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 كتاب 

 األحـــــــــــاديث
ححــت فـــي التي ص

ي فضـــــل اآلل  

 تأليــف
 الفقير إلى ربه
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احلٛمددد ر رب اًمٕمدد٤معململ واًمِمددٙمر وًمددف إوًمددلم وأظمددر ـل ومددق   ددد 

احل٤مُمد ـل وؿمٙمر اًمِم٤ميمر ـل وصدؾ اًمٚمٝمدؿ وؾمدٚمؿ وسمد٤مرر وشمدرطمؿ وىلدٜمـ قمدغم 

حمٛمد إُململ وآًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهر ـل قمددد ُمد٤م ذيمدرهؿ اًمدذايمرونل وهمٗمدؾ قمدـ 

 ذيمرهؿ اًمٖم٤مومٚمقن.

 وسمٕمد: 

 "فتح ذٍ اجلالل يف نبٍر من فضآل اآلل"ومٝمذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م 

مجٕم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف مم٤م ورد قمـ طمٌٞمٌٜم٤م طمٌٞم٥م إًمف اًمٕم٤معململ ذم طمؼ أهؾ 

قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ صٚمقات اعمّمٚململ وأزيمك شمًٚمٞمامت  اًمٓم٤مهر ـلسمٞمتف اًمٓمٞمٌلم 

 .اعمًٚمِّٛملم

مل أدظمؾ ومٞمٝم٤م إٓ طمد ث٤ًم صححف قم٤ممل وم٠ميمثر ُمـ قمٚمامء احلد ٨م
(1)

طمتك  ٙمدقن 

اًمٓم٤مهرة اًمٌتدقل وزوضمٝمد٤م  أىمرب ًمٜمٞمؾ اعم٠مُمقلل وهق سم٨م ومْم٤مئؾأدقمك ًمٚم٘مٌقلل و

 وسمٜمٞمٝم٤م اًمٗمحقل.

                                                             

وىمد أؾمتٓمرد سمذيمر روا ٤مت ومٞمٝم٤م وٕمػل سمٕمد ٟم٘مدؾ روا د٤مت ُمّمدحح٦ما عمد٤م ذم شمٕمددد  (1)

اًمٓمر  ُمـ وم٤مئدة ٓ ختٗمكل يمام أين ًم٧ًم سمّمدد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ُمـ صحح احلد ٨م وودٕمٗمفل سمدؾ 

 أيمتٗمل سمذيمر اعمّمححلم وم٘مط. 

قدمـــــــةامل  
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وًم٘مد سمذًم٧م ضمٝمدًا  ٕمرومف أهٚمف ذم ُمٓم٤مًمٕم٦م قمنمات اعمّمٜمٗم٤متل واؾمت٘مراء 

 ظم٤ٌم ٤م اعمجٚمداتل ُمتتٌٕم٤ًم أطمٙم٤مم اًمٕمٚمامء قمغم اًمروا ٤متل سمٕمد أن سمذًم٧م ىمر ٤ًٌم 

 عمقوققم٤مت.ُمٜمف ذم اؾمتخراج اًمروا ٤متل وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم ا

ىمٚمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦مل ذم قمغم اًمّمٜم٤مقم٦مل  َحِدٍثوًمٙمـ ُم٤م قمًك أن  ٙمقن ضمٝمد 

 !.؟ىمدرهؿ ؿم٤مُمخل وومْمٚمٝمؿ راؾمخ لوؾم٤مدة إُمؿ لاًم٘مٛمؿسمح٨م أسمٓم٤مًمف أقم٤مزم 

 وؿمحـ سم٤معمحـل طمتك إن احلٚمٞمؿ ًمٞمّمػم ُمٕمٝم٤م طمػماٟم٤مً!. لوذم زُمـ ُمٚمئ سم٤مًمٗمـت

 وُمع ذًمؽ وم٘مد اضمتٛمع ىمدر يمثػمل وإن يم٤من ذم طمؼ أل  ًػم.

وإين ٕؾمجؾ هٜم٤م شمٕمج٤ًٌم يمٞمػ طمٗمٔم٧م ًمٜم٤م هذه اًمٗمْمد٤مئؾ سمٕمدد يمدؾ ُمد٤م ُمدرت 

واًمتٝمد دد واعمٜمدع  لسمف ُمـ حمد٤موٓت اًمتٙمتدٞمؿ واًمٓمٛمدسل واًمتحر دػ ُمدـ ضم٤مٟمد٥م

 واًمتٕمز ر عمـ  روهي٤م ُمـ آظمر.

اًمًدد م ٥م قمٚمٞمددف وسمٕمددد ُمدد٤م ُمٜمددل سمددف أهددؾ اًمٌٞمدد٧م وظم٤مصدد٦م قمددكم سمددـ أ  ـم٤مًمدد

 .اًمتٝمؿُمـ حم٤موٓت شمٚمٗمٞمؼ اًمدقم٤موى ويمٞمؾ  واًمروقان

 ًمقٓ أهن٤م إرادة ار شمٕم٤ممم اًمٜم٤مومذةل وٟمقره اًمذي ٓ  ٓمٗم٠م. 

 :ت ِذبٌٚخ رش٠ٛٗ صٛسح اإلِبَ ػٍٟ

واًمرودقان  قمٚمٞمف اًمًد م ومٚم٘مد طم٤مول أقمداء أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 .وُم٤م زاده ار إٓ رومٕم٦م ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم لشمِمق ف صقرشمف اًمٜم٤مصٕم٦مل وم٤ٌمؤا سم٤مًمٗمِمؾ

 :تقػ ـز حٚدثٜ اإلؾؽؾتٚرة يًٌْقن إفٔف إٔف 

وىمد شمٌٜمك هذا سمٕمض طمٙم٤مم سمٜمل أُمٞم٦م سم٘مقةل وىمد يم٤مٟمقا حي٤موًمقن إرهم٤مم اًمٕمٚمدامء 

  .قمغم شمٌٜمل ذًمؽ
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 (  333: 5ُمددد٤م أورده احلددد٤مومظ اًمدددذهٌل ذم اًمًدددػم ) :ومنننـ صنننقا د  فنننؽ

سم٘مقًمف: ) ٕم٘مقب اًمًدود صمٜمل احلٚمقاين صمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل صمٜم٤م قمٛمل ىم٤مل: دظمؾ ؾمٚمٞمامن 

قمٌد اعمٚمؽل وم٘م٤مل:  ٤م ؾمٚمٞمامن ُمـ اًمدذي شمدقمم يمدؼمه ُمدٜمٝمؿ؟ سمـ ؾمٞم٤مر قمغم هِم٤مم سمـ 

ىم٤مل: قمٌد ار سمـ أ ل ىم٤مل: يمذسم٧مل هق قمكمل ومدظمؾ اسمدـ ؿمدٝم٤مبل ومًد٠مًمف هِمد٤مم؟ 

وم٘مد٤مل: أٟمد٤م أيمدذب ٓ أسمد٤م ًمدؽ!  لهق قمكم لوم٘م٤مل: يمذسم٧م لوم٘م٤مل: هق قمٌد ار سمـ أ 

ٍٍ  ومق ار ًمق ٟم٤مدى  ؾمدٕمٞمد طمددصمٜمل  :ُمدـ اًمًدامء أن ار أطمدؾ اًمٙمدذب ُمد٤م يمدذسم٧ممناا

 وقمدددروة وقمٌٞمدددد وقمٚم٘مٛمددد٦م سمدددـ وىمددد٤مص قمدددـ قم٤مئِمددد٦م أن اًمدددذي شمدددقمم يمدددؼمه 

 قمٌد ار سمـ أ ( وؾمٜمد اًم٘مّم٦م صحٞمح. 

ًمٙمـ ُمع اًمقًمٞمدد  ل( قمـ اًمزهري 1114وٟمحقه٤م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري رىمؿ ) 

 سمـ قمٌد اعمٚمؽ.

  :وتٚرة يتّٓقٕف بٚفٍْٚق، ويرؽّقن افْٚس ظذ تٌْل  فؽ

 ومٗمدل ؾمددػم أقمد م اًمٜمددٌ ء  لقمٌد٤مرة وذم هدذه احل٤مدصمد٦م إؿمدد٤مرة شمٖمٜمدل قمدـ ُمز ددد

ُم٤م أظمذٟم٤م اًمٕمٓم٤مء طمتدك ؿمدٝمدٟم٤م قمدغم ) :( وٛمـ شمرمج٦م إوزاقمل أٟمف ىم٤مل131: 7)

 وشمؼمأٟم٤م ُمٜمفل وأظمذ قمٚمٞمٜم٤م سمذًمؽ اًمٓم   واًمٕمت٤م  وأ امن اًمٌٞمٕم٦م(. لقمكم سم٤مًمٜمٗم٤م 

وأ ٦م اًمٕمٔمٛمدك  لو ٤مر اًمٕمج٥م يمٞمػ  رُمك سم٤مًمٜمٗم٤م  ُمـ هق اًمٕم ُم٦م اًمٙمؼمى

 .وٓ  ٌٖمْمف إٓ ُمٜم٤مومؼ! لإذ ٓ حيٌف إٓ ُم١مُمـ اعمٕمروم٦م اعمٜم٤موم٘ملم

 :وتٚرة يًٌْقن إفٔف افهالة و ق شُران وحتريػ افَراءة، و ق ؾًؾ ؽره

 ِصا   وم٘مد روى سمٕمْمٝمؿ أن قمكم سمـ أ  ـم٤مًمد٥م ذب اخلٛمدر ىمٌدؾ أن ىلدرم و

 ذم روا ٦م ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ ضمر ر ذم شمٗمًػمه. حمروم٤ًم يمامؾمٙمراٟم٤ًم وم٘مرأ اًم٘مرآن 
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 وًم٘مدددد أسمددد٤من قمٛمدددـ وراء شمٚمدددؽ اًمٜمًددد٦ٌم ًمٕمدددكم سمدددـ أ  ـم٤مًمددد٥م احلددد٤ميمؿ 

 ( سمًدٜمده قمدـ 3133( رىمدؿ )333: 4طملم روى ذم ُمًتدريمف قمغم اًمّمدحٞمحلم )

ت صد ة ىم٤مل: دقم٤مٟم٤م رضمؾ ُمدـ إٟمّمد٤مر ىمٌدؾ ىلدر ؿ اخلٛمدرل ومحيدتقمكم 

اعمٖمدددرب ومت٘مددددم رضمدددؾ
(1)

ومددد٤مًمتٌس قمٚمٞمدددف ﴾انْكَللل ُوز   َ أَيُّهَللل  يَللل  قُلللمْ ﴿وم٘مدددرأ:   
(2)

  

 .أ ٦م  ﴾ تَقُونُو َ مَ  تَعْهَم واْ حَتَّيَ س كَ رَى  َأَنتُمْ انصَّالَةَ تَقْزَب واْ الَ ﴿ومٜمزًم٧م: 

 ومل خيرضم٤مه.  لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد

واًمِم٤مهد هق ىمقل احل٤ميمؿ قم٘مٞم٥م ذًمؽ: )وذم هذا احلد ٨م وم٤مئدة يمثػمةل 

أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  هذه اًم٘مراءة إمم وهل أن اخلقارج شمٜم٥ًم هذا اًمًٙمر و

 وم٢مٟمف راوي هذا احلد ٨م(.  لـم٤مًم٥م دون همػمهل و ىمد سمرأه ار ُمٜمٝم٤م

وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح
(3) . 

                                                             

( ورد ذم سمٕمض اًمروا ٤مت أٟمف قمٌد اًمر ـ سمدـ قمدق ل رواه اسمدـ ضمر در ذم شمٗمًدػمه قمٜمدد أ د٦م 1)

يمام ورد ومٞمام ؾمٞم٠ميت أقم ه قمدـ اسمدـ اًمٕمدر  أٟمدف قمٛمدرو سمدـ اًمٕمد٤مصل  لسم٘م٦م سمًٜمده قمـ قمكماًم٤ًم

 .وهق أصح وأًمٞمؼ

وٟمحدـ ٟمٕمٌدد ىمؾ  ٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرون ٓ أقمٌد ُم٤م شمٕمٌدونل "شمٗمًػم هذا آًمت٤ٌمسل سم٘مقًمف:  ( ؾمٞم٠ميت4)

 !"شمٕمٌدون ُم٤م 

 .٤مل: طمًـ صحٞمح(  وسمٜمحق روا ٦م احل٤ميمؿ  روى اسمـ أ  طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمهل و اًمؽمُمذي وىم3)
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ومم٤م  ِمدٝمد سمدؼماءة اوُمد٤مم قمدكم سمدـ أ  ـم٤مًمد٥م ممد٤م أًمّمدؼ سمدفل و ٚم٘مدل ودقءًا 

 اسمددـ اًمٕمدر  اعمد٤مًمٙمل صدحح روا د٦م ومٞمٝمدد٤م  أن:واودح٤ًم ذم اعمًد٠مًم٦م إود٤موم٦م عمد٤م ؾمدٌؼ

 أطمٙمددد٤مم  أن اًمدددذي صدددغم ؾمدددٙمراٟم٤ًم هدددق قمٛمدددرو سمدددـ اًمٕمددد٤مصل وم٘مددد٤مل ذم يمت٤مسمدددف

 . ﴾س كَ رَى  َأَنتُمْ انصَّالَةَ تَقْزَب واْ الَ﴿( قمٜمد آ ٦م  333: 4اًم٘مرآن )

 سمـ ُمٝمددي قمدـ ؾمدٗمٞم٤من قمدـ قمٓمد٤مء سمدـ اًمًد٤مئ٥م قمدـ أ   )روى قمٌد اًمر ـ

 أٟمف صدغم سمٕمٌدد اًمدر ـ سمدـ قمدق  ورضمدؾ آظمدر قمٌد اًمر ـ اًمًٚمٛملل قمـ قمٛمرو 

 الَ﴿ ُمـ اخلٛمر ا ومٜمزًم٧م:  ومخٚمط ومٞمٝم٤مل ويم٤مٟمقا  نمسمقن  ﴾انْكَ ُوز   َ أَيُّهَ  يَ  قُمْ﴿وم٘مرأ: 

 .﴾  س كَ رَى  َأَنتُمْ انصَّالَةَ تَقْزَب واْ

 وىم٤مل قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: 

وم٠مظمذت صٜمع ًمٜم٤م قمٌد اًمر ـ سمـ قمق  ـمٕم٤مُم٤ًمل ومدقم٤مٟم٤م وؾم٘م٤مٟم٤م ُمـ اخلٛمرل 

اخلٛمر ُمٜم٤مل وطميت اًمّم ةل وم٘مدُمقين وم٘مرأت: ىمؾ  ٤م أهي٤م اًمٙم٤مومرونل ٓ أقمٌد 

 وٟمحـ ٟمٕمٌد ُم٤م شمٕمٌدون. لُم٤م شمٕمٌدون

 أ ٦م ﴾س كَ رَى  َأَنتُمْ انصَّالَةَ تَقْزَب واْ الَ آمَن واْ انَّذوينَ أَيُّهَ  يَ  ﴿ار شمٕم٤ممم:  ىم٤مل: وم٠مٟمزل

 ظمرضمف اًمؽمُمذي وصححف.أ

و ذا وىمد رو ٧م هذه اًم٘مّم٦م سم٠مسملم ُمـ هذال ًمٙمٜم٤م ٓ ٟمٗمت٘مر إًمٞمٝم٤م ه٤مهٜم٤مل 

 اه يم م اسمـ اًمٕمر . .(حديٞ صحٔح مـ روايٜ افًدل ظـ افًدل

وىمد أؿمٙمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم هذا سم٠من اخلٛمر طمرُم٧م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمٚمٝمجرةل 

 وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أؾمٚمؿ سمٕمد صٚمح احلد ٌٞم٦م.
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 :واجلقاب

٘مد ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مًمث٦م همػم صحٞمحل وم ىلر ؿ اخلٛمرُم٤م زقمٛمف ُمـ أن          

 اعم٤مئدة شمٗمًػم ذم سمٞمٜم٧م : )وىمد(31 :11) اًم٤ٌمري ذم ومتحاًمٕمً٘م ين اسمـ طمجر 

 قم٤مم ذم يم٤من وأٟمف اعمذيمقرة ) ٕمٜمل آ ٦م ىلر ؿ اخلٛمر( أ ٦م ومٞمف ٟمزًم٧م اًمذي اًمقىم٧م

 اًمٗمتح. ىمٌؾ اًمٗمتح

 احلد ٌٞم٦مل ؾمٜم٦م يم٤من اخلٛمر ىلر ؿ سم٠من ضمزم ؾمػمشمف ذم اًمدُمٞم٤مـمل رأ ٧م صمؿ         

 اًمٜمْمػمل سمٜمل واىمٕم٦م ذم يم٤من أٟمف إؾمح٤م  اسمـ وذيمر ؾم٧مل ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م واحلد ٌٞم٦م

 يمام أٟم٤ًمً  ٕن ٟمٔمرا وومٞمف اًمراضمحل قمغم أرسمع ؾمٜم٦م وذًمؽ أطمدل وىمٕم٦م سمٕمد وهل

 اعمٜم٤مدي ؾمٛمع عم٤م وأٟمف طمرُم٧مل  قم اًم٤ًمىمل يم٤من سمٕمده اًمذي اًم٤ٌمب ذم ؾمٞم٠ميت

 ذًمؽ(. قمـ  ّمٖمر أٟمس ًمٙم٤من أرسمع ؾمٜم٦م ذًمؽ يم٤من ومٚمق وم٠مراىمٝم٤م سم٤مدر سمتحر ٛمٝم٤م

 .(133 :41) اًم٘م٤مري وٟمحقه ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم قمٛمدة 

 ٓسمـ قمثٞمٛملم: )طمرُم٧م اخلٛمر (137 :1)  اعمدين احلرم وومت٤موى وذم دروس    

 ظمٞمؼم(.  قم

 وظمٞمؼم يم٤مٟم٧م ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اهلجرة.

 دم أ ؾ بٔتف: صوتٚرة يًٌْقن إفٔف مٗا اة افٌْل 

 أُمثٚم٦م ذًمؽ:وُمـ 

ص٤مطم٥م اًمًٜمـل ويم٤من ٟم٤مصٌٞم٤ًمل وهق اسمـ ُم٤م اومؽماه أسمق سمٙمر سمـ أ  داود  

 :يمام  ٕمٚمؿ ُمـ شمرمجتف لوىمٞمؾ: إٟمف شم٤مب سمٕمد ذًمؽ
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 حمٛمد ؾمٛمٕم٧مىم٤مل:  (433 :1) اًمْمٕمٗم٤مء ذم اًمٙم٤مُمؾومٞمام رواه اسمـ قمدي ذم  

 سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد قمغم أؿمٝمد : ٘مقل اًمٜمٌٞمؾ قم٤مصؿ أ  سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مر سمـ

 ىم٤مل أٟمف ار  دي سملم داود أ  سمـ سمٙمر أ  قمغم أؿمٝمد :زم ىم٤مل أٟمف ار  دي سملم ُمٜمدة

 ـٚن مٚ ـثرة مـ ظع أطٚؾر حٍٔٝ ؿد يم٤مٟم٧م :ىم٤مل قمروة قمـ اًمزهري روى :زم

  .ص اهلل رشقل أزواج ظذ يتًِؼ

 :صوتٚرة يًٌْقن إفٔف حمٚوفٜ اؽتٔٚل افٌْل 

اًمِمددٝمػم طمر ددز سمددـ قمددثامن قم٤مُمٚمددف ار سمٕمدًمددف يمدد٤مومؽماء اًمٜم٤مصددٌل
(1)

ل وم٘مددد ىمدد٤مل 

 اًمْمدٕمٗم٤مء ذم إزدي وطمٙمك: )(413 :4) اًمتٝمذ ٥م هتذ ٥ماحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 أ  سمدـ قمدكم ضمد٤مء سمٖمٚمتدف  ريم٥م أن أراد عم٤م ص اًمٜمٌل أن روى قمثامن سمـ طمر ز أن

 ٓ طم٤مًمدف هدذه يم٤مٟم٧م ُمـ :إزدي ىم٤مل ص اًمٜمٌل ًمٞم٘مع ااًمٌٖمٚم٦م طمزام ومحؾ ـم٤مًم٥م

 (.اًمقًمٞمد ُمـ أ ْم٤مً  اًم٘مّم٦م هذه ؾمٛمع ًمٕمٚمف :ىمٚم٧م .قمٜمف  روي

و ٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم إن أظمذٟم٤م ٟمتتٌع ُم٤م ًم٘مٞمف أظمق اًمرؾمقل وزوج اًمٌتقل وأسمق 

اًمًٌٓململ ُمـ أزٓم اًمٜمقاص٥م وـمٖم٤مم اخلقارجل  سم٠م  هق وأُمل وٟمٗمزل وهق 

 اعمّم٤من اعمٙمرمل اعمٜمزه اعمٕمٔمؿل ُمـ ار ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم.

                                                             

( يم٤من اًمرضمؾ ٟم٤مصٌٞم٤ًم جم٤مهرًال داقمٞم٦م إمم ُمذهٌفل طمتك هٚمؽل وىمد زقمؿ سمٕمْمٝمؿ أٟمف شمد٤مبل 1)

 سمدـ قمدكم  ٚمٕمدـ ويمد٤منذم شمرمج٦م طمر ز ىم٤مل: )( 433 :1) اعمجروطملمورده اسمـ طم٤ٌمن ومٗمل يمت٤مسمف 

 هدق :وم٘م٤مل لذًمؽ ذم ًمف وم٘مٞمؾ لُمرة ؾمٌٕملم وسم٤مًمٕمٌم ُمرة ؾمٌٕملم سم٤مًمٖمداة قمٚمٞمف ار روقان ـم٤مًم٥م

 حيُنل ظٔنٚش بنـ ظنع وـنٚن ُمذهٌف إمم داقمٞم٦م ويم٤من لاًم٘مقس وأضمدادي آسم٤مئل رءوس اًم٘م٤مـمع

 (.ظْف بّحٍقظ  فؽ وفٔس ظْف رجقظف
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ومل  ٘مٗمقا قمٜمد يمٞمؾ اًمدتٝمؿل وإًمّمد٤م  اًمِمدٜم٤مقم٤مت سمجٜم٤مسمدف إىمددس ؾمد م ار 

قمٚمٞمددفل سمددؾ سمدد٤مذوا ًمٕمٜمددف و دد٤مًم١ما قمددغم ؾمددٌف ذم أىمدددس إُمدد٤ميمـ أقمٜمددل اعمًدد٤مضمدل 

وأىمدس إ ٤مم أقمٜمل اجلٛمٕم٦مل وقمٛمٛمدقا ذًمدؽ ذم اًمٌٚمددان طمتدك مل شمٙمدد ختٚمدق ُمٜمدف 

ًمٕمدـ أل ذم  اْاستشاس : ظمدذ ذم ُمًد٠مًم٦م وحتك ال ييـ منـ ال يًِنؿ أأ أبنٚفغ سمٚمدل

ُمٕمجدؿ اًمٌٚمددان اًمٌٚمدانل هذا اًمٜم٘مؾ وشم٠مُمٚمف ُمٕملل ىم٤مل اًمٕم ُم٦م  ٤مىمقت احلٛمقي ذم 

 أٟمف ًمٕمـ قمكم سمدـ وأضمؾ ُمـ هذا يمٚمف :ىم٤مل اًمرهٜملذم ذيمر ؾمجًت٤من: ) (131 :3)

 لـ قمددغم ُمٜمؼمهدد٤م إٓ ُمددرةٕمددواًمٖمددرب ومل  ٚم الشااسمقمددغم ُمٜمدد٤مسمر  تـم٤مًمدد٥م  أ 

واُمتٜمٕمقا قمغم سمٜمل أُمٞم٦م  وأي ذ  أقمٔمؿ ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ ُمـ ًمٕمـ أظمل رؾمدقل ار 

 (.قمغم ُمٜمؼمهؿ وهق  ٚمٕمـ قمغم ُمٜم٤مسمر احلرُملم ُمٙم٦م واعمد ٜم٦م ص

ُمدـ  ٛمتٜمدع قمدـ وؿمدد دًال  ًاًمٜم٤مس قمغم ذًمدؽل واسمدتكم اعم١مُمٜمدقن سمد ء  و ٚمقا

 لف يمٚمٝمدد٤مٞمددٚمقمع ٛمددتدم وىمدددل شمٜمتٔمددره ٕم٘مقسمدد٤متثٛمدد٦م أًمددقان وأصددٜم٤م  ُمددـ اًموم ذًمددؽ 

اُمتد قمنمات اًمًٜملماؾمتٛمر إُمر وو
(1)

. 

وعم٤م مل  ٙمـ ذًمؽ اًمٙمٞمد ًمٞمٗمٚمح ُمع ُم٤م ًمذًمؽ اًمٓمقد إؿمؿ ُمـ قمكم اًمّمٗم٤مت 

 وؾمٜمل اًمًامتل اظمتٓمقا ُمع ُم٤م ؾمٌؼ ظمٓم٤ًم آظمر  ز د ُمـ اعمحٜم٦م.

 ب:ـــِذبٌٚخ ؼّش اٌفعبئً أٚ رذش٠فٙ

وشمٕمدددت إؾمد٤مًمٞم٥م وظمٗمد٤مء ُمٜم٤مىمٌدفل  لومٙمثرت اعمح٤موٓت ًمٓمٛمس ومْم٤مئٚمف

 ومٛمٜمٝم٤م:ل وأظمذت أؿمٙم٤مًٓ وصقرًا ُمتٕمددة

 ٍوٚئؾافـتؿ  :افهقرة األوػ: 

طم٤مهلؿ ُمع   تقىمع ُمـو ٚمقا اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽل ُم٤م ذا  لفإن أىمقاُم٤ًم سم٤مذوا ًمٕمٜم

 !ومْم٤مئٚمف؟

                                                             

إ ٘مدد٤م  اًمٜمدد٤مفمر ـ قمددغم ؾمدد٥م إُمددق لم ُٕمددػم اعمدد١مُمٜملم وآًمددف  "( ودمددد ذم سمحدد٨م اًمٗم٘مددػم: 1)

 إؿم٤مرة إمم ضم٤مٟم٥م ُمـ ذًمؽ اًمقاىمع إًمٞمؿ. "اًمٓم٤مهر ـ
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همػم اًمٙمتؿ هل٤مل واعمٜمع ُمـ سمثٝم٤مل ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿل وإًمٞمؽ أُمثٚم٦م عم٤م ومٕمٚمقهل وومٕمٚمف 

 :ذًمؽ همػمهؿل ومٛمـ

 ادثٚل األول:

( سمًددٜمده قمددـ اسمددـ 1531( رىمددؿ )144: 3ُمدد٤م رواه احلدد٤ميمؿ ذم اعمًددتدرر )

وم٠مشمٞمد٧م قمٌدد اعمٚمدؽ ٕؾمدٚمؿ قمٚمٞمدف  لؿمٝم٤مب ىم٤مل: ىمددُم٧م دُمِمدؼ وأٟمد٤م أر دد اًمٖمدزو

وىلتدف ؾمدامـم٤من ومًدٚمٛم٧م صمدؿ ضمٚمًد٧مل  لًم٘مد٤مئؿاومقضمدشمف ذم ىم٦ٌم قمغم ومرش سم٘مدرب 

وم٘م٤مل زم:  ٤م اسمـ ؿمٝم٤مب أشمٕمٚمؿ ُمد٤م يمد٤من ذم سمٞمد٧م اعم٘مددس صد٤ٌمح ىمتدؾ قمدكم سمدـ أ  

 ـم٤مًم٥م؟ 

وم٘مٛم٧م ُمـ وراء اًمٜم٤مس طمتك أشمٞم٧م ظمٚمػ اًم٘م٦ٌمل  لٟمٕمؿ وم٘م٤مل: هؿ :وم٘مٚم٧م

 وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من؟  وضمٝمف وم٠مطمٜم٤م قمكمي  ومحقل إزمي 

٘مد٤مل: مل  ٌدؼ أطمدد وم٘مٚم٧م: مل  رومع طمجر ُمـ سمٞم٧م اعم٘مدس إٓ وضمد ىلتف دم! وم

 ومام طمدصم٧م سمف طمتك شمقذم.  ال يًًّـ مْؽ أحد، ل ٕمٚمؿ هذا همػمي و همػمر

  ادثٚل افثٚأ:

واًمرودقان ُمدـ مجٚمد٦م قمٚمٞمف اًمًد م  سمٜمل أُمٞم٦م اوُم٤مم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م رُفَح

( سمًدٜمده 1313( رىمؿ )314: 1) فاخلٚمٗم٤مء اًمراؿمد ـل وم٘مد روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜم

ظم وم٦م اًمٜمٌقة صم صمدقن ): صؾمٗمٞمٜم٦م ىم٤مل:ىم٤مل رؾمقل ار  قمـ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من

 . (ُمـ  ِم٤مء -أو ُمٚمٙمف  -ار اعمٚمؽ  صمؿ  ١ميت لؾمٜم٦م

 أسم٤م سمٙمر ؾمٜمتلم وقمٛمر قمنمًال :ؾمٗمٞمٜم٦م: أُمًؽ قمٚمٞمؽ ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ىم٤مل زم

 يمذا.  وقمثامن اصمٜمتل قمنمةل وقمكم

 مل  ٙمـ سمخٚمٞمٗم٦م!  ×ىم٤مل ؾمٕمٞمد: ىمٚم٧م ًمًٗمٞمٜم٦م: إن ه١مٓء  زقمٛمقن أن قمٚمٞم٤ًم 
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 ُمروان. لسمٜم ليمذسم٧م أؾمت٤مه سمٜمل اًمزرىم٤مء  ٕمٜمىم٤مل: 

 ( سمٜمحقهل وطمًٜمف.4443( رىمؿ  )513: 1ورواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )

 وىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ حمؾ اًمِم٤مهد ُمـ روا ٦م أ  داود: طمًـ.

 وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي.

وًم٘مد اؾمتٛمر هذا إُمر زُم٤مٟم٤ًمل واؾمتٛمرأشمف ٟمٗمقسل وٟمِم٠مت قمٚمٞمف أضمٞم٤مل طمتك 

ٟم٤مس ممـ  تدصمر سمدصم٤مر اًمٕمٚمؿل  دقمقن إًمٞمفل و ٜم٤موٚمقن قمٚمٞمفص٤مر قمٚمٞمف أ
(1)

 !    

و ًجؾ اًمت٤مر خ ُمقىمٗم٤ًم ُمنموم٤ًم ًمإلُم٤مم أ د سمـ طمٜمٌؾ وهق اعمتقرم ؾمٜم٦م 

سمٕمد أن ٟمِم٠م اًمٜم٤مس  تطملم يم٤من ًمف دور سم٤مرز ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمؽمسمٞمع سمٕمكم 411

 ًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ُمـ مجٚم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمد ـ.  قمغم ُم٤م ومٕمٚمتف سمٜمق أُمٞم٦م ُمـ طمذ   

ة سمـ شمرمج٦م ور ز (153 :1)  احلٜم٤مسمٚم٦م ـمٌ٘م٤متومٚم٘مد روى أسمق  ٕمغم احلٜمٌكم ذم 

 طمٜمٌؾ سمـ أ د ار قمٌد أ  قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل ور زة سمًٜمده إممحمٛمد احلٛميص  

 ـمٚمح٦م قمغم ًمٓمٕمـ هذا إن ار قمٌد أسم٤م  ٤م ًمف: وم٘مٚم٧م تسمٕمكم افسبٔع أطٓر حغ

  ؟وذيمره٤م اًم٘مقم وطمرب ٟمحـ وُم٤م: ىمٚم٧م سمئًام: وم٘م٤مل واًمزسمػم

                                                             

 قم٤ٌمس سمًٜمده قمـ( 333 :31) دُمِمؼ شم٤مر خوُمـ آصم٤مر ذًمؽ ُم٤م ؾمؽماه ذم هذا اًمٜم٘مؾ: ومٗمل  (1)

  :ًمٞمحٞمك ىمٚم٧م :ىم٤مل حمٛمد سمـا

 . ُمّمٞم٥م هق :وم٘م٤مل ؟وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسمق :ىم٤مل ُمـ -

 ُمّمٞم٥م ومٝمق وقمكم وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسمق :ىم٤مل وُمـ -

  .ؿمٞمٕمل  ومٝمق وقمثامن وقمكم وقمٛمر سمٙمر أسمق :ىم٤مل وُمـ  -

  (.ُمّمٞم٥م ومٝمق وؾمٙم٧م وقمثامن وقمٛمر سمٙمر أسمق :ىم٤مل وُمـ -

 ًمٞمس سمتٚمؽ إمهٞم٦م وم٠مٟم٧م ُمّمٞم٥مل وًمق أؾم٘مٓمتف. تومٕمكم

 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 13 

ل

ل

ل

 

 اخل وم٦م ًمف وأوضم٧ٌم لسمٕمكم رسمٕم٧م طملم ذيمرٟم٤مه٤م إٟمام ار أصٚمحؽ: وم٘مٚم٧م

 اسمـ طمد ٨م: ىمٚم٧م: ىم٤مل ؟ذًمؽ ُمـ  ٛمٜمٕمٜمل وُم٤م :زم وم٘م٤مل لىمٌٚمف ًمألئٛم٦م جي٥م وُم٤م

  .قمٛمر

 وأدظمٚمف لاعمًٚمٛملم قمغم ًمٚمخ وم٦م قمٚمٞم٤مً  ريض ىمد اسمٜمف ُمـ ظمػم قمٛمر :زم وم٘م٤مل

 أٟم٤م وم٠مىمقل اعم١مُمٜملم أُمػم ٟمٗمًف ؾمٛمك ىمد ت ـم٤مًم٥م أ  سمـ وقمكم لاًمِمقرى ذم

 .قمٜمف وم٤مٟمٍموم٧م ؟!سم٠مُمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمٞمس

 ادثٚل افثٚفٞ:

ىم٤مل:  (1551رىمؿ ) (114 :3) سمٖمداد شم٤مر خروى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

 إُم ء اًمٜم٘م٤مش احلًـ سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م اًمٖمزال سمره٤من سمـ قمٛمر سمـ احلًلم أظمؼمٟم٤م

 قمـ ُمٕمرو  قمـ احلًـ سمـ ز د طمدصمٜم٤م اًمر ـ قمٌد سمـ ٟمٍم طمدصمٜم٤م اعمٓملم أظمؼمٟم٤م

 ومرط إين اًمٜم٤مس أهي٤م  ٤م :ىم٤مل ص ار رؾمقل أن أؾمٞمد سمـ طمذ ٗم٦م قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أ 

 اًمث٘مٚملم قمـ قمكم شمردون طملم ؾم٤مئٚمٙمؿ وإين لاحلقض قمكم واردون وأٟمتؿ ًمٙمؿ

 وـمرومف ار سمٞمد ـمرومف ؾم٥ٌم ار يمت٤مب إيمؼم اًمث٘مؾ :ومٞمٝمام ختٚمٗمقين يمٞمػ وم٤مٟمٔمروا

 .شمٌدًمقا وٓ شمْمٚمقا وٓ سمف وم٤مؾمتٛمًٙمقا سم٠م د ٙمؿ

وم٘مد طمذ  أطمدهؿ ذيمر اًمث٘مؾ اًمث٤مينل ًمٞمٗمْمحف ًمٗمظ اًمروا ٦م اًم٘م٤مئؾ: 

 !سمٚمٗمظ اًمتثٜمٞم٦م( ؾٔٓام ختٚمٗمقين يمٞمػ) ( وافثَِغ)

 اًمٙمٌػم اعمٕمجؿاحلد ٨م يم٤مُمً  اًمٓمؼماين ذم  و ز د إُمر إ ْم٤مطم٤ًم أٟمف ىمد روى

 سمـ زيمر ٤م و احليُمل ار قمٌد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م وم٘م٤مل:( 3154رىمؿ ) (131 :3)

 .(  ح)  اًمقؿم٤مء اًمر ـ قمٌد سمـ ٟمٍم صمٜم٤م :ىم٤مٓ اًم٤ًمضمل حيٞمك
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 ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٕمٞمد صمٜم٤م اجلقهري ُم٤ًمور سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أ د وطمدصمٜم٤م 

 أ  قمـ ظمرسمقذ سمـ ُمٕمرو  صمٜم٤م إٟمامـمل احلًـ سمـ ز د صمٜم٤م :ىم٤مٓ اًمقاؾمٓمل

 ... ص ار رؾمقل صدر عم٤م: ىم٤مل اًمٖمٗم٤مري أؾمٞمد سمـ طمذ ٗم٦م قمـ: اًمٓمٗمٞمؾ

 اًمٚمٓمٞمػ ٟم٠ٌمين وم٢مٟمف سمٞمتل أهؾ وقمؽميتوذيمر ومٞمٝم٤م اًمز ٤مدة اعمحذووم٦م سمٚمٗمظ: )

 (.احلقض قمكم  ردا طمتك  ٜم٘مْمٞم٤م ًمـ أهنام اخلٌػم

 وأ ـر  ْٚ اشتىرادًا:

 ىم٤مًم٧م: قم٤مئِم٦م ( سمًٜمده قمـ331رىمؿ ) (433 :1) اًمٌخ٤مري صحٞمحذم ُم٤م 

 ًمف وم٠مذن   سمٞمتل ذم  ٛمرض أن أزواضمف اؾمت٠مذن وضمٕمف واؿمتد ص اًمٜمٌل صم٘مؾ عم٤م

 .آخر ورجؾ اًمٕم٤ٌمس سملم ويم٤من لإرض رضم ه ختط رضمٚملم سملم ومخرج

 ُم٤م قم٤ٌمس ٓسمـ ومذيمرت :)وهق راوي احلد ٨م قمـ قم٤مئِم٦م( ار قمٌٞمد ىم٤مل 

 لٓ :ىمٚم٧م قم٤مئِم٦م؟ شمًؿ مل اًمذي اًمرضمؾ ُمـ شمدري وهؾ :زم وم٘م٤مل لقم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم هق :ىم٤مل

 .( 113)  رىمؿ (311 :1) ُمًٚمؿ صحٞمحوهق ذم 

 قمكم هق :ىم٤مل" :ىمقًمف) : (155 :4)  اًم٤ٌمري ومتحىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 ظٚئنٜ وفُـ " :ُمٕمٛمر قمـ اًمرزا  قمٌد روا ٦م ُمـ اوؾمامقمٞمكم زاد "ـم٤مًم٥م أ  سمـ

 ال وفُْٓٚ" :اًمزهري قمـ اعمٖم٤مزي ذم إؾمح٤م  وٓسمـ "بخر فف ًًٍٕٚ  تىٔٛ ال

 ."(بخر تذـره أن ظذ تَدر

 ومٕمدؼم اًمز د٤مدة هدذه قمدغم اًمٙمرُمد٤مين  ٘مدػ ومل) ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر سمٕمد ذًمؽ:           

 : ذا ودم !ؿمٜمٞمٕم٦م سمٕم٤ٌمرة قمٜمٝم٤م

 سمٕم٤مئِم٦م ذًمؽ  ٔمـ أن جيقز ٓ :وم٘م٤مل شمٜمٓمع ُمـ قمغم رد  -
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 يم٤من إذ اعم٤ًموم٦م مجٞمع ذم  تٕملم مل ًمٙمقٟمف ااًمث٤مين أهبٛم٧م أهن٤م زقمؿ ُمـ قمغم ورد  -

 ذًمدؽ مجٞمدع وذم لقمدكم قمغم وشم٤مرة لأؾم٤مُم٦م قمغم وشم٤مرة لاًمٗمْمؾ قمغم  تقيم٠م شم٤مرة

ظمر اًمرضمؾ  .ًمف إيمراُم٤مً  سمذًمؽ واظمتص اًمٕم٤ٌمس هق ٔا

 اًمّمدحٞمح٦م اًمروا د٤مت مجٞمدع ذم قمٌد٤مس سمدـا ٕن اخالؾف وافقاؿع ؿٚفف ممـ تق ؿ و ذا

 .أقمٚمؿ وار اعمٕمتٛمد ومٝمق قمكم اعمٌٝمؿ سم٠من ضم٤مزم

 روا ٦م سمدًمٞمؾ لُمردودة همػمه  تٌدل واًمذي لُمرة يمؾ ذم اًمٕم٤ٌمس وضمقد ودقمقى 

 ذم وٓ ُمرة ذم  ٙمـ مل اًمٕم٤ٌمس أن ذم س ح وهمػمه٤م لإًمٞمٝم٤م اوؿم٤مرة ىمدُم٧م اًمتل قم٤مصؿ

 .(أقمٚمؿ وار لُمٜمٝم٤م ُمرشملم

سمٕمد ذيمره ًمروا ٦م اًمّمحٞمح  (173 :1) اًمٖمٚمٞمؾ إرواءوىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم       

 ال ظٚئنٜ وفُـ ": آظمره ذم وزاد ل خمتٍماً (  443 :3) أ د ورواهاًم٤ًمسم٘م٦م: )

 (.صحٔح وشْده.  " ًًٍٕٚ  فف تىٔٛ

إشْٚده صحٔح ظذ ذط ًٜمد: )اعموىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ىل٘مٞمؼ 

 (.افنٔخغ

 :ىمٚم٧م ؟اًمرضمؾ ُمـ شمدري هؾ :وم٘م٤ملسمٚمٗمظ: ) (443 :4) اًمٓمؼمي شم٤مر خوذم 

 و ل بخر تذـره أن ظذ تَدر ال ـٕٚٝ وفُْٓٚ لـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم :ىم٤مل لٓ

 (.تًتىٔع

  ٤ًمر سمـ قمٓم٤مء ( سمًٜمده قمـ41341رىمؿ ) (344 :11)  أ د وذم ُمًٜمد      

 وم٘م٤مًم٧م: قم٤مئِم٦مل قمٜمد قمٜمٝمام شمٕم٤ممم ار ريض قمامر وذم قمكم ذم ومقىمع رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل

ًٚ  ؾٔف فؽ ؿٚئِٜ ؾًِٝ ظع أمٚ  ص ار رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين قمامر وأُم٤م لصٔئ

  أرؿمدمه٤م. اظمت٤مر آ أُمر ـ سملم خيػم ٓ  ٘مقل:
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 ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: سم٘مقًمف إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م اًمٙمت٤مب وقمٚمؼ حم٘مؼ

ُمًٚمؿ
(1)

. 

  ٍٜوٚئؾ:افافهقرة افثٕٜٚٔ: هؿ 

 ادثٚل األول:

(: قمٌد اًمرزا  ىم٤مل: 3744( رىمؿ )313: 5ومٗمل ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزا  )

)أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٜمف
2
اًمزهري ومْمحؽ وىم٤مل: هق قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥مل  (

 وًمق ؾم٠مًم٧م قمٜمف ه١مٓء ىم٤مًمقا: قمثامن  ٕمٜمل سمٜمل أُمٞم٦م.

( رىمؿ 531: 4وُمـ ـمر ٘مف رواه قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

(: قمـ أسمٞمف قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمزهري: ُمـ يم٤من يم٤مشم٥م اًمٙمت٤مب  قم 1114)

ٌّ احلد ٌٞم٦م؟ ومْمحؽ وىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ه١مٓء  (وًم٘مد :٦موذم ٟمًخ) ل وًمقهى ع 

 ىم٤مًمقا: قمثامن  ٕمٜمل سمٜمل أُمٞم٦م. 

 وؾمٜمده يمام شمرى ُمًٚمًؾ سم٤مٕئٛم٦مل ومٝمق ُمـ اًمّمح٦م سمٛمٙم٤من.

سمٜمل أُمٞم٦م ذم هىم٦م  ظٚدةوذم ىمقًمف: )وًمق ؾم٠مًم٧م ه١مٓء ىم٤مًمقا( إؿم٤مرة إمم 

ومْم٤مئؾ أ  احلًـ اعمرشم٣م قمٚمٞمف اًمً مل وًمٕمؾ اًمٙمر ؿ  ٞمن شمتٌع ُمّم٤مد ؼ شمٚمؽ 

 ث ىم٤مدُم٦م سمٛمِمٞمئ٦م ار شمٕم٤ممم.اًمنىم٤متل وذيمره٤م ذم أسمح٤م

                                                             

ـ اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ريض ار قمٜمٝم٤مل ذم أول إُمرل وسم٤مدىء اًمِم٠منل صمؿ ضم٤مءت روا ٤مت ذم  (1) يم٤من هذا ُم

ـ سمٕمده ُم٤م رأت. ـ أومٕم٤مل ُم  ٟمدُمٝم٤م وشمقسمتٝم٤مل وسم٨م ومْم٤مئٚمفل إسمي٤من اؾمتِمٝم٤مدهل وسمٕمد ُم٤م رأت ُم

ـ أن قمٚمٞم٤ًم يم٤من يم٤مشم٥م  اًمْمٛمػم (4) قم٤مئد قمغم ُم٤م ذيمره قمٌد اًمرزا  ذم ُمّمٜمٗمف ذم اًمروا ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ُم

ـ يم٤مشم٥م  اًمٙمت٤مب  قم احلد ٌٞم٦مل يمام ؾمٞم٠ميت أقم ه.  اًمٙمت٤مب  قم احلد ٌٞم٦مل ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد: ؾم٠مًمتف قم
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 وفًؾ مـ أمثِٜ تِؽ افنؿٚت:

 يمٕم٥م قمـ( سمًٜمده 344رىمؿ ) (117 :13) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿُم٤م رواه اًمٓمؼماين ذم            

 رؾمقل وم٘م٤مل ُمت٘مٜمع رضمؾ سمٜم٤م ومٛمر ص ار رؾمقل قمٜمد ضمٚمقؾم٤مً  يمٜم٤م: ىم٤مل قمجرة سمـ

(  احلدؼ قمدغم وأصدح٤مسمف هذا ومٞمٙمقن واظمت   ومرىم٦م اًمٜم٤مس سملم  ٙمقن: ) ص ار

 ومٞم٠مسمك اًمرضمؾ؟ ُمـ يمٕم٤ٌمً  ٟم٠ًمل ويمٜم٤م قمرومتف طمتك إًمٞمف  ومٜمٔمرت وم٠مدريمتف :يمٕم٥م ىم٤مل

 أن ن٤مومٙمد ُمد٤مت طمتدك  دزل ومٚمدؿ اًمٙمقومد٦م إمم قمدكم ُمدع يمٕمد٥م ظمرج طمتك ٟم٤مؼمخيأن 

 .ت قمكم اًمرضمؾ ذًمؽ أن قمرومٜم٤م
وم٤مًمرضمؾ اعم٘مٜمعل واًمذي  ٙمقن وأصدح٤مسمف قمدغم احلدؼل هدق قمدكم سمدـ أ  ـم٤مًمد٥م      

قمغم احلؼ وُمٕمف يمثػمةل  ٠مشمٞمؽ سمٕمْمٝم٤م ومٞمام  د٠ميت إن ؿمد٤مء ار ل وؿمقاهد يمقٟمف ت

 شمٕم٤ممم.

 (173 :1) اعمًدتدرروىمد ضم٤مءت روا ٦م أظمرى شمٜمًد٥م ذًمدؽ إمم قمدثامنل ومٗمدل     

 قمدغم  ٗمدتح: ص ار رؾمدقل ىمد٤مل: ىمد٤مل اًمٜمٛمدري ُمدرة قمدـ( سمًٜمده 3331) رىمؿ

 وم٘مٛمد٧م احلدؼ قمغم  قُمئذ هذا: وم٘م٤مل ُم٘مٜمع رضمؾ ومٛمر اًمٌ٘مر يمّمٞم٤ميص ومتـ إرض

 هدق ومد٢مذا: ىمد٤مل هذا: ىم٤مل ار رؾمقل  ٤م هق هذا: وم٘مٚم٧م صمقسمف سمٛمج٤مُمع وم٠مظمذت إًمٞمف

 .قمثامن

  هذه ُمـ مجٚم٦م اًمنىم٤متل ومٚمٞمحرر. وم٠مطمتٛمؾ أن

 ادثٚل افثٚأ:

( سمًٜمده ىم٤مل قمروة سمـ 1331( رىمؿ )33: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

سمٜمل اًمزسمػم: وىمتؾ ُمـ يمٗم٤مر ىمر ش  قم اخلٜمد  ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي صمؿ ُمـ 

ىمتٚمف قمكم سمـ أ   لُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ: قمٛمرو سمـ قمٌد ود سمـ ٟمٍم سمـ ُم٤مًمؽ سمـ طمًؾ

 .تـم٤مًم٥م 
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صمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ: )ىمد ذيمرت ذم ُم٘متؾ قمٛمرو سمـ قمٌد ود ُمـ إطم٤مد ٨م 

ود مل  ُم٤م سمٚمٖمٜملا ًمٞمت٘مرر قمٜمد اعمٜمّمػ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن قمٛمرو سمـ قمٌد ...اعمًٜمدة 

ل وإٟمام  ٚمٜمل ت سمـ أ  ـم٤مًم٥م  ٘متٚمف ومل  ِمؽمر ذم ىمتٚمف همػم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

: إن حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م أ ْم٤ًم ؿقل مـ ؿٚل مـ اخلقارجقمغم هذا آؾمت٘مّم٤مء ومٞمف 

رضسم٦م وأظمذ سمٕمض اًمًٚم٥مل ووار ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م هذا قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  فرضسم

 (.يواًمت٤مسمٕملم 

 :ادثٚل افثٚفٞ

ومٛمع أن اًمروا ٤مت ُمتٔم٤مومرةل ذم أن آ ٦م اعم٤ٌمهٚم٦م ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٌل وقمكم ووم٤مـمٛم٦م 

واحلًـ واحلًلم صٚمقات ار قمٚمٞمٝمؿل طمتك ًم٘مد سمٚمٖم٧م ُمٌٚمغ اًمتقاشمرل ومٗمل 

 اًمتٗم٤مؾمػم ذم إظم٤ٌمر شمقاشمرت وىمد): احل٤ميمؿ ىم٤مل (33 :1) احلد ٨م قمٚمقم ُمٕمروم٦م

 قمكم سمٞمد اعم٤ٌمهٚم٦م  قم أظمذ ص ار رؾمقل أن وهمػمه قم٤ٌمس سمـ ار قمٌد قمـ

 وأٟمٗمًٜم٤م ٟم٤مؤأسمٜم٤م ه١مٓء: ىم٤مل صمؿ لوراءهؿ وم٤مـمٛم٦م وضمٕمٚمقا وطمًلم وطمًـ

 قمغم ار ًمٕمٜم٦م ومٜمجٕمؾ ٟمٌتٝمؾ صمؿ وٟم٤ًمءيمؿ وأسمٜم٤مءيمؿ أٟمٗمًٙمؿ ومٝمٚمٛمقا لوٟم٤ًمؤٟم٤م

 (.اًمٙم٤مذسملم

 مع  فؽ:

 سمددـ اهلٞمددثؿسمًدٜمده إمم  (177 :33) دُمِمددؼ شمدد٤مر خوم٘مدد روى اسمددـ قمًد٤ميمر ذم 

رَعَبلٌَْا ًَدْعُ } ل ىم٤مل شمٕم٤ممم: أ ٦م هذه ذم أسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل قمدي

ُضَا ُنْ    ُضَانَب ًَأًَُف [ 34]آل قمٛمدران: {أَثْنَبءًََب ًَأَثْنَبءَكُنْ ًًَِضَبءًََب ًًَِضَابءَكُنْ ًَأًَُف

 .ووًمده وسمٕمكم لووًمده وسمٕمثامن لووًمده وسمٕمٛمر لووًمده سمٙمر سم٠م  ومج٤مء :ىم٤مل

 ُمٗمتٕمٚمٝم٤م إمم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ أسمٞمف!وطمتك شمروج هذه اًمروا ٦م وم٘مد ٟمًٌٝم٤م 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 19 

ل

ل

ل

 

 ادثٚل افرابع: 

ومٛمع اؿمتٝم٤مر أصم٤مر وشمقاشمر إظم٤ٌمر ذم أن ىم٤مشمؾ ُمرطم٥م هق قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

رىمؿ  (1133 :3) ُمًٚمؿ ّمحٞمحل وجمٞمئٝم٤م ذم أصح اًمٙمت٥م: يمت

ٌَٝم٤م ٔظمرل (1317) إٓ أٟمؽ دمد أن هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م طم٤مول سمٕمْمٝمؿ هىمتٝم٤مل وَٟمً

رىمؿ  (313 :13) احل٤ميمؿ ُمًتدرروريم٥م هل٤م إؾمٜم٤مدًا فم٤مهره اًمّمح٦مل ومٗمل 

 !ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ( أن اًمذي ىمتٚمف هق 5375)

وىمد أؿم٤مر احل٤ميمؿ إمم ٟمٙم٤مرة ُمتـ اًمروا ٦م وإن صح ؾمٜمده٤مل طملم ٟمٌف قمغم شمقاشمر 

 إظم٤ٌمر أن قمغم) ل وم٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ:تقمكم  إظم٤ٌمر سم٠من ىم٤مشمؾ ُمرطم٥م هق

 (.ت ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم ُمرطم٥م ىم٤مشمؾ أن يمثػمة سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمتقاشمرة

 ادثٚل اخلٚمس:

 ًمٚمٕمًٙمري إوائؾيمت٤مسم٦م اًمت٤مر خ اهلجريل يمام ذم   توم٘مد ُٟم٥ًم إمم قمٛمر 

 وهمػمه. (11 ص)

قمغم  اعمًتدررُمع أن اًمذي أؿم٤مر قمٚمٞمف سمذًمؽ هق قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م: ومٗمل 

 مجع: ل٤مىمأٟمف  اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد سمًٜمده قمـ (:1437رىمؿ ) (15 :3) اًمّمحٞمحلم

 ُمـ: ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم وم٘م٤مل ؟اًمت٤مر خ  ٙمت٥م  قم أي ُمـ وم٠ًمهلؿ اًمٜم٤مس قمٛمر

  .ت قمٛمر ومٗمٕمٚمف لاًمنمر أرض وشمرر لص ار رؾمقل ه٤مضمر  قم

  .خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذاىم٤مل احل٤ميمؿ: 

  .صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل احل٤مومظ قمٚمؼو

 

 ادثٚل افًٚدس:
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 ( 331رىمدددددؿ ) (117 :1) اًمٙمٌدددددػم اعمٕمجدددددؿوم٘مدددددد روى اًمٓمدددددؼماين ذم 

  ُمدددـ آ دد٤مت صمددد ث يفَّ ٟمزًمدد٧م: ىمددد٤مل تسمدددـ أ  وىمدد٤مص ؾمددٕمد قمدددـ سمًددٜمده 

 } َّااب أََّيَااب النااآِّيَ اهَنُااٌا اََِا ًَاابلَْْزُنْ القَصُااٌاَ  َ َااد هٌُا    :وٟمزًمدد٧م ...وضمددؾ قمددز ار يمتدد٤مب

  لؿمدددددٕمػمة وم٘مددددددُم٧م [14]اعمج٤مدًمددددد٦م:  ...{ثَاااااْْيَ َّااااادَُْ ًَصْاااااٌَاكُنْ  َااااادَ َخ  

 أَأَشْاَُ فزُنْ أَىْ رُ َاد هٌُا ثَاْْيَ     } :إظمرى ومٜمزًم٧م(  ًمزهٞمد إٟمؽ: )ص ار رؾمقل وم٘م٤مل

 .يمٚمٝم٤م أ ٦م [13]اعمج٤مدًم٦م: {  َدَ َبدٍَّدَُْ ًَصٌَْاكُنْ 

هذا ُمع شمٔم٤مومر إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦مل ذم أٟمف مل  ٕمٛمؾ هبذه أ ٦م ؾمقى قمكم سمـ 

ُمـ  تل وسمف ظمٗمػ قمـ إُم٦مل وطم٤مؿم٤م ؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص تأ  ـم٤مًم٥م 

ادقم٤مء ُم٤م ًمٞمس ًمفل يمٞمػ وأطمد اًمرواة ًمٜمزوهل٤م ذم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م هق ؾمٕمد 

 ."ظمٗمػ سمف قمـ إُم٦م"قان: ٟمٗمًفل يمام ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م ىل٧م قمٜم

 :ادثننٚل افًٚبع

 افقالدة دم افًٌُٜ:

وم٘مد يم٤من ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد ار  ٜمًٌٝم٤م حلٙمٞمؿ سمـ طمزامل و ٜمٗمٞمٝم٤م قمٛمدـ ؾمدقاهل 

 ومٞمٝم٤م!  تُمع أن اعمتقاشمر يمام  ٘مقل احل٤ميمؿ هق وٓدة أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم 

 ُمّمدٕم٥م( ىمدقل 3111رىمدؿ ) (551 :3) اعمًدتدررومٌٕمد أن ذيمر احل٤ميمؿ ذم 

 ذم سمٕمدده وٓ ىمٌٚمدف  قًمدد مل سمدقٓدة طمٙمدٞمؿ سمدـ طمدزام ذم اًمٙمٕمٌد٦مل وأٟمدف ار قمٌد سمـ

   !أطمد اًمٙمٕم٦ٌم



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 21 

ل

ل

ل

 

 أن األخٌنٚر تنقاترت وم٘مدد لإظمدػم احلدر  ذم ُمّمٕم٥م هؿ و): احل٤ميمؿ ىم٤مل 

 ضمق  ذم وضمٝمف ار يمرم ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم وًمدت أؾمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

 (.اًمٙمٕم٦ٌم

 ادثٚل افثٚمـ:

 واًمروقان: ‘ اًمٌتقلوهق قمـ اًمزهراء 

(  روا د٦م ىلٙمدل ىمّمد٦م 1113( رىمدؿ )137: 3ومٗمل دٓئدؾ اًمٜمٌدقة ًمٚمٌٞمٝم٘مدل )

)ومٙمد٤من رؾمدقل ار  :وومٞمٝمد٤م لإمم اعمد ٜمد٦م وُمد٤م ًم٘مٞمتدف صهجرة ز ٜم٥م سمٜمد٧م اًمٜمٌدل 

 ش(. أصٌٔٝ دم  ، ل أؾوؾ بْٚيت » ٘مقل:  ص

مٚ حنديٞ ومٌٚمغ ذًمؽ قمكم سمـ طمًلم ز ـ اًمٕم٤مسمد ـل وم٤مٟمٓمٚمؼ إمم قمروة وم٘م٤مل: 

؟ وم٘م٤مل قمروة: وار ُمد٤م أطمد٥م أن زم ُمد٤م ل ظْؽ إٔؽ حتدثف تْتَص ؾٔف ؾٚضّٜبٌِْ

طم٘مد٤ًم هدق هلد٤مل وأُمد٤م سمٕمدد ومٚمدؽ أن ٓ    واعمٖمدرب وإين أٟمدت٘مص وم٤مـمٛمد٦مدرسملم اعمِم

 أطمدصمف أسمدًا.

( 3333رىمددؿ ) (13 :1) اًمّمددحٞمحلم قمددغم اعمًددتدررورواهدد٤م احلدد٤ميمؿ ذم 

 (.خيرضم٤مه مل و اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذاوىم٤مل: )

 اًمٌددزار ورواهوىمدد٤مل: ) (311 :3) اًمزوائددد جمٛمددعوىمددد ذيمرهدد٤م اهلٞمثٛمددل ذم 

 (.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 اًمٓمحد٤موي اظمدرج وىمد: )(113 :7) اًم٤ٌمري ومتحوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 وذ د٧مأ عمد٤م اسمٜمتدف ز ٜم٥م طمؼ ذم ىم٤مل ص اًمٜمٌل ان قم٤مئِم٦م قمـ جٔد بًْد واحل٤ميمؿ

 (."ذمي  صٞم٧ٌمأ سمٜم٤ميت أومْمؾ هل" :ُمٙم٦م ُمـ ظمروضمٝم٤م قمٜمد
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: (11 ص) اًمًد٤مئؾ ىلد٤م ومم٤م  ٚم٘مل وقءًا قمغم ُم٤م ؾمدٌؼ: ىمدقل اعمٜمد٤موي ذم إ

: ًمٗم٤مـمٛمد٦م ىمد٤مل ص ار رؾمدقل نإ: ىم٤مًمد٧م أهند٤م قم٤مئِمد٦م قمدـ روى اًمٌزار أن قمغم)

 (.  أصٞم٧ٌم هن٤مإ سمٜم٤ميت ظمػم هل)

 ٚمًٚروٜ افٍوٚئؾ:ٜ: فثافهقرة افث 

 وًمذًمؽ أُمثٚم٦م وومػمةل ُمٜمٝم٤م:

 حديٞ  إٔٚ مديْٜ افًِؿ وظع بٚهبٚ:ادثٚل األول:  مًٚروٜ        

ومٗمٕمؾ ُم٤م   "أٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م"وم٘مد طم٤مول سمٕمْمٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م طمد ٨م 

 سم٘مقًمف: (313 :1) اعمّمٜمققم٦م اًممزمٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل ذم 

 أسمقاًمٗمرج طمدصمٜمل لاخلٓمٞم٥م قمكم سمـ همٞم٨م اًمٗمرج أسمق أٟم٠ٌمٟم٤م :قم٤ًميمر اسمـ وىم٤مل

 سمدُمِمؼ  ٕمظ آؾمؽماسم٤مذي اعمثٜمك سمـ إؾمامقمٞمؾ ؾمٕمد أسمق يم٤من :ىم٤مل ٜملٞماوؾمٗمرا 

 وقمكم اًمٕمٚمؿ ُمد ٜم٦م أٟم٤م :اًمٜمٌل ىمقل ذم شم٘مقل ُم٤م اًمِمٞمخ أهي٤م :وم٘م٤مل رضمؾ إًمٞمف وم٘م٤مم

 قمغم احلد ٨م هذا  ٕمر  ٓ ٟمٕمؿ :وىم٤مل رأؾمف رومع صمؿ حلٔم٦م وم٠مـمر  :ىم٤مل ؟سم٤مهب٤م

 وأسمقسمٙمرل اًمٕمٚمؿ ُمد ٜم٦م أٟم٤م :اًمٜمٌل ىم٤مل إٟمام لاوؾم م ذم صدراً  يم٤من ُمـ إٓ اًمتامم

  .سم٤مهب٤م وقمكم لؾم٘مٗمٝم٤م وقمثامن لطمٞمٓم٤مهن٤م وقمٛمر لأؾم٤مؾمٝم٤م

 ؿهلد خيدرج أن ؾمد٠مًمقه صمدؿ ل دردده وهدق لذًمدؽ احلد٤مرضون وم٤مؾمتحًدـ :ىم٤مل

 .هلؿ خيرضمف ومل وم٤مهمتؿ إؾمٜم٤مده

 ادثٚل افثٚأ: مًٚروٜ حديٞ احلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚب أ ؾ اجلْٜ:     

ؾ أهدُمدع أن  "اجلْنٜ أ نؾ ـٓقل شٔدا وظّر بُر قأب"وذًمؽ سم٤مظمت   طمد ٨م: 

 اجلٜم٦م يمٚمٝمؿ ؿم٤ٌمبل ًمٞمس ومٞمٝمؿ يمٝمؾ!.
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 ادثٚل افثٚفٞ: مًٚروٜ حديٞ ادْزفٜ:     

يٚ ظع إٔنٝ مْنل بّْزفنٜ  نٚرون منـ  "وم٘مد طم٤مول سمٕمْمٝمؿ ُمٕم٤مرو٦م طمد ٨م:      

 شمد٤مر خل سمحد ٨م آظمر ووٕمف ُمٖمرض رواه اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم ادتقاتر "مقشك

 أبنق :ىم٤مل ص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس سمـا قمـ ( سمًٜمده3457رىمؿ ) (331 :11) سمٖمداد

 .كمقش مـ  ٚرون بّْزفٜ مْل وظّر بُر

رىمددؿ  (133 :1) اعمتٜم٤مهٞمد٦م اًمٕمٚمددؾوىمدد أٟمّمددػ اسمدـ اجلددقزي طمدلم أورده ذم 

 طمد٤مشمؿ سمدقأ ىمد٤مل وىمدد لاًمِمد٤مقمر سمدف واعمدتٝمؿ ل ّمح ٓ طمد ٨م هذاوىم٤مل: ) (314)

 (.احلد ٨م ُمْمٓمرب هق : دأ وىم٤مل لؾمق د سمـ سم٘مزقم٦م حيت٩م ٓ :اًمرازي

 افرابع: مًٚروٜ حديٞ: يٚ ظع ال حيٌؽ إال مٗمـ:ادثٚل 

 أسم٤م  ٌٖمض ٓ ": سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  ضم٤مسمروم٘مد قمقرض احلد ٨م سمحد ٨م ٟم٥ًم إمم 

 ." ُمٜم٤مومؼ حيٌٝمام وٓ ُم١مُمـل وقمٛمر سمٙمر

شُمدِرَرل  (1)ورده سم٘مقًمف: )ُمٕمغم (413 :13) اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػمرواه اًمذهٌل ذم 

 (.ُمرومققم٤مً  صح ُم٤م ًمٙمٜمف ل(2)حؼ احلديٞ ومتـ

                                                             

هق ُمٕمغم سمـ ه لل أطمد رواة احلد ٨مل وىمد اشمٗمؼ اًمٜم٘م٤مد قمغم شمٙمذ ٌفل يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمدـ  (1)

 ذم شمرمجتف ُمـ اًمت٘مر ٥م. طمجر

ٟمٕمَؿ ُم٤م ىم٤مل احل٤مومظ اًمدذهٌلل وًمٙمدـ اًم٤ٌمطمد٨م  ٕمجد٥م ُمدـ ىمقًمدف قمدـ ُمدتـ هدذا احلدد ٨م  (4)

( ذم طملم أٟمف  ًتِمٙمؾ ُمٕمٜمك طمد ٨م:  د٤م قمدكم ٓ حيٌدؽ طمؼ احلد ٨م وُمتـاًم٤ٌمـمؾ ؾمٜمدًا: )

إٓ ُم١مُمـل وٓ  ٌٖمْمؽ إٓ ُمٜم٤مومؼل  ُمع أٟمف صم٤مسم٧م قمٜمده سمد٠مقمغم درضمد٤مت اًمثٌدقتل وم٘مدد ىمد٤مل 

 وـمدر  ضمدزءل ذم اًمٓمدػم طمدد ٨م ـمدر  مجٕمد٧م وىمد: )(133 :17)  اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػمذم 

 ←قمكم قمـ  ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م ُمٜمٝمام وأصح أصحل وهق " ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ ": طمد ٨م
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  افرابًٜ: افهقرة:ًٚ  حتريػ أفٍٚظ افٍوٚئؾ وؿٌِٓٚ مذام

ومٚم٘مد ٟم٘مٚم٧م يمت٥م اًمؽماضمؿ أن سمٕمْمٝمؿ يم٤من  روي طمد ٨م اعمٜمزًم٦م اعمتقاشمر: 

ومٞم٘مقل: أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ىم٤مرون ُمـ ًمف وم٤ًم أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمكل حمرِّ 

 ُمقؾمك.

( ذم شمرمج٦م طمر ز سمـ 413: 4ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذ ٥م اًمتٝمذ ٥م )

 قمثامنل قمٜمفل وهق  رو ف قمـ اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ قمغم اعمٜمؼم.

 

                                                                                                                                   

 ُمٜمد٤مومؼ إٓ  ٌٖمْمدؽ وٓ ُمد١مُمـل إٓ حيٌدؽ ٓ إٟمدف ": إزم ص ُمدلإ اًمٜمٌدل ًمٕمٝمد إٟمف :ىم٤مل ←

 اًمٜمقاصد٥مل ُمدـ ىمدقم سمجٝمدؾ وأسمٖمْمف هلؿل ظم   ٓ ىمقم أطمٌف وم٘مد افثالثٜ، أصُؾ و ذا"

 (.أقمٚمؿ وم٤مر

وهق صم٤مسم٧م قمٜمدهل ومٚمؿ  ٛمٜمٕمف صمٌقت احلد ٨م سم٠مقمغم درضم٤مت اًمثٌقتل ُمـ اؾمتِمٙم٤مل ُمٕمٜم٤مه عم٤م 

يم٤من ذم قمكم ريض ار قمٜمفل ًمٙمـ ؿمٗمع  ًمٜمٔمػمه اًم٤ٌمـمؾ اعمٙمذوب جمٞمد١مه ذم أ  سمٙمدر وقمٛمدر ريض 

  ار قمٜمٝمامل وهل ُمٗم٤مرىم٦م قمجٞم٦ٌم!.

ومدٞمٗمٝمؿ  ظْده بنٖظذ درجنٚت افثٌنقت: "ال حيٌؽ إال مٗمـ.. يٚ ظع"وأمٚ ثٌقت حديٞ: 

  "ُمدـ يمٜمد٧م ُمدقٓه"ُمـ وصٗمف ًمف سم٠مٟمف أصح ُمـ طمد ٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓهل يمام ؾمدٌؼل وطمدد ٨م 

: (335 :3) اًمٜمدٌ ء أقمد م ؾمدػمقمٜمده ُمـ اعمتقاشمر اًمذي  ٘مٓمع سمّمدورهل وذم ذًمؽ ىمد٤مل يمدام ذم 

 (. ومٛمتقاشمر وُمتٜمف لضمداً  قم٤مل طمًـ طمد ٨م هذا)

ىم٤مًمدفل وأُمد٤م اًمٚمٝمدؿ  صُمتقاشمر أشمٞم٘مـ أن رؾمقل ار  )وصدر احلد ٨موىم٤مل ذم ُمقـمـ آظمر: 

 وال ُمددـ وآه ومز دد٤مدة ىمق دد٦م اوؾمددٜم٤مد( يمددام ٟم٘مددؾ قمٜمددف شمٚمٛمٞمددذه اسمددـ يمثددػم ذم اًمٌدا دد٦م واًمٜمٝم٤م دد٦م 

(5 :411.) 
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 حتريػ مًٚأ افٍوٚئؾ:ٚمًاخل افهقرة :ٜ 

  ل سمؾ شمتٕمدى يمؾ ذًمؽ ًمتّمؾاحلدوٓ شم٘مػ اعمح٤موٓت قمٜمد ذًمؽ 

 إمم ىلر ػ ُمٕم٤مين اًمٗمْم٤مئؾل أو إومراهمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤مل وُمـ ذًمؽ أن سمٕمْمٝمؿ أول

 أنسم٤مهب٤مل سم٠من يمٚمٛم٦م قمكم ُمـ اًمٕمٚمقل أي أٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم  "احلد ٨م اعمٕمرو : 

 قمٚمٞمف اًمً م ل وًمٞمس اعمراد سمف قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥معاٍلسم٤مب شمٚمؽ اعمد ٜم٦م 

 واًمروقان.

(: 735: 1وذم ذًمؽ ىم٤مل احل٤مومظ اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

 وُمـ زقمؿ أٟمف ُمـ اًمٕمٚمق وهق آرشمٗم٤مع وم٘مد  حؾ ًمٖمروف اًمٗم٤مؾمد سمام ٓ جيد ف(. )

 

 ظدم تًٍر افٍوٚئؾ: ٜ: ًٚدشاف افهقرة 

 (:133رىمؿ ) (ومام سمٕمد 133  :1اًمًٜم٦م ٕ  سمٙمر سمـ اخل ل )ومٗمل يمت٤مب  

وأظمؼمين زيمر ٤م سمـ حيٞمكل أن أسم٤م ـم٤مًم٥م طمدصمٝمؿل أٟمف ؾم٠مل أسم٤م قمٌد ار قمـ ىمقل 

ٓ شمٙمٚمؿ ذم » ُم٤م وضمٝمف؟ ىم٤مل: ش ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه» ًمٕمكم:  صاًمٜمٌل 

 .شهذال دع احلد ٨م يمام ضم٤مء 

أظمؼمين حمٛمد سمـ أ  ه٤مرونل أن ُمثٜمك طمدصمٝمؿل أٟمف ؾم٠مل  (:137وومٞمف سمرىمؿ )

ل صُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ  ٘مقل ًمٚمرضمؾ: أٟم٧م ُمقمم اًمٜمٌل » أسم٤م قمٌد ار ىم٤مل: ىمٚم٧م: 
 .شوم٢م ش شم٘مقل؟ ىم٤مل: دقمٝم٤م 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذيل  (:133رىمؿ ) (131 :1)أ ْم٤ًم اًمًٜم٦م وذم يمت٤مب 

أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ » ًمٕمكم:  صىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد ار قمـ ىمقل اًمٜمٌل 

 أ ش شمٗمًػمه؟ ش  ُمقؾمك 

 .شاؾمٙم٧م قمـ هذال ٓ شم٠ًمل قمـ ذا اخلؼمل يمام ضم٤مء » ىم٤مل: 
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وأظمؼمٟم٤م أ د سمـ حمٛمد سمـ ُمٓمرل أن أسم٤م  (:133رىمؿ ) (131 :1) وومٞمف أ ْم٤مً 

ُمـ يمٜم٧م » ًمٕمكم:  صـم٤مًم٥م طمدصمٝمؿ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد ار قمـ ىمقل اًمٜمٌل 

ٓ شمٙمٚمؿ ذم هذال دع احلد ٨م يمام ضم٤مء » ل ُم٤م وضمٝمف ؟ ىم٤مل: شُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه 

ش
(1)

. 

  تؤًػ افٍوٚئؾ بٚفيْقن: : افًٚبًٜ افهقرة 

  :ادثٚل األول 

) أٟم٤م أسمق  ٕمغمل طمدصمٜم٤م يم٤مُمؾ سمـ  (:151 :4)ىم٤مل اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 

صمٜم٤م طمٞمل سمـ قمٌد ارل قمـ أ  قمٌد اًمر ـ احلٌكم قمـ اسمـ هلٞمٕم٦مل طمد ـمٚمح٦مل طمدصمٜم٤م

ومدقمقا ًمف ش ادقمقا إزم أظمل»ىم٤مل ذم ُمروف:  صقمٛمرو أن رؾمقل ار  قمٌد ار سمـ

ومدقمقا ًمف قمٛمر وم٠مقمرض قمٜمفل صمؿ ش ادقمقا إزم أظمل»سمٙمر وم٠مقمرض قمٜمفل صمؿ ىم٤مل:  أسم٤م

ش ادقمقا إزم أظمل»ومدقمقا ًمف قمثامن وم٠مقمرض قمٜمفل صمؿ ىم٤مل: ش إزم أظمل ادقمقا»ىم٤مل: 

ومٚمام ظمرج ُمـ قمٜمده ىمٞمؾ  ـم٤مًم٥م ومًؽمه سمثقب واٟمٙم٥م قمٚمٞمف ومدقمل ًمف قمكم سمـ أ 

 . (ش ٗمتح يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب قمٚمٛمٜمل أًمػ سم٤مب»؟ ىم٤مل: ُم٤م ىم٤مل :ًمف

اًمٌ ء ومٞمف ُمـ  وفًؾ لوهذا هق طمد ٨م ُمٜمٙمر ىم٤مل اسمـ قمدي قم٘م٥م ذًمؽ: )

إمم  وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف إئٛم٦م وٟمًٌقه لوم٢مٟمف ؿمد د اوومراط ذم اًمتِمٞمع لاسمـ هلٞمٕم٦م

 . (اًمْمٕمػ

قمغم اسمـ قمدي اهت٤مُمف ٓسمـ هلٞمٕم٦م ورُمٞمف سمقوع ذم رده اًمذهٌل ًم٘مد أطمًـ و

شمرمج٦م قمٌد ار اسمـ  (43 :3 ) أقم م اًمٜمٌ ء ىم٤مل ذم يمت٤مسم٦م ؾمػمطملم  لاحلد ٨م

                                                             

ـ طمٜمٌؾ ر دف ار سم٠مٟمدف  دٌٖمض قمٚمٞمد٤مً أو حيد٤مرب ومْمد٤مئٚمفل تٌْٔف:  (1) ٓ ٟمتٝمؿ اوُم٤مم أسم٤م قمٌد ار أ د سم

ـ أل ُمٕمرووم٦مل وضمٝمقده حمٗمقفمد٦ما ًمٙمٜمدف يمد٤من ذم وودع صدٕم٥مل واًمت٠مُمدؾ  ومٛمقاىمٗمف ذم اًمدوم٤مع قم

ًمتّمقر ُم٤م يم٤من إُمر قمٚمٞمف قمٜمدد أهدؾ اًمٕمٚمدؿ ومْمد ً  ناٍفومٞمام أوردٟم٤مه قمٜمف طملم أفمٝمر اًمؽمسمٞمع سمٕمكم  

 وًمتّمقر ُم٘مدار ُم٤م واضمف ر ف ار وقم٤مٟمك. ٕمقام أو احلٙم٤مملقمـ اًم
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وٓ  وٓ قمٚمٛم٧م أٟمف ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمع سمؾ لومام ؾمٛمٕمٜم٤م هبذا قمـ اسمـ هلٞمٕم٦م ( ٦م:هلٞمٕم

  (.اًمرضمؾ ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع

أدظمدؾ قمدغم يم٤مُمدؾ  فًِنفسمدؾ ) أ ْمد٤ًم: ىم٤مل قمغم ؾمٌٞمؾ آطمتامل واًمٔمـ إٓ أٟمف

يمت٤مسمف ومل  دتٗمٓمـ هدق ومد٤مر  سمٕمض اًمراومْم٦م أدظمٚمف ذم فًؾ لوم٢مٟمف ؿمٞمخ حمٚمف اًمّمد 

 . (أقمٚمؿ

 ٖمٜمدل وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ُ تجرى قمغم إطم٤مد ٨م  سمٚمٕمؾ وًمٕمؾ وًمٕمؾل وهدق فمدـ ٓ 

 ُمـ احلؼ ؿمٞمئ٤ًمل وٓ أفمـ ذًمؽ إٓ ٓؾمتث٘م٤مهلؿ هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م.

 .ص واٟمٔمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان: آظمر اًمٜم٤مس قمٝمدًا سم٤مًمٜمٌل

 :ادثٚل افثٚأ 

 رىمدددؿ (133 :3)قمدددغم اًمّمدددحٞمحلم  اعمًدددتدرراوُمددد٤مم احلددد٤ميمؿ ذم  روى

 اًمزهدري قمدـ ُمٕمٛمدر أٟمٌد٠م اًمدرزا  قمٌد صمٜم٤م: ىم٤مل إزهر أ  سم٠مؾم٤مٟمٞمده إمم (1311)

 إزم ص اًمٜمٌل ٟمٔمر: ىم٤مل قمٜمٝمام ار ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ار قمٌد سمـ ار قمٌٞمد قمـ 

 وطمٌٞمٌدل لطمٌٞمٌدل طمٌٞمٌدؽ أظمدرة ذم ؾمدٞمد اًمددٟمٞم٤م ذم ؾمٞمد أٟم٧م قمكم  ٤م: وم٘م٤ملقمكم 

   .سمٕمدي أسمٖمْمؽ عمـ واًمق ؾ لار قمدو وقمدوي قمدوي وقمدور لار طمٌٞم٥م

 إذا و صم٘مد٦م سم٢ممج٤مقمٝمؿ إزهر أسمق و: اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 .صحٞمح ٝمؿأصٚم قمغم ومٝمق سمحد ٨م اًمث٘م٦م شمٗمرد

 أؿقل: 

ُمع ٟمٔم٤موم٦م ؾمٜمد هدذا احلدد ٨م ووصم٤مىمد٦م رضم٤مًمدفل وصدح٦م ُمْمدٛمقٟمفل وُمقاوم٘متدف 

ٕطم٤مد دددد٨م أظمددددرىل إٓ أٟمددددف ىمددددد شمٕمددددرض عمحدددد٤موٓت شمْمددددٕمٞمػ سمدددد٤مًمٔمٜمقن 

 وآطمتامٓتل وسمدون سمره٤منل أذيمر ُمٜمٝم٤م حم٤موًمتلم:
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  :ادحٚوفٜ األوػ  

 ُمٕململ صمؿ شمراضمع قمٜمٝم٤م واقمتذروىمٕم٧م ُمـ اسمـ 

 ار قمٌددد أسمدد٤م ؾمددٛمٕم٧م) ىمدد٤مل احلدد٤ميمؿ سمٕمددد اًمروا دد٦م اًمتددل ؾمدد٘مٜم٤مه٤م قمٜمددف ىمر ٌدد٤ًم:

 ُمدـ إزهدر أسمدق ورد عمد٤م:  ٘مدقل احلٚمدقاين حيٞمدك سمدـ أ د ؾمٛمٕم٧م:  ٘مقل اًم٘مرر

 جمٚمًدف  قم يم٤من ومٚمام لُمٕملم سمـ حيٞمك أٟمٙمره احلد ٨م هبذا سمٖمداد أهؾ وذايمر صٜمٕم٤مء

 اًمدرزا  قمٌدد قمـ  ذيمر اًمذي افًْٔٚبقري افُذاب  ذا أيـ :اعمجٚمس آظمر ذم ىم٤مل

  ؟احلد ٨م هذا

 .أٟم٤م ذا هق :وم٘م٤مل إزهر أسمق وم٘م٤مم

 ىمد٤مل صمؿ لوأدٟم٤مه وم٘مرسمف لاعمجٚمس ذم وىمٞم٤مُمف لىمقًمف ُمـ ُمٕملم سمـ حيٞمك ومْمحؽ 

   ؟همػمر سمف حيدث ومل هبذا اًمرزا  قمٌد طمدصمؽ يمٞمػ: ًمف

وم٘م٤مل: اقمٚمؿ  ٤م أسم٤م زيمر ٤م أين ىمدُم٧م صٜمٕم٤مء وقمٌد اًمرزا  هم٤مئ٥م ذم ىمر ٦م ًمف 

سمٕمٞمدةل ومخرضم٧م إًمٞمف وأٟم٤م قمٚمٞمؾل ومٚمام وصٚم٧م إًمٞمف ؾم٠مًمٜمل قمـ أُمر ظمراؾم٤من 

ومحدصمتف هب٤مل ويمت٧ٌم قمٜمف واٟمٍموم٧م ُمٕمف إمم صٜمٕم٤مءل ومٚمام ودقمتف ىم٤مل زم: ىمد 

ر هبذا وضم٥م قمكمي طم٘مؽ وم٠مٟم٤م أطمدصمؽ سمحد ٨م مل  ًٛمٕمف ُمٜمل همػمر ومحدصمٜمل وا

 (. ؾهدؿف حئك بـ مًغ، واظتذر إفٔفاحلد ٨م ًمٗمٔم٤ًم 

  :ٜٕٔٚادحٚوفٜ افث 

ؾمدػم أقمد م  ُمدـ مهد٤مم ٗمل شمرمج٦م قمٌد اًمرزا  سمـُمـ أ  طم٤مُمد سمـ اًمنمىمل: وم

( أورد اًمذهٌل ىمقل أ  طم٤مُمد سمدـ اًمنمدىمل قمدـ احلدد ٨مل وىمدد 533 :3) اًمٜمٌ ء

 :أقمٞمتف احلٞمؾ ذم رده
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يم٤من ًمف اسمـ أخ راوميضل ويم٤من ُمٕمٛمر  ُمٕمٛمراً هذا سم٤مـمؾل واًم٥ًٌم ومٞمف أن )

ل ٓ  ٘مدر أطمد قمغم وم٠مدظمؾ قمٚمٞمف هذا احلد ٨مل ويم٤من ُمٕمٛمر ُمٝمٞم٤ٌمً   ٛمٙمٜمف ُمـ يمتٌفل

  أظمل ُمٕمٛمر( اًمرزا  ذم يمت٤مب اسمـ ُمراضمٕمتفل ومًٛمٕمف قمٌد

ىمٚم٧م: هذه طمٙم٤م ٦م ُمٜم٘مٓمٕم٦مل وًم٘مد أٟمّمػ اًمذهٌل طملم قم٘م٥م قمٚمٞمف سم٘مقًمف: )

سمحد ٨م  سمّمػماً   روج هذا قمٚمٞمفل يم٤من طم٤مومٔم٤مً  ُمٖمٗم ً  وُم٤م يم٤من ُمٕمٛمر ؿمٞمخ٤مً 

 ي(.اًمزهر

 افثٚمْٜ: تٍريغ افٍوٚئؾ مـ موّقهنٚ:  افهقرة 

ًٓد افٌْل إٕف ف :حٞمح اًمذي ذم ُمًٚمؿ قمـ قمكماحلد ٨م اًمّم ادثٚل األول:     

َّاألمل   .إٔف ال يٌٌوْل  إال مْٚؾؼ إل

وم٢من ُمـ أسمٖمض أي  ٓ  ٌٖمْمف ًمد ٜمفل وذم هذا شمٕمٓمٞمؾ ًمٚمٗمْمٞمٚم٦مل أي ومٞم٘مقًمقن:       

ًمق يم٤من إُمر  ُمًٚمؿ ًمد ٜمف ومٝمق ُمٜم٤مومؼل ومام اخلّمٞمّم٦م  أو اعمٜم٘م٦ٌم ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمً م

 .يمذًمؽل سمؾ اعمٕمٜمك أٟمف ٓ  تّمقر سمٖمض قمكم قمٚمٞمف اًمً م إٓ ُمـ ُمٜم٤مومؼ

 أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك:  ادثٚل افثٚأ:    

قمٜمف طملم ظمرج إمم شمٌقر طمتك أن اعمراد سمف اؾمتخ ومف ًمٕمكم ريض ار   ؾَٔقفقن:     

 ؟! ل وم٘مد ذيمف ومٞمٝم٤م همػمهقم٤مدل وًمٞمس ذم هذا ظمّمٞمّم٦م وٓ ُمٜم٘م٦ٌم ًمف قمغم همػمه

   ذيمروهن٤م ذم ُمٜم٤مىمٌف سمؾ ذم ظمّم٤مئّمف؟!ومام سم٤مل اًمٕمٚمامء  وَٕقل:     

ل و ٘مقل أهن٤م هلؿ تٛمٜمقن   –يمًٕمد سمـ أ  وىم٤مص  -وُم٤م سم٤مل يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م 

 .؟!(إزم ُمـ  ر اًمٜمٕمؿ ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥مأطمدهؿ: )
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  :إؼشاء ِٓ دبسثٗ :ِٚٓ أصب١ٌجُٙ

( قمدـ هد١مٓء: 55آظمدت   ذم اًمٚمٗمدظ ) "ىمد٤مل اوُمد٤مم اسمدـ ىمتٞمٌد٦م ذم يمت٤مسمدف  

)وقمٜمقا سمجٛمع ومْم٤مئؾ قمٛمرو سمـ اًمٕمد٤مص وُمٕم٤مو د٦مل يمد٠مهنؿ ٓ  ر ددوهنام سمدذًمؽل 

 وإٟمام  ر دوٟمف(  ٕمٜمل قمٚمٞم٤ًم روقان ار قمٚمٞمف.

(: )وأظمدرج اًمًدٚمٗمل ذم 31وذم ذًمؽ ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗمد٤مء )ص 

اًمٓمٞمقر ٤مت قمـ قمٌد ار سمـ أ د سمـ طمٜمٌؾ ىمد٤مل: ؾمد٠مًم٧م أ  قمدـ قمدكم وُمٕم٤مو د٦م؟ 

ومٗمدتش ًمددف أقمدداؤه قمٞمٌدد٤ًم ومٚمدؿ جيدددوال  ليمثددػم إقمدداء وم٘مد٤مل: اقمٚمدؿ أن قمٚمٞمدد٤ًم يمد٤من 

 ومج٤مءوا إمم رضمؾ ىمد طم٤مرسمف وىم٤مشمٚمف وم٠مـمروه يمٞم٤مدًا ُمٜمٝمؿ ًمف(.

يم م اوُم٤مم  (111 :7) اًم٤ٌمري وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ومتح     

 ُمـ عمٕم٤مو ٦م اظمتٚم٘مقه ُم٤م إمم هبذا أ د سمـ طمٜمٌؾ اًم٤ًمسمؼل صمؿ قمٚمؼ سم٘مقًمف: )وم٠مؿم٤مر

 ًمٞمس ًمٙمـ يمثػمة أطم٤مد ٨م ُمٕم٤مو ٦م ومْم٤مئؾ ذم ورد وىمد لًمف أصؾ ٓ مم٤م اًمٗمْم٤مئؾ

 راهق فل واًمٜم٤ًمئل سمـ إؾمح٤م  ضمزم وسمذًمؽ لاوؾمٜم٤مد ـمر ؼ ُمـ  ّمح ُم٤م ومٞمٝم٤م

 أقمٚمؿ(. وار وهمػممه٤مل

 ًمٞمس ُمٕم٤مو ٦م ومْم٤مئؾ : )وسم٤مب(141 :4) اخلٗم٤مء وىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ      

 صحٞمح( طمد ٨م ومٞمف

 قمـ وٟم٘مؾ اًمٕم ُم٦م اعمقصكم يم م إؾمح٤م  سمـ راهق ف ُم٘مرًا ًمف ذم يمت٤مسمف اعمٖمٜمل      

 .(11 :1) واًمٙمت٤مب احلٗمظ



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 31 

ل

ل

ل

 

عم  قمكم ىم٤مري ٟم٘مؾ  (177 :1)  اعمقوققم٦م إظم٤ٌمر ذم اعمرومققم٦م وذم إهار        

 ضمٝمٚم٦م سمٕمض ووٕمف ُم٤م ذًمؽ وُمـ قمـ اخلٚمٞمكم ىمقًمف وهق  ٕمدد اعمقوققم٤مت: )

 ُمٕم٤مو ٦م ومْمؾ ذم  ّمح ٓ راهق ف: سمـ إؾمح٤م  ىم٤مل ُمٕم٤مو ٦مل ومْم٤مئؾ ذم اًمًٜم٦م أهؾ

 رء(. ص اًمٜمٌل قمـ ؾمٗمٞم٤من أ  سمـ

: (731 :1)  اعمقوققم٤مت وىم٤مل اًمٕم ُم٦م ـم٤مهر اًمٗمتٜمل اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف شمذيمرة      

 طمد ٨م(. ُمٕم٤مو ٦م ومْمؾ ذم  ّمح ٓ ُمِم٤مخيف: قمـ احل٤ميمؿ )وىم٤مل

وممـ ٟمص قمغم قمدم صح٦م رء ذم ومْمؾ ُمٕم٤مو ٦م: اوُم٤مم اسمـ اًمقز ر اًمٞمامينل     

 وهمػمه.

 ِٚٓ أصب١ٌجُٙ: ػذَ االػزشاف ثأُٔٙ ُ٘ أً٘ ث١ذ إٌجٛح:

 وصم٤مًمث٦م إصم٤مذم: إٟمٙم٤مر يمقهنؿ هؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة! 

وإمم ار اعمِمتٙمكل وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مر اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿل وقمٜمد ار دمتٛمع 

   اخلّمقمل وًمذًمؽ أُمثٚم٦م:

 ادثٚل األول: احلجٚج وإُٕٚر أ ؾ افٌٔٝ:

( سمًدٜمد ـ 1774) رىمؿ  (131 :3) احل٤ميمؿ قمغم اًمّمحٞمحلم ُمًتدررومٗمل  

 قمٜمدد اضمتٛمٕمدقا: ىمد٤ملواًمٚمٗمدظ ًمدف  هبدًم٦م سمـ قم٤مصؿوقمـ ل قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ

 وقمٜمدده ص اًمٜمٌل ذر ٦م ُمـ  ٙمـ مل: احلج٤مج وم٘م٤مل قمكم سمـ احلًلم ومذيمر احلج٤مج

 سمٌٞمٜمد٦م ٚمد٧مىم ُمد٤م قمدغم ًمتد٠مشمٞمٜمل: وم٘مد٤مل إُمدػم أهيد٤م يمدذسم٧م: ًمدف وم٘مد٤مل  ٕمٛمدر سمـ حيٞمك

  َجْا ُ  هِاي  ىَادَّْنَب  ًًٌَُحاب   }: وم٘مد٤مل ىمدت ً  ٕىمتٚمٜمؽ أو وضمؾ قمز ار يمت٤مب ُمـ وُمّمدا 
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: وضمدؾ قمدز ىمقًمدف إمم  31إٟمٕمد٤مم{ ًَهٌُصََ ًٌَُّصُفَ ًَأٌََّةَ ًَصُلَْْوَبىَ دَاًًُدَ َُر َّزِوِ ًَهِي

 قمٞمًدك أن قمزوضمدؾ ار ومد٠مظمؼم 35إٟمٕمد٤مم{ ًَاِلفَْبسَ ًَعِْضََ ًََّحََْْ ًَزَكَقَِّب}

 ومدام لصدىم٧م :ىم٤مل لسم٠مُمف ص حمٛمد ذر ٦م ُمـ قمكم سمـ واحلًلم لسم٠مُمف آدم ذر ٦م ُمـ

 وٓ ًمٚمٜمد٤مس ًمٞمٌٞمٜمٜمدف إٟمٌٞمد٤مء قمدغم ار أظمدذ ُم٤م: ىم٤مل ؟جمٚمس ذم شمٙمذ ٌل قمغم  ٚمؽ

 هَب  َجِئفشَ  َلِْالً ثَوَنب  ثِوِ ًَاشْزَقًَْاف ظُيٌُرِىِنْ ًَرَاء  َنَجَآًُهُ }: وضمؾ قمز ار ىم٤مل ل ٙمتٛمقٟمف

 .ظمراؾم٤من إمم ومٜمٗم٤مه: ىم٤مل 137قمٛمران آل{ َّشْزَقًُىَ

 إقمٞم٤من وومٞم٤متُمـ  أ ْم٤مً ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ  ٕمٛمر اًمٜمحقياًم٘مّم٦م  واٟمٔمر

(3: 171). 

ًٚ مـ اآلل: ادثٚل افثٚأ:  ابـ ـثر وإُٕٚر أن ظِٔ

(: )وىمد وىمدع ُمد٤م ومٝمٛمدف 434: 3اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م )وم٘مد ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم يمت٤مسمف 

قمدغم ذًمؽ ؾمقاء ُمـ أٟمف مل  ؾ أطمدد ُمدـ أهدؾ اًمٌٞمد٧م اخل ومد٦م  قمٌد ار سمـ قمٛمر ُمـ

ذًمدؽ قمدثامن سمدـ قمٗمد٤من وقمدكم سمدـ أ   ؾمٌٞمؾ آؾمت٘م ل و تؿ ًمف إُمرل وىمدد ىمد٤مل

ـم٤مًم٥م: إٟمف ٓ  كم أطمد ُمـ أهدؾ اًمٌٞمد٧م أسمددًال ورواه قمدٜمٝمام أسمقصد٤مًمح اخلٚمٞمدؾ سمدـ 

 .اًمِمٞمخ ذم يمت٤مسمف اًمٗمتـ واعم طمؿ أ د سمـ قمٞمًك سمـ

اًمددذ ـ يمدد٤مٟمقا سم٤مًمددد ٤مر اعمٍمدد ٦مل ومدد٢من أيمثددر  ىمٚمدد٧م: وأُمدد٤م اخلٚمٗمدد٤مء اًمٗمدد٤مـمٛمٞمقن

وُمدع هدذا مل  افٌٔنٝ  وظع بـ أيب ضٚفٛ فٔس منـ أ نؾاًمٕمٚمامء قمغم أهنؿ أدقمٞم٤مءل 

  تؿ ًمف إُمر يمام يم٤من ًمٚمخٚمٗم٤مء اًمث صم٦م ىمٌٚمدفل وٓ اشمًدٕم٧م  دده ذم اًمدٌ د يمٚمٝمد٤مل صمدؿ

 شمٜمٙمدت قمٚمٞمف إُمقر(.
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ِٚٓ أصب١ٌجُٙ: ر١١ّغ لع١خ ا٢ي ٚإٔىبس خصٛص١زُٙ ثجؼً ا٢ي ُ٘ وً 

 األرجبع!:

 قمغم اعمجٞم٥م وأيمتٗمل ذم احلد ٨م قمـ هذا سم٘مقل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم ىلٗم٦م   

:  ٘مقل اًمٜم٤مس سمٕمض أن وهق رء : )وسم٘مك(43 ص ) واًمٖمر ٥م احل٤مرض أؾمئٚم٦م

 ًمفل أشم٤ٌمقًم٤م  ٕمتؼمون ٕهّنؿ احمٛمد آل ُمـ إُم٦م ويمؾ لحمّد آل مـ ـِٓؿ األتٌٚع إن

 .{اًمٕمذاب أؿمدّ  ومرقمقن آل أدظمٚمقا}: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واؾمتدًمقا

أهؾ  ه١مٓء اًمٚمٝمؿّ : ))ىم٤مل ص اًمٜمٌل إن بهحٔح فٔس اشتدالل ؾٓذا   

 مجٞمع قمغم حمرُم٦م ومٝمل هذا ومٕمغم سمٞمتفل أهؾ قمغم اًمّمدىم٦م طمرم ص واًمٜمٌل ل((سمٞمتل

 .ُمقوٕمف( همػم ذم اؾمتدٓل ومٝمق حمٛمد آل ُمـ  ٕمتؼمون إهّنؿ اعمًٚمٛملم

 أشٚفٔٛ دم ادحٚربٜ:  مخًٜ تِؽ

 شمِمق ف اًمّمقرة.  -

 ويمتؿ وىلر ػ اًمٗمْم٤مئؾ.  -

 وإـمراء إقمداء. -

 .صوإٟمٙم٤مر أهنؿ آل اًمٜمٌل  -

 وضمٕمؾ أل هؿ إشم٤ٌمع. -

أن شمٚمؽ اعمح٤مرسم٦م وسمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾل مل شمٙمـ طمٙمرًا  -ويمام رأ ٧م-وُمـ أؾمػ

 قمغم زُمـ اًمدوًم٦م إُمق ٦مل سمؾ اؾمتٛمرت طمتك أ ٤مم اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦مل وسمٕمد ذًمؽ!
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هق  ّمػ حمٜم٦م أل قمٚمٞمٝمؿ ودوٟمؽ ُمثً  اوُم٤مم احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقريل و

 هد:115اًمً م ذم زُم٤مٟمفل وطم٤مل اًمٜم٤مس ُمع ومْم٤مئٚمٝمؿل وهق اعمتقرم ؾمٜم٦م 

": ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء"ىم٤مل اوُم٤مم احل٤ميمؿ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمد 

ل ص يتَرب افْٚس إفٔٓؿ بٌٌض آل رشقل اهلل)صمؿ إن زُم٤مٟمٜم٤م ىمد ظمٚميٗمٜم٤م ذم رقم٤مة 

ؾتقشِف بذـر اآلل بام ؿد ٕز ٓؿ اهلل ظْف، واًمقوع قمٜمٝمؿل ومٙمؾ ُمـ  تقؾمؾ إًمٞمٝمؿ 

 .وإُٕٚر ـؾ ؾؤِٜ تذـر مـ ؾوٚئِٓؿ(

  وظقدًا ظذ بدٍء:

 ٟمتٜم٤مول هٜم٤م أؾمٚمقب يمتؿ اًمٗمْم٤مئؾ سمٛمز د دراؾم٦مل ومٜم٘مقل: 

 أصجبة وزُ فعبئً ػٍٟ ٚأً٘ ث١زٗ ػ١ٍُٙ اٌضالَ: 

 شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ: ٙمتؿًمًم٘مد شمداقم٧م دواقملل وشمٔم٤مومرت أؾم٤ٌمب 

 أؾم٤ٌمب مخ٦ًم:و ٛمٙمـ إقم٤مدهت٤م إمم 

 .اًمتزًمػ ًمٚمحٙم٤مماألول: 

 .طمًد إقمداء وسمٖمْمٝمؿافثٚأ: 

 .: ظمق  إوًمٞم٤مء وشمقضمًٝمؿفٞافثٚ

 .ُمٕم٤مٟمدة اًمِمٞمٕم٦م وسمٖمْمٝمؿ: رابعاف

 اخلق  قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م.: ٚمساخل

 .اخلق  ُمـ آهت٤مم سم٤مًمرومضافًٚدس: 

وهق اًمتزًمػ إمم احلٙم٤ممل وم٘مد ُمٜمٞم٧م إُم٦م اوؾم ُمٞم٦م ُمٜمذ  ؾٖمٚ افًٌٛ األول:

قمّمقره٤م إومم وحل٘م٥م قمد دةل سمحٙم٤مم مل  ٠مًمقا ضمٝمدًال وٓ ادظمروا وؾمٕم٤ًمل ذم 

سمٓمقهل٤مواًمٕمرضل سم٥ًم أل (1)اًمتٜمٙمر ًمّم٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦مل سمٛمٚمئٝمؿ إرض

                                                             

 أي اًمتل طمٙمٛمقه٤م. (1)
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وتشسيدهه وسبًهه وقت هه، حتِ مل تهد خت ى بكعُ منها من ذنسّ وًمٕمٜمٝمؿل سمؾ 

 !(1)ألًنُ أو حاٍثُ جشًنُ ألحٍد من اآلل ُسب أو ُلعن، أو ُشسٍ أو ُسيب أو ُقتل

ؿد حٞ أمتف ظذ طِؿ أ ؾ افٌٔٝ بٖظيؿ  صحتك إٕف فق ؾروْٚ أن افٌْل 

احلٞ، وأـد ظذ حمٚربتٓؿ وافتُْٔؾ هبؿ  أصد افتٖـٔد، وأن أمتف امتثِٝ  فؽ 

 حؼ االمتثٚل دٚ ـٚن دم اإلمُٚن أزيد ممٚ ـٚن، واهلل ادًتًٚن. 

وىمد أظمؼم سمذًمؽ اًمٌ ء اًمذي ضمرى قمغم أل ُمـ ٓ  ٜمٓمؼ قمـ اهلقىل وم٘م٤مل 

 ظم٤مًمد سمـ حيٞمك سمـ قمامرة قمـ (:15114رىمؿ ) (311 :3) اًمزوائد جمٛمعيمام ذم 

 ار ريض قمكم سمـ احلًلم ىمتؾ  قم قمرومٓم٦م سمـ ظم٤مًمد قمٜمد يمٜم٤م: ىم٤مل قمرومٓم٦م سمـ

 أ ؾ دم شتٌتِقن إُٕؿ: ص ار رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م هذا: ظم٤مًمد ًمٜم٤م وم٘م٤مل قمٜمٝمام

  .بًدي مـ بٔتل

 همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل اًمٓمؼماين ورضم٤مل لواًمٌزار اًمٓمؼماين رواه ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 .طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وقمامرة لقمامرة

 (741 :1) اًمّمٖمػم اجل٤مُمع سمنمح اًمتٞمًػموىمد ذح اًمروا ٦م اعمٜم٤موي ذم 

 سم٘مقًمف: 

  .وآومتت٤من آُمتح٤من  ّمٞمٌٙمؿ أي(  ؾمتٌتٚمقن ٟمٙمؿ)إ

 وؽر ٚ وافَتؾ واحلٌس وافٌٌض بٚفًٛ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتًٚمط(  سمٞمتل أهؾ ذم) 

  .األ ى إٔقاع مـ

 .وىمع همٞم٥م قمـ إظم٤ٌمر وم٢مٟمف اُمٕمجزاشمف ُمـ هذا( سمٕمدي ُمـ)

 (.صم٘م٤مت ورضم٤مًمف) صمؿ طمٙمؿ اعمٜم٤موي قمغم اًمروا ٦م سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف:

                                                             

 اٟمٔمر ُمثً : إمم ىمٌقر أئٛم٦م آل اًمٌٞم٧مل وؾمؾ اًمت٤مر خ جيٌؽ: ُم٤م سم٤مهل٤م ُمقزقم٦م سملم ـمقس (4)

ٍّ ل وضمٞمؾ ود ٚمؿل وٟمجػ ويمرسم ءل وسمٖمداد وؾم٤مُمراءل ودُمِمؼ وىم٤مهرةل وسم د اعمٖمرب وز

 واحلج٤مز؟!
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ومٙم٤من ُمـ ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ ُم٤م ؾمٌؼ أن ؾم٘مٜم٤مه ُمـ يم م احل٤ميمؿ ُمـ شمزًمػ اًمٜم٤مسل 

 إًمٞمٝمؿ سمٌٖمض أل: ظمٚم٘م٤ًم ًمٚمتٝمؿ واعمٕم٤م ٥مل وإٟمٙم٤مرًا ًمٚمٗمْم٤مئؾ واعمٜم٤مىم٥م. 

 (413 :5) اًمٙمددؼمى اًمٓمٌ٘مدد٤مت: ُمدد٤م رواه اسمددـ ؾمددٕمد ذم ومننـ صننقا د  فننؽ

: وم٘مٚمد٧م طمًدلم سمدـ قمدكم قمدغم دظمٚمد٧م: ىمد٤مل قمٛمدرول سمـ  ٕمٜمل اعمٜمٝم٤ملل قمـسمًٜمده 

 ٓ ُمثٚمدؽ اعمٍم أهؾ ُمـ ؿمٞمخ٤مً  أرى يمٜم٧م ُم٤م: وم٘م٤مل ار؟ أصٚمحؽ أصٌح٧م يمٞمػ

 سمٛمٜمزًمد٦م ىمقُمٜمد٤م ذم أصٌحٜم٤م: وم٠ًمظمؼمر شمٕمٚمؿ أو شمدر مل إذ وم٠مُم٤م أصٌحٜم٤مل يمٞمػ  دري

 ٟمًدد٤مءهؿل و ًددتحٞمقن أسمٜمدد٤مءهؿ  ددذسمحقن يمدد٤مٟمقا إذل ومرقمددقن آل ذم إهائٞمددؾ سمٜمددل

 وأصدٌح٧م لادْنٚبر ظنذ شنٌف أو بنتّف ظدوٕٚ إػ يتَرب وشٔدٕٚ صٔخْٚ وأصٌح

 إٓ ومْمدؾ هلد٤م  ٕمدد ٓ ُمٜمٝم٤م ص حمٛمداً  ٕن ااًمٕمرب قمغم اًمٗمْمؾ هل٤م أن شمٕمد ىمر ش

 قمغم اًمٗمْمؾ هل٤م أن شمٕمد اًمٕمرب وأصٌح٧م سمذًمؽل هلؿ ُم٘مرة اًمٕمرب وأصٌح٧م سمفل

 هلدؿ ُم٘مرة اًمٕمجؿ وأصٌح٧م سمفل إٓ ومْمؾ هل٤م  ٕمد ٓ ُمٜمٝم٤م ص حمٛمداً  ٕن ااًمٕمجؿ

 . اًمٕمجؿ قمغم اًمٗمْمؾ هل٤م أن صدىم٧م اًمٕمرب يم٤مٟم٧م ومٚمئـ لسمذًمؽ

 ًمٜمد٤م إن ُمٜمٝمد٤مل ص اً حمٛمدد ٕن ااًمٕمدرب قمدغم اًمٗمْمؾ هل٤م أن ىمر ش وصدىم٧م

 سمح٘مٜمد٤م  ٠مظمدذون وم٠مصدٌحقا ُمٜمد٤مل ص حمٛمداً  ٕن اىمر ش قمغم اًمٗمْمؾ اًمٌٞم٧م أهؾ

  !طم٘م٤مً  ًمٜم٤م  ٕمرومقن وٓ

 .أصٌحٜم٤م يمٞمػ شمٕمٚمؿ مل إذ أصٌحٜم٤م ومٝمٙمذا
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اخلٚمٞمدؾ سمدـ أ دد طمدلم ؾمدئؾ قمدـ  ٝمدام٘مدد أؿمد٤مر إًمٞموم وأمٚ افًٌٌٚن افثٚأ وافثٚفٞ:

ٍْ  ذم ُمددح أقااىلُمدطمدف وم٘مد٤مل: )ُمد٤م  يمتٛمد٧م أطمٌدد٤مؤه ومْمد٤مئٚمف ظمقومد٤ًمل وأقمددداؤه  اماس

سملم اًمٙمتامٟملم ُم٤م ُمأل اخل٤موم٘ملم( ـطمًدًال صمؿ فمٝمر ُم
(1)

. 

 ومـ أمثِٜ تٖثر اخلقف ظذ ـتؿ األوفٔٚء فٍوٚئِف: 

 قمددـ( سمًددٜمده 344رىمددؿ ) (117 :13) اًمٙمٌددػم اعمٕمجددؿُمدد٤م رواه اًمٓمددؼماين ذم 

 ُمت٘مٜمدع رضمدؾ سمٜمد٤م ومٛمدر ص ار رؾمقل قمٜمد ضمٚمقؾم٤مً  يمٜم٤م: ىم٤مل قمجرة سمـ يمٕم٥م

  ننذا ؾُٔننقن واخننتالف ؾرؿننٜ افْننٚس بننغ يُننقن: )ص ار رؾمددقل وم٘مدد٤مل

 وـْنٚ قمرومتدف طمتدك إًمٞمدف  ومٜمٔمدرت وم٠مدريمتدف :يمٕمد٥م ىمد٤مل( احلؼ ظذ وأصحٚبف

ًٚ  ًٕٖل  افُقؾنٜ إػ ظع مع ـًٛ خرج حتك ٕٚزخيأن  ؾٖٔبك افرجؾ؟ مـ ـًٌ

 .ت ظع افرجؾ  فؽ أن ظرؾْٚ أن نٚؾُ مٚت حتك يزل ؾِؿ
 ومْٓٚ:

( سمًٜمده قمـ ُم٤مًمؽ 1335( رىمؿ )117: 3ُم٤م رواه  احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

سمـ د ٜم٤مر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وم٘مٚم٧م:  ٤م أسم٤م قمٌد ار ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ را ٦م 

؟ ىم٤مل: ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: يم٠مٟمؽ رظمل اًم٤ٌملل ومٖمْم٧ٌم وؿمٙمقشمف إمم صرؾمقل ار 

٤من طم٤مُمؾ را ٦م إظمقاٟمف ُمـ اًم٘مراءل وم٘مٚم٧م: أٓ شمٕمجٌقن ُمـ ؾمٕمٞمد أين ؾم٠مًمتف ُمـ يم

إٕؽ شٖفتف و ق ىم٤مًمقا:  ؟!ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: إٟمؽ ًمرظمل اًم٤ٌمل لصرؾمقل ار 

ل وم٠ًمًمتف وم٘م٤مل: يم٤من طم٤مُمٚمٝم٤م قمكم خٚئػ مـ احلجٚج وؿد ال  بٚفٌٔٝ ؾًِف اآلن

 هٙمذا ؾمٛمٕمتف ُمـ قمٌد ار سمـ قم٤ٌمس.  ت

                                                             

ومم٤م ىم٤مًمف اخلٚمٞمؾ قمـ قمكم روقان ار قمٚمٞمف: )اطمتٞم٤مج اًمٙمؾ إًمٞمفل واؾمدتٖمٜم٤مؤه   ٜمٔمر اعمّمدرل (1)

  قمـ اًمٙمؾ دًمٞمؾ قمغم أٟمف إُم٤مم اًمٙمؾ(.
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ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل ومل خيرضم٤مهل وهلذا احلد ٨م 

 وومٞمف ـمقل ومٚمؿ أظمرضمف. لزٟمٗمؾ اًمٕمرذمؿم٤مهد ُمـ طمد ٨م 

( رىمؿ 331: 4وسمٜمحقه رواه قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 ( وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ ويص ار: إؾمٜم٤مده طمًـ.1133)

وشم٠مُمؾ ذم هذه احلٙم٤م ٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اسمـ إصمػم ذم شمرمج٦م ضمٜمدع إٟمّم٤مري ذم      

 سم٢مؾمٜم٤مده اًمٕمًٙمري أ د أسمق طمٞم٨م ىم٤مل: )وروى (131 :1)  اًمٖم٤مسم٦م يمت٤مسمف أؾمد

 سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمزهري قمـ اًمٕم ء سمـ ار قمٌد قمـ  ز د سمـ قمامرة قمـ

 سمـ قمٛمرو سمـ ضمٜمدع ضمٜمٞمدة أسم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اعم٤مزين قمٜمٗمقاٟم٦م أ  قمـ حيدث ضمٜم٤مب

 ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ ُمتٕمٛمداً  قمكم يمذب ُمـ ":  ٘مقل ص اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ُم٤مزن

 ٟمزل ومٚمام اًمقداع طمج٦م ُمـ اٟمٍم  وىمد  ٘مقل - صٛمت٤م وإٓ - وؾمٛمٕمتف " اًمٜم٤مر

 وًمٞمف ومٝمذا وًمٞمف يمٜم٧م ُمـ ": وىم٤مل قمكم سمٞمد وأظمذ ظمٓمٞم٤ٌمً  اًمٜم٤مس ذم ىم٤مم ظمؿ همد ر

  " قم٤مداه ُمـ وقم٤مد وآه ُمـ وال اًمٚمٝمؿ

 ُمؾء شمًٛمع وأٟم٧م سم٤مًمِم٤مم هبذا ىلدث ٓ :ًمٚمزهري وم٘مٚم٧م :ار قمٌٞمد ىم٤مل       

  فَتِٝ. هبٚ حتدثٝ فق ُم٤م قمكم ومْم٤مئؾ ُمـ قمٜمدي إن وار: وم٘م٤مل قمكمل ؾم٥م أذٟمٞمؽ

وفَد بِغ اخلقف بًٌض األوفٔٚء حدًا يّتًْقن ؾٔف دم بًض األحٔٚن مـ      

 ـر اشؿ ظع بـ أيب ضٚفٛ حتك دم بٚب افروايٚت ادجردة، ؾواًل ظـ  ـر 

روى احل٤مومظ اعمزي ذم هتذ ٥م اًمٙمامل يمام ورد قمـ احلًـ اًمٌٍمي: وم٘مد  ؾوٚئِف:

( سمًٜمده قمـ  قٟمس سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م احلًـ ىمٚم٧م:  ٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد 141: 3)
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وإٟمؽ مل شمدريمف! ىم٤مل:  ٤م سمـ أظمل ًم٘مد ؾم٠مًمتٜمل  ص إٟمؽ شم٘مقل: ىم٤مل رؾمقل ار

قمـ رء ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف أطمد ىمٌٚمؽل وًمقٓ ُمٜمزًمتؽ ُمٜمل ُم٤م أظمؼمشمؽل إين ذم زُم٤من 

 يمؾ رء ؾمٛمٕمتٜمل أىمقل: ىم٤مل رؾمقل ار -احلج٤مج ويم٤من ذم قمٛمؾ  -يمام شمرى 

ًٚ.ومٝمق قمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥مل  ص  ؽر أأ دم زمٚن ال أشتىٔع أن أ ـر ظِٔ

ًٚ ـٚن  ئُْف بٌر ـْٔتف ادنٓقرة:  وأحٕٔٚ

 (433 :4) إًم٘م٤مب ذم إًم٤ٌمب وم٘مد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ٟمزه٦م

 قمـ طمدث إذا أُمٞم٦م سمٜمل زُمـ يم٤من ذم اًمٌٍمي احلًـ أن (:3143شمرمج٦م رىمؿ )

 ز ٜم٥م! أسمق ىم٤مل ىم٤مل: ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم

        :  فؽ أن بٌض بْل أمٜٔ فًع ـرم اهلل وجٓف بِغ حد ظدم إضٚؿٜ  ـر اشّف

وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م ىمقل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين أن اعمحدصملم يم٠مهنؿ طمذومقا اًمّم ة قمغم 

 . ـر ؿتَٜٔ؛ دٚ ـٚن دم افدوفٜ األمقيٜ مـ يُره أل 

: )وىمد وًمٞم٧م 411ص  اًمٜمد ٦م ذم اًمروو٦م وٟمز د هٜم٤م ىمقل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين    

سمٜمددق أُمٞمدد٦م  اوُمدد٤مرة اعمدددة اًمٓمق ٚمدد٦م وسم٤مًمٖمدد٧م ذم هدددم ذومددف اًمرومٞمددعل وهندد٧م قمددـ 

اًمتحدث سمٗمْم٤مئٚمف وأفمٝمرت قمداوشمفل وأُمروا سمًٌفل وـمقوا ذيمر ومْمٚمفل وأسمك ار 

 إٓ أن  تؿ ٟمقرهل و ٔمٝمر ذم اخل٤موم٘ملم أقم م ومْمؾ قمكم رهمؿ أٟمػ يمؾ ُمٕم٤مٟمد.

حتك بِغ مـ ظداوهتؿ ـرا ٜ ُمٕمرو  وىمد أـم٤مل أهؾ اًمت٤مر خ ذم ذًمؽ سمام هق 

 ( وؾم٤م  سمٕمض اًمٜم٘مقل ذم ذًمؽ.افتًّل هبذا االشؿ افؼيػ

 اسمـوًمذًمؽ يم٤من سمٕمض اًمرواة  ٙمٜمقن قمـ قمكم وٓ  ذيمرون اؾمٛمفل وىمد ٟم٘مؾ 

 سمـ ىمٌٞمّم٦م يمٜمل إٟمامقمـ اوُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم ىمقًمف: ) (455 :4)شمٗمًػمه  ذم  يمثػم
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 يًتثَِقن وـٕٚقا ُمروانل سمـ اعمٚمؽ قمٌد ًمّمحٌتف ـم٤مًم٥مل أ  سمـ قمكم قمـ ذؤ ٥م

 . (اضٚفٛ أيب بـ ظع  ـر

وفَد ـٕٚٝ تِؽ افُرا ٜٔ، وظدم إضٚؿٜ  ـر اشؿ ظع ظِٔف افًالم تٌِغ 

فتٌِغ درجٜ ظدم إضٚؿٜ حٔٚة مـ ًض األمقيٜ دم بًض األحٔٚن، مدا ٚ مـ ب

ٗمل : وممـ تًّك بٚشؿ ظع تًّك بٚشؿ ظع روقان اهلل ظِٔف، ؾُٕٚقا  يَتِقن

(: )وىم٤مل اعم٘مري: يم٤من سمٜمق أُمٞم٦م إذا 431: 7هتذ ٥م اًمتٝمذ ٥م ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر )

 ؾمٛمٕمقا سمٛمقًمقد اؾمٛمف قمكم ىمتٚمقه(.

وًمذًمؽ يم٤من اًمٓم٤مئػ  ٓمق  سم٤مًمِم٤ممل وم   ًٛمع ٕؾم٤مُمل أهؾ اًمٌٞم٧م ذيمرًال 

أو  ٚمٕمٜمقال وُمـ قمجٞم٥م ُم٤م يم٤منل ذم شمٚمؽ إزُم٤منل مم٤م  دُمل اجلٜم٤منل  يشبُّىاإٓ أن 

سم٘مقًمف:  (114 :11) اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػمذيمره اًمذهٌل ذم  و ٕم٘مد اًمٚم٤ًمن: ُم٤م 

اعمدائٜمل طمٙمك)
(1)

 سمٜمل ومٚمٕمـ قمكمل ذم سم٠مطم٤مد ٨م ومحدصمف اعم٠مُمقنل قمغم أدظمؾ أٟمف 

 ومجٕمٚم٧م سم٤مًمِم٤ممل يمٜم٧م: ىم٤مل ٟمّم٤مريإ ار قمٌد سمـ اعمثٜمك طمدصمٜمل: وم٘مٚم٧م أُمٞم٦مل

 !اًمقًمٞمد  ز دل ُمٕم٤مو ٦مل: أؾمٛمع إٟمام لطمًٜم٤مً  وٓ لقمٚمٞم٤مً  أؾمٛمع ٓ

 ؟طمًدٜم٤مً  أؾمدٛمٞم٧م: وم٘مٚمد٧م طمًدـل  د٤م اؾمد٘مف: وم٘مد٤مل: سم٤مسمف قمغم سمرضمؾ ومٛمررت

 أوٓدهدؿ  ًدٛمقن اًمِمد٤مم أهدؾ ومد٢من وضمٕمٗمدرل وطمًدلمل طمًدـل: أوٓدي: وم٘م٤مل

 !و ِمتٛمف وًمده اًمرضمؾ  ٚمٕمـ صمؿ ارل ظمٚمٗم٤مء سم٠مؾمامء

                                                             

 أسمدق اًمّمد٤مد  احلد٤مومظ اًمٕم ُم٦مسم٘مقًمف: ) (111 :11) اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػموصٗمف اًمذهٌل ذم  (1)

 وصدٜمػ سمٖمددادل ٟمدزلل ظمٌد٤مريإ اعمددائٜمل ؾمٞمػ أ  سمـ ار قمٌد سمـ حمٛمد سمـ قمكم احلًـ

ًٚ  اًمٕمدربل وأ د٤مم ٟم٤ًمبوإ واعمٖم٤مزي اًمًػم ُمٕمروم٦م ذم قمج٤ٌمً  ويم٤من اًمتّم٤مٟمٞمػل  ؾنٔام مهندؿ

 .(ؾمٜم٤مداو قم٤مزم ليَِْف
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 .(ُمٜمؽ ذ ضمٝمٜمؿ ذم ًمٞمس وإذا اًمِم٤ممل أهؾ ظمػم فمٜمٜمتؽ: ىمٚم٧م

وًمٗمددظ  (111 :4) إدسمدد٤مء ُمٕمجددؿوٟم٘مددؾ احلٙم٤م دد٦م سم٠مووددح احلٛمددقي ذم      

  ًدٛمقن اًمِمد٤مم أهدؾ ومد٢من وضمٕمٗمرل وطمًلم طمًـ أؾمامؤهؿ أوٓداً  زم نآظمره: )إ

 ؾمدٛمٞم٧م وإٟمدام و ِمدتٛمفل وًمدده  ٚمٕمدـ أطمدٟم٤م  زال وٓ لار ظمٚمٗم٤مء سم٠مؾمامء أوٓدهؿ

 (!.ار أقمداء أًمٕمـ إٟمام ًمٕمٜم٧م وم٢مذا ارل أقمداء سم٠مؾمامء أوٓدي

سمدام  :مًٕٚندة افننًٜٔ وبٌونٓؿ()أظْنل  افرابنعويُّـ أن يًتنٓد فًٌِٛ 

( سمًٜمده قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ىمد٤مل: 47: 7احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ) رواه

 .(ُمٜمٕمتٜم٤م اًمِمٞمٕم٦م أن ٟمذيمر ومْم٤مئؾ قمكم)

( قمـ ؾمٗمٞم٤من سمٚمٗمدظ: 453: 7وأورده احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم أقم م اًمٜمٌ ء )

 (.ومضل وأٟم٤م أسمٖمض أن أذيمر ومْم٤مئؾ قمكم)شمريمتٜمل اًمروا

إُمر طمٙمرًا قمغم ؾمٗمٞم٤منل سمؾ يم٤من طم٤مل يمثػم ُمـ اعمحددصملم قمدغم طمدد ومل  ٙمـ 

ىمقل اوُم٤مم اسمـ ىمتٞم٦ٌمل وم٘مدد
 

ُمد٤م  "(55-51)آظمدت   ذم اًمٚمٗمدظ"ذيمدر ذم يمت٤مسمدف 

: )وىمد رأ ٧م ه١مٓء أ ْم٤ًم طمدلم رأو همٚمدق اًمراومْمد٦م ذم طمد٥م قمدكم ... ىمد٤مسمٚمقا ٟمّمف

وحتنٚمك ـثنر ذًمؽ أ ْم٤ًم سم٤مًمٖمٚمق ذم شم٠مظمػم قمكم يمدرم ار وضمٝمدفل وسمخًدف طم٘مدف... 

مـ ادحدثغ أن حيدثقا بٍوٚئِف ـرم اهلل وجٓف، أو أن ييٓروا مٚ جيٛ فف
.)
 

ًَال } ل وار شمٕمد٤ممم  ٘مدقل: وهلل ـؿ جر بٌض افنًٜٔ وصْآهنؿ مـ ردود أؾًٚل   

ًَرَعَابًًٌَُا عَلَاَ   َّصْقِهَنَ ُنْ شَنَآىُ  ٌَْمٍ أَىْ  َدًَكُنْ عَيْ الفوَضْصِدِ الفحَقَامِ أَىْ رَعْزَدًُا 

 .{ الفجِق  ًَالزن فٌٍَ

قمددغم أن ٓ شمٕمدددًمقا اقمدددًمقا هددق أىمددرب  ًَال َّصْااقِهَنَ ُنْ شَاانَآىُ  َااٌْمٍ } و ٘مددقل: 

 .{ًمٚمت٘مقى
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 وُمـ ردود إومٕم٤مل شمٚمؽ: 

 ( ترك بًض افًْـ وادًتحٌٚت؛ خمٚفٍٜ فِنًٜٔ: 1

اخل٤مُم٦ًم قمدغم  يم٤مًمتختؿ سم٤مًمٞمٛململ واجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦مل وشمًٓمٞمح اًم٘مؼمل واًمتٙمٌػمة

   وم  أقمٞمده. ل"وم٘مف أل"اعمٞم٧مل وىمد ومّمٚم٧م اًمٙم م قمٚمٞمٝم٤م ذم ظم٤م ٦م يمت٤م  

: (151 :1) اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مجوأز د هٜم٤ًم هذا اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦مل وم٘مد ىم٤مل ذم    

 صٚرت إ ا ادًتحٌٚت بًض ترك إمم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذه٥م ُمـ ذه٥م هٜم٤م وُمـ)

  (.هلؿ صًٚراً 

ًُ( ابتداع أحُٚم جديدة 2   فِنًٜٔ: خماَلف

 ذم اوىمٜم٤معوأيمتٗمل هٜم٤م سمٜم٘مؾ هذا اعمث٤ملل وم٘مد ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم احلج٤موي ذم يمت٤مسمف 

 وأنوهق  ٕمدد ُمٙمروه٤مت اًمّم ة: ) (143 :1) طمٜمٌؾ سمـ أ د اوُم٤مم وم٘مف

( وٟمص قمٚمٞمف مجع همٗمػم ُمـ أئٛم٦م افراؾوٜ صًٚر ألٕف اقمٚمٞمف  ًجد سمام ضمٌٝمتف خيص

 احلٜم٤مسمٚم٦م.

 سم٤مًمٙمراه٦مل وهق طمٙمؿ ذقمل ًمٞمس ًمف دًمٞمؾ إٓ خم٤مًمٗم٦م اًمراومْم٦م.ومٝمذا طمٙمؿ 

  أو تَْٔهف:تافتحٚمؾ ظذ ؾوٚئؾ ظع -(3

 (313 :3) اعمٞمزان ًم٤ًمنوهق أظمٓمره٤مل ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم  

قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمذي رد سمف قمغم سمٕمض اًمِمٞمٕم٦مل سم٘مقًمف: 

 ـثر وضمدشمف ًمٙمـ لآؾمتٞمٗم٤مء ذم اًمًٌٙمل ىم٤مل يمام ومقضمدشمف  اعمذيمقر اًمرد ـم٤مًمٕم٧م)

 مٌٚفٌٜ مـ وـؿ ...ادىٓر بـا يقرد ٚ افتل األحٚديٞ رد دم افٌٚيٜ إػ افتحٚمؾ

ًٚ  دتفأ افراؾيض ـالم فتق غ  ىلتٛمؾ ٓ اًمؽممج٦م وهذه ت ظع تَْٔص إػ أحٕٔٚ

  (.ُمثٚمتفأ وإ راد ذًمؽ أ ْم٤مح
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 اًمًد٤مسمع اًم٘مدرن سمٕمد ُمـ سمٛمح٤مؾمـ اًمٓم٤مًمع اًمٌدروُمٜمف ىمقل احل٤مومظ اًمِمقيم٤مين ذم 

 هم٤م د٦م ذم اًمدرواومض قمدغم اًمرد ذم اعمٜمٝم٤مج ويمت٤مبقمـ ُمٜمٝم٤مج اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (71 :1)

 بًننض ؾٔٓننٚ فٍننٚظأو ظٌننٚرات فننف وؿًننٝ حتننك افنندؾع دم بننٚفغ إٔننف فننقال احلًدـ

 (.افتحٚمؾ

 "ذم اًمٚمٗمدظ آظمدت  "وىمد ذيمر اوُم٤مم اسمـ ىمتٞمٌد٦م صدقرًا ُمدـ ذًمدؽ ذم يمت٤مسمدف

( وم٘م٤مل: )وىمد رأ ٧م ه١مٓء أ ْم٤ًم طملم رأو همٚمق اًمراومْم٦م ذم طمد٥م قمدكم 51-55)

 ... ىم٤مسمٚمقا ذًمؽ أ ْم٤ًم سم٤مًمٖمٚمق:

 ذم شم٠مظمػم قمكم يمرم ار وضمٝمفل وسمخًف طم٘مف    

 وحلٜمقا ذم اًم٘مقلل وإن مل  ٍمطمقا إمم فمٚمٛمف   

 واقمتدوا قمٚمٞمف سمًٗمؽ اًمدُم٤مء سمٖمػم طمؼ  

  ار قمٜمف وٟمًٌقه إمم اعمامٕة قمغم ىمتؾ قمثامن ريض  

 وأظمرضمقه سمجٝمٚمٝمؿ ُمـ أئٛم٦م اهلدىل إمم مجٚم٦م أئٛم٦م اًمٗمتـ   

ومل  قضمٌدددقا ًمدددف اؾمدددؿ اخل ومددد٦ما ٓظمدددت   اًمٜمددد٤مس قمٚمٞمدددفل   

وأوضمٌقه٤م ًمٞمز د سمـ ُمٕم٤مو ٦ما ومجد٤مع اًمٜمد٤مس قمٚمٞمدفل واهتٛمدقا ُمدـ ذيمدره 

 سمٖمػم طمؼ. 

وىل٤مُمك يمثػم ُمـ اعمحدصملم أن حيدصمقا سمٗمْم٤مئٚمف يمرم ار وضمٝمدفل   

 أو أن  ٔمٝمروا ُم٤م جي٥م ًمفل ويمؾ شمٚمؽ إطم٤مد ٨م هل٤م خم٤مرج صح٤مح 

وضمٕمٚمقا اسمٜمف احلًلم ظم٤مرضمٞمد٤ًم ؿمد٤مىم٤ًم ًمٕمَمد اعمًدٚمٛململ طمد ل اًمددم   

   "ُمـ ظمرج قمغم أُمتل وهؿ مجٞمع وم٤مىمتٚمقه يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من "ًم٘مقل اًمٜمٌل:
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وؾمقوا سمٞمٜمف وسملم أهؾ اًمِمقرىا ٕن قمٛمر ًمق شمٌدلم ًمدف ومْمدٚمف ًم٘مدُمدف   

 قمٚمٞمٝمؿل ومل جيٕمؾ إُمر ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ

أو روى طمد ث٤ًم ُمـ ومْم٤مئٚمفل طمتك ىل٤مُمك يمثدػم ُمدـ  َذَنَسه وأمهٚمقا ُمـ  

 اعمحدصملم أن  تحدصمقا هب٤م

وقمٜمددقا سمجٛمددع ومْمدد٤مئؾ قمٛمددرو سمددـ اًمٕمدد٤مص وُمٕم٤مو دد٦مل يمدد٠مهنؿ ٓ   

  ر دوهنام سمذًمؽل وإٟمام  ر دوٟمف!

قمددكم وأسمددق ؾمددٌٓمٞمف احلًددـ  :ص ومدد٢من ىمدد٤مل ىم٤مئددؾ: أظمددق رؾمددقل ار  

واحلًلمل وأصح٤مب اًمٙم٤ًمء: قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلمل  ٕمرت 

 اًمقضمقهل وشمٜمٙمرت اًمٕمٞمقنل وـمري طم٤ًمئؽ اًمّمدور.

أٟم٧م ُمٜمل  "و "ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه" ص وإن ذيمر ذايمر: ىمقل اًمٜمٌل

قا ًمتٚمدؽ إطم٤مد د٨م اعمخد٤مرجا وأؿمد٤ٌمه  هدذال اًمتٛمًد "سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك

ًٚ فًع ظِٔف افًالم بًٌٌٓؿ منٚ ًمٞمٜمت٘مّمقهل و ٌخًقا طم٘مفل  ًٚ فِراؾوٜ، وإفزام بٌو

 ل وهذا هق اجلٝمؾ سمٕمٞمٜمف(.ال يِزمف

  و ق اخلقف ظذ بًض افهحٚبٜ: وأمٚ افًٌٛ اخلٚمس:

وم  أطم٥م اوـم٤مًم٦م ومٞمف هٜم٤مل ًمٙمٜمل أؿمػم إمم ُم٤م ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف قمدـ أ   ٕمدغم احلٜمدٌكم 

 ور دزة شمرمج٦م ور زة سمـ حمٛمد احلٛميص  سمًدٜمده إمم (153 :1)  احلٜم٤مسمٚم٦م ـمٌ٘م٤متذم 

 تسمٕمددكم افسبٔننع أطٓننر حننغ طمٜمٌددؾ سمدـ أ ددد ار قمٌددد أ  قمددغم دظمٚمدد٧م: ىمد٤مل
 وُم٤م: ىمٚم٧م سمئًام: وم٘م٤مل !وافزبر ضِحٜ ظذ فىًـ  ذا إن ار قمٌد أسم٤م  ٤م ًمف: وم٘مٚم٧م

 ؟...وذيمره٤م اًم٘مقم وطمرب ٟمحـ

يمٞمػ خي٤م  ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمؽمسمٞمع سمٕمدكم ا ٕن ذم ذًمدؽ وم٠مٟم٧م شمرى هذا احلٛميص 

 ـمٕمٜم٤ًم سمزقمٛمف ذم اًمّمح٤مسمٞملم: ـمٚمح٦م واًمزسمػم
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 وًم٘مد أطمًـ اوُم٤مم أ د سمـ طمٜمٌؾ ذم اًمرد قمٚمٞمف  

وذم اًم٤ٌمب أُمثٚمد٦م أظمدرى ًمدذيمره٤م جمد٤مل آظمدر سمٕمدقن ار شمٕمد٤مممل وإٟمدام ىمّمددٟم٤م 

 اًمتٛمثٞمؾ ٓ همػم.

ؿند ومنٚ  ،بنٚفرؾض داظنل اخلنقف منـ االهتنٚم و ق وأمٚ افًٌٛ افًٚدس: 

تؼنيد أو تًزينر أو  :منـ و يَتونٔفأاهتٚم بٚفزٕدؿنٜ واإلحلنٚد،  :مـ  فؽ ًتتٌعي

 تَتٔؾ: 

 ؾْتُِؿ ظْف دم حمقريـ:

ادحقر األول: ٕنر ؾٔف إػ حتًس افًٌض مـ افٍونٚئؾ، وتًجِنف بنٚفرمل 

 بٚفرؾض.

  فؽ مـ أمقر ؾٔف إػ مٚ يًتتٌعادحقر افثٚأ: ٕنر 

جمننرد تهننحٔح بًننض وم٘مددد يمدد٤من  ٙمٗمددل قمٜمددد اًمددٌٕمض  األول:ؾٖمننٚ ادحننقر 

وأؾمدق  ًمدؽ ذم هدذه ًمٞمًدتدل سمدف قمدغم اًمتِمدٞمعل طمتك وًمق يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦مل  افٍوٚئؾ

 اًمٕمج٤مًم٦م ُمث٤مًملم:

 ادثٚل األول: مع احلٚؾظ ابـ جرير:

ومحلم شمرضمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ٓسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي ص٤مطم٥م اًمتٗمًػمل ذيمر ُم٤م ٟمٌز 

 زٟمٌ ٟمامإو: )(111 :5) اعمٞمزان ًم٤ًمنسمف ُمـ شمِمٞمعل صمؿ أووح ؾمٌٌف وم٘م٤مل يمام ذم  

 (.ظمؿ همد ر طمد ٨م صحح ٕٟمف اسم٤مًمتِمٞمع

 ومل  ِمٗمع هلذا اوُم٤مم: 

 شم٘مدُمف ذم اًمٕمٚمقم وضم ًمتف.    -

 .(1)وٓ ىمقة  احلد ٨م وُمت٤مٟمتف -

                                                             

 طمتك قمد ُمـ اعمتقاشمر. (1)
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 ادثٚل افثٚأ: مع احلٚؾظ احلًُٚأ:    

ومحلم شمرضمؿ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ًمٚمحًٙم٤مين قمٌٞمد ار سمـ أ د وٛمـ يمت٤مسمف 

 سمٕمٚمؿ شم٤مُم٦م قمٜم٤م ٦م ذو ُمت٘مـ ؿمٞمخ ُمدطمف سم٘مقًمف: ) (31 ص) احلٗم٤مظ ـمٌ٘م٤مت

 .(ومجع إسمقاب ذم وصٜمػ لإؾمٜم٤مده وقم  قمٛمر لاحلد ٨م

 ظمؼمشمف قمغم  دل وهق لًمٕمكم اًمِمٛمس رد ومٞمف صحح جمٚم٤ًمً  أُمغمصمؿ ىم٤مل: )

 .(وتنًٔف سم٤محلد ٨م

  وصٚ دٕٚ:    

أٟمف اؾمتدل سمٛمجرد جمٚمس طمد ثل صحح ومٞمف احلد ٨م قمغم شمِمٞمٕمفل ُمع يمقن      

ذًمؽ اعمجٚمس طمد ثل قمغم ُم٘مت٣م ىمقاقمد قمٚمؿ احلد ٨مل سمام  ِمٝمد ًمف سم٤مخلؼمة ذم 

 قمٚمؿ احلد ٨م.

 

 دجرد روايٜ بًض افٍوٚئؾ: ظْد افًٌض وأصد مـ  فؽ: افرمل بٚفرؾض 

( رىمؿ 133: 3ذم اعمًتدرر )وم٘مد روى ؾمٕمٞمد سمـ أ  قمروسم٦م سمًٜمده يمام 

وقمدين ر  ذم أهؾ سمٞمتل ُمـ أىمر ُمٜمٝمؿ  ىم٤مل: صرؾمقل ار قمـ (1713)

 سم٤مًمتقطمٞمد وزم سم٤مًمٌ غ أن ٓ  ٕمذهبؿ. 

  ومامذا يم٤من؟

)ىم٤مل قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد إسمح: و ُم٤مت ؾمٕمٞمد سمـ أ  قمروسم٦م  قم  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

اخلٛمٞمسل ويم٤من طمدث هبذا احلد ٨م  قم اجلٛمٕم٦مل ُم٤مت سمٕمده سمًٌٕم٦م أ ٤مم ذم 

وىم٤مل ىمقم: ضمزار  ؾَٚل ؿقم: ال جزاك اهلل خرًا صٚحٛ رؾض و بالء اعمًجدل 

 ار ظمػمًا ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م و مج٤مقم٦مل أد ٧م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م(.
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ظنذ  ترؾض  دجرد تَنديؿ  ـنر ؾونٚئؾ ظنع وأصد مـ  فؽ: افرمل بٚف     

 :تؾوٚئؾ ظثامن
وم٘مد ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م احل٤مومظ إسمراهٞمؿ سمـ اًمْمح٤مر ُمـ يمت٤مسمف 

 ًمٚمتحد ٨م ىمٕمد أٟمف ٟمٕمٞمؿ أسمق صمؿ اًمِمٞمخ أسمق ذيمرُم٤م ٟمّمف: ) (73: 1) اعمٞمزان ًم٤ًمن

 سمٕمكم أو سمٕمثامن ٟمٌدأ :ىم٤مل صمؿ قمٛمر صمؿ سمٙمر أ  ومْم٤مئؾ وم٠مُمغم اًمٗمْم٤مئؾ ظمرج٠موم

 (.حديثف ؾسـقا راؾيض  ذا :وم٘م٤مًمقا

ممٚ تًرض فف بًض مـ خنٚضر وَٕنؾ  ءروأمٚ ادحقر افثٚأ: ؾْنر ؾٔف إػ 

ًٚ مـ افٍوٚئؾ ؽر مٚ شٌؼ:  صٔئ

  مع ٕك بـ ظع: افقاؿًٜ األوػ:

( سمًٜمده روا ٦م ٟمٍم سمـ 437: 13ذيمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مر خ سمٖمداد )

أظمذ سمٞمد طمًـ وطمًلم وىم٤مل: ص رؾمقل ار  أنتقمكمحلد ٨م قمكم سمًٜمده 

 ُمـ أطمٌٜمل وأطم٥م هذ ـ وأسم٤ممه٤م وأُمٝمام يم٤من ُمٕمل ذم درضمتل  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

ىم٤مل أسمق قمٌد اًمر ـ قمٌد ار: عم٤م طمدث هبذا احلد ٨م ٟمٍم سمـ قمكم أُمر اعمتقيمؾ 

اًمرضمؾ سميسمف أًمػ ؾمقط ويمٚمٛمف ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اًمقاطمد وضمٕمؾ  ٘مقل ًمف: هذا 

 زل سمف طمتك شمريمفل ويم٤من ًمف أرزا  ومقومره٤م قمٚمٞمف ُمقؾمك. ُمـ أهؾ اًمًٜم٦مل ومل  

ومٚمام  لٕٟمف فمٜمف راومْمٞم٤مً  سميسمفاإٟمام أُمر اعمتقيمؾ ) : )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي( ىمٚم٧م

 قمٚمؿ أٟمف ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م شمريمف(.

 وم٘مد يم٤من جمرد اًمتحد ٨م سمٗمْم٤مئؾ أل ؾم٤ًٌٌم يم٤مومٞم٤ًم عمثؾ هذا اًمتٕمز ر! 

اًمتحد ٨م سمٗمْم٤مئؾ أل ؾم٤ٌٌمً وإن ىمٚمٜم٤م سمتٕمٚمٞمؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: ومٚم٘مد يم٤من 

اًمذي  ًتحؼ شمٕمز رًا ؿمد دًا أؿمٌف سم٤معمقت اًمٌٓملءل إذ ُمـ  ليم٤مومٞم٤ًم ًمٚمرُمل سم٤مًمرومض

 هق اًمذي ىمد  تحٛمؾ أًمػ رضسم٦م؟!.
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 مع احلٚؾظ ابـ افًَٚافقاؿًٜ افثٕٜٚٔ:       
(1)

: 

(: 313( شمرمج٦م رىمؿ )335: 3اًمذهٌل ذم شمرمجتف ُمـ يمت٤مسمف شمذيمرة احلٗم٤مظ ) ٟم٘مؾ      

)واشمٗمؼ أٟمف أُمغم طمد ٨م اًمٓمػم ومٚمؿ ىلتٛمٚمف ٟمٗمقؾمٝمؿل ومقصمٌقا سمفل وأىم٤مُمقه وهمًٚمقا 

ٓ  حيدث أطمدًا ُمـ اًمقاؾمٓمٞملم ومٚمٝمذا ىمؾ طمد ثف  ُمقوٕمفل ومٛم٣م وًمزم سمٞمتف ومٙم٤من

 (. قمٜمدهؿ

 :افىٚئلأيب بُر احلٚؾظ مع  ٜ:فثافقاؿًٜ افثٚ     

(: )ىمد٤مل أسمدق 4144: 1ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمجتف وٛمـ يمت٤مسمدف شمد٤مر خ اوؾمد م )     

ؾمٚمٞمامن سمـ زسمر: اضمتٛمٕم٧م أٟم٤م وقمنمدة ومدٞمٝمؿ أسمدق سمٙمدر اًمٓمد٤مئل  ٘مدرأ ومْمد٤مئؾ قمدكم 

ذم اجل٤مُمع سمدُمِمؼ ت
(2)

. 

ومقصم٥م إًمٞمٜم٤م ٟمحق اعم٤مئ٦م ُمـ أهؾ اجل٤مُمع  ر دون رضسمٜم٤مل وأظمذ ؿمخص       

ويم٤من ىم٤موٞم٤ًم ذم اًمقىم٧م ومخٚمّمٜملل وقمٚم٘مقا أسم٤م سمٙمر سمٚمحٞمتلل ومج٤مء سمٕمض اًمِمٞمقخ 

راءل وم٘م٤مل هلؿ أسمق سمٙمر:  ٤م ؾم٤مدة دوميسمقه وقمٛمٚمقا قمغم ؾمقىمف إمم اًمقازم ذم اخلْم

إٟمام ذم يمت٤م  ومْم٤مئؾ قمكمل وأٟم٤م أظمرج ًمٙمؿ همدًا ومْم٤مئؾ ُمٕم٤مو ٦م أُمػم اعم١مُمٜملم(
 (3)

. 

                                                             

اسمـ اًمً٘م٤مء احل٤مومظ اوُم٤مم حمددث واؾمدط أسمدق حمٛمدد قمٌدد ار  مم٤م ىم٤مًمف قمٜمف اًمذهٌل هٜم٤مر: )(  1)

 . ( حمٛمد سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل سمـ 

 . اًمذهٌل هٜم٤م ذم مجٚم٦م اقمؽماوٞم٦م: )ىمٚم٧م: هذا يم٤من سمٕمد اًمث صمامئ٦م إذ اًمٕمقام سمدُمِمؼ ٟمقاص٥م( ىم٤مل   (1)

   :أن ىمٚمتٝم٤م اًمتل إسمٞم٤مت هذه واؾمٛمٕمقاشمٙمٛمٚم٦م اًم٘مّم٦مل ىم٤مل: ) (2)

 ٚم٥مددداًم٘م فددتدظمٞمٗم ُمـ  رضمػ   ...    ربدددددددددو فدددددددددديمٚم قمكم طم٥م  

 اًمٜمّم٥م قدددددده واًمد ـ  ز د   ...     دىددداهل ٤ممدددإُم طم٥م لدذهٌددددومٛم    

 ٥مدددًم فددددددددددًم ٞمسدًم ػتدخم٤مًم    ...     رؤدددددداُم قددومٝم ىم٤مل هذا همػم ـُمَ                      

 ٥مدددهن ٤مددوم٤مًم٘مٗم وإٓ ٚمؿددد ً   ...     ؿدددددٕهقائٝم ددددد ٜم٘م ُمـ واًمٜم٤مس                     
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)ىم٤مل أسمق (ل وزاد ذم آظمره٤م: 311: 1وذيمره٤م اسمـ ُمٜمٔمقر ذم خمتٍم شم٤مر خ دُمِمؼ )

 ورطمؾ ُمٜمٝم٤م إمم  ص(. لؾمٚمٞمامن: وم٘م٤مل زم اًمٓم٤مئل: وارٓ  ؾمٙمٜم٧م دُمِمؼ

ومقاىمع ومٞمف ُمثؾ هذا أٟمك ٕطمد أن خي٤مـمر سمٜمٗمًف ومػموي ومْم٤مئؾ أل روقان 

  ؟!ار قمٚمٞمٝمؿ

وىمٚمٞمؾ  لووـمـ ٟمٗمًف قمغم ُم ىم٤مة اعمٙم٤مره لإٓ رضمً  اُمتحـ ار ىمٚمٌف سم٤مو امن

 .ُم٤مهؿ

قمـ ذيمر اًمٗمْم٤مئؾل وىمد أؿم٤مر إمم هذا  وًمذًمؽ وم٘مد يم٤من سمٕمْمٝمؿ  تح٤مُمك

 َذَنَسه ( سم٘مقًمف: )وأمهٚمقا ُمـ55آظمت   ذم اًمٚمٗمظ ) "اوُم٤مم اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم يمت٤مسمف

 (.حتك حتٚمك ـثر مـ ادحدثغ أن يتحدثقا هبٚأو روى طمد ث٤ًم ُمـ ومْم٤مئٚمفل 

 ويم ُمف قمغم ؾمٚمقر اًمٌٕمضل وًمٞمس سم٤مًمٕم٤مم اعمٓمرد.

 فق ُم٤م قمكم ومْم٤مئؾ ُمـ قمٜمدي إن )واروؾمٌؼ ىمر ٤ًٌم ٟم٘مٚمٜم٤م ًم٘مقل اًمزهري: 

 فَتِٝ(. هبٚ حتدثٝ

رىمؿ  (53 :1صحٞمح اًمٌخ٤مري )وًم٘مد صح قمـ أ  هر رة ىمقًمف يمام ذم       

وأُم٤م أظمر  لوقم٤مء ـ وم٠مُم٤م أطمدمه٤م ومٌثثتفص طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل ار ): (141)

 (.ومٚمق سمثثتف ىمٓمع هذا اًمٌٚمٕمقم

وسم٤مؾمتّمح٤مب يم م اًمزهري اًم٤ًمسمؼل واحل٤مل اًمتل  وصٗمٜم٤مل وم  أؾمتٌٕمد أن     

وًمق سمثف ص  ٙمقن ُمـ ُم٘مّمقد أ  هر رة سم٤مًمققم٤مء اًمذي طمٗمٔمف قمـ رؾمقل ار 

 ًم٘مٓمع سمٚمٕمقُمف: سمٕمض ومْم٤مئؾ قمكم وأهؾ سمٞمتف قمٚمٞمٝمؿ اًمً م.
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٤مئؾ قمغم أن ذًمؽ ٓ  ٕمٜمل أهنؿ مل  ٌثقا ؿمئ٤ًم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾل سمؾ ىمد سمثقا ُمـ اًمٗمْم    

ىمدرًال وًمٙمـ ًمق سمثقا يمؾ اًمٗمْم٤مئؾل أو ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ  ًم٘متٚمقا قمغم طمد شمٕمٌػم 

 اًمزهريل أو ًم٘مٓمع سمٚمٕمقُمٝمؿ قمغم شمٕمٌػم أ  هر رة. 

وٕضمؾ ذًمٙمؿ اوره٤مب وم٘مد يم٤من سمٕمض اعمحٌلم وًمتخقومٝمؿ ُمـ اًمرُمل   

سم٤مًمرومض أو اًمتٙمذ ٥مل  ٗمرطمقن إن رواه٤م ُمـ هُي٤مب وٓ ُ ًتٓم٤مع اًمٜمٞمؾ ُمٜمف أو 

ٞمؽ ومٞمفل يم٤موُم٤مم أ د سمـ طمٜمٌؾ ُمثً ل وًمٕمؾ ذًمؽ هق ُم٤م  ٗمن ىمقل أ  اًمتِمٙم

 (113 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدرراحل٤ميمؿ ذم  طم٤مشمؿ اًمرازي اًمذي رواه

 .ت حٌْؾ بـ أمحد روايٜ مـ افٍوٚئؾ جيدوا أن يًجٌٓؿ ـٚن :سمًٜمده قمٜمف

وم٘مد يم٤من اًمقوع ُم٠مؾم٤مو ٤ًمل وًمذًمؽ دمد اوُم٤مم اًمًج٤مد قمكم سمـ  وبٚجلِّٜ     

احلًلم قمٚمٞمٝمام اًمً م ذم زُمٜمف وهق زُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم  ٘مقل طملم ُمدح اًمٙمٛمٞم٧م 

 حغ بًٍْف ٌٕٔؽ و ريٜ رشقفؽ آل دم جٚد اًمٙمٛمٞم٧م إن اًمٚمٝمؿ"أهؾ اًمٌٞم٧م: 

ـ   يمامذم شم٤مر خ و...(  ؿمٝمٞمدًال وم٠مُمتف احلؼ، مـ ؽره ـتّف مٚ وأطٓر افْٚس، َو

  دُمِمؼ وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م ىمر ٤ًٌم.

وىمد وصؾ احل٤مل ُمـ حم٤مرسم٦م اًمٗمْم٤مئؾ وشمٕمتٞمٛمٝم٤مل طمد أن حيت٤مج سمٕمْمٝمؿ أن        

؟ طمتك  ٕم٤مًم٩م ؾم٥م سمٕمْمٝمؿ ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمً م فمٜم٤مً ُمٜمف أٟمفٓ   ؾ فًع مٌَْٜ ٠ًمل: 

 ُمٜم٘م٦ٌم ًمف.

 قمٌد قمـ (4153رىمؿ ) (133 :1) اًمٙمٌػم وم٘مد ذيمر اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف اًمت٤مر خ       

 - قمٚم٘مٛم٦م سمـ ار ُمع قمٌد ُمٙم٦م إمم إؾمدي طمّملم سمـ ؾمٝمؿ ىمدوم ذ ؽ سمـ ار
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  ؾ اخلدري: ؾمٕمٞمد وؾم١مال ؾمٝمؿ سمـ طمّملم ٕ  – ًمٕمكم ؾم٤ٌمسم٤مً  قمٚم٘مٛم٦م اسمـ ويم٤من

 ذ ؽ: اسمـ ىم٤مل  -وذيمر طمد ٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه - ٟمٕمؿ ىم٤مل مٌَْٜ؟ فًع شًّٝ

 إػ أتقب وىم٤مل: قمٚم٘مٛم٦م اسمـ ىم٤مم اًمٗمجر صٚمٞمٜم٤م ومٚمام وؾمٝمؿ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ار قمٌد وم٘مدم

 ظع. شٛ مـ اهلل

 ٠ٚأثٝ اهلل إال أْ ٠زُ ٔٛسٖ:

وُمع يمؾ ذًمؽ اًمتداقمل واًمتٔم٤مهر قمغم ومْم٤مئؾ اوُم٤مم قمكم إٓ أٟمف ُم٤م يم٤من 

 :وم٘مد روي ُمع يمؾ ذًمؽ ذم ومْم٤مئٚمف ُم٤م مل  رو ذم همػمه لًمٞمٓمٗمئ ٟمقر ار يمٞمد اًمٙم٤مئد ـ

مٚ سمًٜمده قمـ أ د سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: ( 1574رىمؿ ) ( 113: 3ومٗمل اعمًتدرر )

بـ أيب  مـ افٍوٚئؾ مٚ جٚء فًع ص جٚء ألحد مـ أصحٚب رشقل اهلل

 .ت ضٚفٛ

د (: )ىم٤مل أ 71: 7وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ومتح اًم٤ٌمري )

مل يرد دم حؼ أحد مـ قمكم اًمٜمٞم٤ًمسمقري: وإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض واًمٜم٤ًمئل وأسمق

 (.ممٚ جٚء دم ظعافهحٚبٜ بٚألشٕٚٔد اجلٔٚد أـثر 

( سمًٜمد ٓ سم٠مس 34143( رىمؿ )373: 3وروى اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )

فَد جٚء دم ظع مـ ادْٚؿٛ مٚ فق أن ىم٤مل: ص سمف قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

ًٚ مْٓٚ ؿًؿ بغ افْٚس ألوشًٓؿ خراً   .مٌَْ

ورد ار يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿل وزاده رومٕم٦م وومْمً ل ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

( ذم أوائؾ شمرمجتف ُٕمػم 535: 1ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ) لأُمٞم٦مقمـ سمٜمل 

 (.وـِام أرادوا إمخٚده و ددوا مـ حدث بّْٚؿٌف ال يزداد إال إتنٚراً اعم١مُمٜملم: )
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( قمـ اسمـ وه٥م قمـ 533وىمد ٟم٘مؾ اوُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آؾمتٞمٕم٤مب: )

سمٜم٤ًم ًمف  ٜمت٘مص قمٚمٞم٤مً طمٗمص سمـ ُمٞمنة قمـ قم٤مُمر سمـ قمٌد ار سمـ اًمزسمػم أٟمف ؾمٛمع ا

يٚبْل إيٚك وافًقدة إػ  فؽ، ؾ٘ن بْل مروان صتّقه شتغ شْٜ ؾِؿ يزده  :وم٘م٤مل

 . وؾمٜمد اًمروا ٦م صحٞمح.رؾًٜ اهلل بذفؽ إال

وًم٘مد اظمتص هذا اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ واًمٓمقد إؿمؿ ؾم م ر  قمٚمٞمفل ُمـ 

سم٦م ذم  ٞمٞمز ريمف ومٞمٝم٤م أطمدل ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اوص٤مداعمٜم٤مىم٥م سم٤مًمٙمثػم مم٤م مل  ِم

وتتٌع افًْٚئل مٚ خص بف ( ذم أوائؾ شمرمجتف ُٕمػم اعم١مُمٜملم: )535: 1اًمّمح٤مسم٦م )

ًٚ ـثرًا بٖشٕٚٔد أـثر ٚ جٔٚد (مـ دون افهحٚبٜ ؾجّع مـ  فؽ صٔئ
(1)

. 

                                                             

 :(333 :4) احلٗمد٤مظ شمدذيمرةذيمر اوُم٤مم اًمٜم٤ًمئل داومٕمف ًمٙمت٤مسم٦م ظمّم٤مئص قمكم سم٘مقًمف يمام ذم  (1)

  نأ رضمدقت اخلّمد٤مئص يمتد٤مب ومّمدٜمٗم٧م ليمثدػم هبد٤م قمدكم قمدـ واعمٜمحدر  دُمِمدؼ دظمٚم٧م)

 (.ار هيدهيؿ

وىمد دومدع هدذا اوُمد٤مم طمٞم٤مشمدف صمٛمٜمد٤ًم ًمٙمٚمٛمد٦م احلدؼل ذم صدقرة سمِمدٕم٦م ُمدـ ىمٌدؾ سمٕمدض 

: (711 :4) احلٗمدد٤مظ شمدذيمرةٟمقاصد٥م اًمِمدد٤ممل ىمد٤مل اًمددذهٌل ذم شمرمجد٦م اًمٜمًدد٤مئل ُمدـ يمت٤مسمددف 

   ...اخلقراج ضمٝم٦م ُمـ سمدُمِمؼ اؾمتِمٝمد)

 ُمددـ ضمدد٤مء وُمدد٤م ُمٕم٤مو دد٦مقمددـ  هبدد٤م ومًددئؾ دُمِمددؼ إمم قمٛمددره آظمددر ذم ُمٍمدد ُمددـ ظمددرج

 خهنٔٔف دم يندؾًقن زاًمدقا ومدام :ىمد٤مل ؟ ٗمْمؾ طمتك سمرأس رأؾم٤مً   رى ٓأ :وم٘م٤مل ؟ومْم٤مئٚمف

 وأدرر لسمدُمِمددؼ ومدد٤مُمتحـ طم٤مضمدد٤مً  ظمددرج :اًمدددارىمٓمٜمل ىمدد٤مل ...اعمًددجد ُمددـ ظمددرجأ طمتددك

 (.اًمِمٝم٤مدة

 وزاد ىمقًمف: )وذم (77 : 1)  إقمٞم٤من وأورد اًم٘مّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م:  اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم وومٞم٤مت              

 هب٤م... ومامت اًمرُمٚم٦م إمم  ؾ صمؿ لوداشقه ظمّمٞمٞمف ذم  دومٕمقن: أظمرى رو ٦م

 (.افدوس  فؽ بًٌٛ مٚت بدمنؼ داشقه دٚ: إصٌٝم٤مين ٟمٕمٞمؿ أسمق احل٤مومظ وىم٤مل
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ومدوٟمؽ هذه إطم٤مد ٨م اًمزايمٞم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًمٕمؽمة اهل٤مد ٦مل ويمـ قمغم صم٘م٦م سمٕمد 

ُمـ سمٞم٤من رء ُمـ طم٤مل شمٚمؽ اًمٗمْم٤مئؾ وُم٤م شمٕمرو٧م ًمفل أن ُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤م  ُم٤مؾمٌؼ

 ُم٤م هق إٓ ىمٓمرة ُمـ سمحرل وهمٞمض ُمـ ومٞمض.

 .إن ؿم٤مء ار شمٕم٤ممم ل عمر د اهلدا ٦ملوًمٙمـ ومٞمف يمٗم٤م ٦م

ىمّمدت سمف وضمف ار شمٕم٤مممل واًمزًمٗمك ًمد فل وإدظم٤مل اًمنور قمغم ىمٚم٥م حمٛمد 

ؿمٗم٤مقمتٝمؿ ودقم٤مئٝمؿل ومٚم٘مد يم٤من  ورضم٤مء  اًمٓم٤مهر ـ قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة واًمً مل وآًمف

  سمذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿل وقمد ُمٜم٤مىمٌٝمؿ. نون ُ  أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمً م أئٛم٦م 

ٓؾمٞمام وىمد يم٤مٟم٧م ضمٝمقد اًمٜمقاص٥م وأذٟم٤مهبؿ ُمتْم٤مومرة قمغم حم٤مرسمتٝم٤م 

 :ذم ذًمؽ ويمتٛمٝم٤مل وحييين ذم هذا اعم٘م٤مم ىمقٓن

 :ُٕمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمً م افَقل األول:

ف قمٜمسمًٜمده ( 313سمرىمؿ )اًمِم٤مومٕمل ذم ُمٜم٤مىمٌف اسمـ اعمٖم٤مززم قمٜمف اوُم٤مم  رواهومٞمام 

ل: ُم٤م ٟمزًم٧م آ ٦م ذم يمت٤مب ار ضمؾ وقمز إٓ وىمد قمٚمٛم٧م ُمتك ٟمزًم٧م وومٞمؿ ٤مىم

مم٤م قمغم  سمف أهؾ اًمٌٞم٧م أطم٥م إزمي  Qوار ٕن شمٕمٚمٛمقن ُم٤م ظمّمٜم٤م ار  ...أٟمزًم٧م

إرض ُمـ ذه٦ٌم  راء أوومْم٦م سمٞمْم٤مء
(1)

.) 

                                                             

وم٤مٕرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىمد ضم٤مء قمـ قمدكم قمٚمٞمدف اًمًد م أهند٤م يمٕمٗمٓمد٦م قمٜمدزل وأهند٤م ٓ  ال يَٚل: (1)

 شم٤ًموي ؿمٞمئ٤ًم؟

ٕن ذيمر ذًمؽ هق قمغم ؾمٌٞمؾ ذيمر اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد اًمٜم٤مسل وخم٤مـمٌتٝمؿ سمام  ٜم٤مؾمٌٝمؿل وىمد أيمثدر 

ُمـ ُمثدؾ شمٚمدؽ اًمتٕمٌدػماتل ومدؽماه  ٘مدقل قمدـ اًمٌمدء ُمٌٞمٜمد٤ًم قمٔمٛمتدف: )ظمدػم ممد٤م  صاًمٜمٌل 

ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس( و ٘مقل: )ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م( و ٘مقل: )ظمػم ُمـ  در اًمدٜمٕمؿ( 

 .وهمػم ذًمؽ
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 :ًمز ـ اًمٕم٤مسمد ـ اًمًج٤مد قمٚمٞمف اًمً م افَقل افثٚأ:

وٛمـ شمرمج٦م اًمٙمٛمٞم٧م سمـ  (433 :51) دُمِمؼ روى اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مر خوم٘مد 

 أن أرضمق سمام ُمدطمتٙمؿ ىمد إين ًمف: وم٘م٤مل احلًلم سمـ قمكم أشمك إمم ز د أن اًمٙمٛمٞم٧م

  وم٤مؾمٛمٕمف. اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم ص ار رؾمقل قمٜمد وؾمٞمٚم٦م  ٙمقن

 : أٟمِمده صمؿ وُمقاًمٞمف أهٚمف ومجٛمع احلًلم سمـ قمكم ومقضمف

 ُمٓمرب  ُمـ سمؽ وهؾ ـمرسم٧م

 ُم٤م وًمٙمـ قمٜمفل قم٤مضمزون ٟمحـ صمقاسمؽ احلًلم: سمـ قمكم ًمف ىم٤مل ُمٜمٝم٤مل ومرغ ومٚمام

 ٟمٗمًف قمغم ًمف وأؾم٘مط ُمٙم٤موم٠مشمؽل قمـ  ٕمجزا ًمـ ورؾمقًمف ار وم٢من قمٜمف قمجزٟم٤م

 .(1)درهؿ أًمػ ُم٤مئ٦م أرسمع وأهٚمف

                                                             

ُمقٟٓم٤م ز ـ اًمٕم٤مسمد ـ قمٚمٞمف اًمً م يمٞمػ  رى أٟمف قم٤مضمز قمـ ُمٙم٤موم٠مة  ؾمٌح٤من ار! اٟمٔمر إمم (1)

ُم٤مدطمفل ُمع أٟمف ىمد أقمٓم٤مه ذًمؽ اًمٕمٓم٤مء اجلز ؾ)أرسمع ُم٤مئ٦م أًمػ درهؿ( وًمٕمٛمري إن ذم ذًمؽ 

 ًمدٓٓتل ُمٜمٝم٤م:

يمرم هذا اًمًٞمد اوُم٤مم قمٚمٞمف اًمً مل ومٛمع أٟمف ىمد أقمٓمك ذًمؽ اًمٕمٓم٤مء  افدالفٜ األوػ:     

 اًمٙمر ٛم٦مل شمراه ىمٚمٞمً  ٓ  ٗمل سم٤مجلزاء.اًمٗمخٞمؿل إٓ أن ٟمٗمًف 

قمٔمٛم٦م ُمد ح أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمً مل وٟمنم ومْم٤مئٚمٝمؿ قمٜمد ار شمٕم٤ممم  افدالفٜ افثٕٜٚٔ:     

ورؾمقًمف وآًمف اًمٓم٤مهر ـل طمٞم٨م رأ ٜم٤م أن اوُم٤مم اًمًج٤مد قمكم سمـ احلًلم قمٚمٞمف اًمً مل ُمع أٟمف 

ُمع ذًمؽ  رى أن ضمزاء ذًمؽ اعمدح ىمد ضم٤مد  سم٠مرسمٕمامئ٦م أًمػ درهؿل وهق قمٓم٤مء يمٌػم ضمدًال ومٝمق 

 ًمٞمس ًمف ُمٙم٤موم٠مة إٓ ُمـ ار ورؾمقًمف.



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 55 

ل

ل

ل

 

  ؾمٗمرر. قمغم هب٤م وم٤مؾمتٕمـ اعمًتٝمؾ أسم٤م  ٤م هذه ظمذ ًمف: وم٘م٤مل        

 وٓ صمٛمٜم٤ًمل آظمذ ٓ ُمدطمٙمؿ قمغم وًمٙمـ ذوم٤ًمل ًمٙم٤من سمداٟمؼ وصٚمتٜمل ًمق وم٘م٤مل:        

 إزمي  ىلًـ أن أطم٧ٌٌم إن وًمٙمـ قمٜمدهل واًمقؾمٞمٚم٦م وضمٝمفل سمف أردت ـمم إٓ آضمراً 

  سمف. أشمؼمر ضمًدر شمكم اًمتل صمٞم٤مسمؽ سمٕمض وم٤مدومع

  ّمكم يم٤مٟم٧م ًمف سمج٦ٌم وأُمر إًمٞمفل يمٚمٝم٤م ومدومٕمٝم٤م صمٞم٤مسمف ومٜمزع احلًلم سمـ قمكم وم٘م٤مم        

  ىم٤مل: صمؿ إًمٞمفل ومدومٕم٧م ومٞمٝم٤م

 افْٚس، ـ  َو  حغ بًٍْف ٌٕٔؽ و ريٜ رشقفؽ آل دم جٚد اًمٙمٛمٞم٧م إن اًمٚمٝمؿ"

 قم٤مضمً ل اجلزاء وأره ؾمٕمٞمداً  وأطمٞمف ؿمٝمٞمدًال وم٠مُمتف احلؼ، مـ ؽره ـتّف مٚ وأطٓر

  ."يمر ؿ واؾمع وأٟم٧م ُمٙم٤موم٠مشمفل قمـ قمجزٟم٤م ىمد وم٢مٟم٤م آضمً ل اعمثقسم٦م ضمز ؾ وأضمزل ًمف

 دقم٤مئف. سمريم٦م أشمٕمر  زًم٧م ومام اًمٙمٛمٞم٧م: ىم٤مل

  اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػماًمروا ٦م ُمـ شم٤مر خ اسمـ قم٤ًميمرل وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًمذهٌل ذم اٟمتٝم٧م 

 وٛمـ شمرمجتف ًمٙمٛمٞم٧م. (177 :3)

 ومٕمًك أن  ِمٛمٚمٜمل دقم٤مؤهؿل و ٕمٛمٜمل ٟمقاهلؿل وهؿ أهؾ اجلقد واًمٙمرم.

 



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

 دم أبقاب شتٜ:افٌحٞ وؿد جٚء 

  افٌٚب األول: مٚ ورد دم ؾوٚئؾ ًٚ  .اآلل ظّقم

 وومٞمف ومّم ن:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم. افٍهؾ األول: -

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ: -

 ًّٜافٌٚب افثٚأ: مٚ ورد دم ؾوٚئؾ اخل 

 افٌٚب افثٚفٞ: مٚ ورد دم ؾوٚئؾ افٌوًٜ افز راء’  
 وومٞمف ومّم ن:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم. افٍهؾ األول: -

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ: -

  تافٌٚب افرابع: مٚ ورد دم ؾوٚئؾ أمر ادٗمْغ ومقػ ادقحديـ 
 وومٞمف ومّم ن:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم. افٍهؾ األول: -

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ: -

  ريض اهلل ظْٓامافٌٚب اخلٚمس: مٚ ورد دم  ؾوٚئؾ احلًْغ 

 وومٞمف ومّم ن:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم. افٍهؾ األول: -

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ: -

  تافٌٚب افًٚدس: مٚ ورد دم ؾوٚئؾ ادٓدي 
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  : بدِّٙ بدٚأٔجٗ ػٍٝ رٕج١ٙ

 افتٌْٔف األول: 

س ُمـ ىمّمدي ًمٞمأن ىمّمدي مم٤م ؾمٌؼ إٟمام هق  سمٞم٤من واىمعل وقمرض شم٤مر خل و

ل وُم٘م٤مُمٝمؿ ؾم٤ممل  وضمٝمقدهؿ ُمٕمرووم٦م اًمتٕمر ض سم٠مطمد ُمـ اًمٕمٚمامءل وم٘مدرهؿ قم٤مل 

ًمٚمٔمرو   ـوًمٙم لوُم٤ٌمريم٦م ذم ٟمنم اًمًٜم٦م واحلد ٨م واًمدوم٤مع قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

 .أطمٙم٤مُمٝم٤م

  افتٌْٔف افثٚأ:

اًمّم ة قمٚمٞمف وقمغم آًمف ذم مجٞمع  ص أين اقمتٛمدت ذم اًمّم ة قمغم اًمٜمٌل

 .يمام ؾمٞم٠ميت عم٤م يم٤من ذًمؽ هق اعم٠مُمقر سمف ذم ىمقزم وُمٜم٘مقزما اًمٙمت٤مبل

 افتٌْٔف افثٚفٞ: 

ُمـ  "ألومْمؾ أ ٤مت اًمتل ٟمزًم٧م ذم  "أؿمػم إمم ُم٤م يمٜم٧م ذيمرشمف ذم سمح٨م 

 :شمٜمٌٞمٝم٤مت هل٤م قم ىم٦م أ ْم٤ًم سمٌحثٜم٤م هذال ُمـ ٟمحق

ؿ أطم٤مد ٨م اًمٗمْم٤مئؾل وأن قمٚمٞمف إـم٤ٌم  اًمٗم٘مٝم٤مء أن اوُم٤مم أ د يم٤من  ًٚمِّ  

 ل وُمع ذًمؽ وم٘مد اىمتٍمت صقًمٞملم واحلٗم٤مظ يمام ٟم٘مٚمف اهلٞمتٛملوإ

  قمغم ُم٤م صحح.

ل ظمّمقص أل قمٚمٞمٝمؿ اًمً موأن ُم٤م ٟمذيمره ُمـ ومْم٤مئؾ هق ُم٤م ورد ذم  

  .دون ُم٤م ؿمٛمٚمٝمؿ ُمـ قمٛمقُم٤مت

وىمٗم٧م قمٚمٞمفل مم٤م ًمٞم٧ًم يمؾ ُم٤م ورد ومٞمٝمؿل سمؾ هل ُم٤م  وأن هذه اًمٗمْم٤مئؾ 

 وصؾ سمٕمد يمؾ حم٤موٓت اًمتٕمتٞمؿ واًمتٙمتٞمؿ.



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

هذه اًمٗمْم٤مئؾ ذم اجلٛمٚم٦م مم٤م شمقاوم٘م٧م اعمذاه٥م اوؾم ُمٞم٦م قمغم روا تٝم٤مل وأن  

 ىمقةل و ٙمًقه٤م ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م.  ٤مسمٛمختٚمػ ُمِم٤مرهب٤مل وهق مم٤م  ز ده

 افتٌْٔف افرابع:

سمٕمض  مم٤م طمٙمؿ قمٚمٞمفهذا سمٕمض روا ٤مت سمحثٜم٤م أن ؾمٞم طمظ اًم٘م٤مرئ اًمٗمٝمٞمؿل 

اًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ سم٤مًمتقاشمر اًمٚمٗمٔملل وسمٕمْم٤ًم ُمٜمٝم٤م مم٤م  ٛمٙمـ أن حيٙمؿ قمٚمٞمف  اًمٕمٚمامء

 سم٤مًمتقاشمر ًمٙمثرة ـمرىمف وشمٕمدد خم٤مرضمف.

ٗمف سم٤مًمتقاشمر اعمٕمٜمقيل طمٞم٨م هم٤مًم٥م أطم٤مد ٨م  اًمٌح٨مل مم٤م  ٛمٙمـ وصقمغم أن  

 ٤م شمدور طمقل ىمقاؾمؿ ُمِمؽميم٦مل وُمٕم٤من  ُم١مشمٚمٗم٦م.إهن

 افتٌْٔف اخلٚمس:       

مل أيمـ طملم يمت٧ٌم هذا اًمٌح٨مل ىمد اؾمت٘مرأت  يمت٥م أئٛم٦م اًمٞمٛمـ ُمـ أهؾ        

ـ اًمقز رل واسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مينل واًمِمقيم٤مينل وإن ذيمرت ٟمتٗم٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م: يم٤مسم

ـمٞم٤مت اًمٌح٨مل صمؿ اؾمتدقمك إُمر اؾمت٘مراء ُم٤م شمٞمن ُمٜمٝم٤مل وم٠مومردت ُم٤م وىمٗم٧م 

قمٚمٞمف ُمـ أىمقاهلؿ وشم٘مر راهتؿ ذم ومْم٤مئؾ أل قمٚمٞمٝمؿ اًمً م  ذم رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦مل 

ٞمح٤مهتؿ ًمٙمثػم ُمـ ومٚمتٙمـ ُمٚمح٘م٤ًم هبذا اًمٌح٨م وراومدًا ًمفل ومٗمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ شمّمح

اًمٗمْم٤مئؾ اًمتل ذيمرهت٤م ذم هذا اًمٌح٨م وهمػمه ُمـ أسمح٤مصملل ومٛمـ أراد أن  راضمع 

مع افَٚيض افًّراأ: مـ مقاؾَٚت أىمقاهلؿ ومٚمػمضمع إًمٞمٝم٤مل وىمد ـمٌٕم٧م سمٕمٜمقان: )

ابـ افقزير وابـ األمر وافنقـٚأ فٌحثل اآليٚت واألحٚديٞ افقاردة دم ؾوؾ 

 ُمتداوًم٦م وُمٜمِمقرة قمغم اًمٜم٧م. ( وهل ُمٓمٌققم٦ماآلل ريض اهلل ظْٓؿ
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 افتٌْٔف افًٚدس:

ل وذيمر ُمْم٤مهن٤مل واؾمتٞمٕم٤مب ختر ٩م إطم٤مد ٨م فٔس مـ ؽريض دم  ذا افٌحٞ:   

اعمّمحح٦مل وإن ذيمرت ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  اًمروا ٤مت هق ذيمرهمريض ل وإٟمام ٝم٤مـمرىم

 ومٌام خيدم اًمتّمحٞمح ٓ أيمثر.ذم ُمقاـمـ اًمتخر ٩م أو اًمٓمر  

ذح إطم٤مد ٨م واؾمتٜم٤ٌمط ومقائده٤مل ومٚمذًمؽ أسمح٤مث  ـام إٔف فٔس مـ ؽرض:

أظمرى إن ؿم٤مء ار شمٕم٤مممل وإن ذيمرت ؿمٞمئ٤ًم ومٛمـ ىمٌٞمؾ دومع إؿمٙم٤ملل أو شمقوٞمح 

 .إهي٤مم ًمف شمٕمٚمؼ سم٤مًمتّمحٞمح واًمتْمٕمٞمػ

وم٘مد طمذومتف مم٤م ٓ ارشم٤ٌمط ًمف سم٤مًمتّمحٞمح وُم٤م يمٜم٧م ىمد ومٕمٚمتف ذم ـمٌٕم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م    

  . ٦مل وًمٚمدرا ٦م جم٤مل آظمر سم٢مذٟمفُمـ هذه اًمٓمٌٕم٦ما ًمٞمٙمقن اًمٙمت٤مب ظم٤مًمّم٤ًم ًمٚمروا

 افتٌْٔف افًٚبع:   

ٓ  ٘م٤مل: ُم٤م ذيمر قه ُمـ شمّمحٞمح٤مت ًمٌٕمض إطم٤مد ٨م ُمٕم٤مرض سمتْمٕمٞمٗم٤مت   

 آظمر ـل ومام اًمٗم٤مئدة؟

وم٢من آظمت   ذم شمّمحٞمح إطم٤مد ٨م هق اًم٤ًمري ذم هم٤مًم٥م إطم٤مد ٨مل وىمٚم٦م 

ىمٚمٞمٚم٦م هل إطم٤مد ٨م اًمتل أمجع اًمٕمٚمامء قمغم صحتٝم٤مل وطمتك أصح يمت٥م احلد ٨م 

 .اٟمت٘م٤مدات وشمتٌٕم٤متيم٤مًمّمحٞمحلم مل ختؾ ُمـ 
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 سمٛمٕمتؼم.ومٚمٞمس يمؾ اظمت   ذم شمّمحٞمح طمد ٨م سمْم٤مر وٓ هق 

 :أُمقرٟمِمػم إمم  وذم ُمثؾ أطم٤مد ٨م يمت٤م  هذا

ٕهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ  ظ عم٤م يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ُمـ حم٤مرسم٦م  أن اعم طمِ  األمر األول:    

ذم يمثػم ُمـ وقم٘م٤ٌمت عمـ ذيمر ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م اًمً م وىل٤مم  قمـ ذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿل وُمِم٤م   

ظ ًمذًمؽ إذا أٟمّمػ وم٢مٟمف ؾمٞمٕمٚمؿ أن ًمٚمٓمر ؼ اًمقاطمد وًمٚمروا ٦م ل اعم طمِ إطمٞم٤من

ُمع شمٚمؽ اعمٕم٤مٟم٤مة اقمت٤ٌمرًا يمثػمًال ومٙمٞمػ إذا اًمقاطمدة  اعمرو ٦م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ضم٤مءت ُمـ ـمر  قمدةل يمام هق طم٤مل هم٤مًم٥م أطم٤مد ٨م هذا اًمٙمت٤مب؟!.

وُمـ سم٤مب أومم أن ًمتّمحٞمح احلد ٨م ذم ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٕم٤ممل اًمقاطمد      

   .اقمت٤ٌمرًا يمٌػمًال ومٙمٞمػ وهم٤مًم٥م إطم٤مد ٨م مم٤م شمت٤مسمع قمغم شمّمحٞمحٝم٤م يمثػمون؟!

 ٤ٌمب قمغم ُمٍماقمٞمف.ومتح اًموهذا ُمـ دون 

ُمـ أن هذه اًمٗمْم٤مئؾ ذم ذم أواظمر اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مًم٨م ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف  األمر افثٚأ:

اجلٛمٚم٦م مم٤م شمقاوم٘م٧م اعمذاه٥م اوؾم ُمٞم٦م قمغم روا تٝم٤مل سمٛمختٚمػ ُمِم٤مرهب٤مل وًمٙمؾ 

 أؾم٤مٟمٞمدة اعمًت٘مٚم٦م وـمرىمف اعمتٜمققم٦مل وهق مم٤م  ز ده٤م ىمقةل و ٙمًقه٤م ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م. 

اسمـ اسمـ اجلقزيل وذم اًمٖم٤مًم٥م هؿ ُمـ أُمث٤مل  أن اعمْمٕمٗملم األمر افثٚفٞ:

 واًمذهٌل واسمـ يمثػم وُمـ شم٠مصمر هبؿ.شمٞمٛمٞم٦م 
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ل سم٤مًمقوع ٝمق ُمٕمرو  سم٤مًمتِمدد ذم احلٙمؿ قمغم إطم٤مد ٨موم ؾٖمٚ ابـ اجلقزي:

  ختٓمئتف وشمٕم٘مٌفل وُمـ ذًمؽ:شمت٤مسمع يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم ًمذا

 وأُم٤مواصٗم٤ًم اسمـ اجلقزي: ) (311 :14) اوؾم م شم٤مر خىمقل اًمذهٌل ذم  -

 احُلٍٚظ َٕد وال ادحدثغ،  وق ؾٔف فف ؾام وؾم٘مٞمٛمفل صحٞمحف قمغم اًمٙم م

  .ىمق ٦م طم٤ًمٟم٤مً  أطم٤مد ٨م اعمقوققم٤مت ذم ذيمر ورسمام. ..ادّززيـ

 يمت٤مب اجلقزي اسمـ صٜمػ: ىم٤مل اعمجدل سمـ أ د اًمًٞمػ ظمط ُمـ وٟم٘مٚم٧ُم 

 مل ومم٤م لواًمٕم٘مؾ ًمٚمٜم٘مؾ خم٤مًمٗم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م أطم٤مد ٨م ذيمره ذم وم٠مص٤مب اعمقوققم٤متل

 رواهت٤مل أطمد ذم اًمٜم٤مس سمٕمض سمٙم م أطم٤مد ٨م قمغم اًمقوع إـم   ومٞمف  ّم٥م

  ِمٝمد مم٤م احلد ٨م ذًمؽ وًمٞمس ًململ أو سم٤مًم٘مقيل ًمٞمس أو وٕمٞمػل وم ن: يم٘مقًمف

 وٓ إمج٤معل ٓ)و(  ؾمٜم٦م وٓ ًمٙمت٤مب ُمٕم٤مرو٦م وٓ خم٤مًمٗم٦م ومٞمف وٓ سمٌٓم ٟمفل اًم٘مٚم٥م

 .(وجمٚزؾٜ ظدوان و ذا روا ٦مل ذم اًمرضمؾ ذًمؽ يم م ؾمقى ُمقوقعل سم٠مٟمف طمج٦م

إذ ىم٤مل:  اعمّمٜمققم٦م ىمقل اًمًٞمقـمل ومٞمف يمام ذم أول ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًممزمو -

 إظمراج ُمـ ومٞمف وم٠ميمثر يمت٤مسم٤مً  اجلقزي اسمـ اًمٗمرج أسمق احل٤مومظ ذًمؽ ذم مجع )وىمد

 يمام اًمّمحٞمح وُمـ احلًـل وُمـ سمؾ اًمقوعل رشم٦ٌم إمم  ٜمحط مل اًمذي اًمْمٕمٞمػ

 وأشم٤ٌمقمف(. احلد ٨م قمٚمقم ذم اًمّم ح اسمـ وُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظل إئٛم٦م ذًمؽ قمغم ٟمٌف

 "اعمقوققم٤مت شمذيمرة"وىمقل اًمٕم ُم٦م حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  -

 اًمٌٚمدان ذم اؿمتٝمر أٟمف إًمٞمف سمٕمثٜمل شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف: )ومم٤م قمغم وهق  تحدث قمـ سم٤مقمثف 

 لوٟمحقه اجلقزي اسمـ يمت٤مب ُم٤مُمٝمؿإ أن وفمٜمل لوهمػمه اًمّمٖم٤مين ُمقوققم٤مت

 افُٚمِغ أؾٚوؾ مـ افًِامء تًٌَف حتك بٚفقوع احلُؿ دم ؾرطأ ىمد أٟمف وًمٕمٛمري

 .(ادتُٚشِغ افَٚسيـ ظذ ظئؿ رضر ؾٓق



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

ٟمٗمس ظم٤مص ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  ؿٚمٝموم وأمٚ ابـ تّٜٔٔ وافذ ٌل وابـ ـثر:

ل وًمٙمٜمل أؿمػم إؿم٤مرةل ًمٞمس هذا جم٤مل ذطمف لومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمً م

 وم٠مىمقل:

ُمـ  (313 :3) اعمٞمزان ًم٤ًمناسمـ طمجر ذم  قمـ ه ٟم٤مُم٤م ذيمر وم٘مد ؾمٌؼ تّٜٔٔ:أمٚ ابـ 

 مـ وـؿ ...ادىٓر بـا يقرد ٚ افتل األحٚديٞ رد دم افٌٚيٜ إػ افتحٚمؾأٟمف يمثػم 

ًٚ  دتفأ افراؾيض ـالم فتق غ مٌٚفٌٜ وٟمحقه ىمقل ل ت ظع تَْٔص إػ أحٕٔٚ

 .(71 :1) اًمٓم٤مًمع اًمٌدراحل٤مومظ اًمِمقيم٤مين ذم 

 اًمًٚمًٚم٦مرُمل إًم٤ٌمين ًمف سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م واًمتنع ذم اًمتْمٕمٞمػ ومٗمل   ْٚ:وأزيد 

 ل ُمقٓه ومٕمكم  ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ " (:1751قمٜمد خترجيف ًمٚمحد ٨م رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م

 . " قم٤مداه ُمـ قم٤مد و ل وآه ُمـ وال اًمٚمٝمؿ

 ُمـ إول اًمِمٓمر وٕمػ ىمد  شمٞمٛمٞم٦م سمـا اوؾم م ؿمٞمخ رأ ٧مىم٤مل إًم٤ٌمين: )

 ذم اًمٜم٤مدم٦م مٌٚفٌتف مـ وهذا! يمذب أٟمف ومزقمؿ  أظمر اًمِمٓمر وأُم٤م احلد ٨مل

 اًمٜمٔمر و دىمؼ لـمرىمٝم٤م جيٛمع أن ىمٌؾ األحٚديٞ تؤًػ تنظف دم ُمـ شم٘مد ري

 .(ومٞمٝم٤م

وم٠ميمتٗمل سمام ىم٤مًمف  اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين قمٜمف ذم يمت٤مسمف اًمروو٦م اًمٜمد ٦م  وأمٚ افذ ٌل:    

( وهق  تحدث قمـ طمد ٨م اًمٓمػم: )صمؿ هذا اًمذهٌل 111ذح اًمتحٗم٦م اًمٕمٚمق ٦م ) 

 أًمػ ذم ـمرىمف ضمزءًا(. ومٚ يًزى إفٔف مـ افْهُٛمع ٟم٘م٤مدشمفل 

 وٓ  ًٕمٜم٤م اوـم٤مًم٦م سم٠ميمثر ُمـ هذال وًمٚمًٌط واًمتٗمّمٞمؾ ُم٘م٤مم آظمر إن ؿم٤مء ار    

 شمٕم٤ممم.
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ومٚمق مل  ٙمـ  قمغم أىمؾ شم٘مد ر إٓ ُمٕمروم٦م أن هذه اًمٗمْم٤مئؾ واًمروا ٤متل  وأخرًا:    

ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦مل  دُ ٛمَ رهت٤م قمُ يمَ ًمٞم٧ًم صٜم٤مقم٦م صٗمق ٦مل وٓ دظمٞمٚم٦م جمقؾمٞم٦مل سمؾ ذَ 

 ُمـ أهؾ اًمًٜم٦مل وورد أيمثره٤م  سمٓمر  واعمح٘م٘ملمئٛم٦م إ يمثػم ُمـ وصححٝم٤م

 .يمثػمة

وهل أُمقر يم٤مٟم٧م ُمٖمٞم٦ٌم قمٚمٞمٜم٤مل ومٚم٘مد قمِمٜم٤م زُمٜم٤ًم ـمق ً  وٓ زًمٜم٤م وٟمحـ ٓ      

 لذم ُمرايمزٟم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦معمثؾ هذه اًمٗمْم٤مئؾ طمْمقرًا  ذيمر  ذم ُمٜم٤مسمرٟم٤مل أوٟمًٛمع 

إمم أؾمامقمٜم٤م ومٙم٤من  ٘مرر أهن٤م  جم٤مًمًٜم٤م اًمؽمسمق ٦مل وإن طمّمؾ وشمٜم٤مُمك رء ُمٜمٝم٤م وأ

 !ُمقوققم٤مت وظمراوم٤مت وٟمحق ذًمؽ

وهذا أىمقًمف ُمـ ؿم٤مهد ل يمثر قمٚمامئٜم٤م ومْمً  قمـ همػمهؿوٓزاًم٧م ُمٖمٞم٦ٌم قمٜمد أ   

احل٤مل واًمتجرسم٦مل ومٚمٙمؿ شم٤ٌمطمث٧م ُمع أوم٤موؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وسمٕمْمٝمؿ ىمد سمٚمغ ُمـ 

ويم٤من يمثػم ُمٜمٝمؿ  ٗم٤مضم١مون طملم  ٕمٚمٛمقن سم٠من احلد ٨م اًمٗم ين ُمروي  لاًمٙمؼم قمتٞم٤مً 

ذم ُمّم٤مدر ُمٕمتؼمةل ومْمً  قمـ أن  ٙمقن ىمد صححف مجع ُمـ أئٛم٦م احلد ٨م قمٜمد 

واًمّمٗمق ٦م  لًٜم٦مل سمٕمد أن يم٤مٟمقا  شمرسمقا قمغم أهن٤م ُمـ دؾم٤مئس اًمراومْم٦مأهؾ اًم

 وار اعمًتٕم٤من.وٓ وضمقد هل٤م إٓ ذم يمتٌٝمؿل واعمجقسل 
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 : افتٌْٔف افثٚمـ

ُم٤م  رُمك سمف  ٓمٚمؼ اًمٌٕمض اًمت٤ًمهؾ قمغم اوُم٤مم احل٤ميمؿل وىمد  ٖمٗمؾ قمـ أن 

وأٟمف همػم ُمً٘مط ذًمؽ هق سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر اًمذ ـ ذم زُمٜمفل أو ىمٌٚمفل ُمـ 

 ومٝمق ضمٝمٌذ يمٌػمل وٟم٤مىمد سمّمػمل وإُم٤مم ظمٌػمل وطم٤مومظ ظمٓمػم. ًمف ُمـ آقمت٤ٌمرل 

ٝمق إمم وهق إن صٜمػ ذم احلٙمؿ قمغم إطم٤مد ٨م وم -يم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦مطمتك إن إُم٤مُم٤ًم 

 ِمٝمد ًمٚمح٤ميمؿ سم٤مًمّمقاب ذم هم٤مًم٥م  -اعمت٤ًمهٚملم اعمتِمدد ـ أىمرب ُمٜمف إمم

 هم٤مًم٥م يم٤من وإنقمـ احل٤ميمؿ: ) (455 :1) اًمٗمت٤موى جمٛمقعأطمٙم٤مُمفل ومٞم٘مقل يمام ذم 

 لهمٚمٓمف  ٙمثر ياًمذ اًمث٘م٦م سمٛمٜمزًم٦م اعمّمححلم ذم هق ًمٙمـ لصحٞمح ومٝمق  ّمححف ُم٤م

 (.قمٚمٞمف أهمٚم٥م اًمّمقاب يم٤من وإن

وإن رضمً  همػم ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠مل ٓ  ٓم٤مًم٥م سم٠ميمثر ُمـ أن  ٙمقن صقاسمف 

 قمغم ظمٓمئف. ٤مً هم٤مًمٌ

 اعمًتدرر هذا : )ذم(134  :43) اوؾم م وٟمحق ذًمؽ ىمقل اًمذهٌل يمام ذم شم٤مر خ

 ذًمؽ جمٛمقع ًمٕمؾ أطمدمه٤مل  ذط قمغم يمٌػمة ومجٚم٦م ذوـمٝمامل قمغم واومرة مجٚم٦م

 وُم٤م قمٚمٞمفل أدًم٦م اًمٌمء سمٕمض وومٞمف ؾمٜمدهل صح مم٤م اًمُرسمع ٟمحق وومٞمف اًمٜمّمػل ٟمحق

ذًمؽ  سمٕمض وذم. شمّمح ٓ وواهٞم٤مت ُمٜم٤ميمػم ومٝمق اًمُرسمعل ٟمحق وهق سم٘ملل

 .ُمقوققم٤مت(

 قمغم ظمٓمئفل واًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م.ومّمقاب احل٤ميمؿ قمٜمد اًمذهٌل أ ْم٤ًم هم٤مًم٥م 
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 :33)وظمٚمص ذم  اًمٜمٝم٤م ٦م إمم ىمقًمف  اًمٜمٌ ء أقم م وىمد ىمرر ىمر ٤ًٌم ُمـ ذًمؽ ذم ؾمػم

 .وىلر رًا( قمٛم ً  و ٕمقز اظمتٍمشمفل ىمد ُمٗمٞمد يمت٤مب ومٝمق طم٤مل : )وسمٙمؾ(133

هق سمح٥ًم اضمتٝم٤مدمه٤مل وىمد ت٘مٞمٞمامن ُمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمذهٌلل اًمٝمذان ُمع ذًمؽ ومو

 ظم٤مًمٗمٝمام ومٞمف احل٤ميمؿ وهق أقمٚمؿ سم٤محلد ٨م ُمٜمٝمام قمٜمد اوٟمّم٤م . 

قمـ  (4 ص) ذم أوائؾ ُم٘مدُمتف ذم قمٚمقم احلد ٨م: اًمّم ح اسمـوىم٤مل اوُم٤مم 

 وم٤مٕومم لسمف اًم٘مْم٤مء ذم ُمت٤ًمهؾ اًمّمحٞمحل ذط ذم اخلٓمق واؾمع وهقاحل٤ميمؿ: )

 إئٛم٦مل ُمـ ًمٖمػمه ومٞمف ذًمؽ ٟمجد ومل سمّمحتفل طمٙمؿ ُم٤م: ومٜم٘مقل أُمره ذم ٟمتقؾمط أن

 نإ إٓ سمفل و ٕمٛمؾ سمف حيت٩م احلًـل ىمٌٞمؾ ُمـ ومٝمق اًمّمحٞمح ىمٌٞمؾ ُمـ  ٙمـ مل نإ

 (.وٕمٗمف شمقضم٥م قمٚم٦م ومٞمف فمٝمر

: ومّمؾ: )(73) احلد ٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم اعمقىمٔم٦موىم٤مل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف 

 جري ظم وم٢من: وٕمػ وٓ  قصمؼ مل ُمـ: ودوٟمف ل ْمٕمػ ومل يمثػم وصم٘مف ُمـ :اًمث٘م٦م

 اًمؽمُمذي ُمثؾ ًمف صحح وإن سمذًمؽل ُمقصمؼ ومٝمق اًمّمحٞمحلمل ذم هذا طمد ٨م

 :أطمقاًمف وم٠مىمؾ   لواحل٤ميمؿ يم٤مًمدارىمٓمٜملِّ  ًمف صحح وإن لأ ْم٤مً  ومجٞمد ظمز ٛم٦م واسمـ

ـُ  ًْ  .(طمد ثف طُم

 ذم اًم٘مقل ُم٘مٌقل إُم٤مم واحل٤ميمؿ: )(134 :1) اًمتٜمٙمٞمؾوىم٤مل اعمٕمٚمٛمل ذم 

 (.قمٚمٞمف  رضمح ُمـ خي٤مًمٗمف مل ُم٤م لواًمتٕمد ؾ اجلرح

)ُم٤م مل خي٤مًمٗمف ُمـ  رضمح قمٚمٞمف( ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سم٤محل٤ميمؿل سمؾ  ٕمؿ يمؾ أئٛم٦م  :وىمقًمف

 ٝمؿ ُم٤م مل خي٤مًمٗمف ُمـ   رضمح قمٚمٞمف.اًمقاطمد ُمٜم اجلرح واًمتٕمد ؾل ومٞم٘مٌؾ ىمقل
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وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل: )اًمٜم٤مس قمٞم٤مل قمغم احل٤ميمؿ ذم شم٤مر خ 

 ٟمٞم٤ًمسمقر(.

 وُم٘مّمقدي ًمٞمس ٟمٗمل أصؾ اًمت٤ًمهؾ قمٜمد احل٤ميمؿ سمؾ هق:

 قمغم قمدم إهدارهل وأن ذًمؽ قمٜمد ُمـ ىم٤مل سمف ًمٞمس هم٤مًم٤ًٌم قمٚمٞمف.اًمت٠ميمٞمد   -

واًمتذيمػم سمٛمٙم٤مٟم٦م اوُم٤مم احل٤ميمؿ وأٟمف ٓ  ٘مرب ُمٜمٝم٤م يمثػم ممـ ضم٤مء سمٕمدهل  -

 ومْمً  قمـ حمدصمل زُم٤مٟمٜم٤م.

ًمٗم ن هق ُمتِمدد سم٤مًمٜم٦ًٌم وأن اًمت٤ًمهؾ أُمر ٟمًٌل ومرب ُمت٤ًمهؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم  -

 ًمٕم ن.

 . ُمـ يم٤ٌمر اعمحدصملم  ٙم٤مد  ًٚمؿ ُمـ اًمت٤ًمهؾ أطمد يمام أٟمف ٓ -

 أقم م وأظمتؿ سمٜم٘مؾ صمٜم٤مء اًمذهٌل قمغم احل٤ميمؿ ذم سمدا ٦م شمرمجتف ًمف ُمـ يمت٤مسمف ؾمػم    

 ؿمٞمخ اًمٕم ُم٦مل اًمٜم٤مىمدل احل٤مومظل إذ وصٗمف سم٘مقًمف: )اوُم٤ممل (157 :33) اًمٜمٌ ء

 اعمحدصملم(.

اجلٝمد أيمؼم اًمؼميم٦مل أن  ٤ٌمرر ذم هذا  سم٠مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ إًمٞمف:ٟم٠ًمًمف شمٕم٤ممم 

 اًمٜمٗمعل و ت٘مٌٚمف أقمٔمؿ اًم٘مٌقلل إٟمف ضمقاد يمر ؿ ُمٕمٓم٤مء رطمٞمؿ. و ٜمٗمع سمف أشمؿ
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 األ ل انبللل ب

 ما ورد يف فضائل اآلل عنومًا

لوحيتثثثثويلعلثثثثثثثثىلللصلثثني:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم.  :افٍهؾ األول

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم :افٍهؾ افثٚأ
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لا فص لاألو 

لا صفيفنييلثالوردللثمم

 :(1361 :3دم صحٔح افٌخٚري )

(1) ‘٦م ل وُمٜم٘م٦ٌم وم٤مـمٛمصسم٤مب ُمٜم٤مىم٥م ىمراسم٦م رؾمقل ار  - 14 
اًمٜمٌل  سمٜم٧م

 :ص
 وأورد ىلتف اًمروا ٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

أرؾمٚم٧م إمم أ  سمٙمر  لأن وم٤مـمٛم٦م  :سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م :(3513ىمؿ )ر

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًم٘مراسم٦م  :... ومتٙمٚمؿ أسمق سمٙمر وم٘م٤ملصشم٠ًمًمف ُمػماصمٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل 

 أطم٥م إزم أن أصؾ ُمـ ىمراسمتل. صرؾمقل ار 

ذم أهؾ  صىم٤مل: ارىمٌقا حمٛمدًا  ت( سمًٜمده قمـ أ  سمٙمر3513ورىمؿ )     

 سمٞمتف. 

وذيمر اًمٌخ٤مري هٜم٤م روا تلم ذم وم٤مـمٛم٦مل ذم أطمدمه٤م ومْمٞمٚم٦م وهل اًمتل يمرره٤م ذم      

طمٞم٨م أٟمف ؾم٤مره٤م ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦مل وؾمٜمذيمره٤م هٜم٤مرل وٓ  ٔمٝمر ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ومْمٞمٚم٦م 

وذم اًمث٤مٟمٞم٦م: أهن٤م أول ُمـ  ٚمحؼ سمف  ُمرشملم: ذم إومم: أٟمف  ٛمقت ومٌٙم٧مل

 ومْمحٙم٧م.

 (:1883: 4ودم صحٔح مًِؿ  )

 :صسم٤مب ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل   -   3 
همداة وقمٚمٞمف ُمرط  ص: ظمرج اًمٜمٌل ل قم٤مئِم٦م سمًٜمده قمـ(  4141)   - 3

ُمرطمؾ
(2)

ُمـ ؿمٕمر أؾمقدل ومج٤مء احلًـ سمـ قمكم وم٠مدظمٚمفل صمؿ ضم٤مء احلًلم ومدظمؾ 

                                                             

 (‘( هٙمذا ىم٤مل اًمٌخ٤مري )1)

 سمؾ.او رطم٤مل صقر قمٚمٞمف اعمٜم٘مقش اعمقؿمك هق :اعمرطمؾو لُمروط مجٕمف يم٤ًمء :عمرط( ا4)
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 اللنوُ ُّقِّدُ اًِنوَب ﴿ُمٕمفل صمؿ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م وم٠مدظمٚمٝم٤مل صمؿ ضم٤مء قمكم وم٠مدظمٚمفل صمؿ ىم٤مل: 

 .﴾رَطفيِريا  ًَُّطَي قَكُنْ الفجَْْذِ أَىْ َ (1)الق لْشَ عَن ُنُ لُِْآفىِتَ

لوممالجاءلالا صفيفنيلمنلل ائلهم:

 :ص الح ػ١ٍُٙ ِغ إٌجٟـــــــاٌص

(  طمددصمٜم٤م آدم طمددصمٜم٤م ؿمدٕم٦ٌم 5333( رىمدؿ )4333: 5ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري )     

ٛمٕم٧م قمٌد اًمر ـ سمـ أ  ًمٞمغم ىم٤مل: ًم٘مٞمٜمل يمٕمد٥م سمدـ قمجدرة ؾمطمدصمٜم٤م احلٙمؿ ىم٤مل: 

 أهدي ًمؽ هد ٦م؟ أٓوم٘م٤مل: 

ظمرج قمٚمٞمٜم٤م وم٘مٚمٜم٤م:  د٤م رؾمدقل ار ىمدد قمٚمٛمٜمد٤م يمٞمدػ ٟمًدٚمؿ قمٚمٞمدؽ صإن اًمٜمٌل      

ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل: )ىمقًمدقا اًمٚمٝمدؿ صدؾ قمدغم حمٛمدد وقمدغم آل حمٛمددل يمدام 

حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمدام صٚمٞم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ  ٞمد جمٞمد. اًمٚمٝمؿ سم٤مرر قمغم 

 .سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ  ٞمد جمٞمد (

(113( رىمؿ )315: 1وهق أ ْم٤ًم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ )
 

 تٌْٔف:

ًا قمغم اعمٕمٚمؼ قمغم يمت٤مب ؾمٞمػ ار ُمًتٜمٙمر اًمٗمقزانوُمـ قمج٥م  ىمقل ص٤مًمح     

 ُم طمٔم٦م: ًمٙمـ ار أُمر سم٤مًمّم ة قمٚمٞمفطملم أو٤م  يمٚمٛم٦م )وآًمف( ذم اًمّم ة: ) 

ؾِق ترـٝ افزيٚدة فُٚن  ( عَلَْْوِ ًَصَلِّوٌُا رَضْلِْوًب  َلٌُّامم: )ىمقًمف شمٕم٤موطمده ذم 

 .)اًمتِمٝمد   ٕٟمف إٟمام ورد ذم اأحًـ

دار اًمٙمت٤مب  ( 15ص )ار  ؾمٞمػ ار قمغم ُمـ يمذب قمغم أوًمٞم٤مءاٟمٔمر يمت٤مب 

 (.4)ه٤مُمش ل واًمًٜم٦م

                                                             

 ؾ.قمٛم ُمـ ُمًت٘مذر ًمٙمؾ اؾمؿ اًمرضمس :إزهري ىم٤مل( 1)        
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ُم٤م أفمـ أطمدًا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واو امن ؾمٌؼ اًمٗمقزان ذم أن قمدم ز ٤مدة أؿقل: 

 هق إطمًـل ومٌئس ُم٤م اسمتدع!   ص أل ذم اًمّم ة قمغم اًمٜمٌل

وُم٤م زقمٛمف ُمـ أن اًمّم ة قمغم أل ورد ذم ظمّمقص اًمتِمٝمدل  رده       

 .(ىمد قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ ومٙمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ؟) :إـم   اًمروا ٦م

 وُمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ أن: )(133 :1ؾمٌؾ اًمً م  )وىم٤مل اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم        

 لطمذ  ًمٗمظ أل ُمـ اًمّم ة يمام  ٘مع ذم يمت٥م احلد ٨م ًمٞمس قمغم ُم٤م  ٜمٌٖمل

وم٠مضم٧ٌم أٟمف ىمد صح قمٜمد أهؾ احلد ٨م سم  ر ٥م يمٞمٗمٞم٦م  ويمٜم٧م ؾمئٚم٧م قمٜمف ىمد امً 

٤من ذم عم٤م يم اويم٠مهنؿ طمذومقه٤م ظمٓم٠م شم٘مٞم٦م لوهؿ رواهت٤م صاًمّم ة قمغم اًمٜمٌل 

صمؿ اؾمتٛمر قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ أظمر  لاًمدوًم٦م إُمق ٦م ُمـ  ٙمره ذيمرهؿ

 (.ًمألول وم  وضمف ًمف

 واًمٖمر ٥م احل٤مرض أؾمئٚم٦م قمغم اعمجٞم٥م وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم ىلٗم٦م    

 اًمٚمٝمؿ: ص اًمٜمٌل ُمع قمٚمٞمٝمؿ اًمّم ة اًمٜمٌقة: سمٞم٧م أهؾ ومْم٤مئؾ : )وُمـ(43 ص)

 ذم وٟمذيمره٤م يمتٌٜم٤م ذم ٟمٙمتٌٝم٤م ار سمحٛمد وٟمحـ حمٛمدل آل وقمغم حمٛمد قمغم صؾ

 : ٘مقل اًمِم٤مومٕمل واوُم٤مم ظمٓمٌٜم٤مل

ٌُّؿ اهلل رشقل بٔٝ يٚأ ؾ)  إٔزفف رآننافَ دم اهلل مـ ؾرض...   ح

 (.صالة فف ال ظُِٔؿ يهّؾ  مل مـ  ... إُٔؿ افَدر ظئؿ مـ ـٍٚـؿ
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ا ثانيلا فص   

ليلا صفيفنيثال فحلممال يسللثم

 أِبْ ِٓ االخزالف:

( سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس 1715( رىمؿ )134: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 ىم٤مل: م

أمٚن أل ؾ األرض مـ افٌرق، وأ ؾ بٔتل  افْجقم: صىم٤مل رؾمقل ار  

ؾ٘ ا خٚفٍتٓٚ ؿٌِٜٔ مـ افًرب اختٍِقا ؾهٚروا حزب  ،االختالفأمٚن ألمتل مـ 

 . إبِٔس

  .ومل خيرضم٤مه لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد

افْجقم أمٚن )سمٚمٗمظ:  ص اًمٜمٌل ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع قمـذم اًم٤ٌمب روا ٦م قمـ و

اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع  ذيمره٤م (أل ؾ افًامء، وأ ؾ بٔتل أمٚن ألمتل

  )وإؾمٜم٤مده طمًـ(.وىم٤مل:  (337: 4اًمّمٖمػم )

 ورُمز ًمف اًمًٞمقـمل سم٤محلًـ ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم.

 ل ُمٜمٝم٤م:سمٜمحق ًمٗمظ روا ٦م ؾمٚمٛم٦م وذم اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى

 اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ:  رواه٤م أ د سمـ طمٜمٌؾ  ذم ت قمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 (.1115 رىمؿ ) (371 :4)

(ل 3373رىمؿ ) (133 :4) اعمًتدرر: رواه٤م احل٤ميمؿ ذم ت قمـ ضم٤مسمرو

  .خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح وىم٤مل احل٤ميمؿ:

 (.5343رىمؿ ) (517 :3) اعمًتدرر: رواه٤م احل٤ميمؿ ذم تاعمٜمٙمدروقمـ 
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 :اٌؼٍٛٞ اٌفبؼّٟ إٌضًثشوخ 

ىمددد  :صاًمٜمٌددل  طمددلم ؾمددئؾ (5333( رىمددؿ )4333: 5ذم صددحٞمح اًمٌخدد٤مري )

قمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمًٚمؿ قمٚمٞمؽ ومٙمٞمدػ ٟمّمدكم قمٚمٞمدؽ؟ ىمد٤مل: )ىمقًمدقا اًمٚمٝمدؿ صدؾ قمدغم 

افِٓنؿ بنٚرك حمٛمد وقمغم آل حمٛمدل يمام صٚمٞم٧م قمغم آل إسمدراهٞمؿ إٟمدؽ  ٞمدد جمٞمدد. 

 .( إٕؽ محٔد جمٔدظذ حمّد وظذ آل حمّد ـام بٚرـٝ ظذ آل إبرا ٔؿ 

(113( رىمؿ )315: 1وهق أ ْم٤ًم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ )
 

: اًمٚمٝمؿ سم٤مرر ومٞمٝمامل وسم٤مرر ووم٤مـمٛم٦م ًمٕمكم صسمر دة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار ـ وقم     

 .قمٚمٞمٝمامل وسم٤مرر هلام ذم ٟمًٚمٝمام

(: )وأظمرج 53: 3احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ) قمٜمفىم٤مل 

 (.بًْد جٔداًمدوٓ  ذم اًمذر ٦م اًمٓم٤مهرة 

رواه اًمٓمؼماين واًمٌزار... ىم٤مل: )و (335: 3)جٛمعاعماهلٞمثٛمل ذم  وذيمره

 ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قمٌد اًمٙمر ؿ سمـ ؾمٚمٞمط ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن(.

 رواه: )(1 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 (.صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين

 (131: 4طمجر ذم خمتٍم زوائد اًمٌزار )وىمد ذيمر روا ٦م اًمٌزار احل٤مومظ اسمـ 

 .طمًـ ُمتّمؾ ه٤م إؾمٜم٤مدصم٘م٤متل ورضم٤مهل٤م مجٞمع ذيمرأن و

 :اليــػصّخ ِٓ اٌع اٌزّضه ثُٙ

وومٞمف احلد ٨م اعمِمٝمقر سمحد ٨م اًمث٘مٚململ وؾمٜم٘متٍم هٜم٤م قمغم ذيمر روا ٤مشمف 

 :اًمتل ٟمّم٧م قمغم أن اًمتٛمًؽ هبؿ ُمٜمج٤مة ُمـ اًمْم لل وصححٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ
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إأ ؿد ترـٝ ؾُٔؿ مٚ إن أخذتؿ بف فـ توِقا: يٚ أهيٚ افْٚس : )ص ىم٤مل

 .(ـتٚب اهلل وظسيت أ ؾ بٔتل

( سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد 3733( رىمؿ )334: 5رواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )

ز د سمـ أرىمؿل وطمذ ٗم٦م سمـ ىم٤مل: وذم اًم٤ٌمب قمـ أ  ذرل وأ  ؾمٕمٞمدل وو لار

 أؾمٞمد. 

 (. 3113( رىمؿ )311 :3وصححف إًم٤ٌمين سمِمقاهده ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )

( سمًٜمده قمـ ز د سمـ 1577( رىمؿ )113: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهروو

احلٙمؿ قمغم احلد ٨م ىمٌؾ أن  ًقىمف سم٘مقًمف: )صحٞمح قمغم  لسبَّ ىمدو لتأرىمؿ 

 .ذـمٝمام(

إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد خمتٍم اوُم٤مم اًمٌقصػمي ذم وذيمر          

قمـ قمكم  (3333رؿؿ ) ـْٝ مقاله ؾًع مقاله:بٚب ؾّٔـ  (:131: 3اًمٕمنمة )

 .(بًْد صحٔح رواه إؾمح٤م ل وىم٤مل: )تسمـ أ  ـم٤مًم٥م 

( وىم٤مل: 454: 1ذيمر احلد ٨م أ ْم٤ًم احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م)و

  )هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح(.

 وصححف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م.

  اًمٕمامل يمٜمزذم  وٟم٘مؾ اعمت٘مل اهلٜمدي شمّمحٞمحف قمـ اسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي

 .وٛمـ سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م (1351) رىمؿ

( وىم٤مل وهق  ٕمدد 33111رىمؿ ) توأورده أ ْم٤ًم وٛمـ سم٤مب ومْم٤مئؾ قمكم 

 (.وصحح أُم٤مًمٞمف ذم واعمح٤مُمكم قم٤مصؿ أ  واسمـ ضمر ر واسمـ راهق ف اسمـُمـ رواه: )

 اعمجٞم٥م وممـ صحح احلد ٨م اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل يمام  ٔمٝمر ُمـ يمت٤مسمف ىلٗم٦م

 وهمػمه.  (34 ص)  واًمٖمر ٥م احل٤مرض أؾمئٚم٦م قمغم
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 ُ ػٍٝ إٌبس:ــــرذش٠ّٙ

إن ؾٚضّٜ أحهْٝ ؾرجٓٚ، ؾحرم اهلل  ريتٓٚ ظذ ) :صىم٤مل رؾمقل ار 

 . (افْٚر

( سمًٜمده قمـ قمٌد ار سمـ 1743( رىمؿ )135: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهرو

 هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل ومل خيرضم٤مه.   ىم٤مل:و تُمًٕمقد 

 : )روى(51 :11)  اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾوىم٤مل 

 اسمـ قمـ واحل٤ميمؿ واًمٕم٘مٞمكم قمدي واسمـ واًمٓمؼماين " ومقائده " ذم و ٤مم اًمٌزار

قمٜمفل  آظمر ـمر ؼ ُمـ قم٤ًميمر واسمـ " اًمزهر " ُمًٜمد ذم ؿم٤مهلم واسمـ ُمًٕمقد

 شمٕم٤ممم ار ريض - قم٤ٌمس اسمـ قمـ ثَٚت رجٚفف بًْد " اًمٙمٌػم " ذم واًمٓمؼماين

 قمز - ار ومحرُمٝم٤م ومرضمٝم٤م أطمّمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م إن ": ىم٤مل ص ار رؾمقل أن - قمٜمٝمام

 واحلًلم ًمٚمحًـ هذا: يمر ٥م اسمـ ىم٤مل: اًمٕم٘مٞمكم زاد " اًمٜم٤مر قمغم وذر تٝم٤م - وضمؾ

 ُمٕمذسمؽ همػم - وضمؾ قمز - ار إن: ًمٗمظ وذمل ُمٜمٝمؿ – وضمؾ قمز - ار أـم٤مع وعمـ

 .وًمدر وٓ

 ؾمئؾ - قمٜمف شمٕم٤ممم ار ريض - اعمد ٜمل ُمقؾمك سمـ قمكم آُم٤مم أن اخلٓمٞم٥م وروى

- قمٜمٝمام شمٕم٤ممم ار ريض - واحلًلم سم٤محلًـ ظم٤مص هذا: وم٘م٤مل احلد ٨م هذا

 سم٤مًمقوع قمٚمٞمف واحلٙمؿ لاحلًـ مـ ؿريٛ شْده احلد ٨م هذا أن اًمّمقاب :تٌْٔف.

 آطم٤مد ٨م ذم اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائد " يمت٤م  ذم ذًمؽ قمغم اًمٙم م سمًٓم٧م يمام ظمٓم٠م

 .(" اعمقوققم٦م
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ىم٤مل: ىم٤مل  ت( سمًٜمده قمـ أٟمس 1713( رىمؿ )133: 3وذم اعمًتدرر )

وظدأ ريب دم أ ؾ بٔتل مـ أؿر مْٓؿ بٚفتقحٔد ويل بٚفٌالغ أن  :صرؾمقل ار 

 . ال يًذهبؿ

 .(ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: ) هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

 ."ٓ شمٕمذب وٓ وًمده٤م"ىل٧م قمٜمقان:  ًمث٤مًم٨مذم اًم٤ٌمب ا ٞم٠ميتواٟمٔمر ُم٤م ؾم

 :ص ت إٌجٟــــــــٌذ دجُٙ

؛ دٚ يٌذوـؿ مـ ًّٕف، وأحٌقأ بحٛ اهلل،  أحٌقا اهلل) :صىم٤مل رؾمقل ار  

 .(وأحٌقا أ ؾ بٔتل حلٌل

( رىمؿ 134: 3ًتدرر )احل٤ميمؿ ذم اعم و (3733( رىمؿ )331: 5اًمؽمُمذي )رواه  

  .قمـ اسمـ قم٤ٌمس( 1713)

 . ومل خيرضم٤مههذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل  :احل٤ميمؿ وىم٤مل

  وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص: صحٞمح.

 .(353 :4) اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼاسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم  وصححف

 ُ ألٍٟ٘:ــُ خ١شوــخ١شو

  " خرـؿ خرـؿ أل ع مـ بًدي " :صىم٤مل رؾمقل ار      

 .قمـ أ  هر رة( 5341رىمؿ ) (331 :11)رواه أسمق ٕمغم 

رواه أسمق  ٕمغم ): (15147( رىمؿ )477: 3ذم جمٛمع اًمزوائد ) ىم٤مل اهلٞمثٛملو

 .(ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 (.1315وأورده اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م )
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 ػذَ افزشاق اٌؼزشح ػٓ اٌمشآْ:

إأ تٚرك ؾُٔؿ خٍِٔتغ: ـتٚب اهلل ظز وجؾ حٌؾ ممدود ) :صىم٤مل رؾمقل ار 

وظسيت أ ؾ بٔتل،  -أو مٚ بغ افًامء إػ األرض  -مٚ بغ افًامء واألرض 

 . (وإهنام فـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظع احلقض

( سمًٜمده قمـ ز د سمـ 1573( رىمؿ )113: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهرو

 .تأرىمؿ 

 سمٓمقًمف.  ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم :وىم٤مل

 احلد ٨م )ومٝمذا وىم٤مل:( 13 : 5) أصم٤مر ُمِمٙمؾ ورواه اًمٓمح٤موي ذم ذح       

 ومٞمف(. رواشمف ُمـ أطمد ذم ٕطمد ـمٕمـ ٓ لاوؾمٜم٤مد صحٞمح

صمؿ ىم٤مل: )ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد  (413: 5اسمـ يمثػم ذم  اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م ) وٟم٘مٚمف

 ار اًمذهٌل: وهذا طمد ٨م صحٞمح(.

اوُم٤مم صدر اًمد ـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٚمٛمل اعمٜم٤موي ذم يمت٤مسمف : هوذيمر

( وىم٤مل: )رواه 313: 5ذم ختر ٩م أطم٤مد ٨م اعمّم٤مسمٞمح ) يمِمػ اعمٜم٤مه٩م واًمتٜم٤مىمٞمح

 اًمؽمُمذي ذم اعمٜم٤مىم٥مل وؾمٜمده ضمٞمد(.

 ورواه أ د وهمػمهل قمـ ز د سمـ صم٤مسم٧م.

رواه أ د وإؾمٜم٤مده ) :(11357( رىمؿ )453: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )وىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 .(ضمٞمد

ًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم اًمّمحٞمح اعموىم٤مل 

 )صحٞمح ًمٖمػمه(.: (413)
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 إؾمٜم٤مده طمًـ ًمٖمػمه(.): اًمِمٞمخ ويص ار وىم٤مل حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕ د

( ٟم٘مٚمف قمٜمف صحٞمح طمًـ طمد ٨م وهذا) وىم٤مل اوُم٤مم حمٛمد سمـ إؾمح٤م :

 قمٜمد طمد ثف قمـ ُم٤مدة )قمؽم(. (414 :1) اًمٚمٖم٦م هتذ ٥مإزهري ذم 

ورُمز  اًمًٞمقـمل حلد ٨م ز د سمـ صم٤مسم٧م سم٤مًمّمح٦م ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم رىمؿ 

(4331.) 

( خمرضم٤مً ًمٚمحد ٨م وذايمرًا 11: 3وىم٤مل احل٤مومظ اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مد ر )

درضمتف: ) طمؿ ـم٥م قمـ ز د سمـ صم٤مسم٧م ( ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف ُمقصم٘مقنل ورواه 

 أ ْم٤ًم أسمق  ٕمغم سمًٜمد ٓ سم٠مس سمف(.

(: )ورضم٤مًمف 711: 1ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )أ ْم٤ًم وىم٤مل اعمٜم٤موي 

 ُمقصم٘مقن(.

إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد خمتٍم وىم٤مل اوُم٤مم اًمٌقصػمي ذم 

رواه أسمق سمٙمر سمـ أ  ؿمٞم٦ٌم وقمٌد سمـ  ٞمدل  ) :(3373رىمؿ ) (131: 3اًمٕمنمة )

 .(رواشمف صم٘م٤متو

)وأظمرضمف  (:133: 4اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ) وىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم

 (.وشْده ال بٖس بف... أ د ذم ُمًٜمده

...( صحٔحٜ )وذم روا ٦م   :(353: 4) ُمقـمـ آظمر ُمـ اًمّمقاقمؼ وىم٤مل ذم

  ومذيمره٤م.

(: )وهذا  333وىم٤مل اًمِمٞمخ سمره٤من اًمد ـ احلٚمٌل ذم يمت٤مسمف اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م )

 ورد سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤مح وطم٤ًمن(.  طمد ٨م صحٞمح
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 :ف١ُٙ ِٓ ١ٌش فٟ غ١شُ٘

ٌْٕٔٚ خر األٌٕٔٚء و ق أبقك، وصٓٔدٕٚ خر ًمٗم٤مـمٛم٦م:  صىم٤مل رؾمقل ار 

افنٓداء و ق ظؿ أبٔؽ محزة، ومْٚ مـ فف جْٚحٚن يىر هبام دم اجلْٜ حٔٞ صٚء 

و ق ابـ ظؿ أبٔؽ جًٍر، ومْٚ شٌىٚ  ذه األمٜ احلًـ واحلًغ ومهٚ ابْٚك، 

 .ومْٚ ادٓدي

 .ت ( قمـ أ  أ قب31رىمؿ ) (75 :1) اًمّمٖمػم اعمٕمجؿ رواه اًمٓمؼماين ذم       

رواه اًمٓمؼماين ) (:11333( رىمؿ )431: 3اًمزوائد )ذم جمٛمع وىم٤مل اهلٞمثٛمل        

 .(ذم اًمّمٖمػم وومٞمف ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع وهق وٕمٞمػ وىمد وصمؼ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 :ال دخٛي ٌٍجٕخ إال ثذجُٙ

قمـ اًمٜمٌل ُمـ  ي(: )وىمد رو134: 43)ىم٤مل اوُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

يدخِقن اجلْٜ حتك وافذي ٍٕز بٔده ال أٟمف ىم٤مل قمـ أهؾ سمٞمتف:  وجقه حًٚن

 (.حيٌقـؿ مـ أجع

 :ال دخٛي ٌإل٠ّبْ إال ثذجُٙ

 (:3331رىمؿ ) (35 :1) قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدررروى احل٤ميمؿ ذم        

 طم٤مزم سمـ أ د صمٜم٤م لسم٤مًمٙمقوم٦م اًمِمٞم٤ٌمين دطمٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أسمق أظمؼمين

 أ  قمـ إقمٛمش قمـ ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد صمٜم٤م لاًمٌجكم ـمر ػ سمـ حمٛمد صمٜم٤م لاًمٖمٗم٤مري

 ت اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس قمـ اًم٘مرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ اًمٜمخٖمل ؾمؼمة

 ذًمؽ ومذيمرٟم٤م لطمد ثٝمؿ ومٞم٘مٓمٕمقن  تحدصمقن وهؿ ىمر ش ُمـ اًمٜمٗمر كٟمٚم٘م يمٜم٤م: ىم٤مل

 ىمٓمٕمقا أهكم ُمـ اًمرضمؾ رأوا وم٢مذا  تحدصمقن أىمقام سم٤مل ُم٤م: وم٘م٤مل ص ار ًمرؾمقل

  .وفَرابتل تًٚػ هلل حيٌٓؿ حتك اإليامن رجؾ ؿِٛ يدخؾ ال واهلل لطمد ثٝمؿ
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 ار قمٌد قمـ ز ٤مد أ  سمـ  ز د طمد ٨م ُمـ  ٕمر  طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 قمـ ومْمٞمؾ اسمـ طمد ٨م ُمـ اًمِم٤مهد هذا طمّمؾ وم٢مذا لاًمٕم٤ٌمس قمـ احل٤مرث سمـ

  .سم٤مًمّمح٦م ًمف طمٙمٛمٜم٤م إقمٛمش

 :ٚدننننزي أيب بـ يزيد حديٞ أمٚ و

 لاًمّمدٖم٤مين إؾمدح٤م  سمـ حمٛمد صمٜم٤م  ٕم٘مقب سمـ حمٛمد اًمٕم٤ٌمس أسمق ومحدصمٜم٤مه - 3331 

 سمدـ ار قمٌد قمـ ز ٤مد أ  سمـ  ز د قمـ ظم٤مًمد أ  سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ قمٌٞمد سمـ  ٕمكم صمٜم٤م

 ًم٘مدل إذا ار رؾمدقل  د٤م :ىمٚمد٧م: ىمد٤مل ت اعمٓمٚمد٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس قمـ احل٤مرث

: ىمد٤مل لٟمٕمرومٝمد٤م ٓ سمقضمدقه ًم٘مقٟمد٤م ًم٘مقٟمد٤م وإذا لسم٤مًمٌِم٤مؿم٦م ًم٘مقا لسمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝم٤م ىمر ش

 رجنؾ ؿِنٛ يندخؾ ال بٔنده حمّند ٍٕنس وافنذي :ىم٤مل صمؿ لؿمد داً  همْم٤ٌمً  ومٖمْم٥م

 .وفرشقفف هلل حيٌُؿ حتك اإليامن

 :ىم٤ملو (3753رىمؿ ) (354 :5) اًمؽمُمذيوُمـ ـمر ؼ  ز د سمـ أ  ز ٤مد رواه 

 .صحٞمح طمًـ طمد ٨م هذا

وأورده اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد وٛمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل اظمت٤مره٤م ذم يمت٤مسمف 

 (.174رىمؿ )  "اعمخت٤مرة إطم٤مد ٨م"

وم٘م٤مل سمٕمد أن ذيمر روا ٦م  (335) اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط اىمتْم٤مءوىمقاه اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

 وًمف ؾمٞمام ٓ شم٘مد رل يمؾ قمغم سم٤محلد ٨م ىم٤مئٛم٦م احلج٦م وم٢من: ) ز د سمـ أ  ز ٤مد

 .( ُمٕمٜم٤مه شم١م د ؿمقاهد

 وصح: )(353 :4) اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼوىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم 

 ...( ومذيمر اًمروا تلم اًم٤ًمسم٘متلم.ىمر ِم٤مً  إن ار رؾمقل  ٤م :ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس أن

: 1وىم٤مل اًمِمٞمخ ظم٤مًمد سم٤مسمٓملم ذم ىل٘مٞم٘مف ًمٙمت٤مب اؾمتج ب ارشم٘م٤مء اًمٖمر  )

 (: إؾمٜم٤مده طمًـ سمِمقاهده.331
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ٕطم٤مد ٨م اًمِمٞمقخ اًمث٘م٤مت ٕ   فخترجيوصححف اًمنم ػ طم٤مشمؿ اًمٕمقين ذم 

 (.11)سمٙمر إٟمّم٤مري: رىمؿ 

 ال ٠ٕمؽغ صججُٙ ٚٔضجُٙ ٠َٛ اٌم١بِخ:

ٔٚمٜ ـؾ شٌٛ وًٕٛ إال شٌٌل يَْىع يقم افَ": صرؾمقل ار  ىم٤مل

 ."وًٌٕل

 ( ُمـ طمد ٨م قمٛمر4335رىمؿ ) (15 :3) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿرواه اًمٓمؼماين ذم 

 .ت

رواه اًمٓمؼماين ذم ) :(15113( رىمؿ )473: 3ذم جمٛمع اًمزوائد ) ىم٤مل اهلٞمثٛملو

ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم احلًـ سمـ ؾمٝمؾ وهق  لإوؾمط واًمٙمٌػم سم٤مظمتّم٤مر

 .(صم٘م٦م

( ُمـ 11341رىمؿ ) (413 :11) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿورواه أ ْم٤مً اًمٓمؼماين ذم 

 طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس.

 .(رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت) :(15141رىمؿ )ذم اعمجٛمع ىم٤مل اهلٞمثٛمل و

ومام سمٕمدل  (151: 4ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )وىمد أورد اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

صمؿ طمد ٨م قمٛمر هذا ضم٤مء (: )153: 4سمٕمض أًمٗم٤مظ روا ٦م قمٛمر اًم٤ًمسم٘م٦مل صمؿ ىم٤مل )

 قمـ مج٤مقم٦م آظمر ـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يم٤معمٜمذر واسمـ قم٤ٌمس واسمـ اًمزسمػم واسمـ قمٛمر.

  (.وإشْٚده صٚفحىم٤مل اًمذهٌل: 

  واًمٖمر ٥م احل٤مرض أؾمئٚم٦م قمغم اعمجٞم٥م وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم ىلٗم٦م 

 مل ٕٟمٜمل سمْمٕمٗمفل أىمقل يمٜم٧م وىمد صحٞمح طمد ٨م )وهق :قمـ احلد ٨م (11ص)
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 وم٢مٟمف اًمزُمـل هذا ذم ُمًت٘مٞماًم  يم٤من ُمـ أن قمغم  دل احلد ٨م وهذا ـمرىمفل أؾمتققم٥م

 احلد ٨م(. هذا  ِمٛمٚمف

 اعمٕمجؿرواه٤م اًمٓمؼماين ذم ت ىمٚم٧م وذم اًم٤ٌمب أ ْم٤ًم قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م

ؾمت٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان ار  ٓء(ل ومٝمق13731رىمؿ ) (47 :41) اًمٙمٌػم

ؿ رووا هذا احلد ٨مقمٚمٞمٝم
(1)

.
 

                                                             

 هذه ذم ذيمر مم٤م قمٚمؿ :شمٜمٌٞمف: )(153 :4)  اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم  (1)

 سمٞمتف ٕهؾ طمثف ُمـ أظمر أطم٤مد ٨م ذم ُم٤م  ٜم٤مومٞمف وٓ لإًمٞمف آٟمت٤ًمب ٟمٗمع قمٔمٞمؿ إطم٤مد ٨م

 ...سم٤مًمت٘مقى هق إٟمام اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم إًمٞمف اًم٘مرب وأن لوـم٤مقمتف واشم٘م٤مئف ار ظمِمٞم٦م قمغم

 ؿمٞمئ٤مً  ٕطمد  ٛمٚمؽ ٓ أٟمف :افًِامء مـ وؽره افىزي ادحٛ ؿٚفف ـام ادْٚؾٚة ظدم ووجف       

 اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م أُمتف ومجٞمع أىم٤مرسمف ٟمٗمع  ٛمٚمٙمف وضمؾ قمز ار ًمٙمـ لرضاً  وٓ ٟمٗمٕم٤مً  ٓ

 ر ٤مً  ًمٙمؿ أن همػم ":سم٘مقًمف إًمٞمف أؿم٤مر يمام ُمقٓه ًمف  ٛمٚمٙمف ُم٤م إٓ  ٛمٚمؽ ٓ ومٝمق لواخل٤مص٦م

  "سمٌ هل٤م ؾم٠مسمٚمٝم٤م

   ُم٤م همػم ُمـ ٟمٗمز سمٛمجرد أي "ؿمٞمئ٤مً  ار ُمـ قمٜمٙمؿ أهمٜمل ٓ ":ىمقًمف ُمٕمٜمك ويمذا            

  .ُمٖمٗمرة أو ؿمٗم٤مقم٦م ٟمحق ُمـ ار سمف   ٙمرُمٜمل

  ٙمقٟمقا أن قمغم واحلرص لاًمٕمٛمؾ قمغم واحل٨م لاًمتخق ػ عم٘م٤مم رقم٤م ٦م سمذًمؽ وظم٤مـمٌٝمؿ 

 ٟمقع إدظم٤مل إمم إؿم٤مرة ر ف طمؼ إمم أوُم٠م صمؿ لوظمِمٞمتف ار شم٘مقى ذم طمٔم٤مً  اًمٜم٤مس أومم

  .قمٚمٞمٝمؿ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 سمٖمػم اجلٜم٦م ىمقم إدظم٤مل ذم  ِمٗمع وسم٠مٟمف ل ٜمٗمع إًمٞمف آٟمت٤ًمب سم٠من قمٚمٛمف ىمٌؾ هذا :وؿٔؾ

 (.اًمٜم٤مر ُمـ ىمقم وإظمراج آظمر ـ درضم٤مت ورومع لطم٤ًمب

: واقمٚمٛمقا أٟمف ًمـ  دظمؾ أطمد ُمٜمٙمؿ اجلٜم٦م صؿمٌٞمف سم٘مقًمف  ص وهذا اًمٙم م ُمٜمف أؿقل:

 ←"ار سمر تف سمٕمٛمٚمفل ىمٞمؾ: وٓ أٟم٧م  ٤مرؾمقل ار؟ ىم٤مل: وٓ أٟم٤م إٓ أن  تٖمٛمدين
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 :ػٍٝ ِضزذً اٌؼزشح ٌؼٕخ اهلل ٚأٔج١بئٗ

فًْٓؿ اهلل وـؾ ٌٕل جمٚب: ادُذب بَدر  ،شتٜ فًْتٓؿ) :صىم٤مل رؾمقل ار    

اهلل، وافزائد دم ـتٚب اهلل، وادتًِط بٚجلزوت يذل مـ أظز اهلل ويًز مـ أ ل 

 (.اهلل، وادًتحؾ حلرم اهلل، وادًتحؾ مـ ظسيت مٚ حرم اهلل، وافتٚرك فًْتل

 وىمد ضم٤مء قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل ُمٜمٝمؿ: قمكمل وقم٤مئِم٦مل وقمٛمرو اًمٞم٤مومٕمل:   

  .(3311( رىمؿ )571: 4رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )  :تًـ ظعؾ

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هٙمذا طمدصمٜم٤مه أسمق قمكمل  ًمف إؾمٜم٤مد صحٞمح. و

 .(114( رىمؿ )31: 1واه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )ر :لظـ ظٚئنٜ و   

)ىم٤مل احل٤ميمؿ(: ىمد اطمت٩م اًمٌخ٤مري سمٕمٌد اًمر ـ سمـ أ  اعمقالل وهذا طمد ٨م 

 صحٞمح اوؾمٜم٤مد وٓ أقمر  ًمف قمٚم٦مل ومل خيرضم٤مه. 

 وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص: صحٞمحل وٓ أقمر  ًمف قمٚم٦م.

                                                                                                                                   

أن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ  ٖمٜمل ؿمٞمئ٤ًمل أو أٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م ًمفل يمٞمػ وىمد  ؾِٔس ادَهقد مْف: ←

 ىم٤مل رسمٜم٤م: )يمٚمقا واذسمقا هٜمٞمئ٤ًم سمام أؾمٚمٗمتؿ ذم إ ٤مم اخل٤مًمٞم٦م( وىم٤مل: ) سمام يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن(.

 قمدم آقمتامد قمٚمٞمفل أو آهمؽمار سمف بؾ ادَهقد: 

 ."ٓ أُمٚمؽ ًمٙمؿ ُمـ ار ؿمٞمئ٤مً  "و ىمقًمف:  "ار ؿمٞمئ٤مً ٓ أهمٜمل قمٜمٙمؿ ُمـ "ومٙمذًمؽ ىمقًمف: 

يمدؾ ؾمد٥ٌم وٟمًد٥م ُمٜم٘مٓمدع  دقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م إٓ  "وىمد فمـ سمٕمْمٝمؿ شمٕم٤مرض طمد ٨م:   ذا:

 [.111اعم١مُمٜمقن:]{  اَل أًَضَبةَ ثَْْنَيُنْ ٌَّْهَئِآٍ}ُمع ىمقًمف شمٕم٤ممم:  "ٟمًٌل وؾمٌٌل

إٓ أٟمدف  ًدتثٜمل ُمدـ وٓ شمٕم٤مرضل وم٢من احلد ٨م  ٘مرر ُم٤م ذيمرشمف أ ٦م اًمنمد ٗم٦مل و ١ميمددهل 

 وٟمًٌف. ص ذًمؽ اًمٕمٛمقم ظمّمقص ؾم٥ٌم اًمٜمٌل
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سمفل  قمـ قم٤مئِم٦مسمًٜمده  (7111( رىمؿ )111: 1ذم اعمًتدرر  )رواه أ ْم٤مً و

 . (ومل خيرضم٤مهيل هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مر)وىم٤مل: 

وىمد ذيمر اهلٞمثٛمل طمد ٨م قم٤مئِم٦م ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع 

 :اًمٗمقائد

  :ؾٖمٚ ادقوع األول   

( وىم٤مل: )رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػمل وومٞمف قمٌٞمد ار سمـ قمٌد اًمر ـ 145: 1ومٗمل )

سمـ ُمقه٥مل ىم٤مل  ٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: ومٞمف وٕمػل ووٕمٗمف حيٞمك سمـ ُمٕملم ذم روا ٦م 

ووصم٘مف ذم أظمرىل وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ص٤مًمح احلد ٨مل ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمنل ورضم٤مًمف 

 .(رضم٤مل اًمّمحٞمح

  :وأمٚ ادقوع افثٚأ   

وىم٤مل: )رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمطل ورضم٤مًمف صم٘م٤متل وىمد صححف (113: 7ومٗمل )

 اسمـ طم٤ٌمن(.

 (.5713( رىمؿ )31: 13ىمٚم٧م: هق  ذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )

 (.1331طمد ٨م رىمؿ ) اًمّمٖمػم اجل٤مُمعذم  بٚفهحٜورُمز اًمًٞمقـمل هلذا احلد ٨م 

  :17) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ رواه اًمٓمؼماين ذم :تًلننننحديٞ ظّرو افٔٚؾ ـمو    

 (.اعمًت٠مصمر سم٤مًمٗملءوزاد ؾم٤مسمٕم٤ًم هق: ) (13777رىمؿ ) (13

طمد ٨م رىمؿ  اًمّمٖمػم اجل٤مُمعذم  بٚحلًـورُمز اًمًٞمقـمل هلذا احلد ٨م     

(1313.) 

قمـ (113: 4اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ) اعمٜم٤موي ذم احل٤مومظوىم٤مل 

 : )وإؾمٜم٤مد طمًـ(.ُمـ ـمر ؼ اًمٞم٤مومٕمل احلد ٨م
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 (.صحٞمح) :ىم٤ملأٟمف  اًمد ٚمٛملقمـ  (31 :1)  اًم٘مد ر ومٞمضوٟم٘مؾ اعمٜم٤موي ذم 

  أ ْم٤مً  وصح: )(513 :4) اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم  وىم٤مل

احلد ٨م سمروا ٦م اًمًت٦م  ...( وذيمرجم٤مب ٟمٌل ويمؾ ار وًمٕمٜمٝمؿ ًمٕمٜمتٝمؿ ؾمت٦م :ىم٤مل أٟمف

 واًمًٌٕم٦م.

 :ِجغعُٙ فٟ إٌبس ِّٙب رؼجذ

 اهلل أدخِف إال أحد افٌٔٝ أ ؾ يٌٌوْٚ ال بٔده ٍٕز وافذي :ص ار رؾمقل ىم٤مل

 .افْٚر

 ؾمٕمٞمد أ  قمـ ( سمًٜمده1717رىمؿ ) (134 :3) اعمًتدرراحل٤ميمؿ ذم  رواه

  .خيرضم٤مه ومل لُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذا : ىم٤ملل ت اخلدري

( وٟم٘مؾ طمٙمؿ 4133وذيمره اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م رىمؿ )

 احل٤ميمؿ قمٚمٞمف وىم٤مل: )وهق يمام ىم٤مل(.

 .(337: 4اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )وصححف 

 ( 135: 15حٞمحف )ص أ ْم٤ًم اسمـ طم٤ٌمن وم٠مورده٤م ذماًمروا ٦م  وصحح

 إؾمٜم٤مده طمًـ.حم٘مؼ اسمـ طم٤ٌمن ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: وىم٤مل ل  (3373رىمؿ )

سمقب هل٤م اسمـ سمٚم٤ٌمن ذم شمرشمٞمٌف ٕطم٤مد ٨م اسمـ طم٤ٌمن سم٘مقًمف: )ذيمر إجي٤مب و

 (. صاخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر عمٌٖمض أهؾ سمٞم٧م اعمّمٓمٗمك 

 فَل ثؿ ،صٚم و ؾهذ وادَٚم افرــ بغ صٍـ رجالً  أن ؾِق)وذم روا ٦م: 

 (.افْٚر دخؾ حمّد بٔٝ أل ؾ مٌٌض و ق اهلل

  ار قمٌدد قمدـ( سمًدٜمده 1714رىمدؿ ) (131: 3) اعمًتدرررواه٤م احل٤ميمؿ ذم  

 ومل لُمًددٚمؿ ذط قمددغم صددحٞمح طمًددـ طمددد ٨م هددذال وىمدد٤مل: ب قمٌدد٤مس سمددـ



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم: اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل ل وىم٤ملخيرضم٤مه

 .(135: 4اوُم٤مم اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ) وصححٝم٤م

 وضم٤مسمر ريض ار قمٜمٝمؿ. ٤مب روا ٤مت أظمرى قمـ احلًـ سمـ قمكملوذم اًمٌ 

 ُ٘ رس٠زٗ:١ٌُٚٙ، ٚػصجزُٙ، ٚلص إٌجٟ

)وأظمرج اًمدارىمٓمٜمل أن  (:151: 4ىم٤مل اوُم٤مم اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )

إٔندـؿ بٚهلل  ؾ ؾُٔؿ أحد أؿرب قمٚمٞم٤ًم  قم اًمِمقرى اطمت٩م قمغم أهٚمٝم٤م وم٘م٤مل هلؿ: 

ه ًٕٚءه وًٕٚءإػ رشقل اهلل دم افرحؿ مْل؟ ومـ جًِف ًٍٕف وأبْٚءه أبْٚءه 

 .احلد ٨م  ..الؽري؟ ؿٚفقا: افِٓؿ 

جؾ جًؾ  ريٜ ـؾ ٌٕل دم صٌِف، وإن اهلل إن اهلل ظز و وأظمرج اًمٓمؼماين: 

 . تًٚػ جًؾ  ريتل دم صِٛ ظع بـ أيب ضٚفٛ

وأظمرج أسمق اخلػم احل٤ميمٛمل وص٤مطم٥م يمٜمقز اعمٓم٤مًم٥م ذم سمٜمل أ  ـم٤مًم٥م: أن  

 قمٚمٞم٤ًم دظمؾ قمغم اًمٜمٌل وقمٜمده اًمٕم٤ٌمس ومًٚمؿ ومرد قمٚمٞمف اًمً مل وىم٤مم ومٕم٤مٟم٘مف وىمٌؾ

ُم٤م سملم قمٞمٜمٞمفل وأضمٚمًف قمـ  ٛمٞمٜمفل وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس: أىلٌف؟ ىم٤مل:  ٤م قمؿ وار ر 

إن اهلل ظز وجؾ جًؾ  ريٜ ـؾ ٌٕل دم صٌِف، وجًؾ  ريتل أؿمد طم٤ًٌم ًمف ُمٜملل 

 دم صِٛ  ذا
(1)

 . 

                                                             

 "اؾمتج ب ارشم٘م٤مء اًمٖمر  "ٙمت٤مسمف ( أورد اًمًخ٤موي هذه اًمروا ٦م واًمتل ىمٌٚمٝم٤مل وهمػمه٤م ومٞم1)

  ( صمؿ ىم٤مل: ) وسمٕمْمٝم٤م  ٘مقي سمٕمْم٤ًم(.511: 4)

(: )وىمد يمٜم٧م ؾمئٚم٧م 145 -141: 4)  "إضمقسم٦م اعمروٞم٦م"ذم يمت٤مسمف  وىم٤مل اًمًخ٤موي أ ْم٤مً  

 قمـ هذا احلد ٨م وسمًٓم٧م اًمٙم م قمٚمٞمف وٟمٌٝم٧م أٟمف ص٤مًمح ًمٚمحج٦م(.
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إٕف إ ا ـٚن يقم افَٔٚمٜ دظل افْٚس بٖشامء أمٓٚهتؿ شسًا زاد اًمث٤مين ذم روا تف: 

 . ذا و ريتف، ؾ٘هنؿ يدظقن بٖشامء آبٚئٓؿ؛ فهحٜ والدهتؿمـ اهلل ظِٔٓؿ إال 

ـؾ بْل أم يْتّقن إػ ظهٌٜ، إال  و)أظمرج( أسمق  ٕمغم واًمٓمؼماين أٟمف ىم٤مل:

وفد ؾٚضّٜ ؾٖٕٚ وفٔٓؿ، وإٔٚ ظهٌتٓؿ
(1)

 . 

،ًٚ وىمقل اسمـ اجلقزي سمٕمد أن أورد ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؾ  وفف ضرق يَقي بًوٓٚ بًو

اعمتٜم٤مهٞم٦م: إٟمف ٓ  ّمحل همػم ضمٞمدل يمٞمػ ويمثرة ـمرىمف رسمام شمقصٚمف إمم درضم٦م 

قمـ قمٛمر أٟمف ظمٓم٥م أم يمٚمثقم ُمـ قمكم وم٤مقمتؾ سمّمٖمره٤مل وسم٠مٟمف  صحاحلًـل سمؾ 

أقمده٤م ٓسمـ أظمٞمف ضمٕمٗمرل وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م أردت اًم٤ٌمءةل وًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

٥م  ٜم٘مٓمع  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤م ظم  ؾمٌٌل وٟمًٌلل ويمؾ سمٜمل أٟمثك  ٘مقل: يمؾ ؾم٥ٌم وٟمً

 (.وم٤مـمٛم٦مل وم٢مين أٟم٤م أسمقهؿ وقمّمٌتٝمؿ قمّمٌتٝمؿ ٕسمٞمٝمؿ ُم٤م ظم  وًمد

 : (13 ص) اعمقوققم٤مت شمذيمرةوىم٤مل اًمٕم ُم٦م حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل ذم 

 وأٟم٤م أسمقهؿ أٟم٤م وم٢مين وم٤مـمٛم٦م وًمد إٓ أسمٞمٝمؿ قمّم٦ٌم إمم  ٜمتٛمقن آدم سمٜمل يمؾ)

 .ووٕمػ إرؾم٤مل ومٞمف "قمّمٌتٝمؿ

 لصٚمٌف ذم ٟمٌل يمؾ ذر ٦م ضمٕمؾ شمٕم٤ممم ار إن": رومٕمف ضم٤مسمر قمـ صٚ د فف وفُـ    

  . ًبًوٚ يَقي وبًوٓؿ "قمكم صٚم٥م ذم ذر تل ضمٕمؾ شمٕم٤ممم ار وإن

 .(سمف ص ٓظمتّم٤مصف دًمٞمؾ وومٞمف لسمجٞمد ًمٞمس  ّمح ٓ أٟمف اجلقزي اسمـ وىمقل
 

 

 

                                                             

( قمددـ روا دد٦م 443( رىمددؿ ) 135: 4ىمدد٤مل اًمًددخ٤موي ذم اؾمددتج ب ارشم٘مدد٤مء اًمٖمددر  ) ( 1)

 اًمٓمؼماين: )ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن(.
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 ِضٍُٙ وّضً صف١ٕخ ٔٛح ٚوجبة دؽخ:

(:سمًٜمده أن أسم٤م ذر ىم٤مل و هق 3314( رىمؿ )373: 4)روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر 

٤م ُمـ قمرومتؿل وُمـ أٟمٙمرين وم٠مٟم٤م آظمذ سم٤ٌمب اًمٙمٕم٦ٌم:  ٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ قمرومٜمل وم٠مٟم

مثؾ أ ؾ بٔتل مثؾ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٌٓٚ   ٘مقل: صذر ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار أسمق

 . ٕجٚ، ومـ ختِػ ظْٓٚ ؽرق

 .ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ  

( سمًٜمده قمـ أ  ذرر 43رىمؿ ) (133 ص) اًمٌٚمداٟمٞم٤متورواه اًمًخ٤موي ذم يمت٤مسمف 

 ومـ ٕجٚ رـٌٓٚ مـ ،ٕقح ؿقم دم ٕقح شٍْٜٔ ـّثؾ ؾُٔؿ بٔتل أ ؾ مثؾسمٚمٗمظ: 

 .إهائٔؾ بْل دم حىٜ بٚب ومثؾ ، ِؽ ظْٓٚ ختِػ

 (.طمًـ طمد ٨م هذاوقم٘م٥م اًمًخ٤موي سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف: )

  ومـ أفٍٚطف:

( سمًٜمده قمـ 5371( رىمؿ )35: 3اعمٕمجؿ إوؾمط ) اًمٓمؼماين ذمُم٤م رواه         

إٟمام ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ُمثؾ  : ٘مقل صؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار  :أ  ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

إٟمام ُمثؾ أهؾ سمٞمتل ومٞمٙمؿ ُمثؾ  لُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤م وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م همر  لؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح

 . سم٤مب طمٓم٦م ذم سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ دظمؾ همٗمر ًمف

وم٘مد روي ُمـ ـمر ؼ قمدة ُمـ  :شًٔد وإوٚؾٜ إػ ضريؼ أيب  ر وأيب

وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽل وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقعل وقمٌد  لاًمّمح٤مسم٦مل هؿ: قمكمل  واسمـ قم٤ٌمس

 .ل ومٝمذه صمامن ـمر ذم اًمٙمٜمك ًمٚمدوٓ  ل وأسمق اًمٓمٗمٞمؾار سمـ اًمزسمػم

وىمد ىمقاه مجع ُمـ أهؾ  لصواظمتٚمػ ذم صح٦م احلد ٨م اعمرومقع إمم اًمٜمٌل 
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 :اًمٕمٚمؿل ُمٜمٝمؿ

 ُمًٚمؿ يمام ؾمٌؼ. احل٤ميمؿ وم٘مد صححف قمغم ذط 

 ذم اؾمتج ب ارشم٘م٤مء اًمٖمر يمام ؾمٌؼل وٟمز د ىمقًمف واحل٤مومظ اًمًخ٤موي  

 )وسمٕمض هذه اًمٓمر   ٘مقي سمٕمْم٤ًم(. :(131: 4)

واًمًٞمقـمل وم٘مد رُمز ًمف سم٤محلًـ ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم طمد ٨م رىمؿ  

(3134.) 

(: )وضم٤مء ُمـ 115: 4إذ ىم٤مل ذم اًمّمقاقمؼ ) واوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل 

 ـمر  قمد دة  ٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم(.

(: )وصح طمد ٨م: إن أهؾ سمٞمتل ُمثؾ ؾمٗمٞمٜم٦م 447وىم٤مل ذم ذح اهلٛمز ٦م ) 

 ٟمقح ُمـ ريمٌٝم٤م ٟمج٤مل وُمـ ختٚمػ قمٜمٝم٤م هٚمؽ(.

ل ؾمتج باًمًخ٤موي آ ظم٤مًمد سم٤م سمٓملم ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مبواًمِمٞمخ  

 ومراضمٕمف.

 وممـ ؿقى احلديٞ ـام ييٓر مـ احتجٚجف بف: 

( إذ 1353ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم احلد ٨م رىمؿ ) "اًمنم ٕم٦م "ضمري ذم يمت٤مسمف أاوُم٤مم 

 وشمٕمٚمؼ وشمقٓهؿل اًمٓمٞمٌلم ص ار رؾمقل سمٞم٧م أهؾ أطم٥م وُمـ) ىم٤مل: 

 اعمًت٘مٞمؿ واًمٓمر ؼل اًمقاوح٦م اعمحج٦م قمغم ومٝمقل سم٠مدهبؿ وشم٠مدبل سم٠مظم ىمٝمؿ

 ُمثؾ سمٞمتل أهؾ ُمثؾ: » ص اًمٜمٌل ىم٤مل يمامل اًمٜمج٤مة ًمف و رضمكل اًمرؿمٞمد وإُمر

 (.شهٚمؽ قمٜمٝم٤م ختٚمػ وُمـل ٟمج٤م ريمٌٝم٤م ُمـل واًمً م اًمّم ة قمٚمٞمف ٟمقح ؾمٗمٞمٜم٦م
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 سم٤مًمتٛمًؽ أُمتف ص اًمٜمٌل أُمر ذيمر سم٤مبذيمر ذًمؽ ىل٧م سم٤مب قمٜمقن ًمف سمد )     

 ُم٤م قمغم واًمتٛمًؽ سمٞمتف أهؾ وسمٛمح٦ٌم ص رؾمقًمف وسمًٜم٦م وضمؾ قمز ار سمٙمت٤مب

 .(احلًٜم٦م اجلٛمٞمٚم٦م ـمر ٘متٝمؿ قمـ اًمتخٚمػ قمـ واًمٜمٝمل احلؼ ُمـ قمٚمٞمف هؿ

قمٌد ار سمـ فم٤مومر سمـ قمٌد ار وىمد أقمٚمٛمٜمل سمٕمض إوم٤موؾ أن اًمِمٞمخ           

ًمٚمح٤مومظ  "اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمثامٟمٞم٦م"اًمذي طم٘مؼ يمت٤مب اًمِمٝمري 

ومجِٜ افَقل أّن حديٞ أيب  ّر (: )443: 13 )ذماسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ىم٤مل 

 .٤مًمر ٤مضسم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مل دار اًمٕم٤مصٛم٦م ( أظِؿ بىرؿف، واهلل حًـ

 وىمد سمحث٧م قمـ اًمٜمًخ٦م ضمٝمدي ٕىل٘مؼ سمٜمٗمزل ومٚمؿ أفمٗمر هب٤مل ومٚمٞمحرر.

ُمـ ىمقل اوُم٤مم قمكم أ ْم٤ًم روي  وىمدل   ص هذا قمـ احلد ٨م اعمرومقع إمم اًمٜمٌل

 ( رىمؿ374: 3) فل رواه قمٜمف اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمتسمـ أ  ـم٤مًم٥م 

(: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مو ٦م سمـ هِم٤مم ىم٤مل: صمٜم٤م قمامر قمـ إقمٛمش قمـ اعمٜمٝم٤مل قمـ 34115(

إٕام مثِْٚ دم  ذه األمٜ ـًٍْٜٔ ٕقح، وـٌٚب قمٌد ار سمـ احل٤مرث قمـ قمكم ىم٤مل: 

  .حىٜ دم بْل إهائٔؾ

 ل وًمف طمٙمؿ اًمرومع ومٛمثؾ هذا اًمٙم م ٓ  ٘م٤مل سم٤مًمرأي.وؾمٜمده طمًـ
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 ٠زاد إٌبس ػٓ اٌذٛض ٌُٙ:

 صمقسم٤من وقمـ (:13173رىمؿ ) (335 :11) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعذم   

 ٕرضهبؿ إين لسمٞمتل ٕهؾ اًمٜم٤مس قمٜمف أذود طمقيض: ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

  .شمرومض طمتك هذه سمٕمّم٤مي

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل أطمدمه٤م ورضم٤مل لسم٢مؾمٜم٤مد ـ اًمٌزار رواهىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

 

 :تٌْٔف

ًمٞمس اعمراد يمدام ومٝمدؿ سمٕمْمدٝمؿ: أن اًمنمدب ُمدـ احلدقض طمٙمدر قمدغم أهدؾ اًمٌٞمد٧م 

 ٞمٝمؿ دون سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس اعم١مُمٜملم! وطمٍم قمٚم

 بؾ ادراد: 

شمنم ٗمٝمؿ سم٤مًمٌدء هبؿ ىمٌؾ همػمهؿا وم٢من اًمٜم٤مس ذم ذهبؿ قمغم درضم٤مت 

  وُمراشم٥مل وٓ  نمسمقن دومٕم٦م واطمدةل إٟمزآً ًمٚمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ.

 ُمًٚمؿ صحٞمحوُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ شم٘مد ؿ أهؾ اًمٞمٛمـ قمغم همػمهؿل ومٗمل  

 حقيض فًٌَر إأ :ىم٤مل ص ار ٟمٌل أن صمقسم٤من قمـ( 4311) رىمؿ (1733 :1)

 .يرؾض حتك بًهٚي أرضب افّٔـ أل ؾ افْٚس أ ود
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 :ثٕٜٚٔ ؾٚئدة

 ذود اًمٜم٤مس قمـ احلقض ًمٞمنمب أهؾ سمٞمتف أوًٓل وذم   ص ورد هٜم٤م أن اًمٜمٌل

 ذود أ ْم٤ًم ًمٞمنمب أهؾ اًمٞمٛمـ أوًٓ   صطمد ٨م ُمًٚمؿ أٟمف 

أو سمٕمده وأطمدث  ص ًمّمحٞمحلم ذم ذود سمٕمض ُمـ صح٥م اًمٜمٌلضم٤مء ذم او

(: )طمتك إذا 3415أن اًمذائد همػمهل وذم سمٕمض روا ٤مت اًمٌخ٤مري رىمؿ ) ارشمد

 وسمٞمٜمٝمؿ(  سمٞمٜملُمـ قمرومتٝمؿ ظمرج رضمؾ 

 ذود ريض ار قمٜمف وذم روا ٤مت قمٜمد احل٤ميمؿ واًمٓمؼماين وهمػممه٤م أن قمٚمٞم٤ًم  

 اعمٜم٤موم٘ملم قمـ احلقض

 ومٙمٞمػ اجلٛمع؟

 لم اًمٜمٌلاًمّمحٞمحلم واًمتل ٟمّم٧م قمغم ظمروج رضمؾ سماًمتل ذم  روا ٤متاًموم٠مُم٤م 

قمـ طمقوفل وم٢مذا وٛمٛمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ُم٤م ورد قمٜمد احل٤ميمؿ  وأصح٤مسمف  ذودهؿ ص

 ٛمٙمـ   ذود اعمٜم٤موم٘ملم قمـ احلقضريض ار قمٜمف واًمٓمؼماين وهمػممه٤م ُمـ أن قمٚمٞم٤ًم 

 اًم٘مقل سم٠من ذًمؽ اًمرضمؾ هق قمكم؟

 ذود اًمٜم٤مس قمـ احلقض  صورد هٜم٤م أن اًمٜمٌل  ُم٤مومٞمٌ٘مك اجلٛمع سملم هذا وسملم 

 ًمٞمنمب أهؾ سمٞمتف أوًٓل وذم طمد ٨م ُمًٚمؿ أٟمف  ذود أ ْم٤ًم ًمٞمنمب أهؾ اًمٞمٛمـ
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 :٠موضمفسم  ٛمٙمـ اجلٛمعو

وقمكم ريض ار قمٜمف  تٕم٤موٟم٤من و تٙم٤مُم نل  ص وم٤مًمٜمٌل :٤مًم٘مقل سمتٕمدد اًمذائد ـسم

ىمقل  (131ظم٤مص٦م وىمد ورد ذم سمٕمض اًمروا ٤مت يمام ذم اًمًٜم٦م ًمٚمخ ل رىمؿ )

 زم قمغم قم٘مر طمقيض( ٟم٤مً )أٟم٧م قمق ًمٕمكم: صاًمٜمٌل 

 ذود  ص : اًمتٛمًؽ سم٠مًمٗم٤مظ اًمروا ٤متل وم٤مًمٜمٌلو ٛمٙمـ ذم ىلد د ذًمؽ اًمتٕم٤مون

 -ورديمام  –سمٞمتفل وٕهؾ اًمٞمٛمـل وقمكم قمٚمٞمف اًمً م ٕهؾ  – ورد يمام –اًمٜم٤مس 

 . ذود اعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمد ـ

 : ومثٛم٦م ُمرطمٚمت٤من:و ٛمٙمـ اًم٘مقل

 عمٜم٤موم٘ملم واعمرشمد ـ وذًمؽ ُمـ ىمٌؾ قمكم قمٚمٞمف اًمً مذود ا ادرحِٜ األوػ:

شمنم ٗم٤ًم  سمٕمْمٝمؿسمٕمض اعم١مُمٜملم ًمٞمٌدأ د اسمٕمد سم٘م٤مء اعم١مُمٜملم  ذ ادرحِٜ افثٕٜٚٔ:

 ومٞمٌدأ سم٠مهؾ سمٞمتف صمؿ سم٠مهؾ اًمٞمٛمـل وهٙمذا. ص وذًمؽ اًمذود ُمـ اًمٜمٌلوشمٙمر اًمل 

ام هق و ٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمذائد اعم٤ٌمذ ذم اجلٛمٞمع هق قمكم قمٚمٞمف اًمً م يم

ومألن  اص ُمٜمّمقص اًمروا ٤متل وُم٤م ورد ُمـ اًمٌٕمض ُمـ ٟم٦ًٌم ذًمؽ إمم اًمٜمٌل

 ىل٧م اًمٜمٌلقمٚمٞمف اًمً م هق اًمذي ذومف سمذًمؽ وأذن ًمفل وٕن قمٚمٞم٤ًم  ص اًمٜمٌل

و ٗمٕمؾ سم٠مُمرهل وهق ُمـ ىمٌٞمؾ ٟم٦ًٌم إُمر إمم احل٤ميمؿ ُمثً  واًمٗم٤مقمؾ سمٕمض  ص
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ضمٜمقدهل ومٞم٘م٤مل ومٕمؾ احل٤ميمؿ يمذا وؾمجـ احل٤ميمؿ وىمتؾ احل٤ميمؿ واًمٗم٤مقمؾ اعم٤ٌمذ 

 .ضمٜمقدهل وصح٧م اًمٜم٦ًٌم إًمٞمف عم٤م يم٤من هق أُمر أو أذن أطمد

واًمٗم٤مقمؾ اعم٤ٌمذ هق سمٕمض ظمٚم٘مفل  لوُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ سمٕمض ُم٤م  ٜم٥ًم إمم ار شمٕم٤ممم

 : وُمـ ذًمؽ

ىم٤مل شمٕم٤ممم: )ىمؾ وأقمقاٟمف وم٤معم٤ٌمذ ًم٘مٌض اًمٜمٗمس هق ُمٚمؽ اعمقت  : شمقذم إٟمٗمس

وىم٤مل شمٕم٤ممم: )شمقومتف رؾمٚمٜم٤م وهؿ ٓ   تقوم٤ميمؿ ُمٚمؽ اعمقت اًمذي ويمؾ سمٙمؿ(

  ٗمرـمقن(

ار  تقرم إٟمٗمس طملم ُمقهت٤م...(ل ًمؽ ىم٤مل: )وأذن وأُمر هق ار شمٕم٤ممم وًمذ 

  وار شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وأطمٙمؿ.
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 انبللل ب انث ني

أهالنكساء  ئمما ورد يف فضا

 االل
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لاءثثثثثثثثثثثثالا كسثديثح

 .قمٜمد ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف وىمد ؾمٌؼ ذم اًم٤ٌمب إول

 اسض ػُٕٙ فئٟٔ ػُٕٙ ساض:

وىمد سمًط ؿمٛمٚم٦مل ومجٚمس قمٚمٞمٝم٤م هق  صأٟمف دظمؾ قمغم اًمٜمٌل  تقمكم  قمـ      

سمٛمج٤مُمٕمف ومٕم٘مد قمٚمٞمٝمؿ صمؿ  صوقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلمل صمؿ أظمذ اًمٜمٌل 

  "افِٓؿ ارض ظْٓؿ ـام إٔٚ ظْٓؿ راض  "ىم٤مل: 

 (.5511رىمؿ ) (313 :5) إوؾمط اعمٕمجؿرواه اًمٓمؼماين ذم 

رضم٤مًمف رضم٤مل ) (:11333( رىمؿ )437: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )وىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 .(اًمّمحٞمحل همػم قمٌٞمد سمـ ـمٗمٞمؾ وهق صم٘م٦مل يمٜمٞمتف أسمق ؾمٞمدان

 :صٚي ِٓ ٠ذخً اٌجٕخ ِغ إٌجٟ أ

أن أول مـ يدخؾ اجلْٜ إٔٚ  صىم٤مل:أظمؼمين رؾمقل ار  تقمـ قمكم        

 . احلًـ واحلًغ ؿِٝ: يٚ رشقل اهلل ؾّحٌقٕٚ؟ ؿٚ ل: مـ ورائُؿوؾٚضّٜ و

ىم٤مل: صحٞمح اوؾمٜم٤مد  و (1743( رىمؿ )131: 3ذم اعمًتدرر )رواه احل٤ميمؿ 

 ومل خيرضم٤مه. 

 :ص فٟ ِىبْ ٚادذ ِغ إٌجٟ

يًْل نن إأ و إيٚك و  ذا افْٚئؿ وم٘م٤مل:  لقمغم وم٤مـمٛم٦م  صاًمٜمٌل دظمؾ        

 ًٚ  . فٍل مُٚن واحد يقم افَٔٚمٜ نن يًْل احلًـ و احلًغ ننو مهٚ  نن ظِٔ

( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد 1331( رىمؿ )117: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهرو

  ومل خيرضم٤مه: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل ىم٤ملول تاخلدري 

 وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص: صحٞمح. 
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ذم جمٛمع اًمزوائدد قمٜمد أ د واًمٌزارل ىم٤مل اهلٞمثٛمل قمٜمف  تقمكمسمٜمحقه قمـ و

وذم إؾمٜم٤مد أ د ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع وهق خمتٚمدػ ومٞمدفل )(: 11331( رىمؿ )433: 3)

 .(وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أ د صم٘م٤مت

 . (3313رىمؿ ) اًمروا ٦م اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م صححو        

 ُمقؾمك ريض ار قمٜمٝمؿ.اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى قمـ أ  هر رةل وأ  وذم 

 اٌض١بدح ػٍٝ أً٘ اٌجٕخ:ٌُٙ 

وأبقمهٚ ، ب أ ؾ اجلْٜاحلًـ واحلًغ شٔدا صٌٚ) :صرؾمقل ار  ىم٤مل      

 (.أؾوؾ مْٓام

 :وىمد ضم٤مء قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م    

( 1773رىمؿ ) (134 :3) اعمًتدرر: رواه احل٤ميمؿ ذم تمْٓؿ ابـ مًًقد      

 ومل اًمز ٤مدة هبذه صحٞمح طمد ٨م هذااحل٤ميمؿ: )وىم٤مل  "ُمٜمٝمام ظمػم وأسمقمه٤م "سمٚمٗمظ:

  (خيرضم٤مه

 .صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

: وىمد ؾم٤مىمف احلٙمؿ يمِم٤مهد قمغم روا ٦م اسمـ ُمًٕمقد تومْٓؿ ابـ ظّر      

   اًم٤ًمسم٘م٦م.

: 3) ذم جمٛمع اًمزوائدوىمد ىم٤مل قمـ روا تف اهلٞمثٛمل  :تحذيٍٜ مْٓؿو      

وومٞمف قمٌد ار سمـ قم٤مُمر أسمق إؾمقد ل اًمٓمؼماينرواه )(: 15137( رىمؿ )433

 .(وذم قم٤مصؿ سمـ هبدًم٦م ظم   لوسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا لٛمل ومل أقمرومفاهل٤مؿم

ذم جمٛمع وىمد ىم٤مل قمـ روا تف اهلٞمثٛمل  :تومْٓؿ مٚفؽ بـ احلقيرث     

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٛمران سمـ أسم٤من ) :(15133( رىمؿ ) 431: 3اًمزوائد )

 .(وٕمٞمٗم٤من وىمد وصم٘م٤مًمؽ سمـ احلًـ ومه٤م ٤موُم
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ذم جمٛمع اًمزوائد وىمد ىم٤مل قمـ روا تف اهلٞمثٛمل  :ت ومْٓؿ ؿرة بـ إيٚس     

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٌد اًمر ـ سمـ ز ٤مد سمـ أٟمٕمؿ : )(15133( رىمؿ )433: 3)

  (.وومٞمف ظم   وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

قمـ روا ٦م ىمرة:  (1143 :1) ًمٚمٛمٜم٤موى اًمّمٖمػم اجل٤مُمع سمنمح اًمتٞمًػموذم 

 (.طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد)

 وذم اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى ومٞمٝم٤م وٕمػل ُمٜمٝم٤م:أىمقل:     

 .قم٤ًميمر واسمـ لاخلٓمٞم٥م ٤مأظمرضمٝم: ت قمغمقمـ 

 .قم٤ًميمر اسمـ أظمرضمٝم٤م: ت أٟمسوقمـ 

ًٚ.ؾٓذه روايٚت يَقي بًوٓ  ٚ بًو

      (.3341طمد ٨م رىمؿ ) اًمّمٖمػم اجل٤مُمعرُمز اًمًٞمقـمل ًمٚمحد ٨م سم٤مًمّمح٦م ذم ىمد و

 .(733رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م و ذم اًمًٚمًٚم٦م  لوهق ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضم٦م ًمألًم٤ٌمين

 واٟمٔمر ُم٤م أوردٟم٤مه ذم سم٤مب ومْم٤مئؾ اعمٝمدي ىل٧م قمٜمقان: )ُمـ ؾم٤مدات اجلٜم٦م(.

     

 :اٌجٕخدسجزٗ فٟ فٟ  صإٌجٟ ِٓ أدجُٙ وبْ ِغ 

 وم٘م٤مل: واحلًلم احلًـ سمٞمد أظمذ ص اًمٜمٌل أن تسمـ أ  ـم٤مًم٥م  قمـ قمكم

 .افَٔٚمٜ يقم درجتل دم مًل ـٚن وأمٓام وأبٚمهٚ ، ذيـ وأحٛ ،أحٌْل مـ

 أحٌٓام مـ وم٘م٤مل: واحلًلم احلًـ سمٞمد أظمذ ص اًمٜمٌل أن اًم٤ٌمهكم روا ٦م وذم

 .افَٔٚمٜ يقم درجتل دم مًل ـٚن وأمٓام وأبٚمهٚ

أوردمه٤م اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد احلٜمٌكم وٛمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل اظمت٤مره٤م 

 .(141رىمؿ ) "اعمخت٤مرة إطم٤مد ٨م"ذم يمت٤مسمف 

 .: إؾمٜم٤مده طمًـدهٞمش اًمِمٞمخوىم٤مل حم٘مؼ اًمْمٞم٤مء 
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 .وىم٤مل اًمِمٞمخ أ د ؿم٤ميمر ذم ىل٘مٞم٘مف عمًٜمد أ د: إؾمٜم٤مده طمًـ

وىمد ضم٤مء ٟمحق ذًمؽ ُمقىمقوم٤ًم قمغم احلًلم قمٚمٞمف اًمً م وًمف طمٙمؿ اًمرومعل وأٟم٘مٚمف 

ًمتْمٛمٜمف احلٙمؿ   "اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾ"ُمـ يمت٤مب اًمّم٤محلل  

 بٖس ال بًْد  اًمٓمؼماين : )وروى(53 : 11)قمغم اوؾمٜم٤مدل وم٘مد ىم٤مل  اًمّم٤محلل ذم 

 ؾ٘ن فِدٕٔٚ، أحٌْٚ مـ: ىم٤مل - قمٜمٝمام شمٕم٤ممم ار ريض - قمكم سمـ احلًلم قمـ بف

 افَٔٚمٜ يقم و ق ٕحـ ـْٚ هلل، أحٌْٚ ومـ وافٍٚجر، افز حيٌف افدٕٔٚ صٚحٛ

 .وافقشىك( افًٌٚبٜ ب٘صًٌٔف وأصٚر ـٓٚتغ

يمام  ٘مرر  -تقاشمراًمّمحٞمحلمل وهق ُمورد ذم ىمٚم٧م: و ِمٝمد هلذا احلد ٨م: ُم٤م 

 ."مـ أحٛ ادرء مع": صُمـ ىمقل اًمٜمٌل  -اًمذهٌل ذم اًمًػم وهمػمه

ل ُمـ ُمثؾ ُم٤م ًمٗمْمٞمٚم٦مل ظم٤مص٦م وىمد وردت هل٤م ٟمٔم٤مئروٓ  ٜمٌٖمل اؾمتٜمٙم٤مر هذه ا

أٟم٤م ويم٤مومؾ ": ص( قمٜمف 1333رىمؿ ) (4134 :5) اًمٌخ٤مري صحٞمحضم٤مء ذم 

 وأؿم٤مر سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمك "اًمٞمتٞمؿ ذم اجلٜم٦م هٙمذا

 ُ:دشة ٌّٓ دبسثٙ ص إٌجٟ

 ،إٔٚ حرب دـ حٚربُؿاحلًلم: )وم٤مـمٛم٦م واحلًـ وًمٕمكم و صاًمٜمٌل ىم٤مل      

 (.وشِؿ دـ شٚدُؿ

( سمًٜمده 3377( رىمؿ )133: 15) ف ذم صحٞمحراده ًمف  صححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م     

 .قمـ ز د سمـ أرىمؿ

 .(1134رىمؿ ) اجل٤مُمعروا ٦م ز د ذم صحٞمح اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين وطمًـ    

  د واًمٓمؼماينل ُمـ طمد ٨م أ  هر رة.ورواه أ     
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( رىمؿ 433: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل  ر رة هذا:هطمد ٨م أ   وىم٤مل قمـ

رواه أ د واًمٓمؼماينل وومٞمف شمٚمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامنل وومٞمف ظم  ل وسم٘مٞم٦م : )(11331)

 (.رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

( ُمـ 1713رىمؿ ) (131 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدررورواه احل٤ميمؿ ذم 

 طمٜمٌؾ سمـ أ د ار قمٌد أ  طمد ٨م ُمـ طمًـ طمد ٨م هذاـمر ؼ أ د وىم٤مل: )

( أرىمؿ سمـ ز د قمـ ؿم٤مهد وًمف ل همػمه٤م روا ٦م ًمف أضمد مل وم٢مين ؾمٚمٞمامن سمـ شمٚمٞمد قمـ

 ومذيمره. 

  أرىمؿ وأ  هر رة. قمـ ز د سمـأو طمًٜم٤من ومٝمذان طمد ث٤من صحٞمح٤من      

 اًمٕم٘مٌك ذظم٤مئرُمـ طمد ٨م أم ؾمٚمٛم٦م ذيمره اعمح٥م اًمٓمؼمي ذم  هلام ؿم٤مهد صم٤مًم٨مو

 .(43 ص)

 ط.رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾم لصٌٞمحُمـ طمد ٨م  وؿم٤مهد راسمع

 :ٚاي ِٓ ٚاالُ٘ ٚػبد ِٓ ػبداُ٘

افِٓؿ ظٚد مـ ظٚدا ؿ ووال  " :ٕمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلمًم صاًمٜمٌل ىم٤مل 

  ."مـ واال ؿ 

رواه أسمق  ٕمغم ) (:11371رىمؿ )( 434: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

  .(وإؾمٜم٤مده ضمٞمد
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 انبللل ب انث نث

ما ورد يف فضائل البضعة 

 ‘ء الزهرا
لوحيتثثثثويلعلثثثثثثثثىلللصلثثني:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم.  :افٍهؾ األول

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ:
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لا فص لاألو 

ليلا صفيفنيثوردللالثم

ل

)سم٤مب ( سم٤مسم٤ًم ذم ومْم٤مئٚمٝم٤م سمٕمٜمقان: 1371: 3قم٘مد اوُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  )    

( وىمد أورد ؾٚضّٜ شٔدة ًٕٚء أ ؾ اجلْٜ: صوىم٤مل اًمٜمٌل  ،‘ ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م

: أن رؾمقل ب( سمًٜمده قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م 3553ىلتف روا ٦م واطمدة  سمرىمؿ )

بوًٜ ؾٚضّٜىم٤مل: ) صار 
(1)

 (. مْل ؾّـ أؽوٌٓٚ أؽوٌْل 

( قم٘مد ذم ومْم٤مئٚمٝم٤م سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: )سم٤مب ُمـ 1333: 1وذم صحٞمح ُمًٚمؿ )

ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمٜمٌل قمٚمٞمٝم٤م اًمّم ة واًمً م( وأورد ىلتف اًمروا ٤مت 

اًمت٤مًمٞم٦م
(2)

: 

ىم٤مل قمـ وم٤مـمٛم٦م  ص أن اًمٜمٌل اًمِم٤مهد ُمٜمٝم٤مل واعمًقر سمـ خمرُم٦م روا ٦مد 

مْل يريٌْلؾٕ٘ام ابْتل بوًٜ : )‘اًمزهراء 
 . (مٚ راهبٚ ويٗ يْل مٚ آ ا ٚ (3)

 .(إٕام ؾٚضّٜ بوًٜ مْل يٗ يْل مٚ آ ا ٚ) :وذم ًمٗمظ د

دقم٤م  صقمـ قمروة سمـ اًمزسمػم طمدصمف أن قم٤مئِم٦م طمدصمتف: أن رؾمقل ار و د

وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وم٘مٚم٧م ًمٗم٤مـمٛم٦م:  لوم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف وم٤ًمره٤م ومٌٙم٧م صمؿ ؾم٤مره٤م ومْمحٙم٧م

                                                             

 ) سمْمٕم٦م ( سمٗمتح اًم٤ٌمء ٓ جيقز همػمه وهل ىمٓمٕم٦م اًمٚمحؿ.  (1)

اظمتٍمتل ومٚمؿ أذيمر سمٕمض اًمروا ٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م ذم اًمٚمٗمظل ايمتٗم٤مًء سمذيمر ًمٗمظ واطمدل  ( 2)

 وايمتٗمٞم٧م ذم سمٕمْمٝم٤م سمذيمر حمؾ اًمِم٤مهد.

)  ر ٌٜمل ُم٤م راهب٤م ( ىم٤مل إسمراهٞمؿ احلر : اًمر ٥م ُم٤م راسمؽ ُمـ رء ظمٗم٧م قم٘م٤ٌمهل وىم٤مل  ( 3)

راسمٜمل إُمر شمٞم٘مٜم٧م ُمٜمف اًمر ٦ٌمل وأراسمٜمل  :اًمٗمراء: راب وأراب سمٛمٕمٜمكل وىم٤مل أسمق ز د

 ؿمٙمٙمٜمل وأومهٜمل.
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ومٌٙمٞم٧م صمؿ ؾم٤مرر ومْمحٙم٧م؟ ىم٤مًم٧م:  صُم٤م هذا اًمذي ؾم٤مرر سمف رؾمقل ار 

صمؿ ؾم٤مرين وم٠مظمؼمين أين أول ُمـ  تٌٕمف ُمـ أهٚمف  لؾم٤مرين وم٠مظمؼمين سمٛمقشمف ومٌٙمٞم٧م

 .ومْمحٙم٧م

قمٜمده مل  ٖم٤مدر ُمٜمٝمـ  صىم٤مًم٧م: يمـ أزواج اًمٜمٌل لقمـ قم٤مئِم٦مو د

ًٚ  صؾٖؿٌِٝ ؾٚضّٜ متق مٚ ختىئ منٔتٓٚ مـ منٜٔ رشقل اهلل  لواطمدة ل صٔئ

 ،ؾٚضّٜ أمٚ تريض أن تُقأ شٔدة ًٕٚء ادٗمْغيٚ وم٘م٤مل:  ...ومٚمام رآه٤م رطم٥م هب٤م

أو شٔدة ًٕٚء  ذه األمٜ
(1)

 . ؟

ل

لل

                                                             

اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل ُمٜمٝمؿ: أٟمسل واسمـ قم٤ٌمس ريض ار ذم و (1)

 قمٜمٝمام:

ىم٤مل: هذا و (1715( رىمؿ )171: 3ذم اعمًتدرر ): ومرواه احل٤ميمؿ حديٞ إٔس ؾٖمٚ

وأورد اسمـ طم٤ٌمن اًمروا ٦م ذم  لطمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه هبذا اًمٚمٗمظ

( وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمد ٨م 3351( سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن رىمؿ )111: 15صحٞمحف )

 .صحٞمح

هذا طمد ٨م  :وىم٤مل (1751اعمًتدرر رىمؿ )ذم : ومرواه احل٤ميمؿ أمٚ حديٞ ابـ ظٌٚسو

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.ل ومل خيرضم٤مه لصحٞمح اوؾمٜم٤مد

ظمرج اًمٜم٤ًمئل أ(: )وىمد 135: 7وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ومتح اًم٤ٌمري )

 .ومذيمره (...سمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤مً اسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح وأظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ طمد ٨م 

 أ د رواه: )(11 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام ٤مئؾاًمً ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 .(صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد واًمؽمُمذي
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لا ثانيا فص ل

لمال فحلممال يسلالا صفيفني

 :ص أدت إٌضبء إٌٝ إٌجٟ

 وقمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م: ص ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك ُم٘مررًا قمـ اًمٜمٌل

  :صؾٖمٚ افٌْل 

َّ أ ع أحٛ): ىم٤مل صاًمٜمٌل  ومٕمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ز د أن          .(حمّد بْٝ ؾٚضّٜ إل

 صحٞمح طمد ٨م هذا وىم٤مل: ل(3534رىمؿ ) (154 :4) اعمًتدرررواه احل٤ميمؿ ذم 

 .خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد

 .((: )سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح73: 1وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

وإٔٝ أظز ؾٚضّٜ أحٛ إيل مْؽ ًمٕمكم: ) ىم٤مل ص وقمـ أ  هر رة أن اًمٜمٌل

  (.1()ظع مْٓٚ

وىم٤مل اعمٜم٤موي ( 7375رىمؿ ) (313 :7) إوؾمط اعمٕمجؿرواه اًمٓمؼماين ذم 

 (: )ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح(.343: 4ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

                                                             

 ٤م سمٜمٞم٦م ًمؽ رىم٦م اًمقًمدل وقمكم أقمز قمكم  ): صقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل رؾمقل ار وذم روا ٦م  (1)

 (ُمٜمؽ 

رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل : )(15135( رىمؿ )345: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 . (اًمّمحٞمح

 سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين رواه: )(4 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م إ وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم

 (.صحٞمح
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 صواهلل مٚ أظِؿ رجاًل ـٚن أحٛ إػ رشقل اهلل ) ؾَٚفٝ: لوأمٚ ظٚئنٜ     

 . (مـ امرأتف ص مـ ظع، وال دم األرض امرأة ـٕٚٝ أحٛ إػ رشقل اهلل

هذا  :وىم٤مل( 1731( رىمؿ )137: 3ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )رواه احل٤ميمؿ 

  .ومل خيرضم٤مه لطمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد

هلذه اًمروا ٦م ـمر ٘م٤ًم  "ظمّم٤مئص قمكم"اًمِمٞمخ احلق ٜمل ذم ىل٘مٞمؼ  وطمًـ

 .(31وصحح إؾمٜم٤مد آظمر )ص (33ص)

( وومٞمف ز ٤مدة ذم 1711رىمؿ ) (171 :3)ورواه احل٤ميمؿ  ُمـ ـمر ؼ أظمرى 

  (.ىمقاُم٤مً  اُم٤مً صقي  قمٚمٛمتف ُم٤م يم٤من إن قمكم قمٚمٞمف اًمً م: )

 خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذا وىم٤مل احل٤ميمؿ:

(: 3113رىمؿ ) (314 :3) اعمّم٤مسمٞمح ِمٙم٤مةوىم٤مل إًم٤ٌمين ذم خترجيف عم

 )طمًـ(.

ؾٚضّٜ، ومـ  صـٚن أحٛ افًْٚء إػ رشقل اهلل ):توؿٚل بريدة

 . (افرجٚل ظع

هذا طمد ٨م ىم٤مل: و(1735(: رىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر )اه احل٤ميمؿ ور 

  .ومل خيرضم٤مه لصحٞمح اوؾمٜم٤مد

  .سم٘مقًمف: صحٞمحوقمٚمؼ اًمذهٌل 

 (.4131رىمؿ )  وصححف اًمِمٞمخ  ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح

 (: إؾمٜم٤مده صحٞمح.31ذم ىل٘مٞمؼ ظمّم٤مئص قمكم )ص وىم٤مل احلق ٜمل

 ص: يٚ ؾٚضّٜ واهلل مٚ رأيٝ أحدًا أحٛ إػ رشقل اهلل توؿٚل ظّر

 . أحٛ إيل مْؽ ص مْؽ، واهلل مٚ ـٚن أحد مـ افْٚس بًد أبٔؽ
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هذا طمد ٨م  :ىم٤ملو (1733( رىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر )اه احل٤ميمؿ ور

 .ومل خيرضم٤مهصحٞمح اوؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

ومًٛمع صقت  صاؾمت٠مذن أسمق سمٙمر قمغم رؾمقل ار  :وظـ افًْامن بـ بنر

ًٚ وؾٚضّٜ أحٛ إفٔؽ مْل ومـ قم٤مئِم٦م قم٤مًمٞم٤ًم وهل شم٘مقل:  واهلل فَد ظرؾٝ أن ظِٔ

وم٤مؾمت٠مذن أسمق سمٙمر ] ومدظمؾ [ وم٠مهقى إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:  ٤م سمٜم٧م  -ُمرشملم أو صم صم٤ًم  - أيب

 . صوم ٟم٦م ٓ أؾمٛمٕمؽ شمرومٕملم صقشمؽ قمغم رؾمقل ار 

 لرواه أ د) (:15131( رىمؿ )345: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م وواوم٘مف اعمٜم٤موي ذم إ (ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 .(4 ص) اعمٜم٤مىم٥م

أن أطم٥م  (431وىمد أورد اًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ذم احلد ٨م اعمتقاشمر رىمؿ )     

صم٧ٌم ذًمؽ  :ذم ذح اجل٤مُمع ىم٤مل اًمٕمز زيوىم٤مل: ) للوم٤مـمٛم٦م  صأهٚمف إًمٞمف 

وىم٤مل ذم اًمتٞمًػم ذم ذح طمد ٨م  لاًمتقاشمر اعمٕمٜمقي ذم قمدة أطم٤مد ٨م أوم٤مد جمٛمققمٝم٤م

واحلؼ أن وم٤مـمٛم٦م هل٤م إطمٌٞم٦م  :ٟمّمف أطم٥م أهؾ سمٞمتل إزم احلًـ واحلًلم ُم٤م

اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي وُم٤م قمداه٤م ومٕمغم  اعمٓمٚم٘م٦م صم٧ٌم ذًمؽ ذم قمدة أطم٤مد ٨م أوم٤مد جمٛمققمٝم٤م

   .(ٝم٦م اهدُمٕمٜمك ُمـ أو اظمت   اجل

 أوٓده أطم٥م وم٤مـمٛم٦م ويم٤مٟم٧م: )(1 ص) اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 .(ُمٓمٚم٘م٤مً  إًمٞمف اًمٜم٤مس أطم٥م سمؾ قمٜمدهل وأطمٔم٤مهـ

 :أشجٗ إٌبس ثأث١ٙب والًِب ٚصّزًب ٚ٘ذ٠ًب ٚداًل

 هب٤م وشمٕمٔمٞمٛمف هل٤م. ص اهتامم اًمٜمٌل :قمٜمقانىمر ٤ًٌم ىل٧م وومٞمف روا ٤مت شم٠ميت 
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 :ص األصذق ٌٙجخ ثؼذ أث١ٙب

رىمؿ  (153 :3)  ٕمغم وأسمق (1753( رىمؿ )175: 3ذم اعمًتدرر ) روى احل٤ميمؿ 

ىم٤مًم٧م:  ص: أهن٤م يم٤مٟم٧م إذا ذيمرت وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اًمٜمٌل لقمـ قم٤مئِم٦م  (1711)

 ُم٤م رأ ٧م أطمدًا يم٤من أصد  هلج٦م ُمٜمٝم٤م إٓ أن  ٙمقن اًمذي وًمده٤م. 

  .ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ: ىم٤مل احل٤ميمؿ

 . سم٘مقًمف: قمغم ذط ُمًٚمؿوقمٚمؼ اًمذهٌل 

سم٠من  (15133( رىمؿ )345: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )وطمٙمؿ قمٚمٞمف اهلٞمثٛمل 

 رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.

 برجٚل  ٕمغم أسمق : )وروى(17 :11) واًمرؿم٤مد اهلدى وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ

 وذيمر احلد ٨م.افهحٔح...( 

 (.ّمحٞمحاًم رضم٤مل ورضم٤مًمف: )(4 ص) اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 :صاألفعً ثؼذ أث١ٙب 

 ءر سمٞمٜمٝمام ويم٤من لأبٔٓٚ ؽر ؾٚضّٜ مـ أؾوؾ رأيٝ مٚ): ل قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 .(شمٙمذب ٓ وم٢مهن٤م ؾمٚمٝم٤م ار رؾمقل  ٤م: وم٘م٤مًم٧م

 .(4741رىمؿ ) (137 :3) إوؾمط اعمٕمجؿرواه اًمٓمؼماين ذم 

 رضم٤ملسم٠من (:15133( رىمؿ )345: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )اهلٞمثٛمل طمٙمؿ و

 رضم٤مل اًمّمحٞمح. اًمٓمؼماين 

(: )ىم٤مل  ز د 55: 3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )

قمـ روح سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ قمٛمرو سمـ د ٜم٤مر ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ُم٤م رأ ٧م ىمط  :سمـ زر ع

 أطمدًا أومْمؾ ُمـ وم٤مـمٛم٦م همػم أسمٞمٝم٤م. 
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وشْده أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم شمرمج٦م إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ ُمـ اعمٕمجؿ إوؾمط 

 (.وفنٔخغ إػ ظّرصحٔح ظذ ذط ا

واًمِمقيم٤مين ذم در  (13 :11) واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾوذيمر اًمّم٤محلل ذم 

 .اًمّمحٞمح رضم٤ملاًمًح٤مسم٦م أن  رضم٤مل اًمروا ٦م 

وىمد أظمرج اًمٓمؼماين  : ((357 :4قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م )ذم ذطمف اًمزرىم٤مين وىم٤مل 

وم٤مـمٛم٦م  ىمط أومْمؾ ُمـ ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ُم٤م رأ ٧م أطمداً  ب٘شْٚد ظذ ذط افنٔخغ

 .(أسمٞمٝم٤م همػم

 أِش اهلل ثزٚاجٙب ِٓ ػٍٟ:

(: قمـ قمٌد ار سمـ 15413( رىمؿ )331: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 . إن اهلل أمرأ أن أزوج ؾٚضّٜ مـ ظع ىم٤مل: صُمًٕمقد قمـ رؾمقل ار 

 رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.ىم٤مل اهلٞمثٛمل:  

وذم إىل٤م   (137: 1وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

ورضم٤مًمف صم٘م٤مت :اًم٤ًمئؾ
(1). 

واٟمٔمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًم٤ٌمب اًمراسمع وٛمـ ومْم٤مئؾ قمكم قمٚمٞمف اًمً م ىل٧م 

 (.اختص بٚفزواج مـ ؾٚضّٜ بٖمر اهللقمٜمقان )

 
 

                                                             

( سمًٜمده قمـ سمر دة ىم٤مل: ظمٓم٥م أسمق سمٙمر 3313( رىمؿ )333: 15ذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  ) ( 1)

 : )إهن٤م صٖمػمة ( ومخٓمٌٝم٤م قمكم ومزوضمٝم٤م ُمٜمف. صوقمٛمر وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل رؾمقل ار 

 ُمًٚمؿ.ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط 
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 ٔىذٙب أدت أٍ٘ٗ:أ

(: قمـ أؾمامء سمٜم٧م 15413( رىمؿ )333: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: عم٤م أهد ٧م وم٤مـمٛم٦م إمم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م مل ٟمجد ذم سمٞمتف إٓ رُمً  

] إمم  صُمًٌقـم٤ًم ووؾم٤مدة طمِمقه٤م ًمٞمػ وضمرة ويمقزًال وم٠مرؾمؾ رؾمقل ار 

ومج٤مء اًمٜمٌل  "طمتك آشمٞمؽ  -أو ىم٤مل: ٓ شم٘مرسمـ أهٚمؽ  -ٓ ىلدصمـ طمدصم٤ًم  "[: قمكم

وهل أم أؾم٤مُم٦م سمـ ز د ويم٤مٟم٧م  -وم٘م٤مًم٧م أم أ ٛمـ   "أصمؿ أظمل؟  "وم٘م٤مل:  ص

:  ٤م رؾمقل ار هذا أظمقر وزوضمتف اسمٜمتؽ؟ ويم٤من -طمٌِمٞم٦م ويم٤مٟم٧م اُمرأة ص٤محل٦م 

 ٙمقن  ٤م أم إن ذًمؽ  "٤مل: آظمك سملم أصح٤مسمف وآظمك سملم قمكم وٟمٗمًف ىم صاًمٜمٌل 

سم٢مٟم٤مء ومٞمف ُم٤مءل صمؿ ىم٤مل ُم٤م ؿم٤مء ار أن  ٘مقلل صمؿ  صىم٤مًم٧م: ومدقم٤م اًمٜمٌل  "أ ٛمـ 

ُمًح صدر قمكم ووضمٝمفل صمؿ دقم٤م وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف شمٕمثر ذم ُمرـمٝم٤م ُمـ احلٞم٤مء 

أمٚ إأ مل  "ومٜمْمح قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذًمؽل وىم٤مل هل٤م ُم٤م ؿم٤مء ار أن  ٘مقلل صمؿ ىم٤مل هل٤م: 

أو ُمـ وراء  -رأى ؾمقادًا ُمـ وراء اًمًؽم  ل صمؿ" آفؽ أن إُٔحتؽ أحٛ أ ع إيل

.  "أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس؟  "ىم٤مًم٧م: أؾمامء ىم٤مل:  "ُمـ هذا؟  "وم٘م٤مل:  -اًم٤ٌمب 

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ إن  "؟ صضمئ٧م يمراُم٦م ًمرؾمقل ار  "ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ  ٤م رؾمقل ار ىم٤مل: 

اًمٗمت٤مة ًمٞمٚم٦م  ٌٜمك هب٤م ٓ سمد هل٤م ُمـ اُمرأة شمٙمقن ىمر ٤ًٌم ُمٜمٝم٤م إن قمرو٧م هل٤م طم٤مضم٦م 

إًمٞمٝم٤مل ىم٤مًم٧م: ومدقم٤م زم سمدقم٤مء إٟمف ٕوصمؼ قمٛمكم قمٜمديل صمؿ ىم٤مل ًمٕمكم: أومْم٧م ذًمؽ 

 . ل صمؿ ظمرج ومقمم ومام زال  دقمق هلام طمتك شمقارى ذم طمجره"دوٟمؽ أهٚمؽ  "

(: وذم روا ٦م: 15417( رىمؿ )337: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

سمٜم٧م رؾمقل ار  لقمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس أ ْم٤ًم ىم٤مًم٧م: يمٜم٧م ذم زوم٤م  وم٤مـمٛم٦م 
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وميب اًم٤ٌمب وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف أم أ ٛمـ ومٗمتح٧م  صومٚمام أصٌح٧م ضم٤مء اًمٜمٌل  ص

وم٘م٤مًم٧م: أظمقر هق وشمٜمٙمحف   " ٤م أم أ ٛمـ ادقمل زم أظمل  "ًمف اًم٤ٌمب وم٘م٤مل هل٤م: 

 صل ومًٛمع اًمٜم٤ًمء صقت اًمٜمٌل " ٤م أم أ ٛمـ ادقمل زم  "اسمٜمتؽ؟ ىم٤مل: 

ومدقم٤م ًمفل صمؿ ٟمْمح قمٚمٞمف ُمـ اعم٤مء صمؿ  ِمحِمـل ومجٚمس ذم ٟم٤مطمٞم٦مل صمؿ ضم٤مء قمكمومتح

 "ل ومج٤مءت وهل قمرىم٦م أو طمزىم٦م ُمـ احلٞم٤مء وم٘م٤مل: "ادقمقا زم وم٤مـمٛم٦م  "ىم٤مل: 

رواه يمٚمف اًمٓمؼماينل ل . ومذيمر ٟمحقه " اشُتل ؾَد إُٔحتؽ أحٛ أ ع إيل

 .ورجٚل افروايٜ األوػ رجٚل افهحٔح

سمٕمد ؾمقىمف  (411: 3) اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥موىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم 

 اًمقىم٧م هذا ذم يم٤مٟم٧م قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء ًمٙمـ لثَٚت رجٚفف: ىمٚم٧مًمٚمروا ٦م: )

 ألختٓٚ ـٚن  فؽ ؾًِؾ لذًمؽ ذم ظم   ٓ ضمٕمٗمرل زوضمٝم٤م ُمع احلٌِم٦م سم٠مرض

 (.(1)اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ  زة اُمرأة وهل ظّٔس، بْٝ شِّك

                                                             

   "أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس"يمذا ضم٤مء ذم اًمروا ٤مت:  ( 1)

 أن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس يم٤مٟم٧م إذ ذار ُمٝم٤مضمرة ذم احلٌِم٦م؟  وينُؾ ظذ  ذا:   

 وىمد أضم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ هذا اوؿمٙم٤مل سمجقاسملم:

أن اًمروا ٦م يم٤مٟم٧م أؾمامءل واعم٘مّمقد هب٤م سمٜم٧م  ز د إٟمّم٤مر ٦مل وًمٙمـ ؿمٝمرة سمٜم٧م  األول:    

قمٛمٞمسل وأٟمس ذهـ اًمرواة سم٤مؾمٛمٝم٤م ضمٕمٚمٝمؿ  ْمٞمٗمقن ذًمؽ قمٛمدًا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمتقوٞمح 

سمزقمٛمٝمؿل أو ُمـ همػم قمٛمد  شمٌٕم٤ًم ًمًٚمٞم٘متٝمؿل وهذا ضمقاب اًمٕم ُم٦م اًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف 

 (.313ل 317يمٗم٤م ٦م اًمٓم٤مًم٥م )

اؾمٛمٝم٤م سم٤مؾمؿ أظمتٝم٤ما ًمِمٝمرهت٤م ؾمٝمقًا  ُبدِّلأن اًمّمقاب: ؾمٚمٛمك سمٜم٧م قمٛمٞمسل وًمٙمـ  ثٚأ:اف    

 .ل وأؿم٤مر هلذا اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ينل يمام ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمف أقم هُمـ أطمد اًمرواة ومتٌٕمف اًم٤ٌمىمقن
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: (14 :11)  اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾوىم٤مل اًمّم٤محلل  ذم 

 برجٚل اًمٓمؼماين قمٜمد - قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم ار ريض - قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء طمد ٨م وذم)

 ىم٤مًم٧م: عم٤م أهد ٧م...( ومذيمر احلد ٨م. افهحٔح

( وىم٤مل  713: 4وممـ روى احلد ٨م  اوُم٤مم أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 (.رجٚل اإلشْٚد ثَٚتحم٘مؼ اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس: )

 .73ص ـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة ًمٚمقادقمٞم٦م وهق ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُم

 :ثٙب ٚرؼظ١ّٗ ٌٙبلص إٌجٟا٘زّبَ 

أهن٤م ىم٤مًم٧م:  ل( سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م 1734( رىمؿ )137: 3ذم اعمًتدرر )

ل ويم٤مٟم٧م إذا صُم٤م رأ ٧م أطمدًا يم٤من أؿمٌف يم ُم٤ًم وطمد ث٤ًم ُمـ وم٤مـمٛم٦م سمرؾمقل ار 

 دظمٚم٧م قمٚمٞمف رطم٥م هب٤مل و ىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ سمٞمده٤م وم٘مٌٚمٝم٤مل وأضمٚمًٝم٤م ذم جمٚمًف. 

  ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ:  هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: سمؾ صحٞمح.

واسمـ  (: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم5413( رىمؿ )543: 1داود ) وذم ؾمٜمـ أ 

طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ قمٛمر أظمؼمٟم٤م إهائٞمؾ قمـ ُمٞمنة سمـ طمٌٞم٥م قمـ  :سمِم٤مر ىم٤مٓ

أهن٤م ىم٤مًم٧م:  لاعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

طمد ث٤ًم ويم ُم٤ًم ومل  :وىم٤مل احلًـ -ُم٤م رأ ٧م أطمدًا يم٤من أؿمٌف ؾمٛمت٤ًم وهد ٤ًم ودًٓ 

ار ُمـ وم٤مـمٛم٦م يمرم  صسمرؾمقل ار  -ًمًٛم٧م واهلدى واًمدل  ذيمر احلًـ ا

وضمٝمٝم٤م يم٤مٟم٧م إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف ىم٤مم إًمٞمٝم٤م وم٠مظمذ سمٞمده٤م وىمٌٚمٝم٤م وأضمٚمًٝم٤م رم جمٚمًفل 

 ويم٤من إذا دظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م إًمٞمف وم٠مظمذت سمٞمده وم٘مٌٚمتف وأضمٚمًتف رم جمٚمًٝم٤م.

 صحٞمح. (:1333رىمؿ ) (11 :3) اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة ذم ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين
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اعمًٜمد ُمـ وأورد روا ٦م أ  داود اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم اًمّمحٞمح 

 ( وىم٤مل: )صحٞمح(.455ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 :ثفبؼّخ ٚآخشٖلصإٌجٟ  ػٙذأٚي 

( سمًٜمده قمـ أ  صمٕمٚم٦ٌم 1737( رىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ        

إذا رضمع ُمـ همزاة أو ؾمٗمر أشمك  ص ٘مقل: يم٤من رؾمقل ار  تاخلِمٜمل 

 ...صمؿ شم٠ميت أزواضمف‘اعمًجد ومّمغم ومٞمف ريمٕمتلمل صمؿ صمٜمك سمٗم٤مـمٛم٦م 

 . ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

: أن اًمٜمٌل ب(: سمًٜمده قمـ اسمـ قمٛمر 1733وذم اعمًتدرر أ ْم٤ًم رىمؿ )

يم٤من إذا ؾم٤مومر يم٤من آظمر اًمٜم٤مس قمٝمدًا سمف وم٤مـمٛم٦مل وإذا ىمدم ُمـ ؾمٗمر يم٤من أول  ص

 .‘اًمٜم٤مس سمف قمٝمدًا وم٤مـمٛم٦م 

سم٘مقًمف: ( وقم٘م٥م 1711صمؿ ؾم٤م  احل٤ميمؿ اًمروا ٦م ُمـ ـمر ؼ أظمرى رىمؿ )

 .ومدار أ  وأُمل(  صزاد ومٞمف: وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل ار و ل)ومذيمر سم٢مؾمٜم٤مده ٟمحقه

 صمؿ ىم٤مل: )رواة هذا احلد ٨م قمـ آظمرهؿ ذم اًمّمحٞمح همػم إسمراهٞمؿ ىمٕمٞمس(. 

 :ص رجؼش فبؼّخ أِبَ إٌجٟ

(: سمًٜمده قمـ أ  1747( رىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )

: شمٌٕم٨م إٟمٌٞم٤مء  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اًمدواب صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  تهر رة 

ًمٞمقاومقا سم٤معم١مُمٜملم ُمـ ىمقُمٝمؿ اعمحنمل و ٌٕم٨م ص٤مًمح قمغم ٟم٤مىمتفل وأسمٕم٨م قمغم 

 اًمؼما  ظمٓمقه٤م قمٜمد أىمَم ـمرومٝم٤مل وشمٌٕم٨م وم٤مـمٛم٦م أُم٤مُمل. 

 ومل خيرضم٤مه.  لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ 
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  غط أً٘ اٌجّغ أثصبسُ٘ ٌزّش فبؼّخ:

(: سمًٜمده قمـ قمكم 1743(ورىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ 

ٍٍ  ـٚن يقم افَٔٚمٜ ٕٚدى إذا  ٘مقل: صاًمٜمٌل ٧م ىم٤مل: ؾمٛمٕم × وراء منا

 .حتك متر صاحلجٚب: يٚ أ ؾ اجلّع ؽوقا أبهٚرـؿ ظـ ؾٚضّٜ بْٝ حمّد 

  ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه.

ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء قمٚمٞمٝم٤م اًمً م ُمـ ذم أوائؾ شمرمجتف  رواه احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿوىمد       

واًمٔم٤مهر أٟمف صحٞمح قمٜمده وم٢مٟمف ىم٤مل ذم أول   (3135 :3) اًمّمح٤مسم٦م يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م

 يم٤مٟم٧م إذ ل وم٤مـمٛم٦م سمذيمر ُم٤م ٟمّمف: )سمدأٟم٤مشمرمجتٝم٤م وىمٌؾ أن  روي احلد ٨م 

 افتل هل٤م... هل سمٛمحٌتف أوٓده سملم ُمـ خمّمقص٦م ويم٤مٟم٧م أقمْم٤مئفل ُمـ قمْمقاً 

 . (افَٔٚمٜ ظرصٜ دم متر حتك األبهٚر بٌض افَٔٚمٜ دم اجلّع أ ؾ يٗمر

أؿم٤مر إمم  أن احلد ٨م ىمد روي ُمـ قمدة ـمر   توسمٕمد أن روى روا ٦م قمكم 

 إصٌغ قمـ ـمر ػ سمـ ؾمٕمد رواه: )(3131 :3)  اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦موم٘م٤مل  يمام ذم 

 أ  قمـ واجلر ري  ريرة، أيب قمـ قمٓم٤مء قمـ واًمٕمرزُمل لأيقب أيب قمـ ٟم٤ٌمشم٦م سمـ

  ص اًمٜمٌل قمـ يمٚمٝمؿ لظٚئنٜ قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ وهِم٤مم لشًٔد أيب قمـ ٟمية

 (.ظع طمد ٨م ٟمحق

 ومٝمذه مخس ـمر   ٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًمل و ِمٝمد سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض.
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 ال رؼزة ٚال ٌٚذ٘ب:

إن اهلل ؽر مًذبؽ :  ‘ًمٗم٤مـمٛم٦م صىم٤مل رؾمقل ار قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:     

 .وال وفدك 

رواه اًمٓمؼماين ) (:15133( رىمؿ )343: 3)ذم جمٛمع اًمزوائد ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 .(ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

( 137: 4ارشم٘م٤مء اًمٖمر  ) بوأورده احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم يمت٤مسمف اؾمتج 

 ( وىم٤مل: )أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(.411احلد ٨م رىمؿ )

 (:131: 4وىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )      

أٟمف ىم٤مل هل٤م: إن ار همػم ُمٕمذسمؽ وٓ  بًْد رجٚفف ثَٚت)وأظمرج اًمٓمؼماين 

 ُمـ وًمدر(. ًاأحد

: إن وم٤مـمٛم٦م صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  - ٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد  -وقمـ قمٌد ار 

 طمّمٜم٧م ومرضمٝم٤مل وإن ار قمز وضمؾ أدظمٚمٝم٤م سم٢مطمّم٤من ومرضمٝم٤م وذر تٝم٤م اجلٜم٦م. أ

رواه اًمٓمؼماين ) (:15133) ( رىمؿ347: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل      

 .(واًمٌزار سمٜمحقهل وومٞمف قمٛمرو سمـ قمت٤مبل وىمٞمؾ: اسمـ همٞم٤مث وهق وٕمٞمػ

 رواه: )(7 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م إ وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم

 ًمف اًمٌزار روا ٦م ذم قمْمده ًمٙمـ لوٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد واًمٓمؼماين  ٕمغم وأسمق لاحل٤ميمؿ

 . ً(حًْٚ صٚر وبف هلسمٜمحق

 ."ىلر ٛمٝمؿ قمغم اًمٜم٤مر"اًم٤ٌمب إول ىل٧م قمٜمقان:  واٟمٔمر ُم٤م ؾمٌؼ ذم
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 غ ثٕذ ِذّذ:ــــجال ُر

(: وقمـ 15415( رىمؿ )343: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

ىمد فمٝمرت قمغم إذ أىمٌٚم٧م و ‘ٗم٤مـمٛم٦مًم صىم٤مل اًمٜمٌل قمٛمران سمـ طمّملم ىم٤مل: 

افِٓؿ منٌع اجلقظٜ، وؿٚيض احلٚجٜ، وراؾع ): وذه٥م اًمدم صٗمرةل وضمٝمٝم٤م

 . (افقوًٜ، ال جتع ؾٚضّٜ بْٝ حمّد 

 وم٘م٤مًم٧م: ُم٤م ضمٕم٧م سمٕمد ذًمؽ  ٤م قمٛمران. ىم٤مل قمٛمران: 

وصم٘مف اسمـ  لوومٞمف قمت٦ٌم سمـ  ٞمد لرواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )ىم٤مل اهلٞمثٛمل(:

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا. لووٕمٗمف مج٤مقم٦م لطم٤ٌمن وهمػمه

 .(17 :11) واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾوٟمحق ىم٤مل اًمّم٤محلل ذم 

  :٠شظٝ اهلل ٌشظب٘ب ٠ٚغعت ٌغعجٙب

(: سمًٜمده 1731( رىمؿ )137: 3ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )روى احل٤ميمؿ     

إن اهلل يٌوٛ : ‘٦م ًمٗم٤مـمٛم صرؾمقل ار  ىم٤مل ىم٤مل: تقمـ قمكم 

 . فٌوٌؽ، ويرى فروٚك

 .ومل خيرضم٤مه لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد

( رىمؿ 343: 3ٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )جماوُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم  هوأورد 

  ( وىم٤مل:)رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ(.15411)

 (3 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م وُمثٚمف ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 . 31ص "اًمثٖمقر اًم٤ٌمؾمٛم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م وم٤مـمٛم٦م"واًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف 

 .(11 :11) اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾواًمّم٤محلل ذم 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 117 

ل

ل

ل

 

 اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦موىمقاه احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ وم٘م٤مل سمٕمد أن رواه سمًٜمده ذم يمت٤مسمف 

 اًمٓمٞم٦ٌم اًمٕمؽمة احلد ٨م هذا سمروا ٦م شمٗمرد(: )355رىمؿ ) (33 :1) ٟمٕمٞمؿ ٕ 

 (.ص اًمٜمٌل إمم  ٜمتٝمل طمتك ؾمٚمٗمٝمؿ قمـ ظمٚمٗمٝمؿ

 ُم٘مدُم٦م شمرمجتف ًمٗم٤مـمٛم٦م اًمزهراء قمٚمٞمٝم٤م اًمً م ُمـ يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م ذمىم٤مل و      

 يم٤مٟم٧م إذ قمٜمٝم٤م ار ريض وم٤مـمٛم٦م سمذيمر ُم٤م ٟمّمف: )سمدأٟم٤م (3135 :3) اًمّمح٤مسم٦م

 هل٤م...يم٤مٟم٧م سمٛمحٌتف أوٓده سملم ُمـ خمّمقص٦م ويم٤مٟم٧م أقمْم٤مئفل ُمـ قمْمقاً 

  ت٠ممل لفروٚ ٚ ويرى فٌوٌٓٚ اهلل يٌوٛ اًمٌتقلل اًمزهراء اًمٓم٤مهرة اعمحّمٜم٦م

 . سمت٠مذ تٝم٤م( و ت٠مذى سم٠معمٝم٤مل ص اًمٜمٌل

( وىم٤مل حم٘مؼ 134(  رىمؿ )113: 1رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )و       

 ذا حديٞ اًمٙمت٤مب اًمِمٞمح  دي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل: )ذم ه٤مُمش إصؾ: 

ل وروي ُمـ ـمر  قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمً مل رواه احل٤مرث قمـ قمكمل صحٔح اإلشْٚد

 .(أحًـ رء رأيتف، وأصح إشْٚد ؿرأتف و ذا احلديٞوروي ُمرؾمً ل 

 :ِب ٠جضؽٙب ٠ٚمجعٗ ِب ٠مجعٙب ص ٠جضػ إٌجٟ

 سمـ خمرُم٦م قمـ اعمًقرسمًٜمده  (1731( رىمؿ )133: 3ذم اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ 

إٕام ؾٚضّٜ صجْٜ مْل يًٌىْل مٚ يًٌىٓٚ،  :ص ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار ت

 .ويٌَوْل مٚ يٌَوٓٚ

اوؾمٜم٤مدل ومل خيرضم٤مهل وقمٚمؼ اًمذهٌل سم٘مقًمف: : هذا طمد ٨م صحٞمح ىم٤مل احل٤ميمؿ

 صحٞمح.
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( سمًٜمده قمـ اعمًقر أٟمف سمٕم٨م إًمٞمف 1717( رىمؿ )174: 3وذم اعمًتدرر )

خيٓم٥م اسمٜمتف وم٘م٤مل ًمف: ىمؾ ًمف ومٞمٚم٘م٤مين ذم اًمٕمتٛم٦م ىم٤مل: ومٚم٘مٞمف  (1)طمًـ سمـ طمًـ

ر وأصمٜمك قمٚمٞمفل صمؿ ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد وأ ؿ ار ُم٤م ُمـ ٟم٥ًم وٓ ؾم٥ٌم ومحٛمد ار اعمًق

ىم٤مل:  صصٝمريمؿل وًمٙمـ رؾمقل ار ُمـ ٟمًٌٙمؿ وؾمٌٌٙمؿ و صٝمر أطم٥م إزمي ٓ و

٤مب وم٤مـمٛم٦م سمْمٕم٦م ُمٜملل  ٘مٌْمٜمل ُم٤م  ٘مٌْمٝم٤مل و ًٌٓمٜمل ُم٤م  ًٌٓمٝم٤مل وإن إٟمً

صٝمريل وقمٜمدر اسمٜمتٝم٤مل وًمق زوضمتؽ  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٜم٘مٓمع همػم ٟمًٌل وؾمٌٌك و

 وم٤مٟمٓمٚمؼ قم٤مذرًا ًمف.  ًم٘مٌْمٝم٤م ذًمؽ

  . خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ:  هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

( رىمؿ 343: 3اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) د ٨موذيمر احل

( وىم٤مل: )رواه اًمٓمؼماين وومٞمف أم سمٙمر سمٜم٧م اعمًقر ومل جيرطمٝم٤م أطمد ومل 15413)

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا(. ل قصم٘مٝم٤م

  ومراضمع.وؾمٌ٘م٧م روا ٤مت هبذا اعمْمٛمقن ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

                                                             
 هق احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمً م. (1)
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 انبللل ب انزابللع
 ما ورد يف فضائل أمري املؤمنني وموىل املوحدين

  سالم اهلل عليه 

لوحيتثثثثويلعلثثثثىلللصلثثني:

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم.  :افٍهؾ األول

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلمافٍهؾ افثٚأ: 
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لا فص لاألو 

ليلا صفيفنيثثالوردللثثثثمم

( ذم ُمٜم٤مىمٌف سم٤مسم٤ًم قمٜمقٟمف سمد )سم٤مب 1353: 3قم٘مد اوُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف  )

 صل وىم٤مل اًمٜمٌل تُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل أ  احلًـ 

 وهق قمٜمف راض(.  ص( وىم٤مل قمٛمر: شمقذم رؾمقل ار إٔٝ مْل وإٔٚ مْؽًمٕمكم: )

 أورد حتتف افروايٚت افتٚفٜٔ: 1ممٚو

ؽدًا  -أو فٖٔخذن افرايٜ  -ألظىغ افرايٜ ) ىم٤مل: صاًمٜمٌل أن : ظـ شِّٜد 

 (.  رجاًل حيٌف اهلل ورشقفف، أو ؿٚل: حيٛ اهلل ورشقفف يٍتح اهلل ظِٔف

اًمرا ٦م  صوم٢مذا ٟمحـ سمٕمكم وُم٤م ٟمرضمقهل وم٘م٤مًمقا: هذا قمكم وم٠مقمٓم٤مه رؾمقل ار 

 ومٗمتح ار قمٚمٞمف. 

ترى أن أمٚ ًمٕمكم: ) ص: ىم٤مل اًمٜمٌل ظـ إبرا ٔؿ بـ شًد ظـ أبٔف ؿٚلد 

 (تُقن مْل بّْزفٜ  ٚرون مـ مقشك
(2)

.  

                                                             

اظمتٍمت ومٚمؿ أذيمر ُم٤م يمرره ُمـ روا ٤مت ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٗمًٝم٤مل وُم٤م ذيمره مم٤م ًمٞمس ومٞمف   (1)

 ومْمٞمٚم٦م فم٤مهرة. 

طمد ٨م  "هذا احلد ٨م ُمٕمرو  سمحد ٨م اعمٜمزًم٦مل وىمد يمت٧ٌم ومٞمف ىمٌؾ ؾمٜمقات سمحث٤ًم سمٕمٜمقان (4)

 ؿ بحًٛ ظمرضم٧م ومٞمف احلد ٨م قمـ صمامٟمٞم٦م وقمنم ـ صح٤مسمٞم٤ًمل  "اعمٜمزًم٦م روا ٦م ودرا ٦م

أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمسل وأٟمس واًمؼماءل وضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرةل وضم٤مسمر سمـ قمٌد  ٜٔ:جٚئاحلروف اهل

وز د سمـ أ  أورمل وؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مصل  ارل وطمٌٌمل وطمذ ٗم٦م سمـ أؾمٞمدل وز د سمـ أرىمؿل

وؾمٕمٞمد سمـ ز دل وقمٌد ار سمـ ضمٕمٗمرل وقمٌد ار سمـ قم٤ٌمسل وقمٌد ار سمـ قمٛمرل وقمٌد ار سمـ 

  ـم٤مًم٥مل وقمٛمرل ووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  زةل ُمًٕمقدل وقم٘مٞمؾ سمـ أ  ـم٤مًم٥مل وقمكم سمـ أ

 ←وُم٤مًمؽ
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(: )سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 1337: 1وذم صحٞمح  ُمًٚمؿ )      

 (ت

 أورد حتتف افروايٚت افتٚفٜٔ:ممٚ و

: أُمر ُمٕم٤مو ٦م سمـ أ  ؾمٗمٞم٤من ظـ ظٚمر بـ شًد بـ أيب وؿٚص ظـ أبٔف ؿٚلد  

ؾمٕمدًا وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م اًمؽماب
؟
ذيمرت صم صم٤ًم ىم٤مهلـ ًمف ُم٤م وم٘م٤مل: أُم٤م   

ومٚمـ أؾمٌفل ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ  ر اًمٜمٕمؿل  صرؾمقل ار 

 ٘مقل ًمف ظمٚمٗمف صؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 
(1)

 ٤م   ذم سمٕمض ُمٖم٤مز ف وم٘م٤مل ًمف قمكم: 

أمٚ ترى أن : صرؾمقل ار ظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ار 

ل وؾمٛمٕمتف  ٘مقل  قم مـ مقشك إال إٔف ال ٌٕقة بًدي تُقن مْل بّْزفٜ  ٚرون

ل ىم٤مل: ومتٓم٤موًمٜم٤م ألظىغ افرايٜ رجاًل حيٛ اهلل ورشقفف وحيٌف اهلل ورشقففظمٞمؼم: 

هل٤مل وم٘م٤مل: ادقمقا زم قمٚمٞم٤ًم وم٠ميت سمف أرُمد ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومع اًمرا ٦م إًمٞمفل ومٗمتح ار 

                                                                                                                                   

سمـ احلق رثل وحمدوج سمـ ز دل وُمٕم٤مو ٦مل وٟمٌٞمط سمـ ذ طل وأسمقأ قبل وأسمقؾمٕمٞمدل  ← 

 وأسمق اًمٓمٗمٞمؾل وأسمقهر رةل وأم ؾمٚمٛم٦م. 

 وهق هبذا  ٙمقن ذم أقمغم درضم٤مت اًمتقاشمرل ًمذا قمده ُمٜمٝم٤م همػم واطمد ممـ أًمػ ذم إطم٤مد ٨م  

(ل واًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمرل وأو٤م  111ذم إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة رىمؿ )اعمتقاشمرةل يم٤مًمًٞمقـمل        

أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م  وطمد ٨م :اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ ضمًقس ر ف ارّ ُم٤م ٟمّمف ذحاًمٙمت٤مين ىم٤مئً : )وذم 

 (.ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك ُمتقاشمر ضم٤مء قمـ ٟمٞمػ وقمنم ـ صح٤مسمٞم٤مً 

قمـ طمد ٨م  (434 :11) اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾوىم٤مل اًمّم٤محلل ذم 

 اسمـ احل٤مومظ واؾمتققمٌٝم٤م لصح٤مسمٞم٤مً  وقمنم ـ ٟمٞمػ قمـ ُمتقاشمر طمد ٨م هق: شمٜمٌٞمفاعمٜمزًم٦م: )

 (.ورىم٦م قمنم ـ ٟمحق قمـ قم٤ًميمر

 يمذال وًمٕمٚمف: وىمد ظمٚمٗمف. ( 1)
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 دقم٤م  ﴾ وَأَبْنَاءكُمْ أَبْنَاءنَا نَدْعُ تَعَالَوْاْ قُلْفَ ﴿قمٚمٞمفل وعم٤م ٟمزًم٧م هذه أ ٦م: 

 .افِٓؿ  ٗالء أ عقمٚمٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًمل وم٘م٤مل:  صار  رؾمقل

: اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وطمّملم سمـ ؾمؼمة وقمٛمر سمـ ُمًٚمؿ إمم ظـ يزيد بـ حٔٚن ؿٚلد 

ز د سمـ أرىمؿ ومٚمام ضمٚمًٜم٤م إًمٞمف ىم٤مل ًمف طمّملم: ًم٘مد ًم٘مٞم٧م  ٤م ز د ظمػمًا يمثػمًا رأ ٧م 

وؾمٛمٕم٧م طمد ثفل وهمزوت ُمٕمفل وصٚمٞم٧م ظمٚمٗمفل ًم٘مد ًم٘مٞم٧م  ٤م  صرؾمقل ار 

ل ىم٤مل:  ٤م اسمـ أظمل صز د ظمػمًا يمثػمًال طمدصمٜم٤م  ٤م ز د ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل ار 

وار ًم٘مد يمؼمت ؾمٜملل وىمدم قمٝمديل وٟمًٞم٧م سمٕمض اًمذي يمٜم٧م أقمل ُمـ رؾمقل 

 صومام طمدصمتٙمؿ وم٤مىمٌٚمقال وُم٤م ٓ وم  شمٙمٚمٗمقٟمٞمفل صمؿ ىم٤مل: ىم٤مم رؾمقل ار  صار 

ُم٤ًم ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ٌمً سمامء  دقمك مخ٤ًم سملم ُمٙم٦م واعمد ٜم٦مل ومحٛمد ار وأصمٜمك قمٚمٞمف ووقمظ  ق

وذيمرل صمؿ ىم٤مل: أُم٤م سمٕمد أٓ أهي٤م اًمٜم٤مس وم٢مٟمام أٟم٤م سمنم  قؿمؽ أن  ٠ميت رؾمقل ر  

وم٠مضمٞم٥مل وأٟم٤م شم٤مرر ومٞمٙمؿ صم٘مٚملم
(1)

أوهلام يمت٤مب ار ومٞمف اهلدى واًمٜمقرل ومخذوا  :

ب ار ورهم٥م ومٞمفل صمؿ ىم٤مل: وأهؾ سمٞمتل سمٙمت٤مب ار واؾمتٛمًٙمقا سمف ومح٨م قمغم يمت٤م

أذيمريمؿ ار ذم أهؾ سمٞمتلل أذيمريمؿ ار ذم أهؾ سمٞمتلل أذيمريمؿ ار ذم أهؾ سمٞمتلل 

وم٘م٤مل ًمف طمّملم: وُمـ أهؾ سمٞمتف  ٤م ز د أًمٞمس ٟم٤ًمؤه ُمـ أهؾ سمٞمتف؟ ىم٤مل: ٟم٤ًمؤه 

ُمـ أهؾ سمٞمتفل وًمٙمـ أهؾ سمٞمتف ُمـ طمرم اًمّمدىم٦م سمٕمده ىم٤مل: وهؿ؟ ىم٤مل: هؿ آل 

ىم٤مل:  ؟ٞمؾ وآل ضمٕمٗمر وآل قم٤ٌمس ىم٤مل: يمؾ ه١مٓء طمرم اًمّمدىم٦مقمكم وآل قم٘م

 ٟمٕمؿ.

                                                             

 ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ؾمٛمٞم٤م صم٘مٚملما ًمٕمٔمٛمٝمام ويمٌػم ؿم٠مهنامل وىمٞمؾ: ًمث٘مؾ اًمٕمٛمؾ هبام. ( 1)
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وزاد ذم طمد ٨م ضمر ر: يمت٤مب ار ومٞمف اهلدى واًمٜمقر ُمـ اؾمتٛمًؽ سمف وأظمذ 

 سمف يم٤من قمغم اهلدى وُمـ أظمٓم٠مه وؾ.

: دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ىمد رأ ٧م ظمػمًال ًم٘مد ص٤مطم٧ٌم ظـ زيد بـ أرؿؿ ؿٚلد 

سمٜمحقهل ىم٤مل: أٓ وإين شم٤مرر ل وصٚمٞم٧م ظمٚمٗمف وؾم٤م  احلد ٨م صرؾمقل ار 

ومٞمٙمؿ صم٘مٚملم: أطمدمه٤م يمت٤مب ار قمز وضمؾ هق طمٌؾ ار ُمـ اشمٌٕمف يم٤من قمغم اهلدىل 

ىم٤مل ٓ وا ؿ ار إن  ؟ٟم٤ًمؤه ؟وُمـ شمريمف يم٤من قمغم و ًم٦م وومٞمف: وم٘مٚمٜم٤م ُمـ أهؾ سمٞمتف

اعمرأة شمٙمقن ُمع اًمرضمؾ اًمٕمٍم ُمـ اًمدهر صمؿ  ٓمٚم٘مٝم٤م ومؽمضمع إمم أسمٞمٝم٤م وىمقُمٝم٤م أهؾ 

 .وقمّمٌتف اًمذ ـ طمرُمقا اًمّمدىم٦م سمٕمده سمٞمتف أصٚمف 

( سمًٜمده قمـ قمكم ىم٤مل: 33: 1ومم٤م رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُم٤م رواه ذم )

إػ  أن ال حيٌْل إال  صوافذي ؾِؼ احلٌٜ وبرأ افًّْٜ إٕف فًٓد افٌْل األمل 

مٗمـ وال يٌٌوْل إال مْٚؾؼ
(1)

 . 

                                                             

 اًمٜمٌل إزمي  قمٝمد ًم٘مد: ( قمـ قمكم سمٚمٗمظ3733( رىمؿ )313 :5) اًمؽمُمذي ؾمٜمـوهق ذم  (1)

 هذا :قمٞمًك أسمق ىم٤مل . ُمٜم٤مومؼ إٓ  ٌٖمْمؽ وٓ لُم١مُمـ إٓ حيٌؽ ٓ أٟمف ص إُمل

 . صحٞمح طمًـ طمد ٨م

 قم ُم٤مت ُمـ وذيمروا) :(73 :43) اعمٕم٤مين روحذم شمٗمًػمه  إًمقدىم٤مل اوُم٤مم و     

 أن وقمٜمدي اًمروا ٤مت( صمؿ ىم٤مل:.. )صمؿ أورد سمٕمض .وضمٝمف شمٕم٤ممم ار يمرم قمكم سمٖمض اًمٜمٗم٤م 

  اًمّمحٞمح٦م إطم٤مد ٨م ذم ضم٤مء وىمدل اًمٜمٗم٤م  قم ُم٤مت أىمقى ُمـ قمٜمف شمٕم٤ممم ار ريض سمٖمْمف

ش  صم ث اعمٜم٤مومؼ قم ُم٤مت: » واًمً م اًمّم ة قمٚمٞمف يم٘مقًمف لذيمر ُم٤م همػم ًمٚمٜمٗم٤م  قم ُم٤مت

 .احلد ٨م

 اًمتٜمٗمػم خمرج ظم٤مرج احلد ٨م: وىمٞمؾل او امين ٓ اًمٕمٛمكم ًمٚمٜمٗم٤م  قم ُم٤مت هل :اًمٕمٚمامء ىم٤مل ًمٙمـ

 ← (.اعمٜم٤موم٘ملم قم ُم٤مت ُمـ ذار إذ يم٤مٟم٧م أهن٤م عم٤م اُمٜمٝم٤م سمٌمء اعمخٚمص اعم١مُمـ اشمّم٤م  قمـ
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 ُم٤م: ىم٤مًمقا أهنؿ افهحٚبٜ مـ مجٚظٜ قمـ روي) (:314 :1وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه )   ←    

 .(× ًمٕمكم سمٌٖمْمٝمؿ إٓ ص ار رؾمقل قمٝمد قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٕمر  يمٜم٤م

 سمٕمض شمٚمؽ اجلامقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمام  كم:وٟمِمػم إمم روا ٤مت 

 :ا روايٜ أيب شًٔد اخلدري

 ص٤مًمح أ  ( ُمـ ـمر ؼ373( رىمؿ )573 :4) اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾرواه٤م قمٌد ار سمـ أ د ذم     

 .قمٚمٞم٤مً  سمٌٖمْمٝمؿ إٟمّم٤مر ُمٜم٤موم٘مل ٟمٕمر  يمٜم٤م إٟمام: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمـ

 .صحٞمح ٤مإؾمٜم٤مدهو

اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ أهؾ سمٞم٧م "اًمقادقمٞم٦م ذم يمت٤مهب٤موىمد ذيمرت هذه اًمروا ٦م: أم ؿمٕمٞم٥م 

 وىم٤مًم٧م: )هذا طمد ٨م صحٞمح(. 33ص  "اًمٜمٌقة

 :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمن ( ُمـ ـمر ؼ31 :1ذم ضمزئف ) احلٛمػميورواه٤م 

  .قمكم سمٌٖمض إٓ ص ار رؾمقل قمٝمد قمغم اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٕمر  يمٜم٤م ُم٤م

ُمـ  (733 :1) اًمٖم٤مسم٦م أؾمدواسمـ إصمػم ذم  (3717) ( رىمؿ335 :5ورواه٤م اًمؽمُمذي ) 

 األٕهٚر مًؼ ٕحـ ادْٚؾَغ فًْرف ـْٚ إٕٚ: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمـ رون٤مه أ  ـمر ؼ

 .ضٚفٛ أيب بـ ظع بٌٌوٓؿ

  وذم ؾمٜمد اًمؽمُمذي وٕمػ.

 :اروايٜ جٚبر 

 ىمٚم٧م: ىم٤مل اًمزسمػم أ  قمـ (1113( رىمؿ 371 :4) ٗمْم٤مئؾرواه٤م اوُم٤مم أ د ذم اًم

   ٓإ اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٕمر  يمٜم٤م ُم٤م اًمٌنم ظمػم ُمـ ذًمؽ :ىم٤مل ؟ومٞمٙمؿ قمكم يم٤من يمٞمػ :جل٤مسمر

  .إ ٤مه سمٌٖمْمٝمؿ

 ار قمٌد قمـ (1133( رىمؿ )333 :4) اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾوروي ُمـ ـمر ؼ آظمر ذم 

 إال األٕهٚر مًؼ مْٚؾَْٔٚ ًٕرف ـْٚ مٚ: ىم٤مل ار قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ

ًٚ  بٌٌوٓؿ  ← .طمًـ ٤مإؾمٜم٤مده. وظِٔ
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 :اروايٜ أيب  ر ←

 أ ( ُمـ ـمر ؼ 1313) ( رىمؿ133 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدرررواه٤م احل٤ميمؿ ذم 

 لورؾمقًمف ار سمتٙمذ ٌٝمؿ إٓ اعمٜم٤موم٘ملم ٟمٕمر  يمٜم٤م ُم٤م: ىم٤مل ا ذر أ  قمـ اجلدزم ار قمٌد

 .ا ـم٤مًم٥م أ  سمـ ًمٕمكم واًمٌٖمض لاًمّمٚمقات قمـ واًمتخٚمػ

 .خيرضم٤مه ومل لُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذاىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 :اروايٜ ابـ مًًقد 

: )وأظمرج اسمـ ُمردو ف قمـ اسمـ ُمًٕمقد سم٘مقًمف اوُم٤مم اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمدر اعمٜمثقرذيمره٤م 

 إٓ سمٌٖمْمٝمؿ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م(. صىم٤مل: ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمر  اعمٜم٤موم٘ملم قمغم قمٝمد رؾمقل ار  ا
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لا فص لا ثاني

لمال فحلممال يسلالا صفيفني

 

 إٌٝ اهلل:أدت اٌخٍك 

 .وىمد ضم٤مء هذا ذم احلد ٨م اعمٕمرو  سمحد ٨م اًمٓمػم

( سمًٜمده قمـ أٟمس 1351( رىمؿ )111: 3وىمد رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ومرخ  صم ًمرؾمقل ار دِ وم٘مُ  صىم٤مل: يمٜم٧م أظمدم رؾمقل ار تسمـ ُم٤مًمؽ

 ...افِٓؿ ائتْل بٖحٛ خَِؽ إفٔؽ يٖـؾ مًل مـ  ذا افىرُمِمقي وم٘م٤مل: 

 .تُمٕمف هق قمكم أيمؾضم٤مء ووومٞمف أن اًمذي 

 هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه. )ىم٤مل احل٤ميمؿ:         

ىمد رواه قمـ أٟمس مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف ز ٤مدة قمغم صم صملم ٟمٗم٤ًمً و
 (1)

ل صمؿ 

صح٧م اًمروا ٦م قمـ قمكم وأ  ؾمٕمٞمد اخلدري وؾمٗمٞمٜم٦مل وذم طمد ٨م صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين 

 . (قمـ أٟمس ز ٤مدة أًمٗم٤مظ

                                                             

قمدـ ؿمدٞمخف اًمدذهٌل  أن اًمٓمدر  قمدـ  (353 :7)  واًمٜمٝم٤م د٦م اًمٌدا د٦مسمؾ طمٙمك اسمـ يمثدػم ذم  (1)

 .ًًٍٕٚ  وتًًقن بوًٜبٌِٝ أٟمس 

 لُمٗمتٕمٚمد٦م خمتٚمٗمد٦م ـمدر  ردؤهد٤مأو لوٕمٞمٗم٦م همرائ٥م ىمرهب٤موىمد ٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ يمثػم أٟمف ىم٤مل قمٜمٝم٤م: )أ

 (.واهٞم٦م ـمر  وهم٤مًمٌٝم٤م

 ومٞمٝمد٤مل ُمدتٙمٚمؿ أٟمدس قمدـ ـثنرة ضنرق وًمفىم٤مل ومٞمٝم٤م: ) (333 :3) اوؾم م شم٤مر خوًمف قم٤ٌمرة ذم 

 ← (.افًْـ ذط ظذ وبًوٓٚ
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( 3741(  رىمؿ )333: 5وىمد روى اًمؽمُمذي طمد ٨م أٟمس خمتٍمًا ذم ؾمٜمٜمف )       

: 4حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمإلُم٤مم أ د: اًمِمٞمخ ويص ار حمٛمد قم٤ٌمس ) وىم٤مل

  ( قمـ ؾمٜمد اًمؽمُمذي: )وهذا اوؾمٜم٤مد  ٔمٝمر زم أٟمف طمًـ ًمٖمػمه(.334

وىمد اطمتٛمؾ احل٤مومظ اًمٕم ئل يمقن احلد ٨م ذم درضم٦م احلًدـ أو يمدقن ودٕمٗمف 

ل يمام ٟم٘مؾ قمٜمف اًمًٌٙمل وٛمـ شمرمجتف ًمٚمح٤ميمؿ ُمدـ يمت٤مسمدف ـمٌ٘مد٤مت اًمِمد٤مومٕمٞم٦م حمتٛم ً 

 ( طمٞمدد٨م ىمدد٤مل اًمًددٌٙمل: )وأُمدد٤م احلٙمددؿ قمددغم طمددد ٨م اًمٓمددػم 31: 1اًمٙمددؼمى )

سم٤مًمقوع ومٖمػم ضمٞمدل ورأ ٧م ًمّم٤مطمٌٜم٤م احل٤مومظ ص ح اًمدد ـ ظمٚمٞمدؾ سمدـ يمٞمٙمٚمددي 

ذم  اًمٕم ئل قمٚمٞمف يم ُم٤ًم ىم٤مل ومٞمف سمٕمد ُم٤م ذيمر ختر ٩م اًمؽمُمدذي ًمدف ويمدذًمؽ اًمٜمًد٤مئل

: إن احلؼ ذم احلد ٨م أٟمف رسمدام  ٜمتٝمدل إمم درضمد٦م احلًدـل أو تظمّم٤مئص قمكم 

  ٙمدددقن ودددٕمٞمٗم٤ًم حيتٛمدددؾ ودددٕمٗمفل ىمددد٤مل: وم٠مُمددد٤م يمقٟمدددف  ٜمتٝمدددل إمم أٟمدددف ُمقودددقع

 ُمـ مجٞمع ـمرىمف وم (.

                                                                                                                                   

( ُمد٤م واهٞمد٦م ـمدر  وؽٚفٌٓنٚ) ( ُمع ىمقًمدف:ؤًٍٜ ؽرائٛ ؿرهبٚأوذم وصٗمف ًمٌٕمْمٝم٤م سم٘مقًمف: ) ←

 ٕمٜمل أن وٕمػ سمٕمْمٝم٤م ىمر ٥م ُمٜمجؼمل ومٚمؿ ٓ شمت٘مقى هذه اًمٓمر  سمٕمْمدٝم٤م سمدٌٕمضل ظم٤مصد٦م 

 ُمع ىمقًمف أظمر أن سمٕمْمٝم٤م قمغم ذط اًمًٜمـ؟!.

ـ  (414: 5اسمـ يمثػم ذم اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م ) وًمٚمٗم٤مئدة وم٘مد وضمدٟم٤م   ذم طمد ٨م اًمٖمد ر  ٘مقل قم

 (.ْـو ذا إشْٚد جٔد، رجٚفف ثَٚت ظذ ذط افً) سمٕمض ـمرىمف:

 ذط ظذ ؿقي جٔد وإشْٚده : )(443 :3) واًمٜمٝم٤م ٦م اًمٌدا ٦موىم٤مل قمـ طمد ٨م آظمر ذم 

 (.افًْـ
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  ( قمـ طمد ٨م اًمٓمػم: )ًمف ـمر13) وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕم ئل ذم اًمٜم٘مد اًمّمحٞمح

ومٞم٘مقي أطمد اًمًٜمد ـ أظمرل وأُمثؾ ُم٤م يمثػمة هم٤مًمٌٝم٤م واهل وذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م  ٕمتؼم سمفل 

ورد سمف ـمر ٘م٤م...( ومذيمرمه٤م
(1)

. 

ذم شم٤مر خ  ٦م أٟمسل ومروىٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر ىلًلم اسمـ ؿم٤مهلم ًمروا  يمام

ـمػم  ص(: سمًٜمده قمـ أٟمس ىم٤مل: أهدي إمم رؾمقل ار 413: 14دُمِمؼ )

 . ...ُمِمقي

اًم٘مدوس سمـ ىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم: شمٗمرد هبذا احلد ٨م قمٌد ؿ ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: )صم

 .(حمٛمد قمـ قمٛمف ٓ أقمٚمؿ طمدث سمٖمػمهل وهق طمد ٨م طمًـ همر ٥م

 وىمدد أورد سمٕمدض روا د٤مت أٟمدس اهلٞمثٛمدل ذم  جمٛمدع اًمزوائدد وُمٜمٌدع اًمٗمقائددد

( صمؿ ىم٤مل: )رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمٙمٌػم سم٤مظمتّم٤مرل وأسمدق 133 -137: 3)

صمدؿ ضمد٤مء   ٕمغم سم٤مظمتّم٤مر يمثػم إٓ أٟمف ىم٤مل: ومج٤مء أسمقسمٙمر ومدرده صمدؿ ضمد٤مء قمٛمدر ومدرده

 قمكم وم٠مذن ًمف. 

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحل  لوذم إؾمٜم٤مد اًمٙمٌػم  ٤مد سمـ اعمخت٤مر ومل أقمرومف 

وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف  لوذم أطمد أؾم٤مٟمٞمد إوؾمط أ د سمـ قمٞم٤مض سمـ أ  ـمٞم٦ٌم ومل أقمرومف

 رضم٤مل اًمّمحٞمحل ورضم٤مل أ   ٕمغم صم٘م٤مت وذم سمٕمْمٝمؿ وٕمػ(.

 (:11747( رىمؿ )133: 3)ذم جمٛمع اًمزوائد يمام ىم٤مل و ثؿ  ـر روايٜ شٍْٜٔ:

ورضم٤مل اًمٓمؼماين رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ومٓمر سمـ  لرواه اًمٌزار واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر)

 .(وهق صم٘م٦م لظمٚمٞمٗم٦م

                                                             

 ًمٚمديمتقر قمٌد اًم٤ٌمري اًمٌدظمٌم. "احل٤مومظ اًمٕم ئل وضمٝمقده ذم احلد ٨م وقمٚمقُمف"راضمع:  (1)
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ُمل ذم وىمد ضم٤مء هذا احلد ٨م ُمـ ـمر  قمد دةل طمتك ىم٤مل اعمقوّمؼ اخلقارز

هذا احلد ٨م سمٛمئ٦م وقمنم ـ  أظمرج احل٤مومظ اسمـ ُمردو ف :(13)ص  ُم٘متؾ احلًلم

ل  ٕمٜمل: شخيّسجاه طمد ٨م اًمٓمػمل وإن مل صّح»ىم٤مل أسمق قمٌداري احل٤مومظ:  لإؾمٜم٤مداً 

 .(اًمٌخ٤مري وُمًٚمامً 

 :ـام أفػ دم مجع ضرؿف ؽر واحد مـ احلٍٚظ

(: )وىمد 351: 7)سم٘مقًمف ذم اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م إمم سمٕمْمٝمؿ  يمثػم اسمـ أؿم٤مر   -

ل واحل٤مومظ مجع اًمٜم٤مس ذم هذا احلد ٨م ُمّمٜمٗم٤مت ُمٗمردة ُمٜمٝمؿ: أسمق سمٙمر سمـ ُمردو ف

أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ أ د سمـ  دان ومٞمام رواه ؿمٞمخٜم٤م أسمققمٌد ار اًمذهٌلل ورأ ٧م 

ومٞمف جمٚمدًا ذم مجع ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف ٕ  ضمٕمٗمر سمـ ضمر ر اًمٓمؼمي اعمٗمن ص٤مطم٥م 

اًمت٤مر خل صمؿ وىمٗم٧م قمغم جمٚمد يمٌػم ذم رده وشمْمٕمٞمٗمف ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم ًمٚم٘م٤مى أ  سمٙمر 

ن يمثرت وإ لاًم٘مٚم٥م ُمـ صح٦م احلد ٨م هذا ٟمٔمر اًم٤ٌمىم ين اعمتٙمٚمؿل وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٗمل

  قمٚمؿ(.أوار  لـمرىمف

 ٤مٟمٗمًفل ذم ُمقاوع ُمـ يمتٌفل ُمٜمٝم ل وىمد ذيمر ذًمؽ قمـاًمذهٌلٝمؿ ٜمُمو  -

 لضمداً  يمثػمة ـمر  ومٚمف اًمٓمػم طمد ٨م ُم٤مأو: )(1114 :3) احلٗم٤مظ شمذيمرةذم  ىمقًمف 

 (.أصؾ ًمف احلد ٨م  ٙمقن نأ  قضم٥م وجمٛمققمٝم٤م لُمّمٜمػ ذم ومردهت٤مأ ىمد

 أقم م ؾمػمذم شمرمجتف ُمـ يمت٤مب وممـ أًمػ ذم مجع ـمرىمف: احل٤ميمؿل يمام  -

 .(173 :17) اًمٜمٌ ء

 أقم م ؾمػم ذم شمرمجتف ُمـ احلدادل يمام   أ د سمـ احلًـوُمٜمٝمؿ: اوُم٤مم  -

 .(313 :13) اًمٜمٌ ء
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وُمٜمٝمؿ: احل٤مومظ  أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مينل يمام ٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مضمف  -

ٗم٤مظ ـمر  واطمد ُمـ احل ىمد مجع همػم: ىم٤مل أسمق ُمقؾمك اعمد ٜمل( سم٘مقًمف: )371: 7)

 (.اعمٕمروم٦م يم٤محل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري وأ  ٟمٕمٞمؿ واسمـ ُمردو فأطم٤مد ٨م اًمٓمػم ًم قمت٤ٌمر و

 :ص ٟـجـٕـٝ اٌـأدت إٌ

وقمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل: )(: 15131( رىمؿ )345: 3) ذم جمٛمع اًمزوائد    

 ومًٛمع صقت قم٤مئِم٦م قم٤مًمٞم٤مً  صقمغم رؾمقل ار  اؾمت٠مذن أسمقسمٙمر

ًٚ وؾٚضّٜ أحٛ إفٔؽ مْل ومـ أيبوهل شم٘مقل:  ُمرشملم  - واهلل فَد ظرؾٝ أن ظِٔ

وم٤مؾمت٠مذن أسمق سمٙمر ] ومدظمؾ [ وم٠مهقى إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل:  ٤م سمٜم٧م وم ٟم٦م ٓ  -أو صم صم٤ًم 

 . صأؾمٛمٕمؽ شمرومٕملم صقشمؽ قمغم رؾمقل ار 

 .(اًمّمحٞمحرواه أ د ورضم٤مًمف رضم٤مل  ٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع سمٕمد ذًمؽ: )ىم

 فَدسمٚمٗمظ: ) ( 11731( رىمؿ )171: 3) ذم جمٛمع اًمزوائداهلٞمثٛمل  وأورده

ًٚ  أو مرتغ أيب مـ إفٔؽ أحٛ ظًِٔٚ  أن ظِّٝ ( ثالث
(1)

: )رواه اهلٞمثٛمل وىم٤مل 

 اًمٌزار ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحل ورواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ(.

 داود وأسمق  دأ ظمرجأو: )(47 :7)  اًم٤ٌمري ومتحوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ذم 

 اًمٜمٌل قمغم سمٙمر أسمق اؾمت٠مذن :ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ صحٔح بًْد واًمٜم٤ًمئل

ًٚ  نأ ظِّٝ فَد واهلل :شم٘مقل وهل قم٤مًمٞم٤مً  قم٤مئِم٦م صقت ومًٛمع ص  حٛأ ظِٔ

 (.أيب مـ إفٔؽ

                                                             

ُمـ هٜم٤م ُمدـ  أىمدقال ومٝمدق قمدغم هدذا اًمٚمٗمدظ )ذيمدر حمٌد٦م قمدكم دون اًمزهدراء ويمؾ ُم٤م ؾمٜمذيمره (1)

 قمٚمٞمٝمام اًمً م(.
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( وىم٤مل: 317 -313: 4احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم خمتٍم زوائد اًمٌزار )ه وذيمر 

 (. )صحٞمحل رواه أسمق داود خمتٍماً 

وٛمـ  (731 :4اعمروٞم٦م ) اًمًخ٤موي ذم إضمقسم٦م  شْد افروايٜ:وصحح 

 (.133اوضم٤مسم٦م قمغم اًم١ًمال رىمؿ )

رىمؿ  (374 :31) أ د ُمًٜمد وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم

 صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٤مىمل لإؾمح٤م  سمـ  قٟمس أضمؾ ُمـ طمًـ إؾمٜم٤مده): (13141)

 .(.اًمّمحٞمح رضم٤مل

 (: )إؾمٜم٤مده صحٞمح(.115ذم ىل٘مٞمؼ اخلّم٤مئص رىمؿ ) وىم٤مل اًمِمٞمخ احلق ٜمل

 طمد ٨م رىمؿ  (75 :1) اًمِمٞمخ ويص ار ذم   اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾوىم٤مل حم٘مؼ 

 (: )إؾمٜم٤مده طمًـ(.  33)

 (.4311احلد ٨م رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦موىمقاه إًم٤ٌمين ذم 

 .ل ومراضمعإًمٞمفاًمرضم٤مل  أٟمف أطم٥م ‘ء رد ذم ومْم٤مئؾ اًمزهراذيمرٟم٤م ومٞمام وو    

 اهلل رؼبٌٝ:اخزبسٖ 

يٚ ؾٚضّٜ أمٚ تروغ أن اهلل ظز وجؾ اضِع إػ أ ؾ األرض : صىم٤مل

 .ؾٚختٚر رجِغ أحدمهٚ أبقك واآلخر بًِؽ

أ  هر رة  ُمـ طمد ٨م( 1315( رىمؿ )111: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهرو

قمغم ذط ل وىم٤مل: )قمـ اسمـ قم٤ٌمسل وأؿم٤مر احل٤ميمؿ إمم روا ٦م أظمرى ت

 . (اًمِمٞمخلم

 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 133 

ل

ل

ل

 

 ثبٌزٚاط ِٓ فبؼّخ ثأِش اهلل: اخزص

(: قمـ قمٌد ار سمـ 15413( رىمؿ )331: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 . إن اهلل أمرأ أن أزوج ؾٚضّٜ مـ ظعىم٤مل:  صُمًٕمقد قمـ رؾمقل ار 

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.      

: (3 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ل ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 ضمٕمؾو لذًمؽ ىمٌؾ هل٤م اًمِمٞمخلم وظمٓم٦ٌم لًمٕمكم اوهلل سم٤مُٕمر اًمتزو ٩م وىمقع وأُم٤م)

 .(صحٔحٜ بٖشٕٚٔد ـمر  ُمـ ًمقروده ومٞمف ؿمؽ وم  لصداىم٤مً  اًمدرع

(: قمـ طمجر سمـ قمٜمٌس ىم٤مل: ظمٓم٥م 15413( رىمؿ )343: 3جٛمع )اعمذم و

  ًم٧ًمهل ًمؽ  ٤م قمكم "وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل:  صقمكم ر ٦م ار قمٚمٞمف إمم رؾمقل ار 

  .(صإٓ أن طمجرًا مل  ًٛمع ُمـ اًمٜمٌل  ورجٚفف ثَٚت...  رواه اًمٌزار " سمدضم٤مل

 (.صم٘م٤مت ورضم٤مًمف لاًمٌزار رواه: )(5 ص) اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

ىم٤مل: ل (: وقمـ طمجر سمـ قمٜمٌس أ ْم٤مً 15417)رىمؿ اًمزوائد جمٛمع وذم 

 . هل ًمؽ  ٤م قمكم: صوم٘م٤مل اًمٜمٌل  لوم٤مـمٛم٦م  بظمٓم٥م أسمق سمٙمر وقمٛمر 

 رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

 رواه: )(5 ص) اعمٜم٤مىم٥م ُمـ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمام اًم٤ًمئؾ ىل٤م وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم إ

 .(صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين

(: )وأظمرج أسمق  ٕمغم قمـ 71وىم٤مل اوُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء )ص 

أ  هر رة ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ًم٘مد أقمٓمل قمكم صم ث ظمّم٤مل ٕن شمٙمقن 

َّزم ظمّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م أطم٥م  ُمـ أن أقمٓمك  ر اًمٜمٕمؿ ومًئؾ وُم٤م هـ؟ ىم٤مل: شمزوضمف  إل

 ٦م  قم ظمٞمؼم.اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦مل وؾمٙمٜم٤مه اعمًجد ٓ حيؾ زم ومٞمف ُم٤م حيؾ ًمفل واًمرا 
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 قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه(. بًْد صحٔحأ د  وروى

 واًمٖمر ٥م احل٤مرض أؾمئٚم٦م قمغم اعمجٞم٥م وىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم ىلٗم٦م

 هلٚ وجؾ ظز اهلل واختٚر اًمزهدل ُمـ هم٤م ٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمتل وم٤مـمٛم٦م : )ومٝمذه(3ص)

 قمٛمرل سمٕمده وظمٓمٌٝم٤م أسمقسمٙمرل: ُمٜمٝمؿ واطمدل همػم ظمٓمٌٝم٤م وم٘مد لضٚفٛ أيب بـ ظع

 هب٤مل ومزوضمف ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم ظمٓمٌٝم٤م صمؿ( صٖمػمة إهّن٤م: ) ٘مقل ص واًمٜمٌل

 قمغم شمدل اعمتٙم٤مصمرة إدًم٦م احلٓمٛمٞم٦مل ومٝمذه ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم درع ُمٝمره٤م ويم٤من

 .اًمٜمٌقة( سمٞم٧م أهؾ ومْمؾ

 أخشٓ فٟ راد اهلل:

ىم٤مل: ؿمٙمك قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م اًمٜم٤مس إمم رؾمقل  تقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري    

ًٚ، ؾق وم٘م٤مم ومٞمٜم٤م ظمٓمٞم٤ًٌمل ومًٛمٕمتف  ٘مقل: صار  اهلل إٕف  أهيٚ افْٚس ال تنُقا ظِٔ

 . ألخنـ دم  ات اهلل ودم شٌٔؾ اهلل

أ د ( و1351( رىمؿ )111: 3) قمغم اًمّمحٞمحلماحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر  اهرو      

هذا طمد ٨م ىم٤مل: و ل(1131( رىمؿ )373: 4ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )سمـ طمٜمٌؾ ذم 

 .صحٞمحسم٘مقًمف:  وقمٚمؼ اًمذهٌلل خيرضم٤مهومل صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

ظذ ذط  و ذا إشْٚد جٔد: )(113: 5اسمـ يمثػم ذم  اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م )وىم٤مل 

 (.افًْٚئل

وأؿم٤مر احل٤مومظ اسمـ طمجر إمم احلد ٨م وضمقد إؾمٜم٤مده ذم هتذ ٥م اًمتٝمذ ٥م 

( ٥4314م سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمجرة إٟمّم٤مر ٦م رىمؿ  )ٜم شمرمج٦م ز( ذم 151: 14)

 (.ظْٓٚ دم مًْد أمحد بًْد جٔدوحديٞ شِٔامن وم٘م٤مل: )
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( سمٚمٗمظ: )إٟمف 4173رىمؿ ) إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م أورده اًمِمٞمخو

 : )وإؾمٜم٤مده ضمٞمد(.ٕطمًـ ذم ذات ار أو ذم ؾمٌٞمؾ ار ُمـ أن  ِمٙمك( وىم٤مل

 ًمٚمًدددٞمقـمل ضمددد٤مُمع إطم٤مد ددد٨مٟم٘مدددؾ حم٘مدددؼ ووصمدددؼ رضم٤مًمدددف اعمٜمددد٤موي يمدددام 

 (.11153( رىمؿ )174: 11) 

)وأظمرج أ د سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت  :اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م وىم٤مل اوُم٤مم

 (. ...قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري

 وىم٤مل حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 

 :ص خش إٌبس ػٙذًا ثبٌٕجٟآ

وافذي أحِػ بف إن ـٚن ظع ألؿرب افْٚس ظٓداً ىم٤مًم٧م:  لقمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

: لهق  ٘مقل: ضم٤مء قمكم ضم٤مء قمكم ُمرارًا وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م همداة و ص برشقل اهلل

 يم٠مٟمؽ سمٕمثتف ذم طم٤مضم٦مل ىم٤مًم٧م: ومج٤مء سمٕمد. 

ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: ومٔمٜمٜم٧م أن ًمف إًمٞمف طم٤مضم٦م ومخرضمٜم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م وم٘مٕمدٟم٤م قمٜمد 

ل وضمٕمؾ  ٤ًمره صاًم٤ٌمبل ويمٜم٧م ُمـ أدٟم٤مهؿ إمم اًم٤ٌمب وم٠ميم٥م قمٚمٞمف رؾمقل ار 

 .ن ظع أؿرب افْٚس ظٓداً ؾُٚف ذًمؽ ُمـ  قُم صو ٜم٤مضمٞمفل صمؿ ىمٌض رؾمقل ار 

هذا طمد ٨م  ىم٤مل:و( 1371( رىمؿ )113: 3ذم اعمًتدرر )رواه احل٤ميمؿ 

 .صحٞمحوقمٚمؼ اًمذهٌل سم٘مقًمف:  لومل خيرضم٤مهصحٞمح اوؾمٜم٤مد 

 (: إؾمٜم٤مده طمًـ.117وىم٤مل اًمِمٞمخ احلق ٜمل ذم ىل٘مٞمؼ ظمّم٤مئص قمكم )

( 1171( رىمؿ )333: 4ورواه قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 اعمح٘مؼ ًمٚمٗمْم٤مئؾ اًمِمٞمخ ويص ار: )إؾمٜم٤مده صحٞمح(.وىم٤مل 
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( وىم٤مل: )رواه 11334( رىمؿ )115: 3وأورده اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )

 قم ىمٌض ذم سمٞم٧م قم٤مئِم٦مل  صأ د وأسمق  ٕمغم إٓ أٟمف ىم٤مل ومٞمف: يم٤من رؾمقل ار 

 واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر ورضم٤مهلؿ رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أم ُمقؾمك وهل صم٘م٦م(.

 ( وىم٤مل: )سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت(.413يم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )وأورده اًمِمق     

 سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: (434 :4) اًمٙمؼمى اًمٓمٌ٘م٤متوىمد قم٘مد احل٤مومظ اسمـ ؾمٕمد ذم 

  .(ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم طمجر ذم ص ار رؾمقل شمقذم :ىم٤مل ُمـ ذيمر)

 إػ أشْدتف ىم٤مل: قمكمقمـ  إٟمّم٤مري ار قمٌد سمـ ضم٤مسمروؾم٤م  سمًٜمده قمـ 

 ... افهالة افهالة :ؾَٚل مٌُْل ظذ رأشف ؾقوع صدري

 :ُمروف ذم ص ار رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم صمؿ روى سمًٜمده إمم

َّ ؾٚشتْد مْف ؾدٕقت مْل ادن :وم٘م٤مل لقمكم ًمف ومدقمل :ىم٤مل أظمل زم ادقمقا  ؾِؿ ،إل

 ٕزل ثؿ ،فٔهٌْٔل ص افٌْل ريؼ بًض إن حتك فُِّْٔل وإٕف ،مًتْداً  يزل

 ، ٚفؽ ؾ٘أ أدرـْل ظٌٚس يٚ :ؾهحٝ ،حجري دم وثَؾ ص اهلل برشقل

  .أوجًٚه أن مجًًٔٚ  جٓدمهٚ ؾُٚن افًٌٚس ؾجٚء

  .ظع حجر دم ورأشف ص اهلل رشقل ؿٌض :طمًلم سمـ قمكم قمـصمؿ ؾم٤م  سمًٜمده 

 .ظع حجر دم ورأشف ص اهلل رشقل تقدم :ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـوسمًٜمده 

 شمقذم ص ار رؾمقل أرأ ٧م قم٤ٌمس سمـا ؾم٠مًم٧م :ىم٤مل همٓمٗم٤من أ  قمـ وسمًٜمده

  ؟أطمد طمجر ذم ورأؾمف

 قم٤مئِم٦م قمـ طمدصمٜمل قمروة وم٢من :ىمٚم٧م لظع صدر إػ دًتْد و ق تقدم :ىم٤مل

 :قم٤ٌمس سمـا وم٘م٤مل ؟وٟمحري ؾمحري سملم ص ار رؾمقل شمقذم :ىم٤مًم٧م أهن٤م

 ...ظع صدر إػ دًتْد وإٕف ص اهلل رشقل فتقدم واهلل ؟ أتًَؾ
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: ىم٤مل ه ل أ  سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ( سمًٜمده31رىمؿ ) روى اًمِم٤مر ذم اعمًٜمدو

 :ؾمٕمد وم٘م٤مل: ىم٤مل قمٚمٞم٤مً  ُمروان وم٥ًم لومٜمٕمتف :ىم٤مل ُمروان قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد يم٤من

 اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمؼ ُمـ إن»  : ٘مقل ص ار رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين لإُمػم أهي٤م

 اضمٚمس: ؾمٕمد وم٘م٤مل ُمروانل وم٘م٤مم: ىم٤مل قمكم ؾم٥م قمـ أهن٤مر وإينش  ًمف  ٜمّمح أن

  ٜمٌٖمل ٓ ص ار رؾمقل ُمـ ًمٕمكم ؾمٌؼ سم٠مرسمع أظمؼمر ىمٞم٤ممل سمحلم هذا وًمٞمس

ل وإقمٓم٤مء ص  ٜمتحٚمٝمـ...)ومذيمر أٟمف حيؾ ًمف ُمـ اعمًجد ُم٤م طمؾ ًمٚمٜمٌل ُمٜم٤م أطمد

  اًمرا ٦م  قم ظمٞمؼمل وطمد ٨م اعمٜمزًم٦م( وىم٤مل قمـ اًمراسمٕم٦م: 

 يًٚر و ق ؾٔف، ؿٌض افذي افٔقم دمص اهلل رشقل ظذ دخِْٚ إٔٚ وأصٓد)

،ًٚ  (.1)(ؾمٌف قمـ وم٠مهن٤مر ليًٚره و ق ص اهلل رشقل ٍٕس خرجٝ وفَد ظِٔ

 

 

                                                             

إمم صدرهل وآظمرهؿ قمٝمدًا سمفل ٓ  صهق اًمذي يم٤من ُمًٜمدًا اًمٜمٌل تو ٕمْمد أن قمٚمٞم٤ًم  (1)

 قم٤مئِم٦م ريض ار قمٜمٝم٤م: 

 شمٙم٤مصمر اًمروا ٤مت ذم هذال وشمٕمدد خم٤مرضمٝم٤م   

 ومٞمف.وأٟمف رأي أهؾ اًمٌٞم٧مل وأهؾ اًمٌٞم٧م أدرى سمام   

 وظمّمقص اؾمتٜمٙم٤مر اسمـ قم٤ٌمس قمغم روا ٦م أٟمف ُمًتٜمد ًمّمدر قم٤مئِم٦م  

 لوأىم٤مرسمف أهٚمقه قم٤مدة اعمحتي و ٙمتٜمػلاًمرضم٤مل ُمـ اداًمٕمقي  ومٞمٝم٤م  ٙمثر طم٤مًم٦موٕهن٤م   

 سمٛمحرم ًمٞمًقا ويمٚمٝمؿ لوهمػمهؿ لاًمً م قمٚمٞمٝمؿ وقم٘مٞمؾ وسمٜمقه واًمٕم٤ٌمس قمكم هٜم٤م وهؿ

 ل ومٞمِمٙمؾ وضمقدهؿ ُمع إطمداهـ.اًمروقان قمٚمٞمٝمـ ًمٜم٤ًمئف

 صدره٤م إمم شمًٜمد أن لرسمٞمٕم٤مً  قمنم صمامٟمٞم٦م ؾمٜمٝم٤م شمتج٤موز مل صٌٞم٦م شمًتٓمٞمع وهؾ  

 طم٤مؿم٤م !اجل٤ٌمل؟ هلقهل٤م شمتْمٕمْمع اًمتل احل٤مل شمٚمؽ ذم اًمٌٜمٞم٦م يم٤مُمؾ رضم ً  اًمْمٕمٞمػ
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  :ٌٗ صأخٛح إٌجٟ 

( سمًٜمده 15( رىمؿ )11روى اوُم٤مم اسمـ إصمػم ذم ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م )ص 

إٔٝ أخل دم افدٕٔٚ : تأٟمف ىم٤مل ًمٕمكم  صرؾمقل ار  قمـ بقمـ اسمـ قمٛمر 

 . واآلخرة

إٔٝ  ىم٤مل ًمف: صوورد ُمـ طمد ٨م أٟمسل وقمٛمر أٟمف ): ىم٤مل اسمـ إصمػمصمؿ  

  أخل دم افدٕٔٚ واآلخرة.

ويمذًمؽ ضم٤مء طمد ٨م اعم١ماظم٤مة قمـ اسمـ قم٤ٌمسل وز د سمـ أ  أورم وضم٤مسمر سمـ 

قمٌدار وأ  ذر وقم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م وخمدج سمـ ز د اًمذهكم وضم٤مء أ ْم٤ًم قمـ قمكم ُمـ 

وإن ـٕٚٝ ـِٓٚ ؤًٍٜ فُـ هبذه ادتٚبًٚت وافنقا د يَقى بًوٓٚ همػم وضمف 

 .( وار أقمٚمؿ بًٌض

(: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن قمٚمٞم٤ًم 11735( رىمؿ )133: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

  ُزِ َ أًَْ هَبدَ أَ َإِى﴿ضمؾ  ٘مقل: إن ار قمز و :صيم٤من  ٘مقل ذم طمٞم٤مة رؾمقل ار 

وار ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م ار شمٕم٤مممل وار ﴾أَعْ َبثِ ُنْ عَلََ اً َلَجْزُنْ

ووًمٞمف إأ ألخقه  ُم٤م ىم٤مشمؾ قمٚمٞمف طمتك أُمقت وار ًمئـ ُم٤مت أو ىمتؾ ٕىم٤مشمٚمـ قمغم

 واسمـ قمٛمفل ووارصمفل ومٛمـ أطمؼ سمف ُمٜمل. 

 رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.

مجع وومٞمف  :ت (: قمـ قمكم11113( رىمؿ )534: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

أيُؿ يٌٚيًْل ظذ أن يُقن أخل هلؿ: ) فًموىمق سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م صرؾمقل ار 

 .تإٓ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ومٚمؿ  ٘مؿ إًمٞمف أطمدل   (وصٚحٌل؟ 

 .)ىم٤مل اهلٞمثٛمل(: رواه أ د ورضم٤مًمف صم٘م٤مت
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شمٕم٘مٌف احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم  ومتح اعم١ماظم٤مةل هذه أٟمٙمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  طملمو

سم٘مقًمف: )وأٟمٙمر سمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمرد قمغم سمـ اعمٓمٝمر ( 271: 7)اًم٤ٌمري 

ًمٕمكمل ىم٤مل: ٕن  صاعم١ماظم٤مة سملم اعمٝم٤مضمر ـل وظمّمقص٤ًم ُم١ماظم٤مة اًمٜمٌل  اًمراوميض

اعم١ماظم٤مة ذقم٧م وروم٤م  سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًمل وًمت٠مًمٞمػ ىمٚمقب سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمضل 

 وم  ُمٕمٜمك عم١ماظم٤مة اًمٜمٌل ٕطمد ُمٜمٝمؿل وٓ عم١ماظم٤مة ُمٝم٤مضمري عمٝم٤مضمري. 

وهذا رد ًمٚمٜمص سم٤مًم٘مٞم٤مسل وإهمٗم٤مل قمـ طمٙمٛم٦م اعم١ماظم٤مةا ٕن سمٕمض 

أىمقى ُمـ سمٕمض سم٤معم٤مل واًمٕمِمػمة واًم٘مقىل ومآظمك سملم إقمغم  اعمٝم٤مضمر ـ يم٤من

 وإدينا ًمػمشمٗمؼ إدٟمك سم٤مٕقمغمل و ًتٕملم إقمغم سم٤مٕدٟمك. 

ًمٕمكما ٕٟمف هق اًمذي يم٤من  ٘مقم سمف ُمـ قمٝمد اًمّم٤ٌم ُمـ  صوهبذا شمٔمٝمر ُم١ماظم٤مشمف 

ُمقٓهؿ وم٘مد  ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م واؾمتٛمرل ويمذا ُم١ماظم٤مة  زة وز د سمـ طم٤مرصم٦ما ٕن ز داً 

 :وؾمٞم٠ميت ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ىمقل ز د سمـ طم٤مرصم٦م لقهتام ومه٤م ُمـ اعمٝم٤مضمر ـصم٧ٌم أظم

 إن سمٜم٧م  زة سمٜم٧م أظمل (. 

 صمؿ ؾم٤م  سمٕمض اًمروا ٤مت اعم١م دة عم٤م ىمرره.

ًمٙمٜمل  لل ٓ تًع اعمج٤مل ًمذيمرهؿوؿرر تِؽ األخقة مجع ؽٍر مـ أ ؾ افًِؿ

 أؿمػم إمم اصمٜملم ُمٜمٝمؿ:

 هتذ ٥ماًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل ذم شمرمجتف ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمً م ُمـ يمت٤مسمف ىم٤مل اوُم٤مم د 

 وم٤مـمٛم٦م قمغم سم٤معم١ماظم٤مةلوصٝمره  ص ار رؾمقل أظمق وهق(: )143رىمؿ ) إؾمامء

 (.اًمٕم٤معملم ٟم٤ًمء ؾمٞمدة
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 قمٜمف ار ريض وقمكم: )(113ص) اخلٚمٗم٤مء شم٤مر خ ذماًمًٞمقـمل وىم٤مل اوُم٤مم د 

 قمغم وصٝمره سم٤معم١ماظم٤مة ص اهلل رشقل وأخق لسم٤مجلٜم٦م هلؿ اعمِمٝمقد اًمٕمنمة أطمد

 (.قمٜمٝم٤م ار ريض اًمٕم٤معملم ٟم٤ًمء ؾمٞمدة وم٤مـمٛم٦م

 إرا صأٌزٗ أػؽبٟٔ ٚإرا صىذ اثزذأٟٔ:

 قمـ قمكم سمًٜمده (1331( رىمؿ )135: 3روى اوُم٤مم احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

  وإ ا شُٝ ابتدأأ. ،أظىٚأ صـْٝ إ ا شٖفٝ رشقل اهلل  :ل٤مىم ت

  .ومل خيرضم٤مههذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

( وىم٤مل: ) هذا طمد ٨م 3743( رىمؿ )311: 5ورواه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )

 لوذم اًم٤ٌمب قمـ ضم٤مسمر و ز د سمـ أؾمٚمؿ وأ  هر رةل طمًـ همر ٥م ُمـ هذا اًمقضمف

 .وأم ؾمٚمٛم٦م(

( رىمؿ 141: 4ذم يمت٤مسمف إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة )وأظمرضمف اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد 

ؾ٘أ أحدث بًّْٜ ريب ( سمًٜمده قمـ قمكم ذم طمد ٨م ـمق ؾل وومٞمف: )ىم٤مل:  131)

 (.ـثرًا، إ ا شٖفٝ أظىٔٝ، وإ ا شُٝ ابتديٝ، ؾٌغ اجلقإح مْل ظِاًم مجًٚ 

 واًمْمٞم٤مء ٓ  ذيمر إٓ ُم٤م صح قمٜمدهل وذـمف ذم ذًمؽ أىمقى ُمـ يمثػم همػمه. 

 (.إؾمٜم٤مده صحٞمح): دهٞمش٤مء اًمِمٞمخ وىم٤مل حم٘مؼ اًمْمٞم

وىم٤مل اعمح٘مؼ ( 311( رىمؿ )435: ٨4م اعمخت٤مرة )ورواه أ ْم٤ًم ذم إطم٤مد 

 دهٞمش: )إؾمٜم٤مده صحٞمح(.

 (.1133( رىمؿ )317: 4وسمٚمٗمظ اًمْمٞم٤مء رواه أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 وىم٤مل حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ اًمِمٞمخ ويص ار: إؾمٜم٤مده صحٞمح.
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 :ت ٌُ ٠ىٍّٗ إال ػٍٟلص إرا غعت إٌجٟ

( سمًٜمده قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 1317( رىمؿ )111: 3ذم اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ 

ؽر ظع بـ أيب  فُِّيـٚن إ ا ؽوٛ مل جيسىء أحد مْٚ  صأن افٌْل : ل

 .ت ضٚفٛ

  .هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه ىم٤مل احل٤ميمؿ:

(: )رواه اًمٓمؼماين 154: 3وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

إوؾمطل وؾم٘مط ُمٜمف اًمت٤مسمٕمل وومٞمف طمًلم سمـ طمًـ إؿم٘مر وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 ووٕمٗمف اجلٛمٝمقر وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا(.

 اًمٜمذ ر اًمٌِمػم طمد ٨م ُمـ اًمّمٖمػم اجل٤مُمعذم بٚفهحٜ ورُمز ًمف اًمًٞمقـمل 

 (.3753طمد ٨م رىمؿ )

 ) سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت(. :(411ذم در اًمًح٤مسم٦م )ىم٤مل اًمِمقيم٤مين و

 :أػؽبٖ صالدٗ ص إرا ٌُ ٠غزٚ إٌجٟ

( سمًدٜمده قمدـ أ  335( رىمدؿ )571: 4روى قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمدح٤مسم٦م )

ًٚ أو أشٚمٜإ ا مل يٌز  صـٚن رشقل اهلل إؾمح٤م  ىم٤مل:   .مل يًط شالحف إال ظِٔ

 وهق ُمرؾمؾ قمـ أ  إؾمح٤م ل ووصٚمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 

 طم٤مرصم٦م سمف.( قمـ أ  إؾمح٤م  قمـ ضمٌٚم٦م سمـ 4131( رىمؿ )433: 4)

(: )رواه أ د 515: 5وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط ورضم٤مل أ د صم٘م٤مت(.
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 :ص أر٠زٗ أر٠خ إٌجٟ

ل واسمـ ورد ذم هذا روا ٤مت ُمٜمٝم٤م قمـ قمٛمرو سمـ ؿم٤مسل وؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص

 قم٤ٌمس:

 :تؾٖمٚ روايٜ ظّرو

( قمـ قمٛمرو سمـ ؿم٤مس 3343( رىمؿ )335: 15ومٗمل صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )

)ىمد آذ تٜمل( ىمٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار ُم٤م أطم٥م أن  :صىم٤مل:ىم٤مل زم رؾمقل ار 

ًٚ ؾَد آ اأأوذ ؽ ىم٤مل: )  (. مـ آ ى ظِٔ

( رىمؿ 171: 3وأورده٤م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

سم٤مظمتّم٤مر واًمٌزار أظمٍم ُمٜمف ورضم٤مل رواه أ د واًمٓمؼماين ): وىم٤مل (11733)

 .(أ د صم٘م٤مت

 (.3433طمد ٨م رىمؿ ) اًمّمٖمػم اجل٤مُمعوصححف اًمًٞمقـمل ذم 

 :توأمٚ روايٜ شًد

)سم٤مب  (133: 3) إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمةخمتٍم ومٗمل 

 :(7157رىمؿ ) ومٞمٛمـ آذاه أو سمٖمْمف أو ؾمٌف( أورد اًمروا ٦م اًمت٤مًمٞم٦م

يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًًم ذم اعمًجد ُمع "ىم٤مل:  ت قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمف

ُمٖمْم٤ًٌم  ٕمر    صومتٜم٤موًمٜم٤م ُمٜمفل وم٠مىمٌؾ رؾمقل ار   ت ع ًًّا رضمٚملم ومتذايمرٟم٤م

مٚ فُؿ ىم٤مل:   صذم وضمٝمف اًمٖمْم٥مل وم٘مٚم٧م: أقمقذ سم٤مر ُمـ همْم٥م رؾمقل ار  

ًٚ ؾَد آ اأ ّٔ ىم٤مل: ومٙمٜم٧م أؤشمك ُمـ سمٕمد  - ٘مقهل٤م صم ث ُمرات -ويل؟ مـ آ ى ظِ

ٕمرض سمؽ  ٘مقل: اشم٘مقا ومتٜم٦م إظمٞمٜمس وم٠مىمقل: هؾ ؾمامين؟ ومٞم٘م٤مل: إن قمٚمّٞم٤ًم  
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  صُمٕم٤مذ ار أن أؤذي رؾمقل ار  لإن ظمٜمس اًمٜم٤مس ًمٙمثػم :ومٞم٘مقًمقن: ٓ. وم٠مىمقل

 سمٕمد ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف ُم٤م ؾمٛمٕم٧م.

وأسمق  ٕمغم  ورواتف ثَٚتىم٤مل اًمٌقصػمي: رواه حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أ  قمٛمر صمؿ 

 .واًمٌزار

( رىمؿ 175: 3اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )وأورد اًمروا ٦م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع 

ورضم٤مل أ   ٕمغم رضم٤مل  لرواه أسمق  ٕمغم واًمٌزار سم٤مظمتّم٤مر): وىم٤مل(11733)

 .(اًمّمحٞمح همػم حمٛمقد سمـ ظمداش وىمٜم٤من ومه٤م صم٘مت٤من

وىمد أظمرج اًمروا ٦م قمـ ؾمٕمد اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ومٞمام اظمت٤مره ُمـ أطم٤مد ٨م صحٞمح٦م 

 (.1171( و )1171رىمؿ )( 433 -437: 3) "إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة"ذم يمت٤مسمف 

وأورد اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي روا ٦م أ   ٕمغم قمـ ؾمٕمد ذم يمت٤مسمف اًمّمحٞمح 

 ( وىم٤مل: )طمًـ(.144اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 :ب وأمٚ روايٜ ابـ ظٌٚس

 ُمٚمٙمٞم٦م أ  سمـا (سمًٜمده قمـ1313رىمؿ ) (131 :3)قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدررومٗمل  

: وم٘م٤مل قم٤ٌمس اسمـ ومحّمٌف قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد قمٚمٞم٤مً  وم٥ًم اًمِم٤مم أهؾ ُمـ رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل

َب }اى الآّي  لص ار رؾمقل آذ ٧م ار قمدو  ٤م ُّؤًَُْىَ اللنوَ ًَرَصٌُلَوُ لَعَنَيُنْ اللنوُ  ِِ الدًَْف

  .ٔذ تف طمٞم٤مً  ص ار رؾمقل يم٤من ًمق {ًَآخِقَحِ ًَأَعَدَ لَيُنْ عَآَاثب  هُيِْنب 

  .خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 .صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو
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وأورد احلد ٨م ُمـ ـمر ؼ قمٛمرو سمـ ؿم٤مسل وؾمٕمدل وضم٤مسمر: اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 

( وىم٤مل: )وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلد ٨م صحٞمح 4435ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م رىمؿ )

سمٛمجٛمقع هذه اًمٓمر (
 

أذٟم٤م إمم ) قمٛمرو سمـ ؿم٤مسل وؾمٕمدل واسمـ قم٤ٌمسل وضم٤مسمر ؾتِؽ أربع ضرق:

 (أن إًم٤ٌمين ذيمره٤م 

 ذم اًمتدو ـرواه٤م اًمٕم ُم٦م اًم٘مزو ٜمل ذم  ت: قمـ قمٛمر وضريؼ خٚمًٜ

 أضمٗمق يمٜم٧م :ىم٤مل ت اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـسمًٜمده  (331 :3) ىمزو ـ أظم٤ٌمر

 رؾمقل  ٤م  ش٠مسم :وم٘مٚم٧م لقمٛمر  ٤م آذ تٜمل :وم٘م٤مل ص اًمٜمٌل ومٚم٘مٞمٜمل ت قمٚمٞم٤مً 

ًٚ  آ ى مـ قمٚمٞم٤مً  دمٗمق :ىم٤مل ؟ار  ..أسمداً  قمٚمٞم٤مً  أضمٗمق ٓ وار :ىمٚم٧م لآ اأ ؾَد ظِٔ

 إ١ٌٗ ٚثؼط ش١ؼزٗ: خــاشز١بق اٌجٕ

( سمًٜمده قمـ أٟمس ىم٤مل: ىم٤مل 1333( رىمؿ )113: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 . ظامر و شِامناصتٚؿٝ اجلْٜ إػ ثالثٜ: ظع و: صرؾمقل ار 

وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم ل ومل خيرضم٤مه لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

 .اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح

(وىمد٤مل: )رواه 15313( رىمدؿ )571: 3وذيمره اهلٞمثٛمل ذم  جمٛمع اًمزوائدد )

وىمدد طمًدـ اًمؽمُمدذي  لاًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أ  رسمٞمٕم٦م إ د٤مدي

 طمد ثف(.

وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل:  :(15334( رىمؿ )513: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

وظامر بـ  ،أربًٜ: ظع بـ أيب ضٚفٛإن اجلْٜ تنتٚق إػ : صىم٤مل رؾمقل ار 

 . وادَداد بـ األشقد ،وشِامن افٍٚرد ،يٚه
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 ىمٚم٧م: رواه اًمؽمُمذي همػم ذيمر اعم٘مداد. 

وؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ وقمٛمران سمـ وه٥م اظمتٚمػ ذم آطمتجد٤مج  لرواه اًمٓمؼماين

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.  لهبام

(: وقمـ أٟمس رومٕمف 15343( رىمؿ )551: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 . وأبق  ر -أحًٌف ؿٚل:  -اجلْٜ تنتٚق إػ ثالثٜ ظع وظامر ىم٤مل: 

  .ىمٚم٧م: رواه اًمؽمُمذي همػم ذيمر أ  ذر 

 وإؾمٜم٤مده طمًـ. لىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار

روى (: )و431: 11وىم٤مل اًمِمٞمخ اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد )

٤ميمؿ واًمٓمؼماين اًمٌزار سمًٜمد طمًـ واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ همر ٥مل وأسمق  ٕمغم واحل

 اجلٜم٦م شمِمت٤م  إمم صم صم٦م: قمكم وقمامر أطمًٌف ىم٤مل: وأسمق ذر. قمـ أٟمس رومٕمف ىم٤مل:

ورواه اًمٓمؼماين سمًٜمد طمًـ أ ْم٤ًم سمٚمٗمظ: صم صم٦م شمِمت٤م  هلؿ اجلٜم٦م واحلقر 

 اًمٕملم: قمكم وقمامر وؾمٚمامن(.

 وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع. 

 :ص ثبٌٕجٟ أشذُ٘ ٌزٚلب

(: قمـ أ  إؾمح٤م  1333( رىمؿ )133: 3)قمغم اًمّمحٞمحلم ذم اعمًتدرر 

دوٟمٙمؿ؟ ىم٤مل: ٕٟمف  صىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس يمٞمػ ورث قمكم رؾمقل ار 

ًٚ يم٤من أوًمٜم٤م سمف حلقىم٤ًم   . و أصدٕٚ بف فزوؿ

  .خيرضم٤مه ومل لهذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ:
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 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

أىمقل: وؿم٤مهد طم٤مل قمكم ريض ار قمٜمف أىمقى دًمٞمؾ قمغم صح٦م هذه اًمروا ٦مل 

وهق اًمذي شمرسمك ذم طمجرهل  ص ومٛمـ ُمثؾ قمكم ذم ًمزوىمف وُم زُمتف ًمٚمٜمٌل

ؾمٗمره وطميهل وطمتك قمٜمدُم٤م شمزوج أهمٚم٥م ذم  ص واؾمتٛمر ُمٕمف ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف

 .ص طمجرشمف إىمرب إمم طمجرهوم٘مد شمزوج سم٤مسمٜمتف ويم٤مٟم٧م 
 

 أػشف ثؽشق اٌضّبء: 

 ( ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م:135: 1ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى  )

 ل: ـــــئُس)

  ٘مقم اًمٚمٞم٤مزم  ٤م رؾمقل ار إن قمٚمٞم٤مً  :وىم٤مًم٧م ص اًمٜمٌلأهن٤م أشم٧م ‘قمـ وم٤مـمٛم٦م

 مم أن  ٓمٚمع اًمٗمجر إاًمقشمر صمؿ  ٜم٤مم  ٟمف  ّمكموم٢م ليمٚمٝم٤م إٓ ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م

 لمم ـمٚمقع اًمٗمجرإاًمًامء  ذميمؾ ًمٞمٚم٦م مجٕم٦م شمًٌح  قمكمإن ار  رومع روح  :وم٘م٤مل

 ؟ومٝمؾ ذًمؽ صحٞمح أم ٓ

أقمر   وم٢مينقمـ ـمر  اًمًامء  ًمقيناؾم٠م :أٟمف ىم٤مل قمكموهؾ هذا صحٞمح قمـ 

  ؟.رضإهب٤م ُمـ ـمر  

 ؾٖجٚب: 

  .ومٙم٤مذب ُم٤م رواه أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وأُم٤م احلد ٨م اعمذيمقر قمـ قمكم

 ومل  رد سمذًمؽ ـمر ٘م٤مً  ؿٚففٕ٘ف ؾ لؾم٠مًمقٟمك قمـ ـمر  اًمًامءا :وأُم٤م ىمقًمف

 .( ت٘مرب هب٤م وار أقمٚمؿ اًمتلقمامل اًمّم٤محل٦م إذا اًمٙم م هبوإٟمام  ر د  لًمٚمٝمدى
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 خ:ـــــــــألعٝ األِ

أؿرؤٕٚ : ت( ىم٤مل قمٛمر 1411( رىمؿ )1343: 1ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري )

 ...وأؿوٕٚٚ ظع ،أيب

( سمًٜمده قمـ قمٌد ار 1353( رىمؿ )115: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )و

 . ت ـْٚ ٕتحدث أن أؿٙ أ ؾ ادديْٜ ظع بـ أيب ضٚفٛىم٤مل: 
 . ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمىم٤مل احل٤ميمؿ: 

سمٕمد أن أؿم٤مر ًم٘مقل قمٛمر اًم٤ًمسمؼ ذم  (71 :7) اًم٤ٌمري ومتحوىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

 (.احل٤ميمؿ قمٜمد ُمًٕمقد سمـا طمد ٨م ُمـ صحٞمح ؿم٤مهد وًمفاًمٌخ٤مري: )

 أوضشُ٘ ػًٍّب ٚأػظُّٙ دًٍّب:

(: قمـ ُمٕم٘مؾ سمـ  ٤ًمر 11535( رىمؿ )143: 3ذم جمٛمع اًمزوائد  )أورد اهلٞمثٛمل 

أمٚ تروغ أن أزوجؽ أؿدم أمتل  :ل ٗم٤مـمٛم٦مًم صاًمٜمٌل وومٞمف ىمقل طمد ث٤ًمل 

   ؟شِاًم، وأـثر ؿ ظِاًم، وأظيّٓؿ حِامً 

رواه أ د واًمٓمؼماينل وومٞمف ظم٤مًمد سمـ ـمٝمامن وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ ) ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 .(وهمػمه وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

: وىم٤مل (11333( رىمؿ )117: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )يمرر اهلٞمثٛمل ذيمر احلد ٨م و

 . (برجٚل وثَقا رواه أ د واًمٓمؼماين)

 طمد ٨م( قمـ 341: 4) اعمٖمٜمل قمـ  ؾ إؾمٗم٤مروىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم 

 )وإؾمٜم٤مده صحٞمح(.: اُمٕم٘مؾ هذ

 وصححف اًمٕم ُم٦م حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل ذم شمذيمرة اعمقوققم٤مت.
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 اًمذر ٦مرواه اًمدوٓ  ذم  ت وىمد روي احلد ٨م أ ْم٤ًم ُمـ ـمر ؼ قمكم       

 واهللىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمً م:  صاًمٜمٌل ( وًمٗمٔمف أن 33رىمؿ ) اًمٓم٤مهرة

  .شِامً  وأوهلؿ حِامً  وأؾوِٓؿ ظِامً  أـثر ؿ إُٔحتؽ

رىمؿ  اًمٕمامل يمٜمزوٟم٘مؾ اعمت٘مل اهلٜمدي شمّمحٞمح اسمـ ضمر ر حلد ٨م قمكم هذال ذم       

(33371). 

(: قمدـ أ  إؾمدح٤م : أن اًمٜمٌدل 11533( رىمؿ )141: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

ٓنؿ ّفَد زوجتُف وإٕف ألول أصحٚيب شِاًم، وأـثر ؿ ظِاًم، وأظي :ىم٤مل هل٤م ص

 اوؾمٜم٤مد.. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين وهق ُمرؾمؾ صحٞمح حِامً 

  أيمثرهؿ قمٚماًم:تذم أن قمٚمٞم٤ًم ُمرومققم٦م وذم اًم٤ٌمب أطم٤مد ٨م 

 (34345رىمؿ ) اًمٕمامل يمٜمزيمام ذم ريض ار قمٜمٝمام اسمـ قم٤ٌمس قمـ  

 (.34343رىمؿ )يمام ذم يمٜمز اًمٕمامل ت وسمر دة 

 اًمٓم٤مهرة اًمذر ٦مرواه٤م اًمدوٓ  أ ْم٤ًم ذم ريض ار قمٜمٝم٤م قم٤مئِم٦مو 

 (134رىمؿ )

: قمـ ُمٕم٘مؾل وقمكمل واسمـ قم٤ٌمسل صومٝمذه ؾم٧م ـمر  رو ٧م قمـ رؾمقل ار     

وسمر دةل وقم٤مئِم٦مل وُمرؾمؾ أ  إؾمح٤م 
  (1)

. 

                                                             

 ُمع: "ُم٤م ورد هٜم٤م ُمـ أٟمف أيمثرهؿ قمٚمامً "( و ت ءم 1)

 مجٚم٦م ُمـ إطم٤مد ٨م ذم أقمٚمٛمٞمتف.  -

 ومجٚم٦م ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ. -

" أعلمية أمير ومجٚم٦م ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿل وىمد أذٟم٤م إمم رء ُمٜمٝم٤م ذم يمت٤مب  -

  ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمر د اًمتٗمّمٞمؾ.المؤمنين" 
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 اِزذٓ اهلل لٍجٗ ٌإل٠ّبْ:

( سمًٜمده قمـ رسمٕمل سمـ 4311( رىمؿ )113: 4روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ُمٙم٦مل أشم٤مه ٟم٤مس ُمـ ىمر ش  صىم٤مل: عم٤م اومتتح رؾمقل ار  تطمراش قمـ  قمكم 

وإٟمف حلؼ سمؽ أرىم٤مؤٟم٤م ًمٞمس هلؿ رهم٦ٌم ذم  وم٘م٤مًمقا:  ٤م حمٛمد إٟم٤م طمٚمٗم٤مؤر وىمقُمؽل

اوؾم مل و إٟمام ومروا ُمـ اًمٕمٛمؾل وم٤مرددهؿ قمٚمٞمٜم٤مل ومِم٤مور أسم٤م سمٙمر ذم أُمرهؿ وم٘م٤مل: 

وم٘م٤مل ًمٕمٛمر: ُم٤م شمرى؟ وم٘م٤مل ُمثؾ ىمقل أ  سمٙمرل وم٘م٤مل رؾمقل  لصدىمقا  ٤م رؾمقل ار

ؿريش فًٌٔثـ اهلل ظُِٔؿ رجاًل مُْؿ امتحـ اهلل ؿٌِف فإليامن يٚ مًؼ : صار 

ل وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أٟم٤م هق  ٤م رؾمقل ار؟ ىم٤مل: ٓل ىم٤مل ؾٔيب رؿٚبُؿ ظذ افديـ

قمٛمر: أٟم٤م هق  ٤م رؾمقل ار؟ ىم٤مل: ٓل و ًمٙمٜمف ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ ذم اعمًجدل وىمد يم٤من 

ٓ شمٙمذسمقا قمكمل وم٢مٟمف أًم٘مك ٟمٕمٚمف إمم قمكم خيّمٗمٝم٤مل صمؿ ىم٤مل: أُم٤م إين ؾمٛمٕمتف  ٘مقل: 

 ُمـ  ٙمذب قمكم  ٚم٩م اًمٜم٤مر. 

  .ومل خيرضم٤مه لىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط ُمًٚمؿ. 

( وىمدد٤مل: )هددذا طمددد ٨م 3715( رىمددؿ )331: 5اًمؽمُمددذي ذم ؾمددٜمٜمف ) ورواه

 طمًـ صحٞمح همر ٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمد ٨م رسمٕمل قمـ قمكم(.

اهلٜمددي ذم  اسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي يمام ٟم٘مؾ قمٜمدف اًمٕم ُمد٦م اعمت٘مدلاحل٤مومظ وصححف 

 (.33114رىمؿ )  اًمٕمامل يمٜمز
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 :ثذجٗلص َش إٌجٟــُِِأ

سمًٜمده  (1313( رىمؿ )111: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )     

إن اهلل أمرأ بحٛ أربًٜ مـ أصحٚيب، : صقمـ سمر دة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار 

ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م: ُمـ هؿ  ٤م رؾمقل ار ويمٚمٜم٤م ٟمح٥م أن ٟمٙمقن ُمٜمٝمؿ؟  حيٌٓؿوأخزأ إٔف 

ًٚ مْٓؿوم٘م٤مل:   ل صمؿ ؾمٙم٧م. أمٚ إن ظًِٔٚ مْٓؿل صمؿ ؾمٙم٧مل صمؿ ىم٤مل: أال إن ظِٔ

 .ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 ( وطمًٜمف.3713رىمؿ ) (333 :5)  اًمؽمُمذيورواه 

 وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م 

(: )وىم٤مل أسمق رسمٞمٕم٦م او ٤مدي: قمـ قمٌد ار سمـ سمر دة قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل 413: 3)

: إن ار قمز وضمؾ أُمرين سمح٥م أرسمٕم٦مل وأظمؼمين أٟمف حيٌٝمؿ: قمكم واعم٘مداد ص

 (.وشْده حًـ لوأسمق ذر وؾمٚمامن. أظمرضمف اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م

 ١ش اٌجشسح:ـــــــأِ

( قمـ  1311( رىمؿ )111: 3)قمغم اًمّمحٞمحلم ذم اعمًتدرر روى احل٤ميمؿ      

وهق آظمذ سمْمٌع قمكم سمـ  ص ٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار  بضم٤مسمر سمـ قمٌد ار 

مْهقر مـ ٕكه  ، ذا أمر افزرة ؿٚتؾ افٍجرةوهق  ٘مقل:  تأ  ـم٤مًم٥م 

 صمؿ ُمد هب٤م صقشمف. خمذول مـ خذفف 

 .ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ:
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 ذٞ:ـــأٔذ ٌٟٚ وً ِؤِٓ ثؼ

ضم٤مء هذا اًمٚمٗمظ ذم روا ٤مت قمـ قمددة ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦م: ُمدٜمٝمؿ قمٛمدران سمدـ طمّمدلمل 

 :روقان ار قمٚمٞمٝمؿ ووه٥م سمـ  زة لوسمر دة واسمـ قم٤ٌمس

 :ت راننننٖمٚ حديٞ ظّؾ

( سمًٜمده قمـ قمٛمران قمـ 1573( رىمؿ )113: 3ومرواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ًٚ مْل وإٔٚ مْف وويل ـؾ مٗمـوومٞمف: ُم٤م شمر دون ُمـ قمكم؟  صاًمٜمٌل   . إن ظِٔ

 . ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ 

(: )وأظمرج 533: 1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )و

قمـ قمٛمران سمـ طمّملم ذم ىمّم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ىم٤مل رؾمقل ار  ب٘شْٚد ؿقي اًمؽمُمذي

 .(مٚ تريدون مـ ظع إن ظًِٔٚ مْل وإٔٚ مـ ظع و ق ويل ـؾ مٗمـ بًدي: ص

صححف اسمـ طم٤ٌمن وم٠مورده ذم سمٚمٗمظ اًمؽمُمذي: )وزم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمدي(: و

ذم ىل٘مٞم٘مف:  ( وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط3343( رىمؿ )373: 15صحٞمحف )

 )إؾمٜم٤مده ىمقي(.

( وىم٤مل اعمح٘مؼ: 1111( رىمؿ )313: 4ورواه أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 )إؾمٜم٤مده طمًـ(.

 (.33111وصححف اسمـ ضمر ر ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل  رىمؿ )

اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم (: )وروى 433: 11وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد )

 . وهق صحٞمح...( وذيمره

 (: إؾمٜم٤مده صحٞمح.33وىم٤مل اًمِمٞمخ احلق ٜمل ذم ىل٘مٞم٘مف خلّم٤مئص قمكم )
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 :بٚسنننننوأمٚ حديٞ ابـ ظٌ

( رىمؿ 171: 3) إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمةخمتٍم ٗمل وم

إٔٝ ويل ـؾ  ىم٤مل ًمٕمكم: ص  أن رؾمقل ار ب ( وقمـ اسمـ قم٤ٌمس7111)

 .مٗمـ بًدي

 اًمٓمٞم٤مًمز سمًٜمد صحٞمح.)ىم٤مل اًمٌقصػمي( رواه أسمق داود 

( ىم٤مل اسمـ 337: 4وروا ٦م اسمـ قم٤ٌمس ُمذيمقرة ذم فم ل اجلٜم٦م ًمألًم٤ٌمين )

ًمٕمكم: أٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إٓ أٟمؽ  صقم٤ٌمس: ىم٤مل رؾمقل ار 

 إٕف ال يٌٌْل أن أ  ٛ إال وإٔٝ خٍِٔتل دم ـؾ مٗمـ مـ بًدي،ًم٧ًم ٟمٌٞم٤ًمل 

ؾ ؾمٕمٞمد سمـ مجٝم٤من روى قمٜمف ىم٤مل أسمق سمٙمر وطمد ٨م ؾمٗمٞمٜم٦م صم٤مسم٧م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٘م

 .  ٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م واًمٕمقام سمـ طمقؿم٥م وطمنمج

)إؾمٜم٤مده طمًـل ورضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل  طمٙمٛمف قمٚمٞمٝم٤م: ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم

اًمِمٞمخلم همػم أ  سمٚم٩م واؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٚم٩م ىم٤مل احل٤مومظ صدو  رسمام 

 أظمٓم٠م(.

 "وروا ٦م اسمـ قم٤ٌمس هذه هل ضمزء ُمـ طمد ٨م ـمق ؾل ذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان   

وذيمرٟم٤م هٜم٤مر ُمز داً ُمـ اعمّمححلم وم٤مرضمع  "طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس وُمٜم٤مىم٥م قمكم

 .إًمٞمف إن ؿمئ٧م

( روا ٦م وه٥م سمـ  زة 357: 1وىمد ذيمر احل٤مومظ اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مد ر )

 : ًم٘مقًمف خمتٍماً ل وأٟم٤م ذايمر وأؿم٤مر إمم أطمٙم٤مم أؾم٤مٟمٞمده٤م لوسمر دة وقمٛمران
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ًمف طملم  صوومٞمف ىمقل اًمٜمٌل  ...أظمرج اًمٓمؼماين قمـ وه٥م سمـ  زة)و 

رواه اًمٓمؼماين ىم٤مل  "ال تَؾ  ذا ؾٓق أوػ افْٚس بُؿ بًدي" :ؿمٙمك قمٚمٞم٤مً 

 اه .وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا لومل  ْمٕمٗمف أطمد لومٞمف ديملم ذيمره أسمق طم٤مشمؿ :اهلٞمثٛمل

ال تَع دم ظع ؾٕ٘ف " :ًمؼم ده ص ... وومٞمف ىمقل اًمٜمٌل) شمتٛم٦م ( أظمرج أ د  

إضمٚمح  :ىم٤مل ضمدٟم٤م ًمألم اًمز ـ اًمٕمراىمل "و ق وفُٔؿ بًدي، مْل وإٔٚ مْف

 وسم٤مىمٞمٝمؿ رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.  لاًمٙمٜمدي وصم٘مف اجلٛمٝمقر

وروى اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ُمـ طمد ٨م قمٛمران سمـ احلّملم ذم ىمّم٦م ـمق ٚم٦م 

وهق وزم يمؾ ُم١مُمـ ٟم٤م ُمـ قمكمل أ٤م شمر دون ُمـ قمكم؟ إن قمٚمٞم٤ًم ُمٜمل وُمرومققم٤ًم: ُم

 اٟمتٝمك ُم٤م ٟم٘مٚمتف قمـ اعمٜم٤موي. طمد ٨م طمًـ همر ٥م(. :سمٕمدي وىم٤مل اًمؽمُمذي

إؾمٜم٤مده وم٘م٤مل: ) (337: 4ذم فم ل اجلٜم٦م )روا ٦م قمٛمران  وىمد ذيمر إًم٤ٌمين

 صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ. 

وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح قمغم ذط  لطمد ٨م طمًـ همر ٥م :وىم٤مل اًمؽمُمذي... 

 .(ه اًمذهٌلوأىمر لُمًٚمؿ

 وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمد ٨م سمر دة ُمرومققم٤ًم سمف وقمـ روا ٦م سمر دة ىم٤مل: )

وإؾمٜم٤مده ضمٞمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم أضمٚمح وهق اسمـ قمٌد ار ... 

  وهق ؿمٞمٕمل صدو (. لسمـ ضمحٞمٗم٦م اًمٙمٜمدي
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 أٔذ ِٕٟ ٚأٔب ِٕه:

روقان ار  ل واسمـ قم٤ٌمسوقمكمل وقمٛمرانوطمٌٌمل ورد ذم روا ٤مت قمـ: اًمؼماءل 

 . قمٚمٞمٝمؿ

 :تٜ افزاءنننننننؾٖمٚ رواي    

قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب:  وهمػمه (4554( رىمؿ )331: 4ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري ) 

 ل وذم احلد ٨م ىمّم٦م.إٔٝ مْل وإٔٚ مْؽىم٤مل ًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م:  صأن اًمٜمٌل 

 :تلننننوأمٚ روايٜ حٌن    

 ضمٜم٤مدة سمـ طمٌٌم قمـ ( سمًٜمده3713رىمؿ ) (333 :5)ذم ؾمٜمٜمف  اًمؽمُمذي ومروى

  .ظع أو إٔٚ إال ظْل يٗدي وال ،ظع مـ وإٔٚ مْل ظع :ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 . طمًـ: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤ملو لهمر ٥م طمًـ طمد ٨م هذا :قمٞمًك أسمق ىم٤مل

 (: 33وىمدد٤مل اًمِمددٞمخ أسمددق إؾمددح٤م  احلددق ٜمل ذم ىل٘مٞمددؼ ظمّمدد٤مئص قمددكم )

 إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 :تٜ ظعننننننٚ روايننوأم   

ذم ىمّم٦م  ت( قمـ قمكم 1311( رىمؿ )131: 3ومروى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 .إٔٝ مْل وإٔٚ مْؽ: تٕمكمًم ص اسمٜم٦م  زةل وومٞمف ىمقل اًمٜمٌل

إٟمام اشمٗم٘م٤م  لهذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه هبذه إًمٗم٤مظىم٤مل احل٤ميمؿ:  

 ح٤م  قمـ اًمؼماء خمتٍماً قمغم طمد ٨م أ  إؾم

 .صحٞمحوقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف:  
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  :تراننننننننوأمٚ روايٜ ظّ

( سمًٜمده قمـ قمٛمران سمـ 1573( رىمؿ )113: 3ومروى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

قمغم ؿمٙم٤م ٦م  صٕم٤مىمد أرسمٕم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل ار وومٞمف شم تطمّملم 

مٚ تريدون مـ ظع إن  :وىمقًمفهمْمٌف وقمٜمٝمؿ  ص وإقمراض اًمٜمٌلتقمكم

ًٚ مْل و  . ويل ـؾ مٗمـو ،إٔٚ مْفظِٔ

 .ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ 

 وأمٚ روايٜ ابـ ظٌٚس:

 ."طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس وُمٜم٤مىم٥م قمكم "وم٤مٟمٔمر ُم٤م ذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان

ل:بدحــــــــــإٌظش إ١ٌٗ ػج

( قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ قمٛمران سمـ 1331( رىمؿ )154: 3ذم اعمًتدرر )

 . ظٌٚدة افْير إػ ظع: صطمّملم ىم٤مل:ىم٤مل رؾمقل ار 

ؿمقاهده قمـ قمٌد ار سمـ ُمًدٕمقد و لصحٔح اإلشْٚدهذا طمد ٨م ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 ( 1334صمدددؿ ذيمدددر روا تدددلم قمدددـ قمٌدددد ار سمدددـ ُمًدددٕمقد سمدددرىمؿ )ل صنننحٔحٜ

 . افْير إػ وجف ظع ظٌٚدة( سمٚمٗمظ: 1333ورىمؿ )

( سم٘مقًمدف: )ذا ُمقوددقع 1331وىمدد قمٚمدؼ اًمددذهٌل قمدغم روا د٦م احلدد٤ميمؿ   رىمدؿ )

 وؿم٤مهده صحٞمح(. وم٘مد طمٙمؿ قمغم أطمد ؿمقاهد اسمـ ُمًٕمقد سم٤مًمّمح٦م. 

 وروا ٦م اسمـ ُمًٕمقد ىمد طمًـ إؾمٜم٤مده٤م همػم واطمد ُمـ اعمحدصململ ُمٜمٝمؿ:

 .(71اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء ) 
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(331: 4ّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )ذم اًماسمـ طمجر اهلٞمتٛمل و 
(1)

. 

هذا وىمدد أسمٕمدد اسمدـ اجلدقزي طمدلم طمٙمدؿ قمدغم احلدد ٨م سم٤مًمقودعل وًمدف قمد٤مدة ذم 

 اعمجددد ومددٞمام ٟم٘مٚمددف اًمٕم ُمدد٦م اًمٗمتٜمددل ذم ُم٘مدُمدد٦م شمذيمرشمددفاسمددـ أ  اعمج٤مزومدد٦م يمددام  ٘مددقل 

 واًمتٕم٘مٞم٥م قمٚمٞمف.ل وًمذًمؽ شمت٤مسمع اًمٕمٚمامء قمغم اٟمت٘م٤مده لوؾمٌؼ

 وذم ظمّمقص طمد ثٜم٤م هذا ٟمٜم٘مؾ ُم٤م  كم:

(: )وأورده اسمددـ اجلددقزي ذم 433: 3ىمدد٤مل احلدد٤مومظ اعمٜمدد٤موي ذم ومددٞمض اًم٘مددد ر )

اعمقوقع ُمـ طمد ٨م أ  سمٙمر وقمثامن واسمـ ُمًٕمقد واحلؼم وُمٕمد٤مذ وضمد٤مسمر وأٟمدس 

 وأ  هر رة وصمقسم٤من وقمٛمران وقم٤مئِم٦م ووه٤مه٤م يمٚمٝم٤م. 

وشمٕم٘مٌف اعمّمٜمػ
 (2)

ورد دم روايٜ أحد ظؼ صحٚبًٔٚ بًدة ضرق، وهمػمه سم٠مٟمف  

 (.افتقاتر ظْد ؿقموتِؽ ظدة 

                                                             

( قمددـ قمٌددد ار  ٕمٜمددل اسمددـ 11331( رىمددؿ )157: 3وذم جمٛمددع اًمزوائددد وُمٜمٌددع اًمٗمقائددد )( 1)

  ىم٤مل:  اًمٜمٔمر إمم قمكم قم٤ٌمدة. صُمًٕمقد  أن اًمٜمٌل 

أ د سمـ سمد ؾ اًمٞمد٤مُمل وصم٘مدف اسمدـ طمٌد٤منل وىمد٤مل: ُمًدت٘مٞمؿ احلدد ٨مل رواه اًمٓمؼماينل وومٞمف:     

 .واسمـ أ  طم٤مشمؿ وومٞمف وٕمػ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

( قمدـ ـمٚمٞمدؼ سمدـ حمٛمدد 11335( رىمدؿ )157: 3وذم جمٛمع اًمزوائدد وُمٜمٌدع اًمٗمقائدد )         

 صىم٤مل: رأ ٧م قمٛمران سمـ احلّملم حيد اًمٜمٔمر إمم قمكم وم٘مٞمؾ ًمف وم٘م٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمدقل ار 

  ٘مقل:  اًمٜمٔمر إمم قمكم قم٤ٌمدة.

 رواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٛمران سمـ ظم٤مًمد اخلزاقمل وهق وٕمٞمػ.  

 . ٕمٜمل اًمًٞمقـمل ( 2)
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( 51رىمؿ ) (353ص) اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائداوُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم  وذيمر احلد ٨م    

 صحٞمح٤مً  ٓ لفٌره احلًـ ىمًؿ ُمـ ٨ماحلد  أن هبذا ومٔمٝمروؾم٤م  ـمرىمف صمؿ ىم٤مل: )

 (.اجلقزي اسمـ ىم٤مل يمام ُمقوققم٤مً  وٓ لاحل٤ميمؿ ىم٤مل يمام

 ص) اعمقوققم٤مت شمذيمرةاًمٕم ُم٦ُم حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل ذم يمت٤مسمف  وشمٕم٘م٥م  

ـَ اجلقزيل وىم٤مل قمـ احلد ٨م: ) (711  قمنم أطمد روا ٦م ُمـ ورد وهذااسم

 (.رأيل دم افتقاتر ظدة ضرق وتِؽ لـمر  سمٕمدة صح٤مسمٞم٤مً 

هذا وىمد قمد هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ ظمّم٤مئص ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم  قمٚمٞمف اًمً م  

 مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿل ُمٜمٝمؿ همػم ُمـ ؾمٌؼ:

 اًمًٜم٦م أهؾ ُمذاه٥م ذحاوُم٤مم أسمق طمٗمص اسمـ ؿم٤مهلم وم٘مد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف 

( 113صمؿ روى احلد ٨م رىمؿ )  ت ـم٤مًم٥م أ  سمـ ًمٕمكم ومْمٞمٚم٦م  : (115)ص

صمؿ ىم٤مل: (  قم٤ٌمدة قمكم وضمف إمم اًمٜمٔمر)  :ص ار رؾمقل ىم٤مل ار قمٌد قمـسمًٜمده 

 (.أطمد ومٞمٝم٤م  نميمف مل اًمٗمْمٞمٚم٦م هبذه قمكم شمٗمرد)

إذ قم٘مد  اًمراؿمد ـ اخلٚمٗم٤مء ومْم٤مئؾاحل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ذم يمت٤مسمف و

( أطمد ومٞمٝم٤م  نميمف مل تقمكم اعم١مُمٜملم ُٕمػم أظمرى ومْمٞمٚم٦م ذيمر)قمٜمقاٟم٤ًم ىم٤مل ومٞمف 

 (.33صمؿ روى طمد ٨م ُمـ ـمر ؼ اسمـ ُمًٕمقد سمرىمؿ )

: (333 :41) اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مري وىم٤مل اًمٕم ُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم قمٛمدة

 ذيمره ومٞمام قمٜمف شمٕم٤ممم ار ريض قمكم ظمقاص أي ظمقاصف وُمـ(  اًمتٚمق ح)  )وذم
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 ٕضمٚمفل أصح٤مسمف قمـ ختٚمػ ار رؾمقل وأن اًمّمح٤مسم٦مل أىم٣م يم٤من أٟمف أسمقاًمِم٤مء

 شمٕم٤ممم ار ريض قم٤مئِم٦م روشمف ظٌٚدة وجٓف إػ افْير وأناًمٕمٚمؿ...  ُمد ٜم٦م سم٤مب وأٟمف

 قمٜمٝم٤م(.

وم٘مد قُمد ُمـ ظمّم٤مئّمف أن اًمٜمٔمر إمم وضمٝمف قم٤ٌمدةل وٟم٘مؾ ذًمؽ اًمٕم ُم٦م اًمٕمٞمٜمل  

 ُم٘مرًا ًمف.

ُمٕمٜم٤مهل  اوىمد ؿمٜمع قمكمي سمٕمض اجلٝم٤مل سمِم٠من هذا احلد ٨مل عم٤م مل  ٗمٝمٛمق

 وم٤مؾمتدقمك إُمر سمٕمض اًمٌٞم٤منل وم٠مىمقل:

ذم ذطمف هلذا  (333: 4اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )ذم ىم٤مل اعمٜم٤موي 

ىلٛمؾ قمغم اًمٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمدا عم٤م قم ه ُمـ ؾمٞمام اًمٕم٤ٌمدة : )أي رؤ تف احلد ٨م

 .وصٗم٤مت اًمًٞم٤مدة( لواًمٌٝم٤مء واًمٜمقر

وم٤مًمٜمٔمر إمم قمكم روقان ار شمٕم٤ممم قمٚمٞمفل  ذيمر سم٤مر شمٕم٤مممل ومٞمٌٕم٨م قمغم اًمٕم٤ٌمدةل 

ومٙم٤من قم٤ٌمدةل وٓ  ٜمٌٖمل أن  ًتٜمٙمر ُمثؾ هذال سمٕمد أن ضم٤مء ُمـ أطمد  لوحي٨م قمٚمٞمٝم٤م

ل وىمد صححف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿل وطمًٜمف قمنم ـمر ٘م٤ًم هق قمدة اًمتقا شمر قمٜمد ىمقم 

 آظمرون.

: ُوِصُفى رؤ تٝمؿ شمذيمر سم٤مر شمٕم٤ممملعباًٍا ضم٤مءت روا ٤مت يمثػمة ذم أن ر  ىمد صمؿ       

سمخٞم٤مر اًمٕم٤ٌمدل وسمٛمٗم٤مشمٞمح ًمذيمر ارل وسم٠موًمٞم٤مء ار شمٕم٤مممل ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م هٜم٤م 

 ومٜم٘مقل:
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 إذا اًمذ ـ ذم سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: )سم٤مب (31 :11) اًمزوائد قم٘مد اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع

 ار( وأورد ىلتف صم ث روا ٤مت: ذيمر رؤوا

 ٓ ار أوًمٞم٤مء إن أٓ }: ص اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ (13773رىمؿ )

  " بذـر ؿ اهلل يذـر " :ىم٤مل { حيزٟمقن هؿ وٓ قمٚمٞمٝمؿ ظمق 

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين وىم٤مل: رواه 

 أوًمٞم٤مء ُمـ ار رؾمقل  ٤م :رضمؾ ىم٤مل :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ وقمـ (:13773ورىمؿ )

 . " اهلل  ـر رؤوا إ ا افذيـ " :ىم٤مل ؟ ار

 رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومفل ومل اًمرازي طمرب سمـ قمكم ؿمٞمخف قمـ اًمٌزار وىم٤مل: رواه 

 .وصم٘مقا

 ار رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل - ُمًٕمقد اسمـ  ٕمٜمل - ار قمٌد وقمـ (:13731ورىمؿ )

  .اهلل  ـر رؤوا إ ا اهلل فذـر مٍٚتٔح افْٚس مـ إن: ص

 رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومفل ومل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٛمرو وومٞمف اًمٓمؼماينل وىم٤مل: رواه

 اًمّمحٞمح.

 اسمـ : )وىم٤مل(543 :4) اًم٘مد ر وقمـ اًمروا ٦م إظمػمة ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض

 أٟمس(. طمد ٨م ُمـ طم٤ٌمن اسمـ صححف اخلؼم هذا طمجر

 :"خٔٚر ظٌٚد اهلل افذيـ إ ا رءوا  ـر اهلل"وجٚء حديٞ بٍِظ      

 ( وىم٤مل حم٘م٘مف ؿمٕمٞم٥م13147رىمؿ )( 447 :1) رواه أ د ذم ُمًٜمده

 . سمِمقاهده طمًـ :قمـ احلد ٨م إرٟم١موط
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 أؾمامء ( قمـ13133رىمؿ ) (175 :3) اًمزوائد وأورده اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع    

 وسم٘مٞم٦م واطمد همػم وصم٘مف وىمد طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر وومٞمف أ د وىم٤مل: )رواه  ز د سمٜم٧م

 .اًمّمحٞمح( رضم٤مل أؾم٤مٟمٞمده أطمد رضم٤مل

 سمـ ؿمٝمر وومٞمف أ د همٜمؿل وىم٤مل: )رواه سمـ اًمر ـ قمٌد ( قمـ13133ورىمؿ )

 اًمّمحٞمح(. رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م طمقؿم٥م

 (.4313رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م وأورد  هذا احلد ٨م  إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م

 تًِؿ إٕؽ افِٓؿ  ٘مقل: طم٤مزم أسمق : )ويم٤من(431 :13) دُمِمؼ وذم شم٤مر خ   

 ؾُٔػ ظٌٚدتؽ ظذ افَقة إفٔف بٚفْير ؾٖ ـر زيد )يًْل ابـ أشِؿ(  إػ إٔير أأ

 (.وبّحٚدثتف بّالؿٚتف

وذيمره ُم٘مرًا ًمف همػم واطمد  ُمـ اعمحدصملم ممـ شمرضمؿ ًمز د سمـ أؾمٚمؿ يم٤مًمٜمقوي ذم 

 هتذ ٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤متل واعمزي ذم هتذ ٥م اًمٙماملل وهمػممه٤م.

ل:الًِبــــــــــــــأٌُٚٙ إص

(: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 11533( رىمؿ )141: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

افًٌؼ ثالثٜ: افًٚبؼ إػ مقشك يقصع بـ ٕقن، وافًٚبؼ ىم٤مل:  صقمـ اًمٜمٌل 

(1)ت ظع بـ أيب ضٚفٛ  صإػ ظًٔك صٚحٛ يٚشغ، وافًٚبؼ إػ حمّد 
 . 

٤ٌمن ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين وومٞمف طمًلم سمـ طمًـ إؿم٘مر وصم٘مف اسمـ طم

 ووٕمٗمف اجلٛمٝمقر وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف طمد ثٝمؿ طمًـ أو صحٞمح.

                                                             

 (: )واًمًد٤مسمؼ إمم حمٛمدد قمدكم ( 131: 4وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمدح اجلد٤مُمع اًمّمدٖمػم ) ( 1)

 سمـ أ  ـم٤مًم٥م ومٝمق أول ذيمر آُمـ وأول ُمـ صغم.
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 (: ) سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ أو صحٞمح(.131: 4وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم )

( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: أول ُمـ 3731( رىمؿ )314: 5ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )و

  .صغم قمكم

هذا طمد ٨م همر ٥م ُمـ هذا اًمقضمف ٓ ٟمٕمرومف ُمـ طمد ٨م ؿمٕم٦ٌم قمـ أ  )ىم٤مل:  

 سمٚم٩م إٓ ُمـ طمد ٨م حمٛمد سمـ  ٞمد و أسمق سمٚم٩م اؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ. 

 لأول ُمـ أؾمٚمؿ أسمق سمٙمر اًمّمد ؼ :وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ  :وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ لأول ُمـ أؾمٚمؿ قمكم :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

أؾمٚمؿ قمكم وهق هم م اسمـ صمامن ؾمٜملمو لسمٙمر اًمرضم٤مل أسمق
(1)

وأول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ  ل

 ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: صحٞمح.و . (اًمٜم٤ًمء ظمدجي٦م

                                                             

أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمً م  طم٤مول سمٕمض اخلقارج اًمتِمٜمٞمع قمغم (1)

 واًمروقان سم٠مٟمف أؾمٚمؿ صٌٞم٤ًمل وذم صح٦م إؾم م اًمّمٌل ٟمٔمر! .

وىمد أضم٤مب أهؾ اًمٕمٚمؿ قمـ شمِمٜمٞمٕمٝمؿل سمجقاسم٤مت قمدةل وأيمتٗمل هٜم٤م سمٜم٘مؾ ضمقاب اوُم٤مم 

  :سمّمحتف يم٤من حمٙمقُم٤مً   وم٢مؾم ُمف: )(417 :3) اًمٙمؼمى اًمًٜمـاًمٌٞمٝم٘مل طمٞم٨م ىم٤مل ذم 

  .وصػ اوؾم م سمٕمد سمٚمقهمف إُم٤م ٕٟمف سم٘مل طمتك -

 . ظم٤مـمٌف سم٤مًمدقم٤مء إمم اوؾم م وهمػمه ُمـ اًمّمٌٞم٤من همػم خم٤مـم٥م صأو ٕن اًمٜمٌل  -

   .سمّمحتف ىمٌؾ ورود اًمنمع سمٖمػمه أو ٕن ىمقل اًمّمٌل اعمٛمٞمز إذ ذار يم٤من حمٙمقُم٤مً   -

  .وار أقمٚمؿ لسمف أو يم٤من ىمد اطمتٚمؿ ومّم٤مر سم٤مًمٖم٤مً  -

أؾمٚمؿ  ت روا ٦م ىمت٤مدة إمم أن قمٚمٞم٤مً هذا وىمد ذه٥م احلًـ اًمٌٍمي وهمػم واطمد ذم  

 (.سمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م أو ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م يمام ُم٣م ذيمرهاوهق 

قمغم أن سمٕمض اعمح٘م٘ملم  ٘مقل: ذم اًم٘مقل سم٠مٟمف أؾمٚمؿ شم٤ًمُمحل وإٓ ومٕمكم ُم٤م قمر  اًمٙمٗمر 

  ومل  ٕمر  اًمٙمٗمر إمم سمٞمتف ؾمٌٞمً . ص طمتك  ٘م٤مل: أؾمٚمؿل إذ ىمد شمرسمك ذم طمجر اًمٜمٌل
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( قمـ ز د سمـ أرىمؿ  ٘مقل: أول 3735( رىمؿ )314: 5وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )

ُمـ أؾمٚمؿ قمكمل ىم٤مل قمٛمرو سمـ ُمرة: ومذيمرت ذًمؽ وسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وم٘م٤مل: أول 

 .ُمـ أؾمٚمؿ أسمقسمٙمر اًمّمد ؼ 

  .هذا طمد ٨م طمًـ صحٞمح :أسمق قمٞمًك ىم٤مل

اوُم٤مم اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد  أوردهو

رواه أسمق ) ( وىم٤مل:ت)سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمدم إؾم ُمف وٛمـ ( 131: 3)اًمٕمنمة 

 .(ورواشمف صم٘م٤مت لوأ د سمـ ُمٜمٞمع واًمٚمٗمظ ًمف لوأ د سمـ طمٜمٌؾ لداود اًمٓمٞم٤مًمز

 .صحٞمح اوؾمٜم٤مد :ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمينو

 "هذه اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي سمٚمٗمظ:  تأورد روا ٦م ز د سمـ أرىمؿ  و

( وىم٤مل: 114ذم يمت٤مسمف اًمّمحٞمح اعمًٜمد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسمف)  "أول ُمـ صغم

  )طمًـ (.

 (: إؾمٜم٤مده صحٞمح.15احلق ٜمل ذم ىل٘مٞم٘مف خلّم٤مئص قمكم ) وىم٤مل اًمِمٞمخ 

( قمـ أ  إؾمح٤م  ىم٤مل: 1333(: )133: 3) ذم اعمًتدررروى احل٤ميمؿ و

ٕٟمف يم٤من  :دوٟمٙمؿ ىم٤مل صؾم٠مًم٧م ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس يمٞمػ ورث قمكم رؾمقل ار 

 لزوقًا. أوًمٜم٤م سمف حلقىم٤ًمل و أؿمدٟم٤م سمف 

وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص ل ا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مههذ: ىم٤ملو 

 صحٞمح.سم٘مقًمف: 

 قمكم قمـ(: وقمـ طم٦ٌم اًمٕمرين 11311( رىمؿ )145: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

: اًمٚمٝمؿ ٓ أقمؽم  ] أن [ قمٌدًا ] ًمؽ [ ُمـ هذه إُم٦م قمٌدر ىمٌكم وومٞمف ىمقًمف ×

  .ًم٘مد صٚمٞم٧م ىمٌؾ أن  ّمكم اًمٜم٤مس ؾمٌٕم٤مً  -صم ث ُمرات  -همػم ٟمٌٞمؽ 
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رواه أ د وأسمق  ٕمغم سم٤مظمتّم٤مر واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم إوؾمط  ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 .وإؾمٜم٤مده طمًـ

اوُم٤مم اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد أورده و

ىم٤مل: رواه أسمق و (ت)سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ىمدم إؾم ُمف  ىل٧م (131: 3)اًمٕمنمة 

 داود اًمٓمٞم٤مًمز سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.

 .سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ :( وىم٤مل413اًمًح٤مسم٦م)وٟم٘مٚمف اًمِمقيم٤مين ذم در 

: ىم٤مل وهمػمه احلًـ وقمـ (:11313رىمؿ ) (143 :3) اًمزوائد جمٛمعوذم 

  .ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم آُمـ ُمـ أول ومٙم٤من

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف لاًمٓمؼماين رواه ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

ديل سمـ اًمزسمػمل وقمٗمٞمػ اًمٙمٜمٛمل روا ٤مت ذم ذًمؽ قمـ: قمروة صمؿ أورد اهلٞمث

ومٚمػماضمٕمٝم٤م ُمـ ؿم٤مءوأ  راومعل 
(1) . 

                                                             

 (:5334شمرمج٦م رىمؿ ) (531 :1)  اًمّمح٤مسم٦م  ٞمٞمز ذم اوص٤مسم٦مىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ( 1)

 احلًـ أسمق اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ُمٜم٤م  قمٌد سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم

ًٚ  افْٚس أول   (. افًِؿ أ ؾ مـ ـثر ؿقل دم إشالم

  :اإلشالم دم ظع أوفٜٔ ظذ اإلمجٚع حُل ؿدبؾ 

ًٚ  أظِؿ وال(: )31: 1) احلد ٨م قمٚمقم ُمٕمروم٦م ذم احل٤ميمؿ وم٘م٤مل د  أصحٚب بغ خالؾ

 واًمّمحٞمح سمٚمقهمفل ذم اظمتٚمٗمقا وإٟمام إؾم ُم٤ًمل أوهلؿ  ت ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم أن افتقاريخ

 (.اًم٤ٌمًمٖملم اًمرضم٤مل ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ أول ت اًمّمد ؼ سمٙمر أسم٤م أن اجلامقم٦م قمٜمد

 قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل سمؾ ىمد اًمل أؾمٚمؿ: )قمكم قمـ( 33: 1) اخلٚمٗم٤مء شم٤مر خ ذم اًمًٞمقـمل وىم٤مل د

 بًوٓؿ وَٕؾ أؾمٚمؿل ُمـ أول إٟمف: ومج٤مقم٦م اًمٗم٤مرد وؾمٚمامن أرىمؿ سمـ وز د وأٟمس

 (.ظِٔف اإلمجٚع
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 :صأٌُٚٙ ٚسٚدًا ػٍٝ إٌجٟ 

 ؾمددٚمامن قمددـ( 131رىمددؿ ) (135 :1) واعمثدد٤مين أطمدد٤مدذم روى اسمددـ أ  قم٤مصددؿ 

ًٚ  أوهلنننٚ ص ٌٕٔٓنننٚ ظنننذ وروداً  األمنننٜ  نننذه أول : »ىمددد٤مل لت   ظنننع إشنننالم

 .شت ضٚفٛ أيب بـ

 رواه( وىم٤مل: )11533رىمؿ ) (141 :3) اًمزوائد جمٛمعأورده اهلٞمثٛمل ذم 

  (.صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين

سمٕمد أن ذيمر صم ث ـمر   (433 :1)  اعمّمٜمققم٦م اًممزموأورده اًمًٞمقـمل ذم 

ذيمر ُم٤م رواه اسمـ أ  قم٤مصؿ ُمـ ـمر ؼ قمٌد ًمٚمحد ٨م ُمرومققم٤ًمل ووٕمٗمٝم٤مل صمؿ 

 وٓ لضمداً  ىمق ٦م ُمت٤مسمٕم٦م وهذه: )اًمرزا ل وهل اًمروا ٦م اًمتل ؾم٘مٜم٤مه٤م أقم هل وىم٤مل

 (.اًمرومع طمٙمؿ ًمف ٕن ااًمقىمػ سمّمٞمٖم٦م إ راده  ي

 اعمجٛمققم٦م اًمٗمقائدصمؿ ىم٤مل ذم يمت٤مسمف  لوخلص اًمِمقيم٤مين ُم٤م أورده اًمًٞمقـمل

 لاًمثقري ؾمٗمٞم٤من قمـ إرسمٕم٦م ه١مٓء ُمـ واطمد يمؾ رواه وم٘مد: )(313 ص)

 لهلؿ ظم٤مُم٤ًمً  ومٙم٤من ؾمٗمٞم٤من قمـ اعم٤مزين حيٞمك سمـ حمٛمد ـمر ؼ ُمـ ُمردو ف اسمـ ورواه

 (.عبمتٚ إػ حيتٚج ال افرزاق وظٌد

( قمـ ؾمٚمامن 1334رىمؿ ) (117 :3) اعمًتدررواحلد ٨م رواه احل٤ميمؿ ذم 

 ًمٙمـ ُمرومققم٤ًم.

قمـ قمكم: ... وأٟم٧م همدًا قمغم احلقض ظمٚمٞمٗمتل شمذود   :وذم روا ٦م اسمـ اعمٖم٤مززم

 قمٜمف اعمٜم٤موم٘ململ وأٟم٧م أول ُمـ  رد قمكم احلقض...(.

 

 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 165 

ل

ل

ل

 

 :ص ثبة ِذ٠ٕخ ػٍُ إٌجٟ

(: 1337( رىمؿ )137: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )

طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ  ٕم٘مقب صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمر ٞمؿ اهلروي سم٤مًمرُمٚم٦م صمٜم٤م 

أسمق اًمّمٚم٧م قمٌد اًمً م سمـ ص٤مًمح صمٜم٤م أسمق ُمٕم٤مو ٦م قمـ إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ 

ومٛمـ  لقمكم سم٤مهب٤مأٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ و :صىم٤مل رؾمقل ار  :ىم٤مل باسمـ قم٤ٌمس 

 أراد اعمد ٜم٦م ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب.

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. 

وأسمق اًمّمٚم٧م صم٘م٦م ُم٠مُمقن وم٢مين ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ  ٕم٘مقب ذم 

ؾمٛمٕم٧م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري  ٘مقل: ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم  :لاًمت٤مر خ  ٘مق

قمـ أ  اًمّمٚم٧م اهلروي وم٘م٤مل: صم٘م٦م. وم٘مٚم٧م: أًمٞمس ىمد طمدث قمـ أ  ُمٕم٤مو ٦م قمـ 

إقمٛمش أٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: ىمد طمدث سمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي وهق صم٘م٦م 

ُم٠مُمقنل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٍم أ د سمـ ؾمٝمؾ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ٌمين إُم٤مم قمٍمه سمٌخ٤مرى  ٘مقل: 

ؾمٛمٕم٧م ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م احل٤مومظ  ٘مقل و ؾمئؾ قمـ أ  اًمّمٚم٧م اهلروي 

وم٘م٤مل: دظمؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم و ٟمحـ ُمٕمف قمغم أ  اًمّمٚم٧م ومًٚمؿ قمٚمٞمف ومٚمام ظمرج 

شمٌٕمتف وم٘مٚم٧م ًمف: ُم٤م شم٘مقل ر ؽ ار ذم أ  اًمّمٚم٧م وم٘م٤مل: هق صدو ل وم٘مٚم٧م ًمف: 

ُمد ٜم٦م  أٟم٤م صإٟمف  روي طمد ٨م إقمٛمش قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل 

اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤م ومٛمـ أراد اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مهت٤م ُمـ سم٤مهب٤مل وم٘م٤مل: ىمد روى هذا ذار 

 اًمٗمٞمدي قمـ أ  ُمٕم٤مو ٦م قمـ إقمٛمش يمام رواه أسمق اًمّمٚم٧م. 

(: طمدصمٜم٤م سمّمح٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه اوُم٤مم أسمق زيمر ٤م صمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم صمٜم٤م 1333)

صمٜم٤م حمٛمد سمـ  أسمق احلًلم حمٛمد سمـ أ د سمـ  ٞمؿ اًم٘مٜمٓمريل صمٜم٤م احلًلم سمـ ومٝمؿل
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حيٞمك سمـ اًمي سل صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمديل صمٜم٤م أسمق ُمٕم٤مو ٦م قمـ إقمٛمش قمـ 

: أٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  بجم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 سم٤مهب٤م ومٛمـ أراد اعمد ٜم٦م ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب. 

 :طمدصمٜم٤مه أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي قمـ أ  ُمٕم٤مو د٦م ىمد٤مل احلد٤ميمؿ :ىم٤مل احلًلم سمـ ومٝمؿ

 .ًمٞمٕمٚمؿ اعمًتٗمٞمد هلذا اًمٕمٚمؿ أن احلًلم سمـ ومٝمؿ سمـ قمٌد اًمر ـ صم٘م٦م ُم٠مُمقن طم٤مومظ 

  .و هلذا احلد ٨م ؿم٤مهد ُمـ طمد ٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح

(: طمدصمٜمل أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمكم اًمٗم٘مٞمف اوُم٤مم اًمِم٤مر اًم٘مٗم٤مل 1333)

ت٤مسمفل صمٜم٤م سمٌخ٤مرىل وأٟم٤م ؾم٠مًمتفل طمدصمٜمل اًمٜمٕمامن سمـ اهل٤مرون اًمٌٚمدي سمٌٚمد ُمـ أصؾ يم

أ د سمـ قمٌد ار سمـ  ز د احلراينل صمٜم٤م قمٌد اًمرزا  صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ قمٌد ار 

سمـ قمثامن سمـ ظمثٞمؿ قمـ قمٌد اًمر ـ سمـ قمثامن اًمتٞمٛمل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد 

 ٘مقل: أٟم٤م ُمد ٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكم سم٤مهب٤مل ومٛمـ أراد  صار  ٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

 اًمٕمٚمؿ ومٚمٞم٠مت اًم٤ٌمب.

  أؿقل: 

 وهمػم احل٤ميمؿل وم٘مد:أًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦مل  وًمٚمحد ٨م

 صححف: 

 ( 13: 11اسمـ ُمٕملم يمام ذم شم٤مر خ سمٖمداد  )اوُم٤مم  

 ( طمٞم٨م صحح ؾمٜمده.143: 1اًمٓمؼمي يمام ذم هتذ ٥م أصم٤مر)اوُم٤مم و 

ؾمد٤مٟمٞمد ذم صدح٤مح ىمٜمدي ذم يمت٤مسمف سمحدر إاًمًٛمر ومظ احلًـ سمـ أ داحل٤مو 

ٟم٘مدؾ احلدد ٨م ُمدـ ٘مدد ومًمػ طمدد ٨م صدحٞمح أئ٦م ٤ماًمذي مجع ومٞمف ُماعم٤ًمٟمٞمد 

 (.1117) شمرمجتف رىمؿقمٜمد اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ  - يمام  ٔمٝمر - يمت٤مسمف
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اعمجد اًمِمػمازي ؿمٞمخ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ينل يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف طمًدـ اًمزُمد٤من و 

 (.154ذم يمت٤مسمف اًم٘مقل اعمًتحًـ ذم ومخر احلًـ )

واًمًٞمقـمل ذم آظمر إُمر 
(1)

 . 

 اعمقًمقي طمًـ اًمزُم٤من ذم يمت٤مسمف اًم٤ًمسمؼ. 

 .اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم اًمروو٦م اًمٜمد ٦م ذح اًمتحٗم٦م اًمٕمٚمق ٦مواوُم٤مم  

ومدتح "واحل٤مومظ أ د اًمٖمامريل وًمف ذم إصم٤ٌمت ذًمؽ رؾمد٤مًم٦م ُمًدت٘مٚم٦م سم٤مؾمدؿ:  

   "اعمٚمؽ اًمٕمكم

 .واًمٕم ُم٦م احلٌٞم٥م اسمـ حيٞمكل وًمف ذم ذًمؽ رؾم٤مًمت٤من ُمٓمقًم٦م وخمتٍمة 

( 1113ذم رد اقمت٤ٌمر اجل٤مُمع اًمّمحٞمح رىمؿ ) واحل٤مومظ قمٌد ار اًمٖمامري 

 .ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م يتوذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم ىمقل اًمًخ٤موي أ

 (.133)صد "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"واًمِمٞمخ قمٌد ار اًمتٚمٞمدي ذم يمت٤مسمف 

ًمٚمٕم ئل  "اًمٜم٘مد اًمّمحٞمح "واًمِمٞمخ حمٛمقد ؾمٕمٞمد ممدوح ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  

 (.37ل 33)ص

وهمػمهؿ  
)2(

. 

                                                             

 أن إمم دهدراً  اجلدقاب هبدذا أضمٞم٥م يمٜم٧م وىمد(: )33131ل رىمؿ )اًمٕمام يمٜمز( وم٘مد ىم٤مل يمام ذم 1)

  حلدد ٨م(  ر)  شمّمدحٞمح ُمدع أصمد٤مر هتذ ٥م ذم قمكم حلد ٨م ضمر ر اسمـ شمّمحٞمح قمغم وىمٗم٧م

  ُمرشمٌدد٦م إمم احلًددـ ُمرشمٌدد٦م ُمددـ احلددد ٨م سم٤مرشم٘مدد٤مء وضمزُمدد٧م ار وم٤مؾمددتخرت لقمٌدد٤مس اسمددـ

 (.أقمٚمؿ وار لاًمّمح٦م

ضمدد٤ًم ًمٚمحدد ٨م: )قمددؼ قمدد ـمدد٥م ر ( 13: 3احلدد٤مومظ اعمٜمد٤موي ذم  ومددٞمض اًم٘مدد ر ) ىمد٤مل (4) ( خمرِّ

وم٘مقًمف: )ويمذا أسمق اًمِمدٞمخ...( إن يمد٤من  وصححفل ويمذا أسمق اًمِمٞمخ ] اسمـ طم٤ٌمن [ ذم اًمًٜم٦م(
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 وحًْف: 

ذم ومتٞمد٤م ًمدف ٟم٘مٚمٝمد٤م اًمًدٞمقـمل ذم يمت٤مسمدف اًممًمدئ اعمّمدٜمققم٦م اسمـ طمجر احل٤مومظ  

(1 :313) 

 (55) ظ اًمٕم ئل ذم يمت٤مسمف اًمٜم٘مد اًمّمحٞمحاحل٤مومو 

ل وذم (33: 1ذم شمدد٤مر خ اخلٚمٗمدد٤مء )ذم أول إُمددر يمددام ًمًددٞمقـمل ااحلدد٤مومظ و 

اًمتٞمًػم سمنمدح اجلد٤مُمع  وواوم٘مف اعمٜم٤موي ذم ذطمف اعمًٛمك لاجل٤مُمع اًمّمٖمػم

 (733: 1اًمّمٖمػم )
(1)

. 

وذم إضمقسمدد٦م  (133وي ذم اعم٘م٤مصددد احلًددٜم٦م رىمددؿ: )اًمًددخ٤ماحلدد٤مومظ و 

 (.433( وٛمـ إضم٤مسم٦م اًم١ًمال رىمؿ )331: 4اعمروٞم٦م )

 اًمزرىم٤مين ذم خمتٍم اعم٘م٤مصد احل٤مومظ و 

( 13: 3يمام ٟم٘مؾ قمٜمف احل٤مومظ اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدد ر ) اًمزريمٌماحل٤مومظ و 

طمٞم٨م ىم٤مل: )وىم٤مل اًمزريمٌم: احلد ٨م  ٜمتٝمل إمم درضم٦م احلًـ اعمحت٩م سمدفل 

 وٓ  ٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم ومْمً  قمـ يمقٟمف ُمقوققم٤ًم(.

 (.513: 1اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد )اوُم٤مم و 

 (.35اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم شمٓمٝمػم اجلٜم٤من )اوُم٤مم و 

                                                                                                                                   

ُمٕمٓمقوم٤ًم قمغم ىمقًمف: )وصححف( وم٠مسمقاًمِمٞمخ أطمد اعمّمححلم ًمٚمحد ٨مل وإن يمد٤من ُمٕمٓمقومد٤ًم 

 قمغم ُمـ ذيمرهؿ ممـ روى احلد ٨م ومٝمق ُمـ اًمرواة.

( ؿمدد٤مرطم٤ًم ًمٚمحددد ٨م: )ومدد٢من 733: 1سمنمددح اجلدد٤مُمع اًمّمددٖمػم )اًمتٞمًددػم وىمدد٤مل اعمٜمدد٤موي ذم  ( 1)

ٕم٤مين اًمد ٤مٟم٤مت يمٚمٝم٤مل وٓ سمد ًمٚمٛمد ٜم٦م ُمدـ سمد٤مب  ددظمؾ ُمٜمدفل اعمّمٓمٗمك هق اعمد ٜم٦م اجل٤مُمٕم٦م عم

 وم٠مظمؼم أن سم٤مهب٤م هق قمكمل ومٛمـ أظمذ ـمر ٘مف دظمؾ اعمد ٜم٦مل وُمـ ٓ وم (.
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 حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف شمذيمرة اعمقوققم٤مت. واوُم٤مم 

واوُم٤مم قمكم سمـ قمرا  اًمٙمت٤مينل يمام  ٗمٝمؿ ُمـ يمت٤مسمف شمٜمز ف اًمنم ٕم٦م احلدد ٨م  

 (.113رىمؿ )

  اودار ٦م وهق فم٤مهر صٜمٞمع اًمِمٞمخ قمٌد احلل اًمٙمت٤مين ذم يمت٤مسمف اًمؽماشمٞم٥م 

(4: 371)1 

 (313ين ذم اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م )ص: اًمِمقيم٤ماوُم٤مم و 
(2)

. 

 واحتٟ بف:

 :رظململ ممـ شمرضمؿ ًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥ميمثػم ُمـ إئٛم٦مل واحلٗم٤مظ واعم١م

 (ل 31: 1يم٤محل٤مومظ أ  ٟمٕمٞمؿ ذم أوائؾ شمرمجتف ًمٕمكم ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )  -

                                                             

 ومٞمٝمؿ  ٕمر  يم٤من ُمـ وم٘م٤مل: )سم٤مب (371 :4)  اودار ٦م ( وم٘مد قم٘مد  ًمف سم٤مسم٤ًم ذم يمت٤مسمف اًمؽماشمٞم٥م1)

أن ذيمر سمٕمض ُمـ طمًٜمف ُمـ صمؿ أؿم٤مر إمم اخل   ذم صحتفل وسمٕمد   اًمٕمٚمؿ( ُمد ٜم٦م سم٤ٌمب

 ظمْمٕم٧م اًمذي اًمقاؾمع اًمٕمٚمؿ ُمـ قمكم ؾمٞمدٟم٤م قمغم فمٝمر ُم٤م اًمٕمٚمامءل ىم٤مل ُم١م دًا هلؿ: )وُمّمداىمف

 وُمٚم٦م.... أُم٦م يمؾ ُمـ واحلٙمامء اًمٗم ؾمٗم٦م ًمف وداٟم٧م اًمرىم٤مب سمف ًمف

 واعمٕمْم ت اعمقاـمـ ذم وأىمقاًمف ومت٤مو ف إمم ورضمققمٝمؿ ًمفل اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر وؾم١مال         

 ذم ـمر ٘م٦م ُمـ شمرى ومٚم٧ًم إًمٞمفل وؾم ؾمٚمٝمؿ اًم٘مقم قمٚمقم ـمر  اٟمتٝم٤مء أن وٟم٤مهٞمؽ ُمِمٝمقرل

 ُمد ٜم٦م سم٤مب ًمٙمقٟمف شمّمد ٘م٤مً  قمٜمف ار ريض قمٜمف ؾمٜمده٤م وُمٜمتٝمك إًمٞمفل واٟمتٝم٤مؤه٤م إٓ اوؾم م

 اًمٕمٚمؿ(.

وًمف ومٞمٝم٤م رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦مل دمده٤م ذم جمٛمقع رؾم٤مئٚمف اعمًٛمك سم٤مًمٗمتح اًمرسم٤مين ذم رؾم٤مئؾ  ( 2)

 اًمِمقيم٤مين. 
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ل وذظم٤مئر ةف: اًمر ٤مض اًمٜميويم٤معمح٥م اًمٓمؼميل ذم شمراضمؿ أسمقاب ُمـ يمت٤مسمٞم -

 .اًمٕم٘مٌك

سم٤مسم٤ًم قمٜمقن ومٞمف ًمٚمحد ٨مل  (4133 :1) اًمنم ٕم٦موقم٘مد اوُم٤مم أضمري ذم يمت٤مسمف  -

 واحلٙمٛم٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمف ار ريض ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم لأقمٓم ُم٤م ذيمر سم٤مبوم٘م٤مل: )

( وؾم٤م  واًمتقومٞمؼ سم٤مًمًداد ًمف ص اًمٜمٌل ءودقم٤م اًم٘مْم٤مءل ذم اًمّمقاب وشمقومٞمؼ

 .ٕمدة أًمٗم٤مظمجٚم٦م ُمـ روا ٤مت طمد ٨م اًم٤ٌمب سم

 :41) اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مري وىم٤مل اًمٕم ُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم قمٛمدة -   

 ومٞمام قمٜمف شمٕم٤ممم ار ريض قمكم ظمقاص أي ظمقاصف وُمـ(  اًمتٚمق ح)  : )وذم(333

 أصح٤مسمف قمـ ختٚمػ ار رؾمقل وأن اًمّمح٤مسم٦م أىم٣م يم٤من أٟمف اًمِم٤مء أسمق ذيمره

 ....(افًِؿ مديْٜ بٚب وإٔف ٕضمٚمف

وممـ اطمت٩م سمف: اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙمقهـ اًمٗم٤مدل يمام ٟم٘مؾ قمٜمف اًمِمٞمخ  -

 قمٌد حمٛمد سمقأ اًمِمٞمخ رومع وعم٤مسم٘مقًمف: ) (473 :4) اودار ٦م اًمؽماشمٞم٥ماًمٙمت٤مين ذم 

 ؾمقدإ  أ ممإ اًمٜمحق قمٚمؿ ذم ؾمٜم٤مدهإ ومٝمرؾمتف ذم اًمٗم٤مد اًمٙمقهـ  دأ اسمـ اًم٘م٤مدر

 ذم اًمزضم٤مضمل أظمرضمف يمام واوٕمف قمكم يأ وهق :ىم٤مل وضمٝمف ار يمرم قمكم قمـ

 لُمتٕمددة ـمر  ُمـ هم٤مينإ ذم اًمٗمرج سمقأو ل امناو ؿمٕم٥م ذم واًمٌٞمٝم٘مل لُم٤مًمٞمفأ

 بٚهبٚ(. وظع افًِؿ مديْٜ ٕٚأ :ص ؿقفف ميٓر و ذا

وطمتك سمٕمض ُمـ رأى وٕمػ هذا احلد ٨م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمدل وم٢مٟمف  رى أن 

ؿم٤مهد طم٤مل قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م وشم٘مدُمف ذم اًمٕمٚمقم  ِمٝمد سمّمح٦م ُمٕمٜمك هذا 
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(: 473: 1احلد ٨مل وذم ذًمؽ ىم٤مل اوُم٤مم اًمِمٕمراين ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى )

د سمفل وهق اًمث٘م٦م وإن يم٤من ذم ؾمٜمده ُم٘م٤ملل وم٢من ؿم٤مهد احل٤مل  ِمٝم )وهذا اخلؼم

  إُململ وم٤مومٝمؿ(.

 اٌجشاءح ِٕٗ ثشاءح ِٓ اإلصالَ:

إُٕؿ شتًروقن ظذ  :ت( ىم٤مل قمكم 3335( رىمؿ )331: 4ذم  اعمًتدرر )

ؾ٘أ ظذ اإلشالم  ،ؾ٘ن ظروٝ ظُِٔؿ افزاءة مْل ؾال تزأوا مْل ،شٌل ؾًٌقأ

  ﴿ :صمؿ شم ثُِتف أمف ؾٕ٘ف ال دٕٔٚ فف و ال آخرة بًد اإلشالم ؾِّٔدد أحدـؿ ظَْف 

 . [113]اًمٜمحؾ: ﴾ ثِبإلِميَبىِ هُطفوَئِيٌّ ًَ َلفجُوُ أُكفقِهَ هَيْ اِالن

  .ومل خيرضم٤مهصحٞمح اوؾمٜم٤مد  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 صحٞمح.وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: 

 ـم٤مووس قمـ أسمٞمف( قمـ قمٌد ار سمـ 3333( رىمؿ )331: 4ذم اعمًتدرر )و

 يم٤من طمجر سمـ ىمٞمس اعمدري ُمـ اعمختّملم سمخدُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  :ىم٤مل

يٚ حجر إٕؽ تَٚم بًدي ؾتٗمر بًِْل :وم٘م٤مل ًمف قمكم  قُم٤مً  تسمـ أ  ـم٤مًم٥م
(1) 

 . و ال تزأ مْل ،ؾٚفًْل

                                                             
اؾمتٗم٤مو٧م إظم٤ٌمرل وشمقاشمرت أصم٤مرل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم وُمقمم اعمقطمد ـل سم٤موظم٤ٌمر قمـ  (1)

سمٕمض اعمٖمٞم٤ٌمتل واًمتٍم ح سمٌٕمض اعمٙم٤مؿمٗم٤متل وقمٜمدي ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م وومػمةل وهل قمغم صم صم٦م 

 أٟمقاع: 

 : إظم٤ٌمرة قمـ ُمٖمٞم٤ٌمت ُم٤موٞم٤مت.افْقع األول

 : إظم٤ٌمره قمـ ُمٖمٞم٤ٌمت آشمٞم٤مت. افْقع افثٚأ

 ٤مره قمـ ُمٖمٞم٤ٌمت يمقٟمٞم٤مت.: إظمٌافْقع افثٚفٞ

وٓ  تًع اعم٘م٤مم هٜم٤م ًمذيمره٤مل وم٘مد شم٠ميت ذم ٟمحق مخًلم صٗمح٦مل ًمٙمٜمل أؿمػم هٜم٤م إمم 

 روا ٦م يمٚمٞم٦مل وًمذيمر اًمتٗم٤مصٞمؾ يم٤مُمٚم٦م حمؾ آظمر سمٛمِمٞمئ٦م ار شمٕم٤ممم:
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ىم٤مل ـم٤مووس: ومرأ ٧م طمجر اعمدري وىمد أىم٤مُمف أ د سمـ إسمراهٞمؿ ظمٚمٞمٗم٦م سمٜمل 

وم٘م٤مل طمجر: أُم٤م إن إُمػم أ د سمـ  لوويمؾ سمف ًمٞمٚمٕمـ قمٚمٞم٤ًم أو  ٘متؾ لأُمٞم٦م ذم اجل٤مُمع

وم٘م٤مل ـم٤مووس: ومٚم٘مد أقمٛمك ار  لإسمراهٞمؿ أُمرين أن أًمٕمـ قمٚمٞم٤ًم وم٤مًمٕمٜمقه ًمٕمٜمف ار

 ىمٚمقهبؿ طمتك مل  ٘مػ أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم ُم٤م ىم٤مل. 

 خ:ــبسح ثبٌجٕـــــاٌجش

ويمثػم ُمٜمٝم٤م  وىمد ضم٤مءت اًمٌِم٤مرة ًمف سم٤مجلٜم٦م ذم أطم٤مد ٨م يمثػمةل وسمّمقر ُمتٜمققم٦مل

ُمٌثقث ومٞمام ؾمٌؼ و ٠ميت ُمـ روا ٤متل وُمع ذًمؽ وم٠ًمؿمػم هٜم٤م إمم ُمقارد همػم 

 ُمِمٝمقرةل ومٛمٜمٝم٤م:

( سمًٜمده قمـ أ  قمثامن اًمٜمٝمدي أن قمٚمٞم٤ًم 1374( رىمؿ )113: 3ذم اعمًتدرر )

 ٟمحـ ذم ؾمٙمؽ اعمد ٜم٦م آظمذ سمٞمدي و صىم٤مل: سمٞمٜمام رؾمقل ار ت

فؽ دم اجلْٜ إذ ُمررٟم٤م سمحد ٘م٦م وم٘مٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار ُم٤م أطمًٜمٝم٤م ُمـ طمد ٘م٦م ىم٤مل: 

 . أحًـ مْٓٚ

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

                                                                                                                                   
 اًمٗم٘مٞمفواًمٚمٗمظ هلامل و (13 :1) ًمألزرىمل ُمٙم٦م أظم٤ٌمرو (131 :3) واًمتٕمد ؾ اجلرحذم 

 خيٓم٥م ت قمٚمٞم٤مً  ؿمٝمدت :ىم٤مل اًمٓمٗمٞمؾ  أ قمـ (411 :3) اًمٌٖمدادي ًمٚمخٓمٞم٥م واعمتٗم٘مف

 لحدثتُؿ الإ افَٔٚمٜ يقم إػ يُقن ءر ظـ تًٖفقأ ال اهلل ؾق ؾمٚمقين : ٘مقل وهق

 مأ لسمٜمٝم٤مر مأ ٟمزًم٧م أسمٚمٞمؾ قمٚمؿأ ٟم٤مأو ٓإ آ ٦م ُمـ ُم٤م ار ومق وضمؾ قمز ار يمت٤مب قمـ وؾمٚمقين

 .ضمٌؾ ذم مأ ؾمٝمؾ ذم
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(: وقمـ ؾمٚمٛمك 11333( رىمؿ )153: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد  )و

فٔىًِـ  " :سم٤مٕؾمقا  وم٘م٤مل صين عمع رؾمقل ار إ :اُمرأة أ  راومع أهن٤م ىم٤مًم٧م

 . إذ ؾمٛمٕم٧م اخلِمٗم٦م وم٢مذا قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م.  " ظُِٔؿ رجؾ مـ أ ؾ اجلْٜ

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ اًمراومٕمل ذيمره اسمـ أ  طم٤مشمؿ ومل جيرطمف 

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا وذم سمٕمْمٝمؿ ظم  .

(: قمـ اسمـ 11337)سمرىمؿ  (153: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

يىِع ظُِٔؿ رجؾ مـ أ ؾ  :وم٘م٤مل صيمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم قمٜمد اًمٜمٌل  :ُمًٕمقد ىم٤مل

 . اجلْٜ ؾدخؾ ظع بـ أيب ضٚفٛ ؾًِؿ وصًد

 رواه اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد ـ ويم مه٤م وٕمٞمػ. 

ومٝمذه ـمر   ٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًمل وذم ـمٞم٤مت اًمٌح٨م دٓئؾ قمدة  ٘مٓمع ُمٕمٝم٤م سم٠من 

 ؾم٤مدات أهؾ اجلٜم٦مل وم طمظ.قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمً م ُمـ 

 بٔٗ:ـــــــذ ٌضــصجذ لٍجٗ ٚا٘

 أن اًمٜمٌلت( قمـ قمكم 1353( رىمؿ )115: 3ذم اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ 

ؾام  :ل ىم٤مل قمكمافِٓؿ ثٌٝ فًٕٚف وا د ؿٌِفوىم٤مل:  هووع  ده قمغم صدر ص

 . صُُٝ دم افَوٚء أو دم ؿوٚء بًد

وواوم٘مف  لومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم: ىم٤مل احل٤ميمؿ 

 .اًمذهٌل

رىمؿ  اًمٕمامل يمٜمزوصححف احل٤مومظ اسمـ ضمر ر يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم      

(33333.) 
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إطم٤مد ٨م "اًمْمٞم٤مء ومٞمام اظمت٤مره ُمـ أطم٤مد ٨م صحٞمح٦م ذم يمت٤مسمف  فوأظمرضم

إن اهلل ظز وجؾ شٔٓدي ؿٌِؽ ": سمٚمٗمظ( 771( رىمؿ )333: 4) "اعمخت٤مرة

ًٚ أو مٚ صُُٝ دم ؿوٚء بًد: تىم٤مل قمكم "ويثٌٝ فًٕٚؽ  .ؾام زفٝ ؿٚؤ

 : ) إؾمٜم٤مده طمًـ (.دهٞمشاًمِمٞمخ اعمخت٤مرة: حم٘مؼ وىم٤مل 

رىمؿ  اًمٕمامل يمٜمزوصححف احل٤مومظ اسمـ ضمر ر يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم       

(33337.) 

يمام ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح مم٤م ًمٞمس ذم  وصححف اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل       

 (.4153( رىمؿ )53: 1اًمّمحٞمحلم )

ُمـ ومْم٤مئؾ  ك اًمٕمدوي ذم يمت٤مسمف اًمّمحٞمح اعمًٜمدوأورده اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗم

 ( وىم٤مل: )صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف(.117اًمّمح٤مسم٦م )

 (11حف اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤م  احلق ٜمل ذم ىل٘مٞم٘مف خلّم٤مئص قمكم ًمٚمٜم٤ًمئل )وصح

: (133 :1) احلًٜم٦م اعم٘م٤مصد ٤مل يمام ذموذيمر اًمًخ٤موي سمٕمض ـمر  احلد ٨م صمؿ ىم

  .(سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م  ٘مقى اًمٓمر  وهذه)

 
 :ت ٗــــــــــاٌذك ِؼ

 ت( سمًٜمده قمـ قمكم 1343( رىمؿ )131: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ًٚ، افِٓؿ أدر احلؼ مًف حٔٞ دار: صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار   . رحؿ اهلل ظِٔ

 ومل خيرضم٤مه.ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿل 

( وىم٤مل: ) رطمؿ ار 53: 4وذيمره اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

قمٚمٞم٤ًم ( سمـ أ  ـم٤مًم٥م ) اًمٚمٝمؿ أدر احلؼ ُمٕمف طمٞم٨م دار ( وُمـ صمؿ يم٤من أىم٣م 
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وفًِف  ،وؾٔف مٚ ؾٔف ،رمز ادٗفػ فهحتفاًمّمح٤مسم٦م وأقمٚمٛمٝمؿ )ت قمـ قمكم( 

فنقا ده
(1)

. 

 ( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد ىم٤مل:1154)( رىمؿ 313: 4وذم ُمًٜمد أ   ٕمغم )

 . احلؼ مع  ا احلؼ مع  ا :ص ُمر قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل 

طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: صدىم٦م سمـ اًمرسمٞمع وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واهلٞمثٛملل اًمِمٞمخ ىم٤مل 

 وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

 سمٕمد أن ذيمر احلد ٨م  (175: 7هلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )وىم٤مل ا

ت( وُمثٚمف ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم شمٓمٝمػم ه: ) رواه أسمق  ٕمغم ورضم٤مًمف صم٘م٤مأقم 

 .اجلٜم٤من

 :ودم افٌٚب أحٚديٞ َِْٕٓٚ ـنقا د

(: وقمـ حمٛمد 14131( رىمؿ )173: 7ومٗمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل أن وم ٟم٤ًم دظمؾ اعمد ٜم٦م طم٤مضم٤ًمل وم٠مشم٤مه اًمٜم٤مس  ًٚمٛمقن قمٚمٞمف 

٤م قمغم طم٘مٜم٤م قمغم سم٤مـمؾ همػمٟم٤مل ىم٤مل: ومًٙم٧م ومدظمؾ ؾمٕمد ومًٚمؿ وم٘م٤مل: وهذا مل  ٕمٜمي 

ًمٌٕمػمي:  ٧مٚمشمتٙمٚمؿ؟ وم٘م٤مل: ه٤مضم٧م ومتٜم٦م وفمٚمٛم٦م وم٘موم٘م٤مل: ُم٤م ًمؽ ٓ  (ؾم٤مقم٦م)قمٜمف 

إخ إخ وم٠مٟمخ٧م طمتك اٟمجٚم٧م وم٘م٤مل رضمؾ: إين ىمرأت يمت٤مب ار ُمـ أوًمف إمم آظمره 

وم٘م٤مل: أُم٤م إذ ىمٚم٧م ذار وم٢مين ؾمٛمٕم٧م  (ىم٤مل: ومٖمْم٥م ؾمٕمد)ومٚمؿ أر ومٞمف إخ إخ 

 . ظع مع احلؼ أو احلؼ مع ظع حٔٞ ـٚن ٘مقل:  صرؾمقل ار 

ىم٤مل: ُمـ ؾمٛمع ذًمؽ؟ ىم٤مل: ىم٤مًمف ذم سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦مل ىم٤مل: وم٠مرؾمؾ إمم أم ؾمٚمٛم٦م 

ذم سمٞمتلل وم٘م٤مل اًمرضمؾ ًمًٕمد: ُم٤م يمٜم٧م  صوم٠ًمهل٤م وم٘م٤مًم٧م: ىمد ىم٤مًمف رؾمقل ار 

                                                             

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم هق يم م اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػمل واًم٤ٌمىمل يم م اًمِم٤مرح اعمٜم٤موي. ( 1)
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  صقمٜمدي ىمط أًمقم ُمٜمؽ أن وم٘م٤مل: ومل؟ ىم٤مل: ًمق ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ اًمٜمٌل 

 ُمقت. مل أزل ظم٤مدُم٤ًم ًمٕمكم طمتك أ

ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار وومٞمف ؾمٕمد سمـ ؿمٕمٞم٥م ومل أقمرومف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف 

 رضم٤مل اًمّمحٞمح.

(: وقمـ قمكم سمـ 11771( رىمؿ )131: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

قمٚمٞم٤ًم وأشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل:  ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤م زم أرار شمًتحٞمؾ  رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م

 أم ؿمٞمئ٤ًم رأ تف؟  صرؾمقل ار  اًمٜم٤مس اؾمتح٤مًم٦م اًمرضمؾ إسمٚمف؟ أسمٕمٝمد ُمـ

ىم٤مل: وار ُم٤م يمذسم٧م وٓ يمذسم٧م وٓ وٚمٚم٧م وٓ وؾ   سمؾ قمٝمد ُمـ رؾمقل ار 

  .[34]ـمف:  ﴾ ا فزَقٍَ هَيِ خَبةَ َ َدْ ﴿  ص

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق  ٕمغم وومٞمف اًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ وهق وٕمٞمػ.

 ومـ  فؽ:وؿد تًٚؿٛ ؽر مٚ صحٚيب ظذ بٔٚن أن احلؼ مع ظع بـ أيب ضٚفٛ، 

 : لِّٜنننننؿقل أم ش

(: وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م 11733( رىمؿ )131: 3ومٗمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

أهن٤م يم٤مٟم٧م شم٘مقل: يم٤من قمكم قمغم احلؼ ُمـ اشمٌٕمف اشمٌع احلؼل وُمـ شمريمف شمرر ل

  .احلؼ قمٝمد ُمٕمٝمقد ىمٌؾ  قُمف هذا

ومل أقمرومف وسم٘مٞم٦م أطمد  ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين وومٞمف ُم٤مًمؽ سمـ ضمٕمقسم٦م 

 اوؾمٜم٤مد ـ صم٘م٤مت.

 اًمر ـ قمٌد سمٜم٧م قمٛمرة قمـ ( سمًٜمده1311رىمؿ ) (143 :3) اعمًتدرروذم 

 ه: وم٘م٤مًم٧م ص اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم قمغم دظمؾ اًمٌٍمة إمم قمكم ؾم٤مر عم٤م: ىم٤مًم٧م

 أن أيمره أين وًمقٓ لُمٕمؽ واحلؼ احلؼ ًمٕمغم إٟمؽ ومقار ليمٜمٗمف وذم ار طمٗمظ ذم
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 وار وًمٙمـ لُمٕمؽ ًمنت لسمٞمقشمٜم٤م ذم ٟم٘مر أن ص أُمرٟم٤م وم٢مٟمف لورؾمقًمف ار أقميص

  .قمٛمر اسمٜمل ٟمٗمز ُمـ قمكم وأقمز قمٜمدي أومْمؾ هق ُمـ ُمٕمؽ ٕرؾمٚمـ

 هذه ىم٤مل احل٤ميمؿ )قمـ هذا احلد ٨م وأطم٤مد ٨م أظمرى ؾمٌؼ أن ذيمره٤م(:

  .خيرضم٤مه مل و اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح٦م يمٚمٝم٤م اًمث صم٦م إطم٤مد ٨م

 . وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذط قمغم: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

 :لقٕٜنننننؿقل مّٔو 

 سمـ ضمري ( سمًٜمده قمـ1331رىمؿ ) (154 :3) اعمًتدررروى احل٤ميمؿ ذم     

 ومدظمٚم٧م اعمد ٜم٦م وم٠مشمٞم٧م اًم٘مت٤مل يمره٧م صٗملم إمم قمكم ؾم٤مر عم٤م: ىم٤مل اًمٕم٤مُمري يمٚمٞم٥م

 مٚ اهلل ؾق مًف ؾُـ إفٔف ؾٚرجع :د وومٞمف ىمقل ُمٞمٛمقٟم٦م ًمف د احل٤مرث سمٜم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م قمغم

  .بف وؾ ال و وؾ

  خيرضم٤مه مل و اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذط قمغم: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل ؼقمٚمو

( رىمددؿ 131: 3اًمٗمقائددد ) ذم جمٛمددع اًمزوائددد وُمٜمٌددعواحلددد ٨م أورده اهلٞمثٛمددل     

ل ُمٞمٛمقٟمد٦م سمٜمد٧م احلد٤مرثوومٞمدف إشمٞم٤مٟمدف إمم  لقمـ ضمدري سمدـ ؾمدٛمرة ًمٙمـ  (11733)

: يم٤من سملم قمكم وـمٚمحد٦م ] واًمدزسمػم [ اًمدذي يمد٤من وم٠مىمٌٚمد٧م وم٤ٌم ٕمد٧م قمٚمٞمد٤ًمل ف هل٤مًمقىمو

ًٚ ٘م٤مًم٧م: وم  . ؾٚحلؼ بف ؾقاهلل مٚ وؾ وال وؾ بف، حتك ؿٚفتٓٚ ثالث

ري سمـ ؾمٛمرة ضمًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه ا 

 وهق صم٘م٦م.
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  :تٜ نننننننننننوؿقل حذيٍ

إيروا افٍرؿنٜ : قمٜمف ىمقًمف (14134( رىمؿ )177: 7)ًمٚمٝمٞمثٛملومٗمل جمٛمع اًمزوائد 

 افتل تدظقا إػ أمر ظع ؾٚفزمق ٚ ؾ٘هنٚ ظذ اهلدى.

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.

 بًْد اًمٌزار أظمرج وىمد: )(35 :13) اًم٤ٌمري ومتحوىم٤مل اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم 

 تدظق افتل افٍرؿٜ إيروا :..وم٘م٤مل طمذ ٗم٦م قمٜمد يمٜم٤م :ىم٤مل وه٥م سمـ ز د قمـ جٔد

 (.احلؼ ظذ ؾٚهنٚ ؾٚفزمق ٚ ظع أمر إػ

 وأظمتؿ سم٘مقًملم:

  :ٚم أمحدننننننننننننننناألول: فإلم

( ٟم٘مً  قمـ اًمٌٞمٝم٘مل أٟمف ىم٤مل: )وهق يمام ىم٤مل أسمق قمٌد 113: 14ومٗمل شم٤مر خ دُمِمؼ )

قمدكم سمدـ  ار أ د سمـ طمٜمٌؾ ر ف ار ومٞمام أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ار احل٤مومظ ذم اًمتد٤مر خ ٟمد٤م

قمٞمًك وهق ُمـ صم٘م٤مت ؿمٞمقخ ؿمٞمخٜم٤م ٟمد٤م أ دد سمدـ ؾمدٚمٛم٦م ىمد٤مل: ؾمدٛمٕم٧م أ دد سمدـ 

مل يزل ظع بـ أيب ضٚفٛ مع ؾمٕمٞمد اًمرسم٤مـمل  ٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أ د سمـ طمٜمٌؾ  ٘مقل: 

 .(احلؼ واحلؼ مًف حٔٞ ـٚن

 ٚم افرازي:ننننننننننوافثٚأ: فإلم

 أُمد٤م أن قمدكم ( ُمدـ يمت٤مسمدف ُمٗمد٤مشمٞمح اًمٖمٞمد٥م ىمد٤مل: )و415: 1ومٕمٜمد شمٗمًػمه اًمٗم٤مىلد٦م )

ومـ اؿتدى دم ديْف بًنع بنـ سمـ أ  ـم٤مًم٥م يم٤من جيٝمر سم٤مًمتًٛمٞم٦م وم٘مد صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمرل 

اًمٚمٝمدؿ أدر احلدؼ ُمدع قمدكم ) : ×ل واًمددًمٞمؾ قمٚمٞمدف ىمقًمدف أيب ضٚفٛ ؾَد ا تندى

 طمٞم٨م دار (.
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 :ص دً ٌٗ ِٓ اٌّضجذ ِب دً ٌٍٕجٟ

سمـ قمـ ظم٤مرضم٦م )(: 11373( رىمؿ )151: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

ال حيؾ ألحد أن جيْٛ دم ًمٕمكم:  صىم٤مل رؾمقل ار  :ؾمٕمد قمـ أسمٞمف ؾمٕمد ىم٤مل

 .  ذا ادًجد ؽري وؽرك

 .(رواه اًمٌزار وظم٤مرضم٦م مل أقمرومف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 .(( وىم٤مل: )وإؾمٜم٤مده صم٘م٤مت414وأورده اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )

قمـ أطم٤مد ٨م وىمٕم٧م ذم ُمّم٤مسمٞمح اًمًٜم٦م  أضمقسم٦م"احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف: ذيمرو

: )وىمد ورد ُمـ ـمر  صمؿ ىم٤ملأ  ؾمٕمٞمد ُمـ طمد ٨م روا ٦م اًم (313 -315) "

ل وىمد ورد ذًمؽ ذم طمد ٨م ـمق ؾ ٓسمـ قم٤ٌمسل أظمرضمف أ د ـثرة صحٔحٜ

 .بًْد جٔدواًمٓمؼماين 

أظمرضمف أسمق  ٕمغم ذم ُمًٜمدهل وورد حلد ٨م أ  ؾمٕمٞمد ؿم٤مهد ٟمحقه ُمـ 

طمد ٨م ؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مصل أظمرضمف اًمٌزار ُمـ روا ٦م ظم٤مرضم٦م سمـ ؾمٕمد قمـ أسمٞمفل 

  .ل وار أقمٚمؿ( ورواتف ثَٚت

(: )وأظمرج أسمق  ٕمغم قمـ 71وىم٤مل اوُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء )ص 

ٓمل قمكم صم ث ظمّم٤مل ٕن شمٙمقن أ  هر رة ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ًم٘مد أقم

ُمـ أن أقمٓمك  ر اًمٜمٕمؿ ومًئؾ وُم٤م هـ؟ ىم٤مل: شمزوضمف  إزمي زم ظمّمٚم٦م ُمٜمٝم٤م أطم٥م 

 ل واًمرا ٦م  قم ظمٞمؼم.وشُْٚه ادًجد ال حيؾ يل ؾٔف مٚ حيؾ ففاسمٜمتف وم٤مـمٛم٦مل 

 قمـ اسمـ قمٛمر ٟمحقه(. بًْد صحٔحوروى أ د 
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ضمزء ُمـ روا ٦م  هلروا ٦م اسمـ قم٤ٌمس إطمدى روا ٤مت هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وهل  تٌْٔف:

 وؿد صححٓٚ مجع ـٌر مـ افًِامءـمق ٚم٦م ذيمرت هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وومْم٤مئؾ همػمه٤مل 

 .(حديٞ ابـ ظٌٚس ومْٚؿٛ ظعاٟمٔمرهؿ ومٞمام  ٠ميت ىل٧م قمٜمقان )

 

 بٔٚن وتقؤح:     

ل ومٝمذه  مخس روا ٤مت: قمـ ؾمٕمدل وأ  ؾمٕمٞمدل واسمـ قم٤ٌمسل وقمٛمرل واسمـ قمٛمر

إؿمجٕملل وضم٤مسمر وأم ؾمٚمٛم٦م وقم٤مئِم٦م وهٜم٤مر روا ٤مت أظمرى: قمـ أ  طم٤مزم 

 وهمػمه. (331 :4) اًمٙمؼمى ذيمره٤م اًمًٞمقـمل ذم اخلّم٤مئص

وم٤معمجٛمقع شمًع روا ٤متل وًمق يم٤مٟم٧م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ًمت٘مقت يمام هق ُم٘مرر ذم قمٚمؿ 

 احلد ٨مل يمٞمػ وومٞمٝم٤م قمدة ـمر  صحٞمح٦م أو طمًٜم٦م يمام ؾمٌؼ وأذٟم٤م.

 مًْك افروايٚت:    

 ادًْك األول: أن ادَهقد ادُٞ دم ادًجد وافٌِٞ ؾٔف 

 ادًْك افثٚأ: أن ادَهقد افًٌقر واالشتىراق

ؾٖمٚ ادًْك األول: ؾٓق طٚ ر أفٍٚظ افروايٚت، وؿد ؿٚل بف وظده مـ خهٚئص 

 مجع ؽٍر مـ أ ؾ افًِؿ، مْٓؿ:  صافٌْل 
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 :4)  اعمٝمذب ذح : طمٙم٤مه قمٜمف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقعافَٚص ابـ أبق افًٌٚس

134). 

 :7) اًمٓم٤مًمٌلم ٟم٘مٚمف قمٜمف همػم واطمد ُمٜمٝمؿ اًمٜمقوي ذم روو٦م وصٚحٛ افتِخٔص:

 وىمقاه اًمٜمقوي. (3

 ص)  اًمرؾمقل ظمّم٤مئص ذم اًمًقل ٟم٘مٚمف قمٜمف  اسمـ اعمٚم٘مـ ذم  هم٤م ٦م :وافَوٚظل

وم٘مد ىم٤مل سمٕمد أن ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ ص٤مطم٥م اًمتٚمخٞمص وذيمر سمٕمض آقمؽماو٤مت  (33

 هب٤م ظمص ومٞمام اخلّمقصٞم٦م هذه اًم٘مْم٤مقمل ُم٘م٤مًمتفل وذيمر اًمٜمقوي ىمقى قمٚمٞمف: )وىمد

 اًمٚم٨ٌم ًمف أسمٞمح أٟمف وُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: اًمدظمقل دون سم٤مًمٚم٨ٌم وقمؼم إٟمٌٞم٤مء ؾم٤مئر سملم ُمـ

 ضمٜم٤مسمتف(. طم٤مل ذم اعمًجد ذم

وم٘مد قم٘مد ًمذًمؽ سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان:  (331 :4) اًمٙمؼمى ذم اخلّم٤مئصوافًٔقضل: 

وؾم٤م  ؾمٌع روا ٤مت ذم ضمٜم٤ًٌم(  اعمًجد ذم اعمٙم٨م سمجقاز ص اظمتّم٤مصف )سم٤مب

 ذًمؽل وىمد صحح ؾمٜمد سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض يمتٌف يمام ؾمٌؼ.

 أن مجٞمع اًمروا ٤مت اًمتل ذيمرت ذًمؽ أذيم٧م قمٚمٞم٤مً  ويٖيت ظذ  ذا ادًْك إصُٚل: 

 ذم ذًمؽل ومٙمٞمػ شمٕمد ُمـ ظمّم٤مئّمف؟ ص ُمع اًمٜمٌل ت

 ُمِمٙم٤مة ذح اعمٗم٤مشمٞمح ذيمره وأضم٤مب قمٜمف اًمٕم ُم٦م قمكم اًم٘م٤مري ذم يمت٤مسمف ُمرىم٤مةوىمد  

   اخلّم٤مئص ُمـ  ٙمـ مل ذًمؽ ذم قمكم ؿم٤مريمف إذا وم٘م٤مل: )ًمٙمـ (334 :4) اعمّم٤مسمٞمح
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 هبذه ؿم٤مء ُمـ خيص هذا وُمع ظمّم٤مئّمفل ُمـ  ٙمقن أن  ٛمٙمـ إذ سمح٨م: وومٞمف

 أقمٚمؿ(. وار اعمٓمٚمؼ آظمتّم٤مص ُمـ أظمص وهذا اخلّمقصٞم٦مل

وطمده ٓ  نميمف ُمٕمف  ص وهق  ٕمٜمل أن اخلّم٤مئص قمغم ٟمققملم: ومخّم٤مئص ًمف

 "آظمتّم٤مص اعمٓمٚمؼ"ومٞمٝم٤م أطمد وهل اًمتل ؾمامه٤م: 

 ":صمؿ أذر ومٞمٝم٤م همػمهل و ٛمٙمـ أن شمًٛمك ص وظمّم٤مئص يم٤مٟم٧م ًمف

خيتص هب٤م  ص ومٝمقوطمد ثٜم٤م ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ  "اعمًتثٜمك٘مٞمد أو اعمظمتّم٤مص آ

 .تقمـ إُم٦م ُم٤م ؾمقى قمكم 

وم٘مد أورده اًمؽمُمذي   وأمٚ ادًْك افثٚأ: و ق أن ادَهقد افًٌقر واالشتىراق:

 ٕطمد حيؾ ٓ ىم٤مل: سد سمـ قمـ رضار (333 :5)سمٕمد أن روى احلد ٨م  ذم ؾمٜمٜمف

 وهمػمر. همػمي ضمٜم٤ٌمً   ًتٓمرىمف

وىمد  قُمئ إًمٞمف طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمٓمق ؾ ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم ريض ار قمٜمفل 

وىم٤مل: ؾمدوا أسمقاب اعمًجد همػم سم٤مب قمكمل وومٞمف ىمقًمف وهق  ٕمدد اعمٜم٤مىم٥م: )

 .(اعمًجد ضمٜم٤ًٌم وهق ـمر ٘مف ًمٞمس ًمف ـمر ؼ همػمهوم٘م٤مل: ومٞمدظمؾ 

 وينُؾ ظذ  ذا ادًْك: 
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أن ضمقاز قمٌقر اجلٜم٥م ُمـ اعمًجد طمٙمؿ شمِمؽمر ومٞمف إُم٦مل وم٢من ار شمٕم٤ممم 

 إٓ ضمٜم٤ٌمً  وٓ شم٘مقًمقن ُم٤م شمٕمٚمٛمقا طمتك ؾمٙم٤مرى وأٟمتؿ اًمّم ة شم٘مرسمقا  ٘مقل: )ٓ

 شمٖمتًٚمقا( طمتك ؾمٌٞمؾ قم٤مسمري

 واجلقاب: ُمـ وضمٝملم:

قمدم اًمتًٚمٞمؿ سمجقاز ُمرور اجلٜم٥م ُمـ قمٛمقم إُم٦م ُمـ  افقجف األول:

ل وهؿ حيٛمٚمقن أ ٦م ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ اعمًجد يمام هق رأي مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

 جيد وٓ ؾمٗمر ذم  ٙمقن أن إٓ  ٖمتًؾل  طمتك اًمّم ة ُمـ اجلٜم٥م اًمنم ٗم٦م قمغم ُمٜمع

 ريض وجم٤مهد ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد قم٤ٌمس واسمـ قمكم ىمقل وهذا سم٤مًمتٞمٛمؿل ومٞمّمكم ُم٤مء

 .(441 :4)ذم شمٗمًػمه قمٜمٝمؿ يمام طمٙم٤مه اًمٌٖمقي ار

طمد ٨م: ٓ حيؾ ٕطمد أن جيٜم٥م ذم هذا  -قمغم هذا اًمتٗمًػم –وأيمد هذا اعمٜمع 

وقمكم  ص اعمًجد همػمي وهمػمرل واؾمتثٜمك ُمـ قمٛمقم اعمٜمع اجلقاز ًمٚمٜمٌل

 .ت

 ُمـ يمٚمٛم٦م قمغم اًم٘مقل سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ًمم ٦م: وهق أن اعمراد افقجف افثٚأ:    

 ضمٜم٥م وأٟمتؿ اعمًجد شم٘مرسمقا ٓ: اًمّم ةل ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه ذم أ ٦م ُمقوع "اًمّم ة"

 اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد ُمًٕمقد سمـ ار قمٌد ُمٜمفل يمام هق ىمقل ًمٚمخروج ومٞمف جمت٤مز ـ إٓ

 يمام طمٙم٤مه اًمٌٖمقي أ ْم٤ًمل واًمزهري واًمٜمخٕمل وقمٙمرُم٦م واحلًـ واًمْمح٤مر
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 اًمتٚمخٞمصاحل٤مومظ  اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم  ل وىمد أضم٤مب قمٜمف ؾٖٔيت اإلصُٚل 

 وم٘م٤مل: (437 :3) اًمٙمٌػم اًمراومٕمل أطم٤مد ٨م ختر ٩م ذم احلٌػم

 وشمٕم٘م٥م وهمػمرل همػمي ضمٜم٤ٌمً   ًتٓمرىمف ٓ ُمٕمٜم٤مه أن سد سمـ رضار قمـ )وطمٙمك

 .اًمٙمت٤مب سمٜمص يمذًمؽ إُم٦م وم٢من لاظمتّم٤مص ومٞمف  ٙمقن ٓ طمٞمٜمئذ سم٠مٟمف

  ًتٓمرىمف أن ٕطمد حيؾ وم  بًّجده خٚص ذًمؽ أن  دقمل أن و ٛمٙمـ ىمٚم٧م:

 اًمٜمٌل سمٞمقت ُمع يم٤من سمٞمتف ٕن قمكما ويمذًمؽ ص اًمٜمٌل إٓ طم٤مئْم٤موٓ  ضمٜم٤ًٌمل

 إمم اٟمٔمر قمكم: قمـ ؾم٠مًمف ًمٚمذي اًمّمحٞمح ذم قمٛمر اسمـ ىمقل ذًمؽ قمغم و دل ص

  دظمؾ ويم٤من ىم٤مل: قمكم ومْم٤مئؾ ذم قم٤ٌمس اسمـ طمد ٨م ُمـ اًمٜم٤ًمئل وروى سمٞمتفل

 همػمه(. ـمر ؼ ًمف ًمٞمس ـمر ٘مف وهق ضمٜم٥م وهق اعمًجد

أىمقل: و ِمٝمد هلذا اجلقاب ُمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر أًمٗم٤مظ اًمروا ٤مت ومٗمل هم٤مًمٌٝم٤م 

 .ص اًمٜمٌقي اًمنم ػ إؿم٤مرة إمم ُمًجده "ذم هذا اعمًجد "ورد ًمٗمظ: أن 

ًٚ فِحديٞ وؾٔف تٖمؾ، فُـ ٕحُٔف فٍِٚئدة:   وؿد ؾٓؿ بًوٓؿ مًْك ثٚفث

وم٘م٤مًمقا: إن احلد ٨م  ٘مقل: )ٓ حيؾ ٕطمد أن جيٜم٥م( وًمٞمس جلٜم٥م أن  ٛمٙم٨مل 

وٓ جلٜم٥م أن  ٕمؼم أو جيت٤مزل سمؾ ٕطمد أن جيٜم٥مل ومٔم٤مهر احلد ٨م اوضمٜم٤مب ذم 

اعمًجدل و ٘مق ف ُم٤م ورد ذم سمٕمض روا ٤مت احلد ٨م  ُمـ اًمتٕمٌػم سم٤مًمًٙمـل ُمـ 

 ُمثؾ:



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 185 

ل

ل

ل

 

 حيؾ ٓ ص ار رؾمقل ُمع اعمًجد وؾمٙمٜم٤مهىمقل قمٛمر وهق  ٕمدد ُمٜم٤مىم٥م قمكم: ) 

 (.ًمف حيؾ ُم٤م ومٞمف زم

 ـم٤مهراً  ُمًجداً   ٌٜمل نأ ُمقؾمك ُمرأ ار إن) إؿمجٕمل: طم٤مزم أ  وًمٗمظ طمد ٨م 

 إٓ  ًٙمٜمف ٓ ـم٤مهراً  ُمًجداً  اسمٜمل أن أُمرين ار نوإ لوه٤مرون هق إٓ  ًٙمٜمف ٓ

 (.قمكم واسمٜم٤م وقمكم أٟم٤م

وهق إىم٤مُم٦م سمٞمقهتام ُم٘م٤مم اعمًجد وقمدمه٤م ُمٜمفا  وذم ذًمؽ ىم٤مل  وهلذا ادًْك ختريٟ:

: (111 :1) إظم٤ٌمر سمٛمٕم٤مين اعمِمٝمقر اًمٗمقائد اًمٙم سم٤مذي ذم يمت٤مسمف سمحراوُم٤مم 

 ت قمكم وسمٞم٧م لاعمًجد ذم يم٤من ص  اًمٜمٌل سمٞم٧م ٕن ذًمؽ  ٙمقن أن )جيقز

 ُمتّمٚملم يم٤مٟم٤م وًمٙمـ لاعمًجد ُمـ  ٙمقٟم٤م مل اًمٌٞمت٤من يم٤من وإن  ليمذًمؽ يم٤من

 اعمًجد ُمـ ص ار رؾمقل ومٞمجٕمٚمٝمام اعمًجد  ذم يم٤مٟم٧م واسمقاهبام لسم٤معمًجد

 ذم وم٢مٟم٤م ومٞمف اضمٜمٌٜم٤م وإن لوقمكم أٟم٤م إٓ اعمًجد ذم جيٜم٥م أن عمًٚمؿ   ٜمٌٖمل ُم٤م ' :وم٘م٤مل

 ٟمجٜم٥م إٟمام وٟمحـ لاعمًجد ذم جيٜم٥م أن عمًٚمؿ  ٜمٌٖمل ٓ ُمٕمٜم٤مه ومٞمٙمقن.    ' سمٞمقشمٜم٤م

 ذم يم٤من ت قمكم  سمٞم٧م أن قمغم  دل واًمذي لاعمًجد ذم ًمٞمس  لسمٞمقشمٜم٤م ذم

 ار ريض  قمٛمر سمـ ار ىمقل قمٌد ...اعمًجد ذم ص اًمٜمٌل سمٞم٧م يم٤من يمام  لاعمًجد

 ذم  ٙمقن  ٙمـ مل لضمٜمٌف إمم قمكم سمٞم٧م إمم ؿم٤مروأ  ص ار رؾمقل سمٞم٧م هذا: قمٜمٝمام

 .    احلد ٨م وذيمر. .  همػممه٤م  اعمًجد هذا
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 وسمٞمقهتام لسمٞمقهتام ذم جيٜم٤ٌمن يم٤من وإٟمام لاعمًجد ذم جيٜم٤ٌمن  ٙمقٟم٤م ومٚمؿ صمؿ ىم٤مل: )إذا

 أن ومٞمجقز ...اجلٜم٤مسم٦م طم٤مًم٦م ذم  ًتٓمرىم٤مٟمف ويم٤من ومٞمف اسمقاهبام يم٤من إذ لاعمًجد  ذم

 هذا ومٞمٙمقن لسم٠مؿمٞم٤مء ظمص ص اًمٜمٌل يم٠من لهلام ختّمٞمّم٤مً  ذًمؽ ىمقًمف ُمٕمٜمك  ٙمقن

 يم٤مٟم٧م وإن لهمػمه سمف  رظمص مل ومٞمام ًمف ومرظمص ت قمٚمٞم٤مً  ظمص صمؿ لسمف ظمص مم٤م

 طمتك لسمٞمقهتام همػم ًمٌٞمقت أسمقاب اعمًجد ذم يم٤مٟم٧م وم٢مٟمف لاعمًجد ذم سمٞمقهتؿ أسمقاب

 اعمًجد ذم سم٤مسمف  ؽمر سم٠من ص اًمٜمٌل ومخّمف ...ت قمكم سم٤مب إٓ لسمًدمه٤م أُمر

 سم٤مب يم٤من ت قمكم اعمًجدل...وسم٤مب ذم وسمٞمتف لسمٞمتف ذم جيٜم٥م ومٙم٤من لُمٗمتقطم٤مً 

 قمٜمٝمام ار ريض قمٛمر سمـ ار قمٌد ىم٤مل يمام لُمٜمف ومٞمخرج ومٞمف  دظمؾ اًمذي اًمٌٞم٧م

 ذم ص اًمٜمٌل وسمٞم٧م لص اًمٜمٌل سمٞم٧م ضمٜم٥م إمم ت قمكم سمٞم٧م إمم أؿم٤مر طملم

 :سم٘مقًمف أ ْم٤مً  قمٛمر اسمـ ذًمؽ ومن وىمد لومٞمف يم٤من ت قمكم سمٞم٧م أن ومدل لاعمًجد

 همػممه٤م(. اعمًجد هذا ذم  ٙمقن  ٙمـ مل

 خ:ـــــــــخفف ثٗ ػٓ األِ

( سمًٜمده  قمـ قمدكم سمدـ أ  3314( رىمؿ )331: 15روى اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف )

 َّادَُْ  ثَاْْيَ   َ َد هٌُا القَصٌُاَ ًَبلَْْزُنُ اََِا اهَنٌُا النآِّيَ أََّيَب َّب ﴿ـم٤مًم٥م ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أ ٦م 

ًمٕمكم:   ٤م قمكم ُمرهؿ أن  تّمدىمقال ىمد٤مل:  صىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ﴾  َدَ َخ  ًَصٌَْاكُنْ

ىم٤مل: سمدد ٜم٤مرل ىمد٤مل: ٓ  ٓمٞم٘مقٟمدفل ىمد٤مل: ومٌٜمّمدػ د ٜمد٤مرل ىمد٤مل:  ؟ ٤مرؾمقل ار سمٙمؿ

ًمٕمكم: إٟمدؽ ًمزهٞمددل  صٓ ٓمٞم٘مقٟمفل ىم٤مل: ومٌٙمؿ؟ ىم٤مل: سمِمٕمػمةل ىم٤مل: وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 رَُفعَلُااٌا لَانْ   َااإَِف  َادَ َبدٍ  ًَصْااٌَاكُنْ َّادَُْ  ثَاْْيَ  رُ َااد هٌُا أَى أَأَشْاَُ فزُنْ  ﴿ىمد٤مل: ومدد٠مٟمزل ار: 
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 يب خٍنػ قمكم  ٘مدقل:  ىم٤مل: ومٙم٤من ﴾ الزَكَابحَ  ًَارٌُا الصَلَبحَ  َؤَ ِْوٌُا عَلَْْ ُنْ اللنوُ ًَرَبةَ

 ظـ  ذه األمٜ.

 وىمد قم٘مدد اسمدـ سمٚمٌد٤من ذم شمرشمٞمٌدف ٕطم٤مد د٨م صدحٞمح اسمدـ طمٌد٤من هلدذه اًمروا د٦م 

 ت ـر ختٍٔػ اهلل جؾ وظال ظـ  ذه األمٜ بًع بـ أيب ضٚفنٛ سم٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: )

 (.افهدؿٜ بغ يدي ٕجقا ؿ

ومٚمؿ  ٕمٛمؾ هب٤م  مع ختٍٔػ اهلل تًٚػ بف ظـ األمٜ، ؾَد اختص بٚفًّؾ هبذه اآليٜ:و

أطمد ىمٌٚمفل وًمـ  ٕمٛمؾ هب٤م أطمد سمٕمدهل ُمدع يمقهند٤م مل شمٜمًدخ إٓ سمٕمدد قمنمدة أ د٤مم
(1)

ل 

( 3731رىمددؿ ) (541 :4)قمددغم اًمّمددحٞمحلم   اعمًددتدررروى احلدد٤ميمؿ ذم وم٘مددد 

 وٓ أطمدد هبد٤م قمٛمدؾ ُمد٤م ٔ ٦م ار يمت٤مب ذم إن: ت ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم سمًٜمده قمـ

 ثَاْْيَ   َ َاد هٌُا  القَصُاٌاَ  ًَابلَْْزُنُ  اََِا اهَنُاٌا  النآِّيَ أََّيَب َّب ﴿ اًمٜمجقى آ ٦م :أطمد سمٕمدي هب٤م  ٕمٛمؾ

 ومٜم٤مضمٞمد٧م دراهدؿ سمٕمنمدة ومٌٕمتدف د ٜمد٤مر قمٜمددي يمد٤من: ىمد٤مل ﴾  َدَ َخ  ًَصٌَْاكُنْ َّدَُْ

 صمؿلدرمهد٤مً  ٟمجدقاي  ددي سمدلم ىمددُم٧م ص اًمٜمٌل ٟم٤مضمٞم٧م يمٚمام ومٙمٜم٧م لص اًمٜمٌل

 ًَصْاٌَاكُنْ  َّادَُْ  ثَاْْيَ  رُ َاد هٌُا  أَى أَأَشْاَُ فزُنْ  ﴿: ومٜمزًمد٧م لأطمدد هبد٤م  ٕمٛمدؾ ومٚمؿ ٟمًخ٧م

  . [13أ ٦م ُمـ: اعمج٤مدًم٦م]  ﴾  َدَ َبدٍ

  .خيرضم٤مه ومل لاًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذط قمغم: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

                                                             

 قمٜمد آ ٦م اعمٜم٤مضم٤مة: "واًمتٜمق ر اًمتحر ر"ىم٤مل اًمٕم ُم٦م اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اعم٤مًمٙمل ذم شمٗمًػمه  (1)

 أ ٤مم قمنمة سمٕمد ٟمزًم٧م ) ٕمٜمل أ ٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م( أهن٤م اعمٗمن ـ ؾمٚمػ ُمـ مجع قمٜمد واعمِمٝمقر)

 ؿمؼ اًمٜمجقى ىمٌؾ اًمّمدىم٦م شم٘مد ؿ قمغم اًم٘م٤مدر ـ اعمًٚمٛملم سمٕمض أن وذًمؽ لىمٌٚمٝم٤م اًمتل ُمـ

 (.اًمّمدىم٦م هذه وضمقب ار وم٠مؾم٘مط ص اًمٜمٌل ُمٜم٤مضم٤مة قمـ وم٠مُمًٙمقا ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ
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 سمدـ ؾمدٗمٞم٤من وأظمدرج: ) (31 :11) اًمٌد٤مري ومدتحوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجدر ذم 

 أطمد ص اًمٜمٌل  ٜم٤مضمل ٓ يم٤من ٟمزًم٧م عم٤م :ىم٤مل إطمقل قم٤مصؿ قمـ ضم٤مُمٕمف ذم قمٞمٞمٜم٦م

 وٟمزًمدد٧م لسمددد ٜم٤مر ومتّمدد  ـم٤مًمدد٥م أ  سمدـ قمددكم ٟم٤مضمدد٤مه ُمدـ أول ومٙمدد٤من شمّمدد  إٓ

 رجٚفف مرشؾ و ذا[ 13:اعمج٤مدًم٦م]{ َإَِف لَنْ رَُفعَلٌُا ًَرَبةَ اللنوُ عَلَْْ ُنْ}:اًمرظمّم٦م

  .ثَٚت

 طمٌدد٤من سمددـاو اًمؽمُمددذي أظمرضمدف قمددكم قمددـ اًمًددٞم٤م  هدذا همددػم قمددغم ُمرومققمدد٤مً  وضمد٤مء

  ...أ ٦م هذه ٟمزًم٧م عم٤م :ىم٤مل قمٜمف قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمكم ـمر ؼ ُمـ ُمردو ف سمـاو وصححف

 (.صٚ داً  فف وىم٤مص أ  سمـ ؾمٕمد طمد ٨م ُمـ ُمردو ف سمـا وأظمرج

( 31وسمٕمد أن ذيمر اًمِمٞمخ احلق ٜمل سمٕمض ـمرىمف ذم ىل٘مٞم٘مف ًمٚمخّم٤مئص )

 .(وسمف  ث٧ٌم احلد ٨م)ىم٤مل: 

 ٌٗ ثّب ٠ذػٛ ٌٕفضٗ: ص دػبء إٌجٟ     

 ( سمًٜمده قمـ1313رىمؿ ) (533 :4) "اًمًٜم٦م"روى اسمـ أ  قم٤مصؿ ذم يمت٤مسمف      

 وىم٤مم ُمٙم٤مٟمفل ذم وم٠مٟم٤مُمٜمل ص اًمٜمٌل وم٠مشمٞم٧م وضمٕم٤مً  وضمٕم٧م ىم٤مل:قمٚمٞمف اًمً م  قمكم

 ىمد ـم٤مًم٥م أ  اسمـ  ٤م) ىم٤مل: صمؿ ارل ؿم٤مء ُم٤م ومّمغم صمقسمفل ـمر  قمكم وم٠مًم٘مك  ّمكم

ًٚ  وجؾ ظز اهلل شٖفٝ مٚ قمٚمٞمؽل سم٠مس وم  سمرئ٧م  وال مثِف، فؽ شٖفٝ إال صٔئ

ًٚ  اهلل شٖفٝ   .(بًدك ٌٕل ال يل: ؿٚل إٔف إال أظىٕٚٔف، إال صٔئ

 ُمٜمف. أومْمؾ طمد ث٤مً  قمكم ومْمٞمٚم٦م ذم أقمر  ٓ اًم٘م٤ميض: ىم٤مل     



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 189 

ل

ل

ل

 

 صححف احل٤مومظ  اسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي ومٞمام ٟم٘مؾ اًمٕم ُم٦م اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمت٤مسمف يمٜمز

 (.33513رىمؿ )  اًمٕمامل

 ب:ـــرٚ لش١ٔٙ

ىم٤مل:  ت( سمًٜمده قمـ قمكم 1343( رىمؿ )133: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 . ..دم اجلْٜ، وإٕؽ  و ؿرٕٔٓٚ إن فؽ ـْزاً  ٤م قمكم:  صزم رؾمقل ار   ىم٤مل

وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم  لومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

 اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

 (.5571( رىمؿ )331: 14وصححف اسمـ طم٤ٌمن  سم٢م راده ًمف ذم  صحٞمحف )

وأورده اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد وٛمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل اظمت٤مره٤م ذم 

 (.133( و )134( رىمؿ )113 -113: 4) "إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة"يمت٤مسمف: 

 : إؾمٜم٤مده طمًـ.دهٞمشوىم٤مل حم٘مؼ اعمخت٤مرة اًمِمٞمخ 

( رىمؿ 133: 4وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ختر ٩م ُمًٜمد أ د )

 (: )طمًـ ًمٖمػمه(.  1373)

ذم يمت٤مسمف ُمِم٤مر  إٟمقار قمغم صح٤مح طمٞم٨م أورده اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وصححف 

 .(313: 4أصم٤مر )

أيب ضٚفٛ روقان اهلل وشالمف ظِٔف، يًرض بٖٕف وؿد ـٚن مقالٕٚ ظع بـ 

رىمؿ  (533 :13) ذم ُمّمٜمٗمف ؿمٞم٦ٌم أ  اسمـومٞم٘مقل ُمثً  ُم٤م رواه  :مثؾ  ي افَرٕغ

 رضم ً  يم٤من: ىم٤مل  قمكم قمـ اًمٓمٗمٞمؾل أ  قمـ سم٤ًممل قمـ لويمٞمع طمدصمٜم٤م (34573)
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 رضب صمؿ ارل وم٠مطمٞم٤مه ومامت إ ٛمـ ىمرٟمف قمغم وميب ومٜمّمحف ار ٟم٤مصحل ص٤محل٤مً 

 .مثِف وؾُٔؿ لار وم٠مطمٞم٤مه ومامت إ ن ىمرٟمف قمغم

 .صحٞمحواًمًٜمد 

 دة:نٚئنننننننننننننننؾ 

( 173: 3إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )خمتٍم ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم 

 أي:   "وإٟمؽ ذو ىمرٟمٞمٝم٤م": صىمقًمف  (:7144سمٕمد أن ذيمر اًمروا ٦م سمرىمؿ )

ا ٕٟمف يم٤من ًمف ؿمجت٤من ذم ىمرن رأؾمف إطمدامه٤م:  ذو ىمرين هذه إُم٦م وذًمؽ -

 وإظمرى: ُمـ قمٛمرو سمـ ود.  -ًمٕمٜمف ار -ُمـ اسمـ ُمٚمجؿ

وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه أٟمؽ ذو ىمرين اجلٜم٦م أي ذو ـمرومٞمٝم٤م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ ذيمره  -

 (. اعمٜمذري ُمٓمقًٓ ذم أول اًمٜمٙم٤مح

 وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم يمت٤مسمف ُمِم٤مر  إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر 

  :ذو ىمرٟمٞمٝم٤موإٟمؽ  (313: 4)

  .و ـمرذم اجلٜم٦م واهل٤مء قم٤مئدة قمٚمٞمٝم٤م ٕمٜمل ذ ىمٞمؾ:  -

٦م يمام ُمٚمؽ ذو اًم٘مرٟملم وىمٞمؾ: ُمٚمٙمٝم٤م إقمٔمؿ أي ًمؽ ُمٚمؽ مجٞمع اجلٜم -

  .مجٞمع إرض

قم٤مئدة قمغم إُم٦م وهل إؿم٤مرة إمم أٟمؽ ومٞمٝم٤م ُمثؾ ذي اًم٘مرٟملم ذم  :وىمٞمؾ -

إٟمف دقم٤م ىمقُمف وميسمقه قمغم ىمرٟمٞمف ُمرة سمٕمد أظمرىل ومامت  :أُمتفا ٕٟمف ىمٞمؾ

ٕظمرى قمغم ىمرٟمف وم٠مطمٞم٤مه ار شمٕم٤مممل وقمكم رضسمف اسمـ ُمٚمجؿ قمغم ىمرٟمفل وا

  .أظمر  قم اخلٜمد 

 وىمٞمؾ: ذو ىمرٟمٞمٝم٤م يمٌِمٝم٤م ووم٤مرؾمٝم٤م  ٕمٜمل إُم٦م. -
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 (: 317: ٤1مر )ٌسمحر اًمٗمقائد اعمًٛمك سمٛمٕم٤مين إظم وىم٤مل اًمٙم سم٤مذي ذم

أي أٟم٧م ُمٚمٙمٝم٤م اعمخّمقص  (إٟمؽ ذو ىمرٟمٞمٝم٤م) :ُمٕمٜمك ىمقًمف)جيقز أن  ٙمقن 

سم٤معمٚمؽ إيمؼمل وإن ًمؽ ُمٚمٙم٤ًم ذم اجلٜم٦م يمٚمٝم٤م يمام يم٤من ذو اًم٘مرٟملم خمّمقص٤ًم سمٛمٚمؽ 

 هَغفقِةَ ثَلَغَ اََِا حَزنَ﴿إرض يمٚمٝم٤مل  يب ُمـ ُمنمىمٝم٤م إمم ُمٖمرهب٤مل ىم٤مل ار شمٕم٤ممم: 

 الشَوْشِ هَطفلِعَ ثَلَغَ اََِا حَزنَ ﴿وىم٤مل:  لأ ٦م ﴾حَوِئَخٍ عَْْيٍ  ِِ رَغفقُةُ ًَلَدَىَب الشَوْشِ

 اًِنب﴿وىم٤مل:  لوم٠مظمؼم ار شمٕم٤ممم أٟمف سمٚمغ ُمٖمرهب٤م وُمٓمٚمٕمٝم٤م  ﴾  ٌَْمٍ عَلََ رَطفلُعُ ًَلَدَىَب

 . ﴾صَجَجب  شَِْءٍ كُ ِّ هِي ًَارَْْنَبهُ الفؤَرْضِ  ِِ لَوُ هَ ننَب

وم٠مظمؼم أٟمف ُمٚمؽ إرض يمٚمٝم٤م  يب ُمـ أوهل٤م إمم آظمره٤مل ومٙمذًمؽ قمكم 

ًمف ذم اجلٜم٦م ُمٚمؽ هق خمّمقص سمف ُمـ سملم ؾم٤مئر اعمٚمقرل وم٢من ذم اجلٜم٦م ُمٚمقيم٤ًم  ت

ىم٤مًمقا: ش أٓ أٟمٌئٙمؿ سمٛمٚمقر أهؾ اجلٜم٦م »  :صيمام أن ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٚمقيم٤ًمل ىم٤مل اًمٜمٌل 

 شًمق أىمًؿ قمغم ار شمٕم٤ممم ٕسمره ليمؾ أؿمٕم٨م أهمؼم ذي ـمٛمر ـ ٓ  ١مسمف سمف»  :سمغم ىم٤مل

إن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م يمؾ أؿمٕم٨م أهمؼم ذي ـمٛمر ـل ٓ  ١مسمف : » صوىم٤مل اًمٜمٌل 

طمقائ٩م أطمدهؿ شمٚمجٚم٩م ذم  لاًمذ ـ إذا اؾمت٠مذٟمقا قمغم إُمراء مل  ١مذن هلؿ لسمف

 .شًمق ىمًؿ ٟمقره  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٞمٜمٝمؿ ًمقؾمٕمٝمؿ لصدره

ـ أيمؼمهؿ ُمٚمقيم٤ًمل أن ذم اجلٜم٦م ُمٚمقيم٤ًمل وقمكم ُم: » صصمؿ ؾم٤م  سمًٜمده قمٜمف 

 ش وإٟمف ممـ ًمف ُمٚمؽ ذم اجلٜم٦م يمٚمٝم٤مل يمام يم٤من ًمذي اًم٘مرٟملم ُمٚمؽ ذم إرض يمٚمٝم٤م

ًَ َبلٌُا الفحَوْدُ لِلنوِ النآُِ  َدَ َنَب ًَعْدَهُ ًَأًَْرَثَنَب األَرْضَ ًَزَجٌََأُ هِيْ الفصَنَخِ } ىم٤مل ار قمز وضمؾ: 

 .[71]اًمزُمر: {حَْْثُ ًَشَبءُ
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أظمؼم أن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ُمـ  ٜمزل ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م  ِم٤مءل وؾم٤مئر أهؾ اجلٜم٦م هلؿ 

 درضم٤مت ُمٕمٚمقُم٦م وُم٤ًميمـ ُمٕمرووم٦م. 

وم٠مظمؼم أن  (وُمـ ًمف يمذا  لإن ُمـ أهؾ اجلٜم٦م ُمـ ًمف يمذا ) :صوىم٤مل اًمٜمٌل 

ُمٚمؽ قمكم ُمٜمٝم٤م وومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٛمٚمؽ حمدد وُمٜمتف د وًمٙمـ ُمٚمٙمف ذم مجٞمع اجلٜم٦م  تٌقأ 

 ُمٜمٝم٤م طمٞم٨م  ِم٤مء(.

ًٚ ظِٔف افًالم مِؽ مـ أـٚبر مِقك اجلْٜ: وينٓد دًْك  إٔف ظِٔ

ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ أن احلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م وأسمقمه٤م ظمػم ُمٜمٝم٤مل 

هلؿ افًٔٚدة ظذ أ ؾ وىمد ذيمرٟم٤مه ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا ىل٧م قمٜمقان )

  ( ومراضمع. اجلْٜ 

إظمػم قمٜمد وُم٤م ورد ُمـ أٟمف ُمـ ؾم٤مدات اجلٜم٦م وؾمٞم٠ميت ذيمره ذم اًم٤ٌمب 

 (.مـ شٚدات اجلْٜاحلد ٨م قمـ ومْم٤مئؾ اعمٝمدي ىل٧م قمٜمقان: )

 :ّشــــسدد ٌٗ اٌش

سم٤مسم٤مً  (541 :3)  اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعىمد قم٘مد احل٤مومظ اهلٞمثٛمل ذم يمت٤مسمف 

 . ( ص ًمف اًمِمٛمس طمٌس سم٤مب) سمٕمٜمقان:

 :و ـر ؾٔف افروايٚت افتٚفٜٔ

 ؾم٤مقم٦م ومت٠مظمرت اًمِمٛمس أُمر ص ار رؾمقل أن ضم٤مسمر قمـ (:11135رىمؿ )

 .حًـ وإشْٚده إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه وىم٤مل:.  هن٤مر ُمـ

 اًمٔمٝمر صغم ص ار رؾمقل أن قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء وقمـ (:11133ورىمؿ )

 لدراًمٕمّم  ص اًمٜمٌل صغم وىمد ومرضمع لطم٤مضم٦م ذم قمٚمٞم٤مً  أرؾمؾ صمؿ لسم٤مًمّمٝم٤ٌمء
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 لاًمِمٛمس هم٤مسم٧م طمتك حيريمف ومٚمؿ لومٜم٤مم قمكم طمجر ذم رأؾمف  ص اًمٜمٌل ومقوع

 . " افنّس ظِٔف ؾرد ٌٕٔف ظذ بًٍْف احتٌس ظًِٔٚ  ظٌدك إن افِٓؿ ": وم٘م٤مل

 لإرض وقمغم اجل٤ٌمل قمغم وىمٗم٧م طمتك اًمِمٛمس قمٚمٞمف ومٓمٚمٕم٧م :أشامء ؿٚفٝ

 . سم٤مًمّمٝم٤ٌمء ذًمؽ ذم هم٤مسم٧م صمؿ اًمٕمٍم وصغم ومتقو٠م قمكم وىم٤مم

 إذا ص ار رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م أ ْم٤مً  قمٜمٝم٤م روا ٦م وذم (:11137ورىمؿ )

 ًمف وم٘م٤مل لقمكم طمجر ذم وهق  قُم٤مً  قمٚمٞمف وم٠مٟمزل لقمٚمٞمف  ٖمِمك  ٙم٤مد اًمقطمل قمٚمٞمف ٟمزل

 قمٚمٞمف ومرد ار ومدقم٤م لار رؾمقل  ٤م ٓ: ىم٤مل اًمٕمٍم صٚمٞم٧م :ص ار رؾمقل

  .اًمٕمٍم صغم طمتك اًمِمٛمس

 . اًمٕمٍم صغم طمتك ردت طملم هم٤مسم٧م سمٕمدُم٤م ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس ومرأ ٧م: ىم٤مًم٧م

 اًمّمحٞمح رضم٤مل أطمده٤م ورضم٤مل سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمٓمؼماين يمٚمف رواه ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

  ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم سمٜم٧م ووم٤مـمٛم٦م طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف صم٘م٦م وهق طمًـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ

 .أقمرومٝم٤م مل

 اعمراشم٥م خمتٚمٗم٦م أطم٤مد ٨م ذم اعمٓم٤مًم٥م لأؾمٜموٟم٘مؾ اًمِمٞمخ احلقت ذم 

 ( شمّمحٞمحف قمـ اًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض.713رىمؿ ) (1:154)

 ـمرحوىمد أورد احل٤مومظ اًمٕمراىمل روا ٦م أؾمامء وطمًـ إؾمٜم٤مده٤م وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف  

 قمـ أ ْم٤مً  طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد اًمٙمٌػم ُمٕمجٛمف ذم اًمٓمؼماين وروى: )(31 :3) اًمتثر ٥م

 ...( ومذيمره. قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء

 ًمٚمٓمؼماين إوؾمط ذم وىمع: )(441 :3) اًم٤ٌمري ومتحوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 لطمًـ وإؾمٜم٤مده هن٤مر ُمـ ؾم٤مقم٦م ومت٠مظمرت اًمِمٛمس أُمر  ص اًمٜمٌل أن ضم٤مسمر طمد ٨م ُمـ

 ىلٌس ومٚمؿ ص ٟمٌٞمٜم٤م ىمٌؾ ًمألٟمٌٞم٤مء ُم٣م ُم٤م قمغم حمٛمقل دراحلّم أن اجلٛمع ووضمف
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 وروى لص ًمٜمٌٞمٜم٤م ذًمؽ سمٕمد ىلٌس أهن٤م ٟمٗمل ومٞمف وًمٞمس لًمٞمقؿمع ٓإ اًمِمٛمس

 قمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمـ اًمدٓئؾ ذم واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين اًمٓمح٤موي

 قمكم صغم طمتك اًمِمٛمس ومردت اًمٕمٍم ص ة ومٗم٤مشمتف قمكم ريم٦ٌم قمغم ٟم٤مم عم٤م دقم٤م ص أٟمف

 لاعمقوققم٤مت ذم ًمف سم٢م راده اجلقزي سـما أظمٓم٠م وىمد لاعمٕمجزة ذم أسمٚمغ وهذا لهمرسم٧م صمؿ

 (.أقمٚمؿ وار ووٕمف زقمؿ ذم اًمرواومض قمغم اًمرد يمت٤مب ذم شمٞمٛمٞم٦م سـما ويمذا

زديل ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر  وممـ صحح طمد ٨م رد اًمِمٛمس: احل٤مومظ أسمق اًمٗمتح ٕا

٤منوٛمـ شمرمجتف ًمف ُمـ   (.قمكم قمغم اًمِمٛمس رد وصحح) سم٘مقًمف: (133 :5) اعمٞمزان ًًم

 وم٢من ؾمٚمٞمامن وأُم٤مقمٜمد شمٗمًػم ؾمقرة اًمٙمقصمر: ) هشمٗمًػموىم٤مل اوُم٤مم اًمرازي ذم 

 ذم ورأؾمف ٟم٤مم طملم ًمٚمرؾمقل أ ْم٤مً  ذًمؽ وومٕمؾ ُمرةل اًمِمٛمس ًمف رد شمٕم٤ممم ار

 ًمٕمكم أظمرى ُمرة ورده٤م صغمل طمتك ومرده٤م اًمِمٛمسل همرسم٧م وىمد وم٤مٟمتٌف قمكم طمجر

 (.وىمتف ذم اًمٕمٍم ومّمغم

طمد ٨م أؾمامء قمـ اًمٓمح٤موي ُمـ  (174 :15) هشمٗمًػم ذم ُاًم٘مرـمٌل ٟم٘مؾوىمد 

 (.  صم٘م٤مت ورواهتام لصم٤مسمت٤من احلد ث٤من وهذان: اًمٓمح٤موي ىم٤ملوىم٤مل: )ـمر ٘ملم 

 اسمـ أظمرضمف: )(43) اعمِمتٝمرة إطم٤مد ٨م ذم اعمٜمتثرة اًمدرروىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

 أ  طمد ٨م ُمـ ُمردو ف واسمـ قمٛمٞمسل سمٜم٧م أؾمامء طمد ٨م ُمـ ؿم٤مهلم واسمـ ُمٜمده

 وىمد لقمٞم٤مض واًم٘م٤ميض اًمٓمح٤موي فحصح وممـ طمًـل وإؾمٜم٤مدمه٤م هر رةل

  وذم اعمقوققم٤مت خمتٍم ذم سمٞمٜمتف يمام وم٠مظمٓم٠م ُمقوقع أٟمف اجلقزي اسمـ كادقم

 (.اًمتٕم٘م٤ٌمت
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 اًمِمٛمس رد سم٤مبوم٘م٤مل: ) (143 :4) اًمٙمؼمى اخلّم٤مئصوأورده اًمًٞمقـمل ذم 

 بًوٓٚ بٖشٕٚٔد واًمٓمؼماين ؿم٤مهلم واسمـ ُمٜمدة اسمـ أظمرج: ت ًمٕمكم همروهب٤م سمٕمد

 ...(.افهحٔح ذط ظذ

  رد أن ار دقم٤م: )طمد ٨م (13 :4) ًمٚمٗمت٤موي احل٤مويوىم٤مل اًمًٞمقـمل أ ْم٤ًم ذم 

ٌّ قمغم اًمِمٛمس  وفف ثٚبٝ  ذا لهمرسم٧م ُم٤م سمٕمد ومٓمٚمٕم٧م ظمٞمؼم ذم ـم٤مًم٥م أ  سمـ ع 

 (.اجلقزي اسمـ ُمقوققم٤مت قمغم اًمتٕم٘م٤ٌمت ذم اؾمتققمٌتٝم٤م ،ـثرة ضرق

 يمراُم٤مشمف وُمـ: )(375 :4) اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼوىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم 

 ... طمجره ذم اًمٜمٌل رأس يم٤من عم٤م فقمٚمٞم ردت اًمِمٛمس أن :اًم٤ٌمهرة

 ؿمٞمخ وطمًٜمف لاًمِمٗم٤مء ذم واًم٘م٤ميض اًمٓمح٤موي صححف رده٤م وطمد ٨م 

 (.ُمقوقع إٟمف :ىم٤مًمقا مجع قمغم وردوا لهمػمه وشمٌٕمف لزرقم٦م أسمق اوؾم م

 سمتّمحٞمحف سح احلد ٨م صمؿ: )(373 :1) اًمنم ٕم٦م شمٜمز فوىم٤مل اسمـ قمرا  ذم 

 هذا ـمر  شمتٌع رم ضمزء وًمٚمًٞمقـمك لاًمٓمح٤موى :ُمٜمٝمؿ واحلٗم٤مظ إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م

 :سم٘مقًمف وظمتٛمف اًمِمٛمس رد طمد ٨م رم اًمٚمٌس يمِمػ ؾمامه طم٤مًمف وسمٞم٤من لاحلد ٨م

 إٓ ُمٕمجزة لٟمٌ أويت ُم٤م :وهمػمه ت اًمِم٤مومٕمك ىمقل ذًمؽ ًمّمح٦م  ِمٝمد ومم٤م

 ًمٞم٤مزم  قؿمع قمغم طم٧ًٌم اًمِمٛمس أن صح وىمد لُمٜمٝم٤م أسمٚمغ أو ٟمٔمػمه٤م ٟمٌٞمٜم٤م أويت

  .شمٚمؽ ٟمٔمػم اًم٘مّم٦م هذه ومٙم٤مٟم٧مل ذًمؽ ٟمٔمػم ًمٜمٌٞمٜم٤م  ٙمقن أن وم سمد لاجل٤ٌمر ـ ىم٤مشمؾ

 رم وم٘م٤مل اًم٘مرـم٤مضمك طم٤مزم اوُم٤مم سمف ضم٤مزُم٤مً  سمذًمؽ سح وممـ :( ىمٚم٧م) 

 ( همٗم٤م إذ وًمٕمكم همزا عم٤م      قؿمع ًمٖمػم ردت ُم٤م واًمِمٛمس)  :ُم٘مّمقرشمف

 وؿد أفػ دم احلديٞ وضرؿف مجٚظٜ ـثرة مـ افًِامء مْٓؿ: 
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 يمت٤مب ُمـ شمرمجتف ذم يمام احلًٙم٤مين اًمدح٤مومظو لُمردو ف ٤مسمـسم اًمِمٝمػم احل٤مومظ

  .اًمدحٗم٤مظ شمذيمرة

 .اعمٞمزان ًم٤ًمن يمام ذم شمرمجتف ُمـ  لزديإ احلًدلم سمـ حمٛمد اًمدٗمدتح سمدقوأ

 .اًمًٞمقـمل احل٤مومظ وُمٜمٝمؿ

ل اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل  قؾمػ سمـ حمٛمد ار أسمققمٌدو لاًمقرا  سمٙمر أسمقوُمٜمٝمؿ: 

 وهمػمهؿ.

 :اٌضبلٟ ػٍٝ اٌذٛض

 اًمٙمرُمد٤مين إؾمامقمٞمؾ سمـ طمرب أظمؼمين (:131رىمؿ ) (313 :4) ًمٚمخ ل اًمًٜم٦مذم 

ًٚ  ٕنٝأ :ًمٕمكم اًمٜمٌل ىمقل :راهق ف اسمـ  ٕمٜمل وؾمح٤م  ىمٚم٧م :ىم٤مل  ظَنر ظنذ يل ظقٕن

 ُمدـ ذًمدؽ وٟمحق لهلؿ و ٌلم لإًمٞمف و دقمق لقمٜمف  ذود لاًمدٟمٞم٤م ذم هق :ىم٤مل ؟حقيض

 .اًمدٟمٞم٤م ذم أٟمف إٓ اًمٙم م

٤من أول ُمٕمٜمد٤مهل سمدام وم٤محلد ٨م صحٞمح قمٜمد اوُم٤مم إؾمح٤م  سمـ راهق فل وإن يمد

 ٓ ث٧ٌم.ٓ  قاومؼ قمٚمٞمفل ًمٙمـ اًمت٠مو ؾ ومرح اًمثٌقت واًمتّمحٞمحل وإٓ ًم٘م٤مل: 

 أ  وقمددـ (:13135رىمددؿ ) (337 :11) اًمزوائددد جمٛمددعوىمدد٤مل اهلٞمثٛمددل ذم 

 صنٚحٛ ضٚفٛ أيب بـ ظع: ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مٓ ار قمٌد سمـ وضم٤مسمر هر رة

 بنغ منٚ حنقيض وشنًٜ ،افًنامء ٕجنقم ـًندد أـنقاب ؾٔنف ،افَٔٚمنٜ يقم حقيض

  .صًْٚء إػ اجلٚبٜٔ

 .وصم٘مقا وٕمٗم٤مء وومٞمف لإوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

ٟمذيمره٤م ُمـ سم٤مب  -ٓ ختٚمقا ُمـ وٕمػ -وذم اًم٤ٌمب أطم٤مد ٨م ذم هذا اعمٕمٜمك  

 اًمِمقاهد:
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 :تديٞ إٔسننننح

 ( سمًٜمده قمـ 7111) رىمؿ (33 :11) سمٖمداد شم٤مر خرواه اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

 ٟم٤مأو ًمف وم٘م٤مل إؾمٚمٛمل ةزسمر أ  إمم ص ار رؾمقل سمٕمثٜمل :ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 ظٓداً  ضٚفٛ أيب بـ ظع دم إيل   ظٓد تًٚػ افًٚدغ رب نإ برزة أبٚ أيٚ :ؾمٛمٕمفأ

 يٚ ل،أضٚظْ مـ مجٔع وٕقر ل،وفٔٚئأ مٚمإو ،اإليامن ومْٚر ،اهلدى رايٜ ظع :ؾَٚل

 ل،فقائ وصٚحٛ ،حقيض ظذ افَٔٚمٜ دم ؽداً  مًل ضٚفٛ أيب بـ ظع ةزبر أبٚ

 .ريب جْٜ خزائـ مٍٚتٔح ظذ ؽداً  ومًل

 :تديٞ أيب شًٔدننننح

 اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمـ ( سمًٜمده1147) رىمؿ  (331 :4) اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾذم 

 ومٚ افدٕٔٚ مـ إيل أحٛ  ـ مخًًٚ  ظع دم أظىٔٝ: ص ار رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل

 وأمٚ ،احلًٚب مـ يٍرغ حتك وجؾ ظز اهلل يدي بغ تُٚي ؾٓق واحدة مٚأ :ؾٔٓٚ

 ظذ ؾقاؿػ افثٚفثٜ وأمٚ ،حتتف وفد ومـ افًالم ظِٔف آدم ه،بٔد احلّد ؾِقاء افثٕٜٚٔ

 إػ ومًِّل ظقريت ؾًٚتر افرابًٜ وأمٚ ،أمتل مـ ظرف مـ يًَل حقيض ظَر

 وال حهٚنإ بًد زإًٔٚ  يرجع أن ظِٔف أخنك ؾًِٝ اخلٚمًٜ وأمٚ ،وجؾ ظز ريب

 .يامنإ بًد ـٚؾراً 

 اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمـسمًٜمده  (411 :11) إوًمٞم٤مء طمٚمٞم٦مورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

 لقمقريت ومٞمقارى إطمداه٤م أُم٤م :مخ٤ًمً  قمكم ذم أقمٓمٞم٧م سمٚمٗمظ: ص اًمٜمٌل قمـ

 قمقين وم٢مٟمف :واًمراسمٕم٦م لاعمقىمػ ـمقل ذم ُمتٙمئل أٟمف :واًمث٤مًمث٦م لد ٜمل  ٘م٣م :واًمث٤مٟمٞم٦م

 .يم٤مومراً   رضمع أن قمٚمٞمف أظم٤م  ٓ ين٢موم :واخل٤مُم٦ًم لطمقيض قمغم
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 :تديٞ ظعنننننح

 ار رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم( سمًٜمده قمـ 33173رىمؿ ) اًمٕمامل يمٜمزذم 

 األوػ أمٚ :ؾٖظىٚأ ،خهٚل مخس ؾٔؽ وجؾ ظز ريب شٖفٝ إأ ظع يٚ: ص

 ،مًل وإٔٝ رأد ظـ افساب وإٍٔض ،األرض ظْل تْنؼ أن ريب شٖفٝ ؾ٘أ

 :افثٚفثٜ وأمٚ ،ؾٖظىٚأ مًل وإٔٝ ادٔزان ـٍٜ ظْد يقؾَْل أن ؾًٖفتف :افثٕٜٚٔ وأمٚ

 وافٍٚئزون ادٍِحقن ظِٔف األـز اهلل فقاء و ق - فقائل حٚمؾ جيًِؽ أن ؾًٖفتف

 حقيض مـ أمتل تًَل أن ريب ؾًٖفٝ :افرابًٜ وأمٚ ،ؾٖظىٚأ – بٚجلْٜ

 ،ؾٖظىٚأ اجلْٜ إػ أمتل ؿٚئد جيًِؽ أن ريب ؾًٖفٝ :اخلٚمًٜ وأمٚ ،ؾٖظىٚأ

 .ظع بف مـ افذي هلل ؾٚحلّد

 :صلجٗ صت ٌشصٛي اهللـــــص

 قمٌد ار اجلدزم ( قمـ أ 1315( رىمؿ )131: 3اعمًتدرر )روى احل٤ميمؿ ذم 

ومٞمٙمؿ؟  صوم٘م٤مًم٧م زم: أ ٥ًم رؾمقل ار  لأم ؾمٚمٛم٦م  ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم

 صوم٘مٚم٧م: ُمٕم٤مذ ار أو ؾمٌح٤من ار أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م وم٘م٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

ًٚ ؾَد شٌْل  ٘مقل:  . مـ شٛ ظِٔ

هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل ومل خيرضم٤مهل وىمد رواه سمٙمػم سمـ ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 قمثامن اًمٌجكم قمـ أ  إؾمح٤م  سمز ٤مدة أًمٗم٤مظ. 

 .وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح

وىم٤مل: )رواه أ د ( 175: 3وىمد أورده احل٤مومظ اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )

 .وهق صم٘م٦م( لورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أ  قمٌد ار اجلدزم

 اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م.  وواوم٘مف
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(: )وإؾمٜم٤مده صحٞمح(317: 4وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )
(1)

. 

 وىمد أورده احل٤مومظ اسمـ إصمػم اجلزري ذم يمت٤مسمف ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م 

اًمذي ذط ومٞمف أن ٓ  ذيمر إٓ ُم٤م شمقاشمر أو صح أو طمًـ ( 13( رىمؿ )3)ص 

ُمـ اًمروا ٤مت
(2)

. 

                                                             

 سمٚمٗمظ احل٤ميمؿ أقم هل وز ٤مدة  )وُمـ ؾمٌٜمل وم٘مد ؾم٥م ار (. ( 1)

ورواه أسمق  ٕمغم (: )يمذا رواه اوُم٤مم أ دل 3وىم٤مل سمٕمد أن ذيمر اًمروا ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م )ص ( 4)

 ←ُمقؾمك قمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اًمر ـ اًمٌجكم ُمـ سمجٞمٚم٦م ُمـ سمٜمل  اعمقصكم قمـ قمٌد ار سمـ

 صؾمٚمٞمؿ قمـ اًمًدي قمـ أ  قمٌد ار اجلدزم ىم٤مل: ىم٤مًم٧م زم أم ؾمٚمٛم٦م: أ ٥ًم رؾمقل ار 

ومٞمٙمؿ قمغم اعمٜم٤مسمر؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: وأٟمك ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: أًمٞمس  ٥ًم قمكم وُمـ أطمٌفل وأؿمٝمد أن 

 (. ن حيٌفيم٤م صرؾمقل ار 

( رىمؿ 175: 3وىمد أورد هذه اًمروا ٦م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

( صمؿ ىم٤مل: )رواه اًمٓمؼماين ذم اًمث صم٦م وأسمق  ٕمغم ورضم٤مل اًمٓمؼماين رضم٤مل اًمّمحٞمح 11711)

  همػم أ  قمٌد ار وهق صم٘م٦م(.

 صمؿ ىم٤مل قم٘م٥م ذًمدؽ: )وروى اًمٓمدؼماين سمٕمدده سم٢مؾمدٜم٤مد رضم٤مًمدف صم٘مد٤مت إمم أم ؾمدٚمٛم٦م قمدـ 

 ىم٤مل ُمثٚمف(. صاًمٜمٌل 

 (: ) رضم٤مًمف صم٘م٤مت(.111: 14وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ذم ىل٘مٞم٘مف عمًٜمد أ   ٕمغم )
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 ريـ:نننننننو مـ ادًٚص

 اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦مىم٤مل  -

 : )صحٞمح(.(141)

 : )إؾمٜم٤مده صحٞمح(.اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م ذم ىل٘مٞم٘مف عمًٜمد أ دىم٤مل و -

 :)إؾمٜم٤مده صحٞمح(.اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس ذم ىل٘مٞم٘مف ًمٗمْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦مىم٤مل و -

 (: 73ىمدد٤مل اًمِمددٞمخ أسمددق إؾمددح٤م  احلددق ٜمل ذم ىل٘مٞمددؼ ظمّمدد٤مئص قمددكم )و -

 . (إؾمٜم٤مده صحٞمح)

( سمًدٜمده 777( رىمدؿ )111: 4ذم ُمًدٜمد أ   ٕمدغم )وًمٕمؾ مم٤م  تٕمٚمؼ هبدذا ُمد٤م 

سمٚمٖمٜمدل أٟمٙمدؿ  :قمـ أ  سمٙمر سمـ ظم٤مًمدد سمدـ قمرومٓمد٦م أٟمدف أشمدك ؾمدٕمد سمدـ ُم٤مًمدؽ وم٘مد٤مل

واًمذي ٟمٗمدس ؾمدٕمد  !ُمٕم٤مذ ار :شمٕمروقن قمكم ؾم٥م قمكم سم٤مًمٙمقوم٦م ومٝمؾ ؾمٌٌتف؟ ىم٤مل

ًمدق وودع اعمٜمِمد٤مر قمدغم   ٘مقل ذم قمدكم ؿمدٞمئ٤مً  صسمٞمده ًم٘مد ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل ار 

 تف أسمدًا. ٌُمٗمرىمل ُم٤م ؾمٌ

( 11733( رىمؿ )175: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) ذيمره اهلٞمثٛمل

 .(رواه أسمق  ٕمغم وإؾمٜم٤مده طمًـوىم٤مل: )
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 صذ األثٛاة إال ثبثٗ:

 :ُمـ اعمتقاشمر همػم واطمدل ُمٜمٝمؿًم٘مد شمٕمددت اًمروا ٤مت ذم ذًمؽ طمتك قمده 

: (13 :4) "ًمٚمٗمت٤موي احل٤موي"اًمًٞمقـمل ذم همػم ُمقوع ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ذم يمت٤مسمف  -

 سم٤مب ومتح ُمـ ُمٜمع ص أٟمف اعمتقاشمرة سمؾ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مد ٨م هبذه صم٧ٌم ىمد)

 إٓ سمٙمر ٕ  وٓ اًمٕم٤ٌمس ًمٕمٛمف وٓ ٕطمد ذًمؽ ذم  ٠مذن ومل لُمًجد إمم ؿم٤مرع

 (.ًمٕمكم

 (.443رىمؿ )( 411-413ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ) واًمٙمت٤مين  -

 (:11: 7وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ومتح اًم٤ٌمري  )

له:لثثثثثثثثثثثثثثتنبيل)

 جٚء دم شد األبقاب افتل حقل ادًجد أحٚديٞ خيٚفػ طٚ ر ٚ حديٞ افٌٚب مْٓٚ: 

سمًد إسمقاب  صطمد ٨م ؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص ىم٤مل: أُمرٟم٤م رؾمقل ار    -

ذم اعمًجدل وشمرر سم٤مب قمكم. أظمرضمف أ د واًمٜم٤ًمئل وإؾمٜم٤مده  اًمِم٤مرقم٦م

ىمقي
(1)

 . 

وذم روا ٦م ًمٚمٓمؼماين ذم إوؾمط رضم٤مهل٤م صم٘م٤مت ُمـ اًمز ٤مدة وم٘م٤مًمقا:  ٤م    -

 رؾمقل ار ؾمددت أسمقاسمٜم٤م وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٤م ؾمددهت٤مل وًمٙمـ ار ؾمده٤م. 

ذم  وقمـ ز د سمـ أرىمؿ ىم٤مل: يم٤من ًمٜمٗمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أسمقاب ؿم٤مرقم٦م   -

: ؾمدوا هذه إسمقاب إٓ سم٤مب قمكم ومتٙمٚمؿ صاعمًجد وم٘م٤مل رؾمقل ار 

: إين وار ُم٤م ؾمددت ؿمٞمئ٤ًمل وٓ صٟم٤مس ذم ذًمؽل وم٘م٤مل رؾمقل ار 

                                                             

 ( قمـ هذه اًمروا ٦م: )أظمرج أ د واًمٜم٤ًمئل33: 3ىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري ذم ىلٗم٦م إطمقذي )( 1)

 سمـ أ  وىم٤مص...( وذيمر اًمروا ٦م. قمـ ؾمٕمد ب٘شْٚد ؿقي
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ومتحتفل وًمٙمـ أُمرت سمٌمء وم٤مشمٌٕمتف. أظمرضمف أ د واًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ 

ورضم٤مًمف صم٘م٤مت
(1)

. 

ٓ سمد٠مسمقاب اعمًدجد ومًددتل إ صوقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: أُمدر رؾمدقل ار   -

سم٤مب قمكم وذم روا ٦م: وأُمدر سمًدد إسمدقاب همدػم سمد٤مب قمدكمل ومٙمد٤من  ددظمؾ 

اعمًددجد وهددق ضمٜمدد٥م ًمددٞمس ًمددف ـمر ددؼ همددػمه. أظمددرضمٝمام أ ددد واًمٜمًدد٤مئل 

ورضم٤مهلام صم٘م٤مت
(2)

 . 

سمًد إسمدقاب يمٚمٝمد٤م همدػم  صوقمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: أُمرٟم٤م رؾمقل ار   -

 سم٤مب قمكمل ومرسمام ُمر ومٞمف وهق ضمٜم٥م أظمرضمف اًمٓمؼماين. 

 ص: رؾمدقل ار صوقمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٘مقل ذم زُمدـ رؾمدقل ار    -

ظمػم اًمٜم٤مسل صمؿ أسمق سمٙمرل صمؿ قمٛمرل وًم٘مد أقمٓمل قمكم سمـ أ  ـم٤مًمد٥م صمد ث 

ظمّمدد٤مل ٕن  ٙمددقن زم واطمدددة ُمددٜمٝمـ أطمدد٥م إزم ُمددـ  ددر اًمددٜمٕمؿ: زوضمددف 

                                                             

 :روايٜ زيد بـ أرؿؿ  ذه( 1)

 ( وىم٤مل: )هذا طمد ٨م صحٞمح 1331( رىمؿ )135: 3رواه٤م احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) - 

 اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه(.      

 وقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.  -

 ( وىم٤مل: )رواه 11371( رىمؿ )113: 3وأورده٤م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )  -

ـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف مج٤مقم٦مل وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف       رضم٤مل اًمّمحٞمح(.  أ د وومٞمف ُمٞمٛمقن أسمق قمٌد ار وصم٘مف اسم

 ( 41( رىمؿ )14ورواه٤م اوُم٤مم اسمـ إصمػم اجلزري ذم ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م  )   -

 )طمد ٨م طمًـ(.وىم٤مل:       

هذه ضمزء ُمـ روا ٦م ـمق ٚم٦م ذيمرت هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وومْم٤مئؾ همػمه٤مل وىمد وروا ٦م اسمـ قم٤ٌمس  ( 4)

اٟمٔمرهؿ ومٞمام  ٠ميت ىل٧م قمٜمقان )طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس وُمٜم٤مىم٥م  صححٓٚ مجع ـٌر مـ افًِامء

 .قمكم(
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 اسمٜمتدفل ووًمددت ًمدفل وؾمدد إسمدقاب إٓ سم٤مسمدف ذم اعمًدجدل  صرؾمقل ار 

ٞمؼم أظمرضمف أ د وإؾمٜم٤مده طمًـوأقمٓم٤مه اًمرا ٦م  قم ظم
(1)

  

سمدـ قمٛمدر:    - وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمر ؼ اًمٕم ء سمـ قمرار سمٛمٝمٛمد ت ىمد٤مل: وم٘مٚمد٧مٓ 

أظمؼمين قمـ قمكم وقمثامن؟ ومذيمر احلد ٨م وومٞمف: وأُم٤م قمكم وم  شمًد٠مل قمٜمدف أطمددًا واٟمٔمدر 

ىمدد ؾمدد أسمقاسمٜمد٤م ذم اعمًدجد وأىمدر سم٤مسمدف ورضم٤مًمدف رضمد٤مل  صإمم ُمٜمزًمتف ُمـ رؾمقل ار 

 اًمّمحٞمح إٓ اًمٕم ء وىمد وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمه.

وهدذه إطم٤مد د٨م  ٘مدقي سمٕمْمدٝم٤م سمٕمْمد٤ًمل ويمدؾ ـمر دؼ ُمٜمٝمد٤م صد٤مًمح ًم طمتجدد٤مج  

 اٟمتٝمك يم م اسمـ طمجر.ومْمً  قمـ جمٛمققمٝم٤م(. 

ؾمدددوا "طمددد ٨م قمددـ  (13وىمدد٤مل اسمددـ طمجددر اًمٕمًدد٘م ين ذم اًم٘مددقل اعمًدددد )

هق طمد ٨م ُمِمٝمقر ًمف ـمدر  ُمتٕمدددةل يمدؾ ـمر دؼ ُمٜمٝمد٤م : )"قاب إٓ سم٤مب قمكمإسم

قمغم اٟمٗمراده٤مل ٓ شم٘مٍم قمـ رشم٦ٌم احلًـل وجمٛمققمٝم٤م مم٤م  ٘مٓمع سمّمحتف قمغم ـمر ٘م٦م 

 يمثػم ُمـ أهؾ احلد ٨م(.

وذم اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى همػم ُم٤م ؾمٌؼ ذم يم م احل٤مومظ اسمـ طمجر ٟمٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ 

 جمٛمع اًمٗمقائد ُمع أطمٙم٤مم اهلٞمثٛمل قمٚمٞمٝم٤م:

 (: 151 -113: 3ومٗمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

                                                             

وصحح اًمروا ٦م أ د ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اعمًٜمدل وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمًٜم٦م ٓسمـ  ( 1)

  إؾمٜم٤مده ضمٞمدل ورضم٤مًمف صم٘م٤متل رضم٤مل اًمٌخ٤مري همػم اسمـ ؾمٕمد(.")أ  قم٤مصؿ: 

( رىمؿ 131: 3اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) :وأورد روا ٦م اسمـ قمٛمر أ ْم٤مً 

 ( وىم٤مل: )رواه أ د وأسمق  ٕمغم ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح(.11333)

 (.413وواوم٘مف اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )
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(: وقمـ قمٌد ار سمـ اًمرىمٞمؿ اًمٙمٜم٤مين ىمد٤مل: ظمرضمٜمد٤م إمم اعمد ٜمد٦م 11374رىمؿ ))

سمًدد إسمدقاب  صزُمـ اجلٛمؾ ومٚم٘مٞمٜم٤م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ هب٤م وم٘م٤مل:  أُمر رؾمدقل ار 

 اًمِم٤مرقم٦م ذم اعمًجد وشمرر سم٤مب قمكم. 

 د٤م رؾمدقل  :ىمد٤مًمقا : إوؾمط وزادرواه أ د وأسمق  ٕمغم واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم 

ُمد٤م أٟمد٤م ؾمدددت أسمدقاسمٙمؿ وًمٙمدـ ار  " :ار ؾمددت أسمقاسمٜم٤م يمٚمٝم٤م إٓ سم٤مب قمدكم ىمد٤مل

 . وإؾمٜم٤مد أ د طمًـ. "ؾمده٤م 

 صأظمددذ رؾمددقل ار  :(: وقمددـ قمددكم سمددـ أ  ـم٤مًمدد٥م ىمدد٤مل11373ورىمددؿ )

ُمًدجده هبد٤مرون وإين ؾمد٠مًم٧م ر  أن ٝمدر ٓمسمٞمدي وم٘م٤مل: إن ُمقؾمك ؾمد٠مل رسمدف أن  

  "أن ؾمددد سم٤مسمددؽ  " :دي سمددؽ وسمددذر تؽل صمددؿ أرؾمددؾ إمم أ  سمٙمددرٝمددر ُمًددجٓم 

ؾمٛمٕم٤ًم وـم٤مقمد٦م ومًدد سم٤مسمدفل صمدؿ أرؾمدؾ إمم قمٛمدرل صمدؿ أرؾمدؾ إمم  :وم٤مؾمؽمضمع صمؿ ىم٤مل

ُم٤م أٟم٤م ؾمدددت أسمدقاسمٙمؿ وومتحد٧م  " :صاًمٕم٤ٌمس سمٛمثؾ ذًمؽل صمؿ ىم٤مل رؾمقل ار 

   "سم٤مب قمكمل وًمٙمـ ار ومتح سم٤مب قمكم وؾمد أسمقاسمٙمؿ 

 مل أقمرومف.رواه اًمٌزار وذم إؾمٜم٤مده ُمـ 

: اٟمٓمٚمدؼ ومٛمدرهؿ صىمد٤مل رؾمدقل ار  :(: وقمدـ قمدكم ىمد٤مل11371ورىمدؿ )

ومٚمٞمًدوا أسمقاهبؿل وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وم٘مٚم٧م هلؿ ومٗمٕمٚمقا إٓ  زة وم٘مٚمد٧م:  د٤م رؾمدقل ار ىمدد 

ل وم٘مٚمد٧م: إن "ىمؾ حلٛمدزة ومٚمٞمحدقل سم٤مسمدف  " :صومٕمٚمقا إٓ  زةل وم٘م٤مل رؾمقل ار 

 ٠مُمرر أن ىلقل سم٤مسمؽل ومحقًمدفل ومرضمٕمد٧م إًمٞمدف وهدق ىمد٤مئؿ  ّمدكم  صرؾمقل ار 

 . "ارضمع إمم سمٞمتؽ  "وم٘م٤مل: 

 رواه اًمٌزار وومٞمف وٕمٗم٤مء وىمد وصم٘مقا.
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(: وقمـ اًمٕم ء سمدـ اًمٕمدرار ىمد٤مل: ؾمدئؾ اسمدـ قمٛمدر قمدـ قمدكم 11375ورىمؿ )

وم٢مٟمدف  صوقمثامن وم٘م٤مل: أُم٤م قمكم وم  شم٠ًمًمقا قمٜمف اٟمٔمروا إمم ُمٜمزًمف ُمدـ رؾمدقل ار 

ذم اعمًجد وأىمر سم٤مسمفل وأُم٤م قمثامن وم٢مٟمف أذٟمد٥م  دقم اًمت٘مدك اجلٛمٕمد٤من ذٟمٌد٤ًم ؾمد أسمقاسمٜم٤م 

 قمٔمٞماًم ومٕمٗم٤م ار قمٜمفل وأذٟم٥م ومٞمٙمؿ ذٟم٤ًٌم دون ذًمؽ وم٘متٚمتٛمقه. 

 رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف ُمـ مل أقمرومف.

(: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م أظمرج أهؾ اعمًجد وشمرر قمٚمٞم٤مً 11377ورىمؿ )

ُم٤م أٟم٤م أظمرضمتٙمؿ ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمز وٓ  "وم٘م٤مل:  ص ىم٤مل اًمٜم٤مس ذم ذًمؽ ومٌٚمغ اًمٜمٌل

 إِ ْ ﴿أٟم٤م شمريمتف وًمٙمـ ار أظمرضمٙمؿ وشمريمف إٟمام أٟم٤م قمٌد ُم٠مُمقر ُم٤م أُمرت سمف ومٕمٚم٧م 

  [.3]إطم٘م٤م : ﴾ إِنَيَّ ي وحَي مَ  إاِلَّ أَتَّبِع 

 رواه اًمٓمؼماين وومٞمف مج٤مقم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝمؿ.

(: وقمـ حمٛمد سمـ قمكم قمـ إسمراهٞمؿ سمدـ ؾمدٕمد قمدـ أسمٞمدف وقمدـ 11373ورىمؿ )

ومجد٤مء قمدكمل ومٚمدام دظمدؾ قمدكم  صحمٛمد سمـ قمكم ُمرؾمً  ىم٤مل: يم٤من ىمقم قمٜمد اًمٜمٌدل 

ظمرضمقال ومٚمام ظمرضمقا شم وُمقا وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: وار ُم٤م أظمرضمٜمد٤مل ومد٤مرضمٕمقا 

  "ضمٙمؿ وار ُم٤م أدظمٚمتف وأظمرضمتٙمؿ وًمٙمـ ار أدظمٚمف وأظمر ": صوم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 اٟمتٝمك اًمٜم٘مؾ ُمـ جمٛمع اًمزوائد. .(رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

 اًممزموأورد اوُم٤مم اًمًٞمقـمل ـمر  احلد ٨م وشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤مل ذم يمت٤مسمف 

 تدل افثَٚت بروايٚت ادتيٚؾرة افىرق ؾٓذه: )(341 :1) ذمصمؿ ىم٤مل  اعمّمٜمققم٦م

 اعمتـ يمقن وأُم٤م لاعمحدث ٟمٔمر هم٤م ٦م وهذه لؿقيٜ دالفٜ صحٔح احلديٞ أن ظذ
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 ومٚمٞمس اخلدري ؾمٕمٞمد أ  طمد ٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم اًمث٤مسم٧م ًمٚمٛمتـ ُمٕم٤مرو٤مً 

 ( صمؿ ؾم٤م  وضمف اجلٛمعل وؾمٞم٠ميت.سمٞمٜمٝمام ُمٕم٤مرو٦م وٓ ليمذًمؽ

قمددـ احلددد ٨م:  (333 ص) اعمجٛمققمدد٦م اًمٗمقائددداًمِمددقيم٤مين ذم وىمدد٤مل اوُمدد٤مم 

 جنداً  ـثرة ضرق وفف ،بٌىالٕف حيُؿ أن دًِؿ حيؾ ال ،ثٚبٝ ؾٚحلديٞ وبٚجلِّٜ)

 اعمًدتدرر ذم أرىمدؿ سمدـ ز دد طمدد ٨م صدحح وىمدد لاًمدمممء صد٤مطم٥م أوردهد٤م ىمد

 لواطمدد همػم وصم٘مف وم٘مد صحٞمح همػم سمٛمٞمٛمقن وإقم ًمف لاعمخت٤مرة ذم اًمْمٞم٤مء ويمذًمؽ

 سم٢مؾمدٜم٤مد اعمًدٜمد ذم أ دد رواه وم٘مدد قمٛمدر اسمدـ طمدد ٨م وأُمد٤مل اًمؽمُمدذي ًمف وصحح

 اجلدقزي اسمدـ ىم٤مًمدف ُمد٤م رد قمدغم واًمٙم م لؾمٕمد سمـ هِم٤مم ومٞمف وًمٞمس لصم٘م٤مت رضم٤مًمف

 (.شمٕم٤ممم ار ؿم٤مء إن يمٗم٤م ٦م ذيمرٟم٤مه وومٞمام ل ٓمقل

 دة:نٚئننننننننننننننننننننؾ

وؿند أورد ابنـ اجلنقزي  نذا ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  قم٘م٥م يم ُمف اعمٜم٘مقل ىمر ٤ًٌم: )

أظمرضمف ُمـ طمد ٨م ؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص وز دد سمدـ أرىمدؿ احلديٞ دم ادقوقظٚت 

واسمـ قمٛمر ُم٘متٍمًا قمغم سمٕمض ـمرىمف قمٜمٝمؿل وأقمٚمف سمٌٕمض ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ رواشمف 

وًمددٞمس ذًمددؽ سم٘مدد٤مدح عمدد٤م ذيمددرت ُمددـ يمثددرة اًمٓمددر ل وأقمٚمددف أ ْمدد٤ًم سم٠مٟمددف خمدد٤مًمػ 

ًمألطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ذم سم٤مب أ  سمٙمر وزقمؿ أٟمف ُمـ ووع اًمراومْم٦م ىم٤مسمٚمقا 

 ّمحٞمح ذم سم٤مب أ  سمٙمر اٟمتٝمك. سمف احلد ٨م اًم

 ًٚ ًٚ صنًْٔ وم٢مٟمدف ؾمدٚمؽ ذم ذًمدؽ رد إطم٤مد د٨م اًمّمدحٞمح٦م وأخىٖ دم  فؽ خى

 سمتقمهف اعمٕم٤مرو٦م ُمع أن اجلٛمع سملم اًم٘مّمتلم ممٙمـ. 
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وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٌدزار ذم ُمًدٜمده وم٘مد٤مل: ورد ُمدـ روا د٤مت أهدؾ اًمٙمقومد٦م 

ّمد٦م أ  سمٙمدرل سم٠مؾم٤مٟمٞمد طم٤ًمن ذم ىمّم٦م قمكمل وورد ُمدـ روا د٤مت أهدؾ اعمد ٜمد٦م ذم ىم

وم٢من صمٌتد٧م روا د٤مت أهدؾ اًمٙمقومد٦م ومد٤مجلٛمع سمٞمدٜمٝمام سمدام دل قمٚمٞمدف طمدد ٨م أ  ؾمدٕمٞمد 

ىمد٤مل: ٓ حيددؾ ٕطمددد أن  صاخلددريل  ٕمٜمددل اًمددذي أظمرضمدف اًمؽمُمددذي أن اًمٜمٌددل 

 ٓمدر  هددذا اعمًددجد ضمٜمٌدد٤ًم همددػمي وهمددػمرل واعمٕمٜمددك أن سمدد٤مب قمددكم يمدد٤من إمم ضمٝمدد٦م 

  اعمًجد ومل  ٙمـ ًمٌٞمتف سم٤مب همػمه ومٚمذًمؽ مل  ١مُمر سمًده.

و ١م ددد ذًمددؽ: ُمدد٤م أظمرضمددف إؾمددامقمٞمؾ اًم٘مدد٤ميض ذم أطمٙمدد٤مم اًم٘مددرآن ُمددـ ـمر ددؼ 

مل  د٠مذن ٕطمدد أن  ٛمدر ذم اعمًدجد  صاعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد ار سمـ طمٜمٓمد٥م أن اًمٜمٌدل 

 وهق ضمٜم٥م إٓ ًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ٕن سمٞمتف يم٤من ذم اعمًجد. 

أن إُمر سمًد إسمقاب وىمع ُمرشملم: ومٗمل إومم اؾمتثٜمك قمكم  وحمهؾ اجلّع:

عم٤م ذيمرهل وذم إظمرى اؾمتثٜمك أسمق سمٙمرل وًمٙمـ ٓ  دتؿ ذًمدؽ إٓ سمد٠من حيٛمدؾ ُمد٤م ذم 

ىمّم٦م قمكم قمغم اًم٤ٌمب احل٘مٞم٘مل وُم٤م ذم ىمّم٦م أ  سمٙمر قمغم اًم٤ٌمب اعمج٤مزيل واعمراد سمف 

سمدقاب ؾمددوه٤مل اخلقظمف يمام سح سمف ذم سمٕمدض ـمرىمدف ويمد٠مهنؿ عمد٤م أُمدروا سمًدد إ

 وأطمدصمقا ظمقظم٤ًم  ًت٘مرسمقن اًمدظمقل إمم اعمًجد ُمٜمٝم٤مل وم٠مُمروا سمٕمد ذًمؽ سمًده٤م. 

ومٝمذه ـمر ٘م٦م ٓ سم٠مس هب٤م ذم اجلٛمع سملم احلد ثلمل وهب٤م مجع سملم احلد ثلم 

 اعمذيمقر ـ: 

 أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مرل وهق ذم أوائؾ اًمثٚم٨م اًمث٤مًم٨م ُمٜمف.   -

 ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمرل وسح سم٠من سمٞم٧م أ  سمٙمر يم٤من ًمف  وأسمق سمٙمر اًمٙم سم٤مذي  -

 سم٤مب ُمـ ظم٤مرج اعمًجد وظمقظم٦م إمم داظمؾ اعمًجد وسمٞم٧م قمكم مل  ٙمـ ًمف     

 سم٤مب إٓ ُمـ داظمؾ اعمًجدل وار أقمٚمؿ(.     
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 ص١ذ اٌؼشة:

( 1345( رىمدؿ )131 -133:  3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًدتدرر قمدغم اًمّمدحٞمحلم )

إٔنٚ شنٔد وفند  :ىمد٤مل ص: أن اًمٜمٌدل لسمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ قم٤مئِمد٦م 

 آدم و ظع شٔد افًرب. 

وذم إؾمدٜم٤مده قمٛمدر سمدـ  لومل خيرضمد٤مه لهدذا طمدد ٨م صدحٞمح اوؾمدٜم٤مد ىم٤مل احلد٤ميمؿ:

 وًمقٓ ذًمؽ حلٙمٛم٧م سمّمحتف قمغم ذط اًمِمٞمخلم.  لاحلًـ وأرضمق أٟمف صدو 

 وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمد ٨م قمروة قمـ قم٤مئِم٦م:  

: ادقمقا زم صىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل ار  ل)سمًٜمده( قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م 

إٔٚ شٔد وفد آدم  ؾمٞمد اًمٕمرب وم٘مٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار أًم٧ًم ؾمٞمد اًمٕمرب؟ ىم٤مل:

 . وظع شٔد افًرب

 :تو ًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ طمد ٨م ضم٤مسمر 

: ل: ادقمددقا زم ؾمددٞمد اًمٕمدرب وم٘م٤مًمدد٧م قم٤مئِمدد٦م صرؾمدقل ار  ىمد٤مل: ىمدد٤مل 

 إٔٚ شٔد وفد آدم و ظع شٔد افًرب.وم٘م٤مل:  ؟أًم٧ًم ؾمٞمد اًمٕمرب  ٤م رؾمقل ار

 دة:نٚئننننننننننننننننننننؾ

 ذم اعمٜمتخ٥م ُمـ قمٚمؾ اخل ل:

ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌدار ُذيمدر ًمدف: قمدـ أ  قمقاٟمد٦مل قمدـ أ  سمنمدل قمدـ  -113) 

ىم٤مل: أٟم٤م ؾمٞمد وًمد آدمل وقمكم ؾمدٞمد صؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمل قمـ قم٤مئِم٦مل أن اًمٜمٌل 

 !  ٙمره إٟمٙم٤مر ؿمد داً ٟماًمٕمربل وم٠م

 ىمٚم٧م ٕ  قمٌدار: رواه اسمـ احلامين وم٠مٟمٙمره اًمٜم٤مس قمٚمٞمفل وم٢مذا همػمه ىمد رواه.
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احلددراين أ ددد سمددـ قمٌددداعمٚمؽ ىمدد٤مل: هٙمددذا ! يم٠مٟمددف ىمدد٤مل: ُمددـ؟ ىمٚمدد٧م: ذار 

 .  تٕمج٥مل صمؿ ىم٤مل: أٟم٧م ؾمٛمٕمتف ُمٜمف؟

ىمٚم٧م: ؾمٛمٕمتف وهق  ٘مقل ذم هذال ىمٚم٧م ًمف: إن اسمـ احلدامين ىمدد رواهل ىمد٤مل: 

َّومام شمٜمٙمرون    ل وىمد رواه احلامين ومل حيدصمٜم٤م سمف(.ع 

أىمددقل: ومٞمٙمددقن هلددذا احلددد ٨م ـمر ددؼ صددحٞمح هددق: أ ددد سمددـ قمٌددد اعمٚمددؽ 

  .قمـ قم٤مئِم٦م ـ أ  قمقاٟم٦م قمـ أ  سمنم قمـ اسمـ ضمٌػماحلراين قم

وىمد رواه دون أن  ًٛمٕمف ُمـ احلامينل وهذا ُمٗم٤مد ىمقًمف )ُم٤م شمٜمٙمدرون قمدكّمل 

ل و ٙمددقن وىمددد رواه احلددامين ومل حيدددصمٜم٤م سمددف( ومتٙمددقن ُمت٤مسمٕمدد٦م ًمددف قمددغم احلددد ٨م

 .اؾمتٜمٙم٤مر أ د ىمد زالا ٕٟمف يم٤من اؾمتٜمٙم٤مرًا ًمروا ٦م احلامين

 احلٚـؿ بتهحٔح حديٞ ظٚئنٜ.ممٚ يَقي حُؿ ؾٓذا 

صمؿ إن سمٕمْمٝمؿ ىمد اؾمتٜمٙمر يمقن قمكم ؾمٞمد اًمٕمربل ُمع أن هذا ُمٕمٜمك صم٤مسمد٧م ذم 

 ٟمٗمًف وًمق مل  رد ومٞمف طمد ٨م ومٙمٞمػ وىمد ضم٤مء؟!

رىمدددؿ  (1734 :1) ُمًدددٚمؿ صدددحٞمحىمددد٤مل يمدددام ذم  صأن اًمٜمٌدددل  وبٕٔٚنننف:

 ـْٕٚنٜ منـ ؿريننٚ واصنىٍك إشنامظٔؾ وفد مـ ـْٕٜٚ اصىٍك اهلل إن)(: 4473)

 (. ٚصؿ بْل مـ واصىٍٚأ  ٚصؿ بْل ؿريش مـ واصىٍك

 هدق قمدكم صومٌٜمق ه٤مؿمؿ هؿ ؾم٤مدة اًمٕمربل وأومْمٚمٝمؿ وؾمٞمدهؿ سمٕمد اًمٜمٌدل 

 ل ومٕمكم ؾمٞمد اًمٕمرب. ريض ار قمٜمف

 سمؾ ىمد ورد ذم قمكم ريض ار قمٜمف ُم٤م هق أسمٚمغ ُمـ ذًمؽ واٟمٔمر اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم.

 . ومٝمق ؾمٞمد وًمد آدم يمام ىم٤مًم٧م اًمروا ٦مل سمؾ ؾمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت صوأُم٤م اًمٜمٌل 
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 ص١ذ اٌّض١ٍّٓ ٚإِبَ اٌّزم١ٓ ٚلبئذ اٌغش اٌّذج١ٍٓ:

( سمًٜمده قمـ أؾمٕمد سمدـ زرارة ىمد٤مل: ىمد٤مل 1333( رىمؿ )113: 3ذم اعمًتدرر )    

أوحنل إيل  دم ظنع ثنالث: إٔنف شنٔد ادًنِّغ، و إمنٚم ادتَنغ،  :صرؾمقل ار 

 . وؿٚئد افٌر ادحجِغ

 . ومل خيرضم٤مههذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

وإُمد٤مم  ىمد رأ ٧م ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء اؾمتٜمٙم٤مرًا ؿمد دًا ًمٙمقن قمكم ؾمدٞمد اعمًدٚمٛملمو

 ُمٜمٝم٤م: يمثػمةل٦م ُمٕمٜمك احلد ٨م ؿمقاهد  ِمٝمد ًمّمحل ُمع أٟمف ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜم٤مهاعمت٘ملم 

وُمـ ُمٕمد٤مين )ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه(  :ُم٤م شمقاشمر ُمـ ىمقًمف األول:افنٚ د 

 ؾمٞمده ومٕمكم ؾمٞمده ومٝمق إذا ؾمٞمد اعمًٚمٛملم.  ص اعمقمم: اًمًٞمدل ومٛمـ يم٤من اًمٜمٌل

ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ أن احلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م  افنٚ د افثٚأ:

هلؿ وأسمقمه٤م ظمػم ُمٜمٝم٤مل وىمد ذيمرٟم٤مه ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا ىل٧م قمٜمقان )

  ( ومراضمع. افًٔٚدة ظذ أ ؾ اجلْٜ 

ُم٤م ورد ُمـ أٟمف ُمـ ؾم٤مدات اجلٜم٦م وؾمٞم٠ميت ذيمره ذم اًم٤ٌمب  افنٚ د افثٚفٞ:

 (.مـ شٚدات اجل٧ْٜم قمٜمقان: )إظمػم قمٜمد احلد ٨م قمـ ومْم٤مئؾ اعمٝمدي ىل

 ُم٤م ؾمٌؼ وأوردٟم٤مه  ىل٧م قمٜمقان )أُمػم اًمؼمرة(. افنٚ د افرابع:

وطملم شم٘مقل اًمروا ٦م: ؾمٞمد اعمًٚمٛملم وإُم٤مم اعمت٘ملم وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚململ   

 همػم داظمؾ ومٞمف سمؾ هق ؾمٞمدُ  ص ومٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد صوم٤مًمٙم م ىمٓمٕم٤ًم ٟم٤مفمر ُٕم٦م حمٛمد 

وؾمٞمد وإُم٤مم يمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وُمـ  ل سمؾ وىم٤مئدوإُم٤مُمف وىم٤مئده وٟمٌٞمف قمكم  

 .شمٌٕمٝمؿ ُمـ أممٝمؿ أمجٕملم
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ف  ًقد اعمًٚمٛملم أو  ١مم اعم١مُمٜملم أو  ٘مقد اًمٖمر قمكم ريض ار قمٜم ويمقن    

أو شم٘مدُم٤ًم  ص وًمٞمس إًمٖم٤مء ًمٚمٜمٌل ص اعمحجٚملم ومٝمق شمنم ػ ًمف ُمـ اًمٜمٌل

 قمٚمٞمفل سمؾ هق ًمٚمتنم ػ وسمٞم٤من اًم٘مرب.

 ٕمٓمٞمف اًمرا ٦م أو  ص زوات وم٘مد يم٤من اًمٜمٌلوهق ُمـ ٟمحق ُم٤م يم٤من  ٘مع ذم اًمٖم   

ومق   ص سمؾ اًمٜمٌل ص اًمٚمقاء ومٞمٙمقن طم٤مُمً  ًمٚمرا ٦م وًمٞمس ذم ذًمؽ إًمٖم٤مء ًمٚمٜمٌل

 . ص اجلٛمٞمع واًمرا ٦م اعمحٛمقًم٦م هل را تف وسم٤مؾمٛمف

 جش:ــــــــــــــاٌصذ٠ك األو

إٔنٚ ظٌند ( سمًٜمده قمـ قمكم أٟمف ىمد٤مل: 141( رىمؿ )11: 1ذم ؾمٜمٜمف ) سمـ ُم٤مضم٦مروى ا

صِٔٝ  ،، وإٔٚ افهديؼ األـز، ال يَقهلٚ بًدي إال ـذابصاهلل وأخق رشقفف 

 .  (1)ؿٌؾ افْٚس فًٌع شْغ

                                                             

قمغم ىمقًمف: إصُٚالً  (14 ص) تذيمرةأورد اًمٕم ُم٦م حمٛمد ـم٤مهر اًمٗمتٜمل اهلٜمدي ذم اًم (1)

ًٓ  سمٙمر وأسم٤م ظمدجي٦م سم٠من)صٚمٞم٧م ىمٌؾ اًمٜم٤مس ًمًٌع ؾمٜملم(  ل اًمٌٕم٨م أول آُمٜمقا ًا وز د وسم 

 ذم اًمراوي وم٠مظمٓم٠م ؾمٜملم ؾمٌع وزم رؾمقًمف ُمع ار قمٌدت :ىم٤مل وًمٕمٚمف) سم٘مقًمف: وأجٚب ظْف

 (.اًمًٛمع

 اًمٜم٤مس ىمٌؾ صٚمٞم٧م)  : )ىمقًمف:(117 :1)  اسمـ ُم٤مضم٦م ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم وىم٤مل اًمٕم ُم٦م اًمًٜمدي 

 ← ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ ويمؾ اًمّمٖمرل ؾمـ ذم وصغم صٖمػماً  أؾمٚمؿ أٟمف سمف أراد وًمٕمٚمف (ؾمٜملم سمًٌع

 صغم يم٠مٟمف ومّم٤مر ؾمٜململ ؾمٌع ؾمٜمف قمـ ُمٕم٤مسه شم٠مظمر ُم٤م أىمؾ سمؾ ؾمٜمفل ذم أؾمٚمؿ ُم٤م ُمٕم٤مس ف

 ومل ُمّمٚمٞم٤ًمل ُم١مُمٜم٤مً  ؾمٜملم ؾمٌع يم٤من أٟمف  رد ومل اًم٘مدرل هبذا قمٜمف شم٠مظمروا وهؿ ؾمٜململ ؾمٌع ىمٌٚمٝمؿ

 قمٚمٞمف اـمٚمع ُم٤م ٕٟمف ىم٤ملا أٟمف وحيتٛمؾ وصٚمقال آُمٜمقا صمؿ ُمّمٚمٞم٤مً  أو ُم١مُمٜم٤مً  اعمدة هذه ذم همػمه  ٙمـ

 خيٗمك... ٓ سمٕمد وومٞمف
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 (:13( طمد ٨م رىمؿ )31: 1ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م )

)هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤متل رواه أسمق سمٙمر سمـ أ  ؿمدٞم٦ٌم ذم ُمًدٜمده ُمدـ 

ورواه حمٛمدد ش. ٓ  ٘مقهلد٤م ىمدٌكم»قمـ قمكم ومدذيمره وزاد:  ـمر ؼ أ  ؾمٚمٞمامن اجلٝمٞمٜمل

سمـ حيٞمدك سمدـ أ  قمٛمدر ذم ُمًدٜمده ُمدـ ـمر دؼ أ  حيٞمدكل قمدـ قمدكم سمدـ أ  ـم٤مًمد٥م 

                                                                                                                                   

 وىمد إؾمٜم٤مدهل ذم ظمٚمؾ ٕضمؾ ٓ مًْٚه، طٓقر فًدم ظِٔف حُؿ بٚفقوع حُؿ مـ ؾُٖن ىمٚم٧م:

 . ذيمرٟم٤م( سمام ُمٕمٜم٤مه فمٝمر

 :وأجٚب ؽرمهٚ بجقابغ آخريـ     

 اجل٤مئز ومٛمـ اوؾم مل ٓ صاًمّم ة ُمع اًمٜمٌل  احلد ٨م هذا ذم اعمٜمٗمل أن :اجلقاب  األول     

 اًمًٜملم: اًمًٌع ذم أؾمٚمٛمقا ىمد يم٤مٟمقا وإن ُمٕمفل  ّمٚمقا مل أهنؿ

  همػمه(  رضمؾ مًل  ّمؾ ىمد ضم٤مءت سمٕمض اًمروا ٤مت سمٚمٗمظ: )مل ٕٟمف   

 شمٙمـ مل اًمّم ة أن ٓطمتامل ُمٕمفل اًمّم ة اًمٌٕمث٦م أول ذم اوؾم م ُمـ  ٚمزم ٓ وٕٟمف  

 ومٙم٤من إذانل قمٚمٞمٝم٤ما ًمٕمدم احل٨م وىمع ىمد  ٙمـ مل اجلامقم٦م أن أو قمٚمٞمٝمؿل ىمد وضم٧ٌم

 ُمع آسمـ سمٛمٜمزًم٦م ُمٕمف ويمقٟمف اوؾم مل ىمٌؾ ُمـ ًمف عم زُمتف اظمتٞم٤مراً   ّمكم  ُمٕمف قمكم

  .اًمرضم٤مل ُمـ همػمه سمخ   أسمٞمفل

 رؾمقل أن روي اًمذي اًمتحٜم٨م هل اًمٌٕمث٦مل ىمٌؾ يم٤مٟم٧م اًمّم ة أن حيتٛمؾ أٟمف :اجلقاب افثٚأ

 ومٞمفل  تحٜم٨م يم٤من اًمذي اًمٖم٤مر ذم  ٗمٕمٚمٝم٤م يم٤من[  اًمتل اًمٕم٤ٌمدة]  هل أو  ٗمٕمٚمفل يم٤من ص ار

 ؾمٜم٦م قمنمة مخس ًمف وقمكم ص ار رؾمقل سُمٕم٨م أٟمف قمغم  ًت٘مٞمؿ وهذا ُمٕمفل  ّمكم قمكم ويم٤من

 ذًمؽ. ٟمحق أو

اًمت٤مر خا وُمٙم٤من  إمم سم٤مًمٜمٔمر اًمروا ٦م سمٙمذب ًمٚم٘مٓمع وضمف وم  روي احلد ٨م ىمد صمؿ إن هذا

 اجلٛمع وًمق سمت٠مو ؾ ُمًت٤ًمغ.
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ٌُسم٢مؾمٜم٤مده وُمتٜمف وزاد ذم آظمره: وم٘م٤مهل٤م رضمؾ وم٠مص٤مسمتف   ش.ُجن

يمدام أومد٤مد اًمدذهٌل  ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

 .ذم شمٚمخٞمّمف

 :افٌٚب ظـ أيب  ر وشِامن وأيب فٔذ افٌٍٚريودم 

(: وقمـ أ  ذر 11537( رىمؿ )141: 3ومٗمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: إن هذا أول ُمـ آُمـ   وهذا أول  صأظمذ اًمٜمٌل  :وؾمٚمامن ىم٤مٓ

ُمـ  ّم٤مومحٜمل  قم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهذا اًمّمد ؼ إيمؼمل وهذا وم٤مرو  هذه إُم٦م  ٗمر  

 ٤ٌمـمؾل وهذا  ٕمًقب اعم١مُمٜململ واعم٤مل  ٕمًقب اًمٔم٤معملم. سملم احلؼ واًم

 رواه اًمٓمؼماين واًمٌزار قمـ أ  ذر وطمده وىم٤مل ومٞمف:  أٟم٧م أول ُمـ آُمـ    . 

 واعم٤مل  ٕمًقب اًمٙمٗم٤مر . :وىم٤مل ومٞمف

 وومٞمف قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد اعمٍمي وهق وٕمٞمػ.

( 415وىمد أورد هذه اًمروا ٦م قمـ أ  ذر وؾمٚمامن: اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )

 وٟم٘مده٤م سم٘مقًمف: )سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد اعمٍميل وومٞمف وٕمػ(.

 (: )وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت(.413صمؿ ىم٤مل )

ُمؽممج٤ًم ًمإلُم٤مم قمكم ريض ار قمٜمفل  (13 :1) اًم٘مد ر وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض  

 ًٚ  سمٌٕمض صٗم٤مشمف: جٚزم

 ذي اخلٚمٗم٤مءل ز ـ احلٜمٗم٤مءل ؾمٞمد اًمٗمٝمؿل ؾمٗمٞمٜم٦م رسم٤من اًمٕمٚمؿل ُمد ٜم٦م )سم٤مب

 أ  سمـ(  قمكم) اعم١مُمٜملم أُمػم اًمرؾمقل سمِمٝم٤مدة 1واًم١ًمال واًمٚم٤ًمن اًمٕم٘مقلل اًم٘مٚم٥م

                                                             

 )واًمٚم٤ًمن اًم١ًمول(.يمذا ذم اعمّمدرل وًمٕمٚمٝم٤م:  (1)
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 ًمق هق: واًم٘م٤مئؾ " ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ " :اعمّمٓمٗمك ومٞمف اًم٘م٤مئؾ ـم٤مًم٥م

 اهلل ظٌد إٔٚ :وافَٚئؾ وىمرًال ؾمٌٕملم اًمٗم٤مىل٦م ؾمقرة شمٗمًػم ُمـ ًمٙمؿ ٕوىمرت ؿمئ٧م

 .(ـٚ ب إال بًدي يَقهلٚ ال األـز وافهديؼ رشقفف وأخق

 وممن أطلق على علً الصدٌق األكبر: المناوي 

 (5145ًمٚمحد ٨م رىمؿ ) بٚحلًـوىمد رُمز اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 

 ىمقم  ٤م " :ىم٤مل اًمذي  س آل ُم١مُمـ اًمٜمج٤مر طمٌٞم٥م :ثالثٜ افهديَقن  :وًمٗمٔمف

 أن رضم  أشم٘متٚمقن " ىم٤مل: اًمذي ومرقمقن آل ُم١مُمـ وطمزىمٞمؾ ل" اعمرؾمٚملم اشمٌٕمقا

 أؾوِٓؿ. و ق ضٚفٛ، أيب بـ وظع ل" ار ر   ٘مقل

 واحلد ٨م ضم٤مء ُمـ أيمثر ُمـ ـمر ؼ.

 سم٘مقًمف:  (415 :4)  اًمّمٖمػم اجل٤مُمع سمنمح وذطمف اعمٜم٤موي  ذم اًمتٞمًػم      

 ومرقمقن آل ُم١مُمـ ىمٞمؾ طمز صم صم٦م " اعم٤ٌمًمٖم٦م أسمٜمٞم٦م ُمـ صد ؼ مجع  "اًمّمد ٘مقن") 

 األمٜ  ذه صديؼ ؾٓق " ـم٤مًم٥م أ  سمـ وقمكم  س آل ص٤مطم٥م اًمٜمج٤مر وطمٌٞم٥م

 (.ؽري يَقهلٚ ال األـز افهديؼ إٔٚ ؿٚل وهلذا األظيؿ

 ؼبػزٗ ؼبػخ اهلل ٚسصٌٛٗ ِٚؼص١زٗ ِؼص١زّٙب:

مـ : تًمٕمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م  صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  تقمـ أ  ذر 

أضٚظْل ؾَد أضٚع اهلل، ومـ ظهٚأ ؾَد ظل اهلل، ومـ أضٚظؽ ؾَد أضٚظْل، 

 . ومـ ظهٚك ؾَد ظهٚأ
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 :رواه احل٤ميمؿ  ُمـ ـمر ٘ملم ذم ُمقوٕملم ُمـ اعمًتدرر

 صحٞمح طمد ٨م هذاوىم٤مل: )  (1317رىمؿ ) (131 :3)رواه ذم   ادقوع األول:

 .صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو (خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد

هذا ىم٤مل: و( 1311( رىمؿ )133: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اه رو ادقوع افثٚأ:

 ومل خيرضم٤مه.  لطمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد

 ٗ:ـــــــــؼٛثٝ ٌّٓ أدج

 ت( قمـ  قمامر سمـ  ٤مه 1357( رىمؿ )115: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

يٚ ظع ضقبك دـ أحٌؽ وصدق  ٘مقل ًمٕمكم:  ص ٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

 ؾٔؽ، وويؾ دـ أبٌوؽ و ـذب ؾٔؽ. 

 خيرضم٤مه.هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 اٌفبسٚق ث١ٓ اٌذك ٚاٌجبؼً:

 و ذر أ  قمدـ ( سمًدٜمده 3131رىمدؿ ) (433 :3) اًمٙمٌػم اعمٕمجؿروى اًمٓمؼماين ذم 

 منـ أول  نذا إن : )وم٘مد٤مل ت قمدكم سمٞمدد ص ار رؾمدقل أظمذ: ىم٤مٓ ؾمٚمامن قمـ

 ؾنٚروق و نذا ،األـنز افهنديؼ و نذا ،افَٔٚمٜ يقم يهٚؾحْل مـ وأول ،يب آمـ

 يًًنقب وادنٚل ،غدنٗمْا يًًنقب و نذا ،وافٌٚضؾ احلؼ بغ يٍرق مٜ، األ  ذه

 .(افيٚمل

 قمدـل ذر أ  قمدـسمًدٜمده   راومدع أ ذم ُمًدٜمد (311 :5) اًمٌدزار ُمًدٜمدوًمف ؿمد٤مهد ذم 

 منـ أول وإٔنٝ، يب آمنـ منـ أول إٔنٝ :ـم٤مًمد٥م أ  سمدـ ًمٕمدكم ىم٤مل أٟمف ص اًمٜمٌل
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 احلنؼ بنغ تٍنرق افٍنٚروق وإٔنٝ، األـز افهديؼ وإٔٝ، افَٔٚمٜ يقم يهٚؾحْل

 .افٍُٚر يًًقب وادٚل، ادٗمْغ يًًقب وإٔٝ، وافٌٚضؾ

(: )وأظمرضمف 413وىمد أورد اًمِمقيم٤مين اًمروا ٦م ذم در اًمًح٤مسم٦م وىم٤مل )

 اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت(.

هق اًمٗم٤مرو  سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾل شمدل  توقمغم أن قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

 ؿمقاهد يمثػمةل وأدًم٦م وومػمة:

 اًم٘مرآن واًم٘مرآن ُمٕمف؟! أومٚمٞمس هق اًمذي ُمع

 أوًمٞمس هق اًمذي ُمع احلؼ واحلؼ ُمٕمف؟!

 أوًمٞمس احلؼ  دور ُمٕمف طمٞم٨م دار؟!

 أوًمٞمس هق اًمذي ًمـ خيرضمٙمؿ ُمـ هدى وًمـ  دظمٚمٙمؿ ذم و ًم٦م؟!

  أوًمٞمس هق اهل٤مدي؟!

 أوًمٞمس هق اًمٕم ُم٦م اًمٙمؼمى اًمٗم٤مرىم٦م سملم اًمٜمٗم٤م  واو امن؟! 

أوًمٞمس ..أوًمٞمس..اًمخ 
(1)

. 

 

 ش٠ٓ:ــــــــا٢خمٝ ــــلبرٍٗ أش

 :افروايٚت دم  ذا ـثرة مْٓٚ

( وُمـ ـمر ٘مف 13341( رىمؿ )453: 31روى اوُم٤مم أ د ذم اعمًٜمد )

(: سمًٜمده  قمـ قمامر سمـ  ٤مه ىم٤مل: يمٜم٧م أٟم٤م وقمكم 151: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ًمٕمكم:  ٤م أسم٤م  صومٞمقُمئذ ىم٤مل رؾمقل ار  ...رومٞم٘ملم ذم همزوة ذات اًمٕمِمػمة 

                                                             

دمده٤م ُمٌثقصم٦م ذم ـمٞم٤مت سمحثٜم٤م  ت ( وهل مجٚم٦م أطم٤مد ٨م وردت ذم قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م1)

 هذا.
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عم٤م  رى قمٚمٞمف ُمـ اًمؽمابل ىم٤مل: أٓ أطمدصمٙمام سم٠مؿم٘مك اًمٜم٤مس رضمٚملم؟ ىمٚمٜم٤م:  اشمراب

سمغم  ٤م رؾمقل ارل ىم٤مل: أطمٞمٛمر صمٛمقد اًمذي قم٘مر اًمٜم٤مىم٦مل واًمذي  يسمؽ  ٤م قمكم 

 قمغم هذه  ٕمٜمل ىمرٟمف طمتك شمٌؾ ُمٜمف هذه  ٕمٜمل حلٞمتف.

هبذه  ومل خيرضم٤مه لوىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

  .ىمؿ أسم٤م شمراب :٘م٤م قمغم طمد ٨م أ  طم٤مزم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمداًمز ٤مدة إٟمام اشمٗم

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط ُمًٚمؿ.

: )وأظمرج أ د سم٘مقًمف (71: 1اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء )ىمد ذيمره٤م و

وىمد ورد ذًمؽ ُمـ طمد ٨م قمكم وصٝمٞم٥م وضم٤مسمر سمـ  ...بًْد صحٔحواحل٤ميمؿ 

 .(ؾمٛمرة وهمػمهؿ

 :رنننفٍظ آخ

أسم٤م ؾمٜم٤من  :(: سمًٜمده قمـ ز د سمـ أؾمٚمؿ أن1531( رىمؿ )3:144)ذم اعمًتدرر و

ًم٘مد  :وم٘مٚم٧م ًمف :ذم ؿمٙمقى ًمف أؿمٙم٤مه٤م ىم٤مل ت كم طمدصمف أٟمف قم٤مد قمٚمٞم٤مً اًمد 

ار ُم٤م ختقوم٧م قمغم ًمٙمٜمل و :ختقومٜم٤م قمٚمٞمؽ  ٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ؿمٙمقار هذه وم٘م٤مل

إٟمؽ  :اًمّم٤مد  اعمّمدو   ٘مقل صٕين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار  اٟمٗمز ُمٜمف

ومٞمًٞمؾ دُمٝم٤م طمتك  لؾمتيب رضسم٦م ه٤مهٜم٤م و رضسم٦م ه٤مهٜم٤م وأؿم٤مر إمم صدهمٞمف

 و ٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م أؿم٘م٤مه٤م يمام يم٤من قم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م أؿم٘مك صمٛمقد.  لختتْم٥م حلٞمتؽ

 .ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 "وأظمرضمف اًمْمٞم٤مء وٛمـ ُم٤م اظمت٤مره ُمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م ذم يمت٤مسمف

  (.734( رىمؿ )111: 4خت٤مرة )إطم٤مد ٨م اعم

 .ًمألًم٤ٌمين وراضمع اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م
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(: )أظمرج 331: 4ىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )و

 -ومذيمر احلد ٨م صمؿ ىم٤مل -قمـ قمامر سمـ  ٤مه  بًْد صحٔحأ د واحل٤ميمؿ 

بًْد رجٚفف ثَٚت إال واحدًا مْٓؿ ؾٕ٘ف مقثؼ وروى اًمٓمؼماين وأسمق  ٕمغم 

أٟمف ىم٤مل ًمف  قُم٤ًم: ُمـ أؿم٘مك إوًملم؟ ىم٤مل: اًمذي قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م  ٤م رؾمقل ارل  أيوًٚ 

 ىم٤مل: صدىم٧م. 

ىم٤مل: ومٛمـ أؿم٘مك أظمر ـ؟ ىم٤مل: ٓ قمٚمؿ زم  ٤م رؾمقل ارل ىم٤مل: اًمذي  يسمؽ 

 . فوأؿم٤مر إمم  ٤مومقظم لقمغم هذه

وددت أٟمف ىمد  : ٘مقل ٕهؾ اًمٕمرا  أي قمٜمد شمْمجره ُمٜمٝمؿ تيم٤من قمكم 

 .(اٟمٌٕم٨م أؿم٘م٤ميمؿ ومخْم٥م هذه  ٕمٜمل حلٞمتف ُمـ هذه وووع  ده قمغم ُم٘مدم رأؾمف

(: )طمد ٨م ضم٤مسمر 71: 7وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم ومتح اًم٤ٌمري  )

أظمرضمف اًمٓمؼماين وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمد ٨م قمامر سمـ  ٤مه قمٜمد أ دل  ...سمـ ؾمٛمرة 

   ٕمغم سم٢مؾمٜم٤مد ًململ وُمـ طمد ٨م صٝمٞم٥م قمٜمد اًمٓمؼماينل وقمـ قمكم ٟمٗمًف قمٜمد أ

 (.ب٘شْٚد جٔد وقمٜمد اًمٌزار

 ذٖ:ـــــــلٍغ ثبة خ١جش ٚد

( سمًدٜمده قمدـ أ  راومدع 44733( رىمدؿ )335: 13) روى اوُم٤مم أ دد ذم اعمًدٜمد

ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع قمكم طملم سمٕمثف رؾمدقل ار سمرا تدفل ومٚمدام دٟمد٤م  صُمقمم رؾمقل ار 

هيدقد ومٓمدرح شمرؾمدف ُمدـ وم٘م٤مشمٚمٝمؿ وميدسمف رضمدؾ ُمدـ   لُمـ احلّمـ ظمرج إًمٞمف أهٚمف

ومتٜم٤مول قمكم سم٤مسم٤ًم يم٤من قمٜمدد احلّمدـ ومدؽمس سمدف ٟمٗمًدفل ومٚمدؿ  دزل ذم  دده وهدق  ل ده

 ٘م٤مشمؾل طمتك ومتح ار قمٚمٞمفل صمؿ أًم٘م٤مه ُمـ  ده طملم ومرغل ومٚم٘مد رأ تٜمدل ذم ٟمٗمدر ُمٕمدل 

 ٟمجٝمد قمغم أن ٟم٘مٚم٥م ذًمؽ اًم٤ٌمب ومام ٟم٘مٚمٌف. لؾمٌٕم٦م أٟم٤م صم٤مُمٜمٝمؿ
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 ( 133: 13) رب اَ ااااربمىافكاااُ اُ اااا ذيمدددره احلدددد٤مومظ اسمددددـ طمجدددر ذم يمت٤مسمددددف 

ل أظمرضمف أ د هٙمذال واحل٤ميمؿ ذم اويمٚمٞمدؾل واًمٌٞمٝم٘مدل حديٞ حًـوىم٤مل: )هذا 

 ذم اًمدٓئؾ(.

وىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ طمجر طمد ٨م أ  راومع اًم٤ًمسمؼ وقمزاه ٓسمـ قم٤ًميمرل صمؿ 

(: )وًمٚمح٤ميمؿ ُمـ طمد ٨م ضم٤مسمر أن قمٚمٞم٤ًم  ؾ اًم٤ٌمب 173: 7ىم٤مل ذم ومتح اًم٤ٌمري )

 . سمٕمد ذًمؽ ومٚمؿ حيٛمٚمف أرسمٕمقن رضم ً   قم ظمٞمؼمل وأٟمف ضمرب

وإرسمٕملم قم٤مجلقا  ٚمفل واًمٗمر   لأن اًمًٌٕم٦م قم٤مجلقا ىمٚمٌف واجلّع بْٔٓام: 

 سملم إُمر ـ فم٤مهرل وًمق مل  ٙمـ إٓ سم٤مظمت   طم٤مل إسمٓم٤مل(.

( أٟمف اضمتٛمع قمغم 537: 1وذيمر احل٤مومظ ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )

سمـ أ د سمـ طمٜمٌؾ ذم اعمًٜمد ُمـ طمد ٨م اًم٤ٌمب ؾمٌٕمقن رضمً ل وقمزاه ًمٕمٌد ار 

 ضم٤مسمر.

 ذم وىمد ىمقاه اوُم٤مم اًمزريمٌمل ورد قمغم ُمـ زقمؿ همػمذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمتذيمرة

 وم٘م٤مل:  (133)  ص اعمِمتٝمرة إطم٤مد ٨م

  ظمٞمؼم سم٤مب  ؾ قمٜمف ار ريض قمٚمٞم٤مً  أن اًم٤ًمدس: )احلد ٨م

 اًمٜم٤مس! رقم٤مع قمـ  روى وإٟمام ًمف أصؾ ٓ احلد ٨م هذا أن )سمٕمض( اًمٕمٚمامء زقمؿ 

 ؿٚل:  ـام وفٔس

   ٘مٚمٌقه مل ؾمٌٕم٦م وأن راومع أ  قمـ ؾمػمشمف ذم إؾمح٤م  اسمـ أظمرضمف وم٘مد

 اًمدوري ظمٚمػ سمـ اهلٞمثؿ صمٜم٤م  احل٤مومظ قمكم أ  قمـ ُمٜمٝم٤م ـمر  ُمـ احل٤ميمؿ وأظمرضمف 

 ـثر ـٚن ـٚمؾ: بـ وؿٚل أمحد ،ثٌٚت أحد األ بُر اإلشامظٔع: أبق ؾٔف افَٚئؾ

 بـ أمحد ؾٔف افَٚئؾ اًمًديل ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ صمٜم٤م ىم٤مل: فُتٚبف حٚؾيًٚ  احلديٞ



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

ًٚ، ـٚن :وأبق حٚتؿ ادىغ ابـ وؿٚل بٖس، بف فٔس :صٚفح  سمـ اعمٓمٚم٥م صمٜم٤م صدوؿ

 ظِٔف وأثْك مًِؿ دم وحديثف ؾمٚمٞمؿ سمـ ًمٞم٨م صمٜم٤م لثَٜ وحئك: أمحد ؾٔف افَٚئؾ ز ٤مد

 اًم٤ٌمب  ؾ قمٚمٞم٤مً  أن ضم٤مسمر قمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر أسمق صمٜم٤م لواحد ؽر

  .رضم ً  أرسمٕمقن فٚمٛمحي ومٚمؿ ذًمؽ سمٕمد بِسُج  وأنه ظمٞمؼمل  قم

  زة سمـ إسمراهٞمؿ صمٜم٤م ضمدي صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ رواه ُم٤م وُمٜمٝم٤م: 

 ضم٤مسمر قمـ ضم٤مسمر واسمـ قمتٞمؼ أ  قمـ قمثامن سمـ طمرام قمـ حمٛمد سمـ اًمٕمز ز قمٌد صمٜم٤م

 قمٚمٞمف وم٤مضمتٛمع سم٤مٕرض  وم٠مًم٘م٤مه أسمقاسمف أطمد اضمتذب احلّمـ إمم اٟمتٝمك عم٤م قمٚمٞم٤مً  أن

 اًم٤ٌمب( أقم٤مدوا أن ضمٝمدهؿ ومٙم٤من رضم ً  ؾمٌٕمقن سمٕمده

 ؾٚئدة دم اجلّع بغ افروايٚت:

( ىمدقل 53ص )يمت٤مب اًمروو٦م اًمٜمد ٦م ًمإلُم٤مم اسمـ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مء 

اعمٕمٚم٘ملم قمغم اًمٙمت٤مب مجٕم٤ًم سملم اًمروا ٤مت ُم٤م ٟمّمف: )  ٗمٝمؿ ُمـ ؾمٞم٤م  اًمروا د٤مت أن 

أطمدمه٤م اًمذي شمرس سمدف قمدكم قمٚمٞمدف اًمًد م ٟمٗمًدف  ٘م٤مشمدؾ سمدف  قُمد٤ًم ذم اًم٘مّم٦م سم٤مسملم: 

يم٤مُمً  عم٤م اٟمٙمن شمرؾمفل ومٚمؿ  ًتٓمع اًمثامٟمٞم٦م أٟمٗم٤مر أن  ٘مٚمٌقهل وأظمر سم٤مب احلّمدـ 

 اًمذي مل  ًتٓمع أرسمٕمقن ٟمٗمرًا أن حيٛمٚمقهل وهذا هق إفمٝمر.

أو حيٛمؾ قمغم أن اًم٤ٌمب واطمدل وأن اًمثامٟمٞم٦م طم٤موًمقا ىمٚمٌفل وإرسمٕمقن طم٤موًمقا 

 .(1) ٚمفل يمام أؿم٤مر إًمٞمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح(. 

                                                             

ل سمٕمد وروده ذم روا ٤مت ُيشَتنَهسسمدون طمج٦مل وٓ  ٜمٌٖمل أن اإلخىَ ( اؾمتٜمٙمر هذا سمٕمض 1)

و ٘مر هب٤م ُمٕمتؼمةا ومٝمق ُمـ إىمدار ار شمٕم٤ممم ٕوًمٞم٤مئفل وهق داظمؾ ذم ضمٜمس اًمٙمراُم٤مت اًمتل  ثٌتٝم٤مل 

اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦مل وىمد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمذي  ٚمتزم هذا اعمًتٜمٙمر ىمقًمف ذم أواظمر يمت٤مسمف اًمٕم٘مٞمدة 
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 ش ٚاٌجشد:ــــذ ٚاٌذـــوفب٠زٗ اٌشِ

(: قمدـ قمدكم ىمد٤مل: ُمد٤م 11713( رىمدؿ )134: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

وجٓل وتٍؾ دم ظْٔل ينقم خٔنز  صرُمدت وٓ صدقم٧م ُمٜمذ ُمًح رؾمقل ار 

 . حغ أظىٚأ افرايٜ

ورضم٤مهلام رضم٤مل اًمّمحٞمح  ل)ىم٤مل اهلٞمثٛمل( رواه أسمق  ٕمغم وأ د سم٤مظمتّم٤مر 

 .وطمد ثٝم٤م ُمًت٘مٞمؿ  لهمػم أم ُمقؾمك

 (: )رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح(.413وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )

  اًمٕمامل يمٜمزاحل٤مومظ اسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي يمام ٟم٘مؾ قمٜمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم  حفصحو

 (.35133رىمؿ )

(: وقمـ قمٌد اًمر ـ سمـ أ  ًمٞمغم 11717( رىمؿ )133: 3وذم جمٛمع اًمزوائد )

ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م ذم احلر اًمِمد د وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمِمت٤مءل وظمرج 

يم٤من  صوم٘م٤مل ًمف قمكم: إن رؾمقل ار  ...قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمِمت٤مء وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمّمٞمػ

 ومٗمتحتٝمام ومام اؿمٙمٞمتٝمام  "اومتح قمٞمٜمٞمؽ  "سمٕمثٜمل وأٟم٤م أرُمد ومٌز  ذم قمٞمٜمل صمؿ ىم٤مل: 

ومام وضمدت طمراً   " افِٓؿ أ  ٛ ظْف احلر وافزد "ودقم٤م زم وم٘م٤مل:  لطمتك اًم٤ًمقم٦م

 وٓ سمرداً طمتك  قُمل هذا. 

                                                                                                                                   

 سمٙمراُم٤مت اًمتّمد ؼ :اًمًٜم٦م أهؾ أصقل وُمـ) اًمقاؾمٓمٞم٦م قمٜمد طمد ثف قمـ اًمٙمراُم٤مت وأٟمقاقمٝم٤م:

 لواعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمٕمٚمقم أٟمقاع ذم اًمٕم٤مدات ظمقار  ُمـ أ دهيؿ قمغم ار جيري وُم٤م لإوًمٞم٤مء

  .(اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم إمم ومٞمٝم٤م ُمقضمقدة وهل. .. وافتٖثرات افَدرة وإٔقاع

 ومٝمذا ُمـ أٟمقاع اًم٘مدرة واًمت٠مصمػماتل وىمد وردل ومٚمؿ آؾمتٜمٙم٤مر؟!
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)ىم٤مل اهلٞمثٛمل( رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وإؾمٜم٤مده طمًـ
(1)

. 

 (.413وواوم٘مف اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )

( سمًٜمده قمـ قمٌد اًمر ـ سمـ أ  117( رىمؿ )13: 1) سمـ ُم٤مضم٦موذم ؾمٜمـ ا

ًمفل ٕ سمٕمثـ رضمً  حي٥م ار ورؾمق: )صقل اًمٜمٌل ىم قمـ أسمٞمف سمٜمحقهل وزاد ًمٞمغم 

 قمكم وم٠مقمٓم٤مه٤م أ ٤مه.  ( ومتنم  ًمف اًمٜم٤مسل  ومٌٕم٨م إمموحيٌف ار ورؾمقًمف ًمٞمس سمٗمرار

 . ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: طمًـ

سمًٜمده قمـ قمٌد اًمر ـ سمـ أ  ( 133( رىمؿ )341: 1وذم ُمًٜمد اًمٌزار )

ومٕم٘مد ًمف اًمٚمقاء صمؿ  لدقم٤م أسم٤م سمٙمر صوم٢من رؾمقل ار  :قمكم ىم٤مل ...قمـ أسمٞمف لًمٞمغم

 لومٕم٘مد ًمف ًمقاء وم٤ًمر لطمتك إذا سمٚمغ ورضمع دقم٤م قمٛمر لوم٤ًمر سم٤مًمٜم٤مس وم٤مهنزم لسمٕمثف

حي٥م ار  ٕقمٓملم اًمرا ٦م رضم ً  :صوم٘م٤مل رؾمقل ار  لسم٤مًمٜم٤مس صمؿ رضمع ُمٜمٝمزُم٤مً 

َّ وم٠مرؾمؾ لًمٞمس سمٗمرار ل ٗمتح ار ًمف لورؾمقًمف وحيٌف ار ورؾمقًمف  لومدقم٤مين وم٠مشمٞمتف إل

ؾام  ،افِٓؿ أـٍف أمل احلر وافزد :ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمل وىم٤مل لوأٟم٤م أرُمد ٓ أسمٍم ؿمٞمئ٤مً 

 (.آ اأ حر وال برد بًد

( وىم٤مل: 315 -311: 4أورده احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم خمتٍم زوائد اًمٌزار )

 )إؾمٜم٤مده طمًـ(.

                                                             

: قمـ قمدكم ىمد٤مل(: روا ٦م قمـ ؾمق د سمـ همٗمٚم٦م 11713( رىمؿ )133: 3وذم جمٛمع اًمزوائد ) ( 1)

إمم ظمٞمؼم ىمٚم٧م: إين أرُمدد ومتٗمدؾ ذم قمٞمٜمدل ومدام  صوم٢مين يمٜم٧م ُم٘مرورًا ومٚمام سمٕمثٜمل رؾمقل ار 

 وضمدت طمرًا وٓ سمردًا وٓ رُمدت قمٞمٜم٤مي.

ىم٤مل: رأ ٧م رؾمقل ار  - ٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد  -(: وقمـ قمٌد ار 11713وومٞمف رىمؿ )

 .يمحؾ قملم قمكم سمر ٘مف ص
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( وٟم٘مؾ شمّمحٞمح اسمـ ضمر ر 33333رىمؿ ) اًمٕمامل يمٜمزوٟم٘مٚمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم 

 اًمٓمؼمي ًمف.

 ٕز فٟ اٌجٕخ:ــــــٌٗ و

ىم٤مل: ت( سمًٜمده قمـ قمكم 1343( رىمؿ )133: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 ٤م قمكم: إن ًمؽ يمٜمزًا ذم اجلٜم٦مل وإٟمؽ ذو ىمرٟمٞمٝم٤مل وم  شمتٌٕمـ  صىم٤مل زم رؾمقل ار 

 ًمٞم٧ًم ًمؽ أظمرة.وم٢من ًمؽ إومم واًمٜمٔمرة ٟمٔمرةل 

  .ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

 (.5571( رىمؿ )331: 14وصححف اسمـ طم٤ٌمن  سم٢م راده ًمف ذم  صحٞمحف )

اعم٘مدد وٛمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل اظمت٤مره٤م ذم  وأورده اًمْمٞم٤مء

 (.133( و )134( رىمؿ )113 -113: 4)  "إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة"يمت٤مسمف: 

 : إؾمٜم٤مده طمًـ.دهٞمشوىم٤مل حم٘مؼ اعمخت٤مرة اًمِمٞمخ 

( رىمؿ 133: 4وىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ختر ٩م ُمًٜمد أ د )

 (: )طمًـ ًمٖمػمه(.  1373)

ُم٤م  إلُم٤مم اًمٙم سم٤مذيًم (313: 1سمٛمٕم٤مين إظمٞم٤مر )ذم سمحر اًمٗمقائد اعمًٛمك و

  ٗمٞمد صمٌقت ذًمؽ ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمً م ومراضمع.

 ِب صجك ثؼٍُ ٚال ٠ذسن: 

احلًـ سمـ قمكم سمًٜمده قمـ ( 1713( رىمؿ )413: 3روى اوُم٤مم أ د ذم ُمًٜمده )

فَنند ؾننٚرؿُؿ رجننؾ بننٚألمس مل  وم٘مد٤مل: تأٟمدف ظمٓمدد٥م سمٕمددد ُم٘متددؾ قمددكم  ت
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 ٌٕمثدف سم٤مًمرا د٦مل  صيم٤من رؾمدقل ار  وال يدرـف اآلخرون، ،يًٌَف األوفقن بًِؿ

 ضمؼم ؾ قمـ  ٛمٞمٜمف وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ ؿمامًمف ٓ  ٜمٍم  طمتك  ٗمتح ًمف.

 ىم٤مل أ د ؿم٤ميمر ذم ىل٘مٞمؼ اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 ( 3333( رىمؿ )333: 15وصححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ذم صحٞمحف )

ل اًمِمدٞمخلم وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ىل٘مٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن: رضم٤مًمف صم٘مد٤مت رضمد٤م

 همػم هٌػمة سمـ  ر ؿ.

 ( وومْمددد٤مئؾ اًمّمدددح٤مسم٦م 1741( رىمدددؿ )417: 3ورواه أ دددد ذم اعمًدددٜمد )

فَند ؾنٚرؿُؿ رجنؾ بنٚألمس منٚ شنٌَف األوفنقن : سمٚمٗمدظ(344( رىمدؿ )513: 1)

ًمٞمٌٕمثدف و ٕمٓمٞمدف اًمرا د٦م ومد   صإن يمد٤من رؾمدقل ار  بًِؿ وال أدرـنف اآلخنرون،

سمٞمْم٤مء إٓ ؾمٌع ُم٤مئد٦م درهدؿ ُمدـ  ٜمٍم  طمتك  ٗمتح ًمفل وُم٤م شمرر ُمـ صٗمراء وٓ 

 قمٓم٤مئف يم٤من  رصده٤م خل٤مدم ٕهٚمف.

 طمًـ. ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: ىم٤مل

 وىم٤مل أ د ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

 وىم٤مل حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ويص ار قم٤ٌمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 .(4133رىمؿ ) اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦ماحلد ٨م  وطمًـ

 :صلِٚجغعٗ ِجغط إٌجٟلص ِذجٗ ِذت إٌجٟ 

 ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك ذم قمدة روا ٤مت سمٕمدة ـمر ل ٟمِمػم ًمٌٕمْمٝم٤مل ومٜم٘مقل:

 :لحديٞ أم شِّٜ

 قمـ أم ؾمٚمٛم٦م(: 11757( رىمؿ )131: 3أورد اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )

ًٚ ؾَد ) ٘مقل:  صأؿمٝمد أين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار  :ىم٤مًم٧مل مـ أحٛ ظِٔ
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ًٚ ؾَد أبٌوْل،  ومـ أحٌْل، ومـ أحٌْل ؾَد أحٛ اهلل، ومـ أبٌض ظِٔ

 .( أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل

 وظمرضمٝم٤م اهلٞمثٛمل سم٘مقًمف:  )رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ(.

( وم٘م٤مل: )وأظمرج اًمٓمؼماين 71: 1وأورده٤م اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء )

 سمًٜمد صحٞمح...(.

(: )أظمرج اًمٓمؼماين 331: 4وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م  )

 سمًٜمد طمًـ ...(.

( وىم٤مل: )رواه 1433رىمؿ ) ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦موأورده إًم٤ٌمين 

 . اعمخٚمص ذم اًمٗمقائد اعمٜمت٘م٤مه سمًٜمد صحٞمح( صمؿ ذيمر ًمف سمٕمض اًمِمقاهد

 :تحديٞ شِامن

( قمـ قمق  سمـ أ  1313( رىمؿ )111: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

قمثامن اًمٜمٝمدي ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ ًمًٚمامن: ُم٤م أؿمد طمٌؽ ًمٕمكم؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل 

ًٚ ؾَد أبٌوْلمـ  ٘مقل:  صار  ًٚ ؾَد أحٌْل، ومـ أبٌض ظِٔ  . أحٛ ظِٔ

 هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه.  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 وذم شمٕمٚمٞمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص ىم٤مل: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  وىم٤مل اعمٜم٤موي قمـ روا ٦م ؾمٚمامن هذه ذم 

 (: )وإؾمٜم٤مده طمًـ(.4:751)

( رىمؿ 57: 1اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )وصححف 

(4131.) 
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(: وقمـ ؾمٚمامن 11751( رىمؿ )173: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 .حمٌؽ حمٌل ومٌٌوؽ مٌٌيضىم٤مل ًمٕمكم:  صأن اًمٜمٌل 

 لرواه اًمٓمؼماين وومٞمف قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمق ؾ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف إزدي

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا . ورواه اًمٌزار سمٜمحقه.

 :ب حديٞ ابـ ظٌٚس
ىم٤مل: ٟمٔمر اًمٜمٌل  ب( قمـ اسمـ قم٤ٌمس 1311( رىمؿ )133: 3وذم اعمًتدرر )

يٚ ظع إٔٝ شٔد دم افدٕٔٚ شٔد دم اآلخرة، حٌٌٔؽ حٌٌٔل وحٌٌٔل إزم وم٘م٤مل:  ص

 حٌٔٛ اهلل، وظدوك ظدوي وظدوي ظدو اهلل، وافقيؾ دـ أبٌوؽ بًدي. 

 لو أسمق إزهر سم٢ممج٤مقمٝمؿ صم٘م٦م :)ىم٤مل احل٤ميمؿ:( صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

  .صحٞمح ٝمؿذا شمٗمرد اًمث٘م٦م سمحد ٨م ومٝمق قمغم أصٚمإو

عم٤م  :ؾمٛمٕم٧م أ د سمـ حيٞمك احلٚمقاين  ٘مقل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد ار اًم٘مرر  ٘مقل

ورد أسمق إزهر ُمـ صٜمٕم٤مء و ذايمر أهؾ سمٖمداد هبذا احلد ٨م أٟمٙمره حيٞمك سمـ ُمٕملم 

أ ـ هذا اًمٙمذاب اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًمذي  :ومٚمام يم٤من  قم جمٚمًف ىم٤مل ذم آظمر اعمجٚمس

ومْمحؽ  لهقذا أٟم٤م :وم٘م٤مم أسمق إزهر وم٘م٤مل ؟ ذيمر قمـ قمٌد اًمرزا  هذا احلد ٨م

يمٞمػ طمدصمؽ  :صمؿ ىم٤مل ًمف لأدٟم٤مهسمف ووم٘مر لىمٞم٤مُمف ذم اعمجٚمسحيٞمك سمـ ُمٕملم ُمـ ىمقًمف و

ؿ  ٤م أسم٤م زيمر ٤م أين ىمدُم٧م صٜمٕم٤مء قمٚما :وم٘م٤مل ؟مل حيدث سمف همػمرقمٌد اًمرزا  هبذا و

أٟم٤م قمٚمٞمؾ ومٚمام وصٚم٧م إًمٞمف ومخرضم٧م إًمٞمف و لقمٌد اًمرزا  هم٤مئ٥م ذم ىمر ٦م ًمف سمٕمٞمدةو

ومٚمام  لاٟمٍموم٧م ُمٕمف إمم صٜمٕم٤مءويمت٧ٌم قمٜمف و لؾم٠مًمٜمل قمـ أُمر ظمراؾم٤من ومحدصمتف هب٤م

 لىمد وضم٥م قمكم طم٘مؽ وم٠مٟم٤م أطمدصمؽ سمحد ٨م مل  ًٛمٕمف ُمٜمل همػمر :ودقمتف ىم٤مل زم

 . اقمتذر إًمٞمفومّمدىمف حيٞمك سمـ ُمٕملم و ار هبذا احلد ٨م ًمٗمٔم٤مً ومحدصمٜمل و
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إذا أسمق إزهر سم٢ممج٤مقمٝمؿ صم٘م٦م وو لصحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 . شمٗمرد اًمث٘م٦م سمحد ٨م ومٝمق قمغم أصٚمٝمؿ صحٞمح

رىمؿ  (314 :4) اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾواحلد ٨م رواه أ ْم٤ًم أ د سمـ طمٜمٌؾ ذم 

... ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم ممإ ص اًمٜمٌل سمٕمثٜمل: ىم٤مل قم٤ٌمس سمـا قمـ ( سمًٜمده 1134)

 ومذيمر احلد ٨م سمٛمثؾ روا ٦م اعمًتدرر.

 وىم٤مل حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس: )رضم٤مل اوؾمٜم٤مد صم٘م٤مت(.

 ٚ ورد دم  فؽ: نننومم 

 :تراؾعحديٞ أيب 
(: وقمـ أ  راومع 11737( رىمؿ )171: 3ُم٤م ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

أُمػمًا قمغم اًمٞمٛمـل وظمرج ُمٕمف رضمؾ ُمـ أؾمٚمؿ  قمٚمٞم٤مً  صسمٕم٨م رؾمقل ار  :ىم٤مل

 ٘م٤مل ًمف: قمٛمرو سمـ ؿم٤مس إؾمٚمٛمل ومرضمع وهق  ذم قمٚمٞم٤ًم و ِمٙمقهل ومٌٕم٨م إًمٞمف 

اظم٠ًم  ٤م قمٛمرو هؾ رأ ٧م ُمـ قمكم ضمقرًا ذم طمٙمٛمف أو  " :وم٘م٤مل صرؾمقل ار 

 . "ومٕم م شم٘مقل اًمذي سمٚمٖمٜمل؟  " :اًمٚمٝمؿ ٓل ىم٤مل :ىم٤مل "أصمرة ذم ىمًٛمف؟ 

طمتك قمر  ذًمؽ ذم  صومٖمْم٥م رؾمقل ار  :ٓ أُمٚمؽل ىم٤مل ٦مسمٖمْم :ىم٤مل

ومـ أبٌوْل ؾَد أبٌض اهلل، ومـ  ،مـ أبٌوف ؾَد أبٌوْل " :وضمٝمف صمؿ ىم٤مل

رواه اًمٌزار وومٞمف رضم٤مل   " حٌْل ؾَد أحٛ اهلل تًٚػأحٌف ؾَد أحٌْل، ومـ أ

 وصم٘مقا قمغم وٕمٗمٝمؿ.

(: 11( رىمؿ )3وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ إصمػم ذم  ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م )ص 

)وىمد روي ُمـ همػم وضمف قمـ أم ؾمٚمٛم٦مل وورد أ ْم٤مً ُمـ طمد ثٝم٤م وطمد ٨م أ  

 (.ـذب مـ زظؿ إٔف حيٌْل ويٌٌوؽىم٤مل ًمٕمكم:  صؾمٕمٞمد وضم٤مسمر أٟمف 
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اسمـ إصمػم ٓ  ٜم٘مؾ ذم يمت٤مسمف هذا إٓ ُم٤م شمقاشمر ُمـ اًمروا ٤مت أو صح واحل٤مومظ 

 أو طمًـل يمام سح سمذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف.

  :ص ِذ١بٖ ِّٚبرٗ ِغ إٌجٟ

( 11353( رىمؿ )113: 3ىم٤مل اوُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

ظع أبؼ يٚ  ٘مقل ًمٕمكم:  صقمـ ذاطمٞمؾ سمـ ُمرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

 رواه اًمٓمؼماينل وإؾمٜم٤مده طمًـ.. حٔٚتؽ مًل، ومقتؽ مًل

 :ٗــــــــشآْ ِؼـــشآْ ٚاٌمــــِغ اٌم

سمًٜمده (: 1343( رىمؿ )131: 3)قمغم اًمّمحٞمحلم  روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر 

ظع مع افَرآن  ٘مقل:  صؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار  ىم٤مًم٧م:لأم ؾمٚمٛم٦م قمـ 

 .فـ يتٍرؿٚ حتك يردا ظع احلقض ،افَرآن مع ظعو

 هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد و أسمق ؾمٕمٞمد اًمتٞمٛمل هق قم٘مٞمّم٤مء صم٘م٦م ُم٠مُمقن 

 ومل خيرضم٤مه. 

 . ؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمحوقمٚم
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 فٟ اٌجٕخ:لص ِغ إٌجٟ

( رىمؿ 113: 3ىم٤مل اوُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 ﴾ الفؤَ فقَثِنيَ عَشِريَرَكَ ًَأًَآِرْ ﴿وقمـ قمكم ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أ ٦م: )(: 11335)

ُمـ أهؾ سمٞمتف وم٤مضمتٛمع ًمف صم صمقن رضمً  وم٠ميمٚمقا  صىم٤مل: مجع رؾمقل ار 

مـ يوّـ ظْل ديْل ومقاظٔدي ويُقن مًل دم  " :وم٘م٤مل هلؿ :ىم٤ملل وذسمقا

 . " ؟اجلْٜ ويُقن خٍِٔتل دم أ ع

 ؟ ٤م رؾمقل ار أٟم٧م يمٜم٧م سمحرًا ُمـ  ٘مقم هبذا :وم٘م٤مل رضمؾ مل  ًٛمف ذ ؽ

 صمؿ ىم٤مل ٔظمر: ومٕمرض ذًمؽ قمغم أهؾ سمٞمتف وم٘م٤مل قمكم: أٟم٤م.  :ىم٤مل

وىمد شم٘مدُم٧م هلذا احلد ٨م ـمر  ذم قم ُم٦م اًمٜمٌقة  ،وإشْٚده جٔدرواه أ د  

 .ذم آ تف ذم اًمٓمٕم٤مم(

 (.414) وواوم٘مف اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م

وأورده اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد وٛمـ إطم٤مد ٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل اظمت٤مره٤م ذم يمت٤مسمف 

 (.511رىمؿ ) (131: 4)إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة 

 يمٜمزوصححف احل٤مومظ اسمـ ضمر ر اًمٓمؼمي يمام ٟم٘مؾ قمٜمف اعمت٘مل اهلٜمدي ذم 

 .(33113رىمؿ )  اًمٕمامل

وعمْم٤مُملم هذا احلد ٨م ؿمقاهد يمثػمة ُمٜمثقرة ذم هذا اًمٌح٨مل ًمٙمٜمل أيمتٗمل 

 دم مُٚن واحد مع افٌْل)سم٤موؿم٤مرة عم٤م أوردٟم٤مه وٛمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين ىل٧م قمٜمقان: 

 (.ص يَيض ديـ افٌْل( وعم٤م ؾمٜمقرده ذم أواظمر هذا اًم٤ٌمب ىل٧م قمٜمقان: )ص
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 :ػ١ٍّٙب اٌضالَ ِؼٗ ١ِىبئ١ً ٚججشائ١ً

احلًـ سمـ قمكم  سمًٜمده قمـ( 1713( رىمؿ )413: 3روى اوُم٤مم أ د ذم ُمًٜمده )

ًم٘مد وم٤مرىمٙمؿ رضمؾ  وم٘م٤مل:تذم ظمٓم٦ٌم ًمف سمٕمد ُم٘متؾ أُمػم اعم١مُمٜملمت

 ٌٕمثف  صسم٤مُٕمس مل  ًٌ٘مف إوًمقن سمٕمٚمؿ وٓ  دريمف أظمرونل يم٤من رؾمقل ار 

 . ٓ  ٜمٍم  طمتك  ٗمتح ًمف جزيؾ ظـ ئّْف ومُٔٚئٔؾ ظـ صامففسم٤مًمرا ٦مل 

 وىم٤مل أ د ؿم٤ميمر ذم ىل٘مٞمؼ اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 ( 3333( رىمؿ )333: 15وصححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ذم صحٞمحف )

وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ىل٘مٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل 

 اًمِمٞمخلم همػم هٌػمة سمـ  ر ؿ.

 .(4133رىمؿ ) وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م

 ٛس ٌٗ:ــــــِغف

( قمـ قمكم 1371( رىمؿ )113: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )

 ٤م قمكم أٓ أقمٚمٛمؽ يمٚمامت إن ىمٚمتٝمـ همٗمر ار  :صىم٤مل زم رؾمقل ار  :ىم٤مل ت

 لٓ إًمف إٓ ار احلٚمٞمؿ اًمٙمر ؿ لًمؽ قمغم أٟمف ُمٖمٗمقر ًمؽ ٓ إًمف إٓ ار اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ

  .ٕم٤معملماحلٛمد ر رب اًمو لؾمٌح٤من ار رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ

  .هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: 

ل وواوم٘مف ًمٌخ٤مري وُمًٚمؿوقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط ا

 اًمِمٞمخ أ د ؿم٤ميمر.

 ( 371: 15وصححف اوُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ًمف ذم صحٞمحف )

 (.3343رىمؿ )

 وىم٤مل حم٘مؼ اسمـ طم٤ٌمن ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمد ٨م صحٞمح.
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اًمّمحٞمح٦م اًمتك اظمت٤مره٤م ذم يمت٤مسمف  ورده اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ذم إطم٤مد ٨موأ

 (.351( و )313( رىمؿ )471 -433: 4)  "ٕطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة"ا

 ذم ىل٘مٞم٘مف ًمٚمْمٞم٤مء: إؾمٜم٤مده صحٞمح. دهٞمشوىم٤مل اًمِمٞمخ 

 بد ٚال٠زٗ:ـــــِٓ ثشو

 (1314( رىمؿ )133: 3روى اوُم٤مم احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم ) 

مـ يريد أن حئك : صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  تأرىمؿ  قمـ ز د سمـ سمًٜمده

حٔٚيت ويّقت مقيت ويًُـ جْٜ اخلِد افتل وظدأ ريب ؾِٔتقل ظع بـ أيب 

  .ؾٕ٘ف فـ خيرجُؿ مـ  دى و فـ يدخُِؿ دم والفٜ ،ضٚفٛ

 .ومل خيرضم٤مههذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

دوٚمغ  ذا احلديٞ فٔس دم موّقن احلديٞ مٚ يُْر فق إٔهٍْٚ، بؾ و

 صقا د:

ومألن قمٚمٞم٤ًم حمٞم٤مه ومم٤مشمف ُمع  (مـ يريد أن حئك حٔٚيت ويّقت مقيتوم٠مُم٤م ىمقًمف: )

 يمام ؾمٌؼ ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمٜم٤مو ـ. ص اًمٜمٌل

( ومألن طمٌف إ امن وسمٖمْمف ويًُـ جْٜ اخلِد افتل وظدأ ريبوأمٚ ؿقفف: )

 سم٤مجلٜم٦م سمؾ هق ُمـ ؾم٤مدات اجلٜم٦م وُمـ أطم٥م ىمقُم٤ًم طمنم ُمٕمٝمؿ. ٟمٗم٤م ل وٕٟمف ُمٌنم

(  ومراضمع ُم٤م ؾٕ٘ف فـ خيرجُؿ مـ  دى و فـ يدخُِؿ دم والفٜوأُم٤م ىمقًمف: )

 ( وٟمحق ذًمؽ.مع افَرآن وافَرآن مًف( وقمٜمقان: )احلؼ مًفذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان )
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 :ص ِٓ فبسلٗ فبسق إٌجٟ

( سمًٜمده قمـ أ  ذر ىم٤مل: ىم٤مل 1341( رىمؿ )133: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 ًمٕمكم:   ٤م قمكم ُمـ وم٤مرىمٜمل وم٤مر  ار وُمـ وم٤مرىمؽ  ٤م قمكم وم٤مرىمٜمل.  صرؾمقل ار 

  .ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اوؾمٜم٤مد 

( وىم٤مل: 11771( رىمؿ )131: 3اوُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ) وأورده

 ذم ومٞمض اًم٘مد ر. َاهلٞمثٛمل ُوأىمر اعمٜم٤موي ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(.)رواه اًمٌزار 

 ودم افٌٚب روايٚت أخرى ظـ بريدة وابـ ظّر:

 : تؾٖمٚ روايٜ بريدة

ومرواه٤م اًمٓمؼماين ذم إوؾمطل وىمد أورده٤م اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع       

 صقمـ سمر دة ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل ار : سم٘مقًمف (11733(رىمؿ )174: 3اًمٗمقائد )

 :فننننننننوؾٔ لاًمقًمٞمد سمـأُمػمًا قمغم اًمٞمٛمـ وسمٕم٨م ظم٤مًمد  قمٚمٞم٤مً 

ظمرج ُمٖمْم٤ًٌم وم٘م٤مل:  ُم٤م سم٤مل أىمقام  ٜمت٘مّمقن قمٚمٞم٤ًم؟ ُمـ شمٜم٘مص قمٚمٞم٤مً  صأن اًمٜمٌل 

وم٘مد شمٜم٘مّمٜملل وُمـ وم٤مر  قمٚمٞم٤ًم وم٘مد وم٤مرىمٜملل إن قمٚمٞم٤ًم ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمفل ظمٚمؼ ُمـ 

ـمٞمٜمتل وظمٚم٘م٧م ُمـ ـمٞمٜم٦م إسمراهٞمؿ وأٟم٤م أومْمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ ذر ٦م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض 

 وار ؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ. 

 .؟اًمتل أظمذ وأٟمف وًمٞمٙمؿ سمٕمدي ر ٦م ٤م سمر دة أُم٤م قمٚمٛم٧م أن ًمٕمكم أيمثر ُمـ اجل٤م

  ٤م رؾمقل ار سم٤مًمّمح٦ٌم إٓ سمًٓم٧م  در وم٤ٌم ٕمتٜمل قمغم اوؾم م ضمد دًا   :وم٘مٚم٧م

 ىم٤مل: ومام وم٤مرىمتف طمتك سم٤م ٕمتف قمغم اوؾم م. 

وطمًلم  لىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف مج٤مقم٦م مل أقمرومٝمؿ    

 إؿم٘مر وٕمٗمف اجلٛمٝمقر ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن.
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 :فؼٍٟ ِٛالٖ اٌٍُٙ ٚاي ِٓ ٚاالٖ ٚػبد ِٓ ػبداٖ ِٓ وٕذ ِٛالٖ

هذا احلد ٨م ُمـ مجٚم٦م إطم٤مد ٨م اًمتل ضم٤مءت سمٓمر  يمثػمة ضمدًال وىمد اؾمتققم٧ٌم 

ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف ذم سمح٨م يمتٌتف ىمٌؾ سمْمع ؾمٜملم سمٕمٜمقان: إسمح٤مث اعمٜمت٘م٤مه سمدراؾم٦م 

 "طمد ٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه

سم٤مًمدراؾم٦م اوؾمٜم٤مد ٦مل وىمد ىمًٛمتف  ٤مً وىمد يم٤من اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٌح٨م ظم٤مص

 ا تا ية: املباحالسمح٥ًم أًمٗم٤مظ احلد ٨م إمم

وهذا هق اًمٚمٗمظ إيمثر  "ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه "ًمٗمظ  :املبفالاألو 

روا ٦مل وًم٘مد ضم٤مء ُمرو ٤ًم قمـ ىمراسم٦م صم صملم صح٤مسمٞم٤ًمل طمتك ًم٘مد ىمٓمع سمّمدوره 

 همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ.

 "ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداهاًمٚمٝمؿ وال  "ز ٤مدة: املبفالا ثاني:

 وىمد ظمرضم٧م هذا اًمٚمٗمظ  ُمـ ـمر ؼ صمامٟمٞم٦م قمنم صح٤مسمٞم٤ًم.

 "واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه واظمذل ُمـ ظمذًمف":ز ٤مدة املبفالا ثا ا:

وىمد ظمرضم٧م هذا اًمٚمٗمظ ُمـ مخس ـمر 
(1)

. 

                                                             

وىمددد أورد اًمْمددٞم٤مء هددذه اًمروا دد٦م وددٛمـ إطم٤مد دد٨م اًمّمددحٞمح٦م اًمتددل اظمت٤مرهدد٤م ذم يمت٤مسمددف ( 1)

( سمًٜمده قمـ قمٌداًمر ـ سمـ أ  ًمدٞمغم أٟمدف ؿمدٝمد  351( رىمؿ )313: 1إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة)

وؿمٝمده  قم همد ر ظمدؿ إٓ ىمد٤مم  صقمٚمٞم٤ًم ذم اًمرطم٦ٌم ىم٤مل: أٟمِمد ار رضمً  ؾمٛمع رؾمقل ار 

صمٜم٤م قمنم رضمً  وم٘م٤مًمقا: ىمد رأ ٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه طمٞم٨م أظمدذ سمٞمدده وٓ  ٘مقم إٓ ُمـ ىمد رآهل وم٘م٤مم ا

وم٘مد٤مم  افِٓؿ وال مـ وااله، وظٚد مـ ظٚداه، وإك مـ ٕكنه، واخنذل منـ خذفنف،  ٘مقل:

 ←إمم صم صم٦م مل  ٘مقُمقا ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ وم٠مص٤مسمتٝمؿ دقمقشمف. 
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 "وأطم٥م ُمـ أطمٌف وأسمٖمض ُمـ أسمٖمْمف "ز ٤مدة:  املبفالا رابع:

 وىمد ظمرضمتٝم٤م ُمـ صم ث ـمر .

 ؾمٌؼ وهمػمه ذم اًمٌح٨م اعمِم٤مر إًمٞمف. وىمد ومّمٚم٧م اًمٙم م قمغم ُم٤م

 مـ أؿقال احلٍٚظ دم مُٕٜٚ احلديٞ ومتٕٚتف:ٍ وأصر  ْٚ إػ ٕزر

 ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل يمام ٟم٘مؾ قمٜمف شمٚمٛمٞمذه اسمـ يمثػم ذم اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م

(: )ىم٤مل411: 5) 
(1)

وصدر احلد ٨م:
(2)

ىم٤مًمفل  صُمتقاشمر أشمٞم٘مـ أن رؾمقل ار  

وأُم٤م اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه ومز ٤مدة ىمق ٦م اوؾمٜم٤مد( 
(3)

. 

                                                                                                                                   

( سمًٜمده سمٚمٗمظ: اًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد 1144( رىمؿ )533: 4وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ) ←

 قم٤مداه واٟمٍم ُمـ ٟمٍمه وأطم٥م ُمـ أطمٌفل ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: أو ىم٤مل: أسمٖمض ُمـ أسمٖمْمف. ُمـ

 وىم٤مل حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ اًمِمٞمخ ويص ار:  )إؾمٜم٤مده طمًـ ًمٖمػمه(.

  ٕمٜمل ؿمٞمخف اًمذهٌل ( 1)

 ."ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه " ٕمٜمل ًمٗمظ: ( 4)

سمـ أرىمؿ  سمٚمٗمظ: أًمًتؿ (  سمًٜمد أ د روا ٦م ز د 414: 5ؾم٤م  اسمـ يمثػم ذم اًمٌدا ٦م واًمٜمٝم٤م ٦م ) ( 3)

ٝ  شمٕمٚمٛمقن أو أًمًتؿ شمِمٝمدون أين أومم سمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف؟ ىم٤مًمقا: سمغم ىم٤مل: ؾّـ ـْ

ًٚ مقاله، افِٓؿ وال مـ وااله وظٚد مـ ظٚداه  ـ مقاله ؾ٘ن ظِٔ صمؿ رواه أ د قمـ همٜمدر قم

ـ أرىمؿ  إمم ىمقًمف: ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه.   ؿمٕم٦ٌم قمـ ُمٞمٛمقن أ  قمٌد ار قمـ ز د سم

ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ وال ُمـ  صل ُمٞمٛمقن: طمدصمٜمل سمٕمض اًم٘مقم قمـ ز د أن رؾمقل ار ىم٤م

  وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه

 ← صمؿ طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: )وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمدل رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمًٜمـ(.
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(: ) وأُم٤م طمد ٨م ُمـ يمٜم٧م  71: 7وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري )

ُمقٓه ومٕمكم ُمقٓه وم٘مد أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وهق يمثػم اًمٓمر  ضمدًال وىمد 

 اؾمتققمٌٝم٤م اسمـ قم٘مدة ذم يمت٤مب ُمٗمردل ويمثػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م صح٤مح وطم٤ًمن(.

 (:3ذم يمت٤مسمف ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م  )صوىم٤مل احل٤مومظ ؿمٛمس اًمد ـ اجلزري 

                                                                                                                                   

( سمًٜمده قمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ 553( رىمؿ )313: 1وذم إطم٤مد ٨م اعمخت٤مرة ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد ) ←

اًمٜم٤مس ذم اًمرطم٦ٌمل صمؿ ىم٤مل: أٟمِمد سم٤مر يمؾ اُمرئ ُمًٚمؿ ؾمٛمع  تىم٤مل: مجع قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م 

ؾَٚم ٕٚس  ٘مقل  قم همد ر ظمؿ ُم٤م ىم٤مل وم٘م٤مم إًمٞمف سمٕمض اًمٜم٤مسل ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ:  صرؾمقل ار 

طملم أظمذ سمٞمدهل وم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس: أشمٕمٚمٛمقن أين أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ  ـثر ؾنٓدوا

 ا مقاله افِٓؿ وال مـ وااله وظٚد مـ ظٚداه. مـ ـْٝ مقاله ؾٓذ ٤م رؾمقل ارل ىم٤مل: 

ىم٤مل: ومخرضم٧م يم٠من ذم ٟمٗمز ؿمٞمئ٤ًمل ومٚم٘مٞم٧م ز د سمـ أرىمؿ وم٘مٚم٧م ًمف: إين ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم  ٘مقل 

  ٘مقل ذًمؽ ًمف.  صيمذا ويمذال ىم٤مل: ومام شمٜمٙمر ىمد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

 ش: )إؾمٜم٤مده طمًـ (.ٞموىم٤مل اعمح٘مؼ قمٌد اعمٚمؽ اًمده

وىم٤مل حم٘مؼ  (3331( رىمؿ )375: 15صحٞمحف )وصححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ًمف ذم 

  صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده طمًـ.

اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم يمت٤مسمف  -قمـ أ د ذم ُمًٜمده  -وأورد روا ٦م أ  اًمٓمٗمٞمؾ هذه  

  ( وىم٤مل: )صحٞمح ًمِمقاهده(.143 -144اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

مـ ـْٝ مقاله ؾٓذا مقاله افِٓؿ ا ٤مت سمٚمٗمظ: وروى اوُم٤مم أ د ذم اًمٗمْم٤مئؾ قمدة رو 

 وال مـ وااله وظٚد مـ ظٚداه.

 وصحح حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ: أؾم٤مٟمٞمد يمثػم ُمٜمٝم٤مل ومراضمع.

 ٓ اوؾمٜم٤مد صحٞمح احلد ٨م وىم٤مل: )ومٝمذا( 13 :5)  أصم٤مر ُمِمٙمؾ ورواه٤م اًمٓمح٤موي ذم ذح

 ومٞمف(. رواشمف ُمـ أطمد ذم ٕطمد ـمٕمـ



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

ل شمقاشمر قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمل )هذا طمد ٨م طمًـ صحٞمح ُمـ وضمقه يمثػمة

ٓ قمؼمة سمٛمـ ه اجلؿ اًمٖمٗمػم قمـ اجلؿ اًمٖمٗمػمل ول رواصاًمٜمٌل  هق  تقاشمر قمـو

طم٤مول شمْمٕمٞمٗمف ممـ ٓ اـم ع ًمف ذم هذا اًمٕمٚمؿل وم٘مد ورد ُمرومققم٤مً قمـ أ  سمٙمرل 

وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مبل وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمدارل واًمزسمػم سمـ اًمٕمقامل وؾمٕمد سمـ أ  

وىم٤مصل وقمٌداًمر ـ سمـ قمق ل و اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌداًمٓمٚم٥مل و ز د سمـ أرىمؿ واًمؼماء 

ل و أ  ؾمٕمٞمد اخلدريل وضم٤مسمر سمـ سمـ قم٤مزبل و سمر دة سمـ احلّمٞم٥مل و أ  هر رة

قمٌدارل و قمٌدار سمـ اًمٕم٤ٌمسل و طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدةل و قمٌدار سمـ ُمًٕمقدل وقمٛمران 

سمـ احلّململ وقمٌدار سمـ قمٛمرل و قمامر سمـ  ٤مهل و أ  ذر اًمٖمٗم٤مريل وؾمٚمامن 

اًمٗم٤مردل و أؾمٕمد سمـ زرارةل وظمز ٛم٦م سمـ صم٤مسم٧مل و أ  أ قب إٟمّم٤مريل وؾمٝمؾ 

٦م سمـ اًمٞمامنل و ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدبل و ز د سمـ صم٤مسم٧م وأٟمس سمـ سمـ طمٜمٞمػل و طمذ ٗم

صح ظـ مجٚظٜ مْٓؿ مـ و ُم٤مًمؽل وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان ار قمٚمٞمٝمؿل

(  قم همد ر صو صم٧ٌم أ ْم٤ًم أن هذا اًم٘مقل يم٤من ُمٜمف ) حيهؾ افَىع بخز ؿ،

 (.ظمؿ

(: )ُمـ يمٜم٧م 4531( رىمؿ )1533: 4وىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤مء )

 .هُمقٓه ومٕمكم ُمقٓ

رواه اًمٓمؼماين وأ د واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة قمـ ز دد سمدـ أرىمدؿ وقمدكم وصم صمدلم 

 ؾٚحلننديٞ متننقاتر  لُمددـ اًمّمددح٤مسم٦م سمٚمٗمددظ اًمٚمٝمددؿ وال ُمددـ وآه وقمدد٤مد ُمددـ قمدد٤مداه

 (.أو منٓقر

وىمد خلص ـمرىمف اًمِمدٞمخ اًمّمد٤محلل ذم ؾمدٌؾ اهلددى واًمرؿمد٤مد ذم ؾمدػمة ظمدػم 

 ( سم٘مقًمف:431: 11اًمٕم٤ٌمد )
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 .وروى اوُم٤مم أ د واحل٤ميمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس      - 

 .واسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم واوُم٤مم أ د قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ سمر دة -

 .قمـ اًمؼماء سمـ ُم٤مضم٦مواوُم٤مم أ د وا  -

 .واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ ضمر ر  -

 .بوأسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ ضمٜمد  -

 .واسمـ ىم٤مٟمع قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة  -

واًمٜم٤ًمئل واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  -طمًـ همر ٥م  :وىم٤مل –واًمؽمُمذي   -

 واًمْمٞم٤مء قمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ قمـ ز د سمـ أرىمؿ.

 .واًمٓمؼماين قمـ طمذ ٗم٦م سمـ أؾمٞمد اًمٖمٗم٤مري  -

 .واًمٓمؼماين واًمْمٞم٤مء قمـ أ  أ قب ومجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م     -

 .واسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم واسمـ أ  قم٤مصؿ واًمْمٞم٤مء قمـ ؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص  -

 .واًمِمػمازي ذم إًم٘م٤مب قمـ قمٛمر  -

 .واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ ُم٤مًمؽ سمـ احلق رث  -

 .وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م قمـ حيٞمك سمـ ضمٕمدة قمـ ز د سمـ أرىمؿ  -

قمـ طمٌٞم٥م سمـ سمد ؾ سمـ ورىم٤مءل وىمٞمس  -واسمـ قمت٦ٌم ذم يمت٤مب اعمقآة   -

 .سمـ صم٤مسم٧مل وز د سمـ ذاطمٞمؾ آٟمّم٤مري

 .واوُم٤مم أ د قمـ قمكم وصم صم٦م قمنم رضم ً   -

 .ر واحل٤ميمؿ واسمـ قم٤ًميمر قمـ قمكم وـمٚمح٦مواسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم قمـ ضم٤مسم  -

واًمْمٞم٤مء قمـ قمكم وز د سمـ  "اًمٙمٌػم  "واوُم٤مم أ د واًمٓمؼماين ذم   -

 .إرىمؿ وصم صملم رضمً  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
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 .قمـ ؾمٕمد "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  "وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم   -

 .واخلٓمٞم٥م قمـ أٟمس  -

 قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة وز د سمـ أرىمؿ ُمٕم٤ًمل وطمٌٌم  -واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم    -    

 .سمـ ضمٜم٤مدة           

واسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم واوُم٤مم أ د واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ واًمْمٞم٤مء قمـ   -

 .سمر دة

 .سمـ ُمرة٤مئل قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م قمـ قمٛمرو واًمٜمً  -

قمـ  قٟمس سمـ أرىمؿ ُمـ ـمر   وقمٌد ار اسمـ اوُم٤مم أ د قمـ اًم٘مقار ري  -

صحٞمح٦م قمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ قمـ ز د سمـ أرىمؿل قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م ]...[ 

 .سمٜم٧م ؾمٕمدل وقمـ اًمؼماء وأسمق أؾمٞمد واًمٌجكم وؾمٕمد

 .واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ أ  اًمٓمٗمٞمؾ قمـ ز د سمـ أرىمؿ  -

 .واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ اسمـ قمٛمر  -

 .ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمنم رضم ً  لاسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم قمـ أ  هر رةل واصمٜمو  -

 "وذم ًمٗمظ  "ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه  "دقم٤م ًمٕمكم وم٘م٤مل:   ص أن رؾمقل ار  -

وذم  "ومٝمذا  "وذم ًمٗمظ  "وًمٞمفل ومٕمكم  "وذم ًمٗمظ:  "اًمٚمٝمؿ ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه 

إن ار وزم  "وذم ًمٗمظ  "ومٝمذا وًمٞمف  "وذم ًمٗمظ  "وم٢من هذا ُمقٓه  "ًمٗمظ 

إن ار ُمقٓي وأٟم٤م وزم يمؾ  "وذم ًمٗمظ:  "اعم١مُمٜململ وُمـ يمٜم٧م وًمٞمف 

 "إين وًمٞمٙمؿ وهذا وًمٞمل  "وذم ًمٗمظ  "ٝمذا وًمٞمف ُم١مُمـل ُمـ يمٜم٧م وًمٞمف وم

 "وذم ًمٗمظ  "ٕم٤مد ُمـ قم٤مداه واعم١مدي قمٜملل وإن ار ُمقال ُمـ وآهل وُم

وال ُمـ وآهل وقم٤مد ُمـ قم٤مداهل وأطم٥م ُمـ أطمٌفل وأسمٖمض ُمـ  اًمٚمٝمؿ 
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واظمذل ُمـ ظمذًمفل واٟمٍم ُمـ ٟمٍمهل وأقمـ ُمـ  "وذم ًمٗمظ  "أسمٖمْمف 

 (."أقم٤مٟمف 

ٛمـ إطم٤مد ٨م اعمتقاشمرة ذم يمت٤مسمف ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ذم احلد ٨م وىمد أورده اًمٙمت٤مين و     

وممـ سح سمتقاشمره أ ْم٤ًم اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم ٟم٘مً  قمـ اًمًٞمقـمل اعمتقاشمرل وىم٤مل: )

 (.وؿم٤مرح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م

وأورده اًمًٞمقـمل وٛمـ يمت٤مسمف إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة ذم إطم٤مد ٨م اعمتقاشمرة رىمؿ 

(111). 

 415ص  ذم إطم٤مد ٨م اعمتقاشمرة اعمتٜم٤مصمرةواًمزسمٞمدي ذم ًم٘مط اًممًمئ    

: ( سمٚمٗمظ1751طمد ٨م رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م وىمد أورده إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م      

وأـم٤مل ذم   "قم٤مداه ُمـ قم٤مد و وآهل ُمـ وال اًمٚمٝمؿ ُمقٓهل ومٕمكم ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ"

 سمؾ لبنىريف صحٔح طمد ٨م اًمؽممج٦م أن طمد ٨م اًم٘مقل خترجيف صمؿ ىم٤مل: )ومجٚم٦م

 ُمٜمٝم٤م ذيمرت وُم٤م ـمرىمفل و أؾم٤مٟمٞمده شمتٌع عمـ فمٝمر يمام ص قمٜمف متقاتر ُمٜمف إول

  يمٗم٤م ٦م(.

 وؿد أفػ دم مجع ضرؿف ؽر واحد مـ األئّٜ، مْٓؿ:

 اًمٌدا ٦ماسمـ ضمر ر اًمٓمؼميل وىمد أصمٌتف قمٜمف همػم واطمدل ُمٜمٝمؿ اسمـ يمثػم ذم     -

 همد ر أطم٤مد ٨م ومٞمف مجع يمت٤مسم٤مً  ًمف رأ ٧م وىمدسم٘مقًمف: ) (117 :11) واًمٜمٝم٤م ٦م

 إًمٞمف وٟم٥ًم لاًمٓمػم طمد ٨م ـمر ؼ ومٞمف مجع ونتابًا لوخٛملم جمٚمد ـ ذم ظمؿ

 لهمًٚمٝمام  قضم٥م ٓ وأٟمف لاًمقوقء ذم اًم٘مدُملم ُمًح سمجقاز  ٘مقل يم٤من أٟمف
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 أطمدمه٤م اصمٜم٤من ضمر ر اسمـ أن  زقمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء ومٛمـ لهذا قمٜمف اؿمتٝمر وىمد

 (.1)(اًمّمٗم٤مت هذه قمـ هذا ضمٕمٗمر أسم٤م و ٜمزهقن لذًمؽ  ٜم٥ًم ًمٞمفإو ؿمٞمٕمل

 ـمر  مجٕم٧م وىمد: )(133 :17) اًمٜمٌ ء أقم م ؾمػماًمذهٌلل وم٘مد ىم٤مل ذم     -

 أصحل وهق "ُمقٓه يمٜم٧م ُمـ": طمد ٨م وـمر  ضمزءل ذم اًمٓمػم طمد ٨م

 ": إزم ص ُملإ اًمٜمٌل ًمٕمٝمد إٟمف: ىم٤مل قمكم قمـ ُمًٚمؿ أظمرضمف ُم٤م ُمٜمٝمام وأصح

 .("ُمٜم٤مومؼ إٓ  ٌٖمْمؽ وٓ ُم١مُمـل إٓ حيٌؽ ٓ إٟمف

 قم٘مدةل وؾمٌؼ ذم يم م اسمـ طمجر.وُمٜمٝمؿ اسمـ    -             

 وممـ أثٌٝ احلديٞ ؽر مـ شٌؼ:

: (341 :7) اًمٜمٌق ٦م اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مجاوُم٤مم أ دل واًمؽمُمذيل ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

 (.اًمؽمُمذي طمًٜمف يمام طمًٜمف ٟمفأ طمٜمٌؾ سمـ  دأ قمـ وٟم٘مؾ)

 ًم٤ًمنوصححف اسمـ ضمر ر اًمٓمؼميل ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  شمرمج٦م اسمـ ضمر ر ُمـ يمت٤مسمف 

 (.ظمؿ همد ر طمد ٨م صحح ٕٟمف اسم٤مًمتِمٞمع زٟمٌ ٟمامإو: )(111 :5) اعمٞمزان

 وذم اًم٤ٌمب همػمهؿل وومٞمام ذيمر يمٗم٤م ٦م عمر د اهلدا ٦م.

 

 

 

 

 

                                                             

(ل يمٞمدػ اًمّمدٗم٤مت هدذه قمـ هذا ضمٕمٗمر أسم٤م  ٜمزهقن تٛمٚمؽ اعمٜمّمػ اًمٕمج٥م ُمـ ىمقًمف: )و (1)

إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل  يٌعزى أصٌح  اًمت٠مًمٞمػ ذم ومْم٤مئؾ أل اًمث٤مسمت٦مل أو شمٌٜمل رأي وم٘مٝمل

  ٜمزه اعمرء قمٜمٝم٤م؟!
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 ٟ:ـــٕٟ أٚ وٕفضــــِ

 ذم اًم٤ٌمب قمدة روا ٤مت:

 افروايٜ األوػ:

( سمًٜمده 333( رىمؿ )571: 4روى قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

ألبًثـ إفٔٓؿ : ًمٞمٜمتٝملم سمٜمق وًمٞمٕم٦م أو صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  قمـ ز د سمـ  ثٞمع

 . و ًٌل اًمذر ٦م ل  ٛميض ومٞمٝمؿ أُمري:  ٘متؾ اعم٘م٤مشمٚم٦م رجاًل ـٍْز

ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق ذر: ومام راقمٜمل إٓ سمرد يمػ قمٛمر ذم طمجزيت ُمـ ظمٚمٗملل وم٘م٤مل: 

 ُمـ شمراه  ٕمٜمل؟ ىمٚم٧م: ُم٤م ٕمٜمٞمؽل وًمٙمـ  ٕمٜمل ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ.

 ويص ار: ُمرؾمؾ ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. وىم٤مل حم٘مؼ اًمٗمْم٤مئؾ اًمِمٞمخ

 افروايٜ افثٕٜٚٔ:

 (: 333: 4ىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )

)وأظمرج اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم قمـ قمٌد اًمر ـ سمـ قمق  ىم٤مل: عم٤م ومتح رؾمقل ار ُمٙم٦م 

اٟمٍم  إمم اًمٓم٤مئػ ومحٍمه٤م ؾمٌع قمنمة ًمٞمٚم٦م أو شمًع قمنمة ًمٞمٚم٦مل صمؿ ىم٤مم ظمٓمٞم٤ًٌم 

ومحٛمد ار وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل: أوصٞمٙمؿ سمٕمؽميت ظمػمًال وإن ُمققمديمؿ احلقض 

ألبًثـ إفُٔؿ رجاًل  ُمٜملل واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمت٘مٞمٛمـ اًمّم ة وًمت١مشمـ اًمزيم٤مة أو

 صمؿ ىم٤مل: هق هذا.  ت يب أقمٜم٤مىمٙمؿل صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم مْل أو ـٍْز 

 .(وومٞمف رضمؾ اظمتٚمػ ذم شمْمٕمٞمٗمف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ىمٌؾ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذيمر اًمروا ٦م اهلٞمثٛمل و

رواه أسمق  ٕمغم وومٞمف ـمٚمح٦م سمـ ضمؼم وصم٘مف اسمـ  ): وىم٤مل (11733( رىمؿ )133: 3)

 .(ُمٕملم ذم روا ٦م ووٕمٗمف اجلقزضم٤مين وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت
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 افروايٜ افثٚفثٜ:

( سمًٜمده قمـ 3737( رىمؿ )133: 1اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ) روى

 ..ضم٤مسمر سمـ قمٌد ار

 ف:ننننننننوؾٔ 

إفٔٓؿ رجاًل ظْدي ـٍْز  فْٔتٓغ بْق وفًٜٔ أو ألبًثـ: صوم٘م٤مل رؾمقل ار 

يَتؾ مَٚتِتٓؿ ويًٌل  رارهيؿ و ق  ذا، ثؿ رضب بٔده ظذ ـتػ ظع بـ أيب 

 ضٚفٛ...

(: )رواه اًمٓمؼماين ذم 411: 7ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

وىمد وٕمٗمف اجلٛمٝمقر ووصم٘مف  لوومٞمف قمٌد ار سمـ قمٌد اًم٘مدوس اًمتٛمٞمٛمل لإوؾمط

 ٤مًمف صم٘م٤مت(.وسم٘مٞم٦م رضم لاسمـ طم٤ٌمن

  .يَقي بًوٓٚ بًوًٚ ومٝمذه روا ٤مت 

ًٚ افَرآن افُريؿ  :آيٜ ادٌٚ ِٜؾَد ؿٚل تًٚػ ـام دم  وينٓد بهحتٓٚ أيو

ۇئ * ]آل  & ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 [61ظّران:

طملم أراد اعم٤ٌمهٚم٦م ًمٕمكم ووم٤مـمٛم٦م  صدقمقة احلٌٞم٥م  وا ٤متذم اًمر وم٘مد شمقاشمر

ۇئ *ىمقًمف:  وأنل ‡واحلًٜملم  وقمكم  صرؾمقل ار &  ۇئ 

 .وم٤مـمٛم٦م&  وئ *احلًـ واحلًلم &  ەئ *و
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 ذٞ:ــِٙ بٍدــ٘

 ىم٤مل:ت( قمـ طمذ ٗم٦م1335( رىمؿ )153: 3رر )روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتد

ٍٍوإن وًمٞمتٛمقه٤م قمٚمٞم٤ًم ...:صىم٤مل رؾمقل ار   صساٍط ٘مٞمٛمٙمؿ قمغم  ٍمهتد فها

 ُمًت٘مٞمؿ. 

 ومل خيرضم٤مه. لهذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىم٤مل احل٤ميمؿ:

  (73 :3) اعمًتدرر ذمترواه احل٤ميمؿ ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ طمد ٨م قمكمو

 .خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذا :وىم٤مل (1131رىمؿ )

: وم٘م٤مل (533: 1احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اوص٤مسم٦م ذم  ٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م  ) ٟم٘مٚمفو

 ...(.قمـ قمكم بًْد جٔد)وذم ُمًٜمد أ د 

 رواه) :(3313رىمؿ )( 341 :5) اًمزوائد جمٛمعوىم٤مل اوُم٤مم اهلٞمثٛمل ذم 

 (.صم٘م٤مت اًمٌزار ورضم٤مل لإوؾمط ذم واًمٓمؼماين واًمٌزار أ د

  اًمٕم٤ٌمد ظمػم ؾمػمة ذم واًمرؿم٤مد اهلدى ؾمٌؾوىم٤مل اوُم٤مم اًمّم٤محلل ذم 

 قمـ ثَٚت افٌزار ورجٚل لواًمٌزار واًمٓمؼماين أ د ُم٤مماو وروى: )(451 :11)

 ...( ومذيمره.قمكم

 ورد: )(115 :1) اعمحرىم٦م اًمّمقاقمؼوىم٤مل اوُم٤مم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم 

 :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم ار ريض قمكم قمـ ـمر  وًمف افذ ٌل ؿٚفف ـام مٌَقفقن رواتف بًْد

 . ؟...ومذيمر احلد ٨مسمٕمدر ٟم١مُمر ُمـ ار رؾمقل  ٤م :ىمٞمؾ

 (.اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل يمام أ ْم٤مً  ثَٚت رجٚفف بًْد اًمٌزار ورواه) صمؿ ىم٤مل اهلٞمتٛمل:

)إٟمام أٟم٧م ُمٜمذر وًمٙمؾ ىمقم هذا وىمد ضم٤مءت روا ٤مت قمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ل تقمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م :هق واهل٤مد لصرؾمقل ار  :هق( أن اعمٜمذر ده٤م
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ومٚمػماضمٕمٝم٤م  "أل ريض ار قمٜمٝمؿومْمؾ ذم  أ ٤مت اًمتل ٟمزًم٧م"٤م ذم سمح٨مذيمرٟم٤مه

وطمًـ إؾمٜم٤مده٤م اسمـ  ُمـ ؿم٤مءل وٟمِمػم هٜم٤م إمم أٟمف صححٝم٤م احل٤ميمؿ واًمْمٞم٤مءل

  طمجر اًمٕمً٘م ين ذم اًمٗمتح.

هيدي إمم احلؼل وُمـ هيدي إمم احلؼ وم٘مد ىم٤مل رسمٜم٤م ذم طم٘مف: توقمٚمٞمف ومٕمكم

 كَْْفَ لَ ُنْ  َوَب ُّيْدٍَ أَى اِالن َّيِد َُ الن أَهَي ُّزنجَعَ أَى أَحَقَ الفحَق  اِلََ َّيْدُِ أَ َوَي ﴿

 [35] قٟمس: ﴾ رَحْ ُوٌُىَ

 :صٟ ــــــــــٚاسس إٌج

(: وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن 11735( رىمؿ )133: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

  ُزِ َ أًَْ هَبدَ أَ َإِى﴿ضمؾ  ٘مقل: : إن ار قمز وصقمٚمٞم٤ًم يم٤من  ٘مقل ذم طمٞم٤مة رؾمقل ار 

وار ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م ار شمٕم٤مممل  ﴾ أَعْ َبثِ ُنْ عَلََ اً َلَجْزُنْ

وار إين ٕظمقه  لوار ًمئـ ُم٤مت أو ىمتؾ ٕىم٤مشمٚمـ قمغم ُم٤م ىم٤مشمؾ قمٚمٞمف طمتك أُمقت

 .ل ومٛمـ أطمؼ سمف ُمٜملووارثفووًمٞمف واسمـ قمٛمفل 

 رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.ىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

(: قمـ أ  إؾمح٤م  ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ىمثؿ 1333( رىمؿ )133: 3وذم اعمًتدرر )

ىم٤مل: ٕٟمف يم٤من أوًمٜم٤م سمف دوٟمٙمؿ؟  ص ـٔػ ورث ظع رشقل اهللسمـ اًمٕم٤ٌمس 

 أؿمدٟم٤م سمف ًمزوىم٤ًم. حلقىم٤ًم و

  .ومل خيرضم٤مه لهذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.
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هٜم٤م وأهن٤م وراصم٦م اًمٕمٚمؿ ذم روا ٦م ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس ُم٤م  ٌلم ُمٕمٜمك اًمقراصم٦م  ؿِٝ:

رىمؿ  (133 :3) قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدررل وىمد ذيمر احل٤ميمؿ ذم دون همػمه

: وم٘م٤مل هذا ىمثؿ ىمقل ًمف وذيمر اًم٘م٤ميض إؾمح٤م  سمـ إؾمامقمٞمؾ ( سمًٜمده قمـ1331)

 ٓ ؿاًمٕم اسمـ نأ اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظم   وٓ لسم٤مًمقٓء أو سم٤مًمٜم٥ًم اًمقارث  رث إٟمام

 ص اًمٜمٌل ُمـ اًمٕمٚمؿ ورث لقمٚمٞم٤مً  أن اومج٤مع هبذا فمٝمر وم٘مد لاًمٕمؿ ُمع  رث

 . دوهنؿ

  :اًم٘م٤ميض ذيمره ُم٤م وسمّمح٦م

 ـمٚمح٦م سمـ قمٛمر صمٜم٤م ٟمٍم سمـ أ د صمٜم٤م ه٤مٟمكء سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م - 1335

 ريض اًمٕم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ طمرب سمـ ؾمامر قمـ ٟمٍم سمـ أؾم٤ٌمط صمٜم٤م اًم٘مٜم٤مد

 هَبدَ أَ َإِى ﴿:  ٘مقل ار إن :ص ار رؾمقل طمٞم٤مة ذم  ٘مقل قمكم يم٤من :ىم٤مل قمٜمٝمام ار

 لار هداٟم٤م إذ سمٕمد أقم٘م٤مسمٜم٤م قمغم ٟمٜم٘مٚم٥م ٓ وار ﴾ أَعْ َبثِ ُنْ عَلََ اً َلَجْزُنْ  ُزِ َ أًَْ

 ٕظمقة إين وار أُمقت طمتك قمٚمٞمف ىم٤مشمؾ ُم٤م قمغم ٕىم٤مشمٚمـ ىمتؾ أو ُم٤مت ًمئـ وار

  .ُمٜمل سمف أطمؼ ومٛمـ ظِّف وارث و قمٛمف اسمـ و ووًمٞمف

 

 فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح: صٌٟٚ إٌجٟ 

 ص: أن اًمٜمٌل ب(  قمـ اسمـ قم٤ٌمس 1355( رىمؿ )115: 3ذم اعمًتدرر )

؟ وم٘م٤مل ًمٙمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ: أيُؿ يتقالأ دم افدٕٔٚ واآلخرة: )ًمٌٜمل قمٛمف( ىم٤مل

أ تقٓين ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة؟ وم٘م٤مل: ٓ طمتك ُمر قمغم أيمثرهؿ وم٘م٤مل قمكم: أٟم٤م أشمقٓر 

 . إٔٝ وفٔل دم افدٕٔٚ واآلخرةذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وم٘م٤مل: 

 ومل خيرضم٤مه.  لهذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ:
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ُمٜم٤مىم٥م طمد ٨م اسمـ قم٤ٌمس و "وهق ضمزء ُمـ طمد ٨م ـمق ؾل ذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان   

 .وذيمرٟم٤م هٜم٤مر ُمز دًا ُمـ اعمّمححلم وم٤مرضمع إًمٞمف إن ؿمئ٧م "قمكم

 ٠أخز اٌشا٠خ ثذمٙب:

 اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة  اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة ىم٤مل اوُم٤مم

أظمذ رؾمقل  "ىم٤مل:  ت(: )وقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 7147( رىمؿ )175: 3)

؟ ومج٤مء اًمزسمػم وم٘م٤مل: أٟم٤مل بحَٓٚمـ يٖخذ ٚ اًمرا ٦م ومٝمزه٤مل صمؿ ىم٤مل:  صار  

وم٘م٤مل: )أُمط(ل صمؿ ىم٤مم رضمؾ آظمر وم٘م٤مل: أٟم٤مل وم٘م٤مل: )أُمط(ل صمؿ ىم٤مم آظمر وم٘م٤مل: أٟم٤مل 

ال  : واًمذي أيمرم وضمف حمٛمد ٕقمٓمٞمٜمٝم٤م رضم ً صوم٘م٤مل: )أُمط( وم٘م٤مل رؾمقل ار  

ه٤مر  ٤م قمكمل وم٘مٌْمٝم٤م صمؿ اٟمٓمٚمؼ طمتك ومتح ار قمٚمٞمف ظمٞمؼم وومدر وضم٤مء  يٍر هبٚ

 سمٕمجقهت٤م وىمد ده٤م.

 رواه أسمق  ٕمغم وأ د سمـ طمٜمٌؾ ورواشمف صم٘م٤مت.

 ِب ال ٠جٍغٗ غ١شٖ: صلػٓ إٌجٟل٠جٍغ

( سمًٜمده قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: 3131( رىمؿ )475: 5ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )      

ال يٌٌْل ألحد أن يٌِغ  ذا  سمؼماءة ُمع أ  سمٙمر صمؿ دقم٤مه وم٘م٤مل: صسمٕم٨م اًمٜمٌل 

ًٚ ؾٖظىٚه إيٚه  .إال رجؾ مـ أ ع ؾدظٚ ظِٔ

 ٟ:ننريننافتخ

 وومْمددد٤مئؾ اًمّمدددح٤مسم٦م ( 11113( رىمدددؿ )141: 41رواه أ دددد ذم ُمًدددٜمده )     

( وًمٗمدظ 3135( رىمدؿ )114: 5وأسمق  ٕمدغم ذم ُمًدٜمده )( 313( رىمؿ )331: 4)

: سمٕم٨م سمؼماءة ُمع أ  سمٙمر إمم أهؾ ُمٙم٦م ىم٤مل: صمؿ دقم٤مه ومٌٕم٨م هب٤م قمٚمٞم٤ًم ىمد٤مل: سمٕمْمٝمؿ

 .ال يٌٌِٓٚ إال رجؾ مـ أ ع
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 احلُؿ ظذ احلديٞ:      

  .ُمـ طمد ٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ لهذا طمد ٨م طمًـ همر ٥م :ىم٤مل اًمؽمُمذي -

 .وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي: طمًـ اوؾمٜم٤مد -

 . ٕمغم: إؾمٜم٤مده طمًـ وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد حم٘مؼ ُمًٜمد أ  -

 وىم٤مل حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م: اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس: )إؾمٜم٤مد طمًـ(. -

 (.71وصححف اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤م  احلق ٜمل ذم ىل٘مٞمؼ ظمّم٤مئص قمكم ) -

وًمٙمـ أُمرت أن ٓ سمٙمر قمٜمد أ د وأ   ٕمغمل سمٚمٗمظ: )وضم٤مء ُمـ طمد ٨م أ     

 .  ٌٚمٖمف إٓ أٟم٤م أو رضمؾ ُمٜمل(

ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ وأورد روا ٦م أ د اًمِمٞمخ     

 ( وىم٤مل: )صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف(.141اًمّمح٤مسم٦م)

( سمًٜمده قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة ىم٤مل: 113( رىمؿ )11: 1) سمـ ُم٤مضم٦موذم ؾمٜمـ ا

  .وإٔٚ مْف، وال يٗدي ظْل إال ظع ظع مْل ٘مقل:  صؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

 .طمًـ :ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمينو

(: 437: 11واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد ) وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى

 لهمر ٥م د واًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ )صحٞمح()وروى اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم واوُم٤مم أ 

واسمـ أ  قم٤مُمر ذم اًمًٜم٦م واًمٌٖمقي واًم٤ٌموردي واسمـ ىم٤مٟمع  سمـ ُم٤مضم٦مواًمٜم٤ًمئل وا

 صرؾمقل ار   واًمٓمؼماين ذم  اًمٙمٌػم واًمْمٞم٤مء قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة اًمًٚمقزم أن

 ."أٟم٤م ُمـ قمكمل وقمكم ُمٜملل وٓ  ١مدي قمٜمل إٓ أٟم٤م أو قمكم "ىم٤مل: 
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 ٠ج١ٓ ٌألِخ ِب اخزٍفٛا ف١ٗ:

( سمًٜمده قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 1341( رىمؿ )134: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 . إٔٝ تٌغ ألمتل مٚ اختٍِقا ؾٔف مـ بًدي :ىم٤مل ًمٕمكم صأن اًمٜمٌل ت

 اًمِمٞمخلمل ومل خيرضم٤مه.ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط 

 وينٓد فهحٜ موّقن  ذا احلديٞ أمقر ـثرة، مْٓٚ:

وم٢من إقمٚمؿ هق  "ومراضمع يمت٤م  ذم ذًمؽ"أظِّٜٔ أمر ادٗمْغأدًم٦م  أوالً:    

 أن  ٌلم ًمألُم٦م ُم٤م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف.إضمدر وإيمٗم٠م  وإىمدر قمغم 

    :ًٚ رأس أهؾ سمٞم٧م  توقمكم "أ ؾ بٔتل أمٚن مـ االختالف"طمد ٨م:  ثٕٚٔ

ومٝمق أُم٤من ُمـ آظمت  ل وٓ  ٙمقن يمذًمؽ إٓ ُمـ يم٤من ىم٤مدرًا  صاًمٜمٌل 

 وُم١مهً  أن  ٌـ ًمألُم٦م ُم٤م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف.

    :ًٚ  "إٔٚ مديْٜ افًِؿ وظع بٚهبٚ، ؾّـ أراد ادديْٜ ؾِٖٔهتٚ مـ بٚهبٚ" :طمد ٨م ثٚفث

وم٠مت اًم٤ٌمب وهق  صوم٢من وىمع ظم   قمغم رء ُمـ أُمقر ُمد ٜم٦م قمٚمؿ اًمٜمٌل 

 يمل  ٌلم ًمؽ. تقمكم

    :ًٚ جًؾ بْٔل وبْٔنؽ منـ ـْنٚ أمرٕنٚ ا: اظمتٚمػ ُمٕمف ًمرضمؾ تىمقل قمٛمر رابً

ًٚ  إ ا  .  اختٍِْٚ دم رء أن ٕحُّف؛ يًْل ظِٔ

 قمـ أٟمس. سمًٜمده  (33 :1أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة )اًم٘م٤ميض ويمٞمع ذم  رواه

   :ًٚ رىمددؿ  (313 :4) ًمٚمخدد ل اًمًددٜم٦مذم إؾمددح٤م  سمددـ راهق ددف يمددام  ىمددقل خٚمًنن

ًٚ  ٕٝأ :ًمٕمكم اًمٜمٌلذم ىمقل  (:131)  لاًمددٟمٞم٤م ذم هق :ىم٤مل ؟حقيض ظَر ظذ يل ظقٕ

 .اًمدٟمٞم٤م ذم أٟمف إٓ اًمٙم م ُمـ ذًمؽ وٟمحق ،هلؿ ويٌغ لإًمٞمف و دقمق لقمٜمف  ذود
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 ٠زٚد إٌّبفم١ٓ ػٓ اٌذٛض:

ُمٜمٝمؿ: قمكمل واحلًـ سمـ قمكمل  رو ٧م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل

واسمـ قم٤ٌمسل وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مبل وٟمٌدأ سم٠مصحٝم٤مل وأسمقهر رةل ؾمٕمٞمدل وأسمق

 وٟمًق  اًم٤ٌمىمل يمِمقاهد:

  :ظِٔٓام افًالم ؾٖمٚ حديٞ احلًـ بـ ظع

 أ  سمـ قمكم قمـ( سمًٜمده 1333رىمؿ ) (113 :3) اعمًتدررومروى احل٤ميمؿ ذم 

 لطمد ٩م سمـ ُمٕم٤مو ٦م وُمٕمٜم٤م سم٤معمد ٜم٦م قمكم سمـ احلًـ قمغم ومٛمررٟم٤م طمججٜم٤م: ىم٤مل ـمٚمح٦م

 لسمف وم٠ميت لسمف قمكم: وم٘م٤مل لًمٕمكم اًم٤ًمب طمد ٩م سمـ ُمٕم٤مو ٦م هذا إن :ًمٚمحًـ وم٘مٞمؾ

 أطمًٌؽ وُم٤م - ًم٘مٞمتف إن وار :وم٘م٤مل لومٕمٚم٧م ُم٤م :وم٘م٤مل ًمٕمكم؟ اًم٤ًمب أٟم٧م :وم٘م٤مل

 اعمٜم٤موم٘ملم را ٤مت قمٜمف  ذود ص ار رؾمقل طمقض قمغم ًمتجده اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم شمٚم٘م٤مه

  .اومؽمى ُمـ ظم٤مب ىمد و ص اعمّمدو  اًمّم٤مد  طمدصمٜمٞمف قمقؾم٩م ُمـ قمّم٤م سمٞمده

  .ومل خيرجٚه اإلشْٚد صحٔح حديٞ  ذا احل٤ميمؿ:ىم٤مل 

 :توأمٚ حديٞ أيب شننننًٔد

 ؾمٕمٞمد أ  قمـ (:11774رىمؿ ) (135 :3) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعومٗمل 

 تذود اجلْٜ ظيص مـ ظهٚ افَٔٚمٜ يقم مًؽ ظع يٚ : ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

  .حقيض ظـ ادْٚؾَغ هبٚ

 وز د اعمدائٜمل ؾمٚمٞمامن سمـ ؾم م وومٞمف إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواهىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

 .صم٘م٤مت رضم٤مهلام وسم٘مٞم٦م وصم٘م٤م وىمد وٕمٞمٗم٤من ومه٤م اًمٕمٛمل
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 :توأمٚ حديٞ أيب  ريرة

 هر رة أ  قمـو (:15113رىمؿ ) (471 :3) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعومٗمل 

 أم أٟم٤م إًمٞمؽ أطم٥م أ ام ار رؾمقل  ٤م: ىم٤مل قمٜمف ار ريض ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم أن

 ظذ وإٔٝ بؽ وـٖأ ُمٜمٝم٤م أقمز وأٟم٧م ُمٜمؽ إزم أطم٥م وم٤مـمٛم٦م " :ىم٤مل وم٤مـمٛم٦م؟

 وإٔٝ وإأ افًامء ٕجقم ظدد مثؾ األبٚريؼ ظِٔف وإن افْٚس ظْف تذود حقيض

 ُمت٘م٤مسمٚملم هر قمغم إظمقاٟم٤م اجلْٜ دم وجًٍر وظَٔؾ وؾٚضّٜ واحلًغ واحلًـ

 .  " اجلٜم٦م ذم وؿمٞمٕمتؽ ُمٕمل أٟم٧م

 ىمٗم٤م ذم أطمد  ٜمٔمر ٓ { ُمت٘م٤مسمٚملم هر قمغم إظمقاٟم٤م } ": ص ار رؾمقل ىمرأ صمؿ

  " ص٤مطمٌف

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م لأقمرومف ومل قم٘م٦ٌم سمـ ؾمٚمٛمك وومٞمف إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه 

 :تديٞ ظعننننوأمٚ ح

:  ٘مقل ص ار رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: قمكم قمـ( سمًٜمده 33173رىمؿ)  اًمٕمامل يمٜمزومٗمل 

 لد ٜمل  ٘ميض وم٢مٟمف ظمّمٚم٦م أُم٤م :ىمٌكم أطمد ذم ٟمٌل  ٕمٓمٝم٤م مل ظمّم٤مل مخس قمكم ذم

 زم ُمتٙم٠مة وم٢مٟمف :اًمث٤مًمث٦م وأُم٤م لطمقيض قمـ اًمذائد وم٢مٟمف :اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م لقمقريت و قاري

 آدم وىلتف اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم ُمٕمف ًمقائل وم٢من :اًمراسمٕم٦م وأُم٤م لاًم٘مٞم٤مُم٦م  قم احلنم ـمر ؼ ذم

 يم٤مومراً  وٓ لإطمّم٤من سمٕمد زاٟمٞم٤مً   ٙمقن أن أظمِمك ٓ وم٢مين :اخل٤مُم٦ًم وأُم٤م لوًمد وُم٤م

  .إ امن سمٕمد

 لوروى اسمـ اعمٖم٤مززم اًمِم٤مومٕمل قمـ قمكم: ... وأٟم٧م همدًا قمغم احلقض ظمٚمٞمٗمتل

َّشمذود قمٜمف اعمٜم٤موم٘ململ وأٟم٧م أول ُمـ  رد   احلقض...(. ع 
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 :ب ديٞ ابـ ظٌٚسنننننوأمٚ ح

 ص ار رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ (:33155) رىمؿ  اًمٕمامل يمٜمزومٗمل 

َّ ومٞمدومع اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم أُم٤مُمل أٟم٧م: ًمٕمكم  شمذود وأٟم٧م لإًمٞمؽ وم٠مدومٕمف احلٛمد ًمقاء إل

 .طمقيض قمـ اًمٜم٤مس

 .وٕمٞمػ سمنم سمـ إؾمح٤م  طمذ ٗم٦م أسمق ومٞمف: وىم٤مل(  يمر) 

 : توأمٚ حديٞ ظّر بـ اخلىٚب

 سمـ قمٛمر ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قم٤ٌمس سمـ ار قمٌد(: قمـ 33373) رىمؿ اًمٕمامل يمٜمزذم 

 ص ار رؾمقل ُمـ رأ ٧م وم٘مد ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم ذيمر قمـ يمٗمقا:  ٘مقل اخلٓم٤مب

 قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م مم٤م إزم أطم٥م اخلٓم٤مب آل ذم ُمٜمٝمـ واطمدة زم شمٙمقن ٕن لظمّم٤مًٓ  ومٞمف

 ص ار رؾمقل أصح٤مب ُمـ ٟمٗمر ذم قمٌٞمدة وأسمق سمٙمر وأسمق أٟم٤م يمٜم٧م :اًمِمٛمس

 لص ار رؾمقل أردٟم٤م: وم٘مٚمٜم٤م لاًم٤ٌمب قمغم ىم٤مئؿ وقمكم ؾمٚمٛم٦م أم سم٤مب إمم وم٤مٟمتٝمٞم٧م

 أ  سمـ قمكم قمغم وم٤مشمٙم٠م لإًمٞمف ومنٟم٤م ص ار رؾمقل ومخرج إًمٞمٙمؿ خيرج: وم٘م٤مل

 اعم١مُمٜملم أول أٟم٧م لخت٤مصؿ خم٤مصؿ إٟمؽ: ىم٤مل صمؿ لُمٜمٙمٌف سمٞمده رضب صمؿ لـم٤مًم٥م

 وأرأومٝمؿ لسم٤مًمًق ٦م وأىمًٛمٝمؿ لسمٕمٝمده وأووم٤مهؿ لار سم٠م ٤مم وأقمٚمٛمٝمؿ لإ امٟم٤مً 

 يمؾ إمم واعمت٘مدم لوداومٜمل وهم٤مؾمكم قم٤مودي وأٟم٧م لرز ٦م وأقمٔمٛمٝمؿ لسم٤مًمرقمٞم٦م

 وشمذود لاحلٛمد سمٚمقاء شمت٘مدُمٜمل وأٟم٧م ليم٤مومراً  سمٕمدي شمرضمع وًمـ لويمرهي٦م ؿمد دة

 ص ار رؾمقل سمّمٝمر قمكم وم٤مز وًم٘مد :ٟمٗمًف ُمـ قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل صمؿ لطمقيض قمـ

 وٟمٞم ً  لًمٚمت٠مو ؾ ووم٘مٝم٤مً  لسم٤مًمتٜمز ؾ وقمٚمامً  لًمٚمامقمقن وسمذًٓ  لاًمٕمِمػمة ذم وسمًٓم٦م

 ًمألىمران
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وىمد أصم٧ٌم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمٕمكم همػم واطمد ُمـ اعمحدصململ ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم 

 إذ ىم٤مل: (331 :4)ذم أول شمرمجتف ًمٚمحًلم قمٚمٞمف اًمً م  اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمروم٦م

 ... وؿمٌٞمٝمف ص ار رؾمقل رحي٤مٟم٦م ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم سمـ احلًلم ار أسمققمٌد)

) ...(احلقض ظـ افذائد أبقه
1
 .ؾٕ٘ف مٓؿ مٚ  ـرٕٚه آخر افٌٚب األولوإير  .(

                                                             

( أصؾ اًمذود قمـ احلقض ضم٤مء ذم قمدة أطم٤مد ٨م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤مل وٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمام 1)

 ورد ذم اًمّمحٞمحلم:

 اًمٜمٌل قمـ: قمٜمٝمام ار ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ (:3171) رىمؿ (1444 :3) اًمٌخ٤مري صحٞمحومٗمل 

ڄ    ڄڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ﴿ ىمرأ صمؿ همرًٓ  قمراة طمٗم٤مة حمِمقرون إٟمٙمؿ :ىم٤مل ص

 أصح٤م  ُمـ ٟم٤مؾم٤مً أ وإن لإسمراهٞمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم  ٙمًك ُمـ ل وأو چڃ  ڃ  چ   چ    ڃڃ

 قمغم ُمرشمد ـ  زاًمقا مل إهنؿ :ومٞم٘مقل!  أصح٤م  أصح٤م  :وم٠مىمقل لاًمِمامل ذات هبؿ  ١مظمذ

إػ  -  ۅۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  :اًمّم٤مًمح اًمٕمٌد ىم٤مل يمام وم٠مىمقل لوم٤مرىمتٝمؿ ُمٜمذ أقم٘م٤مهبؿ

 .(چىئ      -ؿقفف 

 اًمروا ٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: (4117 -4113 :5) اًمٌخ٤مري صحٞمحوذم 

 طمتك احلقض أصح٤م  ُمـ ٟم٤مس قمكم ًمػمدن :ىم٤مل ص اًمٜمٌل قمـ: أٟمس قمـ ( 3411) رىمؿ 

   .سمٕمدر أطمدصمقا ُم٤م شمدري ٓ :ومٞم٘مقل؟ أصٞمح٤م  :وم٠مىمقل لدوين اظمتٚمجقا لقمرومتٝمؿ

 ُمـ احلقض قمغم ومرـمٙمؿ إين :ص اًمٜمٌل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ (3414ورىمؿ )

َّ ُمر  حي٤مل صمؿ لو ٕمرومقٟمٜمل أقمرومٝمؿ أىمقام قمكم ًمػمدن لأسمداً   ٔمٛم٠م مل ذب وُمـ لذب ع 

  .وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمل

 :وم٘مٚم٧م ؾمٝمؾ؟ ُمـ ؾمٛمٕم٧م هٙمذا :وم٘م٤مل قمٞم٤مش أ  سمـ اًمٜمٕمامن ومًٛمٕمٜمل :طم٤مزم أسمق ىم٤مل 

 ←ٟمٕمؿ
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 :ومٞم٘م٤مل لُمٜمل إهنؿ :وم٠مىمقل)  :ومٞمٝم٤م  ز د وهق ًمًٛمٕمتف اخلدري ؾمٕمٞمد أ  قمغم أؿمٝمد :وم٘م٤مل ←

 .(سمٕمدي همػم عمـ ؾمح٘م٤مً  ؾمح٘م٤مً  :وم٠مىمقل لسمٕمدر أطمدصمقا ُم٤م شمدري ٓ إٟمؽ

 اًم٘مٞم٤مُم٦م  قم قمكم  رد: ىم٤مل ص ار رؾمقل أن: حيدث يم٤من أٟمف هر رة أ  قمـ (3413ورىمؿ )

 ًمؽ قمٚمؿ ٓ إٟمؽ :ومٞم٘مقل؟ أصح٤م  رب  ٤م :وم٠مىمقل لاحلقض قمـ ومٞمجٚمقن لأصح٤م  ُمـ رهط

 .اًم٘مٝم٘مرى أدسم٤مرهؿ قمغم ارشمدوا إهنؿ لسمٕمدر أطمدصمقا سمام

 :ىم٤مل ص اًمٜمٌل أن: ص اًمٜمٌل أصح٤مب قمـ حيدث يم٤من أٟمف اعمًٞم٥م اسمـ قمـ (3411ورىمؿ )

 ٓ إٟمؽ :ومٞم٘مقل؟ أصح٤م  رب  ٤م :وم٠مىمقل لقمٜمف ومٞمحٚم١مون أصح٤م  ُمـ رضم٤مل احلقض قمكم  رد

  .اًم٘مٝم٘مرى أدسم٤مرهؿ قمغم ارشمدوا إهنؿ لسمٕمدر أطمدصمقا سمام ًمؽ قمٚمؿ

 قمرومتٝمؿ إذا طمتك زُمرة إذا ٟم٤مئؿ أٟم٤م سمٞمٜم٤م :ىم٤مل ص اًمٜمٌل قمـ: هر رة أ  قمـ (3415ورىمؿ )  

 وُم٤م :ىمٚم٧م لوار اًمٜم٤مر إمم :ىم٤مل؟ أ ـ :وم٘مٚم٧م لهٚمؿ :وم٘م٤مل لوسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمل ُمـ رضمؾ ظمرج

  .اًم٘مٝم٘مرى أدسم٤مرهؿ قمغم سمٕمدر ارشمدوا إهنؿ :ىم٤مل؟ ؿم٠مهنؿ

 إمم :ىم٤مل؟ أ ـ :ىمٚم٧م لهٚمؿ :وم٘م٤مل لو ٜمٝمؿ سمٞمٜمل ُمـ رضمؾ ظمرج قمرومتٝمؿ إذا طمتك لزُمرة إذا صمؿ

 خيٚمص أراه وم  لاًم٘مٝم٘مرى أدسم٤مرهؿ قمغم سمٕمدر ارشمدوا إهنؿ :ىم٤مل؟ ؿم٠مهنؿ ُم٤م :ىمٚم٧م لوار اًمٜم٤مر

  .اًمٜمٕمؿ مهؾ ُمثؾ إٓ ُمٜمٝمؿ

 ار رؾمقل ىم٤مل: سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل ار قمٌد قمـ(  4437) رىمؿ  (1733 :1) ُمًٚمؿ صحٞمحوذم  

 أصح٤م  رب  ٤م :وم٠مىمقل لقمٚمٞمٝمؿ ٕهمٚمٌـ صمؿ أىمقاُم٤مً  وٕٟم٤مزقمـ احلقض قمغم ومرـمٙمؿ أٟم٤م ص

 !؟سمٕمدر أطمدصمقا ُم٤م شمدري ٓ إٟمؽ :ومٞم٘م٤مل !أصح٤م 

 :ىم٤مل ص اًمٜمٌل أن: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ(  4311)  رىمؿ (1311 :1)  ُمًٚمؿ صحٞمحوذم 

 لدوين اظمتٚمجقا لإزم ورومٕمقا لرأ تٝمؿ إذا طمتك لص٤مطمٌٜمل ممـ رضم٤مل احلقض قمكمي  ًمػمدن

  !.سمٕمدر أطمدصمقا ُم٤م شمدري ٓ إٟمؽ :زم ومٚمٞم٘م٤مًمـ !أصٞمح٤م  أصٞمح٤م  رب أي :ومألىمقًمـ
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 ٠ؼ١ش ػٍٝ اٌٍّخ ٠ٚمزً ػٍٝ اٌضٕخ:

(: قمـ 1333( رىمؿ )153: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم )

إن األمٜ شتٌدر بؽ : صطمٞم٤من إؾمدي ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم  ٘مقل: ىم٤مل زم رؾمقل ار 

بًدي، وإٔٝ تًٔش ظذ مِتل
 

، وتَتؾ ظذ شْتل، مـ أحٌؽ أحٌْل، ومـ 

 . أبٌوؽ أبٌوْل، وإن  ذه شتخوٛ مـ  ذا يًْل حلٔتف مـ رأشف

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.ل صحٞمح ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 ظذ شالمٜ مـ ديـ:شَِٔك جٓدًا ف روايٜ إٔودم 

(: سمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 1377( رىمؿ )151: 3) قمغم اًمّمحٞمحلمٗمل اعمًتدرر وم

أمٚ إٕؽ شتَِك بًدي  ًمٕمكم: صىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  بضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 . جٓدًا ؿٚل: دم شالمٜ مـ ديْل؟ ؿٚل: دم شالمٜ مـ ديْؽ

 هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه.  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 وذم اًم٤ٌمب روا ٤مت أظمرى ُمٜمٝم٤م:

 صِقات اهلل ظِٔف: حديٞ ظع بـ أيب ضٚفٛ

( سمًٜمده قمـ قمكم سمـ أ  535( رىمؿ ) 143: 1أ   ٕمغم اعمقصكم )ومٗمل ُمًٜمد 

آظمذ سمٞمدي وٟمحـ ٟمٛمٌم ذم سمٕمض ؾمٙمؽ  صسمٞمٜمام رؾمقل ار  :ىم٤مل لـم٤مًم٥م

 ٤م رؾمقل  :ومٚمام ظم  ًمف اًمٓمر ؼ اقمتٜم٘مٜمل صمؿ أضمٝمش سم٤ميمٞم٤ًمل ىم٤مل: ىمٚم٧م ...اعمد ٜم٦م 

ار ُم٤م  ٌٙمٞمؽ؟ ىم٤مل: وٖم٤مئـ ذم صدور أىمقام ٓ  ٌدوهن٤م ًمؽ إٓ ُمـ سمٕمديل ىم٤مل: 

 ىمٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار ذم ؾم ُم٦م ُمـ د ٜمل؟

 ىم٤مل: ذم ؾم ُم٦م ُمـ د ٜمؽ. 
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( وشم٤مر خ سمٖمداد  713( رىمؿ )433: 4) -وهق ذم اًمٌحر اًمزظم٤مر د ُمًٜمد اًمٌزار 

 (.3353( رىمؿ )333: 14)

ا هذ: وىم٤مل(113: 3اعمًتدرر قمغم اًمّمحٞمحلم ) وأظمرضمف احل٤ميمؿ خمتٍمًا ذم

 وواوم٘مف قمغم شمّمحٞمحف اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمّمف.ل طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

( وىم٤مل: )رواه أسمق  ٕمغم واًمٌزار وومٞمف 155: 3وذم جمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل )

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت (.  لاًمٗمْمؾ سمـ قمٛمػمة وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف همػمه

 :ت ديٞ ابـ ظٌٚسننننح

 صٟم٤م واًمٜمٌل أظمرضم٧م  :ىم٤مل ل(  قمـ اسمـ قم٤ٌمس153: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )

ُم٤م أطمًـ هذه احلد ٘م٦م  :ن اعمد ٜم٦م ومٛمررٟم٤م سمحد ٘م٦م وم٘م٤مل قمكمذم طمِم٤م وقمكم

وم٘م٤مل: طمد ٘متؽ ذم اجلٜم٦م أطمًـ ُمٜمف صمؿ أوُم٠م سمٞمده إمم رأؾمف صمؿ سمٙمك  ! ٤مرؾمقل ار

 طمتك قم  سمٙم٤مؤه.

 ُم٤م  ٌٙمٞمؽ؟! :ىمٚم٧م

 وٖم٤مئـ ذم صدور ىمقم ٓ  ٌدوهن٤م ًمؽ طمتك  ٗم٘مدوين .  :ىم٤مل

 وُمٜمدل أ ْم٤مً ومٞمف وٕمػ . اٟمتٝمك لرواه اًمٓمؼماين وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

 : ت ديٞ إٔس بـ مٚفؽننننح

( سمًٜمده  34114( رىمؿ ) 371: 3أظمرضمف اسمـ أ  ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف خمتٍمًا ) 

ذم طمقائط اعمد ٜم٦مل ومٛمررٟم٤م  صقمـ أٟمسل ىم٤مل: ظمرضم٧م أٟم٤م وقمكم ُمع رؾمقل ار 

سمحد ٘م٦مل وم٘م٤مل قمكم: ُم٤م أطمًـ هذه احلد ٘م٦م  ٤م رؾمقٓ ر؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل رؾمقل ار 

 طمد ٘متؽ ذم اجلٜم٦م أطمًـ ُمٜمٝم٤م  ٤م قمكم .  :ص
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يمؾ ذًمؽ  ٘مقل قمكم: ُم٤م أطمًـ هذه احلد ٘م٦م  ٤م  لطمتك ُمر سمًٌع طمدائؼ

 طمد ٘متؽ ذم اجلٜم٦م أطمًـ ُمـ هذه. :رؾمقل ار ! ومٞم٘مقل

 روايٚت ظدة دم ؽدر األمٜ بًع بدون زيٚدات، مْٓٚ:وؿد جٚءت 

( سمًٜمده قمـ أ  إدر س إودي 1373( رىمؿ )151: 3ٗمل اعمًتدرر )وم

 . أن األمٜ شتٌدر يب بًده صإن ممٚ ظٓد إيل افٌْل ىم٤مل:  تقمـ قمكم 

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

( رىمؿ 171: 3وذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )

واهلل إٕف فًٓد (: وقمـ صمٕمٚم٥م سمـ  ز د احلامين ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم  ٘مقل: 7115)

 افٌْل األمل إيل: أن  ذه األمٜ شتٌدرك مـ بًدي.

)ىم٤مل اًمٌقصػمي(: رواه أسمق سمٙمر سمـ أ  ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ واحل٤مرث سمـ أ  

 اًمٌزار.أؾم٤مُم٦م و

 ٠مبرً ػٍٝ رأ٠ًٚ اٌمشآْ:

(: وقمـ أ  ؾمٕمٞمد 3351( رىمؿ )333: 5ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

إن مُْؿ مـ يَٚتؾ ظذ تٖويؾ  ٘مقل:  صاخلدري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

ل "ٓ  " :أٟم٤م هق  ٤م رؾمقل ار؟ ىم٤مل :ل وم٘م٤مل أسمق سمٙمرافَرآن ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف

ل ويم٤من " وفُْف خٚصػ افًْؾ ،ال " :أٟم٤م هق  ٤م رؾمقل ار؟ ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمر

 أقمٓمك قمٚمٞم٤ًم ٟمٕمٚمف خيّمٗمٝم٤م. 

 .رواه أسمق  ٕمغم ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحىم٤مل اهلٞمثٛمل: 
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)إؾمٜم٤مده  :(311: 4وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد ذم ىل٘مٞم٘مف عمًٜمد أ   ٕمغم )

 صحٞمح(.

  .(3337)( رىمؿ 335: 15وىمد صححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ًمف ذم صحٞمحف )

 وىم٤مل حم٘مؼ اسمـ طم٤ٌمن اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.

( وىم٤مل: )هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم 134: 3ورواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

 ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه(. 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

(: 431: 11) وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد

  .)وروى أسمق  ٕمغم سمرضم٤مل اًمّمحٞمح قمـ أ  ؾمٕمٞمد...( ومذيمره

(: قمـ أ  11153( رىمؿ )335: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

ؾُٔؿ مـ يَٚتؾ ظذ تٖويؾ  :وم٘م٤مل صيمٜم٤م قمٜمد رؾمقل ار  :ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل

 افَرآن ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف. 

 رواه أ د وإؾمٜم٤مده طمًـ.

 ويمذًمؽ أطم٤مد ٨م ومٞمٛمـ  ٘م٤مشمٚمف. لوًمف ـمر ؼ أـمقل ُمـ هذه ذم ُمٜم٤مىم٥م قمكم :ىمٚم٧م

(: قمـ أ  11733( رىمؿ )134: 3جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) وذم

ومخرج قمٚمٞمٜم٤م ُمـ سمٕمض سمٞمقت  صيمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم ٟمٜمتٔمر رؾمقل ار  :ؾمٕمٞمد ىم٤مل

وم٘مٛمٜم٤م ُمٕمف وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م ٟمٕمٚمف ومتخٚمػ قمٚمٞمٝم٤م قمكم خيّمٗمٝم٤م وُم٣م رؾمقل  :ٟم٤ًمئف ىم٤مل

إن مُْؿ مـ يَٚتؾ  " :ل وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمفل صمؿ ىم٤مم  ٜمتٔمره وىمٛمٜم٤م ُمٕمف وم٘م٤ملصار 

. وم٤مؾمتنمومٜم٤م وومٞمٜم٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر  " ظذ تٖويؾ  ذا افَرآن ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف

 ومٙم٠مٟمف ىمد ؾمٛمٕمف.  :ومجئٜم٤م ٟمٌنمه ىم٤مل :ل ىم٤مل"ٓ وًمٙمٜمف ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ  " :وم٘م٤مل
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 وهق صم٘م٦م.رواه أ د ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

وىمد أورد هذه اًمروا ٦م قمـ أ د اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي ذم يمت٤مسمف اًمّمحٞمح 

 ( وىم٤مل: )طمًـ(.131اعمًٜمد ُمـ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 (: إؾمٜم٤مده صحٞمح.113وىم٤مل اًمِمٞمخ احلق ٜمل ذم ىل٘مٞمؼ ظمّم٤مئص قمكم ) 

(: )وأظمرج أ د واحل٤ميمؿ سمًٜمد 71وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شم٤مر خ اخلٚمٗم٤مء )ص 

إٕؽ تَٚتؾ ظذ  "ىم٤مل ًمٕمكم:  صخلدري أن رؾمقل ار صحٞمح قمـ أ  ؾمٕمٞمد ا

 (. "افَرآن ـام ؿٚتِٝ ظذ تْزيِف

(: )احلد ٨م اًمت٤مؾمع 331: 4وىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م )

قمنم أظمرج أ د واحل٤ميمؿ سمًٜمد صحٞمح قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري أن رؾمقل ار 

 (. تْزيِفإٕؽ تَٚتؾ ظـ تٖويؾ افَرآن ـام ؿٚتِٝ ظذىم٤مل ًمٕمكم: 

 سم٘مقًمددف: )وم٤محلددد ٨م صددحٞمح  (4137رىمددؿ ) اًمّمددحٞمح٦م إًمٌدد٤مين ذم فوصددحح

 .ٓ ر ٥م ومٞمف(

 وفِحديٞ ضرق أخرى:

 وم٘مد أورده ذم يمٜمز اًمٕمامل قمـ إظمي إٟمّم٤مريل وأ  ذر.

 ورواه اسمـ قم٤ًميمر قمـ قمكمل وقمٌد اًمر ـ سمـ سمِمػم. 

.ًٚ  ؾٓذه ضرق ظدة يَقي بًوٓٚ بًو

أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىململ وٟمِمػم هٜم٤م إمم طمد ٨م: أُمرت 

 ومٜم٘مقل: لًمٕم ىمتف سم٤معمقوقع

ورد احلد ٨م سمٓمر  يمثػمةل ٟمِمػم ًمٌٕمْمٝم٤مل ُمٙمتٗملم سمام أورده اهلٞمثٛمل ذم 

 اعمجٛمع ُمقرد ـ أطمٙم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤مل ُمع إو٤موم٦م سمٕمض اًمٗمقائد ُمـ همػمهل ومٜم٘مقل:
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 :ت روايٜ ظع بـ ربًٜٔ

(: وقمـ 3351( رىمؿ )333: 5ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )ىم٤مل اهلٞمثٛمل 

أن  صقمكم سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم قمغم ُمٜمؼميمؿ هذا  ٘مقل: قمٝمد إزم اًمٜمٌل 

 أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم. 

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. لرواه أسمق  ٕمغم وومٞمف اًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ ومل أقمرومفىم٤مل اهلٞمثٛمل:  

(: 431: 11اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد ) وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم ؾمٌؾ

)وروى أسمق  ٕمغم سمرضم٤مل صم٘م٤مت قمدا اًمرسمٞمع سمـ ؾمٝمؾ ومٞمحرر رضم٤مًمف
(1)

قمـ قمكم سمـ  

 رسمٞمٕم٦م ...( ومذيمره.

 :تروايٜ ظع

 قمٝمد :ىم٤مل قمكم وقمـ  :(14114)رىمؿ  (131 :7) اًمزوائد جمٛمعىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم 

 .واعم٤مرىملم واًم٘م٤مؾمٓملم اًمٜم٤ميمثلم ىمت٤مل ذم ص ار رؾمقل إزم

  - ومذيمره - اًمٜم٤ميمثلم سم٘مت٤مل أُمرت :روا ٦م وذم

 اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف اًمٌزار إؾمٜم٤مدي وأطمد إوؾمط ذم واًمٓمؼماين اًمٌزار رواه 

 .طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف ؾمٕمٞمد سمـ اًمرسمٞمع همػم

 :تروايٜ ابـ مًًقد      

( 14111رىمؿ ) (131 :7)  اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعذيمره٤م اهلٞمثٛمل ذم 

 ؾمٜمده٤م.ووٕمػ 

                                                             

 ًمٕمٚمٝم٤م: طم٤مًمف. ( 1)
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 :تروايٜ ظامر

( 14115رىمؿ ) (131 :7)  اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعذيمره٤م اهلٞمثٛمل ذم 

 ووٕمػ ؾمٜمدهي٤م.

 وبّجّقع افىرق تتَقى افروايٜ. 

(: وقمـ أ  11731( رىمؿ )134: 3وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

وهق ٟم٤مئؿ أو  قطمك إًمٞمفل وإذا طمٞم٦م ذم  صراومع ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم رؾمقل ار 

ضم٤مٟم٥م اًمٌٞم٧م ومٙمره٧م أن أىمتٚمٝم٤م وم٠موىمٔمف وم٤موٓمجٕم٧م سمٞمٜمف وسملم احلٞم٦مل وم٢من يم٤من 

} اًِنوَب ًَلَِْ ُنْ اللنوُ ًَرَصٌُلُوُ رء يم٤من   دوٟمفل وم٤مؾمتٞم٘مظ وهق  تٚمق هذه أ ٦م: 

 "ُم٤م أوجٕمؽ هٝمٜم٤م؟  ". ومرآين إمم ضم٤مٟمٌف ىم٤مل:  "احلٛمد ر  ". ىم٤مل: ًَالنآِّيَ اهَنٌُا {

. وم٘متٚمتٝم٤م ومحٛمد ار صمؿ أظمذ  "ىمؿ إًمٞمٝم٤م وم٤مىمتٚمٝم٤م  ". ىمٚم٧م: عمٙم٤من هذه احلٞم٦م ىم٤مل: 

ًٚ حؼ ظذ اهلل تًٚػ   ؿقم  يٚ أبٚ راؾع شُٔقن بًدي "سمٞمدي وم٘م٤مل:  يَٚتِقن ظِٔ

جٓٚد ؿ، ؾّـ مل يًتىع جٓٚد ؿ بٔده ؾًٌِٕٚف، ؾّـ مل يًتىع بًِٕٚف ؾٌٌَِف، 

 . " فٔس وراء  فؽ رء

رواه اًمٓمؼماين وومٞمف حمٛمد سمـ قمٌٞمد ار سمـ أ  راومع وٕمٗمف اجلٛمٝمقر ووصم٘مف  

  أقمرومف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت. اسمـ طم٤ٌمن وحيٞمك سمـ احلًلم سمـ اًمٗمرات مل

 ٠ؼؽٝ اٌشا٠خ فال ٠ٕصشف دزٝ ٠فزخ ٌٗ:

( طمدصمٜم٤م ويمٞمع قمـ ذ ؽ 1713( رىمؿ )413: 3روى اوُم٤مم أ د ذم ُمًٜمده )

فَد ؾٚرؿُؿ رجؾ وم٘م٤مل:  تقمـ أ  إؾمح٤م  قمـ هٌػمة ظمٓمٌٜم٤م احلًـ سمـ قمكم 

يًٌثف  صبٚألمس مل يًٌَف األوفقن بًِؿ وال يدرـف اآلخرون، ـٚن رشقل اهلل 

 ح فف.بٚفرايٜ، جزيؾ ظـ ئّْف ومُٔٚئٔؾ ظـ صامفف ال يْكف حتك يٍت
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 وطمٙمؿ حم٘مؼ اعمًٜمد ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط قمغم احلد ٨م سم٠مٟمف طمًـ.

 وىم٤مل أ د ؿم٤ميمر ذم ىل٘مٞمؼ اعمًٜمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 ( 3333( رىمؿ )333: 15وصححف اسمـ طم٤ٌمن سم٢م راده ذم صحٞمحف )

وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ذم ىل٘مٞمؼ اسمـ طم٤ٌمن: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم 

 همػم هٌػمة سمـ  ر ؿ.

 ( وومْمددد٤مئؾ اًمّمدددح٤مسم٦م 1741( رىمدددؿ )417: 3ٜمد )ورواه أ دددد ذم اعمًددد

(:  طمدصمٜم٤م ويمٞمع قمـ إهائٞمؾ قمـ أ  إؾمح٤م  قمدـ قمٛمدرو 344( رىمؿ )513: 1)

سمـ طمٌٌم ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمٕمد ىمتدؾ قمدكمل وم٘مد٤مل: ًم٘مدد ومد٤مرىمٙمؿ رضمدؾ 

 صسم٤مُٕمس ُم٤م ؾمٌ٘مف إوًمقن سمٕمٚمدؿ وٓ أدريمدف أظمدرونل إن يمد٤من رؾمدقل ار 
وم   ٜمٍم  طمتك  ٗمتح ًمفل وُم٤م شمرر ُمـ صدٗمراء وٓ سمٞمْمد٤مء ًمٞمٌٕمثف و ٕمٓمٞمف اًمرا ٦م 

 إٓ ؾمٌع ُم٤مئ٦م درهؿ ُمـ قمٓم٤مئف يم٤من  رصده٤م خل٤مدم ٕهٚمف.

 طمًـ. ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: ىم٤مل

 وىم٤مل أ د ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح. 

 وىم٤مل حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ويص ار قم٤ٌمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 .(4133رىمؿ ) وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م
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 دة:ننٚئننننننننننننؾ

 ×ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين ذم أوائؾ شمرمج٦م اوُم٤مم قمكم سمـ أ  ـم٤مًمد٥م 

 وـنننننٚن افِنننننقاء بٔنننننده (: )535: 1ُمدددددـ اوصددددد٤مسم٦م ذم  ٞمٞمدددددز اًمّمدددددح٤مسم٦م )

 (.دم أـثر ادنٚ د

( 433: 11ػم اًمٕم٤ٌمد )ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم ؾمػمة ظم وىم٤مل اًمّم٤محلل ذم 

اًمٕمٔمٛمك ذم اًم٘مت٤ملل ومٞم٘مدم   ص: )ويم٤من حيٛمؾ را ٦م رؾمقل ار  ×قمـ قمكم 

وأسمغم ومٞمٝم٤م سم ء طمًٜم٤ًمل وؿمٝمد وىمٕم٦م  لهب٤م ذم سمحر اًمٕمدول وؿمٝمد ُمٕمف ُمِم٤مهده يمٚمٝم٤م

 ىمط إٓ ىمتٚمف(. أطمد وسم٤م ٕمف قمغم اعمقتل ويم٤من ُمـ أؿمجع اًمٜم٤مسل مل  ٤ٌمرز أطمداً 

( سمًٜمده قمـ 1335( رىمؿ )117: 3وذم ذًمؽ روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ُم٤مًمؽ سمـ د ٜم٤مر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وم٘مٚم٧م:  ٤م أسم٤م قمٌد ار ُمـ يم٤من طم٤مُمؾ 

؟ ىم٤مل: ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: يم٠مٟمؽ رظمل اًم٤ٌملل ومٖمْم٧ٌم صرا ٦م رؾمقل ار 

ـ يم٤من وؿمٙمقشمف إمم إظمقاٟمف ُمـ اًم٘مراءل وم٘مٚم٧م: أٓ شمٕمجٌقن ُمـ ؾمٕمٞمد أين ؾم٠مًمتف ُم

ل ومٜمٔمر إزم وىم٤مل: إٟمؽ ًمرظمل اًم٤ٌملل ىم٤مًمقا: إٟمؽ صطم٤مُمؾ را ٦م رؾمقل ار 

ؾم٠مًمتف وهق ظم٤مئػ ُمـ احلج٤مج وىمد ٓذ سم٤مًمٌٞم٧م ومًٚمف أنل وم٠ًمًمتف وم٘م٤مل: يم٤من 

 هٙمذا ؾمٛمٕمتف ُمـ قمٌد ار سمـ قم٤ٌمس.  تطم٤مُمٚمٝم٤م قمكم 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مدل ومل خيرضم٤مهل وهلذا احلد ٨م 

 ٨م زٟمٗمؾ اًمٕمرذم وومٞمف ـمقل ومٚمؿ أظمرضمف.ؿم٤مهد ُمـ طمد 

( رىمؿ 331: 4وسمٜمحقه رواه قمٌد ار سمـ أ د ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 ( وىم٤مل اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ ويص ار: إؾمٜم٤مده طمًـ.1133)
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 :ص إٌجٟ ٠معٟ د٠ٓ

 .(طمًـ) وىم٤مل: ًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م:]قمكم  ٘ميض د ٜمل[إًم٤ٌمين ذم اًمًٚماًمِمٞمخ أورد 

 :ص ٚسصٌٛٗرؼبٌٝ ٠ٙبة اهلل 

 ىم٤مل اوُم٤مم اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة  

(: )وقمـ قمٌد ار سمـ قمٛمرو سمـ هٜمد اجلٛمكم ىم٤مل: عم٤م 7111( رىمؿ )131: 3)

: ٓ ىلدث صوم٘م٤مل ًمف رؾمقل ار   بيم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م أهد ٧م وم٤مـمٛم٦م إمم قمكم 

 ؿمٞمئ٤ًم طمتك آشمٞمؽ. 

أن اشمٌٕمٝمامل وم٘م٤مم قمغم اًم٤ٌمبل وم٤مؾمت٠مذنل ومدظمؾل  صومٚمؿ  ٚم٨ٌم رؾمقل ار  

إأ ؿد ظِّٝ إٔؽ هتٚب اهلل  :صوم٢مذا قمكم ُمٕمتزل قمٜمٝم٤مل وم٘م٤مل رؾمقل ار 

ل ومدقم٤م سمامء ومٛمْمٛمض صمؿ أقم٤مده ذم اوٟم٤مءل صمؿ ٟمْمح سمف صدره٤م وصدره ورشقفف

 )وؾمٛم٧م( قمٚمٞمٝمام صمؿ ظمرج ُمـ قمٜمدمه٤م.

 ع(.رواه احل٤مرث سمـ أ  أؾم٤مُم٦م ورواشمف صم٘م٤مت إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓم

 :دذ٠ش اثٓ ػجبس ِٕٚبلت ػٍٟ

(: طمدصمٜم٤م قمٌد ار طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ  ٤مد 3131( رىمؿ )173 :5)  ذم ُمًٜمد أ د

إين جل٤مًمس إمم اسمـ  :طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩م طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ىم٤مل

 ٤م أسم٤م قم٤ٌمس إُم٤م أن شم٘مقم ُمٕمٜم٤م وإُم٤م أن خيٚمقٟم٤م  :وم٘م٤مًمقا لقم٤ٌمس إذ أشم٤مه شمًٕم٦م رهط

ىم٤مل وهق  قُمئذ صحٞمح ىمٌؾ أن  لسمؾ أىمقم ُمٕمٙمؿ :وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس :ىم٤مل له١مٓء

ومج٤مء  ٜمٗمض صمقسمف  :ىم٤مل لوم  ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمقا لىم٤مل وم٤مسمتدءوا ومتحدصمقا ل ٕمٛمك

: صأ  وشمػ وىمٕمقا ذم رضمؾ ًمف قمنم وىمٕمقا ذم رضمؾ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل  :و ٘مقل
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٤م ُمـ وم٤مؾمتنم  هل :ىم٤مل لحي٥م ار ورؾمقًمف ٓ خيز ف ار أسمداً  ٕسمٕمثـ رضم ً 

وُم٤م يم٤من أطمديمؿ  :ىم٤مل لهق ذم اًمرطمؾ  ٓمحـ :أ ـ قمكم ىم٤مًمقا :ىم٤مل لاؾمتنم 

ومٜمٗم٨م ذم قمٞمٜمٞمف صمؿ هز اًمرا ٦م  :ىم٤مل لومج٤مء وهق أرُمد ٓ  ٙم٤مد  ٌٍم :ىم٤مل لًمٞمٓمحـ

  . وم٠مقمٓم٤مه٤م إ ٤مه ومج٤مء سمّمٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل صم صم٤مً 

ٓ  :ىم٤مل لظمٚمٗمف وم٠مظمذه٤م ُمٜمف سمًقرة اًمتقسم٦م ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤مً  صمؿ سمٕم٨م وم ٟم٤مً  :ىم٤مل

  . ذه٥م هب٤م إٓ رضمؾ ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف

وقمكم ُمٕمف  :ىم٤مل ؟أ ٙمؿ  قاًمٞمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :وىم٤مل ًمٌٜمل قمٛمف :ىم٤مل

أٟم٧م وًمٞمل ذم اًمدٟمٞم٤م  :ىم٤مل لأٟم٤م أواًمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :ضم٤مًمس وم٠مسمقا وم٘م٤مل قمكم

أ ٙمؿ  قاًمٞمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م  :ومؽميمف صمؿ أىمٌؾ قمغم رضمؾ ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل :ىم٤مل لوأظمرة

أٟم٧م  :وم٘م٤مل لأٟم٤م أواًمٞمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة :وم٘م٤مل قمكم :ىم٤مل لوم٠مسمقا ؟وأظمرة

  .وًمٞمل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

  .ويم٤من أول ُمـ أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمد ظمدجي٦م :ىم٤مل   

صمقسمف ومقوٕمف قمغم قمكم ووم٤مـمٛم٦م وطمًـ وطمًلم  صوأظمذ رؾمقل ار  :ىم٤مل

  . ﴾ رَطفيِريا  ًَُّطَي قَكُنْ الفجَْْذِ أَىْ َ الق لْشَ عَن ُنُ لُِْآفىِتَ اللنوُ ُّقِّدُ اًِنوَب ﴿ :وم٘م٤مل

  .صمؿ ٟم٤مم ُمٙم٤مٟمف صوذى قمكم ٟمٗمًف ًمٌس صمقب اًمٜمٌل  :ىم٤مل

ىم٤مل  لومج٤مء أسمق سمٙمر وقمكم ٟم٤مئؿ صويم٤من اعمنميمقن  رُمقن رؾمقل ار  :ىم٤مل

إن ٟمٌل  :وم٘م٤مل ًمف قمكم :ىم٤مل ! ٤م ٟمٌل ار :وم٘م٤مل :ىم٤مل لوأسمق سمٙمر حي٥ًم أٟمف ٟمٌل ار

وم٤مٟمٓمٚمؼ أسمق سمٙمر ومدظمؾ ُمٕمف  :ىم٤مل لىمد اٟمٓمٚمؼ ٟمحق سمئر ُمٞمٛمقن وم٠مدريمف صار 
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ىمد  لوضمٕمؾ قمكم  رُمك سم٤محلج٤مرة يمام يم٤من  رُمك ٟمٌل ار وهق  تْمقر :ىم٤مل لاًمٖم٤مر

إٟمؽ  :وم٘م٤مًمقا لصمؿ يمِمػ قمـ رأؾمف لًمػ رأؾمف ذم اًمثقب ٓ خيرضمف طمتك أصٌح

  .وىمد اؾمتٜمٙمرٟم٤م ذًمؽ لًمٚمئٞمؿ يم٤من ص٤مطمٌؽ ٟمرُمٞمف وم   تْمقر وأٟم٧م شمتْمقر

 :ىم٤مل ؟أظمرج ُمٕمؽ :وم٘م٤مل ًمف قمكم :وظمرج سم٤مًمٜم٤مس ذم همزوة شمٌقر ىم٤مل :ىم٤مل

أُم٤م شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون  :وم٘م٤مل ًمف لٓ ومٌٙمك قمكم :وم٘م٤مل ًمف ٟمٌل ار

 .إٟمف ٓ  ٜمٌٖمل أن أذه٥م إٓ وأٟم٧م ظمٚمٞمٗمتل لُمـ ُمقؾمك إٓ أٟمؽ ًم٧ًم سمٜمٌل

  .أٟم٧م وًمٞمل ذم يمؾ ُم١مُمـ سمٕمدي :وىم٤مل ًمف رؾمقل ار :ىم٤مل

 ومٞمدظمؾ اعمًجد ضمٜم٤ٌمً  :وم٘م٤مل لؾمدوا أسمقاب اعمًجد همػم سم٤مب قمكم :وىم٤مل

 .وهق ـمر ٘مف ًمٞمس ًمف ـمر ؼ همػمه

  .ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه وم٢من ُمقٓه قمكم :وىم٤مل :ىم٤مل 

وأظمؼمٟم٤م ار قمز وضمؾ ذم اًم٘مرآن أٟمف ىمد ريض قمـ أصح٤مب اًمِمجرة  :ىم٤مل

  .ومٕمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ هؾ طمدصمٜم٤م أٟمف ؾمخط قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد

 :ائذن زم ومألرضب قمٜم٘مف ىم٤مل :ًمٕمٛمر طملم ىم٤مل صوىم٤مل ٟمٌل ار  :ىم٤مل

 .اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ :وُم٤م  در ؽ ًمٕمؾ ار ىمد اـمٚمع إمم أهؾ سمدر وم٘م٤مل لأويمٜم٧م وم٤مقم ً 

 :افتخريٟ

ورواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ ل ( ُمـ ـمر ؼ أ د113: 3اعمًتدرر )رواه احل٤ميمؿ ذم 

 .وهمػممه٤م (14533( رىمؿ )37: 14اًمٙمٌػم )
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 :ؿنننناحلُ

 ومل (: )هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد 113 :3ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )  -

 هبذه اًمًٞم٤مىم٦م.  خيرضم٤مه     

صمٜمد٤م أسمدق  تىمد طمدصمٜم٤م اًمًٞمد إوطمد أسمق  ٕمغم  زة سمـ حمٛمدد اًمز ددي و

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمد٤مشمؿ  :احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ُمٝمرو ٦م اًم٘مزو ٜمل اًم٘مٓم٤من ىم٤مل

 يمدددد٤من  ٕمجددددٌٝمؿ أن جيدددددوا اًمٗمْمدددد٤مئؾ ُمددددـ روا دددد٦م  :اًمددددرازي  ٘مددددقل

  .تأ د سمـ طمٜمٌؾ 

 صحٞمح.وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف:   -

 وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذم أوائؾ شمرمجتف ُٕمػم اعم١مُمٜملم ُمـ يمت٤مسمف   -

 ؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب: )هذا إؾمٜم٤مد ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف ٕطمد  آ      

 .ًمّمحتف وصم٘م٦م ٟم٘مٚمتف(      

 (: )رواه أ د 157 :3وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )  -

 ورضم٤مل أ د رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم  لواًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط سم٤مظمتّم٤مر       

 أ  سمٚم٩م اًمٗمزاري وهق صم٘م٦م وومٞمف ًملم(.وأورد سمٕمْمف ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع       

 أصمٜم٤مء طمد ٨م ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(.( وىم٤مل: )رواه اًمٌزار ذم 135: 3اًمٗمقائد )      

 ( 313 -315) "ّم٤مسمٞمح اعمأضمقسم٦م "وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف:   -

 )وىمد ورد  وهق  تحدث قمـ روا ٤مت طمٚمٞم٦م اعمًجد ًمٕمكم وهق ضمٜم٥م:       

 .(ذًمؽ ذم طمد ٨م ـمق ؾ ٓسمـ قم٤ٌمسل أظمرضمف أ د واًمٓمؼماين سمًٜمد ضمٞمد       

 ىم٤مئ : ) وأظمرج أ د  (413وأورده اًمِمقيم٤مين ذم در اًمًح٤مسم٦م )  -

 واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط واحل٤ميمؿ وصححف ورضم٤مل أ د صم٘م٤مت(.        
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 ومـ ادًٚسيـ:

 .(433: 5اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )أورده      -

 (:31احلق ٜمل ذم ىل٘مٞمؼ ظمّم٤مئص قمكم) اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤م  وىم٤مل  -

 إؾمٜم٤مده طمًـ.        

 : إؾمٜم٤مده صحٞمح.حم٘مؼ ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕ داًمِمٞمخ ويص ار وىم٤مل     -      

 :ًـبئـذح فعــــــػ

(  7133( رىمؿ )137: 3إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة )خمتٍم ذم 

ؿؿ واهلل ): ًمف ىم٤مل ص رؾمقل ارأن اًم ت وقمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م

 ألرؤْؽ: 

 إٔٝ أخل   -

 وأبق وفدي   -

 تَٚتؾ ظـ شْتل   -

 وتزئ  متل   -

 مـ مٚت دم ظٓدي ؾٓق ـْز اهلل ومـ مٚت دم ظٓدك ؾَد ؿٙ ٕحٌف   -

 ومـ مٚت حيٌؽ بًد مقتؽ ختؿ اهلل فف بٚألمـ واإليامن ضًِٝ صّس    -      

 أو ؽربٝ         

 .(ومـ مٚت يٌٌوؽ مٚت مٔتٜ جٚ ِٜٔ وحقشٛ بام ظّؾ دم اإلشالم   -      

 رواه أسمق  ٕمغم سمًٜمد رواشمف صم٘م٤مت.ىم٤مل اًمٌقصػمي:          

وىمد مجع هذا احلد ٨م قمدة ومْم٤مئؾل وىمد ؾمٌؼ سمٕمْمٝم٤م ذم ـمٞم٤مت اًمٌح٨م ذم 

 :اًمقارد ذم هذا احلد ٨م قمٜم٤مو ـ ُمًت٘مٚم٦مل وهل قمغم اًمؽمشمٞم٥م
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 )أظمقة اًمٜمٌل ًمف(  

 )اًمٜمٌل وًمٞمٝمؿ وقمّمٌتٝمؿل وهؿ ذر تف( 

   ) ٘م٤مشمؾ قمغم شم٠مو ؾ اًم٘مرآن( 

 (.ص لاًمٜمٌ ) ٘ميض د ـ
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 انبللل ب اخلل مس

 ما ورد يف  فضائل احلسنني عليهنا السالم

لوحيتثثثثويلعلثثثثثثثثىلللصلثثني:
 

 ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم.  :افٍهؾ األول

 ُم٤م صحح مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم افٍهؾ افثٚأ:
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لاألو لا فص 

لمالوردلالا صفيفني

 

( ُمـ يمت٤مب 44( اًم٤ٌمب رىمؿ )1333: 3قم٘مد اوُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف )

 .بومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م وقمٜمقٟمف سمد سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م احلًـ واحلًلم 

 وىمد ذيمر ىلتف اًمروا ٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

  .احلًـ صىم٤مل ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم: قمـ أ  هر رة قم٤مٟمؼ اًمٜمٌل   - 

 قمغم اعمٜمؼم واحلًـ إمم ضمٜمٌف  ٜمٔمر  صقمـ أ  سمٙمرة: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل   -

) اسمٜمل هذا ؾمٞمد  :إمم اًمٜم٤مس ُمرة وإًمٞمف ُمرة و ٘مقل     
(1)

 وًمٕمؾ ار أن  

 . ّمٚمح سمف سملم ومئتلم ُمـ اعمًٚمٛملم(     

                                                             

 وىمد ضم٤مء احلد ٨مل قمـ همػم أ  سمٙمرة ظم٤مرج اًمّمحٞمحلمل وُمـ ذًمؽ: قمـ ضم٤مسمر: (1)

ل وزاد: ضم٤مسمر قمـ (15151رىمؿ )( 433 :3) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعومٗمل 

 سمـ اًمر ـ قمٌد وومٞمف لواًمٌزار واًمٙمٌػم إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه)  (ل وىم٤مل:قمٔمٞمٛمتلم)

  (.اًمّمحٞمح رضم٤مل اًمٌزار رضم٤مل وسم٘مٞم٦م وٕمػ وومٞمف واطمد همػم وصم٘مف ُمٖمراء

 يمام ضم٤مءت روا ٤مت أظمرى اىمتٍمت قمغم أٟمف ؾمٞمد سمدون اًمز ٤مدةل وُمـ ذًمؽ:

 هر رة أ  ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل اعم٘مؼمي قمـ (:15153رىمؿ ) (433 :3) اًمزوائد جمٛمعُم٤م ذم 

 وم٘مٞمؾ  ٕمٚمؿ ٓ أسمقهر رة وُمٕمٜم٤م اًم٘مقم قمٚمٞمف ومرد ومًٚمؿ قمٜمٝمام ار ريض قمكم سمـ احلًـ ومج٤مء

؟ ؾمٞمدي  ٤م شم٘مقل: ًمف وم٘مٞمؾ ؾمٞمدي  ٤م وقمٚمٞمؽ: وم٘م٤مل ومٚمح٘مف  ًٚمؿ قمكم سمـ طمًـ هذا: ًمف

  ." ؾمٞمد إٟمف ": ىم٤مل ص ار رؾمقل أن أؿمٝمد: وم٘م٤مل

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين رواه

 رومٕمف أٟمس قمـ وأفمٜمف: ىم٤مل احلًـ وقمـ (:15151) رىمؿ (431 :3) اًمزوائد جمٛمعوذم 

  .هذا ٟمحق أو  ِمٌٝمف ويم٤من: ىم٤مل  - احلًـ  ٕمٜمل  " ؾمٞمد هذا اسمٜمل ": ىم٤مل

 ← .اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف اًمٌزار رواه 
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ـ  أٟمف يم٤من  ٠مظمذهص:قمـ اًمٜمٌل بقمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ز د  -  واحلً

) اًمٚمٝمؿ إين أطمٌٝمام وم٠مطمٌٝمام (  :و ٘مقل         
(1)

 .. أو يمام ىم٤مل

                                                                                                                                   

 ( وىم٤مل:433وىمد أورده اًمٙمت٤مين وٛمـ إطم٤مد ٨م اعمتقاشمرة ذم يمت٤مسمف ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر رىمؿ ) ←

سم٠من اًمٜمٌل  تقاترت اآلثٚر افهحٔحٜاًم٘مرـمٌل  وذم ذح ُمًٚمؿ ٕ  قمٌد اّر إ  ٟم٘مً  قمـ)

  .( اًمخ راضمٕمف إن اسمٜمل هذا ؾمٞمد :ىم٤مل ص

اًمً م واًمروقانل  وىمد و ذم روا ٤مت أظمرى أٟمف ىم٤مل ذًمؽ ًمٚمحًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمام  (1)

ضم٤مءت قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل ُمٜمٝمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ ز د ٟمٗمًفل قمٜمد اسمـ طم٤ٌمنل وأ د 

  واًمٌزارل وهمػممه٤مل  ومٛمـ ذًمؽ:

قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ز د ىم٤مل: ـمرىم٧م  (3337رىمؿ ) (144 :15) طم٤ٌمن اسمـ صحٞمحُم٤م ذم 

ذات ًمٞمٚم٦م ًمٌٕمض احل٤مضم٦م وهق ُمِمتٛمؾ قمغم رء ٓ أدري ُم٤م هقل ومٚمام ومرهم٧م  صرؾمقل ار 

وم٢مذا هق طمًـ  صسمف ُمـ طم٤مضمتل ىمٚم٧م: ُمـ هذا اًمذي أٟم٧م ُمِمتٛمؾ قمٚمٞمف؟ ومٙمِمػ 

 وطمًلم قمغم ومخذ ف وم٘م٤مل: ) هذان اسمٜم٤مي واسمٜم٤م اسمٜمتل اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ إين أطمٌٝمام وم٠مطمٌٝمام (. 

ُمٜمٝم٤م أٟم٤م ذايمر هل٤م ُمع ذيمر أطمٙم٤مُمف قمغم وىمد أورد احل٤مومظ اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع مجٚم٦م 

  أؾم٤مٟمٞمده٤مل  ومٛمٜمٝم٤م:

 سمفل     ص( قمـ قمٓم٤مء قمـ رضمؾ رأى اًمٜمٌل 15131رىمؿ ) (433 :3) جٛمعذم اعم  -

 (.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف أ د رواهوىم٤مل: )        

 (.ضمٞمد وإؾمٜم٤مده ل اًمٌزار رواهاسمـ ُمًٕمقد سمفل وىم٤مل: )  قمـ (15133وومٞمف سمرىمؿ )    -

  وومٞمف اًمٌزار رواه) سمفل وىم٤مل: إ ٤مس سمـ ىمرة قمـ ( 15137رىمؿ ) (437 :3)وومٞمف     -

 (.صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م هيؿ: وىم٤مل طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف ز ٤مد أ  سمـ ز ٤مد        

 (.طمًـ وإؾمٜم٤مده اًمٌزار رواه: )ىم٤ملسمف و هر رة أ  قمـ ( 15133وومٞمف سمرىمؿ )     -

  .اًمؼماء قمـ (3734) رىمؿ (331 :5)  اًمؽمُمذي ؾمٜمـوذم       -

 ← .صحٞمح طمًـ طمد ٨م هذا :قمٞمًك أسمق ىم٤مل
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 : أيت قمٌٞمد ار سمـ ز ٤مد سمرأس احلًلم تقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ   -

ومجٕمؾ ذم ـم٧ًم ومجٕمؾ  ٜمٙم٨م وىم٤مل ذم طمًٜمف ؿمٞمئ٤مً  ×سمـ قمكم          
(1)

  ل

قسم٤ًم سم٤مًمقؾمٛم٦مخمْمويم٤من  صوم٘م٤مل أٟمس: يم٤من أؿمٌٝمٝمؿ سمرؾمقل ار           
(2). 

 واحلًـ سمـ قمكم قمغم قم٤مشم٘مف  صىم٤مل: رأ ٧م اًمٜمٌل  تقمـ اًمؼماء     -

اًمٚمٝمؿ إين أطمٌف وم٠مطمٌف( ٘مقل: )         
(3)

 . 

                                                                                                                                   

 .صحٞمح: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤ملو ←

 (4433 :5) فصحٞمحوىمد أورد اًمٌخ٤مري روا ٦م أؾم٤مُم٦م اعمذيمقرة أقم ه ذم ُمقـمـ آظمر ُمـ 

 "أر ٝمام وم٢مين ر ٝماما اًمٚمٝمؿ"( سمٚمٗمظ: 5357رىمؿ )

 ."٤مً طمًٜم هذا ُمثؾ رأ ٧م ُم٤م": ىم٤مل أٟمف روي( 1)

  . سمف  ّمٌغ ؾمقاد إمم  ٛمٞمؾ ٟم٧ٌم (2)

 وىمد ضم٤مء ُمـ ـمر ؼ صح٤مسم٦م آظمر ـ ظم٤مرج اًمّمحٞمح: (3)

: سمٚمٗمظ هر رة أ  وقمـ  (15111رىمؿ)( 431 :3) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعومٗمل 

  " أطمٌف وم٢مين أطمٌف ُمـ اًمٚمٝمؿ "

 اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وصم٘مف ُمـ أضمد ومل ُمزرد أسمق وومٞمف اًمٓمؼماين رواه وىم٤مل:

 وأطم٥م لوم٠مطمٌف اسمٜمل هذا إن اًمٚمٝمؿ:  سمٚمٗمظ قم٤مئِم٦م وقمـ (:15111رىمؿ ) جٛمعوذم اعم

  .حيٌف ُمـ

  .وٕمػ وومٞمف اًمٙمٜم٤مت أ  سمـ قمثامن وومٞمف اًمٓمؼماين رواه

 ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين رواه) وىم٤مل: لٟمٗمٞمؾ سمـ ز د سمـ ؾمٕمٞمد وقمـ (:15114وسمرىمؿ )

 (.صم٘م٦م وهق حيٜمس سمـ  ز د همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل

 وم٠مطمٌف أطمٌف إين اًمٚمٝمؿ سمٚمٗمظ: قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ (:15113رىمؿ ) جٛمعوذم اعم

  حيٌف ُمـ وأطم٥م

  حيٌف ُمـ وأطم٥م: ىمقًمف همػم اًمّمحٞمح ذم هق: ىمٚم٧م 
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و ؾ احلًـ وهق  تقمـ قم٘م٦ٌم سمـ احل٤مرث ىم٤مل: رأ ٧م أسم٤م سمٙمر   -

  ٘مقل: سم٠م  ؿمٌٞمف سم٤مًمٜمٌل ًمٞمس ؿمٌٞمف سمٕمكمل وقمكم  ْمحؽ. 

 ذم أهؾ سمٞمتف.  صىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر: ارىمٌقا حمٛمدًا  بقمـ اسمـ قمٛمر    -

 .مـ احلًـ بـ ظع صمل يُـ أحد أصٌف بٚفٌْل قمـ أٟمس ىم٤مل:   -

ىم٤مل  -قمـ اسمـ أ  ٟمٕمؿ: ؾمٛمٕم٧م قمٌد ار سمـ قمٛمر: وؾم٠مًمف قمـ اعمحرم   -

وم٘م٤مل: أهؾ اًمٕمرا   ٠ًمًمقن قمـ اًمذسم٤مبل  ؟ ٘متؾ اًمذسم٤مب -ؿمٕم٦ٌم أطمًٌف 

 مهٚ رحيٕٚتٚي ) صوىم٤مل اًمٜمٌل صوىمد ىمتٚمقا اسمـ اسمٜم٦م رؾمقل ار 

 (مـ افدٕٔٚ
(1)

. 

                                                                                                                                   

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل اًمٙمٌػم ورضم٤مل  ٕمغم وأسمق واًمٌزار وإوؾمط اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه

 وهق ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمين ومراضمع.

أ قبل وؾمٕمد سمـ أ  وىم٤مص ريض وىمد ضم٤مء احلد ٨م قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل ُمٜمٝمؿ: أسمق  (1)

 ار قمٜمٝمام:

 دظمٚم٧م: ىم٤مل إٟمّم٤مري أ قب أ  قمـ (15173رىمؿ ) (433 :3) داًمزوائ جمٛمعومٗمل 

 طمجره ذم أو  د ف سملم  ٚمٕم٤ٌمن قمٜمٝمام ار ريض واحلًلم واحلًـ ص ار رؾمقل قمغم

  .أؿمٛمٝمام ٞم٤مٟماًمد ُمـ رحي٤مٟمت٤مي ومه٤م أطمٌٝمام ٓ ويمٞمػ: وم٘م٤مل أىلٌٝمام؟ ار رؾمقل  ٤م: وم٘مٚم٧م

 .وٕمٞمػ وهق قمٜم٦ًٌم سمـ احلًـ وومٞمف اًمٓمؼماين رواه

 ار رؾمقل قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل - وىم٤مص أ  اسمـ  ٕمٜمل - ؾمٕمد وقمـ (: 15171ورىمؿ )

 ٓ زم وُم٤م: وم٘م٤مل؟ أىلٌٝمام ار رؾمقل  ٤م: وم٘مٚم٧م سمٓمٜمف قمغم  ٚمٕم٤ٌمن واحلًلم واحلًـ ص

 . رحي٤مٟمت٤مي ومه٤م أطمٌٝمام

 .اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف اًمٌزار رواه 
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( ُمـ يمت٤مب 3( قم٘مد اًم٤ٌمب رىمؿ )1334: 1وذم صحٞمح ُمًٚمؿ )

 .بومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٜمقان: سم٤مب ومْم٤مئؾ احلًـ واحلًلم 

 وجٚءت حتتف افروايٚت افتٚفٜٔ:

ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمٝم٤مر ٓ  صقمـ أ  هر رة ىم٤مل: ظمرضم٧م ُمع رؾمقل ار   -

 ٙمٚمٛمٜمل وٓ أيمٚمٛمف طمتك ضم٤مء ؾمق  سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤معل صمؿ اٟمٍم  طمتك أشمك 

ظم٤ٌمء وم٤مـمٛم٦م وم٘م٤مل: أصمؿ ًمٙمع؟ أصمؿ ًمٙمع
(1)

 ٕمٜمل طمًٜم٤ًم ومٔمٜمٜم٤م أٟمف إٟمام  ؟

ىلًٌف أُمفل ٕن شمٖمًٚمف وشمٚمًٌف ؾمخ٤مسم٤مً 
(2)

ل ومٚمؿ  ٚم٨ٌم أن ضم٤مء  ًٕمك طمتك 

ٓؿ إأ أحٌف افِ: صاقمتٜمؼ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف وم٘م٤مل رؾمقل ار 

ؾٖحٌف وأحٌٛ مـ حيٌف
(3)

 . 

                                                             

 .اًمّمٖمػم هٜم٤م اعمراد (1)

 ُمددددـ وٟمحقهدددد٤م واًمٕمددددقد واعمًددددؽ اًم٘مرٟمٗمددددؾ ُمددددـ ىمدددد دة وهددددق ؾمددددخ٥م مجٕمددددف (2)

 ًمٚمّمدددددٌٞم٤من ىمددددد دة وجيٕمدددددؾ لاًمًدددددٌح٦م هٞمئددددد٦م قمدددددغم  ٕمٛمدددددؾ لاًمٓمٞمددددد٥م أظمددددد ط

 قمٜمدددد ظمدددرزه ًمّمدددقت ا ؾمدددخ٤مسم٤مً  ؾمدددٛمل ظمدددرز ومٞمدددف ظمدددٞمط هدددق :وىمٞمدددؾ لواجلدددقاري

 ت .إصقا اظمت ط وهق اًمًخ٥م ُمـ طمريمتف

 أطمدددد يمددد٤من ومدددام طمٌددد٤منل وومٞمدددف ز ددد٤مدة ىمدددقل أ  هر دددرة:وسمٜمحدددقه ذم صدددحٞمح اسمدددـ  (3)

َّ أطم٥م   . ىم٤مل ُم٤م ص ار رؾمقل ىم٤مل سمٕمدُم٤م قمكم سمـ احلًـ ُمـ إل

 . اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م ىم٤ملو
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واوٕم٤م احلًـ سمـ قمكم قمغم قم٤مشم٘مف  صقمـ اًمؼماء ىم٤مل: رأ ٧م رؾمقل ار    -

 .افِٓؿ إأ أحٌف ؾٖحٌفوهق  ٘مقل: 

واحلًـ واحلًلم سمٖمٚمتف  صقمـ  إ ٤مس قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ًم٘مد ىمدت سمٜمٌل ار    -

 هذا ىمداُمف وهذا ظمٚمٗمف. صاًمِمٝم٤ٌمء طمتك أدظمٚمتٝمؿ طمجرة اًمٜمٌل 

ل 
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 اٌفصً اٌضبٟٔ                                    

 ِب صذخ  ِّب ١ٌش فٟ اٌصذ١ذ١ٓ                        

 

 إصجبد اٌجٕخ ٌٍذض١ٓ ثٓ ػٍٟ سظٛاْ اهلل ػ١ٍٗ:

مـ هه أن يْير إػ رجؾ مـ أ ؾ اجلْٜ ؾِْٔير قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ار أٟمف ىم٤مل: )

  ٘مقًمف. ص( وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار إػ احلًغ بـ ظع

  ٕمدغم أ  ُمًدٜمدوهق ذم  (3333رىمؿ ) (141 :15) ذم صحٞمحف طم٤ٌمن اسمـ أورده 

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف: أؾمد ؾمٚمٞمؿ طمًلمحم٘م٘مف  ىم٤مل( و1371رىمؿ ) (337: 3)

(: 15111رىمددؿ ) (311 :3) اًمٗمقائددد وُمٜمٌددع اًمزوائددد جمٛمددعوىمدد٤مل اهلٞمثٛمددل ذم 

 ؾمدٕمٞمد اسمدـ: وىمٞمدؾ ؾمدٕمد سمـ اًمرسمٞمع همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف ل ٕمغم أسمق رواه)

  (.صم٘م٦م وهق

 . ( 1113)  ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين سمرىمؿ اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦موهق ذم 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس ذم ىل٘مٞمؼ اًمٗمْم٤مئؾ: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

وإٟمام ذيمرت هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمقروده٤مل وإٓ وم٘مد ورد ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م ُمـ ُمثؾ أٟمف 

 ؾمٞم٠ميت.ُمع احلًـ ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م و

 إظبءح اٌؽش٠ك ٌّٙب:

 قمـ( سمًٜمده 1734) رىمؿ (133 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدررروى احل٤ميمؿ ذم 

  ّمكم ومٙم٤من لاًمٕمِم٤مء ص ار رؾمقل ُمع ٟمّمكم يمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف ار ريض هر رة أ 

 ومقوٕمٝمام أظمذمه٤م رأؾمف رومع وإذا لفمٝمره قمغم واحلًلم احلًـ وصم٥م ؾمجد وم٢مذا

 ومجئتف هٜم٤م ه٤م وواطمداً  ه٤مهٜم٤م واطمداً  ضمٕمؾ صغم ومٚمام لقم٤مدا قم٤مد وم٢مذا لرومٞم٘م٤مً  ووٕم٤مً 

 احل٘م٤م :وم٘م٤مل سمرىم٦م ومؼمىم٧م ٓ: ىم٤مل ؟أُمٝمام إمم هبام أذه٥م أٓ ار رؾمقل  ٤م: وم٘مٚم٧م

  دظم  طمتك وقئٝم٤م ذم  ٛمِمٞم٤من زآ ومام سم٠مُمٙمام
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  خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

( وىم٤مل حم٘مؼ اعمًٜمد ؿمٕمٞم٥م 11353رىمؿ ) (333 :13) هُمًٜمدورواه أ د ذم 

 إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده طمًـ.

(: 15173( رىمؿ )431: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )وىم٤مل اهلٞمثٛمل 

 .(رواه أ د واًمٌزار سم٤مظمتّم٤مر وىم٤مل: ذم ًمٞمٚم٦م ُمٔمٚمٛم٦مل ورضم٤مل أ د صم٘م٤مت)

 اٌذضٓ ثٓ ػٍٟ ػٍٝ صشرٗ: صلرمج١ً اٌّصؽفٝ

قمـ قمٛمػم سمـ إؾمح٤م  ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع احلًـ سمـ قمكم ذم ـمر  اعمد ٜم٦م      

ومٚم٘مٞمٜم٤م أسم٤م هر رة وم٘م٤مل ًمٚمحًـ: ايمِمػ زم قمـ سمٓمٜمؽ ضمٕمٚم٧م ومدار طمتك أىمٌؾ 

 ٘مٌٚمف ىم٤مل: ومٙمِمػ قمـ سمٓمٜمف وم٘مٌؾ هشمفل وًمق  صطمٞم٨م رأ ٧م رؾمقل ار 

 يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٕمقرة ُم٤م يمِمٗمٝم٤م. 

ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م ( و3335ىمؿ )ر (141 :15)ذم صحٞمحف  طم٤ٌمن اسمـ أورده    

 .إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح

: ىم٤مل أٟمف إٓ واًمٓمؼماين أ د رواه) :(434 :3) اًمزوائد جمٛمعوىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم    

 سمـ قمٛمػم همػم اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مهلام لهشمف قمغم  ده وووع سمٓمٜمف قمـ ومٙمِمػ

 (.صم٘م٦م وهق إؾمح٤م 

 دجّٙب صجت ٌذت اهلل رؼبٌٝ:

 ز د سمـ أؾم٤مُم٦م (  سمًٜمده قمـ3733) رىمؿ  (353 :5) فؾمٜمٜمروى اًمؽمُمذي ذم 

 وهق ص اًمٜمٌل ومخرج لاحل٤مضم٦م سمٕمض ذم ًمٞمٚم٦م ذات ص اًمٜمٌل ـمرىم٧م: ىم٤مل
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 اًمذي هذا ُم٤م :ىمٚم٧م طم٤مضمتل ُمـ ومرهم٧م ومٚمام لهق ُم٤م أدري ٓ رء قمغم ُمِمتٛمؾ

 لوريمٞمف قمغم اًمً م قمٚمٞمٝمام وطمًلم طمًـ وم٢مذا ومٙمِمٗمف :ىم٤مل قمٚمٞمف؟ ُمِمتٛمؾ أٟم٧م

  .حيٌٓام مـ وأحٛ ؾٖحٌٓام أحٌٓام إأ افِٓؿ ابْتل وابْٚ ابْٚي  ذان :وم٘م٤مل

  همر ٥م طمًـ طمد ٨م هذااًمؽمُمذي:  ىم٤مل 

 طمًـ: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤ملو

 (.1317رىمؿ )  اعمخت٤مرة إطم٤مد ٨موأورده اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد وٛمـ 

افِٓؿ إأ أحٌف حًـ: ٚمىم٤مل ًم صاًمٜمٌل أن  وىمد ُمر أن ذم صحٞمح ُمًٚمؿ

 .ؾٖحٌف وأحٌٛ مـ حيٌف

ار ُمـ أطم٥م طمًٞمٜم٤ًم( ذيمرٟم٤مه ىل٧م قمٜمقان: )طمًلم ُمٜمل وذم طمد ٨م آظمر )أطم٥م 

 وأٟم٤م ُمـ طمًلم( وؾمٞم٠ميت.

 ٚسصٌٛٗ: اهلل ثغطػالِخ ٚثغعّٙب  ٗسصٌٛاهلل ٚدت ػالِخ دجّٙب 

 هذا اعمٕمٜمك قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ: ؾمٚمامنل وأسمق هر رةل واسمـ ُمًٕمقد:  يرو

 :ت ؾٖمننٚ حنننننديٞ شِامن

( سمًٜمده 1773رىمؿ ) (131 :3)قمغم اًمّمحٞمحلم  اعمًتدرر ومرواه احل٤ميمؿ ذم

 ابْٚي احلًغ و احلًـ:  ٘مقل ص ار رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ت ؾمٚمامن قمـ

 ومـ ،اجلْٜ أدخِف اهلل أحٌف ومـ ،اهلل أحٌف أحٌْل ومـ أحٌْل أحٌٓام مـ

 .افْٚر أدخِف اهلل أبٌوف ومـ ،اهلل أبٌوف أبٌوْل ومـ أبٌوْل أبٌوٓام

 .خيرضم٤مه مل و اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ: 
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 :ت وأمٚ حنننديٞ أيب  ريرة

 (134 :3) اعمًتدررواحل٤ميمؿ ذم ( 113( رىمؿ  )51: 1ذم ؾمٜمٜمف )  ومرواه اسمـ ُم٤مضم٦م

( وقمٌد ار سمـ أ د ذم 3415( رىمؿ )73: 11وأسمق  ٕمغم  ذم ُمًٜمده )( 1777رىمؿ )

(: قمـ أ  هر رة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار 1353( رىمؿ )771: 4ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )

 . مـ أحٛ احلًـ واحلًغ ؾَد أحٌْل، ومـ أبٌوٓام ؾَد أبٌوْل: ص

  .خيرضم٤مه ومل لاوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذاىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

(: 4335وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م وٛمـ احلد ٨م رىمؿ )

 )وصححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌلل وهق يمام ىم٤مٓ(.

 ىم٤مل اًمٌقصػمي ذم اًمزوائد: إؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت.و

( رىمؿ 444: 3وىم٤مل ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة  )

أسمق سمٙمر سمـ أ  ؿمٞم٦ٌم واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى واسمـ ُم٤مضم٦م سم٢مؾمٜم٤مد  (: )ورواه7534)

 صحٞمح(.

ُمـ أطم٥م "(: )751: 4وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )

وُمـ قم ُم٤مت طمٌٝمؿ   "وُمـ أسمٖمْمٝمام وم٘مد أسمٖمْمٜمل لاحلًـ واحلًلم وم٘مد أطمٌٜمل

ـ طمؿ ه ر قم "طم٥م ذر تٝمؿ سمحٞم٨م  ٜمٔمر إًمٞمٝمؿ أن ٟمٔمره سم٤مُٕمس إمم أصقهلؿ 

 .(وإؾمٜم٤مده صحٞمح "أ  هر رة 

 وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده طمًـ. 

 وىم٤مل اًمِمٞمخ ويص ار قم٤ٌمس ذم ىل٘مٞم٘مف ًمٚمٗمْم٤مئؾ: إؾمٜم٤مده صحٞمح.
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( رىمؿ 433: 3وأورد اهلٞمثٛمل اًمروا ٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

وُمٕمف احلًـ  ص(  قمـ أ  هر رة ىم٤مل: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل ار 15133)

واحلًلم قمٚمٞمٝمام اًمً م هذا قمغم قم٤مشم٘مف وهذا قمغم قم٤مشم٘مف  ٚمثؿ هذا ُمرة وهذا ُمرة 

مـ أحٌٓام ؾَد  "طمتك اٟمتٝمك إًمٞمٜم٤م وم٘م٤مل رضمؾ:  ٤م رؾمقل ار إٟمؽ ًمتحٌٝمام؟ ىم٤مل: 

  "أحٌْل ومـ أبٌوٓام ؾَد أبٌوْل 

صمؿ ىم٤مل اهلٞمثٛمل: )ىمٚم٧م: رواه اسمـ ُم٤مضم٦م سم٤مظمتّم٤مرل رواه أ د ورضم٤مًمف 

 ل وذم سمٕمْمٝمؿ ظم  ل ورواه اًمٌزار(.صم٘م٤مت

 :ت وأمٚ حنننننننديٞ ابـ مًًقد

(: وقمٜمف أن اًمٜمٌل 15133(رىمؿ )437: 3ٗمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )وم

 . افِٓؿ إأ أحٌٓام ؾٖحٌٓام، ومـ أحٌٓام ؾَد أحٌْل ىم٤مل ًمٚمحًـ واحلًلم: ص

 رواه اًمٌزار وإؾمٜم٤مده ضمٞمد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل: 

 :ِششٚغ ثذجّٙب صلدت اٌّصؽفٝ

 ّمكم واحلًـ واحلًلم  ث٤ٌمن قمغم  ص ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل سمـ ُمًٕمقد  قمـ قمٌد ار

دظقمهٚ بٖيب مهٚ وأمل مـ أحٌْل ؾِٔحٛ :)ص ومٞم٤ٌمقمدمه٤م اًمٜم٤مسل وم٘م٤مل فمٝمره

 . ( ذيـ

 اسمـف صحح( و 337رىمؿ ) (13/  4) وم٠مورده ذم صحٞمحف ظمز ٛم٦م اسمـ صححف

وىم٤مل د واًمٚمٗمظ ًمف د  (3371رىمؿ ) (143 :15) سم٢م راده ذم صحٞمحف طم٤ٌمن

 ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده طمًـ.
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أؾمد ذم ىل٘مٞمؼ أ   ؾمٚمٞمؿ طمًلم ( وىم٤مل5117رىمؿ ) (131 :3) ورواه أسمق  ٕمغم

 طمًـ. إؾمٜم٤مده:  ٕمغم

 ٕمغم  رواه أسمق)(: 15135( رىمؿ )437: 3ذم جمٛمع اًمزوائد )وىم٤مل اهلٞمثٛمل         

 .(ورضم٤مل أ   ٕمغم صم٘م٤مت وذم سمٕمْمٝمؿ ظم  ...واًمٌزار 

 (.4177( رىمؿ )37: 1وطمًٜمف اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )      

ُمـ طمد ٨م أ   ( 15133( رىمؿ )433: 3ذم اعمجٛمع )أورده اهلٞمثٛمل و

 .(رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف وصم٘مقا وومٞمٝمؿ ظم  هر رة وىم٤مل: )

اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد  هوأورد

( وىم٤مل: )رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز واًمٌزار 7531( رىمؿ )444: 3رة)داًمٕمِم

 سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ(.

 دض١ٓ ِٕٟ ٚأٔب ِٓ دض١ٓ:

إمم ـمٕم٤مم دقمقا ًمفل وم٢مذا طمًلم  صقمـ  ٕمغم اًمٕم٤مُمري أٟمف ظمرج ُمع رؾمقل ار    

ُمع اًمّمٌٞم٤من  ٚمٕم٥مل وم٤مؾمت٘مٌؾ أُم٤مم اًم٘مقمل صمؿ سمًط  ده ومجٕمؾ اًمّمٌل  ٗمر ه٤م هٜم٤م 

 ْم٤مطمٙمفل طمتك أظمذه رؾمقل ار  صرؾمقل ار  ُمرة وه٤مهٜم٤م ُمرةل وضمٕمؾ

ل ومجٕمؾ إطمدى  د ف ىل٧م ذىمٜمف وإظمرى ىل٧م ىمٗم٤مهل صمؿ ىمٜمع رأؾمفل ومقوع ص

حًغ مْل وإٔٚ مـ حًغ، أحٛ اهلل مـ أحٛ وم٤مه قمغم ومٞمف وم٘مٌٚمفل وىم٤مل: )

ًٚ، حًغ شٌط مـ األشٌٚط   (.حًْٔ

 ؾمٜمـ وهق ذم (3371رىمؿ ) (147 :15) وم٠مورده ذم صحٞمحف طم٤ٌمن اسمـ فصحح

 :1) اسمـ ُم٤مضم٦م ؾمٜمـ( وطمًٜمفل وهق ذم 3775رىمؿ ) (353 :5) اًمؽمُمذي

  (.111رىمؿ ) (51
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وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد اسمـ ُم٤مضم٦م: )إؾمٜم٤مده طمًـل  

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت(

 اًمّمٖمػم اجل٤مُمع سمنمح اًمتٞمًػم( يمام ذم طمًـ وإؾمٜم٤مدهوىم٤مل اًمًٞمقـمل: )

 .(1111 :1) يًمٚمٛمٜم٤مو

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا و (1341( رىمؿ )131: 3احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر ) اهروو

 طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص: صحٞمح.

 وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين.

 (15175( رىمؿ )431: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )وأورده اهلٞمثٛمل      

رواه اًمؽمُمذي صمؿ ىم٤مل ) "احلًـ واحلًلم ؾمٌٓم٤من ُمـ إؾم٤ٌمط"إٓ أٟمف ىم٤مل: 

 .(رواه اًمٓمؼماين وإؾمٜم٤مده طمًـ لسم٤مظمتّم٤مر ذيمر احلًـ

اًمًخ٤موي ذم  ُمٜمل وأٟم٤م ُمـ طمًلم( دون ز ٤مدات: وىمد ذيمر طمد ٨م: )طمًلم

 اعمِمتٝمرة إطم٤مد ٨م ذم واًمزريمٌم ذم اًمتذيمرة (171 :1) احلًٜم٦م اعم٘م٤مصد
(1)

 

 حح٤مه.وص (133 :1)

 

 

 

                                                             

 .اًمزريمٌم )احلًـ( وصقاسمف )احلًلم(وىمع قمٜمد (1)
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 :صّبّ٘ب اهلل رؼبٌٝ

 ( أورد اًمروا ٦م اًمت٤مًمٞم٦م:4713ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين رىمؿ )  اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦مذم      

 وؾماممه٤م وًمدا عم٤م ىم٤مًمف لوطمًٞمٜم٤مً  طمًٜم٤مً  ومًاممه٤م لهذ ـ اؾمؿ أهمػم أن أمرت إأ

 .وضمٕمٗمر  زة: قمكم

 سمٜم٧م ؾمقدة قمـ (:15143رىمؿ ) (477 :3) اًمٗمقائد وُمٜمٌع اًمزوائد جمٛمعوذم 

 ت قمكم ومج٤مء سمر ٘مف واًم٠ٌمه ومٞمف ذم ص ار رؾمقل وشمٗمؾ...: ىم٤مًم٧م ُمنح

 وسمٕمده لطمًـ وًمٙمـ ٓ ": ىم٤مل لضمٕمٗمر ؾمٛمٞمتف: ىم٤مل  "؟ قمكم  ٤م ؾمٛمٞمتف ُم٤م ": وم٘م٤مل

 " طمًـ أسمق وأٟم٧م طمًلم

  " اخلػم طمًـ أسمق وأٟم٧م ": روا ٦م وذم (:15143ورىمؿ )

 سمـ وقمٛمر ومػموز سمـ قمٛمر أطمدمه٤م ذم سم٢مؾمٜم٤مد ـ اًمٓمؼماين رواهىم٤مل اهلٞمثٛمل: ) 

 (.وصم٘مقا رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م لأقمرومٝمام وملل قمٛمػم

 :ص١ذا شجبة أً٘ اٌجٕخ ِبخال اثٕٟ اٌخبٌخ

اؾمتٗم٤مو٧م اًمروا ٤مت ذم أن احلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦مل قمـ مجع 

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦مل طمتك قمده همػم واطمد ُمـ إطم٤مد ٨م اعمتقاشمرةل ُمٜمٝمؿ:

( وٟم٘مٚمف اعمٜم٤موي ذم يمت٤مسمف 113اًمًٞمقـملل يمام ذم إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة رىمؿ )  -

 ُم٘مرًا. (1143 :1) اًمتٞمًػم

 (.435واًمٙمت٤مين ذم ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر رىمؿ ) -

(: 733قمٜمد احلد ٨م رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦موإًم٤ٌمين وم٘م٤مل ذم  -

 (.اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمف يمام ُمتقاشمر هق سمؾ ر ٥م سم  صحٞمح وم٤محلد ٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م)
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ُمع  اًمزوائد جمٛمع ويم٢مؿم٤مرة إمم سمٕمض ـمرىمف ٟمذيمر ُم٤م أورده  اهلٞمثٛمل ذم       

 : (431-434  :3) أطمٙم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤م

 وومٞمٝم٤م سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمٓمؼماين رواهوىم٤مل: ) لقمكم قمـ (15134د رىمؿ )

 (.وٕمٞمػ وهق إقمقر احل٤مرث

: ل ًمٗم٤مـمٛم٦م ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمكم وقمـ ( 15133د ورىمؿ )      

 اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا اسمٜمٞمؽ وإن لهمػمي إٟمٌٞم٤مء وًمد إٓ ٟمٌل ُمـ ُم٤م وار

  .وقمٞمًك حيٞمك اخل٤مًم٦م اسمٜمل إٓ

 .وٕمػ سمٕمْمٝمؿ وذم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف اًمٓمؼماين رواه 

 وومٞمف اًمٓمؼماين رواهل وىم٤مل: )اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ (15131) د  ورىمؿ 

  (.ُمؽمور وهق ؾمٛمػم أسمق طمزام سمـ طمٙمٞمؿ

 وومٞمف لاًمٓمؼماين رواهل وىم٤مل: )هر رة أ  قمـ (: 15135 د وومٞمف رىمؿ )

 (.اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومف ومل لاًمذهكم ُمروان

 اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواهل وىم٤مل: )اًمٞمامن سمـ طمذ ٗم٦م قمـ (15133د ورىمؿ )

 رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م قمٛمرة أسمق أو أقمرومف ومل لإؿمجٕمل قمٛمر أسمق وومٞمف لوإوؾمط

  ( .صم٘م٤مت

( ُمٜمٝمام أومْمؾ وأسمقمه٤مُمع ز ٤مدة: ) أ ْم٤مً  ٦مٗمطمذ  قمـ (15137د ورىمؿ ) 

 ومل لاهل٤مؿمٛمل إؾمقد أسمق قم٤مُمر سمـ ار قمٌد وومٞمف لاًمٓمؼماين رواهوىم٤مل: )

 (ظم   هبدًم٦م سمـ قم٤مصؿ وذم لوصم٘مقا رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م لأقمرومف
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( ُمٜمٝمام ظمػم أسمقمه٤مُمع ز ٤مدة: )و لإ ٤مس سمـ ىمرة قمـ (15133د ورىمؿ )

 لظم   وومٞمف لأٟمٕمؿ سمـ ز ٤مد سمـ اًمر ـ قمٌد وومٞمف لاًمٓمؼماين رواهوىم٤مل: )

 (.اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م

 ظمػم وأسمقمه٤مُمع ز ٤مدة: ) لاحلق رث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ (15133د ورىمؿ )

 احلًـ سمـ ًمؽ٤موُم أسم٤من سمـ قمٛمران وومٞمف لاًمٓمؼماين رواه( وىم٤مل: )ُمٜمٝمام

 (.وصم٘م٤م وىمد وٕمٞمٗم٤من ومه٤م

 ضم٤مسمر وومٞمف اًمٓمؼماين رواه): ىم٤ملل وار قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ ( 15131د ورىمؿ )

 (.وٕمٞمػ وهق اجلٕمٗمل

 اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه): ىم٤ملو لز د سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ (15131د ورىمؿ )

: وىم٤مل طم٤ٌمن اسمـ ووصم٘مف لُمؽمور وهق اجلّم٤مص ز ٤مد وومٞمف لوإوؾمط

  (.هيؿ رسمام

 إوؾمط ذم اًمٓمؼماين رواه): ىم٤ملو لقمكم سمـ احلًلم قمـ (15134د ورىمؿ )    

 (.أقمرومٝمؿ مل ُمـ وومٞمف

  (.طمًـ وإؾمٜم٤مده لاًمٓمؼماين رواهل وىم٤مل: )اًمؼماء قمـ (15133د ورىمؿ )  

( رىمؿ 443: 3) اًمٕمنمة اعم٤ًمٟمٞمد سمزوائد اعمٝمرة اخلػمة ىل٤م وذم خمتٍم إ

 ": ص  ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤ملت ـم٤مًم٥م أ  سمـ قمكم وقمـ)(: 7535)

 ." اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا واحلًلم احلًـ

  .ثَٚت ورواتف ؿمٞم٦ٌم أ  سمـ سمٙمر أسمق رواه

   ل وم٤مـمٛم٦م ُمٜم٤مىم٥م أول ذم وشم٘مدم ؾمٕمٞمد أ  طمد ٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف
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 صمؿ اعمٖمرب ُمٕمف ومّمٚمٞم٧م ص ار رؾمقل أشمٞم٧م: ىم٤ملت طمذ ٗم٦م وقمـ

 زم قمرض ُمٚمؽ: وم٘م٤مل وم٤مشمٌٕمتف ظمرج صمؿ اًمٕمِم٤مء صغم طمتك ومّمغم ىم٤مم

 وأن لاجلٜم٦م أهؾ ٟم٤ًمء ؾمٞمدة وم٤مـمٛم٦م أن و ٌنمين قمكم  ًٚمؿ أن رسمف وم٤مؾمت٠مذن

 .اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا واحلًلم احلًـ

 (اعمٖمرب ؾمٜم٦م ذم ًمٗمٔمف وشم٘مدم اعمقصكم  ٕمغم وأسمق ؿمٞم٦ٌم أ  سمـ سمٙمر أسمق رواه

وىم٤مل إًم٤ٌمين قمـ طمد ٨م طمذ ٗم٦م هذا اًمذي ومٞمف اًمٌِم٤مرة ًمٚمزهراء واحلًٜملم 

 و: )(733)وٛمـ احلد ٨م رىمؿ  اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦مقمٚمٞمٝمؿ اًمً م سم٤مًمًٞم٤مدة ذم 

 اسمـ هق و ُمٞمنة همػم " اًمّمحٞمح " رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمحل إؾمٜم٤مد هذا

 .(صم٘م٦م هق و طمٌٞم٥م

( ُم٘متٍمًا قمغم 3331رىمؿ ) (113 :15) ذم صحٞمحف طم٤ٌمن اسمـوأورده 

 إؾمٜم٤مده: ذم ىل٘مٞم٘مف إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م ىم٤ملو اًمٌِم٤مرة ًمٚمحًٜملم قمٚمٞمٝمام اًمً مل

 صحٞمح

رىمؿ  (453 :11) اًمٕمً٘م ين طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظ اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٓم٤مًم٥موذم 

ل قمكم قمـل إؾمح٤م  أ  قمـل إطمقص أسمق صمٜم٤م: سمٙمر أسمق وىم٤مل) (:1131)

 ش اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا واحلًلم احلًـ: » ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 (.ثَٚت رواتف

 احلًـ) : (1143 :1) اًمّمٖمػم اجل٤مُمع سمنمح اًمتٞمًػموىم٤مل اعمٜم٤موي ذم 

 يمام أومْمؾ أي(  ُمٜمٝمام ظمػم)  قمكم(  وأسمقمه٤م اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب ؾمٞمدا واحلًلم

 سمـا( قمٛمر اسمـ قمـ ر ه)  ُمٜمٝمام أومْمؾ اًمٓمؼماين روا ٦م ذم ىمقًمف سمف  ٍمح

 اهلٛمزة سمٙمن إ ٤مس سمـ اًمراء وؿمد اًم٘م٤م  سمْمؿ(  ىمرة قمـ ـم٥م)  اخلٓم٤مب
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(  احلق رث سمـ ُم٤مًمؽ وقمـ) (حًـ ب٘شْٚد) اعمزين ه ل اسمـ اًمتحتٞم٦م وومتح

 (  ُمًٕمقد اسمـ قمـ ر)  اًمٚمٞمثل احلرث ُمّمٖمر

 .( صحٞمح) وىم٤مل

  اجل٤مُمع اًمّمٖمػم.وُم٤م سملم اًم٘مقؾملم هق يم م اًمًٞمقـمل ذم 

 وُمـ اًمٓمر  اًمتل مل شمذيمر ؾم٤مسم٘م٤ًم ـمر ؼ اسمـ ُمًٕمقد:

( سمًٜمده 1773) رىمؿ (134 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدرررواه٤م  احل٤ميمؿ ذم 

 ؾمٞمدا واحلًلم احلًـ ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف ار ريض ار قمٌد قمـ

  ُمٜمٝمام ظمػم وأسمقمه٤م اجلٜم٦م أهؾ ؿم٤ٌمب

  خيرضم٤مه مل و اًمز ٤مدة هبذه صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 صحٞمح: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

 وذيمر ًمف احل٤ميمؿ ؿم٤مهدًا آظمر ُمـ روا ٦م اسمـ قمٛمر.

 وش٘ذ أْ أػجٍٗ:

 ( سمًٜمده1775رىمؿ ) (131 :3) اًمّمحٞمحلم قمغم اعمًتدررروى احل٤ميمؿ ذم  

 إطمدى ذم ص ار رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج: ىم٤مل أسمٞمف قمـ اهل٤مد ؿمداد سمـ ار قمٌد قمـ

 ومت٘مدم واحلًلم احلًـ سمٜمٞمفا أطمد طم٤مُمؾ وهق اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر اًمٕمٌم ص يت

 أـم٤مهل٤م ؾمجدة ص ار رؾمقل ومًجد اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف قمٜمد ومقوٕمف ص ار رؾمقل

 اًمٖم م وإذا ؾم٤مضمد ص ار رؾمقل وم٢مذا اًمٜم٤مس سملم ُمـ رأد ومرومٕم٧م: أ  ىم٤مل

  ٤م: اًمٜم٤مس ىم٤مل ص ار رؾمقل اٟمٍم  ومٚمام لومًجدت ومٕمدت فمٝمره قمغم رايم٥م

 أُمرت أومٌمء شمًجده٤م يمٜم٧م ُم٤م ؾمجدة هذه ص شمؽ ذم ؾمجدت ًم٘مد ار رؾمقل
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 أن ؾُر ٝ ارحتِْل ابْل فُـ و يُـ مل  فؽ ـؾ: ىم٤مل ؟ إًمٞمؽ  قطمك يم٤من أو سمف

  .حٚجتف يَيض حتك أظجِف

  خيرضم٤مه مل و اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمد ٨م هذا ىم٤مل احل٤ميمؿ:

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذط قمغم: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

 إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م قمٚمؼ( و47317رىمؿ ) (313 :15) أ د ُمًٜمدوهق ذم 

 ًمف خيرج مل صح٤مسمٞمف أن همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مده: سم٘مقًمف

 .اًمٜم٤ًمئل ؾمقى

 وصححف إًم٤ٌمين ذم ىل٘مٞم٘مف ًمًٜمـ اًمٜم٤ًمئل وهمػمه.

(: وقمـ أٟمس 15177( رىمؿ )431: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )و

 ًجد ومٞمجلء احلًـ واحلًلم ومػميم٥م فمٝمره ومٞمٓمٞمؾ  صىم٤مل: يم٤من رؾمقل ار 

ارىلٚمٜمل اسمٜمل ومٙمره٧م أن  "اًمًجقد ومٞم٘م٤مل:  ٤م ٟمٌل ار أـمٚم٧م اًمًجقد ومٞم٘مقل: 

  "أقمجٚمف

رواه أسمق  ٕمغم وومٞمف حمٛمد سمـ ذيمقان وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف همػمه وسم٘مٞم٦م 

 رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. 

 ٔؼُ اٌّؽ١خ ٚٔؼُ اٌشاوجبْ:

 ٕمٜمل  -(: وقمـ قمٛمر 15173( رىمؿ ) 431: 3ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ  صىم٤مل: رأ ٧م احلًـ واحلًلم قمغم قم٤مشم٘مل اًمٜمٌل  -اسمـ اخلٓم٤مب 

  "وًٕؿ افٍٚرشٚن  ": ص. وم٘م٤مل اًمٜمٌل اًمٗمرس ىلتٙمام 
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 رواه أسمق  ٕمغم ذم اًمٙمٌػم ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ورواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ 

وهق  ٛمٌم  ص(: وقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل 15173وسمرىمؿ )

ًٕؿ اجلّؾ مجُِام  "وهق  ٘مقل:  بقمغم أرسمٕم٦م وقمغم فمٝمره احلًـ واحلًلم 

 . "وًٕؿ افًدالن إٔتام 

 . اين وومٞمف ُمنوح أسمق ؿمٝم٤مب وهق وٕمٞمػرواه اًمٓمؼم

 ّمكم  ص(: وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: يم٤من رؾمقل ار 15131وسمرىمؿ )

ومج٤مء احلًـ واحلًلم أو أطمدمه٤م ومريم٥م قمغم فمٝمره ومٙم٤من إذا رومع رأؾمف ىم٤مل سمٞمده 

 . "ٟمٕمؿ اعمٓمٞم٦م ُمٓمٞمتٙمام  "وم٠مُمًٙمف أو أُمًٙمٝمام ىم٤مل: 

 رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وإؾمٜم٤مده طمًـ.

ومج٤مءت أم  ص(: وقمـ ؾمٚمامن ىم٤مل: يمٜم٤م طمقل رؾمقل ار 15131وسمرىمؿ )

 -أ ٛمـ وم٘م٤مًم٧م:  ٤م رؾمقل ار ًم٘مد وؾ احلًـ واحلًلم ىم٤مل: وذار رأد اًمٜمٝم٤مر 

 .  "ىمقُمقا وم٤مـمٚمٌقا اسمٜمل  ": صوم٘م٤مل اًمٜمٌل  - ٘مقل: ارشمٗم٤مع اًمٜمٝم٤مر 

ومٚمؿ  زل طمتك أشمك  صوأظمذ يمؾ رضمؾ دم٤مه وضمٝمف وأظمذت ٟمحق اًمٜمٌل 

ُمٚمتز  يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف وإذا  بذا احلًـ واحلًلم ؾمٗمح ضمٌؾ وإ

ؿمج٤مع ) احلٞم٦م اًمذيمر ( ىم٤مئؿ قمغم ذٟمٌف خيرج ُمـ ومٞمف  ذر اًمٜم٤مر وم٠مهع إًمٞمف رؾمقل 

صمؿ اٟم٤ًمب ومدظمؾ سمٕمض إطمجرةل صمؿ  صوم٤مًمتٗم٧م خم٤مـم٤ًٌم ًمرؾمقل ار  صار 

ام قمغم سم٠م  وأُمل أٟمتام ُم٤م أيمرُمٙم "أشم٤ممه٤م وم٠مومر  سمٞمٜمٝمام صمؿ ُمًح وضمقهٝمام وىم٤مل: 

 .  "ار 
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 صمؿ  ؾ أطمدمه٤م قمغم قم٤مشم٘مف إ ٛمـ وأظمر قمغم قم٤مشمٗمف إ ن وم٘مٚم٧م: ـمقسم٤م

وًٕؿ افراـٌٚن مهٚ وأبقمهٚ خر ": صيمام ٟمٕمؿ اعمٓمٞم٦م ُمٓمٞمتٙمام  وم٘م٤مل رؾمقل ار 

 رواه اًمٓمؼماين وومٞمف أ د سمـ رؿمد اهل زم وهق وٕمٞمػ. "مْٓام

.ًٚ  ؾٓذه روايٚت يَقي بًوٓٚ بًو

 قمغم اعمًتدرروىمد ضم٤مءت روا ٦م ظم٤مص٦م سم٤محلًـ رواه٤م احل٤ميمؿ ذم 

 قمٜمٝمام ار ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ(سمًٜمده 1731) رىمؿ  (133 :3) اًمّمحٞمحلم

: ىم٤مل رىمٌتف قمغم قمكم سمـ احلًـ حيٛمؾ هق و ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف ار صغم اًمٜمٌل أىمٌؾ: ىم٤مل

 ار صغم ار رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مل هم م  ٤م ريم٧ٌم اعمريم٥م ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل رضمؾ ومٚم٘مٞمف

  هق اًمرايم٥م ٟمٕمؿ و: ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف

  خيرضم٤مه مل و اوؾمٜم٤مد صحٞمح طمد ٨م هذا 

 سمّمحٞمح ًمٞمس: سم٘مقًمف اًمتٚمخٞمص ذم اًمذهٌل قمٚمؼو

 ٚظغ فٟ فُ اٌذضٓ ش١ئًب فىبْ أػٍُ:

(:سمًٜمده قمـ قمكم سمـ أ  ـم٤مًم٥م: 353( رىمؿ )431: 1ذم ُمًٜمد أ   ٕمغم )

صْع  صوأمٚ احلًـ ؾ٘ن افٌْل ... وومٞمف: )اسمٜمتف وم٤مـمٛم٦م صظمٓم٧ٌم إمم اًمٜمٌل 

ًٚ ال ٕدري مٚ  ق ؾُٚن أظِؿ افرجِغ  . (دم ؾٔف صٔئ

 ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح

(  15131( رىمؿ )473: 3وأورده اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

 وىم٤مل: )رواه أسمق  ٕمغم ورضم٤مًمف صم٘م٤مت(.
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 انبللل ب انس دس

 × ما ورد يف املهدي
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 × ذٞــاٌّٙرٛارش أِش ٟ ـف ـ١ٙذّر

إطم٤مد ٨م ذم إصم٤ٌمت وضمقدهل وأٟمف ؾمٞمٛمأل إرض قمدًٓ وىمًٓم٤ًم سمٕمد  د تىاتستلك

 وإفٔؽ أؿقال ضٚئٍٜ ممـ سح بذفؽ:أن ُمٚمئ٧م فمٚماًم وضمقرًال 

 احلٚؾظ أبق احلًـ حمّد بـ احلًغ افًجزي .1

ُمـ  ٦م صم ث وؾمتلم وصم صمٛمئ٦مص٤مطم٥م يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕملل اعمتقرم ؾمٜم 

ٓ ُمٝمدي إّٓ قمٞمًك ». ىم٤مل ذم حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اجلٜمدي راوي طمد ٨م: اهلجرة

حمٛمد سمـ ظم٤مًمد هذا همػم ُمٕمرو  قمٜمد أهؾ اًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ أهؾ ش: »سمـ ُمر ؿ

قمـ رؾمقل ارّ صغم ار وؿد تقاترت األخٌٚر واشتٍٚوٝ اًمٕمٚمؿ واًمٜم٘مؾل 

وأٟمف  ٛمأل قمٚمٞمف وآًمف سمذيمر اعمٝمديل وأٟمف ُمـ أهؾ سمٞمتفل وأٟمف  ٛمٚمؽ ؾمٌع ؾمٜململ 

خيرج ومٞم٤ًمقمده قمغم ىمتؾ اًمدضم٤ملل وأٟمف  ١مم  ×إرض قمدًٓل وأن قمٞمًك 

شهذه إُم٦م و ّمغم قمٞمًك ظمٚمٗمف
(1)

. 

 حمّد افززٕجل .2

اعمتقرم ؾمٜم٦م صم ث سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ ذم يمت٤مسمف اوؿم٤مقم٦م ٕذاط اًم٤ًمقم٦مل ىم٤مل: 

اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م ذم إذاط اًمٕمٔم٤مم وإُم٤مرات اًم٘مر ٦ٌم اًمتل شمٕم٘مٌٝم٤م اًم٤ًمقم٦مل »

                                                             

 قمٜمف وٟم٘مٚمفل قمٚمٞمف وؾمٙم٧مل اعمٜم٤مر يمت٤مسمف ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٜمف ذًمؽ ٟم٘مؾىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ: ) (1)

ل قمٚمٞمف وؾمٙم٧مل اجلٜمدي ظم٤مًمد سمـ حمٛمد شمرمج٦م ذمل اًمتٝمذ ٥م هتذ ٥م ذم طمجر سمـ احل٤مومظ أ ْم٤مً 

(ل ×)ُمر ؿ سمـ قمٞمًك ٟمزول سم٤مب ذمل اًم٤ٌمري ومتحذم   أ ْم٤مً  قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ذًمؽ قمٜمف وٟم٘مؾ

 وؾمٙم٧مل اعمٝمدي أظم٤ٌمر ذم اًمقردي اًمٕمر  ضمزء آظمر ذم اًمًٞمقـمل أ ْم٤مً  ذًمؽ قمٜمف وٟم٘مؾ

 يمامل اعمٜمتٔمر اعمٝمدي فمٝمقر ذم اًمٗمٙمر ومقائد يمت٤مسمف ذم  قؾمػ سمـ ُمرقمل قمٜمف ذًمؽ وٟم٘مؾل قمٚمٞمف

 .(اًم٤ًمقم٦م  دي سملم  ٙمقن وُم٤م يم٤من عم٤م ذاقم٦ماو يمت٤مسمف ذم طمًـ صد ؼ ذًمؽ ذيمر
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وهل أ ْم٤ًم يمثػمةل ومٛمٜمٝم٤م: اعمٝمديل وهق أوهل٤مل واقمٚمؿ أن إطم٤مد ٨م اًمقاردة ومٞمف 

ىمد قمٚمٛم٧م أن أطم٤مد ٨م »ىم٤مل: إمم أن ش قمغم اظمت   روا ٤مهت٤م ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم

وضمقد اعمٝمدي وظمروضمف آظمر اًمزُم٤منل وأٟمف ُمـ قمؽمة رؾمقل ارّ صغم ار قمٚمٞمف 

 ش.ل وم  ُمٕمٜمك وٟمٙم٤مره٤مبٌِٝ حد افتقاتر ادًْقيوآًمف ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦مل 

 افنٔخ حمّد افًٍٚريْل .3

اعمتقرم ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم سمٕمد اعمئ٦م وإًمػل ذم يمت٤مسمف ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦مل  

سمخروضمف ) ٕمٜمل اعمٝمدي( اًمروا ٤متل طمتك سمٚمٖم٧م طمد  يمثرتوىمد »ىم٤مل: 

وأورد إطم٤مد ٨م ذم ظمروج اعمٝمديل وأؾمامء سمٕمض ش افتقاتر ادًْقي

وىمد روي قمٛمـ ذيمر ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وهمػم »اًمّمح٤مسم٦م اًمذ ـ رووه٤مل صمؿ ىم٤مل: 

سمروا ٤مت ُمتٕمددةل وقمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمٕمدهؿل ُم٤م  ٗمٞمد  يُمـ ذيمر ُمٜمٝمؿ 

جمٛمققمف اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕملل وم٤مو امن سمخروج اعمٝمدي واضم٥م يمام هق ُم٘مرر قمٜمد 

 .شأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ون ذم قم٘م٤مئدأهؾ اًمٕمٚمؿل وُمد

 افَٚيض حمّد بـ ظع افنقـٚأ  .4

اعمتقرم ؾمٜم٦م مخًلم سمٕمد اعمئتلم وإًمػل ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اًمتقوٞمح ذم شمقاشمر ُم٤م 

وم٤مٕطم٤مد ٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي »ضم٤مء ذم اعمٝمدي اعمٜمتٔمر واًمدضم٤مل واعمًٞمح: 

اًمتل أُمٙمـ اًمقىمق  قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م مخًقن طمد ث٤ًم ومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح واحلًـ 

ل سمؾ  ّمد  وصػ و ل متقاترة بال صؽ وال صٌٜٓػ اعمٜمجؼمل واًمْمٕمٞم

اعمتقاشمر قمغم ُم٤م هق دوهن٤م ذم مجٞمع آصٓم طم٤مت اعمحررة ذم إصقلل وأُم٤م 

إذ  ;أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٍمطم٦م سم٤معمٝمديل ومٝمل يمثػمة ضمدًال هل٤م طمٙمؿ اًمرومع 

 ش .ٓ جم٤مل ًم ضمتٝم٤مد ذم ُمثؾ ذًمؽ
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 افنٔخ صديؼ حًـ افَْقجل   .5

٦م ؾمٌع سمٕمد اًمث صمٛمئ٦م وإًمػل ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اوذاقم٦م عم٤م يم٤من وُم٤م اعمتقرم ؾمٜم

وإطم٤مد ٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي قمغم اظمت   » ٙمقن سملم  دي اًم٤ًمقم٦م: 

ل وهل ذم اًمًٜمـ وهمػمه٤م ُمـ تٌِغ حد افتقاتر ادًْقيروا ٤مهت٤م يمثػمة ضمدًال 

 شدواو ـ اوؾم م ُمـ اعمٕم٤مضمؿ واعم٤ًمٟمٞمد

ذم أُمر ذًمؽ اًمٗم٤مـمٛمل اعمققمقد اعمٜمتٔمرل وم  ُمٕمٜمك ًمٚمر ٥م »إمم أن ىم٤مل: 

اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٤مٕدًم٦مل سمؾ إٟمٙم٤مر ذًمؽ ضمرأة قمٔمٞمٛم٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمّمقص 

 ش .اعمًتٗمٞمْم٦م اعمِمٝمقرةل اًم٤ٌمًمٖم٦م إمم طمد اًمتقاشمر

 افنٔخ حمّد بـ جًٍر افُتٚأ .3

اعمتقرم ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم سمٕمد اًمث صمٛمئ٦م وإًمػل ىم٤مل ذم يمت٤مسمف ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر  

واحل٤مصؾ أن إطم٤مد ٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي اعمٜمتٔمر »ذم احلد ٨م اعمتقاشمر: 

ويمذا اًمقاردة ذم اًمدضم٤ملل وذم ٟمزول ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك اسمـ ُمر ؿ  متقاترة،

(1)ش×
. 

 :، ؾّْٓٚادهححٜ ؾوٚئِف افقاردة دم افًْٜ ٕنر إػ بًضبًد  ذا و

 رٕؼُ األِخ فٟ ػٙذٖ:

( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد 1133( رىمؿ )1333: 4روى اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف )

يُقن دم أمتل ادٓدي، إن ؿك ؾًٌع، وإال ؾتًع،  ىم٤مل: صاخلدري أن اًمٜمٌل 

                                                             

 (7 ص) اعمٜمتٔمدر اعمٝمددي ذم صمدروإ اًمًدٜم٦م أهدؾ قم٘مٞمددةاؾمتٗمدت هذه اًمٜم٘مقل ُمدـ يمتد٤مب  (1)

 ًمٚمِمٞمخ قمٌد اعمحًـ اًمٌدر ُمع سمٕمض آظمتّم٤مر.
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أـِٓٚ، وال تدخر مْٓؿ  )األرض(مل يًّْقا مثِٓٚ ؿط تٗتك ؾتًْؿ ؾٔف أمتل ًّٕٜ

،ًٚ  . ؾَٔقم افرجؾ ؾَٔقل: يٚمٓدي أظىْل، ؾَٔقل خذ ،ـدوس وادٚل يقمئذ صٔئ

 ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: طمًـ.

: ت( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري 3373( رىمؿ )311: 1وذم اعمًتدرر )

خيرج دم آخر أمتل ادٓدي، ئًَف اهلل افٌٔٞ، وخترج ىم٤مل:  صأن رؾمقل ار 

ًٚ، وتُثر ادٚصٜٔ،  ًٚ األرض ٌٕٚهتٚ، و يًىل ادٚل صحٚح وتًيؿ األمٜ، ئًش شًٌ

ًٚ يًْل حججًٚ   . أو ثامٕٔ

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح اوؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: صحٞمح.

(: )وهق يمام ىم٤ملا ٕن 37وىم٤مل اًمِمٞمخ أ د اًمٖمامري ذم )إسمراز اًمقهؿ( )ص

 (رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ

 (.1543)اًمّمحٞمح٦م() لو ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين: هق إؾمٜم٤مد صحٞمح 

(: وقمـ أ  14111( رىمؿ )313: 7وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

يُقن دم أمتل ادٓدي إن ؿك ؾًٌع وإال ؾثامن وإال  ىم٤مل: صهر رة قمـ اًمٜمٌل 

ال ؾتًع، تًْؿ أمتل ؾٔٓٚ ًّٕٜ مل يًّْقا مثِٓٚ يرشؾ افًامء ظِٔٓؿ مدرارًا، و

ًٚ مـ افٌْٚت، وادٚل ـدوس يَقم افرجؾ يَقل: يٚ مٓدي  تدخر األرض صٔئ

  أظىْل ؾَٔقل: خذ

 رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

 (: )احلد ٨م صحٞمح(.145وىم٤مل اًمِمٞمخ أ د اًمٖمامري ذم إسمراز اًمقهؿ اعمٙمٜمقن )ص
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 خ اهلل:ــــفـ١ـٍـخ

: 1( واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )1131( رىمؿ )1337: 4ذم ؾمٜمٜمف ) سمـ ُم٤مضم٦مروى ا   

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  ت( واًمٚمٗمظ ًمٚمح٤ميمؿ: قمـ صمقسم٤من 3134رىمؿ ) (511

يَتتؾ ظْد ـْزـؿ ثالثٜ ـِٓؿ ابـ خٍِٜٔ، ثؿ ال يهر إػ واحد مْٓؿ، ثؿ : ص

ًٚ نرتىِع افرايٚت افًقد ؿٌؾ ادن ق، ؾَٔٚتِقُٕؿ ؿتٚالً مل يَٚتِف ؿقم، ثؿ  ـر صٔئ

 ؾَٚل: إ ا رأيتّقه ؾٌٚيًقه وفق حٌقا ظذ افثِٟ ؾٕ٘ف خٍِٜٔ اهلل ادٓدي. 

  .ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.  

 ( وىم٤مل: )وهذا1133رىمؿ ) (34 :11) اًمزظم٤مر ورواه اًمٌزار ذم اًمٌحر    

 ٓ اًمٚمٗمظ وهذا اًمٚمٗمظ هبذا اًمقضمف هذا همػم ُمـ يم ُمف ٟمحق روى ىمد احلد ٨م

 اظمؽمٟم٤م وم٢مٟم٤م احلد ٨م هذا ُمٕمٜمك أيمثر روى ىمد يم٤من وإن احلد ٨مل هذا ذم إٓ ٟمٕمٚمٛمف

 .صحٞمح( إؾمٜم٤مد وإؾمٜم٤مده صمقسم٤من وضم ًم٦م ًمّمحتف احلد ٨م هذا

 :1) اًمٜمذ ر اًمٌِمػم طمد ٨م ُمـ اًمّمٖمػم ورُمز ًمف سم٤مًمّمح٦م اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع   

13). 

 لسمـ ُم٤مضم٦ما سمف شمٗمّرد: )(43 :1) واعم طمؿ اًمٗمتـ ذم اًمٜمٝم٤م ٦موىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 

 (.صحٞمح ىمقي إؾمٜم٤مد وهذا
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: (477 ص) أظمرة وأُمقر اعمقشمك أطمقال ذم اًمتذيمرةوىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 

 .(صحٞمح إؾمٜم٤مده)

 وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم زوائد اسمـ ُم٤مضم٦م: هذا إؾمٜم٤مده صحٞمحل رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

 :ِٓ اٌخٍفبء االصٕٟ ػشش اٌز٠ٓ ال ٠زاي اٌذ٠ٓ ِؼُٙ ػز٠زًا لبئًّب

 ( ومم٤م أورد ىلتف 171: 1قم٘مد اوُم٤مم أسمق داود سم٤مسم٤ًم ذم اعمٝمدي ذم ؾمٜمٜمف )

 اًمروا ٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 

 ص( سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 1431رىمؿ )

ال يزال  ذا افديـ ؿٚئاًم حتك يُقن ظُِٔؿ اثْٚ ظؼ خٍِٜٔ ـِٓؿ جتتّع »  ٘مقل:

ُم٤م  ٘مقل ىم٤مل:  :مل أومٝمٛمف ىمٚم٧م ٕ  صومًٛمٕم٧م يم ُم٤ًم ُمـ اًمٜمٌل ش. ظِٔف األمٜ 

 ش.ـِٓؿ مـ ؿريش »

 صٕم٧م رؾمقل ار ( سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: ؾمٛم1434ورىمؿ )

ىم٤مل: ومٙمؼم اًمٜم٤مس ش ٓ  زال هذا اًمد ـ قمز زًا إمم اصمٜمك قمنم ظمٚمٞمٗم٦م»  ٘مقل: 

يمٚمٝمؿ ُمـ » أسم٦م ُم٤م ىم٤مل؟ ىم٤مل: :  ٤م وجقا صمؿ ىم٤مل: يمٚمٛم٦م ظمٗمٞم٦مل ىمٚم٧م ٕ و

 ش.ىمر ش

 ×داود قمد اوُم٤مم اعمٝمدي  ٤م٨م ذم ُمًٚمؿل واًمِم٤مهد أن اوُم٤مم أسمواحلد 

 ُمـ اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل قمنم اًمذ ـ ٓ  زال اًمد ـ ُمٕمٝمؿ ىم٤مئاًم وقمز زًا.

 :ثؿ شٚق افروايٜ افتٚفٜٔ

( سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة هبذا احلد ٨م زاد ومٚمام رضمع إمم ُمٜمزًمف 1433رىمؿ )

 ش. ثؿ يُقن اهلرج »أشمتف ىمر ش وم٘م٤مًمقا: صمؿ  ٙمقن ُم٤مذا؟ ىم٤مل: 
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آظمر أوًمئؽ اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل وىمد  ٗمٝمؿ ُمـ صٜمٞمٕمف هذا أٟمف  رى أن اعمٝمدي هق 

 قمنم اًمذ ـ ٓ  زال اًمد ـ ُمٕمٝمؿ ىم٤مئاًم قمز زًا.

صمؿ وضمدت اوُم٤مم اًمًٞمقـمل ىمد أؿم٤مر إمم ٟمحق ُم٤م ذيمرت وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف 

(: )قم٘مد أسمق داود ذم ))ؾمٜمٜمف(( سم٤مسم٤ًم 155اًمٕمر  اًمقردي ذم أظم٤ٌمر اعمٝمدي )ص 

 قمـ رؾمقل ار تذم اعمٝمديل وأورد ذم صدره طمد ٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة 

ال يزال  ذا افديـ ؿٚئاًم حتك يُقن اثْٚ ظؼ خٍِٜٔ، ـِٓؿ جتتّع ظِٔف :)ص

 (. األمٜ

 ودم روايٜ:

  .(ال يزال  ذا افديـ ظزيزًا إػ اثْل ظؼ خٍِٜٔ، ـِٓؿ مـ ؿريش)

 لصمؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: )وم٠مؿم٤مر سمذًمؽ إمم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمامء أن اعمٝمدي أطمد آصمٜم

 قمنمل وم٢مٟمف مل  ٘مع إمم أن وضمقد اصمٜمل قمنم اضمتٛمٕم٧م إُم٦م قمغم يمؾ ُمٜمٝمؿ(.

 :خــٕـبداد اٌجــٓ صـِ

( سمًٜمده قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 1311( رىمؿ )433: 3روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ٕحـ بْق ظٌد ادىِٛ شٚدة أ ؾ اجلْٜ إٔٚ وظع، ىم٤مل:  ص: أن رؾمقل ار ت

 . وجًٍر ومحزة واحلًـ واحلًغ وادٓدي

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه.

 (. 1137( رىمؿ )1333: 4ورواه اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف )

وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم زوائد اسمـ ُم٤مضم٦م: ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤ملل قمكم سمـ ز ٤مد مل أر ُمـ 

 وصم٘مف وٓ ُمـ ضمرطمفل وسم٤مىمل رضم٤مل اوؾمٜم٤مد ُمقصم٘مقن.
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 :ًٛاــبي دضــٛ اٌّـ٠ذض

 :ىم٤مل قمٌدار سمـ ضم٤مسمر سمًٜمده قمـ (  4313) رىمؿ  (4431 :1) ُمًٚمؿ صحٞمحذم 

ًٚ  ادٚل حيثل خٍِٜٔ أمتل آخر دم يُقن :ص ار رؾمقل ىم٤مل  .ظدداً  يًده ال حثٔ

 قمـ أ  ؾمٕمٞمد. (4311)ورواه أ ْم٤ًم سمرىمؿ 

 ذم ًمف ومٞمحثلوومٞمٝم٤م: ) (513 :1)وطمًٜمف  اًمؽمُمذي ؾمٜمـوروا ٦م أ  ؾمٕمٞمد ذم 

 (.حيٛمٚمف أن اؾمتٓم٤مع ُم٤م صمقسمف

(: وقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: 14117( رىمؿ )315: 7جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )وذم 

ًٚ ال يًده : صىم٤مل رؾمقل ار  يُقن دم أمتل خٍِٜٔ حيثق ادٚل دم افْٚس حثٔ

 . وافذي ٍٕز بٔده فًٔقدان ل صمؿ ىم٤مل:ظداً 

 رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 :٠خضف ثبٌج١ش اٌزٞ ٠مصذٖ

 قمٜمٝم٤م ار ريض قم٤مئِم٦م( سمًٜمده قمـ 4114رىمؿ ) (713 :4) اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم

 األرض مـ بٌٔداء ـٕٚقا ؾ٘ ا افًٌُٜ جٔش يٌزو)  :ص ار رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مًم٧م

 .( وآخر ؿ بٖوهلؿ خيًػ

 ؾمٛمٕم٧م أهن٤م طمٗمّم٦مسمًٜمده قمـ  ( 4333رىمؿ ) (4413 :1)  ُمًٚمؿ صحٞمحوذم 

 مـ بٌٔداء ـٕٚقا إ ا حتك يٌزوٕف جٔش افٌٔٝ  ذا فٔٗمـ : ٘مقل ص اًمٜمٌل

 إال يٌَك ؾال هبؿ خيًػ ثؿ ،آخر ؿ أوهلؿ ويْٚدي ،بٖوشىٓؿ خيًػ األرض

 .ظْٓؿ خيز افذي افؼيد

(: وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م 14337( رىمؿ )314: 7ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )و

يٌٚيع فرجؾ بغ افرــ وادَٚم ظدة أ ؾ بدر، ؾٖٔتٔف  :صىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل ار 
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أ ؾ افًراق وأبدال أ ؾ افنٚم، ؾٌٔزو ؿ جٔش مـ أ ؾ افنٚم حتك  ظهٚيٛ

إ ا ـٕٚقا بٚفٌٔداء خًػ هبؿ، ؾٌٔزو ؿ رجؾ مـ ؿريش أخقافف مـ ـِٛ 

 . ؾِٔتَقن ؾٔٓزمٓؿ اهلل، ؾٚخلٚئٛ مـ خٚب مـ ؽّْٜٔ ـِٛ

 ىمٚم٧م: ذم اًمّمحٞمح ـمر  ُمٜمف. 

وصم٘مف اسمـ رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط سم٤مظمتّم٤مر وومٞمف قمٛمران اًم٘مٓم٤من 

 طم٤ٌمن ووٕمٗمف مج٤مقم٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.

(: 14333( رىمؿ )314: 7جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) وذم

وقمٜمٝم٤م
(1)

يًر مِؽ ادؼق إػ مِؽ ادٌرب : صىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل ار 

ًٚ مـ  ًٚ ؾًْٔك ٕٚش ًٚ إػ ادديْٜ ؾٔخًػ هبؿ، ثؿ يًٌٞ جٔن ؾَٔتِف، ؾًٌٔٞ جٔن

ظٚئذ بٚحلرم ؾٔجتّع افْٚس إفٔف ـٚفىر افقاردة ادتٍرؿٜ حتك  أ ؾ ادديْٜ، ؾًٔق 

جيتّع إفٔف ثالث مٚئٜ وأربًٜ ظؼ رجاًل ؾٔٓؿ ًٕقة، ؾٔيٓر ظذ ـؾ جٌٚر وابـ 

جٌٚر، وييٓر مـ افًدل مٚ يتّْك فف األحٔٚء أمقاهتؿ ؾٔحٔٚ شٌع شْغ ثؿ مٚ 

  حتٝ األرض خر ممٚ ؾقؿٓٚ.

إوؾمط وومٞمف ًمٞم٨م سمـ أ  ؾمٚمٞمؿ وهق ُمدًمس  ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم

 وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

(: وقمٜمٝم٤م 14333( رىمؿ )313: 7وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

يُقن اختالف ظْد مقت خٍِٜٔ ؾٔخرج  ٘مقل:  صىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

مـ بْل  ٚصؿ ؾٖٔيت مُٜ ؾًٔتخرجف افْٚس مـ بٔتف بغ افرــ وادَٚم رجؾ 

                                                             

 ل ٕمٜمل أم ؾمٚمٛم٦م (1)
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جٔش مـ افنٚم حتك إ ا ـٕٚقا بٚفٌٔداء خًػ هبؿ، ؾٖٔتٔف ظهٚئٛ ؾٔجٓز إفٔف 

افًراق وأبدال افنٚم ويْنٖ رجؾ بٚفنٚم أخقافف مـ ـِٛ ؾٔجٓز إفٔف جٔش 

ؾٔٓزمٓؿ اهلل ؾتُقن افدائرة ظِٔٓؿ ؾذفؽ يقم ـِٛ اخلٚئٛ مـ خٚب مـ ؽّْٜٔ 

ض ـِٛ ؾًٔتٍتح افُْقز ويًَؿ األمقال، ويَِل اإلشالم بجرإف إػ األر

 . " تًع "ل أو ىم٤مل: ؾًٔٔنقن بذفؽ شٌع شْغ

 .رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 (.3757 رىمؿ ) (153 :15)واحلد ٨م صححف اسمـ طم٤ٌمن إذ هق ذم صحٞمحف 

(: وقمـ أم 14114( رىمؿ )313: 7وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

يٖيت ٕٚس مـ ؿٌؾ ادؼق يريدون   ٘مقل: صطمٌٞم٦ٌم ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ار 

رجاًل ظْد افٌٔٝ حتك إ ا ـٕٚقا بٌٔداء مـ األرض خًػ هبؿ ؾِٔحؼ هبؿ مـ 

 ختِػ ؾٔهٌٔٓؿ مٚ أصٚهبؿ. 

يهٌٔٓؿ مٚ  "ىم٤مل:  ؟ىمٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار يمٞمػ سمٛمـ يم٤من أظمرج ُمًتٙمره٤م 

  " أصٚب افْٚس ثؿ يًٌٞ اهلل ـؾ امرئ ظذ ٕٔتف

ف ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ إسمرش وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞم

 ووٕمٗمف مج٤مقم٦م.

(14114وومٞمف سم٤مًمرىمؿ ٟمٗمًف )
(1)

 ص: وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م ىم٤مًم٧م: سمٞمٜم٤م رؾمقل ار 

وهق  ًؽمضمع ىمٚم٧م: سم٠م  أٟم٧م وأُمل ُم٤م  ذم سمٞمتل إذ اطمتٗمز ضم٤مًم٤ًمً  ُمْمٓمجٕم٤مً 

جلٔش مـ أمتل جئئقن مـ ؿٌؾ افنٚم يٗمقن افٌٔٝ ىم٤مل:  ؟ؿم٠مٟمؽ شمًؽمضمع

                                                             

 . يمذا ذم إصؾ سمتٙمرار اًمرىمؿ (1)
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فرجؾ يًّْٓؿ اهلل مْف حتك إ ا ـٕٚقا بٚفٌٔداء مـ  ي احلٍِٜٔ خًػ هبؿ 

 ومهٚدر ؿ صتك. 

ىمٚم٧م: سم٠م  أٟم٧م وأُمل  ٤م رؾمقل ار يمٞمػ خيًػ هبؿ مجٞمٕم٤ًم وُمّم٤مدرهؿ 

  "إن مْٓؿ مـ جز، إن مْٓؿ مـ جز، إن مْٓؿ مـ جز  "ؿمتك؟ ىم٤مل: 

 ػرواه أسمق  ٕمغم وومٞمف قمكم سمـ ز د وهق طمًـ احلد ٨م وومٞمف وٕم

 ص(: وروى سم٢مؾمدٜم٤مده قمدـ قم٤مئِمد٦م قمدـ اًمٜمٌدل 14113وذم اعمجٛمع رىمدؿ )

 ىم٤مل سمٛمثٚمف. 

 ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.

( وىم٤مل: )رواه أسمق 3533وأورده اًمٌقصػمي ذم خمتٍم إىل٤م  اخلػمة رىمؿ )

  ٕمغم اعمقصكم وأ د سمـ طمٜمٌؾ ورواشمف صم٘م٤مت(.

يم٤من ٟم٤مئاًم ذم سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م  ص(: وقمـ أٟمس أن رؾمقل ار 14111ورىمؿ )

 وم٤مٟمتٌف وهق  ًؽمضمع وم٘مٚم٧م:  ٤م رؾمقل ار ُمؿ شمًؽمضمع؟ ىم٤مل: 

مـ ؿٌؾ جٔش جيلء مـ ؿٌؾ افًراق دم ضِٛ رجؾ مـ ادديْٜ، يًّْف اهلل مْٓؿ، 

ؾ٘ ا ظِقا افٌٔداء مـ  ي احلٍِٜٔ خًػ هبؿ، ؾال يدرك أظال ؿ أشٍِٓؿ وال 

 هٚدر ؿ صتك. يدرك أشٍِٓؿ أظال ؿ إػ يقم افَٔٚمٜ وم

إن ؾٔٓؿ أو ىمٞمؾ:  ٤م رؾمقل ار خيًػ هبؿ مجٞمٕم٤ًم وُمّم٤مدرهؿ ؿمتك؟ ىم٤مل: 

 مْٓؿ مـ جز.

رواه اًمٌزار وومٞمف هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ومل أقمرومف إٓ أن اسمـ أ  طم٤مشمؿ ذيمره ومل 

 جيرطمف ومل  قصم٘مف وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت.
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وروى أسمق داود )(: 331( رىمؿ )111ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ )ص 

ُمـ طمد ٨م ص٤مًمح سمـ أ  ُمر ؿ أ  اخلٚمٞمؾ اًمْمٌٕمل قمـ ص٤مطم٥م ًمف قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

ىم٤مل:  ٙمقن اظمت   قمٜمد ُمقت ظمٚمٞمٗم٦م ومٞمخرج رضمؾ ُمـ أهؾ  صقمـ اًمٜمٌل 

اعمد ٜم٦م ه٤مرسم٤ًم إمم ُمٙم٦م ومٞم٠مشمٞمف ٟم٤مس ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ومٞمخرضمقٟمف وهق يم٤مره ومٞم٤ٌم ٕمقٟمف 

ًػ هبؿ سم٤مًمٌٞمداء سملم ُمٙم٦م سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم و ٌٕم٨م إًمٞمف سمٕم٨م ُمـ اًمِم٤مم ومٞمخ

واعمد ٜم٦م وم٢مذا رأى اًمٜم٤مس ذًمؽ أشم٤مه أسمدال اًمِم٤مم وقمّم٤مئ٥م أهؾ اًمٕمرا  ومٞم٤ٌم ٕمقٟمف 

صمؿ  ٜمِم٠م رضمؾ ُمـ ىمر ش أظمقاًمف يمٚم٥مل ومٞمٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ سمٕمث٤ًم ومٞمٔمٝمرون قمٚمٞمٝمؿ 

وذًمؽ سمٕم٨م يمٚم٥م واخلٞم٦ٌم عمـ مل  ِمٝمد همٜمٞمٛم٦م يمٚم٥مل ومٞم٘مًؿ اعم٤مل و ٕمٛمؾ ذم 

م سمجراٟمف ذم إرض ومٞمٚم٨ٌم ؾمٌع ؾمٜملم صمؿ اًمٜم٤مس سمًٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿل و ٚم٘مل اوؾم 

  تقرم و ّمغم قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن وذم روا ٦م ومٞمٚم٨ٌم شمًع ؾمٜملم. 

ورواه اوُم٤مم أ د سم٤مًمٚمٗمٔملم ورواه أسمق داود ُمـ وضمف آظمر قمـ ىمت٤مدة قمـ أ   

اخلٚمٞمؾ قمـ قمٌد ار سمـ احل٤مرث قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ٟمحقه ورواه أسمق  ٕمغم اعمقصكم ذم 

ح أ  اخلٚمٞمؾ قمـ ص٤مطم٥م ًمف ورسمام ىم٤مل ص٤مًمح ُمًٜمده ُمـ طمد ٨م ىمت٤مدة قمـ ص٤مًم

 .(واحلديٞ حًـ ومثِف ممٚ جيقز أن يَٚل ؾٔف صحٔحقمـ جم٤مهد قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

وهذا اجلٞمش اًمذي خيًػ سمف هق اجلٞمش اًمذي  ٘مّمد ىمت٤مل اعمٝمدي قمٚمٞمف 

سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن سمقب ذم هذا سم٤مسم٤ًم  (153 :15) طم٤ٌمن اسمـ صحٞمحاًمً مل وذم 

 اػ افَٚصدون  ؿ إٕام هبؿ خيًػ افذيـ افَقم بٖن ادكح اخلز  ـرىم٤مل ومٞمف: )

 .(ظْف األمر زوال دم ادٓدي
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 :كــٝ اٌذـبس إٌـغ إٌـشِجـ٠

 ىم٤مل اًمٜمٌل :( سمًٜمده قمـ أ  هر رة ىم٤مل3335رىمؿ ) (13 :14)  ٕمغم قأسمروى 

رهبؿ حتك نال تَقم افًٚظٜ حتك خيرج إفٔٓؿ رجؾ مـ أ ؾ بٔتل ؾٔو: ص

ىم٤مل: ىمٚم٧م:   " مخس واثْتغ "ىم٤مل:  ؟ىم٤مل: ىمٚم٧م: ويمؿ  ٛمٚمؽل يرجًقا إػ احلؼ

 ىم٤مل: ٓ أدري.  ؟ُم٤م مخس واصمٜمتلم

: (14111( رىمؿ )313: 7ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ) ىم٤مل اهلٞمثٛمل

زرقم٦م ووٕمٗمف اسمـ ُمٕملم وسم٘مٞم٦م رواه أسمق  ٕمغم وومٞمف اعمرضمك سمـ رضم٤مء وصم٘مف أسمق )

 .(صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 .صحٞمح إؾمٜم٤مده :أؾمد ؾمٚمٞمؿ طمًلمحم٘مؼ يمت٤مب ُمًٜمد أ   ٕمغم اًمِمٞمخ  ىم٤ملو

 :٠شظٝ ػٕٗ صبوٓ اٌضّبء ٚصبوٓ األسض

(: 14333( رىمؿ )311: 7ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

أبؼـؿ بٚدٓدي يًٌٞ ظذ : صقمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار 

ًٚ وظدالً، ـام مِئٝ جقرًا  اختالف مـ افْٚس وزالزل، ؾّٔأل األرض ؿًى

ًٚ، ؿٚل فف  وطِاًم يرى ظْف شٚــ افًامء وشٚــ األرض، يًَؿ ادٚل صحٚح

ًٚ؟ ؿٚل:   صبٚفًقيٜ بغ افْٚس ويّأل اهلل ؿِقب أمٜ حمّد  "رجؾ: مٚ صحٚح

ًٚ ؾْٔٚدي ؾَٔقل: مـ فف دم مٚل حٚجٜ؟ ؾام ؽْٚء، ويًًٓؿ ظدفف حتك يٖمر مْٚدي

يًْل اخلٚزن  -يَقم مـ افْٚس إال رجؾ واحد ؾَٔقل: إٔٚ ؾَٔقل: ائٝ افًدان 

ؾَؾ فف: إن ادٓدي يٖمرك أن تًىْٔل مٚالً، ؾَٔقل فف: احٞ حتك إ ا جًِف دم  -

أو ظجز ظْل مٚ وشًٓؿ  صحجره وائتزره ٕدم ؾَٔقل: ـْٝ أجنع أمٜ حمّد 

ًٚ أظىْٔٚه ؾُٔقن ـذفؽ  "ؿٚل:  " ؾرده ؾال يٌَؾ مْف ؾَٔٚل فف: إٕٚ ال ٕٖخذ صٔئ
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 "، أو ؿٚل: "شٌع شْغ أو ثامن شْغ أو تًع شْغ، ثؿ ال خر دم افًٔش بًده 

  "ثؿ ال خر دم احلٔٚة بًده 

رواه أ د سم٠مؾم٤مٟمٞمد ل ىم٤مل اهلٞمثٛمل: ىمٚم٧م: رواه اًمؽمُمذي وهمػمه سم٤مظمتّم٤مر يمثػم

 يمثػم ورضم٤مهلام صم٘م٤مت.وأسمق  ٕمغم سم٤مظمتّم٤مر 

 ٗ:ـٍـ٠صٍذٗ اهلل فٟ ١ٌ

( 353: 1( وأسمق  ٕمغم ذم ُمًٜمده )1135( رىمؿ )1337: 4روى اسمـ ُم٤مضم٦م )

ادٓدي مْٚ أ ؾ افٌٔٝ : )ص( سمًٜمده قمـ قمكم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار 135رىمؿ )

 (. يهِحف اهلل دم فِٜٔ

 طمد ٨م هق: )(111ص)" اًمقهؿ إسمراز"يمت٤مسمف  ذم اًمٖمامري أ د اًمِمٞمخ ىم٤مل

 .(احلٗم٤مظ ىم٤مل يمام طمًـ

 ُم٤م وًمقٓ لطمًـ طمد ٨م هق) (:31ص) اعمٝمدي يمت٤مسمف ذم ار قمٌد أظمقه وىم٤مل

 .(صم٘م٤مت رضم٤مًمف ٕن اصحٞمح٤مً  ًمٙم٤من اًمتْمٕمٞمػ سمٕمض ُمـ اًمٕمجكم ذم

 (.4371رىمؿ ) اًمّمحٞمح٦م تفؾمٚمًٚمسمِمقاهده ذم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين:  وصححف 

 وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده طمًـ.

(: 337: 4اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )وىمٌٚمٝمام ىم٤مل اوُم٤مم 

)اعمٝمدي ُمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م  ّمٚمحف ار ذم ًمٞمٚم٦م( وىمٞمؾ: إٟمف  ّمػم ُمتٍموم٤ًم ذم قم٤ممل 

اٟمتٝمك يم م  اًمٙمقن واًمٗم٤ًمد سم٠مهار احلرو  ) طمؿ ه قمـ قمكم ( سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ.

 اعمٜم٤موي.
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  :واختِػ دم مًْك يهِحف اهلل

  .ًمٚمتقسم٦م واًمّم ح سمٕمد إذ مل  ٙمـ يمذًمؽ وم٘مٞمؾ:  ّمٚمح د ٜمفل سم٠من  قومؼ   -

وُمـ ذًمؽ أٟمف جيتٛمع إًمٞمف ظمقاص  وىمٞمؾ:  ّمٚمح ًمف أُمر دقمقشمفل -

ىمر ٤ًٌم ذم روا ٦م أم  يمام ؾمٌؼأصح٤مسمف وهؿ: صم ث ُم٤مئ٦م وأرسمٕم٦م قمنمل 

 وهق إًمٞمؼ. ؾمٚمٛم٦مل

 ش:ــــــــ٠صٍخ اهلل ثٗ األِ 

وىمد ضم٤مءت ذم ذًمؽ روا ٦م صحح ؾمٜمده٤م اًمًٞمقـمل ذم اًمٕمر  اًمقردي 

( وم٘م٤مل: )وأظمرج ) ر ( ٟمٕمٞمؿ سمـ  ٤مد سمًٜمد 31(: )35ذم أظم٤ٌمر اعمٝمدي )ص 

وؾتْٜ  ،افناء ؾتْٜ :افٍتـ أربعىم٤مل: ) تصحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ قمـ قمكم 

 صثؿ خيرج رجؾ مـ ظسة افٌْل  -ؾذـر مًدن افذ ٛ -افياء وؾتْٜ ـذا 

 (.هلل ظذ يديف أمر ؿيهِح ا

 ٕخ:ــــــ٠مبرً ػٍٝ اٌض

( رىمؿ 111ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اًمٕمر  اًمقردي ذم أظم٤ٌمر اعمٝمدي )ص 

ىم٤مل:  صقمـ اًمٜمٌل  ل( قمـ قم٤مئِم٦م 1134(:  )وأظمرج ) ر ( أ ْم٤م )117)

 (.ـام ؿٚتِٝ إٔٚ ظذ افقحل يَٚتؾ ظذ شْتل  ق رجؾ مـ ظسيت)

ضمٞمد(ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد ار اًمٖمامري: )هق طمد ٨م 
(1)

. 

 ذاًل:ــــ٠ّأل األسض ػ

( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد 3333( رىمؿ )311: 1روى احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرر )

ال تَقم افًٚظٜ حتك متأل األرض : صىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار  تاخلدري 

                                                             

 . ٟم٘مٚمف حم٘مؼ اًمٕمر  (1)
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ًٚ وظدالً ـام مِئٝ  ًٚ، ثؿ خيرج مـ أ ؾ بٔتل مـ يّأل ٚ ؿًى طِاًم وجقرًا و ظدوإ

 ًٚ  . طِاًم و ظدوإ

 احل٤ميمؿ:  هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه.ىم٤مل 

 وقمٚمؼ اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص سم٘مقًمف: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.

 ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل( و3343رىمؿ ) (433 :15) فصحٞمحوأورده اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده :إرٟم١موط

ىم٤مل:  ت( سمًٜمده قمـ أ  ؾمٕمٞمد 3371( رىمؿ )311: 1وذم اعمًتدرر )

ادٓدي مْٚ أ ؾ افٌٔٝ أصؿ األٕػ أؿْك أجذ، يّأل : صىم٤مل رؾمقل ار 

ًٚ وظدالً ـام مِئٝ جقرًا وطِاًم،  ُذا وبًط يًٚره وإصًٌغ مـ  األرض ؿًى

 . ئّْف ادًٌحٜ واإلهبٚم وظَد ثالثٜ

 ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمد ٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه. 

 .وهمػمه (3733رىمؿ ) وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع

(: وقمٜمف14335( رىمؿ )311: 7ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )
(1)

قمـ  

يقشع األرض  ـ ظذ أمتل مـ أ ؾ بٔتل أؿْك أجذفَٔقمىم٤مل:  صرؾمقل ار 

 . ـام وشًٝ طِاًم وجقرًا يِّؽ شٌع شْغ ظدالً 

طمد ثف  ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رواه أسمق  ٕمغم وومٞمف قمدي سمـ أ  قمامرة ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: ذم

 اوٓمراب وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.

                                                             

 . أي: قمـ أ  ؾمٕمٞمد اخلدري (1)
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(: )رواه أسمق داود سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد ُمـ 111وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ )ص 

طمد ٨م قمٛمران سمـ داور اًمٕمٛمل اًم٘مٓم٤من قمـ ىمت٤مدة قمـ أ  ٟمية قمـ أ  ؾمٕمٞمد 

 وروى اًمؽمُمذي ٟمحقه ُمـ وضمف آظمر قمـ أ  اًمّمد ؼ اًمٜم٤مضمل قمٜمف(.

سمًٜمده قمـ  (551( رىمؿ )174: 4خت٤مرة )ح اًمْمٞم٤مء ذم إطم٤مد ٨م اعموصح

فق مل يٌؼ مـ افدٕٔٚ إال يقم بًٞ اهلل ظز وجؾ رجاًل : صقمكم ىم٤مل رؾمقل ار 

 مْٚ يِّٗ ٚ ظدالً ـام مِئٝ جقرًا.

 : إؾمٜم٤مده طمًـ.دهٞمشوىم٤مل حم٘مؼ اعمخت٤مرةل اًمِمٞمخ 

وقمـ روا ٦م قمكم هذهل ىم٤مل ذم قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أ  داود: )ؾمٙم٧م قمٜمف 

 ؾمٜمده طمًـ ىمقي(. اعمٜمذريل

(: وقمـ أ  14113( رىمؿ )315: 7وذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد )

إن ؿك ؾًٌع وإال ؾثامن وإال  اعمٝمدي وم٘م٤مل: صهر رة ىم٤مل: ذيمر رؾمقل ار 

ًٚ ـام مِئٝ جقرًا وطِامً   . ؾتًع، وفّٔألن األرض ظدالً وؿًى

 رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤متل وذم سمٕمْمٝمؿ سمٕمض وٕمػ. ىم٤مل اهلٞمثٛمل:

 ٠صٍٟ خٍفٗ ػ١ضٝ اثٓ ِش٠ُ ػٍٝ ٔج١ٕب ٚآٌٗ ٚػ١ٍٗ اٌضالَ:

: 1( وصحٞمح ُمًٚمؿ )3435( رىمؿ )1474: 3ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري )

ـٔػ إٔتؿ إ ا ٕزل ابـ مريؿ : ص( أن أسم٤م هر رة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ار 135

 ؾُٔؿ وإمٚمُؿ مُْؿ؟

(: سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌدار ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م 137: 1وذم صحٞمح ُمًٚمؿ )

ال تزال ضٚئٍٜ مـ أمتل يَٚتِقن ظذ احلؼ طٚ ريـ إػ يقم  ٘مقل:  صاًمٜمٌل 
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، ؾَٔقل أمر ؿ: تًٚل صؾ فْٚ، صافَٔٚمٜ، ؿٚل: ؾْٔزل ظًٔك بـ مريؿ 

 ؾَٔقل: ال إن بًوُؿ ظذ بًض أمراء تُرمٜ اهلل  ذه األمٜ.

 :ىم٤مل ؾمػم ـ سمـا قمـ (37313رىمؿ ) (513 :7) ؿمٞم٦ٌم أ  اسمـ ُمّمٜمػوذم 

 .مريؿ بـ ظًٔك يٗم افذي و ق ،األمٜ  ذه مـ ادٓدي

 ٠ٕبدٜ ٌٗ ِٓ اٌضّبء:

قمـ قمٌدار سمـ سمًٜمده  أسمق ٟمٕمٞمؿ ؾم٤م (11)ص  "إرسمٕمقن ذم اعمٝمدي"يمت٤مبذم 

] ؾٔٓٚ [ مٍْٚد  خيرج ادٓدي وظذ رأشف ؽاممٜ: صىم٤مل رؾمقل ار   تقمٛمرو 

 (.ؾٚتًٌقه خٍِٜٔ اهللٓدي يْٚدي:  ذا اد

 (: )إؾمٜم٤مده طمًـ(.31) ار اًمٖمامري ذم يمت٤مسمف )اعمٝمدي( ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد

 ف مٓؿ:نننننننننتٌْٔ

ومٝمق ؿم٤مُمؾ  قمٚمٞمٝمؿ اًمً م وأٟمٌف أظمػمًا إمم أن يمؾ ُم٤م ورد ذم ومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م

 ًمإلُم٤مم اعمٝمدي ؾم م ار قمٚمٞمفا ٕٟمف أطمدهؿ.

ومٗمٞمف سمٕمض  "ادٓدي يٚ ظٌٚد اهلل إػ"وٟمحٞمؾ اًم٘م٤مرئ اًمٙمر ؿ إمم يمت٤مب:

 .اًمتٗمّمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؼ
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 وسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمن ٕم٦م ذم ُمٞمدان إطم٤مد ٨مل أىمقل:

شمٚمؽ عمح٦م قمام وىمػ قمٚمٞمف ىمٚمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦مل ُمـ أطم٤مد ٨م وردت ذم 

ومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧مل وصححٝم٤م قم٤ممل وم٠ميمثرل وٕهؾ اًمٌح٨م واًمٜمٔمر أن 

 قمٚمؿ قمٚمٞمؿ. ٘مٗمقا قمغم ُم٤م  ٚمٞمؼ هبؿل وومق  يمؾ ذي 

وقمًك أن شمٙمقن هذه اًمدراؾم٦م ٟمقاة ًمدراؾم٤مت وأسمح٤مث أيمثر 

 اؾمت٘مراًء وقمٛم٘م٤ًمل وار وزم اهلدا ٦م واًمتقومٞمؼ.

واحلٛمد ر قمغم إطم٤ًمٟمفل واًمِمٙمر ًمف قمغم شمقومٞم٘مف واُمتٜم٤مٟمفل وصؾ 

اًمٚمٝمؿ وؾمٚمؿ وسم٤مرر وشمرطمؿ وىلٜمـ قمغم ر ٦م اًم٤ٌمري وإومْم٤مًمفل ؾمٞمدٟم٤م 

 حمٛمد وآًمف طمتك شمرى.

 

 
 

ُمـ ؿمٝمر عشس صمؿ أقمدت اًمٜمٔمر ومٞمف ذم أ ٤مم يم٤من آظمره٤م اًم٤ًمسمع 

 رُمْم٤من اعم٤ٌمرر ُمـ اًمٕم٤مم ٟمٗمًف.

 

 

 

  

 افّٔـ -صًْٚء 

553755377 /77705  

537377537  /77705  
E-mails: ameen690@gmail.com  
          

ameen1431@hotmail.com 
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 ٜاألجقبٜ ادرؤٜ ؾٔام شئؾ افًخٚوي ظْف مـ األحٚديٞ افٌْقي:  

ىل٘مٞمؼ حمٛمد  لِمٛمس اًمد ـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمر ـ اًمًخ٤موي اًمِم٤مومٕملًم    

 .دار اًمرا ٦م اًمر ٤مضـمٌع ذم ل إؾمح٤م  حمٛمد إسمراهٞمؿ

 األحٚديٞ ادختٚرة: 

ًمْمٞم٤مء اًمد ـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مددل ىل٘مٞمؼ: قمٌد اعمٚمؽ دهٞمشل 

 .دار ظميل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

 وادنٌٜٓ ختالف دم افٍِظ وافرد ظذ اجلّٜٓٔاال: 

ل ىل٘مٞمؼ: قمٛمر سمـ حمٛمقد أسمق قمٛمرل دار سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمد ٜمقري ًمٕمٌد ار سمـ ُمًٚمؿ 

 اًمرا ٦م.

 اجلحٔؿ أصحٚب دخٚفٍٜ ادًتَٔؿ افكاط اؿتوٚء: 

 - هد1113 :اًمٜمنم شم٤مر خل اًم٤ًمسمٕم٦م: اًمٓمٌٕم٦مل اًمٙمت٥م قم٤ممل دارل شمٞمٛمٞم٦م سمـٓ        

 م1333

 ؿْٚع دم ؾَف اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾاإل: 

 قمٌدىل٘مٞمؼ:  لاحلج٤موي اًمٜمج٤م أ  ُمقؾمك سمـ أ د سمـ ُمقؾمك اًمد ـ نم ًم

 .ًمٌٜم٤من – سمػموت اعمٕمروم٦م دارل اًمًٌٙمل ُمقؾمك حمٛمد اًمٚمٓمٞمػ

 :اشتجالب ارتَٚء افٌرف بحٛ أؿربٚء افرشقل و وي افؼف 

 الصُّنَّني عمحٛمد سمـ قمٌد اًمر ـ اًمًخ٤مويل ىل٘مٞمؼ: ظم٤مًمد سمـ أ د

  .سم٤مسمٓململ دار اًمٌِم٤مئر اوؾم ُمٞم٦م

d 
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 :ٜاإلصٚبٜ دم متٔٔز افهحٚب 

اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘م ين اًمِم٤مومٕملل ىل٘مٞمؼ: قمكم  ٕ د سمـ قمكم سمـ طمجر أ 

 .1114 لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م إومم –حمٛمد اًمٌج٤مويل دار اجلٞمؾ

 إظم٤ٌمر سمٛمٕم٤مين اعمِمٝمقر اًمٗمقائد سمحر: 

ل اًمٌخ٤مري اًمٙم سم٤مذي  ٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إؾمح٤م  أ  سمـ حمٛمد سمٙمر ٕ           

 دار لاعمز دي ومر د أ د - إؾمامقمٞمؾ طمًـ حمٛمد طمًـ حمٛمد ىل٘مٞمؼ

 .م1333 - هد1141ل ؾمٜم٦م ًمٌٜم٤من/  سمػموتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م

 :ٜافٌدايٜ وافْٓٚي 

 –اًمٗمداءل ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر   ؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر أ و

 سمػموت.

  

 سمػموت. -اعمٕمروم٦م دارل اًمِمقيم٤مين قمكم سمـ عمحٛمد           

 :افٌِدإٔٚت 

 حمٛمد سمـ طم٤ًمم :ىل٘مٞمؼل اًمًخ٤موي اًمر ـ قمٌد سمـ حمٛمد اًمد ـ ِمٛمسًم           

 .م4111 - هد1144 - اًمًٕمقد ٦م - اًمٕمٓم٤مء دارل إومم: اًمٓمٌٕم٦م لاًم٘مٓم٤من

 (افدوري روايٜ) مًغ ابـ تٚريخ: 

 وإطمٞم٤مء اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمريمز ؾمٞمػل اًمٜم٤مذ: ٟمقر حمٛمد أ د. د ىل٘مٞمؼ              

 .1373 – 1333 اًمٜمنم اوؾم ُملل ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مل ؾمٜم٦م اًمؽماث

 

 

 



 
 
 
 

 يلاألحاديثثالا ثثحل ثثففللالل ثث لا  لل 315 

ل

ل

ل

 

 واألظالم: ادنٚ ر ووؾٔٚت اإلشالم تٚريخ 

 قمٌد قمٛمر. د: ىل٘مٞمؼل اًمذهٌل قمثامن سمـ أ د سمـ حمٛمد اًمد ـ ِمٛمسًم          

 ؾمٜم٦مل إومم: اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت/ ًمٌٜم٤منل اًمٕمر  اًمٙمت٤مب دارل شمدُمري اًمً م

 .م1337 - هد1117: اًمٜمنم

  وادِقك األمؿتٚريخ: 

ل سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دارل ضمٕمٗمر أ  اًمٓمؼمي ضمر ر سمـ حٛمدعم

 .1117 لإومم اًمٓمٌٕم٦م

 :تٚريخ بٌداد 

 –سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمداديل دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ٕ د سمـ قمكم أ  

 .سمػموت

 افٌُر: افتٚريخ 

 اًمًٞمد :ىل٘مٞمؼل اجلٕمٗمل اًمٌخ٤مري قمٌدار أ  إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حٛمدعم         

 .اًمٗمٙمر دارل اًمٜمدوي ه٤مؿمؿ

 األمٚثؾ: مـ حِٓٚ مـ وتًّٜٔ ؾوِٓٚ و ـر دمنؼ مديْٜ تٚريخ 

 حم٥م :ىل٘مٞمؼل اًمِم٤مومٕمل ار قمٌد سمـ ار ه٦ٌم سمـ احلًـ سمـ قمكم اًم٘م٤مؾمؿ  ٕ        

 اًمٜمنم ؾمٜم٦مسمػموتل  -اًمٗمٙمر دار لاًمٕمٛمري همراُم٦م سمـ قمٛمر ؾمٕمٞمد أ  اًمد ـ

1335. 

 ؿزويـ: أخٌٚر دم افتدويـ 

 دار لاًمٕمٓم٤مري ار قمز ز :ىل٘مٞمؼل اًم٘مزو ٜمل اًمراومٕمل حمٛمد سمـ اًمٙمر ؿ ٕمٌدًم         

 .م1337 اًمٜمنم ؾمٜم٦مسمػموتل  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م
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 ٛٔافؼيػ: احلديٞ مـ وافس ٔٛ افسؽ 

 دارل اًمد ـ ؿمٛمس إسمراهٞمؿ: ىل٘مٞمؼل اعمٜمذري اًم٘مقي قمٌد سمـ اًمٕمٔمٞمؿ ٕمٌدًم       

 .1117 لإومم اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م

 :ٜتىٓر اجلْٚن وافًِٚن، ادىٌقع مع افهقاظؼ ادحرؿ 

ٕ د سمـ طمجر اهلٞمتٛملل سمتح٘مٞمؼ قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػل ُمٙمت٦ٌم 

 اًم٘م٤مهرة.

 ٜافساتٔٛ اإلدراي: 

 .سمػموت لدار اًمٙمت٤مب اًمٕمر  ل ٚمِمٞمخ قمٌد احلل اًمٙمت٤مينًم              

 افٌُر افراؾًل أحٚديٞ ختريٟ دم احلٌر افتِخٔص: 

 اًمٙمت٥م دار لاًمٕمً٘م ين طمجر سمـ أ د سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أ د اًمٗمْمؾ ٕ  

 .م1333. هد1113 إومم اًمٓمٌٕم٦م لاًمٕمٚمٛمٞم٦م

  ًٜادرؾقظٜ:تْزيف افؼي 

 حمٛمد سمـ ار قمٌد: ل ىل٘مٞمؼاًمٙمٜم٤مين اًمٕمرا  سمـ حمٛمد سمـ قمكم احلًـ ٕ          

.اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دارل 1331 اًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٓمٌٕم٦م لاًمٖمامري اًمّمد ؼ سمـ

 :ٛهتذيٛ افتٓذي 

 – اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘م ين اًمِم٤مومٕملل دار اًمٗمٙمر  د سمـ قمكم سمـ طمجر أ ٕ 

 .1331 - 1111 لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م إومم

 :افتًٔر بؼح اجلٚمع افهٌر 

ُمٙمت٦ٌم  ويل اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦ملًمإلُم٤مم احل٤مومظ ز ـ اًمد ـ قمٌد اًمرؤو  اعمٜم٤م

 م.1333 -هد 1113 -اًمر ٤مض  -اوُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 
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 اجلٚمع افهحٔح ادختك: 

قمٌدار اًمٌخ٤مري اجلٕمٗملل ىل٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك  عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أ 

ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼل  -أؾمت٤مذ احلد ٨م وقمٚمقُمف ذم يمٚمٞم٦م اًمنم ٕم٦م  د ٥م اًمٌٖم٤م

 .1337 – 1117لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م –اًمٞمامُم٦م  لدار اسمـ يمثػم

 :اجلٚمع افهحٔح شْـ افسمذي 

قمٞمًك اًمؽمُمذي اًمًٚمٛملل ىل٘مٞمؼ: أ د حمٛمد ؿم٤ميمر  عمحٛمد سمـ قمٞمًك أ 

 سمػموت. –وآظمرونل دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمر  

 وافتًديؾ اجلرح: 

 اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – اًمٕمر  اًمؽماث إطمٞم٤مء دارل طم٤مشمؿ أ  سمـ اًمر ـ ٕمٌدًم

 .1354 – 1471 لإومم

 ظع: اإلمٚم مْٚؿٛ دم ادىٚفٛ جقا ر 

ل اًمِم٤مومٕمل اًم٤ٌمقمقين اًمدُمِم٘مل  دأ سمـ حمٛمد اًمؼميم٤مت  أ اًمد ـ ِمٛمسًم

 اًمث٘م٤موم٦م إطمٞم٤مء جمٛمع: نمل ٟماعمحٛمقدي سم٤مىمر حمٛمد اًمِمٞمخ: ؼٞم٘مىل

 . .  ه 1115 آومم :اًمٓمٌٕم٦مل ؾم ُمٞم٦ماو

 احلٚوي فٍِتٚوي: 

قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  :ىل٘مٞمؼل  ل اًمد ـ قمٌد اًمر ـ سمـ أ  سمٙمر اًمًٞمقـملجل      

 -هد 1141 -ًمٌٜم٤من  -سمػموت  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ل اًمر ـ طمًـ قمٌد

  .اًمٓمٌٕم٦م إوممل م4111

 ِٜٔاألصٍٔٚء وضٌَٚت األوفٔٚء ح: 

 .سمػموت – اًمٕمر  اًمٙمت٤مب دار لإصٌٝم٤مين ار قمٌد سمـ أ د ٟمٕمٞمؿ  ٕ     
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  :خهٚئص اإلمٚم ظع 

ٕ  قمٌد اًمر ـ اًمٜم٤ًمئلل ىل٘مٞمؼ: أ  إؾمح٤م  احلق ٜملل دار اًمٙمت٥م      

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 افُزى اخلهٚئص: 

 - اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دارل اًمًٞمقـمل اًمر ـ قمٌد اًمد ـ ضم ل اًمٗمْمؾ ٕ             

 .م1335 - هد1115 - سمػموت

  دم تًٍر افَرآن افًئؿ وافًٌع ادثٚأ روح ادًٚأ: 

ل دار ٕ  اًمٗمْمؾ حمٛمقد أًمقدل ىل٘مٞمؼ: قمكم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م

 ل اًمٓمٌٕم٦م إومم.سمػموت -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ٜادٍتغ وظّدة افىٚفٌغ روو: 

 .1115 اًمٜمنم ؾمٜم٦م ل سمػموتلاوؾم ُمل اعمٙمت٥م لاًمٜمقويعمحٞمل اًمد ـ            

 افًالم: شٌؾ 

 اًم٤ٌم  ُمّمٓمٗمك ُمٙمت٦ٌم اًمّمٜمٕم٤مينل اًمٙمح ين إُمػم إؾمامقمٞمؾ سمـ عمحٛمد     

 .م1331/ هد1373 اًمراسمٕم٦م :احلٚمٌلل    اًمٓمٌٕم٦م

 شٌؾ اهلدى وافرصٚد دم شرة خر افًٌٚد: 

عمحٛمد سمـ  قؾمػ اًمّم٤محللل ىل٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اجلقادل وقمكم ُمٕمقضل 

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 :ٜشًِِٜ األحٚديٞ افهحٔح 

 عمحٛمد ٟم٤مس اًمد ـ إًم٤ٌمينل ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مر  ًمٚمٜمنم واًمتقز ع.
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 بـ مٚجٜشْـ ا: 

قمٌدار اًم٘مزو ٜملل ىل٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملل دار  عمحٛمد سمـ  ز د أ 

 سمػموت. –اًمٗمٙمر 

 

 :شْـ أيب داود 

٤مينل دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر  د ٕ  داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت

 سمػموت.

 ًْٜاف: 

 قمٓمٞم٦م. د :ىل٘مٞمؼل  ز د سمـ ه٤مرون سمـ حمٛمد سمـ أ دٕ  سمٙمر اخل ل: 

 نلاًمزهرا

 .1111 لإومم اًمٓمٌٕم٦مضل اًمر ٤م – اًمرا ٦م دار

 شر أظالم افٌْالء: 

 ًمٚمذهٌلل  ىل٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطل ُمٙمت٦ٌم  اًمرؾم٤مًم٦م.

 بٚفًْـ: وافتًّؽ افديـ ذائع ومًرؾٜ افًْٜ أ ؾ مذا ٛ ذح 

 ل حمٛمد سمـ قم٤مدل :ىل٘مٞمؼل ؿم٤مهلم سمـ قمثامن سمـ أ د سمـ قمٛمر طمٗمص  ٕ          

 .م1335 - هد1115 اًمٜمنم ؾمٜم٦مل واًمتقز ع ًمٚمٜمنم ىمرـم٦ٌم ُم١مؾم٦ًم

 ذح منُؾ اآلثٚر: 

ؿمٕمٞم٥م  :ىل٘مٞمؼل ضمٕمٗمر أ د سمـ حمٛمد سمـ ؾم ُم٦م اًمٓمح٤موي  ٕ             

 ًمٌٜم٤من/ سمػموت ل م1337 -هد 1113ؾمٜم٦م اًمٜمنم ل ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مل   إرٟم١موط

 :ٜافهحٔح ادًْد مـ ؾوٚئؾ افهحٚب 

 .ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٕمدوي دار اسمـ قمٗم٤من 
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 :صحٔح ابـ حٌٚن بستٔٛ ابـ بٌِٚن 

طم٤مشمؿ اًمًٌتلل ىل٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطل  حٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أ د أ عم

 .1333 – 1111 لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 خزيّٜ: ابـ صحٔح 

ل إقمٔمٛمل ُمّمٓمٗمك حمٛمد. د: ىل٘مٞمؼل ظمز ٛم٦م سمـ إؾمح٤م  سمـ حٛمدعم          

 .1371 – 1331 لسمػموت - اوؾم ُمل اعمٙمت٥م

 صحٔح مًِؿ: 

احلًلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقريل ىل٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد  احلج٤مج أ عمًٚمؿ سمـ 

 سمػموت. –قمٌد اًم٤ٌمىملل دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمر  

 :ٜافهقاظؼ ادحرؿٜ ظذ أ ؾ افرؾض وافوالل وافزٕدؿ

ل ىل٘مٞمؼ: ٕ  اًمٕم٤ٌمس أ د سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل

قمٌد اًمر ـ سمـ قمٌد ار اًمؽميمل ويم٤مُمؾ حمٛمد اخلراطل ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 1337 لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م إومم –

 افُزى افىٌَٚت:

 إطم٤ًمن ل ىل٘مٞمؼ: اًمزهري اًمٌٍمي قمٌدار أ  ُمٜمٞمع سمـ ؾمٕمد سمـ حٛمدعم

 م 1333  - 1 :اًمٓمٌٕم٦متل سمػمو - ص٤مدر دار ل قم٤ٌمس

  أيب ظٚصؿ:طالل اجلْٜ دم ختريٟ افًْٜ البـ 

سمػموتل اًمٓمٌٕم٦م:  –عمحٛمد ٟم٤مس اًمد ـ إًم٤ٌمينل اعمٙمت٥م اوؾم ُمل 

 .1333-1113 -اًمث٤مًمث٦م 

 افقا ٜٔ األحٚديٞ دم ادتْٚ ٜٔ فًِؾا: 

 اًمٙمت٥م دارل اعمٞمس ظمٚمٞمؾ :ىل٘مٞمؼل اجلقزي سمـ قمكم سمـ اًمر ـ ٕمٌدًم

  .1113 لإومم اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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 افًقاصؿ مـ افَقاصؿ: 

 :ل ىل٘مٞمؼؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙملسمٙمر سمـ اًمٕمر  اعمٕم٤مومري او حٛمد سمـ قمٌد ار أ عم               

ؾمت٤مٟمٌقزم -خلٓمٞم٥م حم٥م اًمد ـ ا ل ًمٌٜم٤من –دار اجلٞمؾ سمػموت  لوحمٛمقد ُمٝمدي ٓا

 .م1337 -هد 1117 لاًمث٤مٟمٞم٦م :اًمٓمٌٕم٦م

 ٜافرشقل خهٚئص دم افًقل ؽٚي: 

 ار قمٌد: ىل٘مٞمؼل اعمٚم٘مـ سم٤مسمـ اًمِمٝمػم إٟمّم٤مري قمكم سمـ قمٛمر طمٗمص ٕ          

 .م1333 - هد1111 - سمػموت - اوؾم ُمٞم٦م اًمٌِم٤مئر دارل ار قمٌد اًمد ـ سمحر

 افٌخٚري صحٔح ذح افٌٚري ؾتح: 

 اعمٕمروم٦م دار :اًمٜم٤مذل اًمِم٤مومٕمل اًمٕمً٘م ين اًمٗمْمؾ أ  طمجر سمـ قمكم سمـ  دٕ           

 .1373 لسمػموت -

 ز راء افّٜ ؾوٚئؾ ؾٚض‘: 
كم رو٤م سمـ قمٌد ارل دار ٕ  قمٌد ار احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقريل ىل٘مٞمؼ: قم

 اًم٘م٤مهرة. اًمٗمرىم٤من

 :ٜؾوٚئؾ افهحٚب 

قمٌد ار اًمِمٞم٤ٌمينل ىل٘مٞمؼ: د. ويص ار حمٛمد قم٤ٌمسل  ٕ د سمـ طمٜمٌؾ أ 

 .1333 – 1113 لاًمٓمٌٕم٦م إومم سمػموت –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

 ادقوقظٜ األحٚديٞ دم ادجّقظٜ افٍقائد 

ل اعمٕمٚمٛمل حيٞمك اًمر ـ قمٌد :ىل٘مٞمؼل اًمِمقيم٤مين حمٛمد سمـ قمكم سمـ عمحٛمد

 .1117 لاًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – اوؾم ُمل اعمٙمت٥م
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  افَدير ذح اجلٚمع افهٌرؾٔض: 

 لاًمٓمٌٕم٦م إوممل ُمٍم –عمٙمت٦ٌم اًمتج٤مر ٦م اًمٙمؼمى ل إمٌد اًمرؤو  اعمٜم٤مويًم               

1353 

 :افَقل ادًدد دم افذب ظـ ادًْد فإلمٚم أمحد 

اًم٘م٤مهرةل اًمٓمٌٕم٦م  –ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  لٕ د سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ين

  .1111 لإومم

 افرجٚل وًٍٚء دم افُٚمؾ: 

 دارل همزاوي خمت٤مر حيٞمك: ىل٘مٞمؼل قمدي سمـ قمٌدارل اجلرضم٤مين أ د  ٕ 

 1333 - 1113 لاًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – اًمٗمٙمر

 :ـنػ ادْٚ ٟ وافتْٚؿٔح دم ختريٟ أحٚديٞ ادهٚبٔح 

ًمّمدر اًمد ـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٚمٛمل اعمٜم٤مويل ىل٘مٞمؼ: حمٛمد إؾمح٤م ل 

 اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٛمقؾمققم٤مت.

 واألؾًٚل: األؿقال شْـ دم افًامل ـْز 

 م. 1333 سمػموت - اًمرؾم٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم لاهلٜمدي اعمت٘مل اًمد ـ طم٤ًمم سمـ ٕمكمًم         

 ادقوقظٜ األحٚديٞ دم ادهْقظٜ افميل: 

ٞمقـمللجل ل اًمد ـ   ً  .اًمٕمٚمٞمٛم٦م اًمٙمت٥م دار :اًمٜم٤مذ اًم

  افمفئ ادْثقرة دم األحٚديٞ ادنٓقرة ادًروف بن ) افتذـرة دم

 :األحٚديٞ ادنتٓرة (

ُمّمٓمٗمك  :ىل٘مٞمؼل ٌدر اًمد ـ أ  قمٌد ار حمٛمد سمـ قمٌد ار اًمزريمٌمًم              

 -هد  1113ؾمٜم٦م اًمٜمنم سمػموتل  - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م لاًم٘م٤مدر قمٓم٤مقمٌد

 .م1333
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 ادٔزان فًٚن: 

 اعمٕمر  دائرة: ىل٘مٞمؼ لاًمِم٤مومٕمل اًمٕمً٘م ين طمجر سمـ قمكم سمـ  دٕ

 اًمٓمٌٕم٦مل سمػموت – ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت إقمٚمٛمل ُم١مؾم٦ًمل اهلٜمد – اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

 1333 – 1113 لاًمث٤مًمث٦م

 :جمّع افزوائد ومٌْع افٍقائد 

 .هد 1114 -ًمٜمقر اًمد ـ قمكم سمـ أ  سمٙمر اهلٞمثٛملل دار اًمٗمٙمرل سمػموت 

 ادجروحغ: 

 اًمققمل دارل زا د إسمراهٞمؿ حمٛمقد :ىل٘مٞمؼل اًمًٌتل طم٤ٌمن سمـ حمٛمد طم٤مشمؿٕ  

 .طمٚم٥م –

  اخلرة بزوائد ادًٕٚٔد افًؼة:خمتك إحتٚف 

ًمإلُم٤مم اًمٌقصػميل ىل٘مٞمؼ: ؾمٞمد يمنوي طمًـل شمقز ع ُمٙمت٦ٌم قم٤ٌمس 

 اًم٤ٌمز.

 :خمتك زوائد افٌزار 

ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘م ينل ىل٘مٞمؼ: صؼمي سمـ قمٌد اخل٤مًمؼل ُم١مؾم٦ًم 

 اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م.

 :ادًتدرك ظذ افهحٔحغ 

قمٌدار احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقريل ىل٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد  عمحٛمد سمـ قمٌدار أ 

 – 1111 لسمػموتل اًمٓمٌٕم٦م إومم –اًم٘م٤مدر قمٓم٤مل دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

1331. 

 مًْد أيب يًذ: 

طمًلم ؾمٚمٞمؿ  :ىل٘مٞمؼل  ٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل  د سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أ ٕ         

 .1331 – 1111 لاًمٓمٌٕم٦م إوممل دُمِمؼ –دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ل أؾمد
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  :مًْد اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ 

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مل  ؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وآظمرونلٞم٘مىلل ٕ د سمـ طمٜمٌؾ

 م.1333هدل 1141اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 :منٚرق األٕقار ظذ صحٚح اآلثٚر 

 حّمٌل اًمًٌتل اعم٤مًمٙمللٕ  اًمٗمْمؾ قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض اًمٞم

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث.

 :منُٚة ادهٚبٔح 

حمٛمد ٟم٤مس اًمد ـ   اخلٓمٞم٥م اًمتؼم زيل ىل٘مٞمؼ:عمحٛمد سمـ قمٌد ار

 – 1115 -سمػموتل اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م  –إًم٤ٌمينل اعمٙمت٥م اوؾم ُمل 

1335 

 :ادًجؿ األوشط 

ىل٘مٞمؼ: ـم٤مر  سمـ قمقض ار سمـ ٕ  اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أ د اًمٓمؼماينل 

 لاًم٘م٤مهرة -ل قمٌد اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًلمل دار احلرُملم حمٛمد

1115. 

 :ادًجؿ افٌُر 

اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماينل ىل٘مٞمؼ:  دي سمـ  ًمًٚمٞمامن سمـ أ د سمـ أ قب أ 

 لاعمقصؾل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م –قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗملل ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 

1111 – 1333. 

 :ادَُهْ ػ 

 حمٛمد: ؼٞم٘مل ىلاًمٙمقذم اًمٕمٌز ؿمٞم٦ٌم أ  سمـ حمٛمد سمـ ار قمٌد سمٙمر ٕ             

 ل دار اًم٘مٌٚم٦م.قمقاُم٦م
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 ٜافهحٚبٜ: مًرؾ 

 ُمٝمران سمـ ُمقؾمك سمـ إؾمح٤م  سمـ أ د سمـ ار قمٌد سمـ أ د ٟمٕمٞمؿ ٕ            

ل اًمر ٤مض – ًمٚمٜمنم اًمقـمـ دارل اًمٕمزازي  قؾمػ سمـ قم٤مدل: ىل٘مٞمؼل إصٌٝم٤مين

 .م 1333 - هد 1113 إومم :اًمٓمٌٕم٦م

 األشٍٚر: محؾ ظـ ادٌْل 

اًمر ٤مضل  -ـمؼم ٦م ُمٙمت٦ٌم ل اعم٘مّمقد قمٌد أذ  :ىل٘مٞمؼل اًمٕمراىمل اًمٗمْمؾ ٕ 

 .م1335 - هد1115 اًمٜمنم ؾمٜم٦م

 ًْٜادَٚصد احلًْٜ دم بٔٚن ـثر مـ األحٚديٞ ادنتٓرة ظذ األف: 

 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر  لالشَّخاوٍ ًمٕمٌد اًمر ـ             

 :ادْٚر ادْٔػ دم افهحٔح وافؤًػ 

ل ىل٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدةل ُمٙمت٥م عمحٛمد سمـ أ  سمٙمر أ قب اًمزرقمل

 .1333 – 1113 لطمٚم٥مل اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م –اعمٓمٌققم٤مت اوؾم ُمٞم٦م 

 :ٜمْٓٚج افًْٜ افٌْقي 

ل ىل٘مٞمؼ: د. حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤مملل سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ٕ د

 .1113 لُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌمل اًمٓمٌٕم٦م إومم

 ٜاحلديٞ مهىِح ظِؿ دم ادقؿي: 

 ىل٘مٞمؼ: أسمق همدةل ُمٙمت٦ٌم اعمٓمٌققم٤مت اوؾم ُمٞم٦م.ًمإلُم٤مم اًمذهٌلل 

 ٕز ٜ األفٌٚب دم األفَٚب: 

قمٌد اًمٕمز ز حمٛمد سمـ  :ىل٘مٞمؼل سمـ طمجر اًمٕمً٘م ين  د سمـ قمكم سمـ حمٛمدٕ        

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد :اًمٜم٤مذل ص٤مًمح اًمًد ري
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 افتْزيؾ مًٚمل: 

 قمثامن - اًمٜمٛمر ار قمٌد حمٛمد ل ىل٘مٞمؼ:اًمٌٖمقي ُمًٕمقد سمـ احلًلم حمٛمد ٕ         

: اًمٓمٌٕم٦مل واًمتقز ع ًمٚمٜمنم ـمٞم٦ٌم دار لاحلرش ُمًٚمؿ ؾمٚمٞمامن - وٛمػم ٦م مجٕم٦م

 .م 1337 - هد 1117  اًمراسمٕم٦م

 وؾٔٚت األظٔٚن وإٌٔٚء أبْٚء افزمٚن: 

ل ىل٘مٞمؼ: اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمد ـ أ د سمـ حمٛمد سمـ أ  سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من  ٕ       

 .سمػموت –دار ص٤مدر  ل إطم٤ًمن قم٤ٌمس
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 فهٍحٜا                                                     ادقونننقع

 26-8........................................... ..............مكدم٘ املؤلف:

 ت حماّل٘ تشُْٓ صْرٗ اإلماو علٕ

 حماّل٘ طنص الفضائل أّ حترٓفَا.

  ٍوٚئؾافافهقرة األوػ: ـتؿ. 

  ٍٜوٚئؾافافهقرة افثٕٜٚٔ: هؿ. 

 .افهقرة افثٚفثٜ: مًٚروٜ افٍوٚئؾ 

 .ًٚ  افهقرة افرابًٜ: حتريػ أفٍٚظ افٍوٚئؾ وؿٌِٓٚ مذام

 .افهقرة اخلٚمًٜ:  حتريػ مًٚأ افٍوٚئؾ 

  افًٚدشٜ: ظدم تًٍر افٍوٚئؾ.افهقرة 

 .افهقرة افًٚبًٜ: تؤًػ افٍوٚئؾ بٚفيْقن 

 افثٚمْٜ: تٍريغ افٍوٚئؾ مـ موّقهنٚ:  افهقرة 

  :ً حاربُإطراء م

 العرتاف بأىَه ٍه أٍل بٔت اليبْٗ:عدو ا

 متٔٔع قضٔ٘ اآلل ّإىكار خصْصٔتَه جبعل اآلل ٍه كل األتباع:

 :علَٔه الشالوضائل علٕ ّأٍل بٔتُ أسباب كته ف

 :ّٓأبٙ اهلل إال أٌ ٓته ىْرِ

 البـــــاب األّل:

 26..................................)ما ّرد يف فضائل اآلل عنْمًا( .......

u 

 



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

 26- 26.........................الفصل األّل )مـا ّرد فـٕ الصحٔحني( ...

  86-28.....(............حنيالفصل الثاىٕ )مـا صحح مما لٔص فـٕ الصحٔ

 .أمٚن مـ االختالف 

 .برـٜ افًْؾ افًِقي افٍٚضّل 

 .افتًّؽ هبؿ  ظهّٜ مـ افوالل 

 .حتريّٓؿ ظذ افْٚر 

  صحٌٓؿ حلٛ افٌْل. 

 .خرـؿ خرـؿ أل ع 

 .ظدم اؾساق افًسة ظـ افَرآن 

 .ؾٔٓؿ مـ فٔس دم ؽر ؿ 

 .ال دخقل فِجْٜ إال بحٌٓؿ 

  بحٌٓؿ.ال دخقل فإليامن إال 

 .ٜال يَْىع شٌٌٓؿ وًٌٕٓؿ يقم افَٔٚم 

 .فًْٜ اهلل وإٌٔٔٚئف ظذ مًتحؾ افًسة 

 .مٌٌوٓؿ دم افْٚر مٓام تًٌد 

  وفٔٓؿ، وظهٌتٓؿ، و ؿ  ريتف. صافٌْل 

 .ٜمثِٓؿ ـّثؾ شٍْٜٔ ٕقح وـٌٚب حى 

 .يذاد افْٚس ظـ احلقض هلؿ 
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 :الثـاىٕالباب 

 26-82 ..........................)ما ّرد يف فضائل اخلنش٘(............ 

 .حندينٞ افًُننننٚء 

 .ارض ظْٓؿ ؾ٘أ ظْٓؿ راض 

  صأول مـ يدخؾ اجلْٜ مع افٌْل. 

  صدم مُٚن واحد مع افٌْل. 

 .ْٜهلؿ افًٔٚدة ظذ أ ؾ اجل 

  دم درجتف دم اجلْٜ صافٌْل مـ أحٌٓؿ ـٚن مع: 

  حرب دـ حٚرهبؿ. صافٌْل 

 .وال مـ واال ؿ وظٚد مـ ظٚدا ؿ 

 الباب الثالث:

 29........)ما ّرد يف فضائل البضع٘ الزٍراء(............................. 

 26 -22.............................الفصل األّل )مـا ّرد فـٕ الصحٔحني( ..

 902 -28صحٔحني( ....................الفصل الثاىٕ )ما صحح مما لٔص يف ال

  صأحٛ افًْٚء إػ افٌْل. 

 .ًودال ًٚ ًٚ وشّتًٚ و دي  أصٌف افْٚس بٖبٔٓٚ ـالم

  ٚٓٔصاألصدق هلجٜ بًد أب. 

  ٚٓٔصاألؾوؾ بًد أب. 

 .أمر اهلل بزواجٓٚ مـ ظع 

 .إُٔحٓٚ أحٛ أ ِف 
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  ٚهبٚ وتًئّف هل صا تامم افٌْل. 

  وآخره بٍٚضّٜ. صأول ظٓد افٌْل 

  صتًٌٞ ؾٚضّٜ أمٚم افٌْل. 

 .ّٜؽض أ ؾ اجلّع أبهٚر ؿ فتّر ؾٚض 

  تًذب وال وفد ٚ.ال 

 .ال جُتع بْٝ حمّد 

 .ٌٚٓيرى اهلل فروٚ ٚ ويٌوٛ فٌو 

  مٚ يًٌىٓٚ ويٌَوف مٚ يٌَوٓٚ. صيًٌط افٌْل 

 البـــاب الرابع: 

 990......ملْحدًٓ سالو اهلل علُٔ(......)ما ّرد يف فضائل أمري املؤميني ّمْىل ا

 111  - 111 ............................الفصل األّل )مـا ّرد فـٕ الصحٔحني( 

 696   -998 ................الفصل الثاىٕ )ما صحح مما لٔص يف الصحٔحني( .

 .أحٛ اخلِؼ إػ اهلل 

  صأحٛ إفنك افنْنٌنل. 

 .اختٚره اهلل تًٚػ 

 .اختص بٚفزواج مـ ؾٚضّٜ بٖمر اهلل 

 .أخنـ دم  ات اهلل 

  صآخر افْٚس ظٓداً بٚفٌْل. 

  فف. صأخقة افٌْل 

 .إ ا شٖفتف أظىٚأ وإ ا شُٝ ابتدأأ 
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  تمل يُِّف إال ظع  صإ ا ؽوٛ افٌْل. 

  أظىٚه شالحف. صإ ا مل يٌزو افٌْل 

  صأ يتف أ يٜ افٌْل. 

 ْإفٔف وبًض صًٔتف. ٜاصتٔٚق اجل 

  ًٚ  .صبٚفٌْل  أصد ؿ فزوؿ

 .أظرف بىرق افًامء 

 .ٜأؿٙ األم 

 .أـثر ؿ ظِاًم وأظيّٓؿ حِاًم 

 .امتحـ اهلل ؿٌِف فإليامن 

  بحٌف. صُأِمَر افٌْل 

 .أمر افزرة 

 .إٔٝ ويل ـؾ مٗمـ بًدي 

 .إٔٝ مْل وإٔٚ مْؽ 

 .افْير إفٔف ظٌٚدة 

 . ًٚ  أوهلؿ إشالم

  صأوهلؿ ورودًا ظذ افٌْل. 

  صبٚب مديْٜ ظِؿ افٌْل. 

 .افزاءة مْف براءة مـ اإلشالم 

 .ْٜافٌنٚرة بٚجل 

 .ثٌٝ ؿٌِف وا د فًٕٚف 
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  تاحلؼ مًف. 

  صحؾ فف مـ ادًجد مٚ حؾ فٌِْل. 

 .ٜخٍػ بف ظـ األم 

 فف بام يدظق فًٍْف ص دظٚء افٌْل 

 .ٕٚٓٔو ؿر  

 .ردت فف افنّس 

 .افًٚؿل ظذ احلقض 

  صشٌف شٛ فرشقل اهلل. 

 .شد األبقاب إال بٚبف 

 .شٔد افًرب 

 .شٔد ادًِّغ وإمٚم ادتَغ وؿٚئد افٌر ادحجِغ 

 .افهديؼ األـز 

  ضٚظٜ اهلل ورشقفف ومًهٔتف مًهٔتٓام.ضٚظتف 

 .ضقبك دـ أحٌف 

 .افٍٚروق بغ احلؼ وافٌٚضؾ 

 .ؿٚتِف أصَك اآلخريـ 

 .ؿِع بٚب خٔز وحده 

 .ـٍٚيتف افرمد واحلر وافزد 

 .ْٜفف ـْز دم اجل 

 .مٚ شٌؼ بًِؿ وال يدرك 
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  صومٌٌوف مٌٌض افٌْل  صحمٌف حمٛ افٌْل. 

  صحمٔٚه وممٚتف مع افٌْل . 

  وافَرآن مًف.مع افَرآن 

  دم اجلْٜ. صمع افٌْل 

 .مًف مُٔٚئٔؾ وجزائٔؾ ظِٔٓام افًالم 

 .مٌٍقر فف 

 .مـ برـٚت واليتف 

  صمـ ؾٚرؿف ؾٚرق افٌْل. 

  مـ ـْٝ مقاله ؾًع مقاله افِٓؿ وال مـ وااله وظٚد مـ

 ظٚداه.

 .مْل أو ـٍْز 

 ننٚدٍ مٓنندي . 

  صوارث افٌْل. 

  دم افدٕٔٚ واآلخرة. صويل افٌْل 

 افرايٜ بحَٓٚ. يٖخذ 

  مٚ ال يٌٌِف ؽره. صيٌِغ ظـ افٌْل 

 .يٌغ فألمٜ مٚ اختٍِقا ؾٔف 

 .يذود ادْٚؾَغ ظـ احلقض 

 .ًْٜئًش ظذ ادِٜ ويَتؾ ظذ اف 

 .يَٚتؾ ظذ تٖويؾ افَرآن 
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 .يًىك افرايٜ ؾال يْكف حتك يٍتح فف 

 ص لافٌْ يَيض ديـ. 

 ص ورشقفف تًٚػ هيٚب اهلل. 

 ٛظع. حديٞ ابـ ظٌٚس ومْٚؿ 

 .ظندة ؾونٚئنؾ 

 الباب اخلامص:

 696 .............................يف فضائل احلشيني علَٔنا الشالو()ما ّرد  

 660  -696  .......................الفصل األّل )مـا ّرد فـٕ الصحٔحني( .....

 669  - 669 ...........الفصل الثاىٕ )ما صحح مما لٔص يف الصحٔحني(......

 :إثٌٚت اجلْٜ فِحًغ بـ ظع روقان اهلل ظِٔف 

 :إوٚءة افىريؼ هلام 

 احلًـ بـ ظع ظذ هتف: صلتٌَٔؾ ادهىٍك 

 :حٌٓام شٌٛ حلٛ اهلل تًٚػ 

  اهلل بٌضظالمٜ وبٌوٓام  فرشقفاهلل وحٛ ظالمٜ حٌٓام 

 ورشقفف:

  مؼوط بحٌٓام صحٛ ادهىٍك: 

 :حًغ مْل وإٔٚ مـ حًغ 

 شاممهٚ اهلل تًٚػ: 

 ٜشٔدا صٌٚب أ ؾ اجلْٜ مٚخال ابْل اخلٚف: 

 :ـر ٝ أن أظجِف 
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 :ًٕؿ ادىٜٔ وًٕؿ افراـٌٚن 

 :ؾُٚن أظِؿ ًٚ  ووع دم ؾؿ احلًـ صٔئ

 .شاممهٚ اهلل تًٚػ 

 .ًٕؿ ادىٜٔ وًٕؿ افراـٌٚن 

 .ؾُٚن أظِؿ ًٚ  ووع دم ؾؿ احلًـ صٔئ

 الباب الشـادض:

 629 -622 ................................(.....× مــا ّرد فـٕ املَــدٖ) 

 متنٓٔد ؾنل تقاتر أمر ادٓنندي× 

 .تًْؿ األمٜ دم ظٓده 

 .خنِنٔنٍننننٜ اهلل 

  ًمـ اخلٍِٚء االثْل ظؼ افذيـ ال يزال افديـ مًٓؿ ظزيزا

 ؿٚئاًم.

 .ٜمنـ شننٚدات اجلنْنن 

 .حيثنق ادننٚل حثننقًا 

 .خيًػ بٚجلٔش افذي يَهده 

 .ينرجنع افْنٚس إفنك احلننؼ 

 .يرى ظْف شٚــ افًامء وشٚــ األرض 

 .يهِحف اهلل دم فٔنِنف 

 .يهِح اهلل بف األمر 

 .ًْٜيَٚتؾ ظذ اف 



 
 
 
 

 

 

ل لا   لل   لا لا حل ففل  ياألحاديا

ل

ل

ل

 

 .ًيّأل األرض ظنننندال 

 .يهع خٍِف ظًٔك ابـ مريؿ ظذ ٌْٕٔٚ وآفف وظِٔف افًالم 

 .يْٚدى فف مـ افًامء 

 626 ..........................................................اخلامت٘....

 606 -626 ...................................................صادر قائن٘ امل

 696 -606 ........................................................الفَرض


