل أْن أوذيؽ ي٤م رؾمقل اهلل!!. ىم٤مل: 

ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أمحد واًمٓمؼماّن سم٤مظمتّم٤مر، واًمٌزار أظمٍم ُمٜمف، 

 . (6)ورضم٤مل أمحد صم٘م٤مت 

احل٤ميمؿ ىم٤مل: هذا صحٞمح آؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وىم٤مل اًمذهٌل  أىمقل: أظمرضمف

 . (7)صحٞمح

ىم٤مل إًم٤ٌمّن: روي قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ...، وسم٤مجلٛمٚم٦م، وم٤محلدي٨م صحٞمح 

 . (8)سمٛمجٛمقع هذه اًمٓمرق

أىمقل: ؾمٜم٠ميت قمغم اًمٓمرق اًمتل هده٤م هق، ويمذًمؽ اًمتل مل ينده٤م، ًمٙمـ ٟمِمػم إمم 

ح واًمتٕمديؾ، ىمد ضمزم سمثٌقت احلدي٨م قمـ إؾمٚمٛمل أّن امإُم٤مم أسم٤م طم٤مشمؿ اًمرازي ذم اجلر

                                                           
 . اًمرؾم٤مًم٦م. 774:  88ُمًٜمد أمحد   (5)

 . =56:  =زوائد جمٛمع اًم  (6)

 . 575:  7اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (7)

 . 9=66، رىمؿ : 7;7:  9اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمّن   (8)
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مـ » :ذم شمرمجتف طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤م ٟمّّمف: قمٛمرو سمـ ؿم٤مس إؾمٚمٛمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل

 ، أُم٤م سم٘مٞم٦م اًمٓمرق ومٙم٤مٔيت ..ذم اجلزم . وهق سيح(5)ش آذى ظِٔٚ ؾَد آذإك

 .: إخْٔس()شاّمه ظعّ افىريؼ افثٚين: شًد بـ أيب وؿٚص 

يٕمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ ظمداش، طمدصمٜم٤م ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م،  قأسمامإُم٤مم أظمرج 

طمدصمٜم٤م ىمٜم٤من سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٝمٛمل، طمدصمٜم٤م ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف ؾمٕمد 

سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم ذم اعمًجد أٟم٤م ورضمٚملم ُمٕمل، ومٜمٚمٜم٤م ُمـ قمكّم، وم٠مىمٌؾ 

مٚفُؿ » همْمٌف< وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل همْم٤ٌمن يٕمر  ذم وضمٝمف اًمٖمْم٥م، ومتٕمقذت سم٤مهلل ُمـ 

 ش .مـ آذى ظًِٔٚ ؾَد آذاين ..:ومٚيل

 ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق يٕمكم واًمٌزار سم٤مظمتّم٤مر ورضم٤مل أيب يٕمغم رضم٤مل اًمّمحٞمح

 . (6)همػم حمٛمقد سمـ ظمداش وىمٜم٤من ومه٤م صم٘مت٤من 

ي٘مقهل٤م صمالث ُمرار، ش مـ آذى ظِٔٚ ؾَد آذاين»خت٤مرة زي٤مدة: ىم٤مل ؾمٕمد: اعموذم 

وم٠مىمقل: ش اتَقا ؾتْٜ إخْٔس»: إّن قمٚمٞم٤ًم يٕمّرض سمؽ ي٘مقل: زم ٞم٘م٤ملومٙمٜم٧م أوشمك ُمـ سمٕمد وم

وم٠مىمقل: إّن ظمٜمَس اًمٜم٤مس ًمٙمثػم< ُمٕم٤مذ اهلل أن أؤذي رؾمقل  .ومٞم٘مقًمقن: ٓ .هؾ ؾمامّن؟!!

 .(7)ىم٤مل اًمدهٞمش: اؾمٜم٤مده طمًـ اهلل سمٕمدُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف.

 افىريؼ افثٚفٞ: حمّد بـ احلٍْٜٔ .

اعمدائٜمل، قمـ يقٟمس سمـ أرىمؿ، قمـ يزيد سمـ  قمـذم أٟم٤ًمسمف   هـ(=;6)أظمرج اًمٌالذري 

مـ آذى ظًِٔٚ ؾَد » أيب زي٤مد، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل:

 .(8)ش آذاين

                                                           
 . اطمٞم٤مر اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت .;67:  :اجلرح واًمتٕمديؾ   (5)

 . =56:  =، جمٛمع اًمزوائد 9=7:  7، ُمًٜمد اًمٌزار =54:  6ُمًٜمد أيب يٕمغم   (6)

 . حت٘مٞمؼ : ُمٕم٤مزم إؾمت٤مذ اًمديمتقر : قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش. ;:6:  7اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد   (7)

 وإظمٞمٜمس ُمـ اخلٜمس، وهق آظمتٗم٤مء ، وهق هٜم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه: اعمت٠مظمر قمـ ٟمٍمة احلّؼ.

 .  :58:  6أٟم٤ًمب إذا  اًمٌالذري   (8)
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ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت. صم٘م٦م، ويزيد ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمحأىمقل: 

 .(5) إُم٤مم صم٘م٦م ُمٕمرو  واعمدائٜمل 

 د إٓهٚري ريض اهلل ظْف افىريؼ افرابع: جٚبر بـ ظٌ

: طمدصمٜم٤م اًم٘م٤ميض أسمق ٟمٕمٞمؿ قمٌد اعمٚمؽ سمـ (6) (هـ ;86)ىم٤مل امإُم٤مم احل٤مومظ اًمًٝمٛمل 

أمحد اًمٜمٕمٞمٛمل ذم داره سم٢مؾمؽماسم٤مذ، طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م أمحد سمـ حمٛمد اًم٘م٤ميض سمجرضم٤من، 

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ طم٤مشمؿ، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ هبرام اًمٙمقذم، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ 

مـ آذاك ؾَد آذاين : » ـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٕمكمّ ضمٕمٗمر، قم

 .(7)ش ومـ آذاين ؾَد آذى اهلل 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ< ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر< ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ىم٤مل زم 

إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر: يم٤من إؾمح٤مق أظمقه أوصمؼ ُمٜمف وأىمدم ؾمٜم٤ًم. وذم شم٤مريخ سمٖمداد: يم٤من حمٛمد 

 .  (8)   ر ؿمج٤مقم٤ًم قم٤مىماًل وم٤موالً سمـ ضمٕمٗم

                                                           
سمق احلًـ قمكم اًمٕمالُم٦م، احل٤مومظ، اًمّم٤مدق، أ( : 557، رىمؿ : 844:  54ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ىم٤مل اًمذهٌل )ذم   (5)

ذم ُمٕمروم٦م  سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ؾمٞمػ اعمدائٜمل، إظم٤ٌمري، ٟمزل سمٖمداد، وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ، ويم٤من قمج٤ٌمً 

 ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: صم٘م٦م صم٘م٦م صم٘م٦م، صمالصم٤ًم .، ومٞمام يٜم٘مٚمف، قم٤مزم امإؾمٜم٤مد ىم٤مً دَّ اًمًػم واعمٖم٤مزي وإٟم٤ًمب وأي٤مم اًمٕمرب، ُمَّم 

:  9(. اٟمٔمر ؿمذرات اًمذه٥م ٕيب اًمٗمالح احلٜمٌكم   ;86ػ اجلرضم٤مّن )امإُم٤مم اًمث٘م٦م احل٤مومظ، محزة سمـ يقؾم  (6)

 .دار اسمـ يمثػم دُمِمؼ، ت : حمٛمقد إرٟم١موط.  >56

 . قم٤ممل اًمٙمت٥م سمػموت، ت : د. حمٛمد ظم٤من.  ;:7شم٤مريخ ضمرضم٤من )=اًمًٝمٛمل( :   (7)

 557:  6شم٤مريخ سمٖمداد و . ;9:  5شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم   (8)
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 =ادٗآخٚة ظّع أخق افٌْل 

ُمقوقع قمٜمد أهؾ احلدي٨م، ٓ  )طمدي٨م اعم١ماظم٤مة(إّن هذا احلدي٨م : ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(5)ف ُمقوقع يرشم٤مب أطمد ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م أٟمّ 

أىمقل: ومٞمف قمدة ـمرق قمـ أيمثر ُمـ صح٤ميب، ويٌدو أّن امإُم٤مم اًمؽمُمذي قمٜمد اسمـ 

 ، ومٙمٞمػ سمٙمّٚمٝم٤م؟!.ٞمس ُمـ أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م< ّٕٟمف ضمزم سمحًـ أطمد ـمرىمفشمٞمٛمٞم٦م ًم

وًم٘مد أورم اًمٙمٞمؾ شمٚمٛمٞمذه امإُم٤مم اًمّمٗمدي عم٤م ىم٤مل ومٞمف: إّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾ، 

 أيت ..ومٝم٤مك 

 افىريؼ إول: ابـ ظّر 

أىمقل: أظمرج امإُم٤مم اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك اًم٘مٓم٤من اًمٌٖمدادي، 

٤م قمكم سمـ ىم٤مدم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ طمل، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، قمـ ىم٤مل: طمدصمٜم

 .مجٞمع سمـ قمٛمػم اًمتٞمٛمل، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: آظمك رؾمقل اهلل سملم أصح٤مسمف

شمدُمع قمٞمٜم٤مه، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل آظمٞم٧م سملم أصح٤مسمؽ ومل شم١ماخ سمٞمٜمل  ومج٤مء قمكمّ 

 . شإٔٝ أخل دم افدٕٔٚ وأخرة»وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل: . وسملم أطمد

اًمًٞمقـمل .يمام ىمد رُمز ًمف سم٤محلًـ  هـ.ا(6) هذا طمدي٨م طمًـ همري٥مىم٤مل اًمؽمُمذي : 

 .(7)ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ٟم٤مئٚم٦م إصٌٝم٤مّن، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو وأظمرج اًمٓمؼماّن ىم٤مل: 

اًمٌجكم، صمٜم٤م قمكم سمـ ص٤مًمح، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم، قمـ مجٞمع سمـ قمٛمػم، قمـ اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

 .(8)ش ظّع أخل دم افدٕٔٚ وأخرة» ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

                                                           
 . >79:  ;ؾم٤ممل(  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم )رؿم٤مد  (5)

 . 64;7، رىمؿ : 4>:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(   (6)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ُمٜمِمقرات سمٞمْمقن .=>99، رىمؿ : 789اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )اًمًٞمقـمل( :   (7)

 . >4=57، رىمؿ :  ;=5:  57اًمٙمٌػم  ًمٚمٓمؼماّن )ت:محدي اًمًٚمٗمل(    (8)
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 افىريؼ افثٚين: ابـ ظٌٚس 

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ طمج٤مج، قمـ احلٙمؿ، قمـ  (هـ679)ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

 .(5)شإٔٝ أخل وصٚحٌل»ُم٘مًؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم: 

قمغم ذط  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمٜمد إقمالم، سمٕمْمٝمؿ

 اًمّمحٞمح، سمؾ يمّٚمٝمؿ ؾمقى ُم٘مًؿ، وهق صم٘م٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

 .افىريؼ افثٚفٞ: زيد ظـ ظع 

، قمـ )اهلٛمداّن، قم٤ممل صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م(طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػمأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: 

 )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(احل٤مرث سمـ طمّمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٞمامن اجلٝمٜمل، يٕمٜمل زيد سمـ وه٥م 

إٔٚ ظٌد اهلل وأخق رشقفف، مل يَِٓٚ أحد ؿٌع، »، قمغم اعمٜمؼم وهق ي٘مقل: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 .(6)شوٓ يَقهلٚ أحد بًدي إّٓ ـّذاب مٍس

صحٞمح< رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى احل٤مرث، طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

اًمراوي قمٜمف -رُمل سم٤مًمرومض< وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وامإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل، واًمٕمجكم، واسمـ ٟمٛمػم 

اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل أسمق داود: ؿمٞمٕمل صدوق، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: صدوق و -أقماله

 خيٓمكء رُمل سم٤مًمرومض. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ واسمـ قمدي يمالمه٤م: يٙمت٥م طمديثف < يِمٝمد ًمف..

 ٚد ظـ ظّع افىريؼ افرابع: ظٌّ 

)اًمتٞمٛمل، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟمٛمػم، قمـ اًمٕمالء سمـ اًمّم٤مًمح أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: 

)إؾمدي، وصم٘مف اسمـ ، قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل )سمـ قمٛمرو إؾمدي صم٘م٦م،خ(قمـ اعمٜمٝم٤مل  صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف(

إٔٚ ظٌد اهلل وأخق »ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل:  (ُمّم٤مدرة هبذا احلدي٨مٕمض ، وًمٞمٜمف اًمٌواًمٕمجكم طم٤ٌمن

                                                           
 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت: يمامل يقؾمػ احلقت .76585، رىمؿ : 9;7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت: يمامل يقؾمػ احلقت .76585، رىمؿ : 9;7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (6)
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ِّٔٝ ؿٌؾ افْٚس  رشقفف وإٔٚ افهديؼ إـز، ٓ يَقهلٚ بًدي إّٓ ـذاب مٍس، وفَد ص

 .(5)شبًٌع شْغ

ل: شمقسمع اسمـ ٟمٛمػم< سمام أظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أىمق

ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م اًمٕمالء سمـ )صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك  )صدوق سم٢مـمالق(اًمرازي

 .(6)سمف ُمثٚمف )اًمتٞمٛمل، صم٘م٦م(ص٤مًمح 

 : افىريؼ اخلٚمس: احلًغ افنٓٔد ظـ ظّع 

ق اخلالل، أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم حمٛمد أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ حمٛمد أظمأظمرج اخلٓمٞم٥م ىم٤مل: 

سمـ أمحد امإؾمامقمٞمكم، أظمؼمّن أسمق قمٛمر حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

طمدصمٜم٤م قمٛمران سمـ ؾمقار اًمٌٖمدادي، طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ  -سمجرضم٤من-سمـ أزهر اًمتٛمٞمٛمل اخلزاز 

يٚ »: قمٌد اًمرمحـ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ أسمٞمف قمـ قمكم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(7)ش ظّع إٔٝ أخل وصٚحٌل ورؾَٔل دم اجلْٜ

أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمران، وهق حمدث ُمًتقر، شمرضمؿ ًمف 

 ومّمٚمح آؾمتِمٝم٤مد سمف.. اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف، واًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من، دون ذم .

 . افىريؼ افًٚدس: ربًٜٔ بـ ٕٚجذ )ٕٚجد( ظـ ظع

٤من، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ قمثامن سمـ اعمٖمػمة، قمـ أيب أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم

ص٤مدق، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ، قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: مجع رؾمقل اهلل، أو دقم٤م رؾمقل 

اهلل، سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومٞمٝمؿ رهط يمٚمٝمؿ ي٠ميمؾ اجلذقم٦م، وينمب اًمٗمرق، ىم٤مل: ومّمٜمع هلؿ 

يم٠مٟمف مل يٛمس، صمؿ دقم٤م سمٖمٛمر  ُمدا ُمـ ـمٕم٤مم، وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا، ىم٤مل: وسم٘مل اًمٓمٕم٤مم يمام هق

يٚ بْل ظٌد » وم٘م٤مل:   -أو مل ينمب  -ومنمسمقا طمتك رووا، وسم٘مل اًمنماب يم٠مٟمف مل يٛمس 

                                                           
 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت: يمامل يقؾمػ احلقت .8>764، رىمؿ : >:7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م . 564، رىمؿ: 88: 5ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م )حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (6)

 ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .56;:، رىمؿ : 6:7:  56شم٤مريخ سمٖمداد   (7)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   78:

ادىِٛ، إيّن بًثٝ فُؿ خٚصٜ وإػ افْٚس بًٚمٜ، وؿد رأيتؿ مـ هذه أيٜ مٚ رأيتؿ، 

 ؟!.شؾٖيُؿ يٌٚيًْل ظذ أن يُقن أخل وصٚحٌل

» ًمٞمف ويمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم، ىم٤مل: وم٘م٤مل: ىم٤مل: ومٚمؿ ي٘مؿ اًمٞمف أطمد، ىم٤مل: وم٘مٛم٧م إ 

طمتك يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م ش اجِس» ىم٤مل: صمالث ُمرات يمؾ ذًمؽ أىمقم إًمٞمف ومٞم٘مقل زم: ش اجِس

 . (5)رضب سمٞمده قمغم يدي

وىم٤مل امإُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده  .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل:رواه أمحد،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 . (7)صحٞمح 

 .٤مً ـمرىمف ذم طمدي٨م امإٟمذار  ىمريٌسمٕمض ٠ميت ت:وؾم٧مىمٚم

 : ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصًٚبعافىريؼ اف

٤ٌّمن ( هـ 7:9)اسمـ قمدي ُم٤م أظمرضمف هيٕم٤ًم وؾمٞم٠ميت ُمّر  يمالمه٤م ( هـ 798)واسمـ طم

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق يٕمغم، طمدصمٜم٤م يم٤مُمؾ سمـ ـمٚمح٦م، طمدصمٜم٤م اسمـ هلٞمٕم٦م، 

ٛمرو أّن رؾمقل طمدصمٜمل طمٞمل سمـ قمٌد اهلل، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم

 ش. ادظقا يل أخل» اهلل، ىم٤مل ذم ُمروف: 

ومدقمل ًمف قمثامن، ش. ادظقا يل أخل» ومدقمل ًمف أسمق سمٙمر، وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿ ىم٤مل: 

وم٠مقمرض قمٜمف، صمّؿ دقمل ًمف قمكّم، ومًؽمه سمثقسمف، وأيم٥م قمٚمٞمف، ومٚماّم ظمرج ُمـ قمٜمده، ىمٞمؾ ًمف: 

 ش. ظِّْل أفػ بٚب، ـؾ بٚب يٍتح أفػ بٚب» !. ىم٤مل: ?ُم٤م ىم٤مل

سمـ هلٞمٕم٦م< وم٢مّٟمف ؿمديد ااسمـ قمدي: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر، وًمٕمؾ اًمٌالء ومٞمف ُمـ ىم٤مل 

 .هـ.ا(8)امإومراط ذم اًمتِمٞمع، وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف إئٛم٦م وٟمًٌقه إمم اًمْمٕمػ

                                                           
 . 0170، رؿؿ : 111:  2( ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة، ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .=5854، رىمؿ : 746:  >جمٛمع اًمزوائد   (6)

 . دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة .5;57، رىمؿ: 5:8: 5( ُمًٜمد أمحد )ت: ؿم٤ميمر  (7)

٤ٌّمن 9:6، رىمؿ : =>7:  7اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء )اسمـ قمدي(  (8)  .>97، رىمؿ : 58:  6. اعمجروطملم ٓسمـ طم
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 .(5)وىم٤مل اًمذهٌل: يمذا ىم٤مل اسمـ قمدي، وُم٤م رأي٧م أطمدًا ىمٌٚمف رُم٤مه سم٤مًمتِمٞمع

اهلل واٟمٔمر ظمٌط اسمـ قمدّي،  أىمقل: إؾمٜم٤مده سمح٥ًم اًمّمٜم٤مقم٦م طمًـ، سمؾ صحٞمح.

 اعمًتٕم٤من. وًمف ؿم٤مهد.. 

 : أبق حٚزم ظـ أيب هريرة ثٚمـافىريؼ اف

أظمرضمف اسمـ قمدي ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ُم٘م٤مشمؾ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ 

أيقب، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب سمٙمػم، طمدصمٜم٤م هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم قمـ يزيد سمـ يمٞم٤ًمن، قمـ أيب 

ظع أخل وإٔٚ » أصح٤مسمف وم٘م٤مل: طم٤مزم، قمـ أيب هريرة ىم٤مل يم٤من رؾمقل اهلل ي١ماظمل سملم

 .(6)شأخقه وأحٌف ؿٚل افِٓؿ وال مـ وآه

ذم اعمتٗمؼ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ  (هـ8:7)وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م

إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌزار سم٤مًمٌٍمة، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر يزيد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، قمـ يزيد 

وري، طمدصمٜم٤م داود سمـ قمٛمرو اعمًٞمٌل، سمـ ُمروان اخلالل، طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمد

 .(7)طمدصمٜم٤م هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم ُمثٚمف

طمدصمٜم٤م أسمق قمٛمرو ىم٤مل: هـ( 875)يمام ىمد أظمرضمف حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م أسمق احلًـ  اًمٜمٕم٤مزم

قمثامن سمـ أمحد سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمرزاز، صمٜم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم اًم٘مٓم٤من، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ 

يمٞم٤ًمن، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ أيب هريرة،  قمٞمًك اًمٕمٓم٤مر، صمٜم٤م هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم، قمـ يزيد سمـ

ظع أخل وإٔٚ أخقه، »ىم٤مل: آظمك رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل: 

 .(8)شافِٓؿ وال مـ وآه، وظٚد مـ ظٚداه

ىمٚم٧م : ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا، رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد  اًمٜمٕم٤مزم صم٘م٤مت ، ًمٙمـ اًمٜمٕم٤مزم ٟمٗمًف ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، 

 ُمتٝمؿ سم٤مًمرومض. 

                                                           
 . 8974، رىمؿ : 7>8:  6. ُمٞمزان آقمتدال 669:  55. شم٤مريخ امإؾمالم 577:  ;ؾمػما أقمالم اًمٜمٌالء  (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قم٤مدل اعمقضمقد . >648، رىمؿ : >88:  >اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (6)

 . دار اًم٘م٤مدري ، دُمِمؼ. 977، رىمؿ: >>>: 6اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق)ت:حمٛمد ص٤مدق احل٤مُمدي(  (7)

 ب . >56، ُمـ جم٤مُمٞمع اًمٔم٤مهري٦م، اًمقرىم٦م :  56خمٓمقط،  اعمجٛمقع  .96ضمزء ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕم٤مزم :   (8)
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ضم٤مزُم٤ًم: رواه هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم احلٜمٔمكم اهلروي: قمـ يزيد سمـ ىم٤مل اًم٘مٞمناّن 

 .(5)يمٞم٤ًمن، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ أيب هريرة ُمثٚمف. وهّٞم٤مج وٕمٞمػ ًمٞمس سمٌمء

ْمّٕمػ إذا ي، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اهلٞم٤مج وهق صم٘م٦م، وإّٟمام ؿقيإشْٚده أىمقل: سمؾ 

ؿمديدة. روى قمٜمف اسمٜمف< ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: وٕمٞمػ روى قمٜمف اسمٜمف ظم٤مًمد ُمٜمٙمرات 

اهلٔٚج وىم٤مل حيٞمك سمـ أمحد اهلروي: يمؾ ُم٤م أٟمٙمر قمغم اهلٞم٤مج ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م اسمٜمف ظم٤مًمد، وم٢مّن 

. وىم٤مل احل٤ميمؿ: أطم٤مديثف اعمٜم٤ميمػم اًمذٟم٥م ومٞمف ٓسمٜمف ظم٤مًمد، واحلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف. دم ًٍٕف ثَٜ

ًٚ ظٚدٚوىم٤مل ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل:   ً. وىم٤مل امإُم٤مم مٚ ظِّْٚ اهلٔٚج إّٓ ثَٜ صٚدؿ

 . (6)هق ظْدٕٚ ثَٜهكم: اًمذ

 ريض اهلل ظْٓٚ: أشامء بْٝ ظّٔس تٚشعافىريؼ اف

أّن أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: عم٤م أهدي٧م وم٤مـمٛم٦م إمم قمكم مل  قمٌد اًمرزاق فأظمرضمُمّر ُم٤م 

ٟمجد ذم سمٞمتف إّٓ رُماًل ُمًٌقـم٤ًم ووؾم٤مدة طمِمقه٤م ًمٞمػ، وضمّرة ويمقزًا، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل إمم 

ش أثّؿ أخل»ومج٤مء اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ش حتك آتٔؽ -َربـ أهِؽأو ؿٚل ٓ ت-ٓ حتدثـ حدثًٚ »قمكم: 

وم٘م٤مًم٧م أم أيٛمـ وهل أم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ويم٤مٟم٧م طمٌِمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م اُمرأة ص٤محل٦م: ي٤م ٟمٌل اهلل 

، وم٘م٤مل: وـٚن افٌْل آخك بغ أصحٚبف وآخك بغ ظع وًٍٕفهق أظمقك وزوضمتف اسمٜمتؽ، 

 .(7)شإّن ذفؽ يُقن يٚ أم أيّـ»

 . (8)ف رضم٤مل اًمّمحٞمحاهلٞمثٛمل: رضم٤مًمامإُم٤مم ىم٤مل 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ اسمـ راهقيف ىمد أظمرضمف 

 . (9)ُمٜمف. ىم٤مل اًمٌٚمقر: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ٤مً قمٙمرُم٦م، وقمـ أيب يزيد اعمدّن ىم٤مٓ: وؾم٤مق ىمريٌ

                                                           
 . دار اًمًٚمػ اًمري٤مض. 8589. رىمؿ: 54>5: 7 ذظمػمة احلٗم٤مظ)ت: اًمٗمريقائل(  (5)

 . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اهلٜمد . ;58، رىمؿ: >>: 55اٟمٔمر شمرمجتف ًمزاُم٤ًم ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر   (6)

 . اعمٙمت٥م آؾمالُمل سمػموت، ت : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل .9>8:  9ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق   (7)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .:5965، رىمؿ : =64:  =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(    (8)

 . ُمٙمت٦ٌم امإيامن، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.=7:  9ُمًٜمد اسمـ راهقيف ) ت : د قمٌد اًمٖمٗمقر اًمٌٚمقر(   (9)
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: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًمٙمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس يم٤مٟم٧م ذم هذا (هـ 96>)ىم٤مل اسمـ طمجر 

ٝم٤م ضمٕمٗمر، ٓ ظمال  ذم ذًمؽ، ومٚمٕمّؾ ذًمؽ يم٤من ٕظمتٝم٤م اًمقىم٧م سم٠مرض احلٌِم٦م ُمع زوضم

 .(5) ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمٞمس، وهل اُمرأة محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م

                                                           
 . 684:  >اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م )اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن(   (5)
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ِذْر َظِنَرَتَؽ إْؿَربِغَ  إٕذار بْل هٚصؿ= حديٞ ْٕ   َوَأ

 افىريؼ إّول: ربًٜٔ بـ ٕٚجذ ظـ ظعّ 

سمـ اعمٖمػمة، قمـ  ُمّر ُم٤م أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ قمثامن

 أيب ص٤مدق، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ، قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: 

مجع رؾمقل اهلل، أو دقم٤م رؾمقل اهلل، سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومٞمٝمؿ رهط يمٚمٝمؿ ي٠ميمؾ 

 .اجلذقم٦م، وينمب اًمٗمرق

 .ىم٤مل: ومّمٜمع هلؿ ُمدا ُمـ ـمٕم٤مم، وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا

نمسمقا طمتك رووا، وسم٘مل ف مل يٛمس، صمؿ دقم٤م سمٖمٛمر ومىم٤مل: وسم٘مل اًمٓمٕم٤مم يمام هق يم٠مٟمّ 

 وم٘م٤مل:  -أو مل ينمب  -اًمنماب يم٠مٟمف مل يٛمس 

يٚ بْل ظٌد ادىِٛ، إيّن بًثٝ فُؿ خٚصٜ وإػ افْٚس بًٚمٜ، وؿد رأيتؿ مـ هذه »

 ؟!. شوصٚحٌل أخل أيٜ مٚ رأيتؿ، ؾٖيُؿ يٌٚيًْل ظذ أن يُقن

 .ىم٤مل: وم٘مٛم٧م إًمٞمف ويمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم ىم٤مل: ومٚمؿ ي٘مؿ اًمٞمف أطمد،

ش اجِس»ىم٤مل: صمالث ُمرات يمؾ ذًمؽ أىمقم إًمٞمف ومٞم٘مقل زم: ش اجِس» ٤مل: ىم٤مل: وم٘م

 . طمتك يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م رضب سمٞمده قمغم يدي

 . (5)ىم٤مل امإُم٤مم أمحد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

 يِمٝمد ًمف.. .(6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًمف صم٘م٤متو

                                                           
 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة  . 77>، رىمؿ: 5:8: 6ُمًٜمد أمحد )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة، ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .=5854، رىمؿ : 746:  >ائد جمٛمع اًمزو  (6)

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى أيب ص٤مدق ُمًٚمؿ سمـ يزيد، ورسمٞمٕم٦م، ويمالمه٤م صم٘م٦م سم٢ممج٤مع< ًمٙمـ 

ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٖمٜمل: رسمٞمٕم٦م ومٞمف ضمٝم٤مًم٦م !!. ىمٚم٧م: وهذا ضمٝمؾ< ومرسمٞمٕم٦م وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛمل 

- افٍهؾ افثٚمـوذم احلدي٨م زي٤مدة أظمرضمٝم٤م اًمٜم٤ًمئل سمٕملم هذا امإؾمٜم٤مد< أومردٟم٤م هل٤م ذم حل٤مومظ اسمـ طمجر. وا

 ، ومٕمٚمٞمؽ سمذًمؽ. دون افًٚدغ  =اختهٚص ظّع بّراث افٌّْقةقمٜمقاٟم٤ًم  -ٕمهٞمتٝم٤م



 

 

 افىريؼ افثٚين : ظٌٚد ظـ ظعّ 

دصمٜم٤م ذيؽ، قمـ إقمٛمش، قمـ طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، طمأظمرج أمحد ىم٤مل: 

وإٔذر ، ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م: اعمٜمٝم٤مل، قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل إؾمدي، قمـ قمكمّ 

 .ىم٤مل: مجع اًمٜمٌل ُمـ أهؾ سمٞمتف، وم٤مضمتٛمع صمالصمقن، وم٠ميمٚمقا وذسمقا ظنرتؽ إؿربغ

ل ديْل ومقاظٔدي، ويُقن مًل دم اجلْٜ، ويُقن مـ يوّـ ظّْ »ىم٤مل: وم٘م٤مل هلؿ: 

 .شدم أهعخٍِٔتل 

 !.، ُمـ ي٘مقم هبذا؟ي٤م رؾمقل اهلل، أٟم٧م يمٜم٧م سمحراً  :-مل يًٛمف ذيؽ–وم٘م٤مل رضمؾ 

 .ىم٤مل: ومٕمرض ذًمؽ قمغم أهؾ سمٞمتف

 . : أٟم٤موم٘م٤مل قمكمّ 

 ىم٤مل امإُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده طمًـ. 

 ..(5)ضمّٞمدرواه أمحد، وإؾمٜم٤مده وىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

  

                                                           
 .9::58، رىمؿ: 557: =. جمٛمع اًمزوائد  77>، رىمؿ: 989: 5ُمًٜمد أمحد )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (5)
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 افىريؼ افثٚفٞ: ابـ احلٚرث ظـ ظعّ 

)امإُم٤مم اًمث٘م٦م ومقق : طمدصمٜم٤م أيبذم شمٗمًػمه ىم٤مل هـ( ;76) اسمـ أيب طم٤مشمؿ أظمرج امإُم٤مم

، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صدوق( ـ قمٞمًك سمـ ُمٞمنة احل٤مرصملسمأظمؼمٟم٤م احلًلم  اًمقصػ(

، قمـ )امإُم٤مم ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران، صم٘م٦م خ م( ، قمـ إقمٛمش)اًمتٛمٞمٛمل، صم٘م٦م ُمْمّٕمػ( سمـ قمٌد اًم٘مدوس

)ىمد يٙمقن: اسمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، وىمد ، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرثصم٘م٦م خ()إؾمدي  اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو

ريض اهلل قمٜمف: عم٤م ٟمزًم٧م  ىم٤مل: ىم٤مل قمكمّ  يٙمقن : اسمـ ٟمقومؾ اهل٤مؿمٛمل، ويمالمه٤م صم٘م٦م خ م، وإرضمح اًمث٤مّن(

اصٜمع زم رضمؾ ؿم٤مة سمّم٤مع ُمـ »هذه أي٦م وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم ىم٤مل زم رؾمقل اهلل: 

ىم٤مل: ومدقمقهتؿ وإّنؿ يقُمئذ ش ادع سمٜمل ه٤مؿمؿ»ٕمٚم٧م، صمؿ ىم٤مل ىم٤مل: ومٗمش ـمٕم٤مم وإٟم٤مء ًمٌٜم٤م

أرسمٕمقن همػم رضمؾ، أو أرسمٕمقن ورضمؾ، ىم٤مل: وومٞمٝمؿ قمنمة يمٚمٝمؿ ي٠ميمؾ اجلذقم٦م سم٢مداُمٝم٤م، 

وم٠ميمٚمقا طمتك ؿمٌٕمقا، وهل »ىم٤مل: ومٚمام أشمقا سم٤مًم٘مّمٕم٦م أظمذ رؾمقل اهلل ُمـ ذروهت٤م صمؿ ىم٤مل 

سم٤ممإٟم٤مء ومنمسمقا طمتك رووا، ىم٤مل:  اًمٞمًػم، ىم٤مل: صمؿ أشمٞمتٝمؿ قمغم هٞمئتٝم٤م مل يزرؤوا ُمٜمٝم٤م إّٓ 

وومْمؾ ومْمؾ، ومٚمام ومرهمقا أراد رؾمقل اهلل أن يتٙمٚمؿ ومٌدروه اًمٙمالم، وم٘م٤مًمقا ُم٤م رأيٜم٤م 

 يم٤مًمٞمقم ذم اًمًحر.

ومّمٜمٕم٧م، ىم٤مل: ش اصٜمع زم رضمؾ ؿم٤مة سمّم٤مع ُمـ ـمٕم٤مم»ومًٙم٧م رؾمقل اهلل صمؿ ىم٤مل 

ٙم٧م رؾمقل ومدقم٤مهؿ ومٚمام أيمٚمقا وذسمقا، ىم٤مل: ومٌدروه وم٘م٤مًمقا ُمثؾ ُم٘م٤مًمتٝمؿ إومم، ومً

ومّمٜمٕم٧م، ىم٤مل: ومجٛمٕمتٝمؿ ومٚمام أيمٚمقا ش ـمٕم٤ممُمـ اصٜمع زم رضمؾ ؿم٤مة سمّم٤مع »اهلل، صمؿ ىم٤مل زم 

ل ديْل، ويُقن خٍِٔتل دم أيُؿ يَيض ظّْ »وذسمقا سمدرهؿ رؾمقل اهلل اًمٙمالم، وم٘م٤مل 

صمؿ ىم٤مهل٤م ُمرة أظمرى  ىم٤مل: ومًٙمتقا وؾمٙم٧م اًمٕم٤ٌمس ظمِمٞم٦م أن حيٞمط ذًمؽ سمامًمف.ش أهع

 وإيّن : »قمكم ىم٤مل .شإٔٝ»ؽ، ىمٚم٧م: أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: ومًٙم٧م اًمٕم٤ٌمس ومٚمام رأي٧م ذًم

 .(5)شيقمئذ ٕشقأهؿ هٔئٜ

أىمقل : إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق، ؾمقى اًمتٛمٞمٛمل< وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، 

 وقمدًمف اًمٌخ٤مري ، ًمٙمـ وّٕمٗمقه ًمروايتف قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٞمس يمذًمؽ. 

                                                           
 .  ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م .5:459. رىمؿ:  6;>6: =شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ت: أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م(  (5)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   86:

. ىمٚم٧م: (5)يروي قمـ أىمقام وٕم٤م ف إٟمّ  هق ذم إصؾ صدوق، إّٓ ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

 وىمد شمقسمع سمام ..

صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م، ىم٤مل: صمٜمل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ أظمرضمف اًمٓمؼمي سم٠مـمقل ُمـ هذا ىم٤مل: 

قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، قمـ قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ ٟمقومؾ سمـ 

زًم٧م هذه احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، قمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: عم٤م ٟم

يٚ بْل »صمؿ شمٙمٚمؿ رؾمقل اهلل ، وم٘م٤مل: ...،  َوَأْٟمِذْر قَمِِمػَمشَمَؽ إىْمَرسملِمَ أي٦م قمغم رؾمقل اهلل 

ًٚ ظٌد ادىِٛ، إيّن   ؿد ٚ جئتُؿ بف، إيّن دم افًرب جٚء ؿقمف بٖؾوؾ مّ   واهلل مٚ أظِؿ صٚب

زرين ظذ هذا جئتُؿ بخر افدٕٔٚ وأخرة، وؿد أمرين اهلل أن أدظقـؿ إفٔف، ؾٖيُؿ يٗا

 وإّّن - :، وىمٚم٧مىم٤مل: وم٠مطمجؿ اًم٘مقم قمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤مً  !.؟شوـذا وـذا إمر، ظذ أن يُقن أخل

أٟم٤م ي٤م ٟمٌل اهلل أيمقن وزيرك، وم٠مظمذ  -، وأمخِمٝمؿ ؾم٤مىم٤مً ، وأقمٔمٛمٝمؿ سمٓمٜم٤مً ، وأرُمّمٝمؿ قمٞمٜم٤مً ٕطمدصمٝمؿ ؾمٜم٤مً 

م اًم٘مقم ىم٤مل: وم٘م٤م .ش، ؾٚشًّقا فف وأضًٔقاوـذا وـذا... إن هذا أخل»سمرىمٌتل، صمؿ ىم٤مل: 

 .(6)يْمحٙمقن، وي٘مقًمقن ٕيب ـم٤مًم٥م: ىمد أُمرك أن شمًٛمع ٓسمٜمؽ وشمٓمٞمع

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، أيب ُمريؿ إٟمّم٤مري، وّٕمٗمقه 

ًمٚمتِمّٞمع، ًمٙمـ أطمًـ اًم٘مقل ومٞمف ؿمٕم٦ٌم واسمـ قم٘مدة < ومّمٚمح٧م سمف اعمت٤مسمٕم٦م. واٟمٔمر ّن٩م 

قال ّن٩م اًمٗمٚمٜمٜم٦م )ومالن ، قمغم ُمٜماًمٙمذيمذة )يمذا ويمذا( ًمٓمٛمس ومْم٤مئؾ اًمٞمٕمًقب

وومالن( ـمٛم٤ًًم ًمٚمٛمث٤مًم٥م، واهلل اعمًتٕم٤من. وىمد أقمٚمـ امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل قمـ ُمًتقر هذه 

 اًمٙمذيمذة، يمام ؾمٞم٠ميت آظمر هذا اعمٓمٚم٥م ..

وأي٤ًم يم٤من وم٘مد شمقسمع قمٌد اًمٖمٗم٤مر سمام أظمرضمف امإُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، أسمق 

)أسمق قمٌد اهلل اًمٗمٜمجقي ٛمد سمـ احلًلمأظمؼمّن احلًلم سمـ حمىم٤مل:  هـ(;86)إؾمح٤مق اًمثٕمٚمٌل 

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل هـ(858اًمديٜمقري، إُم٤مم حمدث صم٘م٦م، سم٘مّٞم٦م اعمِم٤ميخ، 

، مل أىمػ قمٚمٞمف، أيمثر قمٜمف اًمثٕمٚمٌل واسمـ ومٜمجقيف، وهق ُمِمٕمر سم٤مقمتامده وطمًٜمف ذم اًمِمقاهد ( ،سمـ احلًـ سمـ قمٚمقي٦م )

                                                           
 .. حت٘مٞمؼ: إؾمت٤مذ اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد>=77، رىمؿ: 686: 59اٟمٔمر شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمٙمامل  (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. 848: =5شمٗمًػم اًمٓمؼمي)ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (6)
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)امإُم٤مم اًمث٘م٦م اعمجقد اًم٤ٌمرع، حمدث اًمٕمراق، ومقق ٥م اعمٕمٛمرىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ ؿمٌٞم

 )اًمرواضمٜمل، صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري(ىم٤مل: طمدصمٜمل قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب هـ(9=6ؾمٜم٦م، 6>اًمقصػ، قم٤مش 

 قمـ ص٤ٌمح سمـ حيٞمك اعمزّن،)سمـ اًمؼميد، صم٘م٦م صدوق، رُمل سم٤مًمتِمٞمع،م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ

 قمـ أيب إؾمح٤مق )اًمٌٍمي، ىم٤مل اسمـ طمجر: ُمًتقر، ق(سمـ ُمٞمنةقمـ زيمري٤م  ،)ٓ حيت٩م سمف إذا اٟمٗمرد، ؿمٞمخ(

قمـ اًمؼماء ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملم مجع رؾمقل اهلل سمٜمل  )اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م خ م(

قمٌد اعمٓمٚم٥م وهؿ يقُمئذ أرسمٕمقن رضمال، اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٠ميمؾ اعمًٜم٦م وينمب اًمٕمس، وم٠مُمر 

دٟم٤م اًم٘مقم قمنمة قمنمة وم٠ميمٚمقا طمتك قمٚمٞم٤م سمرضمؾ ؿم٤مة وم٠مدُمٝم٤م صمؿ ىم٤مل: ادٟمقا سم٤مؾمؿ اهلل وم

اذسمقا سم٤مؾمؿ اهلل، ومنمب  دقم٤م سم٘مٕم٥م ُمـ ًمٌـ ومجرع ُمٜمف ضمرقم٦م صمؿ ىم٤مل هلؿ: صدروا، صمؿّ 

اًم٘مقم طمتك رووا ومٌدرهؿ أسمق هل٥م وم٘م٤مل: هذا ُم٤م يًحريمؿ سمف اًمرضمؾ، ومًٙم٧م اًمٜمٌل 

 يقُمئذ ومٚمؿ يتٙمٚمؿ.

اهلل  صمؿ دقم٤مهؿ ُمـ اًمٖمد قمغم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب صمؿ أٟمذرهؿ رؾمقل

يٚ بْل ظٌد ادىِٛ إين إٔٚ افْذير إفُٔؿ مـ اهلل شٌحٕٚف وافٌنر دٚ جيلء بف أحد »وم٘م٤مل: 

مُْؿ، جئتُؿ بٚفدٕٔٚ وأخرة ؾٖشِّقا وأضًٔقين هتتدوا، ومـ يقاخْٔل ويٗازرين 

ومًٙم٧م اًم٘مقم، وأقم٤مد  !.؟شويُقن وفٔل ووصٔل بًدي، وخٍِٔتل دم أهع ويَيض ديْل

وم٘م٤مم اًم٘مقم وهؿ ش إٔٝ»ًٙم٧م اًم٘مقم، وي٘مقل قمكم: أٟم٤م وم٘م٤مل: يمؾ ذًمؽ ي ذًمؽ صمالصم٤مً 

 .(5)قمٚمٞمؽ رَ ـُمِّ ي٘مقًمقن ٕيب ـم٤مًم٥م: أـمع اسمٜمؽ وم٘مد أُ 

  

                                                           
 .إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.6>5: ;)ت: قم٤مؿمقر( شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل  (5)
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 افىريؼ افرابع : مىر ظـ إٔس

وأسمق حمٛمد ه٦ٌم اهلل سمـ  )صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل: 

)حمٛمد ٟم٤م أسمق ؾمٕمد اجلٜمزرودي أ :ىم٤مًمقا)صدوق( وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر  )صدوق(ؾمٝمؾ

)ؿمٞمخ أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمرازي سمـ قمٌد اًمرمحـ ، ؿمٞمخ وم٘مٞمف إُم٤مم ُمًٜمد ظمراؾم٤من(

)صم٘م٦م وصم٘مف ٟم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد  )صم٘م٦م(ٟم٤م يقؾمػ سمـ قم٤مصؿ اًمرازي  ُمٕمٛمر زاهد، ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، وصمؼ(

راوميض ظمٌٞم٨م رضمؾ ؾمقء ، ل أسمق داود: )ىم٤مٟم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م  أمحد واًمدارىمٓمٜمل ومج٤مقم٦م، وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل(

وا قمٜمف ، قمغم أٟمف يم٤من رضمال يتِمٞمع ، ومل وطمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ، ور. وىم٤مل اًمٌزار: ذم احلدي٨م وًمٙمٜمف يم٤من صدوىم٤مً 

قمـ أٟمس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  )ىم٤مًمقا: وٕمٞمػ، ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف(قمـ ُمٓمر  (يؽمك طمديثف

هكم وظمػم ُمـ أشمرك سمٕمدي ويٜمجز ُمققمدي ظمٚمٞمكم ووزيري وظمٚمٞمٗمتل ذم أ وؾمٚمؿ إنّ 

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م وي٘ميض ديٜمل قمكمّ 

أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا ٕصؾ اعمٕمٜمك، وهذا امإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمٛمٓمر. وٓ يّي 

ومًٞم٠ميت  آؾمتدٓل قمغم هذا اعمٕمٜمك اعم٘مّدس، ذم ومّمؾ امإُم٤مُم٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مح 

 واجلٞم٤مد، وم٤مٟمتٔمر طمتك طملم ..

ذم ومّمؾ اًمٕمّمٛم٦م ٓطم٘م٤ًم، ومٞمحتٛمؾ  شٍٔتل دم أهعخِ»وؾمت٠ميت امإؿم٤مرة إمم ُمٕمٜمك 

، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م صدوره٤م ومال شمٜم٤مذم اخلالوم٦م ـمٛم٤ًًم ًمٗمْم٤مئؾ قمكم <أّّن٤م ُمـ حتريػ اعمتـ

ومٙمّؾ  شخٍِٔتل ظذ ـّؾ مٗمـ بًدي»اعمٓمٚم٘م٦م ًمٕمكّم قمغم اخلالئؼ< ًم٘مقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح: 

   ُمـ احلديثلم ُُمـْثـ٧ٌِم، ٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام أسمدًا، وؾمٞم٠ميت هذا ..
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 شافْير إػ وجف ظّع ظٌٚدة»حديٞ : 

اسمـ شمٜم٤ميمد ًمٙمـ ، ..أيمثر ُمـ قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦مروى هذا احلدي٨م اًمنميػ 

  .ذم اعمقوققم٤متوم٠مورده اجلقزي 

وىم٤مل اسمـ يمثػم: روي ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، وقمٛمر، وقمثامن سمـ قمٗم٤من، 

ن، وقم٤مئِم٦م، وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وقمٛمران سمـ طمّملم، وأٟمس، وصمقسم٤م

وذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م:  ش  افْير إػ وجف ظع ظٌٚدة»وأيب ذر، وضم٤مسمر، أن رؾمقل اهلل ىم٤مل: 

ف ٓ خيٚمق يمؾ ؾمٜمد ُمٜمٝم٤م قمـ يمذاب أو وم٢مٟمّ  ;وًمٙمـ ٓ يّمح رء ُمٜمٝم٤مش.  ظٌٚدة ذـر ظعّ »

 . (5)جمٝمقل ٓ يٕمر  طم٤مًمف، وهق ؿمٞمٕمل

ع ُمٜمف سمٌ٘مّٞم٦م ، سمؾ ضمٝمؾ ؿمٜمٞماسمـ يمثػماؾمؽمواح ُمـ  -طمًـ اًمٔمـذم أ–: هذا ىمٚم٧م

 . اًمٓمرق

( ذم شم٤مرخيف: أظمرج اًمٓمؼماّن واحل٤ميمؿ قمـ اسمـ ُمًٕمقد  أّن هـ55=ىم٤مل اًمًٞمقـمل )

 . إشْٚده حًـش ظٌٚدة افْير إػ ظعّ »اًمٜمٌل ىم٤مل: 

وأظمرضمف اًمٓمؼماّن، واحل٤ميمؿ أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم، وأظمرضمف اسمـ 

سمـ ضمٌؾ، وأٟمس، وصمقسم٤من، قم٤ًميمر ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر اًمّمديؼ، وقمثامن سمـ قمٗم٤من، وُمٕم٤مذ 

 .(6)وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وقم٤مئِم٦م 

( ذم شمذيمرة هـ:>=ىم٤مل امإُم٤مم اًمٗمتٜمل، حمٛمد ـم٤مهر سمـ قمكم اًمّمدي٘مل اهلٜمدي )و

أيب بُر، وظثامن، أورده)=اسمـ اجلقزي( ُمـ طمدي٨م ش افْير إػ ظع ظٌٚدة»اعمقوققم٤مت: 

قبٚن، وظّران، وابـ مًًقد، وابـ ظٌٚس، ومًٚذ، وجٚبر، وإٔس، وأيب هريرة، وث

 ، ووه٤مه٤م يمّٚمٝم٤م. وظٚئنٜ

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ت : قمكم ؿمػمي . 8=7:  ;شم٤مريخ اسمـ يمثػم   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، ت : محدي اًمدُمراش .578شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء   (6)
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ادسوك وادُْر إذا تًددت ضرؿف ارتَك إػ درجٜ افوًػ ىمٚم٧م )=اًمٗمتٜمل(: 

ًٚ بًّد ارتَك إػ احلًـافَريٛ، بؾ ربام  ة ضرق، ، وهذا ورد مـ روايٜ أحد ظؼ صحٚبٔ

 اهـ..(5)وتِؽ ضرق ظدة افتقاتر دم رأيل

: ورواه اسمـ أيب اًمٗمرايت ذم ضمزئف، هـ(5694) اًمِمقيم٤مّنحمٛمد سمـ قمكّم ىم٤مل امإُم٤مم 

، ٓ صحٞمح٤ًم يمام احلًـ فٌرهىمًؿ  احلدي٨م ُمـ . ومٔمٝمر هبذا أنّ قمـ ضم٤مسمر وُمٕم٤مذ ُمرومققم٤مً 

 . (6)ىم٤مل احل٤ميمؿ، وٓ ُمقوققم٤ًم، يمام ىم٤مل اسمـ اجلقزي

هـ( ُمـ ـمري٘ملم قمـ اسمـ ُمًٕمقد وىم٤مل: >9:وأظمرضمف امإُم٤مم اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل)

ٟمٕمٞمؿ ذم  شمف احلٗم٤مظ يم٠ميباـ اًمث٤مّن، واحلدي٨م اًمث٤مّن روُم طمًـ إؾمٜم٤مداً أاحلدي٨م إول 

همري٥م ُمـ هذا  حًـ ظٚلهـ( ، واًمٓمؼماّن ذم ُمٕمجٛمف إوؾمط، وهق =:8طمٚمٞمتف )

 .(7)اًمقضمف

 بًْد حًـظمرج اًمٓمؼماّن واحل٤ميمؿ أوىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٌٚمٜمجل ذم ٟمقر إسمّم٤مر: و

 . (8)شظٌٚدة افْير اػ ظعٍّ »٤مل: ىم لاًمٜمٌ نّ أقمـ اسمـ ُمًٕمقد 

 ..ًمؽمى  : ومٝم٤مك سمٕمض ـمرىمفىمٚم٧م

  

                                                           
 .  5875. إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م : ;=شمذيمرة اعمقوققم٤مت   (5)

 . .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ًمٌٜم٤من99، رىمؿ: 7:5ئد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م: اًمٗمقا  (6)

 . .دار إطمٞم٤مء شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م ، ـمٝمران. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ه٤مدي إُمٞمٜمل>59يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م :   (7)

  . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.=>ٟمقر آسمّم٤مر )هب٤مُمِمف إؾمٕم٤م  اًمراهمٌلم( :   (8)
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 أبق بُر بـ أيب ؿحٚؾٜافىريؼ إول: 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اًمًٜمدي، أسمق ظمّرج اًمذهٌل ذم شم٤مرخيف ضم٤مزُم٤ًم ىم٤مل: 

ؾ قمٚمٞمف ظِم دْ ف أُ ُمٍمي ُمٕمٛمر. قم٤مزم امإؾمٜم٤مد ٓ حيت٩م سمف، ٕٟمّ ( هـ =78اعمتقرم: ) اًمٗمقارس اًمّم٤مسمقّن

)اًمث٘م٦م  ، صم٘م٦م ُمِمٝمقر، قمـ قمٌد اًمرزاق٤مد، طم٤مومظ صم٘م٦م()حمٛمد سمـ محّ  طمدي٨م ومرواه قمـ اًمٓمٝمراّن

)اًمث٘م٦م امإُم٤مم خ ، قمـ قمروة)اًمث٘م٦م امإُم٤مم خ م(، قمـ اًمزهري)اًمث٘م٦م امإُم٤مم خ م(، قمـ ُمٕمٛمرامإُم٤مم، خ م(

  .ش ظٌٚدة افْير إػ وجف ظعٍّ »، قمـ قم٤مئِم٦م، قمـ أيب سمٙمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل: م(

 ذم يمت٤مب اعمقاوم٘م٦م هـ(889ـ زٟمجقيف، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكّم اًمرازي )امإُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اسماًمًامن  فأظمرضم

)أمحد  ، قمـ اسمـ احل٤مجهـ، وهق أي اعمختٍمُمتقومر ُمٓمٌقع(>97)ُمٗم٘مقد ، وُم٘مد سمٕمد قمٝمد اًمذهٌل، اظمتٍمه اًمزخمنمي 

)ُمت٤مسمٕم٦م ، حمٛمد سمـ قمكم  ، وأيب قمكم سمـ ُمٝمدي اًمرازيسمـ حمٛمد سمـ احل٤مج امإؿمٌٞمكم، إُم٤مم حمدث وم٘مٞمف( 

 . ، سمًامقمٝمام ُمٜمفصم٘م٦م( إٟم٤ٌمري

  يم٤ٌمر.أئٛم٦م صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع، سمؾ ، رضم٤مًمف إشْٚده صحٔحىمٚم٧م: 

، صدوق إن صٚء اهلل: وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف اعمٞمزانقمدا هذا وم٤مًمذهٌل ُمّرض هذه اًمدقمقى 

ّٕف ..<ي٘مّمد احلدي٨م أقماله(=)  رأيتف ىمد شمٗمرد سمحدي٨م سم٤مـمؾ قمـ اًمٓمٝمراّنإّٓ أّّن   ـٖ

 .(5)دخؾ ظِٔفأُ 

ّٕ سمـ:امإؾمالم ىمٚم٧م: ٓ يٌٜمك ديـ  ويٌدو أّن شمٙمذي٥م احلدي٨م هبذه اًمٓمري٘م٦م  .فـٖ

 .يمام سمٞمٜم٤م ذم اًمٗمّمقل اعم٤موٞم٦م  رد اًمٗمْم٤مئؾُمـ ُم٤ًمًمؽ ُمًٚمؽ ، سمؾ اعمٝمزًم٦م قم٤مدة  

هـ( وأيب اًمٗمقارس >8;إذ سملم اًمذهٌل)، ُمٜم٘مٓمع..< ٘مقل اًمذهٌل: أدظمؾ قمٚمٞمفوم

 هـ( صمالصم٦م ىمرون، ومٙمٞمػ ضمزم اًمذهٌل سم٤ممإدظم٤مل؟!!!. =78اًمّم٤مسمقّن)

                                                           
  دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. . >=9، رىمؿ: 596: 5ي( ُمٞمزان آقمتدال )قمكم اًمٌج٤مو  (5)

، أسمق اًمٗمقارس أمحد سمـ افنٔخ افٌُر، مًْد وؿتف، إرٟم١موط اًمرؾم٤مًم٦م(: 985: 59وىم٤مل )ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اًمًٜمدي اعمٍمي، اًمّم٤مسمقّن

رافّثَٜ ا، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ت: زهمٚمقل( 4>:  6وىم٤مل ذم يمت٤مسمف أظمر )اًمٕمؼم َّّ  .، ُمًٜمد دي٤مر ُمٍمدً
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 ريؼ افثٚين: ظّران بـ احلهغافى

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م دقمٚم٩م سمـ أمحد اًمًجزي، صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد  (هـ849)أظمرج احل٤ميمؿ 

، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ )صدوىم٤ًم رضيرًا ىم٤مًمف اًمذهٌل( اًمٕمزيز سمـ ُمٕم٤موي٦م، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اجلٕمٗمل

اخلدري،  قمٌد رسمف اًمٕمجكم، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ىمت٤مدة، قمـ محٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد

 . ش ظٌٚدة افْير إػ ظعٍّ »قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

وصقاهده ظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد ، صحٔح اإلشْٚدهذا طمدي٨م ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 . صحٔحٜ

 .(5)وصٚهده صحٔحىم٤مل اًمذهٌل: ذا ُمقوقع، و

هذا شمٜم٤ميمد ُم٘مٞم٧م< إذ ًمٞمس ذم رواشمف  اًمذهٌلىمقل : سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح، وىمٚم٧م

 .سمؾ يمّٚمٝمؿ ُمقصمؼ ُمّتٝمؿ،

ومٞمف جمٝمقٓن مه٤م: إسمراهٞمؿ اجلٕمٗمل وؾمٜم٤مد، امإاحل٤ميمؿ سمّمح٦م وٓ ي٘م٤مل: يمٞمػ ىم٤مل 

  وقمٌد اهلل اًمٕمجكم.

ومال صم٘مت٤من ُمٕمرووم٤من<  -وهق ُمـ أئّٛم٦م اًمٜم٘مد اًم٘مدُم٤مء– احل٤ميمؿ قمٜمدمه٤م : ّٕٟمف ي٘م٤مل

  .(6)إؿمٙم٤مل

 يِمٝمد عم٤م ُم٣م ..

  

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت. 5>:8، رىمؿ : 596:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (5)

إذ ىمد إشمٗمؼ اًمٕمٚمامء ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م، قمغم أّن ُمـ يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٜم٘مد، وصحح إؾمٜم٤مدًا ُم٤م سمٕمٞمٜمف، ومٝمق شمقصمٞمؼ ًمرواشمف،   (6)

ذم احلدي٨م ظمري٧م ذم اًمٜم٘مد. سمغم ٓ جيري هذا إّٓ ومٞمام يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقل احل٤ميمؿ  وٓ خيتٚمػ اصمٜم٤من أّن احل٤ميمؿ إُم٤مم

< رضورة أّن صح٦م احلدي٨م أقمؿ حديٞ صحٔح. وٓ جيري ذم ُمثؾ ىمقًمف: هذا حديٞ صحٔح اإلشْٚدأقماله: 

 ُمـ صح٦م امإؾمٜم٤مد< إذ ًمٕمؾ إؾمٜم٤مده سمخّمقصف وٕمٞمػ ًمٙمٜمّف سمٛمت٤مسمٕم٤مشمف أوحك صحٞمح٤ًم، وم٤مٟمتٌف.
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 ابـ مًًقد فٞ: افىريؼ افثٚ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م أمحد ٕمجؿ اًمٙمٌػم ذم اعمأظمرج اًمٓمؼماّن 

سمـ سمديؾ اًمٞم٤مُمل، صمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٞمًك، قمـ إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد 

 .(5)شظٌٚدة افْير إػ وجف ظعٍّ »اهلل، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

ًمٞم٤مُمل، : رواه اًمٓمؼماّن، وومٞمف أمحد سمـ سمديؾ اذم يمت٤مسمف اعمجٛمع  ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل

وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل: ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م، واسمـ أيب طم٤مشمؿ وومٞمف وٕمػ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف 

 . (6)رضم٤مل اًمّمحٞمح

  . (7)وىم٤مل اسمـ طمجر ذم صقاقم٘مف: إؾمٜم٤مده طمًـ

  ىمٚم٧م: ُم٣م ىمقل احل٤ميمؿ: ؿمقاهده قمـ اسمـ ُمًٕمقد صحٞمح٦م.اهـ.

ًك < رضم٤مًمف ُم٤م سملم اًمث٘م٦م واًمّمدوق، ؾمقى حيٞمك سمـ قمٞمشْٚد حًـوهذا اإلأىمقل: 

سمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: صدوق اأظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، وىم٤مل ..< وهق صم٘م٦م، اًمرُمكم

 وىم٤مل أمحد : ُم٤م أىمرب طمديثف. خيٓمكء ورُمل سم٤مًمتِمٞمع.

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر  ىمٚم٧م: وىمد شمقسمع حيٞمك سمـ قمٞمًك اًمرُمكم سمام أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل:

سمـ قمكم، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمك اًم٘م٤مري، صمٜم٤م اعمًٞم٥م سمـ زهػم اًمْمٌل، صمٜم٤م قم٤مصؿ 

  .(8) سمف ُمثٚمف اعمًٕمقدي، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ إسمراهٞمؿ

ُمِمٝمقر وهق هذا امإؾمٜم٤مد يّمٚمح ُمت٤مسمٕم٦م، ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف، ؾمقى اعمًٞم٥ّم، 

 .اًمذهٌل واخلٓمٞم٥م دون ـمٕمـامإُم٤مم شمرضمؿ ًمف احل٤مل ، ُمٕمرو ، ًمٙمٜمّف ُمًتقر 

                                                           
 .  ت : محدي اًمًٚمٗمل .:5444، رىمؿ : :;:  54ٓمؼماّن اًمٙمٌػم ًمٚم  (5)

 . 8:=58، رىمؿ : =55:  =جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

 . 4=5اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م :   (7)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت . .7>:8، رىمؿ: 596: 7 ُمًتدرك احل٤ميمؿ )قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (8)
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وزم ُمـ يم٤ٌمر رضم٤مٓت اًمٕم٤ٌمؾمٞملم،  واروى قمٜمف مجع ُمـ اًمث٘م٤مت، وهق ومٞمام ذيمر

 ًمٚمٛمٜمّمقر واعمٝمدي واًمرؿمٞمد .

وحيٞمك سمـ  ،وُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد ،رواه قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمكىم٤مل اسمق ٟمٕمٞمؿ: 

 .(5)ُمثٚمف قمـ إسمراهٞمؿ قمٞمًك اًمرُمكم قمـ إقمٛمش 

 ثقبٚن رابع:افىريؼ اف

أظمرج اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤مضم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمثٜمك، 

از، طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف قمـ ؾم٤ممل قمـ طمدصمٜمل احلًـ سمـ قمٓمٞم٦م اًمٌز

 .(6)ش افْير إػ ظع ظٌٚدة»صمقسم٤من ىم٤مل اًمٜمٌل:

< رضم٤مًمف سملم اًمث٘م٦م واًمّمدوق، ؾمقى حيٞمك سمـ ٦م٢مؾمٜم٤مده ُمت٤مسمٕمٓ سم٠مس سمأىمقل: 

، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي: ُمع وٕمٗمف يٙمت٥م طمديثف< ومّمٚمح طمديثف ؾمٚمٛم٦م، إيمثر قمغم وٕمػ

 ومل يتٝمٛمف أطمد.  .هل٤م

  

                                                           
 . دار اًمٌخ٤مري، اعمديٜم٦م . >7: :9ومْم٤مئؾ اًمراؿمديـ ٕيب ٟمٕمٞمؿ)ص٤مًمح اًمٕم٘مٞمؾ(    (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد . 5647، رىمؿ : 66:  =اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (6)
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 ريؼ اخلٚمس: ظّران بـ احلهغافى

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد  (هـ788)أظمرج اسمـ اًمًامك، قمثامن سمـ أمحد اًمدىم٤مق 

اهلل اًمٌٍمي، صمٜم٤م قمٛمران سمـ ظم٤مًمد سمـ ـمٚمٞمؼ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، 

 .(5) شافْير إػ ظع ظٌٚدة»ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: 

ـ أمحد، وحمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمًٚمؿ، ىم٤مٓ: صمٜم٤م طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: 

أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمٌم، صمٜم٤م قمٛمران سمـ ظم٤مًمد سمـ ـمٚمٞمؼ أسمق ٟمجٞمد اًميير، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، 

ىم٤مل: رأي٧م قمٛمران سمـ طمّملم حيد اًمٜمٔمر إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘مٞمؾ ًمف: وم٘م٤مل ؾمٛمٕم٧م 

 .(6)ش ريض اهلل ظْف ظٌٚدة افْير إػ ظعٍّ »رؾمقل اهلل ي٘مقل: 

ٜم٤مده ُم٘مٌقل ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف، ؾمقى قمٛمران وهق ومٞمام ىم٤مل أىمقل: إؾم

٤ٌّمن:  سما ومال جيقز  <روى قمٜمف أهؾ اًمٌٍمة اًمٕمج٤مئ٥م وُم٤م ٓ يِمٌف طمدي٨م اًمث٘م٤متـ طم

 اهـ. آطمتج٤مج سمام اٟمٗمرد ُمـ اًمرواي٤مت.

 ىمٚم٧م: مل يٜمٗمرد . 

  

                                                           
 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض، ت : قم٤مدل اًمٕمزازي .:974، رىمؿ : 6555:  8ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م   (5)

 اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامّن . . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قمٌد99، رىمؿ : =74اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م :   (6)
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 : ابـ ظٌٚسًٚدسافىريؼ اف

)سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمًالُمل، طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم  ٤مسأٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ ٟم: هـ(;=9)ىم٤مل اسمـ اجلقزي 

ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م قمكم سمـ  هـ، صم٘م٦م طم٤مومظ(954)اًمٜمردقمكم سمـ ُمٞمٛمقن حمٛمد سمـ  ، أٟم٠ٌمٟم٤مهـ(994إُم٤مم

ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م  ىم٤مًمف اًمذهٌل( ؾمامقم٤مشمف صحٞمح٦م، حمٚمف اًمّمدق واًمًؽمهـ، ;88)اسمـ أيب اًمٗمٝمؿ ل اعمحًـ اًمتٜمقظم

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من  :ىم٤مل هـ. وصم٘مف اخلٓمٞم٥م(5;7)قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ضمٕمٗمر اًمزيٜمٌل 

)سمـ قمٗمقيف يمام ذم شم٤مريخ سمٖمداد، واسمـ قمٜمقيف يمام ذم أٟم٤ًمب اًمًٛمٕم٤مّن . شمرمج٤م ًمف دون ـمٕمـ، روى قمٜمف صمالث صم٘م٤مت  احلٜم٤مئل

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد  :ىم٤مل ((5))ًمٕمّٚمف ُمّمحػىم٤مل طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ يٕم٘مقب اًمٕمٓم٤مر  ُمِمٝمقريـ(

هـ، ىم٤مل >66)قمـ احلامّن  ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: ٓ سم٠مس سمف. وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: رسّمام أظمٓم٠م( هـ.=>6) اًمتامر اًمٌٍمي 

هـ ، صم٘م٦م صم٧ٌم اطمت٩م سمف 9=5)حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ اًمْمٌل قمـ اسمـ ومْمٞمؾاسمـ ُمٕملم: صم٘م٦م ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف إّٓ ُمـ طمًد( 

قمـ  دون شمٗمًػم( هـ. صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من، شمٙمٚمؿ ومٞمف;57)قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد اًمِمٞمخ٤من، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(

 ش.ظٌٚدة افْير إػ ظعّ »اًمٜمٌل ىم٤مل:  قمـ اسمـ قم٤ٌمس أنّ  )صم٘م٦م إُم٤مم ُمٕمرو  خ م(جم٤مهد 

وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:  ىم٤مل اسمـ ٟمٛمػم: هق يمذاب. احلامّن.ف ومٞم: ىم٤مل اسمـ اجلقزي

ىم٤مل اسمـ  ُم٤مزًمٜم٤م ٟمٕمرومف ينق إطم٤مدي٨م وومٞمف يزيد سمـ أيب زي٤مد. يم٤من يٙمذب ضمٝم٤مراً 

ىمٚم٧م: مل يٓمٕمـ . (6)وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ُمؽموك احلدي٨م (أرويف)ذم ٟمًخ٦م ٓ روسمف أاعم٤ٌمرك: ٓ 

 اسمـ اجلقزي إّٓ سم٤محلامّن ويزيد اهل٤مؿمٛمل، وىمد ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، أّّنام ُمقصّم٘م٤من.

اًمزسمدة: ٓ ُمٜم٤مص ُمـ اًم٘مقل سمّمح٦م احلدي٨م طم٥ًم اًم٘مقاقمد، ًمٙمثرة ـمرىمف، ؾمٞمام 

ي وشم٤مريخ دُمِمؼ وهمػممه٤م قمـ ُم٤م حيتٛمؾ ُمٜمٝم٤م< وم٤مٟمٔمر سم٘مٞمتٝم٤م ذم ُمقوققم٤مت اسمـ اجلقز

 ُمٕم٤مذ وأٟمس وأيب ذر وقم٤مئِم٦م وهمػمهؿ.   

  

                                                           
. سمِم٤مر قمقاد( أّن ؿمٞمخ احلٜم٤مئل هق: أسمق حيٞمك حمٛمد سمـ  8>>، رىمؿ: =74: 7ذيمر ذًمؽ اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف )  (5)

 ؾمٕمٞمد اًمِم٤مُمل.اهـ. ىمٚم٧م: ىمد وصمؼ ووٕمػ.

 ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م . .7:6و:  =79: 5اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي)ت: قمٌد اًمرمحـ قمثامن(   (6)
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 شافْير إػ ظّع ظٌٚدة»ؾَف حديٞ: 

 ذم همريٌف: هـ( >>7)ىم٤مل امإُم٤مم اخلٓم٤ميب

عم٤م يتقؾمؿ ومٞمف ُمـ ٟمقر  <اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف يدقمق إمم ذيمر اهللَّ ُمٕمٜم٤مه واهلل أقمٚمؿ أنّ 

 ،اخلِمقع ء ومٞمف ُمـ أصمر اًمًجقد وؾمٞماموعم٤م يتٌلم ،ويرى قمٚمٞمف ُمـ هبج٦م امإيامن ،امإؾمالم

ِشٔاَمُهْؿ دِم ٘م٤مل: ومٞمٛمـ ُمٕمف ُمـ صح٤مسم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًالم وم وسمذًمؽ ٟمٕمتف اهلل

ُجقدِ  ًُّ ـْ َأَثِر اف ْؿ ِم ِٓ  . (5)ُوُجقِه

ىمٚم٧م: وُم٤م يٛمّٞمز قمٚمٞم٤ًم قمـ سم٘مّٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م أهؾ امإيامن، هق اًمتٕمٞملم سمٚم٤ًمن 

ء، إذ ٓ طمجٞم٦م مإـمالق أي٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمع ، ومٝمق اعمّمداق إشمؿ ٕهؾ اًمًٞماماًمٜمٌل

 ـمرو اًمِمؽ إمج٤مقم٤ًم.

وقمغم طمد شمٕم٤مسمػم ضمٝم٤مسمذة قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف : ٓ طمجّٞم٦م ًمٚمٕم٤مم ُمع اًمِمؽ ذم 

   اعمّمداق . أو : سمٓمالن اًمتٛمًؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمّٞم٦م .

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر . 5>5: 6دي٨م ًمٚمخٓم٤ميب)ت: قمٌد اًمٙمريٌؿ اًمٖمرسم٤موي( همري٥م احل  (5)

 ،يم٤من إذا سمرز ىم٤مل اًمٜم٤مس: ٓ إًمف إٓ اهلل ُم٤م أذ  هذا اًمٗمتك ُمٕمٜم٤مه أن قمٚمٞم٤مً ( : ;;:  9وىم٤مل اسمـ إصمػم )ذم اًمٜمٝم٤مي٦م

 ...،، ُم٤م أؿمجع هذا اًمٗمتكٓ إًمف إٓ اهلل، ُم٤م أيمرم هذا اًمٗمتك، ٓ إًمف إٓ اهلل ، ٓ إًمف إٓ اهلل ُم٤م أقمٚمؿ هذا اًمٗمتك

 . اهـ.  ؾُٕٚٝ رؤيتف حتِّٓؿ ظذ ـِّٜ افتقحٔد

 ومٚمٞمس قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م همػم هذا . وىمد ُم٣م أّن قمٛمر قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م : قم٤مت ومظ همٚمٞمظ. ، ىمٚم٧م أضم٤مد اسمـ إصمػم وأوم٤مد 
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 بٚب ظعّ إّٓ شد أبقاب ادًجد حديٞ 

 ابـ تّٜٔٔ : حديٞ شد إبقاب مقوقع

ٓٚ إّٓ بٚب ظعّ  شّد »٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ىم ِّ وم٢مّن هذا مم٤ّم ووٕمتف اًمِمٞمٕم٦م قمغم ش إبقاب ـ

ـمريؼ اعم٘م٤مسمٚم٦م< وم٢مّن اًمذي ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب ؾمٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل أّٟمف ىم٤مل ذم ُمروف اًمذي 

ورواه اسمـ ش أيب بُر ٜإّٓ خقخ ،تإّٓ شّد  ٜٓ يٌَغ دم ادًجد خقخ»...ُم٤مت ومٞمف: 

 .(5) ذم اًمّمحٞمحلم قم٤ٌمس أيْم٤مً 

 ػ احلديٞ خالف افقرعٔوًتابـ حجر افًًَالين: 

شدوا »ذم اًم٘مقل اعمًدد: طمدي٨م: ( هـ 96>)اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن ىم٤مل احل٤مومظ 

 ُمـ رواي٦م ؾمٕمد، وُمـ رواي٦م اسمـ قمٛمر. )=أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ذيمره ش إبقاب إّٓ بٚب ظعّ 

 .وىمقل اسمـ اجلقزي: إّٟمف سم٤مـمؾ، وإّٟمف ُمقوقع

ّٓ سمٛمخ٤مًمٗم٦م احلدي٨م اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم، وهذا إىمدام دقمقى مل يًتدل قمٚمٞمٝم٤م إ

قمغم رد إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمٛمجرد اًمتقهؿ، وٓ يٜمٌٖمل امإىمدام قمغم احلٙمؿ سم٤مًمقوع، 

إّٓ قمٜمد قمدم إُمٙم٤من اجلٛمع، وٓ يٚمزم ُمـ شمٕمذر اجلٛمع ذم احل٤مل أْن ٓ يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ< إذ 

 .ومقق يمؾ ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ

ٙمؿ قمغم احلدي٨م سم٤مًمٌٓمالن، سمؾ يتقىمػ ومٞمف إمم وـمريؼ اًمقرع ذم ُمثؾ هذا أْن ٓ حي

 .أن ئمٝمر ًمٖمػمه ُم٤م مل ئمٝمره ًمف

ـؾ ضريؼ وهذا احلدي٨م ُمـ هذا اًم٤ٌمب، هق طمدي٨م ُمِمٝمقر ًمف ـمرق ُمتٕمددة، 

، قمغم ـمري٘م٦م مْٓٚ ظذ إٍرادهٚ ٓ تَك ظـ رتٌٜ احلًـ، وجمّقظٓٚ مّٚ يَىع بهحتف

 .(6) يمثػم ُمـ أهؾ احلدي٨م

                                                           
 . رؿم٤مد ؾم٤ممل .79:  9ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (   (5)

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة . . ُمٙمت٦ٌم:5اًم٘مقل اعمًدد )اسمـ طمجر ( :   (6)
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يَىع : وهذا اًم٘مدر ُمـ احلدي٨م صحٞمح، ًمف ؿمقاهد يمثػمة، وىم٤مل امإُم٤مم إًم٤ٌمّن

 . (5)افقاؿػ ظِٔٓٚ بهحتف

 وم٢مذا اشّمْمح جمٛمؾ هذا< ومٚمٚمحدي٨م ـمرق قمـ قمّدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م< يم٤مٔيت:

  

                                                           
 . =6=6، رىمؿ : 5>8:  :اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   (5)
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 ابـ ظٌٚس . :افىريؼ إّول

 اإلشْٚد إّول : أبق بِٟ ظـ ابـ ظٌٚس

سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ  وهق ُم٤م ىمد شم٘مدم ذم اًمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ُمـ رواي٦م أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو

اسمـ قم٤ٌمس، قمغم ُم٤م أظمرضمف أمحد واحل٤ميمؿ وهمػممه٤م، وىمد صحح٤مه، سمؾ ىمد ضمزم إًم٤ٌمّن 

. وىم٤مل ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م: إؾمٜم٤مده (5)ذم ظمّمقص طمدي٨م أيب سمٚم٩م ىم٤مئاًل: وم٤ممإؾمٜم٤مد طمًـ قمٜمدي

ذم اًمٗمتح: رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل (  96>) . وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن(6) ضمّٞمد

 .(7) ورجٚهلام ثَٚت

ذم اًمٜمٙم٧م: وأُّم٤م ادقم٤مء اسمـ اجلقزي أّّنام ُمـ ووع  (هـ96>)=اسمـ طمجر وىم٤مل أيْم٤ًم 

اًمراومْم٦م، ومٙمالُمف ذم ذًمؽ دقمقة قمرّي٦م قمـ اًمؼمه٤من. وىمد أظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم ظمّم٤مئص 

قمكم ريض اهلل قمٜمف طمدي٨م ؾمٕمد ريض اهلل قمٜمف، وأظمرج ومٞمف أيْم٤ًم طمدي٨م زيد سمـ أرىمؿ 

 .(8) ب٘شْٚد صحٔحريض اهلل قمٜمف 

ل: وىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي خمتٍمًا ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي، طمدصمٜم٤م أىمق

إسمراهٞمؿ سمـ اعمخت٤مر، قمـ ؿمٕم٦ٌم، قمـ أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أّن 

ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ش.  بًد إبقاب إّٓ بٚب ظع» رؾمقل اهلل أُمر 

 . يِمٝمد ًمف ..(9)اًمقضمف ٟمٕمرومف قمـ ؿمٕم٦ٌم هبذا امإؾمٜم٤مد إّٓ ُمـ هذا 

 اإلشْٚد افثٚين: مّٔقن افُردي ظـ ابـ ظٌٚس 

)ُمًٜمِد صم٘م٦م صحٞمح وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق إقمز ىمراشمٙملم سمـ إؾمٕمد 

، أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد )احلًـ سمـ قمكم ، إُم٤مم صم٘م٦م، ُمًٜمِد اًمٕمراق(، أٟم٤م أسمق حمٛمد اجلقهري اًمًامع(

                                                           
 . همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع .7=8 -;>8:  5(  5864اًمثٛمر اعمًتٓم٤مب )إًم٤ٌمّن   (5)

 . =6=6، رىمؿ : 5>8:  :اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م   (6)

 . 59:  ;ومتح اًم٤ٌمري   (7)

 . اًمًٕمقدي٦م، ت : رسمٞمع اعمدظمكم.::8:  5(  96>اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )اسمـ طمجر  (8)

 . سمػموت، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .85::  9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (9)
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، ٟم٤مقمٛمر سمـ أيقب اًمً٘مٓمل )ؿمٞمخ صم٘م٦م سم٢مـمالق(ي اخلرىملاًمٕمزيز سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ محد

،  ٟم٤م يقٟمس سمـ أرىمؿ )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م(، ٟم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري )صم٘م٦م ُمـ اًمّم٤محللم سم٢مـمالق(

)اسمـ أيب مجٞمٚم٦م، صم٘م٦م صدوق رُمل يمثػم اًمٜمقاء أسمق إؾمامقمٞمؾ وقمق  إقمرايب  ، ٟم٤م)صم٘م٦م صدوق يتِمّٞمع(

ىم٤مٓ: يمٜم٤ّم قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل رضمؾ ًمٞمتف  ) إقمِمك، صم٘م٦م(قمـ ُمٞمٛمقن اًمٙمردي سم٤مًم٘مدر، خ م(

طمدصمٜم٤م قمـ قمكّم!!. ومًٛمٕمف اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: أُّم٤م ٕطمدصمٜمّؽ طم٘م٤ًم< إّن رؾمقل اهلل أُمر 

سم٤مٕسمقاب اًمِم٤مرقم٦م ذم اعمًجد ومًدت وشمرك سم٤مب قمكم وم٘م٤مل: إّّنؿ وضمدوا ُمـ ذًمؽ!!. 

ّٕف بٌِْل إُٔؿ وجدتؿ مـ شّدي أبقاب»وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وىم٤مل:  ُؿ، وترـل بٚب ظّع، وإيّن إ

واهلل مٚ شددت مـ ؿٌؾ ٍٕز، وٓ ترـٝ مـ ؿٌؾ ٍٕز: إْن إٔٚ إّٓ ظٌٌد مٖمقٌر: أمرُت 

 .(5)شبقء ؾًٍِٝ: إْن أتٌع إّٓ مٚ يقحك

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ< رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق، ؾمقى 

ـٚن ٞمع. وىم٤مل امإُم٤مم اًمٌزار: يقٟمس سمـ أرىمؿ: وهق صم٘م٦م< وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: يتِم

ًٚ: روى ظْف أهؾ افًِؿ، واحتِّقا حديثف اهـ. وهق . ، قمغم أّن ومٞمف ؿمٞمٕمٞم٦م ؿمديدةصدوؿ

 .مًروف احلديٞيِمٕمر سم٤ممإمج٤مع قمٚمٞمف. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

  

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر.;7: 86شم٤مريخ دُمِمؼ)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (5)
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 افىريؼ افثٚين: ابـ ظّر

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد، قمـ قمٛمر سمـ سمـ طمٜمٌؾ أمحد امإُم٤مم أظمرج 

سمـ قمٛمر ىم٤مل: يمٜم٤ّم ٟم٘مقل: ذم زُمـ اًمٜمٌل رؾمقل اهلل ظمػم اًمٜم٤مس، صمّؿ أسمق سمٙمر، صمّؿ أؾمٞمد، قمـ ا

إزّم ُمـ  قمٛمر< وًم٘مد أويت اسمـ أيب ـم٤مًم٥م صمالث ظمّم٤مل< ًمئـ شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥ّم 

، وأقمٓم٤مه وشدَّ إبقاَب إّٓ بٚبف دم ادًجدمحر اًمٜمٕمؿ: زّوضمف رؾمقل اهلل اسمٜمتف ووًمدت ًمف، 

 ـ. اه (5)اًمراي٦م يقم ظمٞمؼم

 . (6)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد وأسمق يٕمكم ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم إّٓ هِم٤مم، شمٗمرد ُمًٚمؿ ذم آطمتج٤مج سمف 

 واؾمتِمٝمد سمف اًمٌخ٤مري< ومٝمق إذن صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ. 

٤م ٟم٘مقل ظمػم اًمٜم٤مس اضمتٝم٤مد ُمٜمف، وأُّم٤م ىمقًمف: وًم٘مد أويت قمكم ّ...، وىمقل اسمـ قمٛمر: يمٜمّ 

 رواي٦م هل٤م طمٙمؿ اعمرومقع، ومتٜمٌف .وم

وىمد أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سمٕمٞمٜمف ًمٙمـ قمـ قمٛمر< ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ هِم٤مم سمـ 

: ًم٘مد -أو ىم٤مل: أيب-ؾمٕمد، قمـ قمٛمر سمـ أؾمٞمد، قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

أويت قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمالث ظمّم٤مل< ًمئـ شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥ّم إزّم ُمـ محر 

 . (7)، وأقمٓم٤مه احلرسم٦م يقم ظمٞمؼموشد إبقاب إّٓ بٚبفف اسمٜمتف ومقًمدت ًمف، اًمٜمٕمؿ: زوضم

٤مه ؾمٕمد وجيٛمع سمتٙمرر اًم٘مقًملم ُمٜمٝمام< وأّن يمٚمٞمٝمام يم٤من يتٛمٜمك هذا اًمنم ، يمام متٜمّ 

سمـ أيب وىم٤مص وهمػمه< يِمٝمد ًمف أّن احل٤ميمؿ واسمـ قم٤ًميمر روي٤م هذا اعمٕمٜمك قمـ قمٛمر ُمـ 

 . ـمرق أظمرى يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م .

                                                           
٤ٌّمس(   (5)  . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.99=، رىمؿ: ;:9: 6ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )وص قم

 ٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.  . ُمٙمت >=:8، رىمؿ: 564: =جمٛمع اًمزوائد )طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

 ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )أمحد سمـ طمٜمٌؾ (  .  (7)
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وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمره٤موي، ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل ىم٤مل 

طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اًمٕمالء سمـ قمرار، ىم٤مل ؾم٠مًم٧م اسمـ قمٛمر وهق ذم 

 ُمًجد رؾمقل اهلل قمـ قمكم وقمثامن؟!!. 

د فٔس دم ادًجوم٘م٤مل أُّم٤م قمكّم ومال شم٠ًمًمٜمل قمٜمف، واٟمٔمر إمم ُمٜمزًمف ُمـ رؾمقل اهلل< 

، وأُّم٤م قمثامن وم٢مٟمف أذٟم٥م ذٟم٤ًٌم قمٔمٞماًم يقم اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من، ومٕمٗمك اهلل قمٜمف، وهمٗمر بٔٝ ؽر بٔتف

 .(5)ًمف، وأذٟم٥م ومٞمٙمؿ ذٟم٤ًٌم دون ذًمؽ وم٘متٚمتٛمقه 

 اهـ. فٔس دم ادًجد بٔٝ ؽر بٔتفأىمقل: واًمِم٤مهد ىمقًمف: 

 .(6)يمام ىمد أظمرضمف صم٤مٟمٞم٦م< أي اًمٜم٤ًمئل، ُمـ ـمريؼ ؿمٕم٦ٌم قمـ أيب إؾمح٤مق سمٚمٗمظ آظمر 

 واوح ذم سمٕمض ـمرىمف. -ًمٓمٛمس احل٘مٞم٘م٦م -واًمتحريػ 

وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ اًمٕمالء سمـ 

ومٝمذا ُمٜمزًمف، ٓ أطمدصمؽ قمٜمف  وقمثامن وم٘م٤مل: أُّم٤م قمكمّ  سمـ قمٛمر قمـ قمكمّ اقمرار، أّٟمف ؾم٠مل 

ؿ ذٟم٤ًٌم صٖمػمًا سمٖمػمه، وأُّم٤م قمثامن وم٠مذٟم٥م يقم أطمد ذٟم٤ًٌم قمٔمٞماًم ومٕمٗم٤م اهلل قمٜمف، وأذٟم٥م ومٞمٙم

 .(7)وم٘متٚمتٛمقه 

أىمقل: ىم٤مل اسمـ طمجر: وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ اًمٕمالء سمـ قمرار سمٛمٝمٛمالت ىم٤مل 

وقمثامن ومذيمر احلدي٨م< وومٞمف: وأُّم٤م قمكّم ومال شم٠ًمل قمٜمف  وم٘مٚم٧م: ٓسمـ قمٛمر أظمؼمّن قمـ قمكمّ 

ًمف . ورضم٤مؿد شّد أبقابْٚ دم ادًجد وأؿّر بٚبفأطمدًا، واٟمٔمر إمم ُمٜمزًمتف ُمـ رؾمقل اهلل< 

 .(8)رضم٤مل اًمّمحٞمح، إّٓ اًمٕمالء< وىمد وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمه 

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕمغم، اًمٙمقي٧م : ت : أمحد اًمٌٚمقر. 567ظمّم٤مئص قمكم اًمٜم٤ًمئل :   (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕمغم، اًمٙمقي٧م : ت : أمحد اًمٌٚمقر. 567ظمّم٤مئص قمكم اًمٜم٤ًمئل :   (6)

 قمٔمٛمل، سمػموت .. حت٘مٞمؼ إ>6484. رىمؿ : 676:  55ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق   (7)

 . 59:  ;ومتح اًم٤ٌمري )اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالّن (   (8)
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 افىريؼ افثٚفٞ: ظّر بـ اخلىٚب

أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمّن احلًـ سمـ حمٛمد امإؾمٗمرايٞمٜمل، صمٜم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ 

أمحد سمـ اًمؼماء، صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اعمديٜمل، صمٜم٤م أيب، أظمؼمّن ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب 

أسمٞمف، قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ًم٘مد أقمٓمل ص٤مًمح، قمـ 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمالث ظمّم٤مل ٕن شمٙمقن زم ظمّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م أطم٥م إزم ُمـ أن أقمٓمك محر 

تزوجف ؾٚضّٜ بْٝ رشقل اهلل، وشُْٚه »اًمٜمٕمؿ ىمٞمؾ: وُم٤م هـ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟!. ىم٤مل: 

هذا طمدي٨م صحٞمح ش وافرايٜ يقم خٔز ادًجد مع رشقل اهلل، حيؾ فف ؾٔف مٚ حيؾ فف،

 .(5)امإؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهٌل: قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر وٕمٞمػ

: وقمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمذي قم٤مد إًمٞمف هذا احلدي٨م، إن يٙمـ هق (هـ765)ىم٤مل اًمٓمح٤موي

اعمخرُمل، ومٝمق ممّـ حيٛمد ذم طمديثف، وإن يٙمـ هق اسمـ ٟمجٞمح أسمق قمكم سمـ اعمديٜمل ، وم٢مّن طمديثف 

حدي٨م قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر اعمخرُمل، وًمٙمٜمّف ًمٞمس سم٤ًمىمط، ىمد طمدث اًمٜم٤مس قمٜمف، وأطمد ًمٞمس يم

ُمـ طمدث قمٜمف اسمٜمف، وهق إُم٤مم أهؾ احلدي٨م. صمؿ ٟمٔمرٟم٤م: هؾ روى هذا احلدي٨م قمـ ؾمٝمٞمؾ 

 . وؾم٤مق ـمرىم٤ًم يمثػمة .(6)همػمه

ٓ حيؾ يل ؾٔف مٚ وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر سمٕملم امإؾمٜم٤مد أقماله ُمثٚمف، ؾمقى ىمقل قمٛمر: 

 . (7)حيؾ فف

وأظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ـمٞمٗمقر، ىمثٜم٤م ىمتٞم٦ٌم، ٟم٤م يٕم٘مقب، قمـ 

فَد أويت ظع بـ أيب ضٚفٛ »ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح، قمـ أسمٞمف، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: 

ًٚ، فئـ أـقن أوتٔتٓٚ أحٛ إيل مـ إظىٚء محر افًْؿ: جقار رشقل اهلل دم ادًجد،  ثالث

٤ٌّمس:  واًمث٤مًمث٦مش. وافرايٜ يقم خٔز  . (8) إشْٚده صحٔحٟمًٞمٝم٤م ؾمٝمٞمؾ. ىم٤مل حم٘م٘مف وص قم

                                                           
 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .8:76، رىمؿ : 579:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م (   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .7995، رىمؿ : 6>5:  =ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (6)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .564:  86شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (7)

 . اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت .5567، رىمؿ : =9::  6ومْم٤مئؾ أمحد )ت: وص قم٤ٌمس(   (8)
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أىمقل: رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى اسمـ ـمٞمٗمقر اًمٜمًقي، وهق صم٘م٦م. وُمقوع 

ًمٙمـ ُمع ذًمؽ حتريػ ظمٌٞم٨م )=شمدًمٞمس ُمتـ( ، وهق جقار رشقل اهللاًمِم٤مهد ىمقل قمٛمر: 

 ومٝمق ٟمّص يٌٓمؾ ضمقار أيب سمٙمر وهمػمه ًمرؾمقل اهلل .
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 أرؿؿ افىريؼ افرابع: زيد بـ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م قمق ، قمـ ُمٞمٛمقن أيب قمٌد اهلل، أخرج أمحد ؿٚل: 

 قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: يم٤من ًمٜمٗمر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل أسمقاب ؿم٤مرقم٦م ذم اعمًجد.

 .ششدوا هذه إبقاب، إّٓ بٚب ظع»ىم٤مل: وم٘م٤مل يقُم٤م:  

مم، وأصمٜمك قمٚمٞمف، ىم٤مل: ومتٙمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمٜم٤مس، ىم٤مل: وم٘م٤مم رؾمقل اهلل، ومحٛمد اهلل شمٕم٤م

أمٚ بًد، ؾ٘يّن أمرت بًد هذه إبقاب، إّٓ بٚب ظّع وؿٚل ؾٔف ؿٚئُِؿ، وإيّن » صمؿ ىم٤مل: 

 .(5)ش  واهلل مٚ شددت صٔئًٚ وٓ ؾتحتف، وفُّْل أمرت بقء ؾٚتًٌتف

ىم٤مل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري صحٞمح امإؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه، وىم٤مل اًمذهٌل: ىمٚم٧م: رواه 

 .اهـ(6)ُمٞمٛمقن سمـ قمٌد اهلل

 يِمػم إمم أّٟمف خمتٚمػ ومٞمف. ىمٚم٧م: 

وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أمحد، وومٞمف: ُمٞمٛمقن أسمق قمٌد اهلل وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف 

 .(7)مج٤مقم٦م، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 .إشْٚده حًـ دم افنقاهد وادتٚبًٚتأىمقل: 

٤ٌّمن، وىم٤مل  إيمثر قمغم أّن ُمٞمٛمقن ُمٜمٙمر احلدي٨م، ًمٙمـ وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ طم

 ًمٞمس سم٤مًم٘مقي. وُم٘متْم٤مه أّٟمف صدوق .اًمٜم٤ًمئل: 

  

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض ، ت : يمامل يقؾمػ احلقت .=:7:  :ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 . 589:  7ُمًتدرك احل٤ميمؿ   (6)

 . >58:  =جمٛمع اًمزوائد   (7)
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 افىريؼ اخلٚمس: أبق شًٔد اخلدري

ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب 

يٚ ظّع، ٓ حيّؾ ٕحد » طمٗمّم٦م، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٕمكم:  

ٜمذر: ىمٚم٧م ًميار سمـ سد: ُم٤م ُمٕمٜمك ىم٤مل قمكم سمـ اعمش  جيْٛ دم هذا ادًجد ؽري وؽرك

 ضمٜم٤ًٌم همػمي وهمػمك. )جيت٤مزه(هذا احلدي٨م؟!. ىم٤مل: ٓ حيؾ ٕطمد يًتٓمرىمف 

همري٥م، ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف، وؾمٛمع  طمدي٨م طمًـىم٤مل أسمق قمٞمًك: هذا 

 . (5)هذا احلدي٨م وم٤مؾمتٖمرسمف )اًمٌخ٤مري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح(ُمٜمّل حمٛمد سمـ إؾمٛمٕمٞمؾ 

 شاهلل أدخِف وأخرجُؿ»وؿٚص  افىريؼ افًٚدس: شًد بـ أيب

ىم٤مل امإُم٤مم أسمق يٕمكم ذم ُمًٜمده: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر 

اًمٓمح٤من، طمدصمٜم٤م هم٤ًمن سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم، قمـ ظمٞمثٛم٦م، قمـ ؾمٕمد: أّن اًمٜمٌل ؾمد أسمقاب 

 وم٘م٤مل اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ.  اًمٜم٤مس ذم اعمًجد وومتح سم٤مب قمكمّ 

ـّ ، مٚ إٔٚ ؾتحتف : »اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل  .(6)شاهلل ؾتحف وفُ

 . إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمداً اًمٌٕمض: : ىم٤مل ىمٚم٧م

. وهق ُم٤م ضمزم سمف (7)ل امإُم٤مم اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: إؾمٜم٤مده ىمقيقىمويرّده 

 .(8)(  طمٞم٨م ىم٤مل: إؾمٜم٤مد ىمقيهـ5797اعم٤ٌمريمٗمقري )

                                                           
 ، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .. سمػموت=7::  9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (5)

أىمقل: وضمف اؾمتٖمراب اًمٌخ٤مري حتريؿ طمتك آضمتٞم٤مز، ُمع أّن اعمحّرم هق اعمٙم٨م< سمٞم٤مٟمف: إّن ومتقى أيمثر أهؾ اًمًٜم٦ّم< 

ومْمالً  اؾمتثٜمٞمٜم٤م اعمًجديـ، ومحرُمٜم٤م اضمتٞم٤مزمه٤م -ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م–يم٤مًمِمٞمٕم٦م، قمغم: ضمقاز اضمتٞم٤مز اجلٜم٥م اعم٤ًمضمد. ًمٙمٜمٜم٤م 

أقماله سيح ذم طمرُم٦م اضمتٞم٤مز اخلالئؼ ُمًجد اًمٜمٌل طم٤مل اجلٜم٤مسم٦م، ؾمقى  < ًمٕمٔمٞمؿ طمرُمتٝمام، واًمٜمّص قمـ اعمٙم٨م

 همػمه ىم٤مًمقا سمحرُم٦م آضمتٞم٤مز، ُمٓمٚم٘م٤ًم. اً أّن امإُم٤مم ُم٤مًمٙم٤ًم ويمثػم اًمٜمٌل وقمكّم. وٟمِمػم ًمٚمٗم٤مئدة

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ : ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد.5::  6ُمًٜمد أيب يٕمكم   (6)

 . 59:  ;ومتح اًم٤ٌمري   (7)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.4;:7، رىمؿ: 556:  54ٗم٦م إطمقذي )اعم٤ٌمريمٗمقري( حت  (8)
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ًمٙمـ ضم٤مء إًم٤ٌمّن وم٤مهتؿ اسمـ طمجر سم٤مًمتٜم٤مىمض، وهق شمنع ىمٌٞمح ُمـ يمٌػم ُمثٚمف، أو 

 ن اًمٗمّمٞمح< ومٚم٘مد أظمرج اًمٌزار ىم٤مل: هق ضمٝمؾ سيح< ومٝم٤مك اًمٌٞم٤م

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس، ىم٤مل: 

طمدصمٜمل أيب، قمـ احلًـ سمـ زيد، قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف ؾمٕمد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل 

 . (5)شٓ حيؾ ٕحد جيْٛ دم هذا ادًجد ؽري وؽرك»اهلل ًمٕمكم: 

 .(6)وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وظم٤مرضم٦م مل أقمرومف ، ار ىم٤م ل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌز

ومٝمذا ـمريؼ صم٤من يّمٚمح ًمالؾمتِمٝم٤مد، وصمّٛم٦م صم٤مًم٨م< ومٚم٘مد أظمرج أمحد سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مج، طمدصمٜم٤م ومٓمر، قمـ قمٌد اهلل سمـ ذيؽ، قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمرىمٞمؿ اًمٙمٜم٤مّن، 

مر رشقل اهلل بًد أىم٤مل: ظمرضمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م زُمـ اجلٛمؾ ومٚم٘مٞمٜم٤م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ هب٤م، وم٘م٤مل: 

 .(7) إبقاب افنٚرظٜ دم ادًجد، وترك بٚب ظع ريض اهلل ظْف

ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أمحد وأسمق يٕمغم واًمٌزار واًمٓمؼماّن ذم إوؾمط وزاد: 

مٚ إٔٚ شددت أبقابُؿ وفُـ »ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل: ؾمددت أسمقاسمٜم٤م يمّٚمٝم٤م إّٓ سم٤مب قمكم ىم٤مل: 

 .(8) د حًـوإشْٚد أمحش اهلل شدهٚ

وهٜم٤مك ـمريؼ راسمع أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل واًمٌزار ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ 

 ..)ًمقيـ،صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إؾمدي  )صم٘م٦م(اجلٜمٞمد 

سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ قمٛمرو سمـ اوىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ىمرأت قمغم حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًمقيـ، قمـ 

يب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف ومل ي٘مؾ ديٜم٤مر، قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ أ

ُمرة قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: يمٜم٤ّم قمٜمد اًمٜمٌل، وقمٜمده ىمقم ضمٚمقس، ومدظمؾ قمكّم، ومٚماّم دظمؾ ظمرضمقا، 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ت : حمٗمقظ زيـ اهلل .:7:  8ُمًٜمد اًمٌزار   (5)

 . 595:  =جمٛمع اًمزوائد   (6)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .==:  7ُمًٜمد أمحد   (7)

 . 558:  =جمٛمع اًمزوائد   (8)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   :::

ومٚماّم ظمرضمقا شمالوُمقا، وم٘م٤مًمقا: واهلل ُم٤م أظمرضمٜم٤م وأدظمٚمف..!! ومرضمٕمقا ومدظمٚمقا< وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(5)ش  واهلل مٚ إٔٚ أدخِتف وأخرجتُؿ، بؾ اهلل أدخِف وأخرجُؿ» 

  .(6)ٛمل: رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صم٘م٤متىم٤مل اهلٞمث

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إّٓ ًمقيـ، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع. وىمد ؾم٘مٜم٤مه 

 هٜم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب شمٌٕم٤ًم ًمإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل< ًمٔمٝمقره ذم ُم٠ًمًم٦م ؾمّد إسمقاب سمٞم٘ملم< وم٤مطمٗمظ .

  

                                                           
، 78: 8. ُمًٜمد اًمٌزار)حمٗمقظ زيـ اهلل( :=4>، رىمؿ: 756: ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى)ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (5)

 .9=55رىمؿ: 

 .>;:58، رىمؿ: 559: =جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)
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 افىريؼ افًٚبع: أم شِّٜ .

ٛمد اًمدٓل سم٤مًمٙمقوم٦م، طمدصمٜم٤م خمقل سمـ ىم٤مل اًمٓمؼماّن ذم اًمٙمٌػم: طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حم

إسمراهٞمؿ، طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمٕم٤ٌمس، قمـ قمامر اًمدهٜمل، قمـ قمٛمرة سمٜم٧م أومٕمك، قمـ أم 

 ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: 

ٓ يٌٌْل ٕحد أن جيْٛ دم هذا ادًجد »ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ: 

 .(5)ش إّٓ إٔٚ وظعّ 

وىمقن يتِمٞمٕمقن، وقمٛمرة شم٤مسمٕمّٞم٦م أىمقل: اًمدٓل ُم٘مٌقل، واًمٌ٘مّٞم٦م ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ: صد

، وقمامر ذم اًمِمقاهد < ومٝمل ممّـ يٙمت٥م طمديثف، مل شمٓمٕمـ سمٌمءيمقومٞم٦م ؾمٛمٕم٧م أم ؾمٚمٛم٦م

 وىمد شمقسمع .. .ذا اًمٓمريؼومّمٚمح آؾمتِمٝم٤مد هب ..<صم٘م٦م

 . افىريؼ افثٚمـ: ادقػ 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمّمقذم اًمٙمقذم، ىم٤مل: ٟم٤م أسمق هم٤ًمن، ىم٤مل: أخرج افٌزار ؿٚل: 

إىِؼ ؾّرهؿ، »ـ أيب اعم٘مدام، قمـ طم٦ٌم، قمـ قمكم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل: ٟم٤م ىمٞمس، قم

 .شؾًِٔدوا أبقاهبؿ

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وم٘مٚم٧م هلؿ ومٗمٕمٚمقا إّٓ محزة، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل ىمد ومٕمٚمقا إّٓ محزة، 

 .شؿؾ حلّزة، ؾِٔحقل بٚبف»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

هق ىم٤مئؿ رؾمقل اهلل ي٠مُمرك أن حتقل سم٤مسمؽ، ومحقًمف، ومرضمٕم٧م إًمٞمف و وم٘مٚم٧م ًمف: إنّ 

  . (6)شارجع إػ بٔتؽ»يّمكم، وم٘م٤مل: 

 .(7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه اًمٌزار، وومٞمف وٕمٗم٤مء وىمد وصم٘مقا

  

                                                           
 . 6;7:  67اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن   (5)

 قظ اًمرمحـ زيـ اهلل .. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم اعمديٜم٦م. ت : حمٗم94;، رىمؿ: >75:  6ُمًٜمد اًمٌزار   (6)

 . ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .8;:58، رىمؿ : 559:  =جمٛمع اًمزوائد   (7)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >::

 افىريؼ افتٚشع: جٚبر بـ ظٌد اهلل إٕهٚري

)اًمٌٖمقي امإُم٤مم صم٘م٦م  ىم٤مل أمحد سمـ ُمٜمٞمعُم٣م ُم٤م ظمّرضمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م: 

)سمـ ُمٞمنة اًمٕم٘مٞمكم، صم٘م٦م ص٤مًمح خ  ، صمٜم٤م طمٗمصؾم٤مّن، إُم٤مم صم٘م٦م خ م()سمـ ظم٤مرضم٦م اخلرا : طمدصمٜم٤م اهلٞمثؿخ م(

، قمـ اسمـ )إٟمّم٤مري، وٕمٗمف اجلٛمٞمع، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م(، قمـ طمرام سمـ قمثامنم(

ٟمحـ ُمْمٓمجٕمقن و، قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ضم٤مء رؾمقل اهلل ) قمٌد اًمرمحـ، صم٘م٦م خ م( ضم٤مسمر

ّٕف ترؿدون دم ادًجد»يم٤من سمٞمده رـم٤ٌم وم٘م٤مل:  ٜمخؾ()قمّم٤م اًم ذم اعمًجد وميسمٜم٤م سمٕمًٞم٥م ٓ : إ

 )اٟمجٗمؾ: أهع ذم اعمٖم٤مدرة(ريض اهلل قمٜمف  ىم٤مل: وم٤مٟمجٗمٚمٜم٤م واٟمجٗمؾ ُمٕمٜم٤م قمكمّ ش د دم ادًجدؿَ رْ يُ 

مٚ حيؾ يل، وافذي ٍٕز بٔده  حيؾ فؽ دم ادًجدف ، إّٕ تًٚل يٚ ظعّ »وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل: 

 يذاد افًٌر افوٚل ظـ ادٚء بًل فؽ مـ إٕؽ فتذود ظـ حقيض يقم افَٔٚمٜ ـام

 .(5)شظقشٟ، وفُٖين إٔير إػ مَٚمؽ مـ حقيض

ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا امإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى طمرام سمـ قمثامن ، وىمد 

 صحػ إمم طمزام، وهق وٕمٞمػ ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م. 

ّٕف »: وُمقوع اًمِم٤مهد ىمقل اًمٜمٌّل  د وىم شحيؾ فؽ دم ادًجد مٚ حيؾ يل يٚ ظعإ

حيّؾ فًّع دم ادًجد مٚ ُمّر ؿم٤مهده اًمّمحٞمح قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وأيب ؾمٕمٞمد وهمػممه٤م أّٟمف 

 .حيّؾ فرشقل اهلل

)إُم٤مم طم٤مومظ أظمؼمٟم٤مه قم٤مًمٞم٤م أسمق اعمٔمٗمر سمـ اًم٘مِمػمي وىمد أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل:

أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد  :ىم٤مٓ )إُم٤مم طم٤مومظ، ُمًٜمد ٟمٞم٤ًمسمقر صحٞمح اًمًامع(وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمح٤مُمل ُمًٜمد(

)اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حمدث وم٤موؾ ُمًٜمد أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ سمنم ٤مأٟم )اًمٙمٜمجرودي اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًمث٘م٦م(اًمرمحـ

)اهلروي صم٘م٦م ـ ؾمٕمٞمد سمٟم٤م ؾمقيد  )اًم٤ًمُمل، امإُم٤مم اعمحدث اًمّم٤مدق اًمث٘م٦م(ٟم٤م حمٛمد سمـ إدريس صم٘م٦م(

 م()اًمٕم٘مٞمكم، صم٘م٦م خ ـ ُمٞمنةسمٟم٤م طمٗمص  صدوق اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ، وٕمٗمف اًمٌٕمض سم٤محلٗمظ، وٓ يٕمتٛمد(

 .(6)سمف ُمثٚمف  طمزام سمـ قمثامن

                                                           
 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م ، اًمٖمٞم٨م، اًمًٕمقدي٦م .>8=7، رىمؿ: 597: :5اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م)ت: د.ؾمٕمد ٟم٤مس(  (5)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .=57->57:  86شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (6)
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 افىريؼ افًٚذ: افزاء بـ ظٚزب

أٟم٤م أسمق  )صم٘م٦م قم٤ممل ورع ص٤مًمح( أظمؼمٟم٤مه أسمق ؾمٝمؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: 

ٟم٤م حمٛمد سمـ  )=اسمـ اًمٗمٜم٤ميمل قم٤مدل طمًـ اًمدي٤مٟم٦م( أٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل )صم٘م٦م قم٤ممل إُم٤مم(اًمٗمْمؾ اًمرازي

ٟم٤م هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م أسمق  )امإُم٤مم اًمث٘م٦مخ م(ٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمروي٤مّن(ه٤مرون

)سمـ أؾمت٤مذ  قمـ ُمٞمٛمقن )سمـ أيب مجٞمٚم٦م ، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع رُمل سم٤مًم٘مدر خ م(ٟم٤م قمق   )صم٘م٦م صدوق(إؿمٝم٥م

قمـ اًمؼماء سمـ  اًمٙمٜمدي، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ُمٕملم، وىم٤مل آظمرون: ًمٞمس سم٘مقي، وهمػمهؿ وٕمٞمػ(

 ح٤مب رؾمقل اهلل أسمقاب ؿم٤مرقم٦م ذم اعمًجد وإنّ يم٤من ًمٜمٗمر ُمـ أص :ىم٤مل )اًمّمح٤ميب(قم٤مزب

ؿ ذم ذًمؽ ومتٙمٚمّ ش شدوا هذه إبقاب ؽر بٚب ظع بـ أيب ضٚفٛ»:  ىم٤مل يقُم٤مً رؾمقل اهلل

 : ٟم٤مس وم٘م٤مم رؾمقل اهلل ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل

 واهلل وإيّن  ،ؾَٚل ؾٔف ؿٚئُِؿ ،مرت بًد إبقاب ؽر بٚب ظع بـ أيب ضٚفٛ أُ إيّن »

 .(5)شفؾٚتًٌتء ل أمرت بقوفُّْ  ،وٓ شددتف ئًٚ مٚ ؾتحٝ صٔ

 ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا إؾمٜم٤مده ص٤مًمح طمًـ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد .

 افىريؼ احلٚدي ظؼ: أبق راؾع

أٟم٤م إُمػم طمٞمدرة سمـ  ،أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ إسمراهٞمؿأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

د اهلل سمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ أٟم٤م أسمق قمٌد اهلل احلًلم سمـ قمٌ ،)أسمق اعمٙم٤مرم(احلًلم سمـ ُمٗمٚمح

ٟم٤م  ،أٟم٤م ظم٤مل أيب احلًلم ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞمدرة اًم٘مرر ،إسمراهٞمؿ اًمٓمراسمٚمز سمدُمِمؼ

قمـ حمٛمد  ،قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إوؾمد ،ٟم٤م خمقل سمـ إسمراهٞمؿ ،حمٛمد سمـ احلًلم احلًٜمل

 :ًمٜم٤مس وم٘م٤ملظمٓم٥م ا اًمٜمٌل قمـ أسمٞمف وقمٛمف قمـ أسمٞمٝمام أيب راومع أنّ  ،سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع

ًٚ ءيٚ أهيٚ افْٚس إن اهلل أمر مقشك وهٚرون أن يتٌق»  وأمرمهٚ أن ٓ ئٌٝ دم ،ا فَقمٓام بٔقت

وٓ حيؾ ٕحد أن يًرك  ،هٚرون وذريتف وٓ يَربقا ؾٔف افًْٚء إّٓ  ،مًجدمهٚ جْٛ

 .شتفوذريّ  ظعّ  إّٓ  ،افًْٚء دم مًجدي هذا وٓ ئٌٝ ؾٔف جْٛ

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .>57:  86اًمٕمٛمروي(  شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو  (5)
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ورة، وًمق يم٤من هذا امإؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمٛمحٛمد ىمٚم٧م: أصٚمف صحٞمح سمؾ ُمٕمٚمقم رض

 سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع. 

وقمٗمق رؾمقل اهلل وقمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام ُمـ ضم٤ًمريت هذه، ًمٙمـ ىمد قمٚمؿ 

رضورة أّن اًمٜمٌل وقمٚمّٞم٤ًم يم٤مٟم٤م ي٘مرسم٤من اًمٜم٤ًمء وٓ سمٞم٧م هلام إّٓ اعمًجد، سم٤مًمْمٌط يمام هق طم٤مل 

 ُمقؾمك وه٤مرون صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

 : مرشؾ افًقامثٚين ظؼريؼ افافى

ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ، قمـ اًمٕمقام، أّن قمٚمٞم٤ًم يم٤من يٛمّر ذم اعمًجد، وهق 

ممّـ ؾمٛمٕم٧م هذا ؟!! ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ىمري٤ًٌم ُمـ مخًلم  :ضمٜم٥م. وم٘م٤مل ًمف سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م

 . (5)ؾمٜم٦م

أىمقل: وإّٟمام أشمٞمٜم٤م سمف، ًمتٍمحيف، وهق ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، أّٟمف ؾمٛمٕمف ىمٌؾ مخًلم 

ؾمٜم٦م ومٞمٙمقن قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمرؾماًل، وىمد ذه٥م إطمٜم٤م  إمم طمجّٞم٦م ُم٤م يم٤من ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، 

 .< ًمذًمؽ هدٟم٤مه ٝمق مم٤ّم يًتِمٝمد سمف وموأي٤ًم يم٤من 

 ظؼ: مرشؾ ادّىِٛ .ثٚفٞ افىريؼ اف

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمراهٞمؿ سمـ  (هـ6>6)أظمرج اًم٘م٤ميض اعم٤مًمٙمل، أسمق إؾمح٤مق اجلٝمْمٛمل 

مل يُـ أذن ٕحد أن ، افٌْلّ ػم سمـ يزيد، قمـ اعمٓمٚم٥م أّن محزة، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ محزة، قمـ يمث

< وم٢مّٟمف يم٤من يدظمٚمف ضمٜم٤ًٌم بـ أيب ضٚفٛ يّّر دم ادًجد، وٓ جيِس ؾٔف، وهق جْٛ، إّٓ ظعّ 

 .(6)ويٛمر ومٞمف< ّٕن سمٞمتف يم٤من ذم اعمًجد. وهذا ُمرؾمؾ ىمقي 

ؿ سمام أىمقل: سمؾ ُمرؾمؾ طمًـ< ًمٚمٜمص قمغم وصم٤مىم٦م رضم٤مًمف، وإن شمٙمّٚمؿ يًػمًا ذم سمٕمْمٝم

، ٓ ي٘مدح، واعمٓمٚم٥م هق اسمـ قمٌد اهلل سمـ طمٜمٓم٥م اعمخزوُمل، ؾمٛمع سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

 .واعمرؾمؾ مم٤م يًتِمٝمد ويٕمتْمد سمف دون يمالم 

                                                           
 . اًمرؿمد، اًمري٤مض. ت : يمامل يقؾمػ احلقت .579:  5ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (5)

 . دار اسمـ طمزم، سمػموت، ت : قم٤مُمر صؼمي .:56( : 6>6أطمٙم٤مم اًم٘مرآن )إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق   (6)
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 تقاتر حديٞ شّد إبقاب إّٓ بٚب ادقػ ظّع 

 ششّد إبقاب إّٓ بٚب ظعّ »ٓ يٜمٌٖمل اًمِمّؽ ذم طمّمقل اًم٘مٓمع سمّمدور طمدي٨م: 

ومٝمق ُمروي قمـ أيمثر ُمـ قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ أيمثر، ؾمٞمام قمـ اًمٜمٌّل، ًمٗمٔم٤ًم أو ُمٕمٜمًك، 

 اعمراؾمٞمؾ اجلٞم٤مد اًمتل ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م يمّٚمٝم٤م ًمْمٞمؼ اعم٘م٤مم..

وًم٘مد ضمزم ـم٤مئٗم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم سمحّمقل اًمتقاشمر هبذا اًمٕمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، 

ٌّف إذ يًتحٞمؾ قم٤مدًة، شمقاـم١م يمّؾ ه١مٓء قمغم اًمٙمذب< ظم٤مّص٦م أّن يمّؾ ـمريؼ قمغم طمدة، يمام ٟم

احل٤مومظ اسمـ طمجر، إُّم٤م صحٞمح وإُّم٤م طمًـ ًمذاشمف، واًم٤ٌمىمل اًم٘مٚمٞمؾ ُمٕمتؼم ذم اًمِمقاهد دون 

 .. أو ري٥م  ؿمٌٝم٦م

وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه مم٤ّم روي  شبٚب ظعّ  أمرت بًّد أبقابُؿ إّٓ : »وىمقل اًمٜمٌل

صحٞمح٤ًم قمـ أيمثر ُمـ صح٤ميب، طمٌٍم هبام يٌٓمؾ اًمث٤مًم٨م < ومام ورد أّن اًمٜمٌل أذن يمذًمؽ 

ذم طمدي٨م اخلقظم٦م، يمذٌب سمقاح ُمـ أًمٕمـ اًمٙمذب< ومٕمالوة قمغم يمقٟمف مجع  ٕيب سمٙمر يمام

 سملم اًمٜم٘مٞمْملم وهق حم٤مل< يٚمزم ُمٜمف شمٙمذي٥م اًمٜمٌل ٟمٗمًف، وطم٤مؿم٤م.

طمدي٨م اخلقظم٦م أّن أسم٤م سمٙمر مل يٙمـ ًمف سمٞم٧م ُمالصؼ ًمٚمٛمًجد< إذ مل  يمام يٙمّذب

ؾ اًمٙمذب يث٧ٌم ذًمؽ< ومٌٞمتف يم٤من ذم اًمًٜمح، وهل قمغم أُمٞم٤مل ُمـ اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ، وطمٌ

 ىمّمػم .

وصمّٛم٦م ـمرق أظمرى صحٞمح٦م قمدا ُم٤م هدٟم٤مه، شمِمٝمد ًمٙمّؾ ذًمؽ، ويمذا ًمٙمذب 

 طمدي٨م اخلقظم٦م، ومٝم٤ميمٝم٤م..
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 شاهلل أدخِف وأخرجُؿ »حديٞ: 

)إُم٤مم رر ظمؼمٟم٤مه اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًـ سمـ أمحد احلىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: أ

ٟم٤م سمحر سمـ ٟمٍم سمـ ؾم٤مسمؼ  صم٘م٦م( )إُم٤مم طم٤مومظأٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إصؿ  طم٤مومظ صم٘م٦م(

أظمؼمّن  )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم خ م(ٟم٤م قمٌد اهلل سمـ وه٥م )صم٘م٦م وم٤موؾ ُمِمٝمقر جمٛمع قمٚمٞمف(اخلقّٓن

قمـ أيب   )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم خ م(قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم خ م(ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

)صم٘م٦م وم٤موؾ ُمِمٝمقر خ سمـ أيب وىم٤مص قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد )اًم٤ٌمىمر ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا(ضمٕمٗمر

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف قمغم اًمٜمٌل وقمٜمده ٟم٤مس ومخرضمقا وهؿ  ىم٤مل دظمؾ قمكم م(

 اًمٜمٌل: وم٘م٤مل. ومدظمٚمقا ومذيمروا ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل <ُم٤م أُمرٟم٤م رؾمقل اهلل أن ٟمخرج :ي٘مقًمقن

 .شمٚ إٔٚ أدخِتف وأخرجتُؿ وفُـ اهلل أدخِف وأخرجُؿ»

أٟم٤م قمٌد اهلل  )اًمٕم٤ممل اًمث٘م٦م حمٛمد سمـ احلًلم(ٟم٤مه اسمـ اًمٗمْمؾأظمؼمىم٤مل اسمـ قم٤ًميمرُمت٤مسمٕم٦ًم: و 

ٟم٤م  )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٕمالُم٦م(ٟم٤م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من )امإُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمث٘م٦م(سمـ ضمٕمٗمر سمـ درؾمتقيف 

 .(5)سمف ُمثٚمف ٟم٤م ؾمٗمٞم٤من  )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٕمالُم٦م خ(احلٛمٞمدي

سمٕمل، ًمٙمـ أىمقل : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، ًمٙمٜمّف ُمرؾمؾ< وم٢مسمراهٞمؿ شم٤م

 وصٚمف اًمٜم٤ًمئل .. 

قمـ اسمـ )احل٤مومظ اًمث٘م٦م اعمحدث ًمقيـ( ىمرأت قمغم حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل امإُم٤مم اًمٜم٤ًمئل 

)اًم٤ٌمىمر قمـ أيب ضمٕمٗمر  )امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم خ م(، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر)امإُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم خ م(قمٞمٞمٜم٦م

)ؾمٕمد  ، قمـ أسمٞمف ٝمقر خ م()صم٘م٦م ُمِمقمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػمًا(

، ومٚمام دظمؾ ظمرضمقا، ومٚمام ٤م قمٜمد اًمٜمٌل وقمٜمده ىمقم ضمٚمقس، ومدظمؾ قمكمّ ىم٤مل: يمٜمّ  سمـ أيب وىم٤مص(

واهلل مٚ إٔٚ »ظمرضمقا شمالوُمقا وم٘م٤مًمقا: واهلل ُم٤م أظمرضمٜم٤م وأدظمٚمف، ومرضمٕمقا ومدظمٚمقا وم٘م٤مل: 

 .(6)شأدخِتف وأخرجتُؿ، بؾ اهلل أدخِف وأخرجُؿ

                                                           
 .;75: 86شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (5)

 .  اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .9=4>. رىمؿ: 756: ;إرٟم١موط(   ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذا : ؿمٕمٞم٥م  (6)

 واٟمٔمر شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر وشم٤مريخ سمٖمداد وهمػممه٤م. 
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 . (5)ضم٤مًمف صم٘م٤متىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار ور

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم إّٓ احل٤مومظ ًمقيـ ، وهق إُم٤مم 

 صم٘م٦م. يمٌػم ، طم٤مومظ 

وإـمالق هذا احلدي٨م ٟمّص ذم طمٍم اًمدظمقل سمٕمكّم، ؾمقاء أيم٤من اًمدظمقل ذم ىمْمّٞم٦م 

ؾمد إسمقاب، أم ذم همػمه٤م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م امإضمت٤ٌمئّٞم٦م آصٓمٗم٤مئّٞم٦م. وهذا يٕمّري ُمّمداىمّٞم٦م 

 خلقظم٦م ويٙمّذسمف مت٤مُم٤ًم .طمدي٨م ا

  

                                                           
ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ سمـ ( : 9=55، رىمؿ: 78: 8. ىم٤مل اًمٌزار )ذم ُمًٜمده  >;:58، رىمؿ:559: =جمٛمع اًمزوائد   (5)

 سمف ُمثٚمف .  نقمٌد اهلل سمـ اجلٜمٞمد، ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إؾمدي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤م
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 (هـ4;7)بًِٚن اإلمٚم اجلهٚص ؾَف حديٞ شد إبقاب

وىمد روى (: هـ4;7)اجلّم٤مص إطمٜم٤م  ذم وىمتف أمحد سمـ قمكّم ، أسمق سمٙمر ىم٤مل إُم٤مم 

، قمـ اعمٓمٚم٥م أّن رؾمقل اهلل مل يٙمـ أذن ٕطمد أْن )يزيد(ؾمٗمٞم٤من سمـ محزة، قمـ يمثػم سمـ زيد 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م< وم٢مّٟمف يم٤من يدظمٚمف  وهق ضمٜم٥م، إّٓ قمكمّ يٛمّر ذم اعمًجد، وٓ جيٚمس ومٞمف، 

ومٞمف< ّٕن سمٞمتف يم٤من ذم اعمًجد، وم٠مظمؼم ذم هذا احلدي٨م سمحٔمر اًمٜمٌل امإضمتٞم٤مز،  ضمٜم٤ًٌم، ويٛمرّ 

، وىمقل ؾٓق صحٔحريض اهلل ظْف  ومٚ ذـر مـ خهقصٜٔ ظعّ يمام طمٔمر قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٕمقد، 

ٌـّ ُمٜمف< ّٕن اًماًمراوي: ٕٟمّ  ٜمٌل ىمد أُمر ذم احلدي٨م إول سمتقضمٞمف ف يم٤من سمٞمتف ذم اعمًجد، فم

ّٕام ـٕٚٝ ٕضمؾ يمقن سمٞمقهتؿ ذم اعمًجد،  <اًمٌٞمقت اًمِم٤مرقم٦م إمم همػمه، ومل يٌح هلؿ اعمرور وإ

، يمام ظمص ضمٕمٗمر سم٠مّن ًمف ضمٜم٤مطملم ذم اجلٜم٦م ريض اهلل ظْف دون ؽره اخلهقصٜٔ ؾٔف فًعّ 

٤ًم، وظمص دطمٞم٦م دون ؾم٤مئر اًمِمٝمداء، ويمام ظمص طمٜمٔمٚم٦م سمٖمًؾ اعمالئٙم٦م ًمف طملم ىمتؾ ضمٜمٌ

ؾثٌٝ بذفؽ أّن شٚئر افْٚس، مْقظقن مـ اًمٙمٚمٌل سم٠مّن ضمؼميؾ يم٤من يٜمزل قمغم صقرشمف...، 

 .(5) دخقل ادًجد، جمتٚزيـ وؽر جمتٚزيـ

، سمؾ اًمٕمّمٛم٦موهل < ُمًتٗم٤مدة ُمـ هذا احلدي٨م اًمنميػٟمتٞمج٦م واطمدة اًمزسمدة: صمّٛم٦م 

دخِتف وأخرجتُؿ، بؾ اهلل واهلل مٚ إٔٚ أ: » حمٛمد < وم٘مقل اًمٜمٌلاعمرشم٦ٌم اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

وهمػم ذًمؽ مم٤ّم ش  ّٓ حيّؾ ٕحد أن جيْٛ دم ادًجد إّٓ إٔٚ أو ظع» و:ش: أدخِف وأخرجُؿ

ُمـ طمٞم٨م أّٟمف ـم٤مهر ذم ، كّم سمٕمٞمٜمفٕمٟمّص ذم آصٓمٗم٤مء امإهلل ًمهدٟم٤مه صحٞمح٤ًم، 

< وٓ ي٘مع هذا ذم اًمتٙمقيـ، ُمٓمّٝمر ُمـ اًمرضمس ذم اًمٚمقح، ُمٜمزه قمـ اًمٕمّمٞم٤من ذم اًم٘مْم٤مء

، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمػم قم٤مزم اًمرشم٦ٌم ذم اًمٕمّمٛم٦م إّٓ عمٕمّمقم -إن وىمع–٤مريخ اًمنمائع شم

دًمٞمؾ< ومٚمٞمس ذم اًم٘مرآن همػم ذًمؽ، يِمٝمد ٕصؾ آصٓمٗم٤مء اخل٤مص ًمٕمكّم، وآضمت٤ٌمء 

 ، ُم٤م ُم٣م ُمـ طمدي٨م آظمتٞم٤مر ....تف أرواطمٜم٤م ًمذيمره اًمٗمداء قمّمٛمصمّؿ  اًمٕمٞمٜمل ًمِمخّمف،

جم٤مهد ٜم٤مده اًمّمحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم قمـ سم٢مؾم (هـ7:4)اًمٓمؼماّنوهق ُم٤م أظمرضمف 

، قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: عم٤م زوج اًمٜمٌل وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞم٤ًم ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ي٤م رؾمقل اهلل، 

                                                           
 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت ت : حمٛمد مح٘م٤موي .=:5:  7أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص   (5)
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أمٚ تروغ يٚ ؾٚضّٜ أّن اهلل ظز »زوضمتٜمل ُمـ رضمؾ وم٘مػم ًمٞمس ًمف رء، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

د ُم٣م وىم .(5)شوجؾ اختٚر مـ أهؾ إرض رجِغ: أحدمهٚ أبقك، وأخر زوجؽ

 اًمٌح٨م ومٞمف ومتذيمر ..

 ومٝم٤ميمف .. شمٚ إٔٚ إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚه»يِمٝمد ًمٙمّؾ هذا طمدي٨م : 

                                                           
 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .55597، رىمؿ : 7=:  55اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماّن  (5)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   :;:

 شمٚ إٔٚ إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚه»حديٞ: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر اًمٙمقذم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ذم اًمًٜمـ أظمرج اًمؽمُمذي 

ل اهلل قمٚمٞم٤ًم يقم اًمٓم٤مئػ ومْمٞمؾ، قمـ إضمٚمح، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: دقم٤م رؾمق

إتجٔتف إٔٚ مٚ »وم٤مٟمتج٤مه، وم٘م٤مل اًمٜم٤مس: ًم٘مد ـم٤مل ٟمجقاه ُمع اسمـ قمٛمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 

 ش. وفُـ اهلل إتجٚه

همري٥م< ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ طمدي٨م إضمٚمح. وىمد رواه همػم اسمـ  حديٞ حًـهذا 

 .ومْمٞمؾ، أيْم٤ًم قمـ إضمٚمح

 .(5)هلل أُمرّن أن أٟمتجل ُمٕمفي٘مقل: إّن اش. وفُـ اهلل إتجٚه»وُمٕمٜمك ىمقًمف:  

 ٘مقل امإُم٤مم اًمؽمُمذي: ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ طمدي٨م إضمٚمح. شمٖمؽّم سم: ٓ ٧مىمٚم

< ه٤مك  ـّ ومٚم٘مد شمقسمع إضمٚمح سمجامقم٦م..< مل ي٘مػ قمٚمٞمٝمؿ امإُم٤مم اًمؽمُمذي ومٞمام ٟمٔم

 ًمؽمى ..

 ظاّمر افدهْل فألجِحمتٚبًٜ 

حمٛمد سمـ قمٌد ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: رواه قمـ أيب اًمزسمػم مج٤مقم٦م..< أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر 

، أٟم٤م أسمق سمٙمر )احلًـ سمـ قمكم، إُم٤مم صم٘م٦م ُمًٜمِد(، أٟم٤م أسمق حمٛمد اجلقهريهؿ صم٧ٌم سم٢ممج٤مع(٤م)صم٘م٦م وماًم٤ٌمىمل

)صم٘م٦م طمّج٦م ، ٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمهمٜمدي)اًمّمػمذم، صم٘م٦م صدوق أُملم(حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ اًمِمخػم

، ٟم٤م )صم٘م٦م قم٤مسمد(ٞمك اًمّمقذمطمدصمٜمل أمحد سمـ حي :ىم٤مل (سم٢ممج٤مع، ًمٙمٜمّف ُمدًمس، وىمد ّسح هٞمٝمٜم٤م سم٤مًمًامع

، قمـ قمامر )صم٘م٦م يتِمّٞمع(، ٟم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمٕم٤ٌمس)صم٘م٦م صدوق، رُمل سم٤مًمرومض(خمقل سمـ إسمراهٞمؿ

قمـ ضم٤مسمر  )حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مرر، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، قمـ أيب اًمزسمػم)سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٌجكم، صم٘م٦م، م(اًمذهٌل

ـمقيالً وم٘م٤مل أصح٤مسمف ُم٤م أيمثر ُم٤م يٜم٤مضمٞمف  أنّ ّ اًمٜمٌّل اٟمتجك قمٚمٞم٤مً  )إٟمّم٤مري اًمّمح٤ميب(سمـ قمٌد اهلل 

 ش.مٚ إٔٚ إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚه»وم٘م٤مل: 

                                                           
 . :6;7، رىمؿ: 9>: :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي)سمِم٤مر قمقاد(    (5)
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سمٛمجٛمقع –طمًـ سمذاشمف، ، واحلدي٨م  -إْن مل يٙمـ صحٞمح٤مً  -أىمقل: إؾمٜم٤مده 

صحٞمح. وهق ٟمّص ذم آصٓمٗم٤مء، وهق دًمٞمؾ قمغم أّن اًمؽمُمذي مل يٙمـ ُمّمٞم٤ًٌم  -امإؾمٜم٤مديـ

 ك أيْم٤ًم..شمٗمّرد إضمٚمح( ه٤ميٕمٜمل ذم ىمقًمف : همري٥م )

 ألجِح اإلمٚم إظّش فمتٚبًٜ 

)سمـ ه٤مرون اًمٌٕمراّن، صم٘م٦م، طمدصمٜم٤م حمٛمد ( هـ7=7)أظمرج امإُم٤مم اسمـ خمٚمص اًمٌٖمدادي 

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ )صم٘م٦م خيٓمكء، م(، طمدصمٜم٤م أسمقهِم٤مم حمٛمد سمـ يزيد سمـ روم٤مقم٦م حمدث سمٖمداد(

، قمـ ضم٤مسمر )صم٘م٦م خ م( زسمػم، قمـ أيب اًم)صم٘م٦م خ م(: طمدصمٜم٤م إقمٛمش )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(ومْمٞمؾ

ٕمض أصح٤مسمف: ًم٘مد ىم٤مل:عم٤م يم٤من يقم اًمٓم٤مئػ دقم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞم٤ًم ومٜم٤مضم٤مه ـمقياًل، وم٘م٤مل سم

 .ـم٤مل ٟمجقى اسمـ قمٛمف

 اهـ. .(5)شمٚ إٔٚ إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚه»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ٓطم٘م٤ًم:ذم امإؾمٜم٤مد ظمٓم٠م،وهق ٤مل سمٕمض اجلٝمٚم٦م إؾمٜم٤مده طمًـ، ًمٙمـ ىمىمٚم٧م: 

 !.إضمٚمح سمدل إقمٛمش!

، ومل يٗمف اعمت٘مّدُمقن سمٖمػم هذا..< ومٕمغم اعمث٤مل ٓ ُمًت٘ماّلن يرّده أّّنام ـمري٘م٤منو

 ..احلٍم

، ظـ أيب رواه إظّش وإجِح، وؽرمهٚ(: هـ874ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مّن)

( ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م قمـ ومْمٞمؾ قمـ إقمٛمش 74:. وأظمرضمف اسمـ إصمػم)(6)افزبر، ظـ جٚبر

 يِمٝمد هلذا ... (7)سمف ُمثٚمف

                                                           
 . وزارة إوىم٤م ، ىمٓمر.74=6. رىمؿ:  64: 8ضمرار(  اعمخٚمّمّٞم٤مت ضمزء سمـ اًمٓمالي٦م)ت: ٟمٌٞمؾ  (5)

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.89=5.رىمؿ: 977: 6ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م)قم٤مدل اًمٕمزازي(   (6)

ومٙمام أّن حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ُمـ شمالُمذة إضمٚمح وم٤مٕقمٛمش يمذًمؽ، ويمام أّن أسم٤م اًمزسمػم ُمـ ُمِم٤ميخ إضمٚمح، 

٦م وهمػمه٤م. تؿمٝمر ُمـ رواي٦م إضمٚمح قمٜمف ذم اًمٙمت٥م اًمًوم٤مٕقمٛمش يمذًمؽ< ؾمٞمام وأّن رواي٦م اًمٗمْمٞمؾ قمـ إقمٛمش أ

وإؿمٌف سم٤مًمّمقاب قمٜمدي أّّنام ـمري٘م٤من، أطمدمه٤م قمـ إضمٚمح، وأظمر قمـ إقمٛمش، يمام ضمزم امإُم٤مم أسمق ٟمٕمٞمؿ، 

 ٛمـ شم٠مظمر قمٜمف< وم٤مطمٗمظ. سموٓ قمؼمة 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. :556، رىمؿ: ;>: 8أؾمد اًمٖم٤مسم٦م)ت: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اعمقضمقد(   (7)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >;:

 متٚبًٜ أؾِح، فألظّش وإجِح وافدهْل!!.

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وه٥م  (هـ;:6)أظمرج أسمق سمنم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل ؾمٛمقيف اًمٕمٌدي 

سمـ سم٘مٞم٦م، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد، قمـ أضمٚمح، قمـ أيب اًمزسمػم: أن اًمٜمٌل اٟمتجك قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ذم 

وم٘م٤مًمقا: ًم٘مد  -وة اًمٓم٤مئػوىم٤مل حمٛمد سمـ ظم٤مًمد أن اًمٜمٌل يم٤من يٜم٤مضمل قمٚمٞم٤ًم ذم همز–همزوة اًمٓم٤مئػ يقُم٤ًم 

وىم٤مل حمٛمد: ش إتجٔتف وفُـ اهلل إتجٚهإٔٚ مٚ »ـم٤مًم٧م ُمٜم٤مضم٤مشمؽ ُمع قمكم ُمٜمذ اًمٞمقم، وم٘م٤مل: 

ـّ اهلل ٕٚجٚه»  .(5)شوفُ

أىمقل: هذا ُم٤م ُمقضمقد ذم اًمٜمًخ٦م اًمٔم٤مهري٦م ًمٗمقائد امإُم٤مم ؾمٛمقيف، ًمٙمـ ذم خمٓمقط 

 اًمزسمػم. ـ أيب قمذيم٦م أومؼ ًمٚمؼمجمٞم٤مت )سمرٟم٤مُم٩م: ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ( : أومٚمح، 

، ومٚمٞمٜمٔمر، ومٚمف صمٛمرة قمٔمٞمٛم٦م، وهق ُمت٤مسمٕم٦م  هذا اعمخٓمقط اعمٝمؿوًمٞمتٜمل وىمٗم٧م قمغم

 صم٘م٦م قمغم ذط اًمِمٞمخلم.< وم٠مومٚمح أومٚمح سمـ محٞمد سمـ صٗمػماء ، ًمألقمٛمش وهمػمه 

 بـ أيب حٍهٜ شٚمل متٚبًٜ 

( ضم٤مزُم٤ًم: رواه حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ رضم٤مء هـ;94ىم٤مل امإُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمناّن )

، قمـ )صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع( وق ٟم٥ًم ًمٚمتِمٞمع(، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦ماًمزسمٞمدي )صم٘م٦م صد

 . (6)أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر ُمثٚمف

< رضم٤مًمف إطمقال  طمًـ ذم أىمّؾ  -سمٜم٤مء قمغم ضمزم اسمـ اًم٘مٞمناّن–أىمقل: إؾمٜم٤مده 

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمـ قمتؼ  .صم٘م٤مت..< ؾم٤ممل صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، وٕمٗمف اًمٗمالس واًمٜم٤ًمئل

 سمف.  اًمِمٞمٕم٦م يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م

 . وّثَف ابـ مًغ وافًجعوذم اعم٘م٤مسمؾ 

 .صًٔل، مٚ أطـ بف بٖشًٚ دم احلديٞ وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ:

                                                           
 .  اًمٌِم٤مئر امإؾمالُمٞم٦م، ًمٌٜم٤من. :9.رىمؿ: 8;ومقائد ؾمٛمقيف )ت: ٟمٌٞمؾ ؾمٕمد ضمرار(:   (5)

 . دار اًمًٚمػ، اًمري٤مض. :899، رىمؿ: 5>=5: 8ذظمػمة احلٗم٤مظ)ت: قمٌد اًمرمحـ اًمٗمريقائل(   (6)
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وىم٤مل اسمـ قمدي: ُمـ اًمٖم٤مًملم ذم ُمتِمٞمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وإّٟمام قمٞم٥م قمٚمٞمف اًمٖمٚمق ومٞمف< 

ّٕف ٓ بٖس بف  . ؾّٖمٚ أحٚديثف ؾٖرجق أ

 .احلديٞصًٔل ؽٚيل، صدوق دم : اًمٕمً٘مالّن وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

صمّؿ إّن هٜم٤مك أيمثر ُمـ ـمريؼ إمم اًمزسمٞمدي، يمّٚمٝم٤م ص٤محل٦م ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، أظمرضمٝم٤م اسمـ 

 همػممه٤م< أهمٛمْمٜم٤م قمٜمٝم٤م< ًمٚمجزم أقماله.وقم٤ًميمر واًمٓمؼماّن 

ؿٚئاًل: إّن أبٚ افزبر مل يًّع مـ جٚبر بـ ظٌد اهلل  عبَل رء: ؾٓٚك مـ جًج

 إٕهٚري؟!!

 قمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم< ؾمٞمام ُمًٚمؿ. ىمٚم٧م: سمؾ ؾمٛمع ضمزُم٤ًم< طمًٌؽ يمثرة روايتف 

ّٕف مدفّس!!. ذـر هْٚك مـ ـام أّن   أ

ويرّده أّن أطمدًا ُمـ اًم٘مدُم٤مء مل يٗمف سمذًمؽ، وٓ شمدّل طمٙم٤مي٦م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، قمغم 

 . (5)رء واوح

ًمٞمس أيب اًمزسمػم  ًمذًمؽ ذه٥م مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم إمم أّن اًم٘مقل سمتدًمٞمس

 سمٌمء.

                                                           
ام، صمّؿ ىم٤مل اًمٚمٞم٨م : ضمئ٧م أسم٤م اًمزسمػم ومدومع زم يمت٤مسملم، وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم هب( 4:، رىمؿ: =>ىم٤مل اًمٕمراىمل )ذم اعمدًمًلم :   (5)

ىمٚم٧م ذم ٟمٗمز ًمق أّّن قم٤مودشمف وم٠ًمًمتف: أؾمٛمع هذا يمّٚمف ُمـ ضم٤مسمر؟!. وم٘مٚم٧م ًمف: أقمٚمؿ زم قمغم ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف، وم٠مقمٚمؿ 

 زم قمغم هذا اًمذي قمٜمدي.

اًمٜمّص أّن سمٕمض ُم٤م قمٜمد أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ُمدّون، وأظمر ُمًٛمقع< وهق ٟمّص يث٧ٌم هذا  ىمٚم٧م: هم٤مي٦م ُم٤م ذم

  ٞمس صم٤مٟمٞم٤ًم< إذ ًمق يم٤من ُمدًّم٤ًًم عم٤م قمّٚمؿ )ووع قمالُم٦م(!!!.ؾمامقمف أوًٓ، ويدّل قمغم قمدم اًمتدًم
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ِّّف إّٓ ظعّ إذا ؽوٛ افٌّْل ٓ جيسىء أ  ن يُ

طمدصمٜمل أسمق ، )اعمروزي صم٘م٦م م(أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ أيب إهائٞمؾ 

 .(5)  ...اًمٙمٌػم، ومقق اًمقصػ(اخلري٧م )امإُم٤مم زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم

، صمٜم٤م )صم٘م٦م سم٢مـمالق(وأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٙمرم سمـ أمحد سمـ ُمٙمرم اًم٘م٤ميض 

)وصم٘مف ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ، صمٜم٤م طمًلم إؿم٘مر ٤مومظ ُمت٘مـ()صم٘م٦م طمضمٕمٗمر سمـ أيب قمثامن اًمٓمٞم٤مًمز 

، قمـ خمّقل )صدوق وصّمؼ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(، صمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد إمحر اسمـ ُمٕملم وهمػمه، ووٕمٗمف آظمرون(

، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: )اسمـ يٕمغم، صم٘م٦م خ م(، قمـ ُمٜمذر اًمثقري )سمـ راؿمد اًمٜمٝمدي، صم٘م٦م خ م(

ِّّف ؽر ظّع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل أّن افٌْلَّ ـٚن إذا ؽوٛ مل»  جيسىء أحٌد مّْٚ يُ

 .شظْف

هذا طمدي٨م صحٞمح امإؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه . ىم٤مل اًمذهٌل: إؿم٘مر ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(6)وصمؼ، وىمد اهتٛمف اسمـ قمدي، وضمٕمٗمر شمٙمّٚمؿ ومٞمف

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم أىمؾ إطمقال

  

                                                           
 .88، رىمؿ: ;54: 6أٟم٤ًمب إذا    (5)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.;8:8، رىمؿ: 585: 7ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (6)
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 افٌْلفتُِٔؿ ، أّن اهلل اجتٌٚه ظّع اجساء مًْك 

..< وم٢مّن اهلل شمٕم٤ممم أُمر رؾمقًمف أن ي٠مذن آضمت٤ٌمءآصٓمٗم٤مء وآضمؽماء يٕمٜمل ىمٚمٜم٤م: 

 .أن يٙمّٚمٛمف ًمٞمٖمؽم  ُمٜمف ذم أّي فمر  وطم٤مل< يدّل قمغم هذا أظم٤ٌمر يمثػمة طم٤ًمنًمٕمكّم 

اهلل إّن »فًّع: ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م وهٞم٥م )اسمـ اًمقرد اعمٙمّل، صم٘م٦م م( ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  

ِّّؽ وٓ أجٍقك: ؾحؼ ظعَّ أن أظِّؽ، وحّؼ أن أدٕٔؽ وٓ أؿهٔؽ أمرين ، وأن أظ

 . (5)شظِٔؽ أن تًل

 . : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح٧مىمٚم

 . وؾمٞم٠ميت هذا ذم ومّمؾ قمٚمؿ قمكّم 

واهلل مٚ إٔٚ أدخِتف وأخرجتُؿ، بؾ اهلل أدخِف »ُم٣م ىمقل اًمٜمٌل: يمام ىمد 

 .(6)شوأخرجُؿ

  .(7)ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

قل اهلٞمثٛمل: روى اًمٓمؼماّن ذم إوؾمط: ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل: ُم٣م ىموأيْم٤ًم 

ـّ اهلل شدهٚ»ؾمددَت أسمقاسمٜم٤م يمّٚمٝم٤م إّٓ سم٤مب قمكّم ىم٤مل:  وإشْٚد ش مٚ إٔٚ شددت أبقابُؿ وفُ

 وم٤ممجع واطمٗمظ.اهـ. .(8)أمحد حًـ

                                                           
 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.:;7: 86شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (5)

، 78: 8. ُمًٜمد اًمٌزار)حمٗمقظ زيـ اهلل( :=4>، رىمؿ: 756: ;ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى)ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (6)

 .9=55رىمؿ: 

 .>;:58، رىمؿ: 559: =جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(   (7)

 . 558:  =جمٛمع اًمزوائد   (8)
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 ظّع أظّز مـ ؾٚضّٜ ظذ افٌْل 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ورؾمقًمف  ..< إّٟمف طمٙمؿؾمٞمدَة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم ،قمٗمق ُمقٓشمٜم٤م وَم٤مـمِٛم٦مَ 

اهلل، إُم٤مم إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وؾمٞمد اخلالئؼ أمجٕملم، ذم أُمػم اعم١مُمٜملم، وؾمٞمّد اًمقصٞملم، 

ويٕمًقب اعمت٘ملم، أيب احلًٜملم، ومحؾ اًمٌتقل، ُمٗمرق إطمزاب، سمٓمؾ اًمراي٦م واًم٤ٌمب، 

 ؿمٝمٞمد اعمحراب .. 

ظمالد اًمدورىمل، صمٜم٤م  أظمرج اًمٓمؼماّن ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ

، صمٜم٤م إقمٛمش، قمـ )صم٘م٦م خ( ُمٚمح٤من سمـ ؾمٚمٞمامن اًمدورىمل، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ داود اخلريٌل

ووم٤مـمٛم٦م ومه٤م يْمحٙم٤من، ومٚمام رأي٤م  جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: دظمؾ رؾمقل اهلل قمغم قمكمّ 

 ؟!!!.ش مٚ فُام ـْتام توحُٚن، ؾِام رأيتامين شُّتام»اًمٜمٌل ؾمٙمت٤م وم٘م٤مل هلام اًمٜمٌل:

: أٟم٤م أطم٥م إمم رؾمقل اهلل ُمٜمؽ، قمكمّ درت وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مًم٧م: سم٠ميب أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل وم٤ٌم

 .وم٘مٚم٧م: سمؾ أٟم٤م أطم٥م إمم رؾمقل اهلل ُمٜمؽ

 . (5)شيٚ بْٜٔ فؽ رؿٜ افقفد، وظعُّ أظزُّ ظعَّ مْؽ»ومتًٌؿ رؾمقل اهلل، وىم٤مل: 

 .(6)ل اًمّمحٞمح٤مىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه اًمٓمؼماّن، ورضم٤مًمف رضم

حلٛمٞمدي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: وأظمرضمف ا

هل أحٛ إيّل مْؽ، »ي٘مقل، وؾم٤مق أـمقل ُمـ هذا ومٞمف: ريض اهلل قمٜمف أظمؼمّن ُمـ ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم 

 . (7) شوإٔٝ أظز ظع مْٓٚ

قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى  -سم٤مؾمتثٜم٤مء اعمٌٝمؿ–رضم٤مًمف إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ< أىمقل: 

 .ٟمجٞمح، وهق صم٘م٦م اطمت٩ّم سمف ُمًٚمؿ  ي٤ًمر اعمٙمل، واًمد اسمـ أيب

 

                                                           
 . 554:7، رىمؿ : :::  55اًمٙمٌػم )ت : محدي اًمًٚمٗمل(   (5)

 . 9=595، رىمؿ : 646:  =جمٛمع اًمزوائد )ت : طم٤ًمم اًم٘مدد(   (6)

 . دار اًمً٘م٤م ؾمقري٤م، ت: طمًـ اًمدّراّن .>7، رىمؿ : 5;5:  5ُمًٜمد احلٛمٞمدي   (7)
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ّٛ إيّل مْؽ»وىمقل اًمٜمٌّل ًمٕمكّم :  : ٓ يث٧ٌم ُمـ وضمف صحٞمح< إذ اًمث٤مسم٧م شؾٚضّٜ أح

وصمٛم٦م وًمٕمٚمف ُمـ وسم٤مل اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك< ومت٠مُّمؾ،   شيٚ بْٜٔ فؽ رؿٜ افقفد، وظعُّ أظزُّ ظعَّ مْؽ»

 ..ؿم٤مهد قمـ أيب هريرة

ؾمك، صمٜم٤م احلًـ سمـ يمثػم، صمٜم٤م ؾمٚمٛمك سمـ أظمرضمف اًمٓمؼماّن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمق 

قم٘م٦ٌم احلٜمٗمل اًمٞمامُمل، صمٜم٤م قمٙمرُم٦م سمـ قمامر، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م، قمـ أيب 

 هريرة ىم٤مل: ىم٤مل قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ي٤م رؾمقل اهلل، أيام أطم٥م إًمٞمؽ: أٟم٤م أم وم٤مـمٛم٦م؟!. 

ّٛ إيّل مْؽ، وإٔٝ أظز ظعّ : »اًمٜمٌّل  ٘م٤ملوم بؽ وإٔٝ ظذ  مْٓٚ، وـٖيّن  ؾٚضّٜ أح

 . (5) ..شحقيض تذود ظْف افْٚس

  

                                                           
 . دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة، ت : ـم٤مرق قمقض اهلل .9;:;، رىمؿ : 787:  ;اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماّن   (5)
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ًٚ »افٌْل: حديٞ   شافِٓؿ ٓ متتْل حتك تريْل ظِٔ

أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، ويٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ وهمػم واطمد، 

ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، قمـ أيب اجلراح ىم٤مل: طمدصمٜمل ضم٤مسمر سمـ صٌح، ىم٤مل: طمدصمتٜمل أم 

، ىم٤مًم٧م: ومًٛمٕم٧م قمٓمٞم٦م، ىم٤مًم٧م: سمٕم٨م اًمٜمٌل ضمٞمِم٤ًم ومٞمٝمؿ قمكمّ ذاطمٞمؾ، ىم٤مًم٧م: طمدصمتٜمل أم 

ًٚ »اًمٜمٌل وهق راومع يديف ي٘مقل:   ش. افِٓؿ ٓ متتْل حتك تريْل ظِٔ

 .(5)همري٥م، إّٟمام ٟمٕمرومف ُمـ هذا اًمقضمف حًـهذا طمدي٨م ىم٤مل اًمؽمُمذي: 

ىمٚم٧م: هذه ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م يتٞمٛم٦م، مل يتحػ هب٤م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ، وهق ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء 

عمرؾمؾ ُمـ اهلل رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، إّٓ ُمقٟٓم٤م اًمٞمٕمًقب قمكّم< وم٤محلدي٨م ٟمّص أّن واعمرؾمٚملم، ا

ٌّتف إُّم٦م ُمـ  طم٥ّم اًمٜمٌّل ًمٕمكّم أؿمّد ُمـ طم٥ّم إّم ًمقًمده٤م، واًمٜم٤مىم٦م ًمٗمّمٞمٚمٝم٤م، وُمع هذا ؾم

ُمٜمٝم٤م  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم فقمغم اعمٜم٤مسمر ىمرٟملم ُمـ اًمزُم٤من، شمٕم٧ًم هذه إُّم٦م إّٓ ُمـ قمّمٛم

 .. سمح٥م حمٛمد وآل حمٛمد 

ًٚ  ظعّ »افٌْل: حديٞ   شبٚب حّىٜ مـ دخِف ـٚن مٗمْ

)ه٦ٌم اهلل سمـ ذم اًمٕمٚمؾ ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ احلريري (;=9)أظمرج اسمـ اجلقزي 

)امإُم٤مم اًمٙمٌػم صم٘م٦م ىم٤مل ٟم٤م اًمدارىمٓمٜمل  )صم٘م٦م وم٘مٞمف زاهد(قمـ أيب ـم٤مًم٥م اًمٕمِم٤مري ، إُم٤مم صم٘م٦م(هـ975محد

)صم٘م٦م ُم٠مُمقن،  ىم٤مل ٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ إُم٤مم صم٘م٦م()ىم٤مل ٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر  سم٢ممج٤مع(

)صم٘م٦م خ م، ىم٤مل طمدصمٜم٤م ذيؽ  )صم٘م٦م ُمتٙمّٚمؿ ومٞمف(ىم٤مل ٟم٤م طمًلم إؿم٘مر  ؿمّذ اسمـ قمدي وم٤مهتٛمف ُمّم٤مدرة(

)إُم٤مم يمٌػم صم٘م٦م قمـ قمٓم٤مء )إُم٤مم صم٘م٦م جمٛمع قمٚمٞمف، ؾمقى اًمٕمٜمٕمٜم٦م، خ م(قمـ إقمٛمش  شمٙمٚمؿ اًمٌٕمض ذم طمٗمٔمف(

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  خ م(

ًٚ ومـ خرج »قل اهلل: ىم٤مل رؾم ظع بـ أيب ضٚفٛ بٚب حىٜ مـ دخؾ مْف ـٚن مٗمْ

 .(6)شمْف ـٚن ـٚؾراً 

                                                           
 . اًمٖمرب امإؾمالُمل سمػموت .;7;7، رىمؿ : 8=:  :ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(   (5)

 . اًمٕمٚمقم إصمري٦م ، سم٤ميمًت٤من.8>7، رىمؿ: >67: ٤5مد احلؼ إصمري( اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م)ت:إرؿم  (6)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   :>:

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم أىمؾ اًم٘مقل، وهق طمدي٨م صحٞمح ُمًتٗمٞمض، وٓ يًٕمٜم٤م 

أهؾ بٔتل بٚب »< وم٘مد ورد صحٞمح٤ًم سمٚمٗمظ: اًمًٌط ذم سم٘مٞم٦ّم ـمرىمف اًمتل ذم أهؾ اًمٌٞم٧م

...ًٚ ًمف ذم يمتٌٜم٤م اًمالطم٘م٦م إذا أذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وؾمٜمٕمرض ش حىٜ مـ دخِف ـٚن مٗمْ

 وشمٕم٤ممم..
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 شمـ أراد أن يْير إػ آدم دم ظِّف ...»حديٞ إصٌٚه: 

 افىريؼ إّول : أبق هريرة 

وًمف :  ًجٚزمٚ -ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٙم٤مشم٥م–هـ(:6:)ي٤مىمقت احلٛمقي  ؿٚل

رواه ٞمام ذيمره ُمـ اخلؼم اًمذي ًم٘مّمده وم <ىمّمٞمدشمف ذات إؿم٤ٌمه، وؾمٛمٞم٧م سمذات إؿم٤ٌمه

 :قمـ أيب هريرة، ىم٤مل ،قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ،قمـ اًمزهري ،قمـ ُمٕمٛمر ،ظٌد افرزاق

ّٓف، ؾتْيروا إػ آدم دم ظِّف، وٕقح دم  إنْ »: رؾمقل اهلل، وهق ذم حمٗمؾ ُمـ أصح٤مسمف

ٕٚيروا وإبراهٔؿ دم خَِف، ومقشك دم مْٚجٚتف، وظًٔك دم  شْف، وحمّد دم هديف وحِّف، ؾ

ـ أيب ـم٤مًم٥م  ومتٓم٤مول اًمٜم٤مس وم٢مذا هق قمكمّ ش  هذا ادٌَؾإػ  .(5) اًمًالم قمٚمٞمفسم

ىمٚم٧م:إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وًم٘مد ـمٛمس ؾمٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمٓمريؼ 

 إمم قمٌد اًمرزاق.

 افىريؼ افثٚين: افهحٚيب أبق احلّراء احلّيص 

 اًمٜمٕمامن سـم حمٛمدٟمٍم  أسمقأظمؼمٟم٤م ىم٤مل: ذم خمٓمقـمتف  هـ(895)أظمرج امإُم٤مم أسمق قمثامن اًمٌحػمي 

، أٟم٤ٌم أسمق ضمٕمٗمر هـ، ؾمديد وم٤موؾ ص٤مًمح ُمّمٜمػ، شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل واًمًٝمٛمل دون ـمٕمـ(;=7)اجلرضم٤مّن

)اسمـ يم٤ًمء اًمقاؾمٓمل، ؿمٞمخ ُمِمٝمقر روى قمٜمف زراوم٤مت ُمـ أئٛم٦م اًمث٘م٤مت، مل يٓمٕمـ  أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد

، هـ(6:9زي، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م، )اًمرا ، صمٜم٤م قمٛمر سمـ ُمًٚمؿ سمـ وارةومٞمف أطمد، صحح ًمف احل٤ميمؿ واًمذهٌل(

، صمٜم٤م أسمق )صم٘م٦م، ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري اطمت٩م سمف، رُمل سم٤مًمتِمٞمع خ م( صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك اًمٕمٌز

قمـ أيب ، )قمٞمًك سمـ قمٛمر اهلٛمداّن ص٤مطم٥م احلرو ، صم٘م٦م إُم٤مم يم٤من رأؾم٤ًم ذم اًم٘مرآن سم٢ممج٤مع( قمٛمر إزدي

 قمـ أيب احلٛمراء (ـ سمدُمِمؼ ذم زُم٤مٟمف أومْمؾ ُمٜمفمل يٙم)أظمي سمـ ظمقط احلػماّن، صم٘م٦م،  راؿمد احلؼماّن

، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل )هالل سمـ احل٤مرث احلٛميص، ضمزم أسمق طم٤مشمؿ واسمـ ُمٕملم واحل٤مومظ اسمـ طمجر سمّمحٌتف(

 اهلل: 

                                                           
٤ٌّمس( ًمٞم٤مىمقت احلٛمقي  ُمٕمجؿ إدسم٤مء  (5)  . دار اًمٖمرب امإؾمالُمل سمػموت.6786: 9)إطم٤ًمن قم
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مـ أراد أن يْير إػ آدم دم ظِّف، وإػ ٕقح دم ؾّٓف، وإػ إبراهٔؿ دم حِّف، »

 .(5)شبـ أيب ضٚفٛ ؾِْٔير إػ ظعّ وإػ حئك بـ زـريٚ دم زهده، وإػ مقشك دم بىنف، 

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ضمٞمّد ىمقّي< رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى أيب ٟمٍم اجلرضم٤مّن وأمحد سمـ حمٛمد 

سمـ ؾمٕمٞمد..، وإّول شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم اًمت٤مريخ، وامإُم٤مم اًمًٝمٛمل اجلرضم٤مّن ذم شم٤مريخ 

٤مسمف هـ( ذم يمت85:ضمرضم٤من، يمالمه٤م دون ـمٕمـ، يمام ىمد شمرضمؿ ًمف امإُم٤مم إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد )

 .(6)ؾمديد ص٤مًمح وم٤موؾ، يمت٥م اًمٙمثػم، ومجع وصٜمػ أسمقاسم٤مً اعمٜمتخ٥م وزاد: 

وأُّم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يم٤ًمء اًمقاؾمٓمل < وم٘مد روى قمٜمف واقمتٛمده 

. طمًٌٜم٤م أّن (7) ـمقائػ ُمـ إئّٛم٦م، هدهؿ اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف، وهق ُمِمٕمر سم٤مٓقمتامد

اًمذهٌل ذم ذًمؽ، وإن شمٕم٘مٌف ومٞمام احل٤ميمؿ صحح يمؾ ُم٤م أظمرج ًمف ذم اعمًتدرك، وأىمره 

 .(8)ؾمقاه، سمؾ ىمد صحح٤م ؾمقّي٦م إؾمٜم٤مد طمدي٨م رىمّٞم٦م ُمـ ـمري٘مف، ًمٙمٜمّٝمام أٟمٙمرا ُمتٜمف 

 متٚبًٜ ابـ ـًٚء افقاشىل 

طمدصمٜم٤م أسمق هم٤مٟمؿ ؾمٝمؾ سمـ ـمريؼ آظمر أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ومْمؾ اًمراؿمديـ ىم٤مل: 

ٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ )حم ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ راهقيف)سمـ ؾمٝمؾ اجلقهري، صم٘م٦م( إؾمامقمٞمؾ اًمقاؾمٓمل

، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًمٜمقا، صمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ (يم٤من قم٤معم٤م سم٤مًمٗم٘مف مجٞمؾ اًمٓمري٘م٦م ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨ماحلٜمٔمكم، 

ُمقؾمك، قمـ أيب قمٛمر إزدي، قمـ أيب راؿمد، قمـ أيب احلٛمرا ُمقمم رؾمقل اهلل ىم٤مل: يمٜم٤م 

ْير إػ آدم دم مـ هه أن ي»، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:  طمقل اًمٜمٌل ومٓمٚمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .(9) شظِّف، وإػ ٕقح دم ؾّٓف، وإػ إبراهٔؿ دم خَِف، ؾِْٔير إػ ظع بـ أيب ضٚفٛ

                                                           
 .=8ع اًمٙمٚمؿ : ُمُمـ خمٓمقـم٤مت سمرٟم٤مجمل اًمِم٤مُمٚم٦م وضمقا  (5)

. دار >=59، رىمؿ: 985ٞمدر( : )ت: ظم٤مًمد طممإسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٍمومٞمٜمل  اعمٜمتخ٥م ُمـ يمت٤مب اًمًٞم٤مق  (6)

 اًمٗمٙمر ، سمػموت.

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. قمٛمرو اًمٕمٛمري.85: 95شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (7)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.98>:، رىمؿ: 96: 8أٟمٔمر اعمًتدرك  (8)

 قرة.. دار اًمٌخ٤مري، اعمديٜم٦م اعمٜم86: =9ومْم٤مئؾ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ)ت: ص٤مًمح اًمٕم٘مٞمؾ(   (9)
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 رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى اًمٜمقاء، جمٝمقل احل٤مل، روى قمٜمف صم٘مت٤من، ومّمٚمح ُمت٤مسمٕم٦م. :أىمقل

 وؾٔف متٚبًٜ فِْقا وابـ ـًٚء افقاشىل افىريؼ افثٚفٞ : أبق شًٔد ، 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم سمـ محٞمد سمـ  ىم٤مل: هـ(9>7)أظمرج اسمـ ؿم٤مهلم 

د اهلل سمـ ٞم، صمٜم٤م قمٌ)اًمٖمزي وم٤موؾ صم٘م٦م( ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمران سمـ طمج٤مج)اًمٚمخٛمل صم٘م٦م صدوق(اًمرسمٞمع

)راؿمد سمـ ٟمجٞمح احلامّن، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ص٤مًمح  ، قمـ أيب راؿمد، يٕمٜمل احلامّن)صم٘م٦م، خ م( ُمقؾمك

)قمامرة سمـ ضمقيـ، وٕمٞمػ احلدي٨م اًمٕمٌدي ، قمـ أيب ه٤مرون احلدي٨م، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: رسمام أظمٓم٠م(

٤م طمقل ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: يمٜمّ قمٜمد اجلٛمٝمقر، اهتٛمف اًمٕمثامٟمٞمقن سم٤مًمٙمذب، وهق حت٤مُمؾ، ىم٤مًمف اسمـ طمجر(

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٠مدام رؾمقل اهلل اًمٜمٔمر إًمٞمف، صمؿ ىم٤مل:  رؾمقل اهلل، وم٠مىمٌؾ قمكمّ 

براهٔؿ دم حِّف مـ أراد أن يْير إػ آدم دم ظِّف، وإػ ٕقح دم حُّف، وإػ إ»

 .(5) شمٗمرد قمكم هبذه اًمٗمْمٞمٚم٦م، مل ينميمف ومٞمٝم٤م أطمدش ؾِْٔير إػ هذا

أىمقل: امإؾمٜم٤مد إمم قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك صحٞمح، وهق ُمت٤مسمٕم٦م ٓسمـ يم٤ًم وًمٚمٜمقا، 

 .وىمد اشمْمح هٜم٤مك أن ـمريؼ قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ٕيب احلٛمراء صحٞمح ، وم٤ممجع واطمٗمظ

 افىريؼ افرابع: ابـ ظٌٚس

ظمؼمٟم٤م اسمق احلًـ ىم٤مل: أ هـ(>9:)اًمِم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٙمٜمجلأظمرج امإُم٤مم 

رسمع وصمالصملم و ؾمتامئ٦م أؾمٜم٦م  (هـ87:اًمٜمج٤مر  قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم)سمـ اعم٘مػم اًمٌٖمدادي سمدُمِمؼ 

، اظمؼمٟم٤م اسمق اًم٘م٤مؾمؿ هـ(994)ؿمٞمخ امإؾمالم واًم٘مراء، صم٘م٦م،  قمـ اعم٤ٌمرك سمـ احلًـ اًمِمٝمرزوري

)قمٌد سمق قمٌد اهللّ اًمٕمٙمؼمي أظمؼمٟم٤م أ، هـ(8;8ٛمد، ؿمٞمخ قم٤ممل صدوق، )قمكم سمـ أمحد سمـ حم سمـ اًمٌني

أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد، اسمـ )محد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمهمٜمدي أسمق ذر أظمؼمٟم٤م أهـ( ;>7اهلل سمـ حمٛمد، صم٘م٦م ، 

حمٛمد سمـ حمٛمد، اسمـ اًم٤ٌمهمٜمدي، احل٤مومظ حمدث اًمٕمراق، طمّج٦م سم٢ممج٤مع، )، طمدصمٜم٤م أيب  (هـ:76اًم٤ٌمهمٜمدي، صم٘م٦م، 

وىمٞمؾ: ُمًٕمدة، وُمّرة :ُمًٕمر. وصم٤مًمث٦م: ُمًٕمر سمـ )قمـ ُمًٕمد سمـ حيٞمك اًمٜمٝمدي  (هـ756دًمٞمسُمتٝمؿ سم٤مًمت

)اًم٘م٤ميض ، صم٘م٦م خ م، طمدصمٜم٤م ذيؽ  (احلج٤مج اًمٜمٝمدي، يمام ذم ُمٕمجؿ اًمٓمؼماّن، وهذا سيح ذم اًمتالقم٥م

                                                           
 . ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم .;54، رىمؿ: 595ذح ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ٓسمـ ؿم٤مهلم)ت: قم٤مدل حمٛمد(:   (5)
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)قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م صم٧ٌم قمـ أسمٞمف  هـ(:56)اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م، خ م، اؾمح٤مق يبأقمـ هـ(;;5

ضم٤مًمس ذم مج٤مقم٦م ُمـ اصح٤مسمف ش ص»قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: سمٞمٜمام رؾمقل اهللّ ٜمّف يمؼم، خ م(ًمٙم

 اىمٌؾ قمكم ومٚمام سمٍم سمف رؾمقل اهللّ )ص( ىم٤مل: 

مـ أراد مُْؿ ان يْير اػ آدم دم ظِّف، وإػ ٕقح دم حُّتف، وإػ ابراهٔؿ دم »

 .شضٚفٛ ػ ظع بـ أيبإحِّف، ؾِْٔير 

< ٕن اهللّ قمٚمؿ آدم صٗم٦م يمؾ ر ء <سمآدم ذم قمٚمٛمف شمِمٌٞمٝمف ًمٕمكمّ ىم٤مل امإُم٤مم اًمٙمٜمجل: 

ٚ يمام ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: َٓ َِّ ـُ َؿ آَدَم إَْشاَمء  َِّ وقمٜمد  ومام ُمـ ر ء وٓ طم٤مدصم٦م وٓ واىمٕم٦م إّٓ  َوَظ

ومٞمٝم٤م قمٚمؿ، وًمف ذم اؾمتٜم٤ٌمط ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمؿ، وؿمٌٝمف سمٜمقح ذم طمٙمٛمتف، أو ذم رواي٦م ذم  قمكمّ 

ووم٤م سم٤معم١مُمٜملم، يمام وصٗمف ؤقمغم اًمٙم٤مومريـ ر ٤من ؿمديداً يم قمٚمٞم٤مً  ٕنّ  -ف اصحويم٠مٟمّ -طمٙمٛمف 

ؿْ  اهللّ شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمف  ُٓ َْْٔ ِٚر ُرمَحَٚء َب ٍَّ ُُ اء َظَذ اْف ُف َأِصدَّ ًَ ـَ َم وأظمؼم اهللّ قمز وضمؾ قمـ   َوافَِّذي

ـَ َديَّ  ؿمدة ٟمقح قمغم اًمٙم٤مومريـ سم٘مقًمف:  ٚؾِِري َُ ـَ اْف َْرِض ِم ْٕ َٓ َتَذْر َظَذ ا بِّ   وؿمٌٝمف ذم احلٚمؿ ٚراً رَّ

اٌه َحِِٔؿٌ سم٤مسمراهٞمؿ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ يمام وصٗمف اهللّ قمز وضمؾ سم٘مقًمف  ، ومٙم٤من   إِنَّ إِْبَراِهَٔؿ ٕوَّ

 اهـ..(5)ُمتخٚم٘م٤م سم٠مظمالق إٟمٌٞم٤مء ُمتّمٗم٤م سمّمٗم٤مت إصٗمٞم٤مء 

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ُمًٕمر ، أو ُمًٕمدة، أو ُمًٕمد سمـ حيٞمك أو ُمًٕمر سمـ 

  اعمٞمزان طمديثف أقماله وىم٤مل: ٓ أقمرومف ، واحلدي٨م ُمٜمٙمر. احلج٤مج، ؾم٤مق اًمذهٌل ذم

وئمٝمر أّن اًمرضمؾ صم٘م٦م ُمٕمرو ، ىمد حتّر  اؾمٛمف ـمٛم٤ًًم ًمٚمح٘م٤مئؼ، ويمت٤مسمٜم٤م 

اعمتقاوع هذا ومٞمام ٟمح٥ًم ىمد أقمٚمـ قمـ ذًمؽ اًمٓمٛمس سم٠ميمثر ُمـ دًمٞمؾ..< وأي٤ًم يم٤من ومٚمٞمٜمٔمر 

 طم٤مًمف.. 

                                                           
 إطمٞم٤مء شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م ، ـمٝمران. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م . . 566يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م )حمٛمد ه٤مدي إُمٞمٜمل(:   (5)



 

 

 

 519  ..... .................................................... أمر ادٗمْغ ظع افٍهؾ افًٚدس : مْٚؿٛ 

 شأبٚ افرحيٕٚتغ، شّْٔٓد رـْٚك»ؿقل افٌْل فًّع : 

، ٟم٤م مح٤مد )اًمٙمديٛمل، وصّمؼ ووّٕمػ( ٟم٤م حمٛمد سمـ يقٟمسىم٤مل:  هـ(784) رج اسمـ إقمرايبأظم

: ىم٤مل اسمـ ُمٕملم ؿمٞمخ ص٤مًمح. 555، رىمؿ:  7::9)ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمت٤مريخ سمـ قمٞمًك اجلٝمٜمل سم٤مجلحٗم٦م

، ٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ وٕمٞمػ احلدي٨م(

  ًمٕمكم: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 ،مـ افدٕٔٚ مـ ؿٌؾ أن يْٓد رـْٚك برحيٕٚتلأوصٔؽ  ،شالم ظِٔؽ أبٚ افرحيٕٚتغ»

: هذا أطمد اًمريمٜملم اًمذي ىم٤مل قمكمّ  ومٚمام ُم٤مت اًمٜمٌل ىم٤ملش واهلل ظز وجؾ خٍِٔتل ظِٔؽ

 .(5) ومٚمام ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل: هذا اًمريمـ اًمث٤مّن اًمذي ىم٤مل رؾمقل اهلل ، رؾمقل اهلل

ُمٕمٚمقم رضورة، وهذا امإؾمٜم٤مد ضمٞمّد، رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن ىمٚم٧م: ُمٕمٜم٤مه ُمتقاشمر، سمؾ 

وُمٕمّدًمقن مجٞمٕم٤ًم ، ذم سمٕمْمٝمؿ وٕمػ < وم٤مًمٙمديٛمل وصم٘مف همػم واطمد، ووّٕمٗمف مج٤مقم٦م دون 

 .(6)شمٗمًػم

 ىمٚم٧م: مل ي٠مت ُمـ ضمرطمف سمؼمه٤من أو سمٞم٤من.

< ومٝمق قمغم ذط اًمًٜمـ. أظمرج وأُّم٤م همريؼ اجلحٗم٦م< مّح٤مد سمـ قمٞمًك اجلٝمٜمل 

ًمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمِمػمًا إمم شمٕمديٚمف ىم٤مل: ىمٚمٞمؾ احلدي٨م،  ًمف اسمـ ُم٤مضم٦م، يمام ىمد أظمرج

 .(8) . وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ؿمٞمخ ص٤مًمح(7) روى قمٜمف اًمٜم٤ّمس

ومٚمتٚم٘مل إُم٦م ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل< ؾمٞمام  -أو اًم٘مٓمع سمّمدوره-وأُّم٤م شمقاشمر ُمٕمٜم٤مه 

 ؿمقاهده قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأرسم٤مب اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ..

                                                           
 .888، رىمؿ:  685: 5ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب   (5)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.65;9، رىمؿ: :: :;6أٟمٔمر هتذي٥م اًمٙمامل)سمِم٤مر قمقاد(   (6)

 .:>77، رىمؿ: >76: 9ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(   (7)

. ;:66، رىمؿ: 7:8: ;ىمٚم٧م: ذم سمٕمض ٟمًخ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي زاد اًمؽمُمذي: صحٞمح . اٟمٔمر ُمرقم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

 اجل٤مُمٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اهلٜمد. وُم٘متْم٤مه شمٕمدسمؾ همريؼ اجلحٗم٦م قمٚمٞمف اًمرمح٦م ومٚمٞمٜمٔمر .

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.:>58، رىمؿ: 5>6: ;سمِم٤مر قمقاد( هتذي٥م اًمٙمامل)  (8)



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   6=:

أهؾ اًمٕمراق ي٠ًمًمقن قمـ ري قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :ومٚم٘مد أظمرضمقا واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤م 

 .(5)شمـ افدٕٔٚ رحيٕٚتٚيمهٚ »اًمذسم٤مب، وىمد ىمتٚمقا اسمـ اسمٜم٦م رؾمقل اهلل، وىم٤مل اًمٜمٌل: 

، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل: واحلًـ سمـ أيب وىم٤مص قمـ ؾمٕمدوأظمرج اًمٌزار 

 .!واحلًلم، يٚمٕم٤ٌمن قمغم سمٓمٜمف وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: أحتٌٝمام؟

 .شرحيٕٚتٚي :يل ٓ أحٌٓامومٚ: »اًمٜمٌل  وم٘م٤مل

 .(6) ىم٤مل امإُم٤مم اهلٞمثٛمل: وقمـ ؾمٕمد ...، رواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

  

                                                           
 .97;7رىمؿ:  .;6: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(   (5)

 .;5948، رىمؿ: 5>5: =. جمٛمع اًمزوائد >;54، رىمؿ: :>6: 7ُمًٜمد اًمٌزار )ت: زيـ اهلل(   (6)
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 7>............................امإُم٤مم اًمّمٜمٕم٤مّن: أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمت٤مسمٕمقن ًمٌٜمل أُمّٞم٦م ذم اًمّمالة اًمٌؽماء!!.....

 افٍهؾ افثٚفٞ

 81...... مًٚفؽ افًِػ دم ترك افًّْٜ بٌوًٚ فًع

 ;>.........................وُمٕم٤مي٥م ظمّمقُمف................. رواي٦م ومْم٤مئؾ قمكمّ  شم٘مّٞم٦م اعمحدصملم ذم

 =>...........................ىمتٚم٧م!!.......................... اًمزهري: ًمق حتدصم٧م سمٗمْم٤مئؾ قمكم

 4=...................................................يمٌػم اًمت٤مسمٕملم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يّت٘مل ذيمر قمكم 



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   8=:

 5=......................................احلًـ اًمٌٍمي: ٓ أؾمتٓمٞمع أن أذيمر قمٚمٞم٤ًم....................

 8=.................................ذم ُمث٤مًم٥م سمٜمل أُمّٞم٦م ؟!!........................ أيـ ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل

 9=........................................سم٤مهلجر واًمتخٚمٞمط.......... اعمًٚمؽ إّول: اهت٤مم اًمٜمٌل
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 589..........................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد قمـ قمكم 

 ;58.................................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمكم 

 >58.....................................................ش.............إّٓ ُمـ سمٕمدي وٖم٤مئـ...، ٓ يٌدوّن٤م ًمؽ»طمدي٨م: 

 >58......................................................ـ قمكّم......................اًمٜمٝمدي قماًمٓمريؼ إول: أسمق قمثامن 
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 595.................................طمدي٨م قمكّم : ؿمٙمقت إمم اًمٜمٌل ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمـ أُّمتف................

 596............................: ُم٤م ًم٘مل أطمد ُمـ هذه إُّم٦م ُم٤م ًم٘مٞم٧م................طمدي٨م قمكّم 

 599..........................................................سمٖمض اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمكّم وأهؾ اًمٌٞم٧م

 ;59......................................شمؼّمج أم ه٤مٟمكء روقان اهلل قمٚمٞمٝم٤م، حتريػ ظمٌٞم٨م!!!........

 5:5...............................ش......وشمنميداً  ؾمٞمٚم٘مك أهؾ سمٞمتل سمٕمدي سمالءً »طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: 

 5:6..........................................شأٟمتؿ اعمًتْمٕمٗمقن : » أم اًمٗمْمؾ قمـ اًمٜمٌل طمدي٨م

 5:7...........................................شأٟم٤م أول ُمـ جيثق ًمٚمخّمقُم٦م سملم يدي اهلل»طمدي٨م قمكّم: 

 5:9.................................ش....................ٓ شمِمٙمقا قمٚمٞم٤ًم »طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري: 

 ::5............................................طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: همدر أهؾ اًمِمقرى سمٕمكمّ 

 ::5..............................طمدي٨م قم٤مئِم٦م : اؾمتٜمٙمر قمكّم وضمقه اًمٜم٤ّمس..........................

 ;:5.............................................شأهي٤م اًمٜم٤مس ًم٘مد ىمتٚمتؿ: »طمدي٨م احلًـ سمـ قمكم 

 =:5...........................................زسم٤مًم٦م -وطم٤مؿم٤مهؿ- ىم٤مًم٧م ىمريش: أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل 

 =:5...........................................................................اًمٓمريؼ إول: قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم .........

 4;5.................................................................ّن: اعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م واًمٕم٤ٌمس...........اًمٓمريؼ اًمث٤م

 7;5..........................................دون ظمال ....... قمكّم ؾمٞمد أهؾ اًمٌٞم٧م سمٕمد اًمٜمٌل

 9;5.........................آل حمّٛمد..........زسمدة اًمٗمّمؾ: شمقاشمر همدر إُّم٦م )اًمٜم٤ّمس=ىمريش( سمٕمكّم و



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   :=:

 افٍهؾ اخلٚمس

ـْ ؽدر بًّع   077...........وـٔػ؟!! َم

 5>5....................................................ٟمّمقص همدر ىمريش )=أهؾ اًمِمقرى( سمٕمكّم .

 5>5.....................................................ل: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ............اًمٓمريؼ إوّ 

 =>5..........................................زسمدة احلدي٨م: همدر ىمريش )=أهؾ اًمِمقرى( سمٕمكم 

 5=5.................................................قمٛمر سمـ ُمٞمٛمقن .................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: 

 6=5...................................................: اسمـ أيب سمٙمرة.................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م

 7=5.....ش..................................اًمِمقرى ظمديٕم٦م ىمرؿمّٞم٦م: »اًمٓمريؼ اًمراسمع: اسمـ قم٤ٌمس 

 091.......................................................ظّر............(أبق بُر و2، 0)

 9=5....................................هم٤مدران ظم٤مئٜم٤من آصمامن....طمدي٨م ُمًٚمؿ: قمٛمر وأسمق سمٙمر يم٤مذسم٤من 

 :=5............................ش.......................اسَمـلْم أّوًمتٝمام يمذّ : »وىمٗم٦م ُمع طمدي٨م اًمٜمٌل 

ٚن...................1) ٍّ  099..................................................(ظثامن بـ ظ

 645.....................................ش.............إطمدى ـمرذم قمثامن ًمٗمل اًمٜم٤ّمر»طمذيٗم٦م: طمدي٨م 

 646.........................................ىمتٚمقا قمثامن صمّؿ ـم٤مًمٌقا قمٚمٞم٤ًم سمدُمف< ـمٛمٕم٤ًم سم٤مخلالوم٦م.........

 646.................................................................: )محػماء إرم ىمتٚم٧م قمثامن(..اًمٓمريؼ إّول: قمكمّ 

 647...................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ُمروان: )ٓ أـمٚم٥م سمث٠مري سمٕمد اًمٞمقم(

 647..........................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: )ىمتٚم٧ُم قمثامن سمتحرييض قمٚمٞمف(...........

 647............................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: ُمٕم٤موي٦م )هيقى ىمتؾ قمثامن< ـمٛمٕم٤ًم سم٤مخلالوم٦م(

 648........................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: ُمروان سمـ احلٙمؿ ًمٕمٜمف اهلل...................

ؿ قمكمّ   649..................................................سم٘متؾ قمثامن سمٕمد أْن سمقيع(... اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: اسمـ ؾمػميـ )اهت 

 :64.........................سمدم قمثامن ىمٌؾ أن ي٘متؾ........................ سمٜمق أُمّٞم٦م هددوا قمٚمٞم٤مً 

 :64..........اًمٓمريؼ إّول: ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من...................................................

 :64.....................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ضمٝمٞمؿ اًمٗمٝمري...............

 >64.......................................اسمـ قمق  أسمٓمؾ ظمالوم٦م قمثامن< ًمؽميمف ؾمٜم٦ّم اًمِمٞمخلم........

 654....................ن!!....................طمدي٨م ضم٤مُمع ٓسمـ اعمًٞم٥م ذم ُمٔمٚمقُمّٞم٦م قمكّم وومتٜم٦م قمثام

 :65....................................................................أىم٤ًمم اًمّمح٤مسم٦م ذم ومتٜم٦م قمثامن

 207.........................................................( افزبر بـ افًّقام...........1)

 =65...................ف وقم٤مئِم٦م ىم٤مشمٚمقا قمٚمٞم٤ًم ـمٛمٕم٤ًم.................................ـمٚمح٦م واًمزسمػم واسمٜم

٤ٌّمس.......................  =65....................................................................اًمٓمريؼ إول: اسمـ قم



 

 

 

 396  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 664..............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: أسمق ٟمية...............

 664............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أسمق إؾمقد..............

 667............................شمرك اًمزسمػم اجلٛمؾ< ّٕن قم٤مئِم٦م أرادت اخلالوم٦م ًمٓمٚمح٦م.................

 667..............................................................................إول: ظم٤مًمد سمـ ؾمٛمػم......... اًمٓمريؼ

٤ٌّمس:   668..............................................................ش..قم٤مئِم٦م متّٚمؽ اعمٚمؽ ـمٚمح٦م»اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اسمـ قم

 668.................................................سمػم ذم اؾمتخالومف(.اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد : )ُمٕم٤موي٦م يم٤مشم٥م اًمز

 :66......................................ىمٌؾ اجلٛمؾ............... مت٤مًم١موا ذم ُمّٙم٦م قمغم ىمتؾ قمكمّ 

 227....................................(ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل افتّٔل.......1)

 210................................................( ظٌد اهلل بـ افزبر..1)

 675قمغم اسمـ اًمزسمػم ٟمّمػ قمذاب أهؾ اًمدٟمٞم٤م )امإحل٤مد ذم احلرم(........................................

 675................................................................اًمٓمريؼ إول: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب..........

 676......................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ....................

 211...................................( ظٚئنٜ بْٝ أيب بُر..............7)

 679.......................إرم ىمتكم يمام ىمتٚم٧م قمثامن....................... محػماءطمدي٨م قمكّم : أرادت 

 :67............طمدي٨م ُمنوق: يمت٥م قم٤مئِم٦م ذم اًمت٠مًمٞم٥م قمغم قمثامن..................................

 ;67.......................................................................قم٤مئِم٦م ٓ شمٓمٞمؼ قمٚمٞم٤ًم 

 =67.....................................................قم٤مئِم٦م واحلقأب!!.........................

 686ش.....................................ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًّمقا أُمرهؿ أُمرأة»طمدي٨م أيب سمٙمرة ذم قم٤مئِم٦م: 

 688...................................................................هور قم٤مئِم٦م سمٛم٘متؾ قمكم 

 688..................................................................ل : قمٛمرو سمـ إصؿ اهلٛمداّن..........اًمٓمريؼ إوّ 

 689.............................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ذيؽ وهمػمه ...........................

 217.................................( افىِٔؼ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن......8)

 694ؿمٞمٕم٦م قمثامن همدروا سمف......................................................... طمدي٨م اًمٜمٌل

 697...................................ش...........ُمٕم٤موي٦م يٛمقت قمغم همػم ُمٚمتل: »طمدي٨م اًمٜمٌل 

 699..........................................ش.........إذا رأيتؿ ُمٕم٤موي٦م قمغم ُمٜمؼمي وم٤مىمتٚمقه»طمدي٨م: 

 ;69.......................................ش..........ُمٕم٤موي٦م ذم شم٤مسمقت ُم٘مٗمؾ قمٚمٞمف ذم ضمٝمٜمؿ»طمدي٨م: 

 219..........................................( مروان بـ احلُؿ........9)   

ـَ احلٙمؿ واسمٜمف ُمروان وُم٤م وًمدا اًمٜمٌل   =69.......................ومٚمٕمٜمٝمؿ اهلل................... ًَمَٕم

 =69.................................................................اًمٓمريؼ إول: قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص........

 6:4...........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم..........................



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >=:

 6:5يٚمٕمـ  ُمـ ٓ يًتحؼ اًمٚمٕمـ !!!................................................. ؿمٌٝم٦م: اًمٜمٌل

 6:7............................................................همدر سمٜمل أُّمّٞم٦م سمٛمحٛمد وآل حمٛمد

 211.......................................( أبق مقشك إصًري...01)

 ;:6....................................طمدي٨م طمذيٗم٦م أّن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ُمٜم٤مومؼ !!..............

 =:6ش...............................احلٙمامن )=أسمق ُمقؾمك وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص( واّل وأواّل »طمدي٨م: 

 5;6.............................................طمدي٨م ضم٤مُمع ًمت٤مريخ أيب ُمقؾمك وٟمٗم٤مىمف ُمع قمكمّ 

 7;6...............................ش.................ذم أصح٤ميب اصمٜم٤م قمنم ُمٜم٤موم٘م٤مً : »طمدي٨م اًمٜمٌل 

 8;6..........................................ُمٕمروم٦م قمامر وطمذيٗم٦م سم٤معمٜم٤موم٘ملم ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم...............

سمــَٞمـْ  ;;6............................................................ٚم٦م!!..........ُمٕم٤موي٦م يٛمقت سم٤مًمد 

 279.................................( ظّرو بـ افًٚص............00)

 7>6.............................ٝمٜمّؿ..............دقم٤مء اًمٜمٌل قمغم ُمٕم٤موي٦م واسمـ اًمٕم٤مص سم٤مًمريمس ذم ضم

 7>6.................................................سمق سمرزة إؾمٚمٛمل قمـ اًمٜمٌلاًمٓمريؼ إّول: أ

 9>6...........................................................إؾمٜم٤مد دقم٤مء اًمريمس طمًـ صحٞمح !!.

 >>6................................تٚمػ ومٞمف رضمالن.......: قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اظمطمدي٨م احلًـ

 290..........ل )ذو افثديٜ(..( ذو اخلقيكة، حرؿقص بـ زهر افت02ّّٔ)

 7=6..................................ش....................ٕىمتٚمٜمّٝمؿ ىمتؾ قم٤مد: » ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل

 8=6.........................سم٘مت٤مل ذي اخلقيٍمة، وإُّم٦م قم٤مصٞم٦م شمتٗمّرج............... شمٗمّرد قمكّم 

 :=6.............................................هق ذو اًمثدي٦م ًمٕمٜمف اهلل... -ذم اًمراضمح-ذو اخلقيٍمة 

 ;=6.....................................................ومرىم٦م.. 7;قمّمٞم٤من أيب سمٙمر وقمٛمر ومّرق إُم٦م 

 ==6...............................................ذو اًمثدي٦م سمره٤من قمّمٞم٤من يمّؾ إُّم٦م ؾمقى قمكّم 

 745....................................................ش...أيمثر ُمٜم٤موم٘مل أُّمتل ىمّراؤه٤م»طمدي٨م اًمٜمٌل: 

 745.....................................اًمٓمريؼ إول: قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ..............................

 745.................................................قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.... اًمٓمريؼ اًمث٤مّن : قمٌد اهلل سمـ

 747....................................اًم٘مّراء هؿ أشم٤ٌمع اًمدضم٤مل، و هؿ أشم٤ٌمع قمثامن وذي اًمثدي٦م.......

 111.......................فًٚص...........( ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ ا01)

 >74......................طمد...................قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يمّٚمف ذم طمدي٨م واشم٤مريخ قمٌد اهلل سمـ 

 119.....................(ظٌد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب.............01)

 755...............................ٛمر يٜمّمح قمثامن أْن ي٘متؾ!!!.........................قمٌد اهلل سمـ قم



 

 

 

 399  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 756....................................................قمغم همدر يمّؾ إُّم٦م سمٕمكّم دًمٞمالن ىمٓمٕمّٞم٤من 

 757....................................لم ُمـ اًمزُم٤من..............ىمرٟم ضمحقد إُّم٦م ظمالوم٦م قمكّم 

 :75.................................................نمق واًمٖمرب..............ذم اًم ؾم٥ّم قمكّم 

 :75.............................................................................اًمٓمريؼ إّول: ُمروان سمـ احلٙمؿ ًمٕمٜمف اهلل

 ;75..................................................................ؾم٘مع....................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: واصمٚم٦م سمـ إ

 >75............................................................................أيب وىم٤مص.....ًم٨م:  ؾمٕمد سمـ اًمٓمريؼ اًمث٤م

 766................................................................................ع: زيد سمـ أرىمؿ.........اًمٓمريؼ اًمراسم

 767...................................................................ٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م..........اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: أم ؾم

 768.....................................................................اًم٤ًمقمدي...... اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

 769..................................................................٤مء اًمٕمٓم٤مردي...............اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع : أسمق رضم

 :76.....................................................................ـ زيد...................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ : ؾمٕمٞمد سم

 :76................................................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع : احلًـ اعمجتٌك 

٤ٌّمس......ريؼ اًمٕماًمٓم  ;76........................................................................... .........٤مذ: اسمـ قم

 >76..........................................................د اخلدري...................اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم : أسمق ؾمٕمٞم

 =76..............................................................................ريؼ اًمث٤مّن قمنم: يمٕم٥م سمـ قمجرة....اًمٓم

 =76.......................................................................قمنم: قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز......اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م 

 =76..............................................................................اسمع قمنم: اسمـ رزيـ.........اًمٓمريؼ اًمر

 775.................................................!!!........سمٕمض أىمقال اًمٕمٚمامء ذم ؾم٥ّم قمكمّ 

    776....................................................زسمدة اًمٌح٨م: يمٗمر ُمـ اؾمتحّؾ ؾم٥ّم قمكّم 

 افٍهؾ افًٚدس

 111...........روب أمر ادٗمْغ ظّع ح

 779..................................!!..........ًمٚمدُم٤مء؟ ؾمٗم٤مك -وطم٤مؿم٤مه–أّٟمف  اهّت٤مم اعمقمم قمكمّ  

 ;77............آظمره٤م اًمٕم٤مر...................: قمكّم أورد أّول ىمريش اًمٜم٤ّمر وأًمزم طمدي٨م اًمًج٤مد

 785................................................وقمكّم< عم٤مذا ؟!!!.. ىمريش ختِمك أُمريـ: ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل 

 785..................................ش...........هالك أُّمتل قمغم يدي همٚمٛم٦م ىمريش»احلدي٨م إّول: 

 786............................................قمتزال ىمريش.................احلدي٨م اًمث٤مّن: إُمر سم٤م

 787......................ش......................قا ًمٙمؿاؾمت٘مٞمٛمقا ًم٘مريش ُم٤م اؾمت٘م٤مُم»احلدي٨م اًمث٤مًم٨م: 

 787.............................................................................ق هريرة ..............اًمٓمريؼ إّول: أسم

 788...............................................................................ًمث٤مّن: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.........اًمٓمريؼ ا

 789.........................................................اهلل قمٜمٝم٤م.................... اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أم ه٤مٟمكء ريض

 :78.............................................................سمِمػم.........................اًمٓمريؼ اًمراسمع: اًمٜمٕمامن سمـ 



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   44;

 >78.......................................ش.ؾمٞمٙمقن سمٕمدي أُمراء< ومٛمـ ضم٤مهدهؿ...»احلدي٨م اًمراسمع: 

 =78..............احلدي٨م اخل٤مُمس: اًمٜمٌل يٚمٕمـ اًم٘مرؿمٞملم إذا مل يرمحقا ويٕمدًمقا.......................

 =78........................................................اًمٓمريؼ إّول: أسمق هريرة ...............

 795...........ش .......................................ٓ ـم٤مقم٦م ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ: »طمدي٨م قمكم

 796..................!..............................رد أهؾ اًمًٜم٦م حلدي٨م آؾمت٘م٤مُم٦م، ضمٝمؾ أو قمٜم٤مد !

ـّ اهلل قمٚمٞمٙمؿ ي٤م » طمدي٨م:   797.............................ش.....................رضمالً...ىمريش ًمٞمٌٕمث

 797..................................................................................اًمٓمريؼ إّول: رسمٕمل قمـ قمكم 

ـّ رضماًل يمٜمٗمز»اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: أسمق ذر قمـ اًمٜمٌل:   799.............................................................ش.ٕسمٕمث

 799.......................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ُمرؾمؾ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد......................

٤ٌّمس قمـ قمكم   :79................................................ش.ٕىم٤مشمٚمـ قمغم ُم٤م ىم٤مشمؾ قمٚمٞمف اًمٜمٌل:» اًمٓمريؼ اًمراسمع: اسمـ قم

 :79...........................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق ....................................

 119.........................ش...........إٔٚ ؾَٖت ظغ افٍتْٜ...، ظذ فًٚن ٌُٕٔؿ: »حديٞ ظع

 =79...............................................................اًمٓمريؼ إّول: ىمٞمس قمـ قمكمّ 

 =79.................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: زر قمـ قمكم 

 7:5..........ش..................................قمكّم ي٘م٤مشمؾ قمغم شم٠مويٚمف يمام ىم٤مشمٚم٧ُم قمغم شمٜمزيٚمف»طمدي٨م: 

 7:5....ؾمٕمٞمد اخلدري ...........................................................اًمٓمريؼ إول: أسمق 

 7:6....................................................: اًمّمح٤ميب أسمق إظمي........اًمٓمريؼ اًمث٤مّن

 7:7..................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: اًمّمح٤ميب قمٌد اًمرمحـ سمـ سمِمػم.

 7:8..ش.....................................ُأُِمْرُت سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم و... ، واعم٤مرىملم: »طمدي٨م قمكّم 

 7:8..............................................................................اًمٓمريؼ إّول: اسمـ رسمٞمٕم٦م قمـ قمكم 

 7:9................................................................................ اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمكم 

 ::7........................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ قمـ قمكمّ 

 ::7......................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع : قمٛمرو إؾمٚمٛمل قمـ قمكم 

 ;:7...................................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: أسمق ؾمٕمٞمد اًمتٛمٞمٛمل قمـ قمكم 

 =:7............ش.............................أُمَر رؾمقُل اهلل سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم و...»طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: 

 =:7.........................................ٕمقد...............اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس : قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ُمً

 4;7..........................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: أم ؾمٚمٛم٦م .............

 172..........ش.................................أمَر رشقُل اهلل بَتٚل افْٚـثغ و...»حديٞ أيب أيقب:

 6;7...............................................................اًمٓمريؼ إّول: قم٘م٤مب سمـ صمٕمٚم٦ٌم قمـ أيب أيقب..........

 6;7...................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: خمٜمػ سمـ ؾمٚمٞمؿ قمـ أيب أيقب 

 7;7................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ أيب أيقب......................



 

 

 

 607  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 9;7ش.........................................................اٟمٗمروا إمم سم٘مّٞم٦م إطمزاب»طمدي٨م قمكّم: 

 =;7.....ش..............................................قمكّم أُمػم اًمؼمرة، ىم٤مشمؾ اًمٗمجرة»طمدي٨م اًمٜمٌل: 

 5>7...............................................هلل قمٚمٞمف..........طمدي٨م أيب ذر اًمٖمٗم٤مري روقان ا

 182.......ش....................................افَتٚل أو افٍُر بام إٔزل ظذ حمّد: »حديٞ ظع 

 6>7......................................................................اًمٓمريؼ إّول:  ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمكم

 8>7........................................................................ريؼ اًمث٤مّن:  إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ قمكم اًمٓم

 9>7.................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: حيٞمك سمـ قمروة اعمرادي قمـ قمكم 

 ;>7..........................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: ُم٤مرق اًمٕم٤مسمدي قمـ قمكم

 =>7...ش.............................................شم٘م٤مشمؾ قمـ ؾمٜمتل و...: »طمدي٨م اًمٜمٌل ًمٕمكّم 

 5=7..ش...........................................أٟم٤م طمرب عمـ طم٤مرسمٙمؿ ، وؾمٚمؿ عمـ ؾم٤معمٙمؿ»طمدي٨م: 

 5=7..................................................................اًمٓمريؼ إول: أسمق هريرة .....

 6=7..................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: زيد سمـ أرىمؿ....

 7=7...........................................................ُمع احلؼ واحلؼ ُمع قمكمّ قمكّم 

 7=7.......................................................احلؼ ُمع قمكّم.......... طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد :

 :=7.......................................٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م...........................طمدي

 844............................................ش..قمكّم ُمع اًم٘مرآن واًم٘مرآن ُمع قمكمّ »طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م: 

 846.....................................ش.......وٓ ُوؾَّ سمف واهلل ُم٤م وّؾ قمكّم »طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م: 

سْم٧ُم وٓ َوَٚمْٚم٧م...: »  طمدي٨م قمكم َٓ يُمذِّ  848.....................................ش...َُم٤م يَمَذسْم٧ُم َو

 ;84...................................................وم٤مًمزُمقه٤م. طمدي٨م طمذيٗم٦م: ومرىم٦م قمكّم قمغم اهلدى

 856.................................................طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: اسمـ ؾمٛمّٞم٦م ُمع احلّؼ.........

 858.........................................ُمع احلّؼ............... طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىّم٤مص: قمكمّ 

 859.......................................ٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م!!............سمـ ؿمٕمٞم٥م إمم ؾم حتريػ ؾمٝمؾ

 ;85................................قمغم اًم٤ٌمـمؾ................. طمدي٨م قماّمر: ص٤مطمٌٜم٤م قمغم احلؼ وهؿ

 864...............................................قماّمر ىم٤مشمؾ راي٦م ُمٕم٤موي٦م واسمـ اًمٕم٤مص ُمع اًمٜمٌل 

 865......................ش.........................ضمؼمائٞمؾ قمـ يٛمٞمٜمف :»طمدي٨م اعمجتٌك احلًـ

 868.................٦م...........................وقمّمٞم٤من يمّؾ إُمّ  ظمالص٦م اًمٗمّمؾ: قمّمٛم٦م قمكّم 

 :86............................ضم٤ًم!!.....................مح٘مك < أشم٤ٌمع اجلٛمؾ ٟمٛمقذ ظمّمقم قمكّم 



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   46;

 افٍهؾ افًٚبع

 128..................................مْٚؿٛ أمر ادٗمْغ ظّع 

 874...................................................ٟمص اًمّمح٤ميب أيب اًمٓمٗمٞمؾ ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم 

 110......................................مٚ ورد فًّع.أمحد بـ حٌْؾ: مٚ ورد ٕحد مـ افٍوٚئؾ، 

 877............................................................اًمٓمريؼ إّول: ـمريؼ احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ................

 877............................................................هـ(.......:96اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ـمريؼ امإُم٤مم اسمـ أيب يٕمغم )

 878..........................................................................ريؼ اًمث٤مًم٨م: ـمريؼ اسمـ اجلقزي.........اًمٓم

 879..........................وىمٗم٦م ُمع طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ذم أومْمٚمّٞم٦م اًمثالصم٦م.....................

 :87......................اًم٘م٤مـمع..........ًمٕمٚمٛمف سم٤مًم٘مرآن واًميس  يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م سملم يدي قمكّم 

 >87.............................٦م...........................أومْمؾ أهؾ اعمديٜم اسمـ ُمًٕمقد: قمكم 

 884....................................................قمكّم يم٤مًمٜمٌّل< ُمتٞمّ٘مـ اًمٜم٥ًم إمم إؾمامقمٞمؾ 

 885.........................٘م٤مئد؟!!......................ىمد ي٘م٤مل: ُم٤م اًمداقمل حلنم هذا اعمٕمٜمك ذم اًمٕم

ِّٛ ظّع دم أصالب إٌٕٔٚء صِقات اهلل ظِٔٓؿ....  111............................................تَ

 887.............................................................................قمـ اًمٜمٌل  اًمٓمريؼ إول : قمكم

 888.............................................................................قمـ اًمٜمٌل  ّن: اًم٤ٌمىمراًمٓمريؼ اًمث٤م

 888................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ص٤مدق آل حمٛمد

 889.............................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: قمٓم٤مء قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌمس...............................

 889.........................................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس.....

 :88...........................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: أسمق احلقيرث قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌمس.......................

 :88...............................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع : قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل

 :88.................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: أٟمس قمـ اًمٜمٌل 

ُٙمؿ ىمراءة ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ًِ ـْ َأْٟمـَٗم  ;88سم٤مًمٗمتح !!.................................................... ُِم

 =88.....................ًم٘مراءة سمام صّح ؾمٜمده ومل يتقاشمر........................ُمذه٥م اًمًٚمػ ضمقاز ا

ًٚ : »حديٞ افٌْل  ّٔ ًٚ واختذه وص  110....................ش..................اختٚرين اهلل واختٚر ظِٔ

٤ٌّمس.............اًمٓمريؼ إّول: احلؼم   895.........................................................................اسمـ قم

 896.................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: أسمق أيقب إٟمّم٤مري.................

 897........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أسمق اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري....

 899.........................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: اسمـ قم٘مٞمؾ قمـ ضم٤مسمر..........

 899............................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: ُمذسمقح يمرسمالء احلًلم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف................

 :89.........................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: اًمّمح٤ميب ُمٞمٜم٤مء...........................................

 ;89.....................................٤مسمع : قمٌد اهلل سمـ قمٛمر................................................اًمٓمريؼ اًمً



 

 

 

 606  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 ;89......................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: اعمقمم قمكّم 

 >89............................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع: أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري.......................

 =89.......................................................................اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ: أسمق أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم..............

 8:4وم٘مف احلدي٨م: اًمٜمٌّل وقمكّم أومْمؾ أهؾ إرض....................................................

 110...........ش..................................دمف دملحلّف حلّل و: »حديٞ افٌْل دم ظعّ 

 8:5.......اًمٓمريؼ إول: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس.............................................

 8:5.......اًمٓمريؼ اًمث٤مّن : قم٤ٌمي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس......................................................

 8:6..................................................................اًمث٤مًم٨م : أم ؾمٚمٛم٦م.....اًمٓمريؼ 

ٌّٓٚ اهلل دم افّْٚر................................................. ًٚ أـ  111.......فق أّن إّمٜ بٌوٝ ظِٔ

 8:8.............................................................................اًمٓمريؼ إّول : ضم٤مسمر...................

٤ٌّمس........................  8:8....................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اسمـ قم

 8:9...........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م : أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري........................

 ::8....ا!!!................................................................... حتريػ إؾمٜم٤مد احل٤ميمؿ

 ::8....................................................: اًمّمح٤ميب ضمرير سمـ قمٌد اهلل اًمٌجكّم................راسمع اًمٓمريؼ اًم

 >:8.................ش................................أهؾ سمٞمتل ُمٓمّٝمرون ُمـ اًمذٟمقب»طمدي٨م اًمٜمٌل: 

 4;8..............ىمًٞمؿ اًمٜم٤ّمر واجلٜم٦م....................................................... قمكّم 

 8;8..............سم٤مًمتٜمقر.......................................ش  ىمًٞمؿ اًمٜم٤ّمر»طمرق اًمًٚمػ طمدي٨م: 

 :;8..........................ش.............ُمٜم٤مومؼ ي٤م قمكّم ٓ حيٌؽ إّٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمؽ آّ »طمدي٨م: 

 >;8........................ش...........ٓ حيٌٜمل إّٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمٜمل إّٓ ُمٜم٤مومؼ: » طمدي٨م قمكم 

٤ٌّمس:  ٌّؽ إّٓ ُم١مُمـ وٓ يٌٖمْمؽ إّٓ ُمٜم٤مومؼ» طمدي٨م اسمـ قم  8>8.........................ش.........ٓ حي

 9>8........................ش................ُم٤م يمٜم٤ّم ٟمٕمر  اعمٜم٤موم٘ملم إّٓ سمٌٖمض قمكمّ »طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد: 

 >>8.........ش........................................يمٜم٤ّم ٟمٕمر  ُمٜم٤موم٘مٞمٜم٤م سمٌٖمْمٝمؿ قمٚمٞم٤ًم »طمدي٨م ضم٤مسمر:

 4=8.............................ش................ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمر  اعمٜم٤موم٘ملم إّٓ ... : »طمدي٨م أيب ذر 

 6=8........................ش....................ٓ حي٥ّم قمٚمٞم٤ًم ُمٜم٤مومؼ»طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: 

 6=8..............ش.......................................ُمٌٖمض قمكّم ُمٌٖمض ًمٚمٜمٌل»طمدي٨م ؾمٚمامن : 

 7=8......................................!!!......ؿمٌٝم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: هذا ًمٞمس ُمـ ظمّم٤مئص قمكم 

 8=8...........اًمزسمدة : يمّؾ أقمداء قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم ُمٜم٤موم٘مقن..........................................

 9=8ش.........................................................ُمـ أطم٥ّم قمٚمٞم٤ًم وم٘مد أطمٌٜمل...»طمدي٨م : 

 9=8.....................................................................ن اًمٓمريؼ إول: ؾمٚمام



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   48;

 9=8اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: أم ؾمٚمٛم٦م..........................................................................

 ;=8.............ؿمٌٝم٦م اًمذهٌل: أطم٥ّم قمٚمٞم٤ًم ىمقم ٓ ظمالق هلؿ!!!......................................

ٌّٛ مٍرط، ومٌٌٌض مٍرط»حديٞ:   198......................................ش..هيِؽ دمَّ رجالن، حم

 >=8..................................................................اًمٓمريؼ إّول: أسمق اًمًقار اًمٕمدوي................

 >=8..................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ؾمالُم٦م قمـ قمكّم 

 ==8............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أسمق إؾمح٤مق قمـ قمكّم 

 ==8.........................................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: أسمق ضمحٞمٗم٦م..

 944.....................................ن اًمٙمٜمدي................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: زاذا

 944............................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمكّم...................................................

 944...................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: رسمٞمٕم٦م قمـ قمكّم....................................................

 947..................!!.......................................قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م هق أهؾ اًمٌٞم٧م

 947..............................................................اًمٓمريؼ إّول: أسمق ذر.............

٤ٌّمس....................  948...................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن : اسمـ قم

 111....................ش.......................احلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب...، وأبقمهٚ خر مْٓام »

 949.....................................................................اًمٓمريؼ إّول:اسمـ ُمًٕمقد رمحف اهلل.............

 949............................................................اًمث٤مّن: طمذيٗم٦م روقان اهلل قمٚمٞمف...................اًمٓمريؼ 

 :94...................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ىمرة سمـ إي٤مس.....................................

 ;94..................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع : اسمـ قمٛمر...........................................

 118.............................................ظّع صٚحٛ حقض افٌْل يذود ظْف ادْٚؾَغ.......

 >94.............................................................اًمٓمريؼ إّول: ضمزم امإُم٤مم إؾمح٤مق سمـ راهقيف..........

 =94.....................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: أسمق هريرة........

 954...............................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري....................................

 955.................................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: احلًـ اعمجتٌك 

 958....................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: أُمػم اعم١مُمٜملم صٚمقات اهلل قمٚمٞمف.................................

 :95.......................................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس : ؾمٚمامن

 ;95....................................................................سم٤من...........................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: صمق

 >95وقمكّم ص٤مطمٌف............................................................ احلقض ٔل حمٛمد

 >95........ش.......................................إّّن ومرـمٙمؿ قمغم احلقض»وىمٗم٦م ُمع طمدي٨م اًمٜمٌل: 

٤ٌّمس: اًمٜمّٕم٤مل اخلٚمؼ ظمػم   =95......ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م!!................................طمدي٨م اسمـ قم

 120...........................................................مـ أشِؿ......أّول  ظع 

 965.............................................اًمٓمريؼ إول: سمريدة )أوطمل ًمٚمٜمٌل آصمٜملم وصغّم قمكّم اًمثالصم٤مء(..........

 965....................................يؼ اًمث٤مّن: اسمـ قم٤ٌمس........................................................اًمٓمر



 

 

 

 606  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 966..................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: زيد سمـ أرىمؿ......................

 967..........................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع:ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص........................

 968....................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: قمٌد اهلل سمـ سمريدة...............................

 968........................................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: قمكم 

 968.....................................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: أسمق راومع........

 969...................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: ُم٤مًمؽ سمـ احلقيري٨م..............................................

 969.......................................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع: قمٚمٞمؿ اًمٙمٜمدي قمـ ؾمٚمامن 

 :96.......................................اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ: همٜمٞمؿ قمـ ؾمٚمامن..............................................

 :96..............................اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم: أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري.............................................

 ;96..................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن قمنم: حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م...............................

 >96..............................ش....................................أٟم٤م اًمّمديؼ إيمؼم< صّٚمٞم٧م ىمٌؾ اًمٜم٤مس سمًٌع ؾمٜملم»

٤ٌّمد اًم٘مرر قمـ قمكّم........................................  >96...................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م قمنم: قم

 >96...................................ّي٦م قمـ قمكّم.......................................اًمٓمريؼ اًمراسمع قمنم: ُمٕم٤مذة اًمٕمدو

 974...............................ش.............قمكّم أىمدم أُمتل ؾمٚماًم، وأيمثرهؿ قمٚماًم... : »اًمٜمٌل 

 977..................................................وم٤مـمٛم٦م شمٗمخر قمغم اًمٜم٤ًمء سمزواضمٝم٤م ُمـ قمكم 

 979.................................................................اًمٜمٌل اؾمت٠مُمر وم٤مـمٛم٦م ذم قمكمّ 

 :97..........اّدقم٤مء أيب سمٙمر أٟمف أّول ُمـ أؾمٚمؿ< ومٞمف ٟمٔمر!!.............................................

 ;97..............................ش......اهلل أُمرّن أن أزّوج وم٤مـمٛم٦م ُمـ قمكمّ : »طمدي٨م اًمٜمٌل 

 984.........رّد أسم٤م سمٙمر وقمٛمر عم٤م ظمٓم٤ٌم وم٤مـمٛم٦م............................................. اًمٜمٌل 

 984اًمٓمريؼ إّول: سمريدة............................................................................

 985........ش!!!....................................ًمؽ ي٤م قمكّم ًم٧ًَم سمدضّم٤مل وم٤مـمٛم٦م» ىمقل اًمٜمٌّل ًمٕمكّم: 

 985...اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: طمجر سمـ قمٜمٌس...............................................................

 987....................شمٍميح إًم٤ٌمّن: يمثػم ُمـ اًمًٚمػ يم٤من يٗمّْمؾ قمٚمٞم٤ًم قمغم أيب سمٙمر................

 988.............................ش........قمكّم أطم٥ّم أهؾ سمٞمتل إزمّ :» سمٜم٤مء قمكّم سمٗم٤مـمٛم٦م وىمقل اًمٜمٌل

 988.............اًمٓمريؼ إول: أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس )أو أظمتٝم٤م ؾمٚمٛمك(................................

٤ٌّمس...............................  989.........................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اسمـ قم

 :98........اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ُمرؾمؾ اجلٛمكم...........................................................

 >98..........ش.........................................أٟم٧م أظمل وأسمق وًمدي: »ىمقل اًمٜمٌل ًمٕمكمّ 

 >98......سمـ زيد..............................................................اًمٓمريؼ إّول: ُأؾم٤مُم٦م 

 >98...........................ش.....ُمـ ُم٤مت يٌٖمض قمٚمٞم٤ًم ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمّٞم٦م»اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: قمكّم 



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   :4;

 =98......اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص.......................................................

 995.......قمكّم أّول وآظمر خمٚمقق ارشم٘مك ُمٜمٙم٥م اًمٜمٌّقة................................................

 997....................................................................طمدي٨م اًمٓمػم!!.............

 ;99.............................................امإُم٤مُم٤من إًم٤ٌمّن واسمـ يمثػم أراطم٤م وارشم٤مطم٤م..........

 119...................................................................ر.........ضرق حديٞ افى

 =99..................اًمٓمريؼ إّول: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.................................................

 9:6...................ُمذي ذم طمدي٨م اًمٓمػم: طمدي٨م طمًـ !!!.....................حتريػ ىمقل اًمؽم

 9:8................ُمت٤مسمٕم٦م ُمًٝمر ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك................................................

 >;9..............حتريػ اًمٜمٝمدي إمم اهلٜمدي!!.......................................................

 7>9.............اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ؾمٗمٞمٜم٦م اًمّمح٤ميب.....................................................

٤ٌّمس............................................................  ;>9..........اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: اسمـ قم

 >>9............ف..................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: طمدي٨م ضم٤مُمع ًمٕمكّم صٚمقات اهلل قمٚمٞم

 6=9..........اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص..................................................

 7=9.......اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري........................................................

 8=9.....................................................!........................وم٘مف طمدي٨م اًمٓمػم!

ُّٛ اهللَ ورشقَفف» ٌُّف اهللُ ورشقُفف، وحي  191................................)حديٞ افرايٜ(.....ش ظّع حي

 9=9...........................................................................اًمٓمريؼ إّول: ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد............

 :=9..................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ؾمٕمد سمـ أيب وىّم٤مص.................

 ==9..........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: أسمق هريرة.................................

 46:....................................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: سمريدة............

 48:..............................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع.....................................

 49:.........................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري...............................

 ;4:......................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: اًمؼماء.........................................................

 >4:......................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: ُمقٟٓم٤م قمكم

 55:........................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع: اسمـ قم٤ٌمس..................................

 56:................................اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ: احلًـ ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦ّم........................................

 57:................................اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم: قمٛمران سمـ احلّملم.............................................

 58:...................................د اخلدري............................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن قمنم: أسمق ؾمٕمٞم

ٌّف اهلل ورؾمقًمف، وحي٥م اهلل ورؾمقًمف »وم٘مف طمدي٨م:   59:......ش.......................................حي

 :5:...........................................................احلدي٨م دًمٞمؾ شم٤مم قمغم قمّمٛم٦م قمكم

 >5:.................ذم يمّؾ اعمقاىمػ................................ قمكّم ص٤مطم٥م راي٦م رؾمقل اهلل



 

 

 

 606  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 >5:...........................................................................اًمٓمريؼ إّول: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص.......

٤ٌّمس.  >5:........................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم

 =5:..............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: ُمٕمٌد اجلٝمٜمل..........

٤ٌّمس........................  =5:.........................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: ُم٘مًؿ قمـ اسمـ قم

٤ٌّمس..............................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ   64:................................................قم

 65:.........................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس : ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة )قمكم ص٤مطم٥م راي٦م اًمٜمٌل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(......

 66:...........................................................................اًم٤ًمسمع : ُمرؾمؾ ىمت٤مدة اًمّمحٞمح.... اًمٓمريؼ

 67:..........................وُمٜمف ىمْمٞم٦م اعمٌٞم٧م ذم ومراؿمف.......... ي٨م ضم٤مُمع ذم ومْم٤مئؾ قمكم طمد

 >6:........................................................................مم٤ّم يِمٝمد عمٌٞم٧م قمكم 

 74:...................ش.................................ُمـ آذى قمٚمٞم٤ًم وم٘مد آذاّن:» طمدي٨م اًمٜمٌل 

 74:.....اًمٓمريؼ إّول: اًمّمح٤ميب قمٛمرو إؾمٚمٛمل...................................................

 75:........: إظمٞمٜمس(...........................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص )ؾماّمه قمكمّ 

 75:.................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م................

 76:.................اًمٓمريؼ اًمراسمع: ضم٤مسمر سمـ قمٌد آٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف...........................

 111...................=ادٗآخٚة................. ظّع أخق افٌْل 

 77:...........................................................................اًمٓمريؼ إول: اسمـ قمٛمر..................

 78:......................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اسمـ قم٤ٌمس 

 78:...................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: زيد قمـ قمكم 

٤ٌّمد قمـ قمكّم اًمٓمريؼ اًمر  78:...................................................................................اسمع: قم

 79:......................................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: احلًلم اًمِمٝمٞمد قمـ قمكّم 

 79:...............................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ )ٟم٤مضمد( قمـ قمكم

 :7:......................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص...................................

 ;7:................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: أسمق طم٤مزم قمـ أيب هريرة..............................

 >7:...........................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع: أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ريض اهلل قمٜمٝم٤م..........

ِذْر َظِنَرَتَؽ إْؿَربَِغ  حديٞ إٕذار بْل هٚصؿ= ْٕ  110......................َوَأ

 85:.........................................................................اًمٓمريؼ إّول: رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمذ قمـ قمكمّ 

 86:....................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن : قم٤ٌمد قمـ قمكمّ 

 87:............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: اسمـ احل٤مرث قمـ قمكمّ 

 :8:........................................................................اسمع : ُمٓمر قمـ أٟمس...............اًمٓمريؼ اًمر



 

 

 أشٕٚٔد ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ظع  ...................................................................................   >4;

 117...........................................................شافْير إػ وجف ظّع ظٌٚدة»حديٞ : 

 =8:........................................................................سمـ أيب ىمح٤موم٦م......... اًمٓمريؼ إول: أسمق سمٙمر

 94:....................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: قمٛمران سمـ احلّملم...............................

 95:.............................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م:  اسمـ ُمًٕمقد............

 96:.......................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: صمقسم٤من.........................................................

 97:.................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: قمٛمران سمـ احلّملم................................................

 98:........................................س: اسمـ قم٤ٌمس.................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمد

 99:..........ش.....................................................اًمٜمٔمر إمم قمكّم قم٤ٌمدة»وم٘مف طمدي٨م: 

 117.....حديٞ شد أبقاب ادًجد إّٓ بٚب ظّع............................

 =9:...................................................................اًمٓمريؼ إّول: اسمـ قم٤ٌمس........................

 5::.........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اسمـ قمٛمر....................................

 7::............................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.......................

 9::...........................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: زيد سمـ أرىمؿ..............................................

 :::........................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري..........................................

 :::....................................ش....................اهلل أدظمٚمف وأظمرضمٙمؿ»د سمـ أيب وىم٤مص اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: ؾمٕم

 =::...........................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: أم ؾمٚمٛم٦م................................................................

 =::..........................................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ: اعمقمم 

 4;:.................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع: ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري........................................

 5;:........................................اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ: اًمؼماء سمـ قم٤مزب.............................................

 5;:..................................................................اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم: أسمق راومع.....................

 6;:.....................................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن قمنم: ُمرؾمؾ اًمٕمقام...............................................

 6;:.............................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م قمنم: ُمرؾمؾ اعمّٓمٚم٥م....................................................

 7;:...........إسمقاب إّٓ سم٤مب اعمقمم قمكّم.......................................... شمقاشمر طمدي٨م ؾمدّ 

 8;:.........................................................ش.......اهلل أدظمٚمف وأظمرضمٙمؿ» طمدي٨م: 

 :;:..........هـ(.............................4;7وم٘مف طمدي٨م ؾمد إسمقاب سمٚم٤ًمن امإُم٤مم اجلّم٤مص)

 >;:....ش....................................................ُم٤م أٟم٤م اٟمتجٞمتف وًمٙمـ اهلل اٟمتج٤مه»طمدي٨م: 

 6>:.....إذا همْم٥م اًمٜمٌّل ٓ جيؽمىء أن يٙمّٚمٛمف إّٓ قمكّم................................................

 7>:..............اًمٜمٌل................................. ، أّن اهلل اضمت٤ٌمه ًمتٙمٚمٞمؿُمٕمٜمك اضمؽماء قمكّم 

 9>:..............................................................قمكّم أقمّز ُمـ وم٤مـمٛم٦م قمغم اًمٜمٌل 

 ;>:.............ش.....................................اًمٚمٝمؿ ٓ متتٜمل طمتك شمريٜمل قمٚمٞم٤مً »طمدي٨م اًمٜمٌل: 

 ;>:.............ش.................................قمكّم سم٤مب طمّٓم٦م ُمـ دظمٚمف يم٤من ُم١مُمٜم٤مً »اًمٜمٌل: طمدي٨م 



 

 

 

 609  ..... ....................................................................................................................... افٍٓرشٝ 

 =>:..................................ش............ُمـ أراد أن يٜمٔمر إمم آدم ذم قمٚمٛمف »طمدي٨م إؿم٤ٌمه: 

 =>:.............................اًمٓمريؼ إّول : أسمق هريرة..........................................

 =>:...............................اًمٓمريؼ اًمث٤مّن: اًمّمح٤ميب أسمق احلٛمراء احلٛميص.....................

 5=:..........................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م : أسمق ؾمٕمٞمد ، وومٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمقا واسمـ يم٤ًمء اًمقاؾمٓمل.....

 5=:.................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: اسمـ قم٤ٌمس......

 7=:...............................ش...................أسم٤م اًمرحي٤مٟمتلم، ؾمٞمٜمٝمّد ريمٜم٤مك»ىمقل اًمٜمٌل ًمٕمكّم : 

 

 

 


