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 حيٍى تٍ عهً احلجىري  فضٍهة انشٍخ يقدية

 
أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف, وأصٓد أن , احلّد اهلل رب افًٚدغ

  .حمًّدا ظبده ورشقفف

 أمٚ بًد:

مـ   -رمحف اهلل -إلمٚم ظبد افٌْل ادَدد ف" ٓؿتهٚد ذم آظتَٚدا"ؾ٘ن ـتٚب 

حٍيٓؿ  –إٍٔس  ـتٛ  افًَٔدة, و أخكهٚ, وهق ممٚ يًتْل بف إخقإْٚ أهؾ  افسْٜ 

 ؿراءة, واشتٍٚدة. –اهلل 

ٚ ضًٔبٚ : هق و  ًَ ـٚن ممـ فف بف ظْٚيٜ: بتدريسف, وحتََٔف, وافتًِٔؼ ظِٔف: تًِٔ

أخقٕٚ افنٔخ افٍٚوؾ أبق ظّرو ظبد افُريؿ بـ أمحد احلجقري, ٍٕع اهلل بف, 

 وبدظقتف, وبحقثف ادسِّغ, وجْبْٚ وإيٚه ؾتـ افدٕٔٚ وافديـ.

هـ.2428مجٚد إول 22ـتبف:أبق ظبد افرمحـ حئك بـ ظع احلجقري.
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 انتحقٍقيقدية 

ٕحّده وٕستًْٔف وٕستٌٍره, وًٕقذ بٚهلل مـ ذور إٍٔسْٚ وشٔئٚت  إن احلّد هللِ 

أظامفْٚ, مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف, ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف, وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل 

 وحده ٓ ذيؽ فف, وأصٓد أن حمًّدا ظبده ورشقفف.

ُؿ اَيٚ َأهُيَ ﴿ ُُ قا َربسا َُ ُس اتسا ٚ فٚ افْسٚا َٓ ٚ َزْوَج َٓ ََِؼ ِمْْ ٍس َواِحَدٍة َوَخ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ِذي َخ

قا اهللَ ا َُ ثِرًا َوَِٕسًٚء َواتسا ـَ اَم ِرَجًٚٓ  ُٓ سٞا ِمْْ َٚن فَوَب ـَ ِذي َتَسَٚءُفقَن بِِف َوإَْرَحَٚم إِنسا اهللَ 

 ًٚ ْؿ َرِؿٔب ُُ ْٔ َِ  .[2]افْسٚء:﴾َظ

ُتْؿ فَأهُيَٚ اَيٚ ﴿ ْٕ سـا إِٓ َوَأ ٚتِِف َوٓ ََتُقُت ََ قا اهللَ َحؼسا ُت َُ ـَ آَمُْقا اتسا ِذي

قنَ  ُّ
 .[202ظّران: ]آل﴾ُمْسِِ

قا اهللَ َوُؿقُفقا َؿْقًٓ َشِديداً فَيٚ َأهُيَٚ ا﴿ َُ ـَ آَمُْقا اتسا ْر  *ِذي ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ ْؿ َأْظاَمَف ُُ ُيْهِِْح َف

ـْ  ْؿ َوَم ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْد َؾَٚز َؾْقزًا َظِئامً َف ََ  [.72-70]إحزاب:﴾ُيىِِع اهللَ َوَرُشقَفُف َؾ

 وظذ آفف صذ اهلل ظِٔف, وخر اهلدى هدى حمّد ؾ٘ن أصدق احلديٞ ـتٚب اهللِ

 وـؾ بدظٜ والفٜ. حمدثُُٚتٚ, وـؾ حمدثٜ بدظٜ, , وذ إمقروشِؿ

ون بٖبقاب افًَٔدة أصد أئّتْٚ, وظِامؤٕٚ ادتَدمقن, وادتٖخر ؾَِد اظتْكوبًد: 

, بغ خمتٍك, ومتقشٍط, ومىقلٍ  ودظقة, آظتْٚء, ؾٓاًم, وظّاًل, ًٜ  . وـتٚب
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حمّد  ومـ تِؽ افُتٛ افْٚؾًٜ: ـتٚب آؿتهٚد ذم آظتَٚد فإلمٚم أيب

افذي يدل ظذ ؿقة ـٚتبف, وثبٚتف, ورشقخف ذم  :ظبدافٌْل بـ ظبد افقاحد ادَدد

مـ  حقى حقى مٚ مل يسبَف ـتٚبؾٓق مع صٌر حجّف افًِؿ وافًَٔدة افهحٔحٜ, 

 مسٚئؾ آظتَٚد.

بـ  يؼ دفه شافثّر ذم بٔٚن ظَٔدة أهؾ إثرؿىػ »وذم أثْٚء ذحل فُتٚب: 

ًٓ بُامهلٚ, وظبٚر -رمحف اهلل-حسـ افَْقجل رأيتف  ات أخرى مـ آؿتهٚد َٕؾ ؾهق

 ذم آظتَٚد.

ظذ  د ذم ؿىػ افثّر, وأجًِفؾٖحببٝ أن إَٔؾ مٚ ـتبتف ظذ ظبٚرات ادَد

ومل يَِْف صديؼ بـ حسـ  -رمحف اهلل-ٍٕس افُتٚب مع تُِّٜ مٚ ذـره ادَدد 

 .ذم ؿىػ افثّر -رمحف اهلل-

توخّٔف حلجؿ مع ٓشٔام وادحَؼ إول مل خيدم افُتٚب خدمٜ ـٚؾٜٔ,  

مَدمٜ  ,( صٍح228ٜصٍحٜ, مْٓٚ ) (268افُتٚب بٌر مٚ ضٚئؾ, ؾجًِف )

( صٍحٜ, وافبٚؿل ؾٓٚرس, وافُتٚب مع حتََٔف وتًَِٔف 76, ادَدمٜ )وؾٓٚرس

وٓ  ٓ حيُؿ ظِٔٓٚ, وبًوٓٚ ٓ خيرجٓٚوآثٚره  ( صٍحٜ, وجؾ أحٚديثف240ظِٔف )

 .افبتٜحيُؿ ظِٔٓٚ 

, مـ افقؿٝ ارً ؾٖحببٝ أن تُقن خدمٜ فُِتٚب: ٓشٔام وهل مل تٖخذ ظعسا ـث 

هذا افُتٚب مع تَديؿ وتٖخر, ورء مـ  ذمؾَد ـٕٚٝ صبف جٚهزة, ؾٕ٘ام أوٍتٓٚ 

 .افتًِٔؼ فٍِٚئدة, ظسك اهلل أن يًٍْْٚ بف, إٕف ظذ ـؾ رء ؿدير
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أشٖل اهلل ادقػ افُريؿ أن جيًؾ أظامفْٚ خٚفهٜ فقجٓف افُريؿ: ٓ ريٚء وٓ 

      واحلّد هلل رب افًٚدغ. ,شًّٜ, ـام أشِف افًٍق وافًٚؾٜٔ ذم افدٕٔٚ وأخرة

 بق ظّرو ظبد افُريؿ بـ أمحد بـ حسغ احلجقري افًّري.ـتبف أ

ٚج         .2428صٍر  5. افّٔـ/ صًدة ,دار احلديٞ بدمسا
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 رمحه اهلل تزمجة املإنف

, اإلمٚم, افزاهد, أبق حمّد ظبد افٌْل بـ ظبد افقاحد بـ ظع بـ احلٚؾظ هق

ٕنٖ صؾ, هور بـ راؾع بـ حسـ بـ جًٍر اجلامظٔع, ادَدد, ؾِسىْٔل إ

 ّك.ُتقذم بو, بدمنَل

 .( بجامظٔؾ, ـٚن أمر ادٗمْغ ذم احلدي542ٞوفد شْٜ )

 ذـره ابـ افْجٚر ذم تٚرخيف, ؾَٚل: 

تهٕٚٔػ حسْٜ ذم احلديٞ, وـٚن ؽزير احلٍظ, مـ  حدث بٚفُثر, وصْػ

ِّٔاًم , تَٚن, وافتجقيدأهؾ اإل , وأصقفف, بجّٔع ؾْقن احلديٞ, ظٚرًؾٚ بَقإْٔف ؿ

, وصحٔحف مـ شَّٔف, وٕٚشخف ومْسقخف, وؽريبف, ومنُِف, وؾَٓف, وظِِف

 ومًٕٚٔف, ووبط أشامء رواتف, ومًرؾٜ أحقاهلؿ.

ٚ بٚفسْٜ ظذ ؿٕٚقن افسِػ..., وـٚن ٓ يرى ـثر افًبٚدة, ورًظٚوـٚن  ًُ , متّس

ه بٔده, أو فسٕٚف, وـٚن ٓ تٖخذه ذم اهلل فقمٜ ٓئؿ, وفَد  مرة  ُرأيمًُْرا إٓ ؽرسا

رمحف -ريؼ رمًرا, ؾجبذ صٚحبف افسٔػ ؾِؿ خيػ مـ ذفؽ, وأخذه مـ يده, وـٚن هي

ٚ -اهلل ذم بدٕف, وذم أمر اهلل, وـثًرا مٚ ـٚن بدمنؼ يُْر ادُْر, ويُن افىْٚبر,  ؿقيًّ

 .ٚتٚبَ بَ وافَن 

ًّٔٚ, صٚذم ادًتَد, ظذ ضريَٜ افسِػ افهٚفح  , ومل -رمحٓؿ اهلل, ورمحف-ـٚن شٍِ

دث, ويْتٍع بف افْٚس إػ أن تُِؿ ذم افهٍٚت, وافَرآن بقء إُٔره يزل بدمنؼ حي
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ظِٔف أهؾ افتٖويؾ مـ افٍَٓٚء, وصًْقا بف ظِٔف, وظَد فف جمِس بدار افسِىٚن 

سسا ظذ ؿقفف, وأبٚحقا إراؿٜ دمف, ؾنٍع ؾٔف مجٚظٜ إػ حرضه افَوٚة, وافٍَٓٚء, ؾٖ

ه أن خيرج مـ دمنؼ إػ ديٚر أمرذم افسِىٚن مـ إمراء, وإـراد, وتقشىقا 

ُٖخرج إػ مك, وأؿٚم هبٚ إػ أن مٚت  وهق ظذ ظَٔدتف  -رمحف اهلل-مك, ؾ

 افهحٔحٜ, ومل يتْٚزل ظْٓٚ ٕؿقال ادبتدظٜ.

 مصنفاته:

ٚ, مْٓٚ:رٍٚتف ـثمهْ ًٍ  ة, تٍقق اخلّسغ مٗف

 افُامل ذم أشامء افرجٚل, وهق ظّدة ُتذيٛ احلٚؾيغ ادزي وابـ حجر. -2

, وـبر ذم ظِٔٓٚ حتَٔؼ صٌر حيّؾ ذم ادخب٘ظّدة إحُٚم افهٌرى, ويل  -2

 جمِد, بحّد اهلل.

 ظّدة إحُٚم افُزى. -3

  افهٍٚت. -4

 .حمْٜ اإلمٚم أمحد -5

 حتٍٜ افىٚفبغ ذم اجلٓٚد وادجٚهديـ. -6

 ادهبٚح ذم ظٔقن إحٚديٞ افهحٚح. -7

 ٚب.آؿتهٚد ذم آظتَٚد, وهق هذا افُت -8

 افسؽٔٛ. -9

 .ٚمع افهٌر ٕحُٚم افبنر افْذيراجل -20
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روى ظْف خِؼ ـثر مـ ادحدثغ ببٌداد, ودمنؼ, ومك, ودمٔٚط,  

 شُْدريٜ.واإل وأصبٓٚن,

 (.600شْٜ )ربٔع أول  23ُتقذمسا يقم آثْغ 

افٌْل ادَدد ذم جزأيـ, ؿٚفف ابـ  ظبد وؿد مجع احلٚؾظ ؤٚء افديـ شرة

 رجٛ.

بـ ( وذيؾ ضبَٚت احلْٚبِٜ 472ٓ-22/443تف ذم شر أظالم افْبالء )ترمج

 (.2382-4/2373( ومْٓٚ َِٕٝ, وتذـرة احلٍٚظ)34-2/5رجٛ)
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 االقتصاد يف االعتقاد

هذا افُتٚب ثٚبٝ إػ مٗفٍف, وؿد ذـره احلٚؾظ ابـ رجٛ ذم ذيؾ ضبَٚت 

 مقجقدة.( مـ مٗفٍٚتف, وؿٚل: جزء ـبر, وفف خمىقضٜ 2/29احلْٚبِٜ )

وافُتٚب ٍٕٔس ذم بٚبف: وؾٔف مقاؤع ٓ أصؽ أن صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

اشتٍٚد مْٓٚ ذم ظَٔدتف ادنٓقرة بـ )افقاشىٜٔ(, وراجع ظذ شبٔؾ ادثٚل رمحف اهلل 

 .َٕؾ ذم افقاشىٜٔ مـ آؿتهٚدصٍٜ آشتقاء: دمد أن صٔخ اإلشالم 

 عًهً يف هذا انكتاب

 مقاوًٓٚ مـ افسقر. ؿّٝ بتخريٟ أيٚت مـ -2

 ؿّٝ بوبط ٕهف, و تهحٔحف. -2 

3- .ٚ ًٍ  ؿّٝ بتخريٟ إحٚديٞ, واحلُؿ ظِٔٓٚ: صحٜ, أو حسًْٚ, أو وً

ووًٝ فف ظْٚويـ )فٍهقفف( حٔٞ إٔف مل يبقب ؽٚفبف: وجًِتف بغ  -4

 مًُقؾغ هُذا ][.

 ؾٓرشٝ مقاؤًف. -5
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 هلل افرمحـ افرحٔؿبسؿ ا                                           

 ]يقدية[

 ـْ ظِ أَ َربِّ ينِّ وَ                                                        

 واحلّد هلل  وحده, حسبْٚ  اهلل وًٕؿ افقـٔؾ.

ؿٚل افنٔخ اإلمٚم افًٚمل, افزاهد, احلٚؾظ, تَل افديـ أبق حمّد ظبد افٌْل بـ 

 دد رمحف اهلل تًٚػ:بـ هور احلْبع ادَ افقاحد بـ ظع ظبد

ٚفهٍٚت ببٚفُامل, وافبَٚء, وافًز, وافُزيٚء, ادقصقف  (2)احلّد هلل ادتٍرد

وإشامء, ادْزه ظـ إصبٚه, وافْيراء, افذي شبؼ ظِّف ذم بريتف بّحُؿ افَوٚء, 

مـ افسًٚدة, وافنَٚء, واشتقى ظذ ظرصف ؾقق افسامء, وصذ اهلل ظذ اهلٚدي إػ 

ف وصحبف اء, حمّد شٔد ادرشِغ وإٕبٔٚء, وظذ آفٚء, وافؼيًٜ افٌرسا ادحجٜ افبٔو

 دائّٜ إػ يقم افَِٚء. افىٚهريـ إتَٔٚء, صالة

 ]يذهة انضهف يف األمساء وانصفات[

وأظٚذٕٚ وإيٚك مـ  وافًّؾ, افَقل وافْٜٔ,اظِؿ وؾَْٚ اهلل وإيٚك دٚ يرؤف مـ 

اخلِػ, وشٚدة إئّٜ, وظِامء إمٜ, افزيغ وافزفؾ, أنسا صٚفح افسِػ, وخٔٚر 

                                                 

 ادتٍرد فٔس اشاًم هلل تًٚػ, وفُْف إخبٚر, ومثِٓٚ ؿقفف أيت هْٚ )ادقصقف(, و )ادْزه(. (2)
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, (2)اتٍَٝ أؿقاهلؿ, وتىٚبَٝ آراؤهؿ ظذ اإليامن بٚهلل ظز وجؾ, وإٔف أحٌد, ؾردٌ 

ُٔقم, شٌّٔع, بهٌر, ٓ ذيؽ فف, وٓ وزير, وٓ صبٔف فف, وٓ ٕير,  , ؿ صٌّد, حلٌّ

 وٓ ظدل, وٓ مثؾ.

                                                 

اشؿ )افٍرد( ٓ يثبٝ إٔف مـ أشامء اهلل تًٚػ, وؿد جـٚء ظــ جـٚبر بــ ظبـد اهلل ر  اهلل  (2)

 ظْٓام.

(, وأبق افنٔخ إصبٓٚين ذم: أخالق افْبـل صـذ اهلل 255ُر برؿؿ )رواه ابـ أيب افدٕٔٚ ذم افن

(, وإشامظٔؾ بـ حمّد بـ افٍوـؾ اجلـقزي إصـبٓٚين ذم 575ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, برؿؿ )

(, وابــ 260(, وافبَٔٓل ذم إشـامء وافهـٍٚت بـرؿؿ )2238افسؽٔٛ وافسهٔٛ برؿؿ )

[, مـ ضريؼ: حمّد بـ يزيد افرؾٚظل ثْـٚ 286ة: ]مردويف ـام ذم تٍسر ابـ ـثر ظْد آيٜ افبَر

أبق بُر بـ ظٔٚش ثْٚ افُِبل ظـ أيب صٚفح ظـ ابـ ظبٚس حدثْل جٚبر بـ ظبد اهلل أن افْبـل 

اِع  ﴿صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿرأ:  ُٛ َدْظَقَة افـدسا ٌٛ ُأِجٔ ََٖفَؽ ِظَبِٚدي َظِّْل َؾ٘يِنِّ َؿِري َوإَِذا َش

افِٓمؿ  », ؾَٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفـف وشـِؿ: [286 مـ أيٜ]افبَرة:يٜ أ ﴾إَِذا َدَظِٚن 

إٕؽ أمرت بٚفدظٚء  وتقـِٝ بٚإلجٚبٜ  فبٔؽ افِٓؿ فبٔؽ  فبٔمؽ ٓ يكمؽ فمؽ فبٔمؽ  إن 

 احلديٞ. شاحلّد  وافًّْٜ فؽ وادِؽ  ٓ يكؽ فؽ  أصٓد إٔؽ ؾرد صّد...

يـتٓؿ جمتًّـغ ظـذ وـًٍف. ــام ذم افتٓـذيٛ, وحمّد بــ يزيـد افرؾـٚظل ؿـٚل افبخـٚري: رأ

 وافتَريٛ.

اب, وأبق صٚفح هق مقػ أم هٕٚئ, اشّف: بـٚذام, وـًٌٔػ,  وافُِبل هق: حمّد بـ افسٚئٛ ـذسا

, وإذا روى ظْف افُِبل: ؾِٔس بقء, ــام ذم ُتـذيٛ بٖسبف  ويرشؾ, وؿٚل ابـ مًغ: فٔس

 افتٓذيٛ.

ــقم احلــديٞ )ص ــٜ ظِ ـــ 226ورواه احلــٚـؿ ذم: مًرؾ ـــ ؾوــٔؾ ظ ــد ب ــؼ حمّ ـــ ضري ( م
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ٓ ﴿ :ف افًزيز افذيٚبوإٔف ظز وجؾ مقصقف بهٍٚتف افَديّٜ افتل ٕىؼ هبٚ ـت

ٍُِٔؿ مَحِٔدٍ  ـْ َح ِف َتِْْزيٌؾ ِم
ٍِ ِْ ـْ َخ ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوٓ ِم ُؾ ِم

ْٖتِِٔف اْفَبٚضِ وصحسا , [42ؾهِٝ:]َي

هبٚ افَْؾ ظـ ٕبٔف وخرتف مـ خَِف حمّد شٔد افبؼ, افذي بِغ رشٚفٜ ربف, وٕهح 

ٜ,جٓٚده, وأؿٚم ادِٜ, وأووح  ٕمتف, وجٚهد ذم اهلل حؼسا  يـ, وأـَّؾ افد ادحجسا

ًٓ  وؿّع افُٚؾريـ, ومل يدع دِحدٍ  , وٓ فَٚئؾ مَٚ ًٓ  .جمٚ

ر  اهلل ظْف,  ؾروى ضٚرق بـ صٓٚب, ؿٚل: جٚء هيقدي إػ ظّر بـ اخلىٚب

فق ظِْٔٚ مًؼ هيقد ٕزفٝ ًِٕؿ افٔقم  تَرؤوهنٚؾَٚل: يٚ أمر ادٗمْغ, آيٜ ذم ـتٚبُؿ 

ْؿ  ﴿ؿٚل: أي آيٜ؟ ؿٚل:  ,ٔقم ظًٔداافذي ٕزفٝ ؾٔف ٓختذٕٚ ذفؽ اف ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ اْف

ْؿ  ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأَْت ُُ ُؿ اإْل ِديَْ ُُ ُٝ َف تِل َوَرِؤ َّ ًْ
ِٕ ًٚ  .[3ادٚئدة: مـ أيٜ]ْشالَم ِديْ

وٕحـ  ملسو هيلع هللا ىلصوادُٚن, ٕزفٝ ظذ رشقل اهلل  ,ؾَٚل: إين ٕظِؿ افٔقم افذي ٕزفٝ

 .(2)بًرؾٜ ظنٜٔ مجًٜ

ُروه ـام ورد مـ ؽر ٕف ذم ـتٚبف, وصحسا ظـ ٕبٔف, وأمِ ام ؿٚل اهلل شبحٚؾآمْقا ب

أو تٖويؾ يٗدي إػ افتًىٔؾ,  , أو مثِٜٔ,(2)تًرض فٍُٜٔٔ, أو اظتَٚد صبٜٓ

                                                                                                                              

 .شؾردٌ »افُِبل...ؾذـره, وفٔس ؾٔف افنٚهد, وهق ؿقفف: 

(, وفٔس ظْـداٚ ؿقفـف: )ًِٕـؿ افٔـقم افـذي 3027(, ومسِؿ )45رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 (.288برؿؿ  2/28أمحد )ٕزفٝ ؾٔف(.وؿقفف: )ظنٜٔ( ظْد 

 ش.َصَبفٍ »ـذا ذم ادىبقع, وفًؾ صقابف (2)
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ووشًتٓؿ افسْٜ ادحّديٜ, وافىريَٜ ادرؤٜ, ومل يتًدوهٚ إػ افبدظٜ ادرديٜ 

ديٜ  افًِٜٔ. , ؾحٚزوا بذفؽ افرتبٜ افسْٜٔ, وادْزفٜافرسا

 [وانعهى صفة االصتىاء]
ؾّـ صٍٚت اهلل تًٚػ افتل  وصػ هبٚ ٍٕسف, وٕىؼ هبٚ ـتٚبف, وأخز هبٚ ٕبٔف: إٔف مستٍق ظذ ظرصف ـام 

ُؿ اهللُ: ﴿[54]ظز مـ ؿٚئؾ ذم شقرة إظراف أخز ظـ ٍٕسف, ؾَٚل: ُُ اَمَواِت ف اإِنسا َربسا ََِؼ افسسا َْرَض ذِم ِذي َخ ْٕ َوا

ْرشِ  ًَ ٍٚم ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف  َأيسا
ِٜ ُؿ اهللُ : ﴿[3]وؿٚل ذم شقرة يقٕس ظِٔف افسالم ,_ِشتسا ُُ اَمَواِت ف اإِنسا َربسا ََِؼ افسسا ِذي َخ

ْرشِ  ًَ ٍٚم ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف  َأيسا
ِٜ َْرَض ذِم ِشتسا ْٕ ٍد ِذي َرَؾَع اففا : ﴿[2], وؿٚل ذم شقرة افرظد_َوا َّ ْرِ َظ ٌَ اَمَواِت بِ سسا

ْرشِ  ًَ ْرِش اْشتََقى ﴿: [5] , وؿٚل ذم شقرة ضف_َتَرْوهَنَٚ ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف ًَ ـُ َظَذ اْف مْحَ ﴾, وؿٚل ذم شقرة افرسا

ـُ : ﴿[59] افٍرؿٚن مْحَ ْرِش افرسا ًَ ََِؼ افسسا ف ااهللُ: ﴿[4], وؿٚل ذم شقرة افسجدة_ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف اَمَواِت ِذي َخ

ْرشِ  ًَ ٍٚم ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف  َأيسا
ِٜ اَم ذِم ِشتسا ُٓ َْْٔ َْرَض َوَمٚ َب ْٕ ََِؼ فُهَق ا: ﴿[4]﴾, وؿٚل ذم شقرة احلديدَوا ِذي َخ

ْرشِ  ًَ ٍٚم ُثؿسا اْشَتَقى َظَذ اْف  َأيسا
ِٜ َْرَض ذِم ِشتسا ْٕ اَمَواِت َوا  ﴾.افسسا

 ٕف ظذ افًرش.ؾٓذه شبًٜ مقاوع أخز اهلل ؾٔٓٚ شبحٕٚف أ

إن اهلل ظز »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

وجؾ ـتٛ ـتًٚبٚ ؿبؾ أن خيِؼ اخلِؼ: إن رمحتل شبَٝ ؽوبل. ؾٓق ظْده ؾقق 

 .(2)«افًرش

ذـر شبع شّقات  ملسو هيلع هللا ىلصوروى افًبٚس بـ ظبد ادىِٛ ر  اهلل ظْف أن افْبل 

بغ أظاله وأشٍِف ـام بغ شامء إػ شامء  ثؿ  وؾقق ذفؽ بحر»ومٚ بْٔٓٚ, ثؿ ؿٚل: 

ؾقق ذفؽ ثامٕٜٔ أوظٚل مٚ بغ أطالؾٓـ ورـبٓـ مٚ بغ شامء إػ شامء  ثؿ ؾقق 

                                                 

ُيف, ومسِؿ برؿؿ )7554افبخٚري برؿؿ )رواه  (2) ٍْ  (.2752(, وهذا َف
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. «طٓقرهـ افًرش مٚ بغ أظاله وأشٍِف مٚ بغ شامء إػ شامء  واهلل تًٚػ ؾقق ذفؽ

 .(2)رواه أبق داود, وافسمذي, وابـ مٚجف افَزويْل

                                                 

 صحٔح )مٚ يتًِؼ بٚدسٚؾٜ بغ افساموات, وظِق اهلل(. (2)

وحمّـد بــ  , (6723وأبق يًـذ بـرؿؿ ) , (2/207) شادسْد»رواه أمحد ذم وحديٞ افًبٚس 

( 2/378) شادسـتدرك»واحلـٚـؿ ذم  , (20بـرؿؿ ) شـتـٚب افًـرش»ظثامن بـ أيب صـٔبٜ ذم 

مــ ضريـؼ شـامك بــ  , وشُٝ ظِٔـف افـذهبل , حديٞ صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚه :وؿٚل

وهـق احلـديٞ ادنـٓقر  .ؾـذـر ٕحـقه ٚمرؾقًظـ , حرب ظـ ظبداهلل بـ ظّرة ظـ افًبـٚس

 بحديٞ إوظٚل.

 , (9رؿـؿ ) شافًـرش»وحمّد بـ ظثامن بـ أيب صٔبٜ ذم  , ٕحقه :( وؿٚل2/207وأخرجف أمحد )

وافسمـذي رؿـؿ  , (4723وأبـق داود بـرؿؿ ) , (577رؿؿ )بـ شافسـْٜ»ظٚصـؿ ذم  وابـ أيب

وابــ  , (273)ص شافرد ظـذ اجلّٓٔـٜ»وافدارمل ذم  , (293رؿؿ ) فوابـ مٚج , (3320)

بـرؿؿ  ش اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ أصـقلذح  »وافالفُٚئل ذم  , (244خزيّٜ برؿؿ )

 , (2/284) شافوـًٍٚء»وافًَٔع ذم  , (665) رؿؿ شافؼيًٜ»وأجري ذم  , (652و650)

واحلــٚـؿ ذم  , (642رؿــؿ ) شافتقحٔــد»وابـــ مْــده ذم  , (204) شافًيّــٜ»وأبقافنــٔخ ذم 

ـــ اجلــقزي ذم  , (2/50) شادســتدرك» ــٜ»واب ــؾ ادتْٚهٔ ــرؿؿ ) شافًِ ــٚين ذم  , (6ب واجلقزؿ

 هذا حديٞ صحٔح. :( وؿٚل ظَب72ٜبرؿؿ ) شإبٚضٔؾ»

 , امك بـ حرب ظـ ظبداهلل بـ ظّرة ظـ إحْـػ بــ ؿـٔس ظــ افًبـٚسـِٓؿ مـ ضريؼ ش

 .شإمٚ واحدة أو اثْتٚن أو ثالث وشبًقن شْٜ... ام.... بًدمٚ بْٔٓ» :إٓ أن ؾٔف .ؾذـره

 حسـ احلديٞ.وشامك بـ حرب 

ٓ يًرف فف شامع مــ إحْـػ بــ  :وؿٚل افبخٚري ., جمٓقل ظغ وظبداهلل بـ ظّرة افُقذم
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 .ذم ُتذيٛ افتٓذيٛـام  ؿٔس

 وجٚ ظـ أيب هريرة.

وابــ أيب  ,  حـديٞ حســ ؽريـٛ :( وؿـٚل3298وافسمذي برؿؿ ) , (2/370رواه أمحد )

واجلقزؿٚين  , (202و 202برؿؿ ) شافًيّٜ»وأبقافنٔخ ذم  , (578رؿؿ ) شافسْٜ»ظٚصؿ ذم 

وابـ أيب حـٚتؿ  , (849رؿؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم  , (65برؿؿ ) شإبٚضٔؾ»ذم 

 (.4/266) ششقرة احلديد»أول  شتٍسر ابـ ـثر»افبزار ـام ذم 

 .ٚ ؾذـرهمرؾقظً  , ـِٓؿ مـ ضريؼ ؿتٚدة ظـ احلسـ ظـ أيب هريرة

 , .. وافًِٜ ؾٔف إرشٚل احلسـ ظـ أيب هريرة.وؿٚل اجلقزؿٚين ظَٛ احلديٞ: هذا حديٞ بٚضؾ 

 ٚ.اهـؾٕ٘ف مل يسّع مـ أيب هريرة صٔئً 

( 28/254) شافتٍسـر»وابـ جرير ذم  , (300-2/299) شافتٍسر»ظبد افرزاق ذم وأخرجف 

 .الً ؾذـره مرش , ظـ مًّر ظـ ؿتٚدة

 واهلل أظِؿ. , ..وفًؾ هذا هق ادحٍقظ.:رمحف اهللؿٚل ابـ ـثر 

ٓبــ  شذح ظِؾ افسمذي»ـام ذم  , ؾروايٜ مًّر ظـ ؿتٚدة ؤًٍٜ , وهذه افىريؼ مـ إرشٚهلٚ

 (.509-2/508رجٛ )

 :ر  اهلل ظْفأيب ذر  وجٚء ظـ  

إشـامء »وافبَٔٓـل ذم  , (27رؿـؿ ) شـتـٚب افًـرش»رواه حمّد بـ ظـثامن بــ أيب صـٔبٜ ذم 

افًِـؾ »وابـ اجلـقزي ذم  , (63رؿؿ ) شإبٚضٔؾ»واجلقزؿٚين ذم  , (850برؿؿ ) شوافهٍٚت

ؿـٚل  :ظــ أيب ذر ؿـٚل ( مـ ضريؼ أيب مًٚويٜ ظـ إظّـش ظــ أيب ٕكـ7رؿؿ ) شادتْٚهٜٔ

وفق حٍـرتؿ فهـٚحبُؿ ثـؿ » :وؾٔف زيٚدة .ؾذـره صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, رشقل اهلل 

فُــ ذم  :( 4/266) شافتٍسـر»ابـ ـثر ذم ؿقل وفًؾ ش. ...دفٔتّقه فقجدتؿ اهلل ظز وجؾ
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 .مـ أجؾ هذه افٍِيٜ,  وذم متْف ؽرابٜ وُٕٚرة , إشْٚده ٕير

 , (200بـرؿؿ ) شافًيّـٜ»وأبقافنٔخ ذم  , (2087رؿؿ ) شـنػ إشتٚر» ورواه افبزار ـام ذم

( مـ ضريؼ إظّش ظـ ظّرو بـ مرة ظـ أيب ٕك ظـ 64رؿؿ ) شإبٚضٔؾ»واجلقزؿٚين ذم 

 ؾذـره. , أيب ذر

ومل  , وأبق ٕك أحسبف محٔد بــ هـالل , ظـ أيب ذر إٓ هبذا اإلشْٚد ىٓ ًِّٕف يرو :ؿٚل افبزار

 يب ذر.يسّع مـ أ

ؾَـٚل ظــ  .رواه ظـ إظّش ؾخـٚفػ ؾٔـف أبٚمًٚويـٜ , هذا حديٞ مُْر :وؿٚل ابـ اجلقزي

 وـٚن إظّش يروي ظـ افوًٍٚء ويدفس.اهـ , بـ مرة ظـ أيب ٕك إظّش ظـ ظّرو

 :مقؿقًؾٚ جٚء هذا ظـ ظبد اهلل بـ مسًقدوذـر ادسٚؾٜ بغ افساموات 

افرد »وذم  , (2/422) شافرد ظذ ادريز»دارمل ذم واف , (250و249رواه ابـ خزيّٜ برؿؿ )

ــٜ ــذ اجلّٓٔ ــزاين ذم , (275)ص شظ ــر»وافى ــرؿؿ /9) شافُب ــٔخ ذم , (8987ب وأبقافن

مــ ضريـؼ محـٚد بــ  (7/239) شافتّٓٔد»وابـ ظبدافز ذم  , (689-2/688) شافًيّٜ»

 .ٚبف مقؿقؾً  , شِّٜ ظـ ظٚصؿ ظـ زر ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد

 فُْف حسـ احلديٞ. , ةءوهق ابـ أيب افْجقد إمٚم ذم افَرا , أجؾ ظٚصؿ وهق حسـ مـ

( مــ ضريـؼ ظبـدافرمحـ بــ 852( بـرؿؿ )2/290) شإشامء وافهٍٚت»ورواه افبَٔٓل ذم 

 .بف ,مٓدي ظـ محٚد بـ شِّٜ

إذ أن  , ايًتزصـٚذً  شافًـرش»بـدل  شافُـرد»وإبـدال  شافُرد» شافًرش»إٔف ذـر بدل إٓ  

ومقشك بــ  , بـ مٓدي خٚفػ يزيد بـ هٚرون وأشد بـ مقشك ظْد ابـ خزيّٜ ـظبدافرمح

 وهدبٜ بـ خٚفد ظْد افىزاين.  , إشامظٔؾ ظْد افدارمل

( ظــ محـٚد ظــ 8986بـرؿؿ ) شافُبـر»وافىزاين ذم  , (244-2/243ورواه ابـ خزيّٜ )
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 , ملسو هيلع هللا ىلصزوج افْبل  (2)وؿٚفٝ أم شِّٜ

                                                                                                                              

شامء مسرة رمسامئٜ  بغ ـؾ»بـ راؾع ظـ وائؾ بـ ربًٜٔ ظـ ظبداهلل ؿٚل:  ظٚصؿ ظـ ادسٔٛ

 .شظٚم

وؿـد  , وهدبٜ بـ خٚفـد ظْـد افىـزاين , يزيد بـ هٚرون ظْد ابـ خزيّٜ ,  وؿد رواه ظـ محٚد

 :خٚفٍٚ افذيـ رووه ظـ محٚد ظـ ظٚصؿ ظـ زر ظـ ابـ مسًقد وهؿ

وأشد بـ مقشك وهدبٜ بــ خٚفـد ٍٕسـف  , يزيد بـ هٚرون ٍٕسف ظْد ابـ خزيّٜ وابـ ظبد افز

 .ومقشك بـ إشامظٔؾ ظْد افدارمل , اينظْد افىز

 شاجلرح وافتًديؾ»ذم  ف ابـ أيب حٚتؿ ترمجأن وائؾ بـ ربًٜٔ  :ؾىريَٓؿ هذه صٚذة. زد ظذ ذفؽ

 .الً ٚ وٓ تًدي( ومل يذـر ؾٔف جرًح 9/43)

مـ ضريـؼ  (659)برؿؿ ا خمتًك  شاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أصقلذح »ذم افالفُٚئل ورواه 

 واحلسـ ؤًػ. .بف ,  جًٍر ظـ ظٚصؿاحلسـ بـ أيب

-2/292) شإشـامء وافهـٍٚت»وافبَٔٓـل ذم  , (3/2047) شافًيّٜ»ورواه أبقافنٔخ ذم 

( مـ ضريؼ ادسًقدي )وهق ظبدافرمحـ بـ ظبداهلل بـ ظتبٜ( ظـ ظٚصؿ ظــ أيب وائـؾ 292

 اختِط.وزاد أبقافنٔخ ظـ أيب وائؾ وزر بـ حبٔش وادسًقدي  ؾذـره. , ظـ ابـ مسًقد

( مـ ضريؼ أيب ظّـر حٍـص بــ 2/47) شوافتٍريؼاجلّع مقوح أوهٚم  »ورواه اخلىٔٛ ذم 

واهلل تًٚػ  , وافًرش وافُرد ؾقق ادٚء»إٓ أن ذم روايتف  , شِٔامن افبزار ظـ ظٚصؿ ؾذـره

 وأبقظّر حٍص بـ شِٔامن مسوك. .شؾقق افًرش وبُؾ مُٚن

 .حسْٜوهل افقؿػ وهل  ؾٚفراجح افىريؼ إوػ

بـرؿؿ  شذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظـٜ»أثر أم شِّٜ ؤًػ, رواه افالفُٚئل ذم  (2)

(, 279-277(, وأبق ظثامن افهٚبقين ذم: ظَٔـدة افسـِػ وأصـحٚب احلـديٞ )ص663)
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(, وابــ مْـده ذم: افتقحٔـد, بـرؿؿ 82وابـ ؿدامٜ ادَدد ذم: إثبٚت صـٍٜ افًِـق, بـرؿؿ )

 .ــ 60صـ(, وافذهبل ذم افًِق 220/رؿؿ: 3اإلبٕٜٚ )(, وابـ بىٜ ذم: 887)

مـ ضريؼ أيب ـْٕٜٚ حمّد بـ أذس إٕهٚري, ؿٚل: حدثْٚ أبق ظّر احلٍْل ظـ ؿرة بـ خٚفـد 

 .سـ ظـ أمف ظـ أم شِّٜ..., ؾذـرهظـ احل

فُـ ظْد أيب ظثامن افهـٚبقين ذم: ظَٔـدة افسـِػ, بـدل: )أيب ظّـر احلٍْـل(: )أبـق ادٌـرة 

 )ظـ احلسـ ظـ أمف(. أبٔف(, بدل:(, وظْده: )ظـ احلسـ ظـ احلٍْل

 )أيب ادٌرة احلٍْل(. بدل:وظْد ابـ بىٜ: )ظّر بـ ظبداحلّٔد افثٍَل(, 

 وظْد ابـ مْده ذم افتقحٔد: )أبق ادٌرة افْرض بـ إشامظٔؾ احلٍْل(.

َبف: ؾٖمٚ ظـ أم شِّٜ: ؾـال يهـح: ٕن أبـٚ ـْٕٚـٜ فـٔس بثَـ َِ ٜ, وأبـق ظّـر ٓ وؿٚل افذهبل َظ

 أظرؾف.اهـ

َجؿ ذم ادٔزان, وفسـٕٚف: حمّـد بــ  ومل أجد ترمجٜ ٕيب ـْٕٜٚ حمّد بـ أذس إٕهٚري, واُدَسْ

 أذس افسِّل افْٔسٚبقري, وهق مْٓؿ, وأبق ظّر احلٍْل ؿد ؿٚل افذهبل: إٕف ٓ يًرؾف.

ٍْل, وـذا ظْد ابــ بىـٜ ذم: وظْد افهٚبقين: أبق ادٌرة احلٍْل, وهق: ظّر بـ ظبدادجٔد احل

(, 6/377اإلبٕٜٚ ثْٚ ظّر بـ ظبدادجٔد, إٓ إٔف ؿٚل: افثٍَل, مسجؿ ذم اجلرح وافتًـديؾ )

 وفسٚن ادٔزان, وؽراٚ, وهق ؤًػ.

ا, ــام ذم افتٓـذيٛ, إٓ إٔـف ذم  وظْد ابـ مْده: أبق ادٌرة افْرض بـ إشامظٔؾ, وهق ؤًػ جدًّ

 إمٚم مسجدهٚ.افتٓذيٛ: افبجع افُقذم 

واحلسـ هق: ابـ أيب احلسـ افبكي, وأمف: خرة مقٓة أم شِّٜ, روى ظْٓٚ رمسـٜ, وذـرهـٚ 

 ابـ حبٚن ذم: افثَٚت, واحتٟ هبٚ مسِؿ ذم: افهحٔح: ؾٓل حسْٜ احلديٞ.

 )ظـ أمف(. بدلوظْد افهٚبقين: )ظـ أبٔف( 
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ْرِش ﴿: ذم ؿقفف ظز وجؾ (2)ومٚفؽ بـ إٔس ًَ ـُ َظَذ اْف مْحَ : [5:ضف]﴾اْشَتَقىافرسا

 ـٍر. بف آشتقاء ؽر جمٓقل, وافُٔػ ؽر مًَقل, واإلؿرار بف إيامن, واجلحقد

وافذي ٍٕيس بٔمده ممٚ ممـ  »: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف أن رشقل اهلل 

ّٓ ػ ؾراصٓٚ ؾتٖبك ظِٔف رجؾ كدظق امرأتف إ  ظِٔٓمٚ ـٚن افمذي   افاممامء شمٚخًىٚ إِ

 .(2)«حتك كرىض

                                                                                                                              

: هـق: يسـٚر, وذم: (200ووافد احلسـ افبكي ؿٚل احلٚـؿ ذم: مًرؾـٜ ظِـقم احلـديٞ )ص

( ؿٚل: يسٚر بـ ظبد اهلذيل, أبق ظـزة, بٍـتح افًـغ 435خالصٜ تذهٔٛ ُتذيٛ افُامل )ص

 اهـ واهلل أظِؿ. وظْف أبق ؿالبٜ.وافزاي ادنددة, افبكي, صحٚيب, وفف حديٞ, 

(: وؿد روى مثؾ هذا اجلقاب ظـ أم شِّٜ 5/365ؿٚل صٔخ اإلشالم ـام ذم: جمّقع افٍتٚوى )

 ظْٓٚ مقؿقًؾٚ ومرؾقًظٚ, وفُـ فٔس إشْٚده ممٚ يًتّد ظِٔف... اهـ ر  اهلل

ــ وـّـ ظَٚئـد 280أثر مٚفؽ بـ إٔس صحٔح, رواه افدارمل ذم افرد ظذ اجلّٓٔـٜ صــ (2)

(, 664بـرؿؿ 3/398افسِػ, وافالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ )

ــ, وافبَٔٓـل ذم إشـامء 283-280وافهٚبقين ذم ظَٔدة افسِػ وأصحٚب احلـديٞ صــ

-6/325ـ, وأبقًٕٔؿ ذم احلِٔـٜ )229(, وذم آظتَٚد صـ867برؿؿ  2/305وافهٍٚت )

 (.7/252(, وابـ ظبد افز ذم افتّٓٔد )326

إذا دظٚ افرجؾ »( بٍِظ: 3237افبخٚري برؿؿ ) , ورواه222-( 2436رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)

, وبْحـقه ذم: شٓمٚ  فًْتٓمٚ ادالةُمٜ حتمك تهمب امرأتف إػ ؾراصف  ؾٖبٝ  ؾبٚت ؽوبٚن ظِٔ

 .220-( 2436صحٔح مسِؿ برؿؿ )
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أٓ تٖمْقين وإٔٚ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصأبق شًٔد اخلدري ر  اهلل ظْف أن افْبل  وروى

 .(2)«أمغ مـ   افامامء  كٖتْٔل خز مـ   افامامء صبًٚحٚ ومامٚءً 

أكـ »ؿٚل جلٚريتف:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى مًٚويٜ بـ احلُؿ افسِّل ر  اهلل ظْف أن افْبل 

اظتَٓٚ: ؾ٘هنٚ »ؿٚفٝ: إٔٝ رشقل اهلل. ؿٚل:  شمـ إٔٚ؟»ؿٚفٝ: ذم افسامء. ؿٚل:  «اهلل؟

  .«مٗمْٜ

 .(4)افرمحـ افْسٚئل , وأبق ظبد(3), وأبق داود(2)رواه مسِؿ بـ احلجٚج

جٓاًل, وأشخُػ ظَاًل, وأوُؾ شبٔاًل ممـ يَقل: إٕف ٓ جيقز أن  ومـ أجُٓؾ 

 .«أكـ اهلل؟»؟ بًد تكيح صٚحٛ افؼيًٜ بَقفف: يَٚل: أيـ اهلل

وروى إٔس بـ مٚفؽ ر  اهلل ظْف ؿٚل: ـٕٚٝ زيْٛ بْٝ جحش تٍخر ظذ 

أهٚفُٔـ, وزوجْل اهلل مـ ؾقق شبع شّقات.  سـا ُُ َج وسا تَقل: زَ  ملسو هيلع هللا ىلصأزواج افْبل 

 .(5)رواه افبخٚري

                                                 

 وّـ حديٞ ضقيؾ. 44-(264( ومسِؿ برؿؿ )4352رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 . (537رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)

 (.932-930)رواه أبق داود برؿؿ (3)

 (.2228رواه افْسٚئل برؿؿ) (4)

  (.7420رواه افبخٚري برؿؿ )(5)
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ْد مقتف, ذـر ادٗمـ ظ ملسو هيلع هللا ىلصوذم حديٞ أيب هريرة ر  اهلل ظْف أن رشقل اهلل 

رج بروحف حتك يْتٓل إػ افسامء افتل ؾٔٓٚ اهلل ظز وجؾ. رواه اإلمٚم أمحد, وإٔف ُيً

 .(2)وافدارؿىْل, وؽراٚ

                                                 

بـرؿؿ  فوابـ مٚج, (365-2/364رواه أمحد )صحٔح,   حديٞ أيب هريرة ر  اهلل ظْف (2)

بـرؿؿ  شتٍسـره»وافىـزي ذم , (22442برؿؿ ) شافُزى»وافْسٚئل ذم , (4268و 4262)

-2/276) شافتقحٔد»وابـ خزيّٜ ذم , (2068برؿؿ ) شاإليامن »ذم  مْدهوابـ , (20770)

277) . 

ظــ افْبـل , ظىٚء ظـ شًٔد بـ يسٚر ظـ أيب هريرة ر  اهلل ظْفمـ ضريؼ حمّد بـ ظّرو بـ 

 . وهذا صحٔح. ؾذـره ٕحقهصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ... 

ــٚئل ) ــام ذم , (2834ورواه افْس ــٚن ـ ـــ حب ــٚن»واب ــؿ ) شاإلحس ــزاين ذم , (3024رؿ وافى

 شحلِٔـٜا»وأبـقًٕٔؿ ذم , (353-2/352) شادستدرك»واحلٚـؿ ذم , (746رؿؿ ) شإوشط»

(3/204-205) 

 . وهق صحٔح . ؾذـره ...مـ ضريؼ ؿتٚدة ظـ ؿسٚمٜ بـ زهر ظـ أيب هريرة

( مـ ضريـؼ شـًٔد بــ أيب 2072وافسمذي برؿؿ ), (864) شافسْٜ»ورواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم 

 . ؾذـره ...ؿٚل صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿأن رشقل اهلل : شًٔد ظـ أيب هريرة

( مـ ضريؼ أيب حٚزم ظــ أيب هريـرة أحسـبف 874برؿؿ ) شـنػ إشتٚر»ذم ورواه افبزار ـام 

 .رؾًف

-374و 3/320) شادهْػ»رواه ابـ أيب صٔبٜ ذم وجٚء ظـ افزاء بـ ظٚزب ر  اهلل ظْٓام, 

وأمحد ذم , (2229ٓبـ ادبٚرك رؿؿ ) شزوائد افزهد»وادروزي ذم , شافزهد»وهْٚد ذم , (375

, (29)ص شافــرد ظــذ اجلّٓٔــٜ»وافــدرامل ذم , (296-295و288- 4/287) شادســْد»
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 شافتٍسـر»وافىـزي ذم , (4753وأبقداود برؿؿ ), (753رؿؿ ) شمسْده»وافىٔٚفز ـام ذم 

, (722-728برؿؿ ) شُتذيٛ أثٚر»وذم , (20787و 20780و 20768-20763برؿؿ )

وابــ , (866-864)رؿؿ  شافؼيًٜ»وأجري ذم , (275رؿؿ ) شافتقحٔد»وابـ خزيّٜ ذم 

وافالفُـٚئل ذم , (40-2/37) شادسـتدرك»واحلـٚـؿ ذم , (2064برؿؿ ) شاإليامن»ذم  مْده

 (395) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم , (2204رؿؿ ) شاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أصقل ذح»

ؿٚل رشـقل اهلل : مـ ضريؼ ادْٓٚل بـ ظّرو ظـ زاذان ظـ افزاء بـ ظٚزب ر  اهلل ظْٓام ؿٚل

 . ؾذـره اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ... صذ

ـــ أيب صــٔبٜ ), (20/294ورواه أمحــد ) ــقداود ), (297و 288واب وافْســٚئل , (3222وأب

 . بف, ا مـ ضريؼ ادْٓٚل( خمتًك 2049) فوابـ مٚج, (2003)

 . ؾٚحلديٞ حسـ. صدوق: وادْٓٚل بـ ظّرو وهق إشدي

بـرؿؿ  شافنـًٛ»وافبَٔٓـل ذم , (723برؿؿ ) شثٚرُتذيٛ أ»بع ادْٓٚل ظْد افىزي ذم قوؿد ت

 .ؾذـره ...( مـ ضريؼ ظٔسك بـ ادسٔٛ ظـ ظدي بـ ثٚبٝ ظـ افزاء396)

-4/473) شفسٚن ادٔزان»ـام ذم ترمجتف مـ . ؤًػ: وهق افبجع افُقذم, وظٔسك بـ ادسٔٛ

474) . 

-6/239) شدهمسـْ»وأمحـد ذم , (2270رواه إشحٚق بـ راهقيـف بـرؿؿ ), ظٚئنٜوجٚء ظـ 

. وهـق شإثبـٚت ظـذاب افَـز»وافبَٔٓـل ذم , (2067برؿؿ ) شاإليامن»ذم  مْدهوابـ , (240

 صحٔح.

, (872) شـنػ إشتٚر»وافبزار ـام ذم , (3/34) شادسْد»رواه أمحد ذم , أيب شًٔد وجٚء ظـ

 (20772برؿؿ ) شافتٍسر»وافىزي ذم , (865وابـ أيب ظٚصؿ برؿؿ )

ظبدادِؽ بـ ظّرو ظـ ظبٚد بـ راصد ظـ داود بـ أيب هْـد ظــ أيب ٕرضـة  مـ ضريؼ أيب ظٚمر
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مـ »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق افدرداء ر  اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

ْٚ اهللُ افذي   افامام تَدس اشّؽ   ,ءاصتُك مُْؿ  أو اصتُك أٌخ فف ؾَِٔؾ: ربُّ

افامامء وإرض  ـام رمحتؽ   افامامء  اؽٍر فْٚ حقَبْٚ  وخىٚكٕٚٚ  إٔٝ  أمرك  

 . شرب افىٔبغ  إٔزل رمحٜ وصًٍٚء مـ صٍٚةؽ ظذ هذا افقجع ؾٔزأ

 .(2)شْْفافىزي  رواه أبق افَٚشؿ

 وذم هذه ادسٖفٜ أدفٜ مـ افُتٚب وافسْٜ يىقل بذـرهٚ افُتٚب.

خمٚفػ فُتٚب هذه أيٚت وإحٚديٞ أن يُقن اهلل ذم جٜٓ افًِق بًد  ومُْرُ 

 ْٜ رشقل اهلل.اهلل, مٌُْر فس

                                                                                                                              

 . ؾذـره ...ذم جْٚزة صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿـْٚ مع رشقل اهلل : ظـ أيب شًٔد ؿٚل

 . حسـ ٓقؾ. صدوق فف أوهٚم: وظبٚد بـ بـ راصد

 ظـ إٔس ٕحقه. (2870( ومسِؿ )2374افبخٚري برؿؿ ) وذم صحٔح 

(, وافالفُـٚئل 3/2054( وابـ ظدي ذم افُٚمـؾ )3892واه أبق داود برؿؿ )ؤًػ, ر (2)

( ظـ ؾوٚفٜ بـ ظبٔـد 648-647افىزي ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ برؿؿ )

 ظـ أيب افدرداء ؾذـره.

 وذم شْده زيٚدة بـ حمّد مُْر احلديٞ.

خ ظـ ؾوٚفٜ بــ ظبٔـد ؿـٚل: ( مـ ضريؼ أيب بُر بـ أيب مريؿ ظـ أص6/22ٚٔوؿد رواه أمحد )

 ظِّْل افْبل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  ؾذـره.

 وهق ؤًػ فوًػ أيب بُر بـ أيب مريؿ ؤًػ, وجٓٚفٜ أصٔٚخف. 
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وؿٚل مٚفؽ بـ إٔس: اهلل ذم افسامء, وظِّف ذم ـؾ مُٚن ٓ خيِق مـ ظِّف 

 .(2)مُٚن

وؿٚل افنٚؾًل: خالؾٜ أيب بُر حؼٌّ ؿوٚهٚ اهلل ذم شامئف, ومجع ظِٔٓٚ ؿِقب 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصأصحٚب ٕبٔف 

                                                 

وظبـد اهلل بــ أمحـد ذم  , (2699بـرؿؿ ) شمسٚئؾ اإلمـٚم أمحـد»رواه أبق داود ذم صحٔح  (2)

 شافًِـق»وابـ ؿدامٜ ذم  , (653و 652برؿؿ ) شافؼيًٜ»وأجري ذم  , (22برؿؿ ) شافسْٜ»

 .بف , ظـ مٚفؽ بـ إٔس (225)ص

 .شٓ خيِق مـ ظِّف مُٚن»: وزاد أبق داود وأجري 

 .شٓ خيِق مْف مُٚن»وذم روايٜ أخرى فمجري:  

 .(240)ص  رمحف اهلل فألفبٚين شخمتك افًِق»وإير  

( بٍِظ: خالؾـٜ أيب 225-224ص) شإثبٚت صٍٜ افًِق»رواه ابـ ؿدامٜ ذم  ؤًػ جًدا, (2)

صذ اهلل  ظِٔف ومجع ظِٔٓٚ ؿِقب أصحٚب ٕبٔف  , ؿوٚهٚ اهلل ذم شامئف , حؼ ر  اهلل ظْفبُر 

 ؿ.ر  اهلل ظْٓ. اهـ ووظذ آفف وشِؿ

 , واهلُٚري , مل أجد فف ترمجٜ , ذم شْده: أبقافَٚشؿ يًذ بـ ظَِّٜ إهبري , وهق ؤًػ جًدا

محد بـ يقشػ. ؿٚل ابـ ظسـٚـر: مل يُــ مقثقًؿـٚ بـف. وؿـٚل ابــ وهق: أبقاحلسـ ظع بـ أ

وذم  , وـٚن افٌٚفٛ ظذ حديثف افٌرائٛ وادُْرات , وإتَد ظِٔف , ٚفُثربحدث  ...افْجٚر:

ورأيٝ بخط بًـض أصـحٚب احلـديٞ إٔـف ــٚن يوـع احلـديٞ  , أصٔٚء مقوقظٜ فحديث

 .بٖصبٓٚن

-4/236) شفسـٚن ادٔـزان»وراجـع  وزهـده. وفًِف مـ أجؾ ظبٚدتف , وفَٛ بنٔخ اإلشالم
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ْٚ ؾقق شبع شاموات بٚئًْٚ مـ خَِف, وٓ وؿٚل ظبداهلل بـ ادبٚرك: ًٕرف رب

 .(2)َٕقل ـام ؿٚفٝ اجلّٜٓٔ: إٕف هٚ هْٚ, وأصٚر إػ إرض

 [صفة انىجه]

ٝ هبٚ إخبٚر: افقجف.  ومـ افهٍٚت افتل ٕىؼ هبٚ افَرآن, وصحسا

 َهٚفٌِؽ إِ  ﴿اهلل ظز وجؾ:  ؿٚل
ٍ
ء ُؾ َرْ فُ ٓـُ َٓ  .[88افَهص: مـ أيٜ] َوْج

ك َوْج َويَ ﴿وؿٚل ظز وجؾ:  ََ َرامِ ُف َربَِّؽ ُذو اجْلَالِل َواإْل ْب  . [27افرمحـ:]ـْ

جْٚت افٍردوس أربع: ثْتٚن »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق مقشك ر  اهلل ظْف ظـ افْبل 

ومٚ ؾٔٓام    وإٓٔتٓام  ومٚ ؾٔٓام  وثْتٚن مـ ؾوٜ حِٔتٓام  وإٓٔتٓام  مـ ذهٛ حِٔتٓام

                                                                                                                              

237.) 

( بٍِظ: شٖفٝ ظبد اهلل بــ ادبـٚرك: 22برؿؿ ) شافسْٜ»رواه ظبد ا هلل بـ أمحد ذم صحٔح,  (2)

وٓ تَقل ــام  , ـٔػ يْبٌل فْٚ أن ًٕرف ربْٚ ظز وجؾ؟ ؿٚل: ظذ افسامء افسٚبًٜ ظذ ظرصف

  اجلّٜٓٔ: إٕف هٚ هْٚ ظذ إرض. تَقل

 شافـرد ظـذ ادريزـ»وبْحـقه رواه افـدارمل ذم  , (228-227ص) شافًِـق»امٜ ذم وابـ ؿد 

-252ص) شخمتك افًِق»وإير  , شافرد ظذ اجلّٜٓٔ»وذم  , ( بدون ذـر اجل2/224ّٜٔٓ)

252.) 
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ظذ وجٓف   جْٜ  جؾ إٓ رداء افُزكٚءومٚ بغ افَقم وبغ أن كْيروا إػ رهبؿ ظز و

 (2).«ظدن

إّن اهلل ٓ كْٚم  وٓ »بٖربع, ؾَٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق مقشك ؿٚل: ؿٚم ؾْٔٚ رشقل اهلل 

كْبٌل فف أن كْٚم  خيٍض افَامط وكرؾًف  كرؾع إفٔف ظّؾ افِٔؾ ؿبؾ افْٓٚر  وظّؾ 

أدرـف  ٓف ـؾ يشءوج ُٚت َح بُ افْٓٚر ؿبؾ افِٔؾ  حجٚبف افْٚر  فق ـنٍٓٚ ٕحرؿٝ ُش 

ـْ َحْقهَلَٚ﴿, ثؿ ؿرأ: «بكه ِر َوَم ـْ ذِم افْسٚا  .[8افّْؾ: مـ أيٜ]َأْن ُبقِرَك َم

 .(2)رواه مسِؿ 

ؾٓذه صٍٜ ثٚبتٜ بْص افُتٚب, وخز افهٚدق إمغ, ؾٔجٛ اإلؿرار هبٚ, 

 وافتسِٔؿ ـسٚئر افهٍٚت افثٚبتٜ بقاوح افدٓٓت.

                                                 

جْتٚن مـ ذهمٛ إٓٔمتٓام »(, وظْداٚ: 280(, ومسِؿ برؿؿ )7444رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 حلديٞ.ا شومٚ ؾٔٓام  وجْتٚن...

(, 4/426, وهـق ظْـد أمحـد )شجْٚت افٍردوس أربع  ثْتٚن ممـ ذهمٛ حِٔمتٓام»وأمٚ ؿقفف: 

(, وظبـد بــ محٔـد بـرؿؿ 529(, وافىٔٚفز ــام ذم مسـْده بـرؿؿ )2864وافدارمل برؿؿ )

(, وؽرهؿ مـ ضريؼ أيب ؿدامٜ احلٚرث بـ ظبٔد اإليٚدي ظـ أيب ظّران اجلـقين ظــ 544)

 ـ ؿٔس ظـ أبٔف ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, ؾذـره.أيب بُر بـ ظبداهلل ب

 وأبق ؿدامٜ احلٚرث بـ ظبٔد ؤًػ, ـام ذم ُتذيٛ افتٓذيٛ.

 (, وفٔسٝ ظْده  أيٜ.279رواه مسِؿ رؿؿ ) (2)
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 ]صفة اننزول[

ٝ أثٚر بٖنسا اهلل ظز وجؾ يْزل ـؾ فِٜٔ إػ شامء وتقاترت إخبٚر,  وصحسا

مـ ؽر   فف, وترك آظساض ظِٔف, وإمراره افدٕٔٚ, ؾٔجٛ اإليامن بف, وافتسِٔؿ

 تُٔٔػ, وٓ َتثٔؾ, وٓ تٖويؾ, وٓ تْزيف يٍْل حََٜٔ افْزول.

ؾ كْزل ربْٚ ظز وجؾ ـ»ؿٚل:   ملسو هيلع هللا ىلصؾروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف أنسا رشقل اهلل 

كَقل: مـ كدظقين ؾٖشتجٔٛ فف    فِٜٔ إػ شامء افدٕٔٚ حغ كبَك ثِٞ افِٔؾ أخر

 . (1)«مـ كامٖفْل ؾٖظىٔف  مـ كامتٌٍرين ؾٖؽٍر فف  حتك كىِع افٍجر

افرمحٜ, ٓ ل افَدرة, ووٕز ف ظذِ, وٓ يهح مح«كْزل اهلل ظز وجؾ»وذم فٍظ: 

 وٓ ٕزول ادِؽ.

أيب صٚفح ظـ أبٔف ظـ أيب هريرة ظـ  دٚ روى مسِؿ ب٘شْٚده ظـ شٓٔؾ بـ

كْزل اهلل ظز وجؾ إػ افامامء افدٕٔٚ حغ كّيض ثِٞ افِٔؾ  »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

ادِؽ  مـ ذا افذي كدظقين ؾٖشتجٔٛ فف  مـ ذا افذي  ٚؾَٔقل: إٔٚ ادِؽ  إٔ

 .(2)«كامتٌٍرين ؾٖؽٍر فف  حتك كيضء افٍجر

                                                 

 .شحتك كىِع افٍجر»(, وفٔس ظْده: 2245رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

ذم افروايـٜ افثٕٚٔـٜ, وذم روايـٜ  شكىِمع» بـدل: شكيضمء», وظْده: 268-(758ومسِؿ برؿؿ )

 ش.كٍْجر»أخرى: 

 .269-(758رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)



 ]صٍٜ افْزول[

 

29 

إذا مٙ ٕهػ افِٔؾ  »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى رؾٚظٜ بـ ظرابٜ اجلْٓل أن رشقل اهلل 

أو ثِٞ افِٔؾ  كْزل اهلل ظز وجؾ إػ افامامء افدٕٔٚ ؾَٔقل: ٓ أشٖل ظـ ظبٚدي أحًدا 

ؽري  مـ ذا افذي كامتٌٍرين أؽٍر فف  مـ ذا افذي كدظقين أشتجٔٛ فف  مـ ذا 

 (2). رواه اإلمٚم أمحد.«افذي كامٖفْل أظىٔف  حتك كٍْجر افهب 

                                                 

(, وأبق داود افىٔٚفزـ ــام ذم 4/26حديٞ رؾٚظٜ صحٔح, رواه اإلمٚم أمحد ذم مسْده ) (2)

(, وظــثامن بـــ شــًٔد 2523, 2522(, وافــدارمل ذم شــْْف بــرؿؿ )2292مســْده بــرؿؿ )

-2/222( وّـ ظَٚئد افسِػ وافرد ظذ ادريز )285ّٜٓٔ )صافدارمل ذم افرد ظذ اجل

, 4556/ برؿؿ: 5(, وافىزاين ذم افُبر)324-2/322(, وابـ خزيّٜ ذم افتقحٔد )223

وافالفُــٚئل ذم ذح  (,709,720,722)بــرؿؿ افؼــيًٜ  وأجــري ذم  (4558, 4557

بـ أيب ـثرظـ هالل بـ أيب ( مـ ضريؼ: حئك 755أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ برؿؿ )

 مّٔقٕٜ ظـ ظىٚء بـ يسٚر ظـ رؾٚظٜ اجلْٓل, ؾذـره ذم حديٞ ضقيؾ.

وهق حديٞ صحٔح, وحئك بـ أيب ـثر ؿد سح بٚفتحديٞ ظْد ابــ خزيّـٜ, وأجـري ذم 

 افؼيًٜ.

(, مـ ضريـؼ: وهـٛ بــ 754وؿد رواه افالفُٚئل ذم: ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ برؿؿ ) 

ظـ حئك بـ أيب ـثر ظـ ظىٚء, أن رؾٚظٜ اجلْٓل حدثف, أي ب٘شـَٚط  ,ل: ثْٚ هنٚمجرير, ؿٚ

 هالل بـ أيب مّٔقٕٜ.

وافىريؼ إوػ أرجح: ٕٕف رواهٚ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ ظْد أمحد, وابــ خزيّـٜ, وأجـري, 

, وأبق ظّر احلقيص ظْد افدارمل ذم افرد ظذ ادريزـ, وأبـق داود افىٔٚفزـ ــام ذم مسـْده

وظبداهلل بـ بُر افسّٓل ظْد ابـ خزيّٜ, ويزيد بـ هٚرون ظْد ابـ خزيّـٜ, وظبـداهلل بــ 

ادبٚرك ظْد أجري ذم افؼيًٜ,  ومًٚذ بـ هنٚم ظْد افىزاين, ووهٛ بـ جرير ٍٕسف ظْـد 
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 تٖويؾ ـؾ متٖول, ويدحوٚن حجٜ ـؾ مبىؾ.وهذان احلديثٚن يَىًٚن 

 , (2)وروى حديٞ افْزول ظع بـ أيب ضٚفٛ

 (2), وجبر بـ مىًؿ(2)وظبداهلل بـ مسًقد

                                                                                                                              

افدارمل, ـِٓؿ يرووٕف ظـ هنٚم ظـ حئك بـ أيب ـثر ظـ هالل بـ أيب مّٔقٕـٜ ظــ ظىـٚء 

 ظـ رؾٚظٜ بف.

وأيًوٚ رواه إوزاظل ظْد افدارمل, وظْد افالفُٚئل,  وأجري, وافىزاين, وأبٚن بـ يزيـد, 

وحرب بـ صداد, ومًٚذ بـ هنٚم, وأبق أمٜٔ احلبىل ظْد افىزاين, ـِٓؿ ظـ حئـك بــ أيب 

 ـثر ظـ هالل ظـ ظىٚء ظـ رؾٚظٜ بف.

 ( تًتز صٚذة.754ؾروايٜ وهٛ بـ جرير افتل ظْد افالفُٚئل )

( بـرؿؿ 2/220) شادسـْد»رواه أمحد ذم  ر  اهلل ظْف حسـ , حديٞ ظع بـ أيب ضٚفٛ  (2)

(  مـ ضريؼ ابـ 2/247) شٕهٛ افرايٜ»وافبزار ـام ذم  , (2526وافدارمل برؿؿ ) , (968)

ؿٚل: حدثْل ظـ ظبدافرمحـ بـ يسٚر ظـ ظبٔد اهلل بـ أيب راؾع ظـ أبٔف ظـ ظع بـ  , إشحٚق

 ومل يذـر فٍيف. , ؾقًظٚمر , أيب ضٚفٛ

ؿـٚل: ؿـٚل  , وذــر فٍيـف , ( مـ ضريؼ ابـ إشـحٚق بـف6576ورواه أبق يًذ ادقصع برؿؿ ) 

فقٓ أن أصؼ ظذ أمتل ٕخرت افًنـٚء أخـرة »: صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿرشقل اهلل 

ؾِؿ يـزل  , افدٕٔٚ ؾٕ٘ف إذا مٙ ثِٞ افِٔؾ إول هبط اهلل ظز وجؾ إػ افسامء , إػ ثِٞ افِٔؾ

يَقل: أٓ تٚئٛ؟ أٓ شٚئؾ يًىك؟ أٓ داٍع جيٚب؟ أٓ مذٕٛ يسـتٌٍر  , هبٚ حتك يىِع افٍجر

بدون ذــر وافـد ظبٔـدا هلل.  شمسْد أيب يًذ»فُـ ذم  .شؾٌٍٔر فف؟ أٓ شَٔؿ يستنٍك ؾٔنٍك

 يٞ. ويقٕس وهق ابـ بُر: حسـ احلد , وهق إبراهٔؿ أرؾع مـ ثَٜ , وفُْٓٚ زيٚدة ثَٜ

 ؾٚحلديٞ حسـ. وتكيح ابـ إشحٚق بٚفتحديٞ ظـ إبراهٔؿ أيًوٚ ظْد أمحد وافدارمل.
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 , (3)وجٚبر بـ ظبداهلل

                                                                                                                              

 403و 2/388) شادسْد»رواه أمحد ذم صحٔح ,   حديٞ ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف (2)

ــؿ ) , (446و ــذ رؿ ــق يً ــري ذم  , (5329وأب ــيًٜاف»وأج ــرؿؿ ) شؼ  , (724و 723ب

ر  اهلل ( ـِٓؿ مـ ضريؼ أيب إحقص ظــ ابــ مسـًقد 8)ؿرؿ شافْزول»افدارؿىْل ذم و

هيـبط اهلل  , إذا ـٚن ثِٞ افِٔؾ افبٚؿل»ؿٚل:  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿأن رشقل اهلل : ظْف

ثؿ يبسط يده ؾَٔقل: هؾ مـ شٚئؾ يًىك  , ثؿ تٍتح أبقاب افسامء , ظز وجؾ إػ افسامء افدٕٔٚ

  .شافٍجرؾال يزال ـذفؽ حتك يىِع  , شٗفف

( بـرؿؿ 4/82) شادسـْد»رواه أمحـد ذم ر  اهلل ظْـف صـحٔح ,   حديٞ جبر بـ مىًؿ (2)

ــرؿؿ ) , (26745) ــدارمل ب ــرؿؿ ) , (2522واف ــذ ب ــق يً ـــ , (7408وأب ــٜ واب   خزيّ

ـِٓؿ مـ ضريؼ محٚد بــ شـِّٜ   (725برؿؿ ) شافؼيًٜ»و أجري ذم  , (2/325-326)

صذ اهلل  ظِٔـف وظـذ آفـف ؿٚل رشقل اهلل  :جبر ظـ أبٔف ؿٚل ظـ ظّرو بـ ديْٚر ظـ ٕٚؾع بـ

هؾ مـ شٚئؾ ؾٖظىٔف؟ هـؾ  :ؾَٔقل , يْزل اهلل ظز وجؾ ذم ـؾ فِٜٔ إػ افسامء افدٕٔٚ»: وشِؿ

 . حديٞ صحٔح.شحتك يىِع افٍجر , مـ مستٌٍر ؾٖؽٍر فف

رؿـؿ  شافتقحٔد»ذم  رواه ابـ خزيّٜحديٞ جٚبر بـ ظبداهلل ر  اهلل ظْٓام ؤًػ جًدا,   (3)

ثؿ  , ( ظَٛ حديٞ ذـراه ٕيب شًٔد وأيب هريرة6برؿؿ ) شافْزول»وافدارؿىْل ذم  , (292)

ذـراه مـ روايٜ حمٚرض ؿٚل: ؿٚل إظّش وأرى أبٚشٍٔٚن ذـره ظـ جٚبر إٔف ؿـٚل: ذفـؽ ذم 

 شٖٔيت إن صٚء اهلل تِق هذا احلديٞ. , ـؾ فِٜٔ. وحديٞ أيب هريرة وأيب شًٔد

( مـ ضريؼ جرير ظـ إظّش ظــ أيب شـٍٔٚن 757رؿؿ ) شصحٔح مسِؿ»جٚبر ذم  وحديٞ 

إن ذم افِٔؾ فسـٚظٜ »يَقل:  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿظـ جٚبر ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

وذفـؽ ــؾ  , إٓ أظىـٚه إيـٚه , ٓ يقاؾَٓٚ رجؾ مسِؿ يسٖل اهلل خًرا مـ أمر افدٕٔٚ وأخرة
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 ,(2)داءوأبق افدر  ,(2)وظّرو بـ ظبسٜ , (2)وأبق شًٔد اخلدري

                                                                                                                              

 .شفِٜٔ

ؾذـر افْزول ذم حديٞ جٚبر يًتز صًٚذا ذم  , وجرير أرجح مـ حمٚرض , ْزولوفٔس ؾٔف ذـر اف

 هذه افىريؼ.

ومــ ضريَـف ظبـد افٌْـل ادَـدد ذم                   (7بـرؿؿ ) شافْزول»وروى حديٞ جٚبر افدارؿىْل ذم  

ن اهلل إ»ؿـٚل:  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: أن رشقل اهلل (30برؿؿ )افسؽٔٛ ذم افدظٚء 

ؾَٔقل: أٓ ظبد مـ ظبٚدي يـدظقن ؾٖشـتجٔٛ  , يْزل ـؾ فِٜٔ إػ افسامء افدٕٔٚ افثِٞ أخر

أٓ  , أٓ ميِقم يستْك ؾٖٕكه , أٓ مَس ظِٔف ؾٖرزؿف , أو طٚمل فٍْسف يدظقين ؾٖؽٍر فف , فف

ػ وجـؾ إ ظـزثؿ يًِق ربْـٚ  , ؾُٔقن ذفؽ مُٕٚف حتك يهع افٍجر , ظٚن يدظقين ؾٖؾؽ ظْف

 .شافسامء افًِٔٚ ظذ ـرشٔف

بـ شِّٜ بـ أشِؿ, وتهحػ ظْـد افـدارؿىْل , شـِّٜ إػ  ظبداهللؾٔف وإشْٚده ؤًػ جًدا. 

 مسِّٜ , وهق خىٖ , وؿد وًٍف افدارؿىْل وؽره وؿٚل أبق ًٕٔؿ : مسوك  : ـام ذم ادٔزان.

 .شزانادٔ»ؿٚل أبقحٚتؿ: مُْر احلديٞ ـام ذم  , وحمّد بـ إشامظٔؾ اجلًٍري

( ظــ أيب شـًٔد وأيب 2/523رواه مسـِؿ )حديٞ أيب شًٔد اخلـدري ر  اهلل ظْـف ,   (2)

إن اهلل يّٓؾ حتك إذا ذهٛ ثِٞ »: صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿهريرة ؿٚٓ: ؿٚل رشقل اهلل 

ؾَٔقل: هؾ مـ مستٌٍر؟ هؾ مـ تٚئٛ؟ هؾ مـ شٚئؾ؟  , ٕزل إػ افسامء افدٕٔٚ , افِٔؾ إول

 .شداع؟ حتك يٍْجر افٍجر هؾ مـ

(, وظبد بـ محٔـد ذم ادْتخـٛ بـرؿؿ 4/385حديٞ ظّرو بـ ظبسٜ مَْىع, رواه أمحد ) (2)

(, وافالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَـٚد أهـؾ 67, 66(, وافدارؿىْل ذم افْزول برؿؿ )297)

 (.762افسْٜ برؿؿ )
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 ,(2)ومًٚذ بـ جبؾ ,(2)وظثامن بـ أيب افًٚص 

                                                                                                                              

ز بـ ظثامن ظـ شِٔؿ بــ مـ ضريؼ: يزيد بـ هٚرون صٔخ اإلمٚم أمحد, وظبد بـ محٔد, ظـ حري

ظٚمر ظـ ظّرو بـ ظبسٜ, ؾذـره وّـ حـديٞ ضقيـؾ, وتهـحػ شـِٔؿ بــ ظـٚمر ظْـد 

 افدارؿىْل إػ: شِٔامن بـ ظٚمر, وهق خىٖ.

وؿد تٚبع يزيد بـ هٚرون ظبدافرمحـ بـ افًْامن ظْد افالفُٚئل, وافدارؿىْل,وحئك بـ أيب بُر 

  ـثر, وفًؾ افهقاب مٚ ظْد افدارؿىْل.ظْد افدارؿىْل, وظْد افالفُٚئل حئك بـ أيب

(, ؾزاد: )ظــ أيب 25-4/24وخٚفٍٓؿ: إبراهٔؿ بـ خٚفد افُِبل ظْد ابـ ظبدافز ذم افتّٓٔد )

ا, ؾروايـٜ اجلامظـٜ  أمٚمٜ( بغ شِٔؿ بـ ظٚمر وظّرو بـ ظبسٜ, وإبراهٔؿ بـ خٚفد يًتز  صٚذًّ

ل مَْىًٜ, ؾَد ؿٚل أبق حٚتؿ ـام أرجح, وهل روايٜ شِٔؿ بـ ظٚمر ظـ ظّرو بـ ظبسٜ, وه

 (: شِٔؿ بـ ظٚمر مل يدرك ظّرو بـ ظبسٜ. اهـ232ذم ادراشٔؾ ٓبْف رؿؿ )

(, وافًَـٔع ذم افوـًٍٚء 25/239حديٞ أيب افدرداء مُْر, رواه ابـ جرير ذم تٍسره ) (2)

(, وافالفُٚئل ذم ذح أصـقل اظتَـٚد أهـؾ 299(, وابـ خزيّٜ ذم افتقحٔد برؿؿ )2/93)

 (.22(, وابـ اجلقزي ذم افًِؾ ادتْٚهٜٔ برؿؿ )756افسْٜ واجلامظٜ  برؿؿ )

مـ ضريؼ: افِٔٞ بـ شًد ظـ زيٚدة بـ حمّد إٕهٚري ظـ حمّد بـ ـًٛ افَرطل ظـ ؾوٚفٜ 

 بـ ظبٔد ظـ أيب افدرداء, ؾذـره.

 وزيٚدة بـ حمّد مُْر احلديٞ, وؿد ؿٚل ابـ اجلقزي ظَٛ احلديٞ: هذا احلـديٞ مــ ظّـؾ

 زيٚدة بـ حمّد مل يتٚبع ظِٔف أحد اهـ.

 ؾٚحلديٞ مٌُْر, مـ حديٞ أيب افدرداء.

(, وافبـزار ــام ذم 4/227( و )4/22حديٞ ظثامن بـ أيب افًٚص ؤًػ, رواه أمحـد ) (2)

(, وابـ خزيّـٜ ذم افتقحٔـد 508(, وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ )3255ـنػ إشتٚر برؿؿ )
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 (.237(, وذم افدظٚء برؿؿ )9/8373) (, وافىزاين ذم افُبر2/322)

مـ ضريؼ: ظع بـ زيد ظـ احلسـ ظـ ظثامن بـ أيب افًٚص, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 وظذ آفف وشِؿ..., ؾذـره.

 وؿٚل افبزار ظَبف: ٓ ًِّٕف ظـ ظثامن  بـ أيب افًٚص إٓ هبذا اإلشْٚد. اهـ

 مل يسّع مـ ظثامن بـ أيب افًٚص.وظع بـ زيد هق: ابـ جدظٚن, ؤًػ, واحلسـ 

( مـ ضريؼ: ظدي بـ افٍوؾ ظـ ظع بــ زيـد ظــ 240وؿد رواه افىزاين ذم  افدظٚء برؿؿ )

 احلسـ ظـ ـالب بـ أمٜٔ ظـ ظثامن, ؾذـره.

وٓ يزال يدور ظذ: ظع بـ زيد, وظدي بـ افٍوؾ مسوك, وـالب بـ أمٜٔ أبق هٚرون  افِٔثل 

(, ومل يذـر ؾٔف جرًحٚ وٓ تًدياًل: ؾٓق 275-50/272خ دمنؼ )ترمجف ابـ ظسٚـر ذم تٚري

 جمٓقل حٚل.

(, وابـ حبٚن ــام 522حديٞ مًٚذ بـ جبؾ ؤًػ, رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ برؿؿ ) (2)

ــرؿؿ ) ــٚن ب ــر )5665ذم اإلحس ــزاين ذم افُب ــٜ 20/225(, وافى ــٔؿ ذم احلِٔ ــق ًٕ (, وأب

(5/292.) 

ف ظـ مُحقل ظـ  مٚفؽ بـ خيٚمر ظـ مًٚذ بــ جبـؾ ظــ افْبـل مـ ضريؼ: ابـ ثقبٚن ظـ أبٔ

كىِع اهلل ظذ خَِف فٔؾ افْهػ مـ صًبٚن ؾٌٍٔر جلّٔع »صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, ؿٚل: 

 ش.خَِف إٓ مؼك  أو منٚحـ

 وشَىٝ: )ظـ أبٔف( مـ افسْٜ ٓبـ أيب ظٚصؿ.

بـ ثقبٚن, حدثْل أيب ظـ مُحـقل (, مـ ضريؼ: ا2/205ورواه افىزاين ذم مسْد افنٚمٔغ )

 ظـ خٚفد بـ مًدان ظـ ـثر بـ مرة احلرضمل ظـ مًٚذ, ؾذـره.

وظبدافرمحـ بـ ثٚبٝ بـ ثقبٚن ؤًػ, وفًؾ هذا آخـتالف مْـف فوـًٍف, ومُحـقل هـق 



 ]صٍٜ افْزول[

 

35 

 , ملسو هيلع هللا ىلص قل اهللرشزوج  (2)وأم شِّٜ

                                                                                                                              

 افنٚمل أبق ظبداهلل, يرشؾ ويدفس, وهق مـ افىبَٜ افثٚفثٜ مـ ضبَٚت اددفسغ, وؿد ظًْـ.

 .ؾحديٞ مًٚذ ؤًػ

برؿؿ  شذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ»حديٞ أم شِّٜ ؤًػ,ؿٚل افالفُٚئل ذم  (2)

(767:) 

أخزٕٚ ظع بـ حمّد بـ ظّر إٔبٖٕٚ ظبدافرمحـ بـ أيب حٚتؿ, أخزٕـٚ افًبـٚس بــ زيـد, أخزٕـٚ 

مروان بـ إشحٚق, أخزٕٚ حمّد بـ أيب إشامظٔؾ, ظـ خٔثّٜ بـ ظبدافرمحـ, ظــ أم شـِّٜ, 

إن اهلل ظز وجؾ كْمزل إػ افاممامء افمدٕٔٚ  »ل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظع وظذ آفف وشِؿ: ؿٚ

 احلديٞ.ش ؾٔبٚهل بٖهؾ ظرؾٜ مالةُتف...

 وؾٔف ظِتٚن:

 خٔثّٜ بـ ظبدافرمحـ يرشؾ, وؿد ظًْـ.

( وهـق ثَـٜ. 2/26وصٔخ افالفُٚئل : ظع بـ حمّد بـ ظّر,مسجؿ ذم ذـر أخبٚر أصـبٓٚن )

 ـ يزيد صدوق خيىئ.وافًبٚس ب

( مـ وجف آخر مـ ضريؼ أيب صٚفح ظــ أم شـِّٜ, ؿٚفـٝ: ًٕـؿ 768ورواه افالفُٚئل برؿؿ )

وصٔخ افالفُٚئل حمّد بـ أمحد بــ ظـع بــ حٚمـد  افٔقم يقم يْزل اهلل ؾٔف..., أي: مقؿقًؾٚ.

ذـروا (, وؽرهٚ, ومل أر ؾٔف تًدياًل شقى أهنؿ 602-28/600ترمجتف ذم شر أظالم افْبالء)

 إٔف إمٚم ذم افَراءة.

 ( مـ ظَٚئد افسِػ.287وافدارمل ذم افرد ظذ اجلّٜٓٔ )ص

ظقإٜ ظـ مٌرة, ظـ ظٚصؿ بـ أيب افْجقد, ؿٚل: ؿٚفٝ أم شـِّٜ:..., ؾـذـره.  أيب: مـ ضريؼ

ومٌرة هق: ابـ مَسؿ افوبل, ثَٜ متَـ, إٓ إٔف ـٚن يدفس, مـ افثٕٜٚٔ, فُــ إثـر حســ 
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  .(2)وخِؼ شقاهؿ

وٕحـ مٗمْقن بذفؽ, مهدؿقن مـ ؽر أن ٕهػ فف ـٍٜٔٔ, أو ٕنبٓف بْزول 

 ادخِقؿغ.

ؾَٚل: يْزل  -يًْل ظـ افْزول –وؿد ؿٚل بًض افًِامء: شئؾ أبق حٍْٜٔ ظْف 

 (2)بال ـٔػ.

                                                                                                                              

 , أمٚ ادرؾقع ظـ أم شِّٜ, ؾؤًػ.بّجّقع افىريَغ

 (:2/230ؿٚل ابـ افَٔؿ ـام ذم خمتك افهقاظؼ ادرشِٜ ) (2)

وحديٞ افْزول رواه أبق بُر افهديؼ, وظع بـ أيب ضٚفٛ, وأبق هريـرة, وجبـر بــ مىًـؿ, 

وجٚبر بـ ظبداهلل, وظبداهلل بـ مسًقد, وأبق شًٔد اخلدري, وظّرو بـ ظبسٜ, ورؾٚظـٜ بــ 

جلْٓل, وظثامن بـ أيب افًٚص, وظبد احلّٔـد بــ شـِّٜ ظــ أبٔـف, ظــ جـده, وأيب ظرابٜ ا

افدرداء, ومًٚذ بـ جبؾ, وأبق ثًِبٜ اخلنْل, وظٚئنٜ أم ادٗمْغ, وأبـق مقشـك إصـًري, 

وأم شِّٜ, وإٔس بـ مٚفؽ, وحذيٍٜ بـ افٔامن, وفَٔط بـ ظٚمر افًَٔع, وظبداهلل بـ ظبٚس, 

ء بْٝ يزيد, وأبق اخلىٚب, وظقف بـ مٚفؽ, وأبق أمٚمٜ افبٚهع, وظبٚدة بـ افهٚمٝ, وأشام

 وثقبٚن, وأبق حٚرثٜ, وخقفٜ بْٝ حُٔؿ ر  اهلل ظْٓؿ. اهـ ـالمف.

وروايٚت هٗٓء بًوٓٚ ذم افْزول إػ افسامء افدٕٔٚ ذم افثِـٞ إخـر مــ افِٔـؾ, وبًوـٓٚ ذم 

ٚ, ـحديٞ مًٚذ, وأم شِّٜ افذيـ ذـراٚ اد ًَ  ٗفػ هٚهْٚ.افْزول مىِ

 وفِدارؿىْل ـتٚب افْزول, وفنٔخ اإلشالم ـتٚب ذح حديٞ افْزول .

 (, ؿٚل:2/380ذـره افبَٔٓل ذم إشامء وافهٍٚت ) (2)

ذم ـتٚب افـدظقات ظَٔـٛ حـديٞ افْـزول, ؿـٚل  -رمحف اهلل-وؿرأت بخط إشتٚذ أيب ظثامن 
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: إحٚديٞ افتل جٚءت أن اهلل (2)-صٚحبف-وؿٚل حمّد بـ احلسـ افنٔبٚين 

إػ شامء افدٕٔٚ وٕحق هذا مـ إحٚديٞ أن هذه إحٚديٞ ؿد روُتٚ افثَٚت, هيبط 

 (2)ؾْحـ ٕروهيٚ, وٕٗمـ هبٚ, وٓ ٍٕنهٚ.

يَْٚ ظـ ظبد اهلل بـ أمحد بـ حْبؾ, ؿٚل: ـْٝ إٔٚ وأيب ظٚبريـ ذم ادسجد, َوُروِّ

ٚ يَُص بحديٞ افْزول, ؾَٚل: إذا ـٚن فِٜٔ افْهػ مـ صًبٚن يْزل  اهلل ؾسّع ؿٚصًّ

 إتَٚل, وٓ تٌر حٚل. ٓظز وجؾ إػ شامء افدٕٔٚ بال زوال, و

وأمسُتف حتك شُـ, ثؿ  واصٍر فقٕف, وفزم يدي, -رمحف اهلل -ؾٚرتًد أيب 

ٚل يٚ هذا, رشقل اهلل أؽر ظذ ربف ظز ؾِام حٚذاه ؿ بْٚ ظذ ادتخقض, ؿٚل: ؿػ

 ., وإكفملسو هيلع هللا ىلصوجؾ مْؽ, ؿؾ ـام ؿٚل رشقل اهلل 

                                                                                                                              

 شكْزل اهلل»تِػ افًِامء ذم ؿقفف: ظذ إثر اخلز: وؿد اخ -يًْل احلّنٚذي-إشتٚذ أبق مْهقر 

 ؾسئؾ أبق حٍْٜٔ ظْف ؾَٚل: يْزل بال ـٔػ. اهـ

 أي: حمّد بـ احلسـ صٚحٛ أيب حٍْٜٔ. (2)

(, ومـ ضريَف ابــ 742رواه افالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ برؿؿ ) (2)

( مــ ضريـؼ 223)ص (, ومـ ضريَـف افـذهبل ذم افًِـق98ؿدامٜ ادَدد ذم افًِق برؿؿ )

ظّرو بـ وهٛ يَقل: شًّٝ صداد بـ حُٔؿ يذـر ظـ حمّد بـ احلسـ ذم إحٚديٞ افتل 

 جٚءت, ؾذـره.

 (:259ؿٚل افنٔخ إفبٚين ذم خمتك افًِق )ص

وظّرو بـ وهٛ إن ـٚن افىٚئٍل: ؾّجٓقل احلٚل, وإن ــٚن افَـرر: ؾَـٚل ابــ أيب حـٚتؿ 

 اهـ ( ظـ أبٔف: هق موىرب احلديٞ.3/266)
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ُٝ ٕيب ظبداهلل ؿٚل حْبؾ: ؿ : يْزل اهلل إػ شامء افدٕٔٚ. -يًْل أمحد بـ حْبؾ-ِ

شُٝ ظـ هذا, مٚفَؽ وهلذا, أمِض احلديٞ اؿِٝ: ٕزوفف بًِّف أو بامذا؟ ؾَٚل يل: 

 (2)ظذ مٚ روي بال ـٔػ, وٓ حد, ظذ مٚ جٚءت بف أثٚر, وبام جٚء بف افُتٚب.

ظبداهلل بـ ضٚهر: يٚ أبٚ يًَقب, وؿٚل اإلمٚم إشحٚق بـ راهقيف: ؿٚل يل إمر 

كْزل ربْٚ ظز وجؾ ـؾ فِٜٔ إػ شامء »: ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديٞ افذي ترويف ظـ رشقل اهلل 

, ـٔػ يْزل؟ ؿٚل: ؿِٝ: أظزسا اهلل إمَر, ٓ يَٚل ٕمر افرب ظز وجؾ «افدٕٔٚ

 .(2)ـٔػ؟ إٕام يْزل بال ـٔػ

                                                 

( بـدون 777بـرؿؿ  3/453ذـره افالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ) (2)

 إشْٚد.

بـرؿؿ  3/452صحٔح, رواه افالفُٚئل ذم ذح أصـقل اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ ) (2)

 (, بًّْٚه مـ ضريؼ أمحد بـ ظع إبٚر أن ظبداهلل بـ ضٚهر, ؿٚل إلشحٚق, ؾذـره.774

(, وإصـبٓٚين ذم احلجـٜ ذم بٔـٚن 294 ظَٔدة افسِػ أصـحٚب احلـديٞ )صوافهٚبقين ذم

(, مـ ضريؼ: محدان افسِّل, وأيب داود اخلٍٚف, يَقٓن: شًّْٚ إشحٚق 2/224ادحجٜ )

 بـ إبراهٔؿ..., ؾذـره.

ومحدان افسِّل هق: أمحد بـ يقشػ بـ خٚفـد أبـق احلســ افسـِّل افْٔسـٚبقري, ادًـروف 

(, وأبق داود اخلٍٚف  مل أر  مـ وثَف شقى ذـر ابـ 22/384ذم افسر )بحّدان إمٚم مسجؿ 

 (, فُْف متٚبع.2/424أيب يًذ فف ذم ضبَٚت احلْٚبِٜ )

 ؾٕٚثر صحٔح.

(, ومل جيـد حلٚمـد 293(, وإفبـٚين ذم خمتكـه )ص232وؿـد أورده افـذهبل ذم افًِـق )ص
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بَقل مبتدع, ورأي ؾَد أتك  ,ومـ ؿٚل: خيِق افًرش ظْد افْزول أو ٓ خيِق

 خمسع.

 ]صفة انٍدٌٍ[

ومـ صٍٚتف شبحٕٚف افقاردة ذم ـتٚبف افًزيز, افثٚبتٜ ظـ رشقفف ادهىٍك 

 إمغ: افٔدان.

, وؿٚل ظز وجؾ: [64ادٚئدة: مـ أيٜ]َبْؾ َيَداُه َمْبُسقَضَتٚنِ  ﴿ؿٚل اهلل ظز وجؾ: 

ََٔديسا ﴿ ُٝ بِ َْ َِ َٚ َخ
َؽ َأْن َتْسُجَد دِ ًَ  .[75ص: مـ أيٜ]َمٚ َمَْ

افتَك آدم ومقشك  ؾَٚل مقشك: كٚ آدم  »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ظـ افْبل 

إٔٝ أبقٕٚ  خَِؽ اهلل بٔده  وٍٕخ ؾٔؽ مـ روحف  وأْشَجَد فؽ مالةُتف  خٔبتْٚ  

َؽ اهلل تُِٔاًم  وخط فؽ افتقراَة وأخرجتْٚ مـ اجلْٜ. ؾَٚل آدم: إٔٝ مقشك َّ ِّ   ـ

؟ ﴾وظل آدم ربف ؾٌقى﴿ :تف  ؾبُؿ وجدت   ـتٚب اهللبٔده  واصىٍٚك برشٚف

                                                                                                                              

, مل أر فـف شن ظَٔـدة أهـؾ إثـرؿىػ افثّرذم بٔٚ»افسِّل ترمجٜ, وـذا ـْٝ ؿِٝ ذم حتَٔؼ 

 ترمجٜ, ثؿ ين اهلل هبٚ.

وظبداهلل بـ ضٚهر هق: ظبداهلل بـ ضٚهر بــ احلسـغ أبـق افًبـٚس اخلزاظـل, ويل إمـرة افنـٚم 

فِّٖمقن )أحد أمراء بْل افًبٚس(, ثؿ ويل فف إمرة خراشٚن حتك مٚت, ــٚن أحـد إجـقاد 

(, وادْـتيؿ 9/483, راجع تٚريخ بٌداد )(230ادّدحغ وافسّحٚء ادذـقريـ تقذم شْٜ )

 (.22/256ذم تٚريخ ادِقك وإمؿ ٓبـ اجلقزي )
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ؿٚل: بٖربًغ شْٜ. ؿٚل: ؾتِقمْل ظذ أمر ؿدره اهلل ظّع ؿبؾ أن خيَِْل بٖربًغ 

ّٟ آدم مقشك»: ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل افْبل  ششْٜ؟  (2).شؾح

 ُٕ ٍَٔد, وٓ  ُِّٔػ, وٓ ُٕ ؾال َٕقل: يٌد ـ ُل افٔديـ ظذ افَدرتغ, ـام نبِّفُ ُ , وٓ ٕتٖوسا

, وٕثبٝ فف افهٍٜ مـ ؽر حتديد, وٓ ل أهؾ افتًىِٔؾ وافتٖويؾ, بؾ ٕٗمـ بذفؽيَق

ـِ ظذ افَدرتغ, ؾ٘نسا ؿدرة اهلل ظز وجؾ واحدة, وٓ  تنبٔف, وٓ يهُح محُؾ افٔدي

َؿ اهلل ظز وجؾ ٓ حُتَْل, ـام ؿٚل ظز وجؾ:  ًَ
َٜ ﴿ظذ افًّْتغ, ؾ٘نسا ِٕ َّ ًْ

ُدوا ِٕ ًُ َوإِْن َت

, وـُؾ مٚ ؿٚل اهلل ظز وجؾ ذم ـتٚبف, وصحسا ظـ  [28افْحؾ: مـ أيٜ]ُهقَهٚ ٓ حُتْ اهللِ

, واإلرادِة,ِٜ بسا ادحَ  :مثؾ ,رشقفف بَْؾ افًدل ظـ افًدل ِٜ وافوحؽ,  , وادنٔئ

ْره, وافروٚ, وشٚئر مٚ صحسا ظـ اهلل  ُُ وافٍرح, وافًجٛ, وافبٌض, وافسخط, واف

 هِغ, واشتقحنٝ مْٓٚ ٍٕقس ادًىِغ.اجلٚ بًض ورشقفف, وإْن ٕبٝ ظْٓٚ أشامع

                                                 

خَِممؽ اهلل »(, وؿقفــف: 7525, 6624, 4738, 4736, 3409رواه افبخــٚري بــرؿؿ ) (2)

, فٔسٝ ظْد افبخٚري ذم ؿهٜ احتجٚج آدم ومقشك, وهل ظْـد شبٔده  وٍٕخ ؾٔؽ مـ روحف

ؾبُؿ وجدت   ـتٚب »ضِٛ افنٍٚظٜ, وفٔس ظْده ؿقفف: ( ذم ؿهٜ 4722افبخٚري برؿؿ )

اصىٍٚك », وظْده: ش؟ ؿٚل: بٖربًغ شْٜ  وأشجد فؽ مالةُتف﴾وظل آدم ربف ؾٌقى﴿اهلل 

 .شـِّؽ اهلل تُِٔاًم », بدل: شبُالمف

 , وهل مقجقدة ظْد افبخٚري.شاحتٟ» شافتَك» بدل(, وظْده 2652ورواه مسِؿ )
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 ]صفة اننفش[

وممٚ ٕىؼ هبٚ افَرآن, وصحسا هبٚ افَْؾ مـ افهٍٚت: افٍْس. ؿٚل اهلل ظز وجؾ 

ُؿ َمٚ ذِم ﴿إخبًٚرا ظـ ٕبٔف ظٔسك ظِٔف افسالم إٔف ؿٚل:  َِ ِز َوٓ َأْظ ٍْ َٕ ُؿ َمٚ ذِم  َِ ًْ َت

َٝ ظَ  ْٕ سٕاَؽ َأ ِسَؽ إِ ٍْ ُٔقِب   مُ الَٕ ٌُ َٛ َظَذ  ﴿, وؿٚل ظز وجؾ: [226ئدة: مـ أيٜادٚ]اْف َت ـَ

 َٜ مْحَ ِسِف افرسا ٍْ , وؿٚل ظز وجؾ دقشك ظِٔف افسالم: [22إًٕٚم: مـ أيٜ]َٕ

ِز ﴿ ٍْ ُتَؽ فَِْ ًْ  . [42ضـف:]َواْصَىَْ

كَقل اهلل ظز وجؾ: إٔٚ ظْد طـ ظبدي يب  »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ظـ افْبل 

  مإٍل ذـرتف    ٍٕامف ذـرتف   ٍٕيس  وإن ذـرينـرين وإٔٚ مًف حغ كذـرين  ؾ٘ن ذ

صًزا اؿسبٝ إفٔف ذراًظٚ  وإن اؿسب إّل ذراًظٚ    مإٍل خر مْٓؿ  وإن اؿسب إلّ 

 .(2)«اؿسبٝ إفٔف بًٚظٚ  وإْن أتٚين كّق أتٔتف هروفٜ

ؼ دٚ خِؼ اهلل اخلِ»: ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

ـتٛ   ـتٍٚب  ؾُتبف ظذ ٍٕامف  ؾٓق مقضقع ظْده ظذ افًرش: إّن رمحتل تٌِٛ 

 .(2)«ؽوبل

                                                 

 (, وهذا فٍيف.2675(, ومسِؿ برؿؿ )7405رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 (.2752(, ومسِؿ برؿؿ )7404رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)
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 ]صفة انزؤٌة[

, واتٍؼ أهؾ افتقحٔد وافهدق أن اهلل تًٚػ ُيرى ذم أخرة,  وأمجع أهؾ احلؼِّ

ةٌ ﴿, ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ملسو هيلع هللا ىلص, وصحسا ظـ رشقفف فـام جٚء ذم ـتٚب َٕٚرِضَ  *ُوُجقٌه َيْقَمِئٍذ 

َٕٚطَِرةٌ إِ   َٚ  .[23-22افَٔٚمٜ:]َػ َرهبِّ

وروى جرير بـ ظبداهلل افبجع ر  اهلل ظْف ؿٚل: ـْسٚا جِقًشٚ فِٜٔ مع رشقل 

َٜ أربع ظؼة, ؾَٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إُٕؿ شسون ربُؿ ظز وجؾ ـام »ؾْير إػ افَّر فِٔ

ضِقع ترون هذا افَّر ٓ توٚمقن   رؤكتف  ؾ٘ن اشتىًتؿ أٓ تٌِبقا ظذ صالة ؿبؾ 

ِس ﴿, ثؿ ؿرأ: «افنّس  وؿبؾ ؽروهبٚ  ؾٚؾًِقا ّْ ُِقِع افنسا ِد َربَِّؽ َؿْبَؾ ُض ّْ َوَشبِّْح بَِح

ُروِب  ٌُ :   .(2) [39ّق:]َوَؿْبَؾ اْف ٍٜ ًٕٚ»وذم رواي  .(2)«شسون رّبُؿ ظٔٚ

                                                 

, شفِٔمٜ»(, وفـٔس ظْـده 633(, وهذا فٍيف, ومسِؿ بـرؿؿ )4852رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

ـِد َربِّـَؽ ﴿, وظْده ؿقفف تًٚػ: شفِٜٔ أربًٜ ظؼ», بدل: شفِٜٔ افبدر»وظْده:  ّْ َوَشـبِّْح بَِح

ِس َوَؿْبَؾ ُؽُروهِبَٚ َؿْبَؾ  ّْ ُِقِع افنسا , بدل أيٜ افتل ذـرهٚ ادٗفػ, وافبخٚري [230]ضف:  ﴾ُض

 ذم شقرة ]ق[.

 افذي ؿرأ أيٜ هق: جرير, ـام بْٔف مسِؿ. تْبٔف:

ة, وؿد رواهٚ افبخٚري برؿؿ ) (2)  2/423(, وابـ خزيّٜ ذم افتقحٔد )7435هذه افٍِيٜ صٚذسا

(, وابــ أيب ظٚصـؿ ذم افسـْٜ 425بـرؿؿ  2/230محد ذم افسْٜ )(, وظبداهلل بـ أ240برؿؿ 

(, وابـ مْـده ذم اإليـامن 233( برؿؿ )2/296(, وافىزاين ذم افُبر )462برؿؿ2/202)
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ُٕقُدوا: كٚ أهؾ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى صٓٔٛ ظـ افْبل   َٜ ِٜ اجلْ إذا دخؾ أهؾ اجلْ

اهلل مقظًدا مل تروه  ؾَٔقفقن: مٚ هق؟ أمل كبٔض وجقهْٚ   اجلْٜ  إّن فُؿ ظْد

                                                                                                                              

(, وافالفُــٚئل ذم ذح أصــقل اظتَــٚد أهــؾ افســْٜ واجلامظــٜ 800بــرؿؿ  2/783)

, وافبَٔٓــل ذم (2/238(, وإصــبٓٚين ذم احلجــٜ ذم بٔــٚن ادحجــٜ )825بــرؿؿ3/475)

 (.238آظتَٚد )ص

 ـِٓؿ مـ ضريؼ أيب صٓٚب ظـ إشامظٔؾ بـ خٚفد ظـ ؿٔس بـ أيب حٚزم ظـ جرير..., ؾذـره.

ٚ»وؿٚل افىزاين ظَبف: ذم هذا احلديٞ زيٚدة فٍيٜ ؿقفف:  ًٕ تٍرد هبٚ: أبق صٓٚب, وهق حٚؾظ  شظٔٚ

 متَـ مـ ثَٚت ادسِّغ. اهـ

 (.23/427وَٕؾ ـالمف احلٚؾظ ذم افٍتح )

وأبق صٓٚب هق: ظبد ربف بـ ٕٚؾع افُْٚين احلْٚط, أبق صٓٚب إصٌر. ؿٚل احلٚؾظ ذم افتَريٛ: 

 صدوق هيؿ.

(, وافالفُـٚئل ذم ذح أصـقل 799برؿؿ  2/783وؿد تٚبًف زيد بـ أيب إٔٔسٜ ظْد ابـ مْده )

ادحجـٜ (, وإصـبٓٚين ذم احلجـٜ ذم بٔـٚن 826برؿؿ  3/475اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ )

 ش.إُٕؿ شتًٚكْقن ربُؿ»( بٍِظ: 2/238)

 وهذان افراويٚن ؿد خٚفٍٚ أـثر مـ شتغ راوًيٚ.

(: وذـر صٔخ اإلشالم اهلروي ذم ـتٚبف افٍـٚروق: 23/427ذم افٍتح ) -رمحف اهلل-ؿٚل احلٚؾظ 

أن زيد بـ أيب إٔٔسٜ رواه أيًوٚ ظـ إشامظٔؾ هبذا افٍِظ, وشٚؿف مــ روايـٜ أـثـر مــ شـتغ 

 ًسٚ, ظـ إشامظٔؾ بٍِظ واحد ـٕٚول. اهـٍٕ

 (, ؾراجًف إن صئٝ.422-2/407وؿد هد بًوٓؿ ابـ خزيّٜ ذم ـتٚب افتقحٔد ) ؿِٝ:

ٚ»ؾٍِيٜ:  ًٕ  صٚذة. شظٔٚ
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وكزحزحْٚ ظـ افْٚر  وكدخِْٚ اجلْٜ؟ ؿٚل: ؾُٔنػ احلجٚب  ؾْٔيرون إفٔف  ؿٚل: 

ّٛ إفٔٓؿ مـ افْير إفٔف ؾقاهلل ـَ َأْحَسُْقا ِفِ ﴿, ثؿ تال: «مٚ أظىٚهؿ اهلل صًٔئٚ أح ِذي

 (2)واه مسِؿ.. ر[26يقٕس: مـ أيٜ]احْلُْسَْك َوِزَيَٚدةٌ 

وؿٚل مٚفؽ بـ إٔس ر  اهلل ظْف: افْٚس يْيرون إػ اهلل تًٚػ بٖظْٔٓؿ يقم 

 (2)افَٔٚمٜ.

 (3)وؿٚل أمحد بـ حْبؾ: مـ ؿٚل: إن اهلل ٓ يرى ذم أخرة ؾٓق ـٚؾر.

                                                 

 (.282رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)

ذح أصـقل »(, وافالفُـٚئل ذم 574برؿؿ  2/984صحٔح, رواه أجري ذم افؼيًٜ ) (2)

 (.6/326) شاحلِٜٔ»(, وأبق ًٕٔؿ ذم 870برؿؿ  3/502) شظٜاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلام

(, وابـــ أيب يًــذ ذم ضبَــٚت احلْٚبِــٜ 577بــرؿؿ  2/986رواه أجــري ذم افؼــيًٜ ) (3)

(, وذم شــْده افٍوــؾ بـــ زيــٚد افَىــٚن, تــرجؿ فــف اخلىٔــٛ ذم تــٚريخ بٌــداد 2/253)

ومل يذـرا  ؾٔف جرًحـٚ وٓ (, 253-2/252(, وابـ أيب يًذ ذم ضبَٚت احلْٚبِٜ )22/363)

تًدياًل, إٓ ؿقل اخلالل افذي ذـره اخلىٔٛ, وافٍوؾ بـ زيٚد مـ ادتَدمغ ظْد أيب ظبـداهلل 

 بٖيب ظبداهلل. اهـ ويهع, وـٚن أبق ظبداهلل يًرف ؿدره ويُرمف, -يًْل أمحد بـ حْبؾ-

ُٝ ظــ ظبـدافًزيز بــ جًٍـر احل ْـبع, ؿـٚل: أخزٕـٚ ظذ إٔف مل يثبٝ: ؾ٘ن اخلىٔٛ ؿٚل: ُحِدْث

 اخلالل..., ؾذـره.



 ]صٍٜ افُالم[

 

45 

 ]صفة انكالو[

مٍٓقم,  ومـ مذهٛ أهؾ احلؼ أن اهلل ظز وجؾ مل يزل متُِاًم بُالم مسّقع,

ـَ ﴿ ظز وجؾ: مُتقب, ؿٚل اهلل ِِٔامً َؿ اهللَُِو ُْ  .[264افْسٚء: مـ أيٜ] ُمقَشك َت

مٚ مُْؿ مـ أحد إٓ شُِّٔف »: وروى ظدي بـ حٚتؿ ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

اهلل كقم افَٔٚمٜ فٔس بْٔف وبْٔف ترمجٚن  ثؿ كْير أكّـ مْف ؾال كْير إٓ صًٔئٚ ؿّدمف  ثؿ 

ثؿ كْير تَِٚء وجٓف ؾتامتَبِف افْٚر  ؾّـ  كْير أصٖم مْف ؾال كرى إٓ صًٔئٚ ؿدمف 

 .(1)«اشتىٚع مُْؿ أن كَل وجٓف افْٚر  وفق بنؼ مترة  ؾًٍِٔؾ

دٚ ؿتؾ ظبداهلل بـ ظّرو بـ حرام, ؿٚل رشقل اهلل  وروى جٚبر بـ ظبداهلل ؿٚل:

ِّؿ اهللُ أحًدا إٓ »ؿٚل: بذ. ؿٚل:  ش؟كٚ جٚبر  أٓ أخزك مٚ ؿٚل اهلل ٕبٔؽ»: ملسو هيلع هللا ىلص ومٚ ـ

ـّ ظّع أظىٔؽ. ؿٚل: كٚ ـ وراء حجٚب  وـِؿ أبٚك ـًٍٚحٚم   ؿٚل: كٚ ظبداهلل  مت

رب  حتْٔٔل ؾٖؿتؾ ؾٔؽ ثٕٜٚٔ. ؿٚل: إٕف شبؼ مْل أهنؿ إفٔٓٚ ٓ كرجًقن. ؿٚل: ؾٖبِغ 

سـا ا﴿مـ وراةل. ؾٖٕزل اهلل ظز وجؾ:  َسَب ُِقا ذِم َشبِِٔؾ اهللِ فَوٓ حَتْ ـَ ُؿتِ ًٚ َبْؾ ِذي  َأْمَقات

ِْؿ ُيْرَزُؿقنَ َأْحَٔ   .(2). رواه ابـ مٚجفش [269آل ظّران:]ٌٚء ِظَْْد َرهبِّ

                                                 

 (.2026( ومسِؿ برؿؿ )6539رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

( وافـدارمل ذم افـرد ظـذ 290رؿـؿ )ابـ مٚجـف ( و3020رواه افسمذي برؿؿ )حسـ ,  (2)

( وابـ خزيّٜ ذم 2/370( وافبٌقي ذم تٍسره )625وابـ أيب ظٚصؿ رؿؿ ) 74اجلّٜٓٔ ص

( واحلـٚـؿ ذم ادسـتدرك 7022ابــ حبـٚن ــام ذم اإلحسـٚن رؿـؿ )( و599افتقحٔد رؿؿ )
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 ]انقزآٌ كالو اهلل [

ـالم اهلل ظز وجؾ, ووحٔف, وتْزيِف, وادسّقع مـ افَٚرىء ـالم اهلل  وافَرآن

الَم اهلل﴿ظز وجؾ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ـَ َع  َّ َِٖجْرُه َحتساك َيْس   ,[6افتقبٜ: مـ أيٜ] َؾ

 شًّف مـ افتٚيل. وإٕام 

الَم اهللِ﴿وؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ـَ ُفقا  وؿٚل اهلل , [25افٍتح: مـ أيٜ]ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

سٕاٚ َفُف حَلَٚؾُِيقنَ  ظز وجؾ: َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ َٕزسا ـُ  ْح َٕ  ٚ سٕا وؿٚل ظز وجؾ: , [9احلجر:]إِ

                                                                                                                              

( وافقاحـدي ذم أشـبٚب افْـزول 299-3/298( وافبَٔٓل ذم افـدٓئؾ )3/203-204)

 (. 2/394وإصبٓٚين ذم احلجٜ ) , 220ص

ؿٚل: شًّٝ  , مـ ضريؼ مقشك بـ إبراهٔؿ بـ ـثر إٕهٚري ؿٚل: شًّٝ ضِحٜ بـ خراش

ؿٚل اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾَٚل يل ..ؾذـره, قل: فَْٔل رشقل اهلل صذجٚبر بـ ظبد اهلل يَ

 .[269]آل ظّران:﴾وٓ حتسبـ افذيـ ؿتِقا ذم شبٔؾ اهلل أمقاتٚ﴿وإٔزفٝ هذه أيٜ: 

وؿٚل افسمذي: هذا حديٞ حسـ ؽريٛ مـ هذا افقجف ٓ ًٕرؾف إٓ مـ حـديٞ مقشـك بــ 

 إبراهٔؿ. 

 وؿٚل احلٚـؿ: حديٞ صحٔح اإلشْٚد. 

وؿِٝ: هق حسـ ؾ٘ن مقشك بـ إبراهٔؿ ؿد روى ظْف مجٚظٜ مْٓؿ ابـ ادديْل وهق ممـ اصسط 

 أٓ يروي إٓ ظـ ثَٜ. 

أي مقاجٜٓ فـٔس بٔـْٓام حجـٚب وٓ »(: 4/285ؿٚل ابـ إثر ذم افْٓٚيٜ ) شـًٍٚحٚ»وؿقفف:  

 .شرشقل



 ]افَرآن ـالم اهلل [

 

47 

ٚدَِغَ ﴿ ًَ ُف َفَتِْْزيُؾ َربِّ اْف سٕا َزَل بِ  *َوإِ َِمغُ َٕ ْٕ ـَ  *ِف افُروُح ا ـَ ادُِْْْذِري قَن ِم ُُ بَِؽ فَِت ِْ  َظَذ َؿ

َبْؾ ُهَق آَيٌٚت ﴿, وهق حمٍقظ ذم افهدور, ـام ؿٚل ظز وجؾ:  [294-292افنًراء:]

ٌَِّْٔٚت ذِم ُصُدوِر ا ِْؿَ فَب ًِ ـَ ُأوُتقا اْف  .[49افًُْبقت: مـ أيٜ]ِذي

اشتذـروا »: ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل رشقل اهلل وروى ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف ؿٚل

ه   ٍَ  .(2)شافرجٚل مـ افًْؿ مـ ظَِف ورًٔٚ مـ صدافَرآن ؾِٓق أصدُّ َت

 * َوافُىقرِ  ﴿وهق مُتقب ذم ادهٚحػ, مْيقر بٕٚظغ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  

سٕافُ  ﴿, وؿٚل ظز وجؾ: [3-2]افىقر:﴾ َمُْْنقرٍ  َرق   ذِم  * َمْسُىقرٍ  َوـَِتٍٚب  ْرَآنٌ  إِ َُ  ِريؿٌ ـَ  َف

ُْقنٍ  ـَِتٍٚب  ذِم  * ُْ ُسفُ  َٓ  * َم َّ ُرونَ  ٓإِ  َي سٓا  .[79-77]افقاؿًٜ:﴾ ادَُْى

إػ أرض افًدوِّ  هنك أن ُيَسَٚؾَر بٚفَرآنِ  ملسو هيلع هللا ىلصوروى ظبداهلل بـ ظّر, أن افْبل 

َٜ أن يْٚفف افًدو  .(2)خمٚؾ

ُٛ أن يٖيت يقم وفِٜٔ حتك إٔ ٚن ر  اهلل ظْف: مٚ ُأِح سٍا ير ذم وؿٚل ظثامن بـ ظ

 .(3)ـالم اهلل ظز وجؾ. يًْل افَراءة ذم ادهحػ

                                                 

 (.790ومسِؿ رؿؿ) , شمـ ظَِف»ؿقفف:  هٔس ظْد( وف5032رواه افبخٚري برؿؿ) (2)

 (.2869( ومسِؿ برؿؿ )2990رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 .(222رواه ظبد اهلل بـ أمحد بـ حْبؾ ذم افسْٜ برؿؿ ) (3)

 وهق مًوؾ ٕٕف مـ ضريؼ شٍٔٚن ؿٚل ؿٚل ظثامن ؾذـره.
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أيب جٓؾ ر  اهلل ظْف يٖخذ وؿٚل ظبداهلل بـ أيب مُِٜٔ: ـٚن ظُرمٜ بـ 

ادهحػ, ؾٔوًف ظذ وجٓف, ؾَٔقل: ـتٚب ريب ظز وجؾ, وـالم ريب ظز 

 .(2)وجؾ

َتَدى هبؿ مـ اخلِػ ظذ َْ :  إٔف ؽر خمِقق, ومـ ؿٚلوأمجع أئّٜ افسِػ, وادُ

 ؾٓق ـٚؾر. خمِقق,

ؿٚل ظع بـ أيب ضٚفٛ ر  اهلل ظْف ذم افَرآن: فٔس بخٚفؼ, وٓ خمِقق, وفُْف 

 .(2)ـالم اهلل, مْف بدا, وإفٔف يًقد

                                                 

واحلـٚـؿ  شمسـْده»ل ذم ( وافـدارم220بـرؿؿ ) شافسْٜ»رواه ظبد اهلل بـ أمحد ذم مَْىع,  (2)

ــ3/243) ــف افبَٔٓ ـــ ضريَ ــًٛ»ذم  ل( وم ــؿ ) شافن ــزاين ذم 2229رؿ ــر»( وافى  شافُب

ـٚن ظُرمـٜ بــ أيب »مُِٜٔ ؿٚل:  محٚد بـ زيد ظـ أيقب ظـ ابـ أيب ( مـ ضريؼ7/2028)

.  وهـق شجٓؾ يٖخذ ادهحػ ؾٔوًف ظذ وجٓف وهق يَقل ـالم ريب ــالم ريب ظـز وجـؾ

  مُِٜٔ مل يدرك ظُرمٜ. مَْىع ٕن ابـ أيب

 ( بٚإلرشٚل. 9/388وأظِف اهلٔثّل ذم جمّع افزوائد )

 صحٚيب جِٔؾ أشِؿ ظٚم افٍتح.بـ أيب جٓؾ وظُرمٜ 

 (472-8/470) شأصقل اظتَٚد  أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ذح»رواه افالفُٚئل ذم ؤًػ,  (2)

ٚفح إٕامضل ؿـٚل: ( مـ ضريَغ ظـ ظبد افُريؿ بـ اهلٔثؿ ظـ ظع بـ ص374و373برؿؿ )

ظـ  , ظـ إظّش ظـ إبراهٔؿ بـ يزيد افتّٔل , حدثْٚ يقشػ بـ ظدي ظـ حمبقب بـ حمرز

يذهٛ افْٚس حتك ٓ يبَك أحد يَـقل ٓ إفـف إٓ اهلل ؾـ٘ذا »احلٚرث بـ شقيد ؿٚل: ؿٚل ظع: 

راف  إرض ــام جيّـع ؿـرع ؾًِقا ذفؽ رضب يًسقب افديـ ذٕبف ؾٔجتًّقن إفٔف مـ أضـ
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 ريػ.اخل

ثؿ ؿٚل ظع: إين ٕظرف اشؿ أمرهؿ ومْٚخ رـٚهبؿ يَقفقن: )افَرآن خمِـقق( وفـٔس بخـٚفؼ 

 . شوٓ خمِقق وفُْف ـالم اهلل مْف بدأ وإفٔف يًقد

( 79-22/78وظبد افُريؿ بـ اهلٔثؿ وهق ابـ زيد أبق حئك افَىٚن مسجؿ ذم تٚريخ بٌـداد )

 ومل جيده حمَؼ ذح افسْٜ فالفُٚئل.( وؽراٚ وهق ثَٜ ثبٝ. 336-23/335وافسر )

اُتـؿ بقوـًف.  ٚوظع بـ صٚفح إٕامضل ؿٚل افذهبل: ٓ يًرف فف خز بٚضؾ. وذـر فف حـديثً 

( ظَٛ حُٚيٜ ـالم افـذهبل: )وذم ثَـٚت 4/275وؿٚل احلٚؾظ ابـ حجر ذم فسٚن ادٔزان )

راق مسـتَٔؿ بـ صٚفح يروي ظـ ظبـد اهلل بــ إدريـس روى ظْـف أهـؾ افًـاظع  ابـ حبٚن

ذم مــ  ؾٓق هذا بال صؽ ؾْٔبٌل افتثبٝ ذم افذيـ يوًٍٓؿ ادٗفػ مـ ؿبِف ويْيـر , احلديٞ

  هـ]دون[ صٚحٛ افسمجٜ(. ا

 .(472-8/470إير افثَٚت: ) 

 ذم وؿٚل احلٚؾظ  , شافتٓذيٛ»ـام ذم  ؤًػ ,وحمبقب بـ حمرز وهق افتّّٔل افَقاريري افًىٚر

 : فغ احلديٞ. شافتَريٛ»

فراوي ذم إحدى افىريَغ ظـ ظبد افُريؿ هق أمحد بـ ظثامن بـ حئك ترمجتف ذم تٚريخ بٌداد وا

 فذا ترمجٝ فف.  شذح افسْٜ فالفُٚئل»( وهق ثَٜ. ومل جيده حمَؼ 4/299-300)

 شادٔـزان فسـٚن»ووـٚع. إيـر  يراجلقيبٚوذم افىريؼ إخرى أمحد بـ ظبد اهلل بـ خٚفد وهق 

(2/299-302.) 

 ظع بـ صٚفح إٕامضل.و , ر ؤًػ ٕجؾ حمبقب بـ حمرزؾٕٚث
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: افَرآن ـالم اهلل مْف بدا, (2), وظبداهلل بـ مسًقد(2)وؿٚل ظبد اهلل بـ ظبٚس

 وإفٔف يًقد.

ْٚر يَقل: أدرـٝ ظـ شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ, ؿٚل: شًّٝ ظّرو بـ دي وروي

 يَقفقن: افَرآن ـالم اهلل مْف بدا, وإفٔف يًقد.  منٚخيْٚ وافْٚس مْذ شبًغ شْٜ

رواه حمّد بـ جرير بـ يزيد افٍَٔف, وهبٜ اهلل بـ احلسـ بـ مْهقر احلٚؾظ 

 . (3)افىزيٚن ذم ـتٚب افسْٜ هلام

                                                 

 ش اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ أصقلذح  »رواه افالفُٚئل ذم أثر ابـ ظبٚس ؤًػ,   (2)

( مـ ضريؼ ظع بـ 592-2/590) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم  , (376و375برؿؿ )

 وؾٔف ؿهٜ.ؾذـره ابـ ظبٚس ظـ ظٚصؿ ظـ ظّران بـ حرير  ظـ ظُرمٜ 

 : ؾٕٚثر ؤًػ.بق احلسـ افقاشىل ؤًػوظع بـ ظٚصؿ هق أ

وافبَٔٓـل ذم  , (226رؿـؿ ) شافسـْٜ»رواه ظبد اهلل بــ أمحـد ذم ,  أثر ابـ مسًقد ؤًػ (2)

ظـ ظبـد اهلل  , ظـ منوق , ظـ افنًبل , ( مـ ضريؼ جمٚفد2/589) شإشامء وافهٍٚت»

 ش.ؾٕ٘ام يرد ظذ اهلل ظزوجؾ ٚرد مْف صٔئً افَرآن ـالم اهلل ظز وجؾ ؾّـ »ؿٚل: 

افرد ».  وبْحقاٚ ظْد افدارمل ذم شؾّـ ـذب ظذ افَرآن ؾٕ٘ام يُذب ظذ اهلل»وظْد افبَٔٓل: 

 .مـ ٍٕس افىريؼ شظذ اجلّٜٓٔ

 ابـ شًٔد اهلّداين ؤًػ. :هقووجمٚفد 

 شادريزــافــَْض ظــذ »و (, 88)ص شافــرد ظــذ اجلّٓٔــٜ»رواه افــدارمل ذم صــحٔح,  (3)

 شإشامء وافهٍٚت»وذـره ذم  , (20/205) شافُزى»ومـ ضريَف افبَٔٓل ذم  , (2/573)

 ؾذـره. . .ؿٚل شٍٔٚن :شًّٝ إشحٚق بـ إبراهٔؿ احلْيع يَقل :( ؿٚل افدارمل532رؿؿ )
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 وهذا إشْٚد صحٔح إػ ظّرو بـ ديْٚر. 

ذم و , شظَٚئـد افسـِػ»ٚب وّـ ـتـ (, 227)ص شخِؼ أؾًٚل افًبٚد»وؿد رواه افبخٚري ذم 

 382رؿؿ ) شاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أصقل ذح»وافالفُٚئل ذم  , (2/332) شافتٚريخ»

مــ ضريـؼ ( 532رؿـؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم ,  (385و 384و 383و 382و

 مروان ظـ شٍٔٚن ؾذـره.  احلُؿ بـ حمّد افىزي أيب

 : واختِػ ظذ احلُؿ بـ حمّد ؾرواه ظْف

شِّٜ بـ صبٔٛ ظْد ,وحمّد بـ ظامر بـ احلٚرث وؽراٚ ظْد افالفُٚئلو حمّد بـ أيب مْهقر

 افبَٔٓل ذم إشامء وافهٍٚت. 

 ظـ شٍٔٚن ظـ ظّرو بـ ديْٚر.  فرووه ـروايٜ إشحٚق بـ راهقيـِٓؿ 

ورواه افبخٚري ـام تَدم ظـ احلُؿ ظـ شٍٔٚن ؿٚل: أدرـٝ منٚخيْٚ مْـذ شـبًغ شـْٜ مـْٓؿ 

 بـ ديْٚر يَقفقن افَرآن ـالم اهلل وفٔس بّخِقق. ارو ظّ

ؾٚفهحٔح روايٜ اجلامظٜ إٔف مـ ؿقل ظّرو وأخىٖ ذم هذه افروايٜ احلُؿ ؾٕ٘ف ترمجـف افبخـٚري 

 . الً وٓ تًدي ٚ( ومل يذـرا ؾٔف جرًح 3/227( وابـ أيب حٚتؿ )2/338ذم افتٚريخ )

صـذ اهلل ظِٔـف جِٜ أصحٚب رشـقل اهلل : )وؿد أدرك ظّرو بـ ديْٚر أفؿٚل إشحٚق بـ راهقي

مـ افبدريغ وادٓٚجريـ وإٕهٚر مثؾ جٚبر بـ ظبد اهلل وأيب شًٔد اخلدري  وظذ آفف وشِؿ

وظبد اهلل بـ ظّرو وظبد اهلل بـ ظبٚس وظبد اهلل بـ افزبر ر  اهلل ظْٓؿ. وأجِـٜ افتـٚبًغ 

إشـامء »اهــ مــ  .(ٍـقا ذم ذفـؽوظذ هذا مٙ صدر هذه إمـٜ مل خيتِ , رمحٜ اهلل ظِٔٓؿ

( ـالاٚ فِبَٔٓـل وشـْده صـحٔح 20/205) شافسْـ افُزى»و , (2/598) شوافهٍٚت

 ؾٓذا إمجٚع مـ افسِػ. 

( إٔف ؿـٚل دـٚ شـئؾ ظــ 2723ؿِٝ: وؿقل شٍٔٚن رواه أبق داود مـ مسٚئؾ اإلمٚم أمحد رؿؿ )
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 وؿد أدرك ظّرو بـ ديْٚر أبٚ هريرة, وابـ ظبٚس, وابـ ظّر.

سٟا  أمحُد ظذ ذفؽ بٖن اهلل ـِؿ مقشك, ؾُٚن افُالم مـ اهلل, وآشتامع مـ  واحت

ْقُل ِمِّْل﴿مقشك, وبَقفف ظز وجؾ:  ََ ـْ َحؼسا اْف
 .[23افسجدة: مـ أيٜ]َوَفُِ

إُٕؿ فـ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى افسمذي مـ روايٜ خبٚب بـ إرت أن افْبل 

 .(2). يًْل افَرآنَ «تتَربقا إػ اهلل بٖؾوؾ ممٚ خرج مْف

                                                                                                                              

 ن وهق افبِخل مسوك. وذم شْده ظّر بـ هٚرو, رآن: هق ـالم اهلل وفٔس بّخِققافَ

: ينى ظِٔف ؾال يبَك ذم ادهٚحػ مْف حرف وٓ ذم افهدور يأ شوإفٔف يًقد»ومًْك ؿقهلؿ: 

 .(22/272) شجمّقع افٍتٚوى»ـام ذم  .مْف آيٜ

 أثر حسـ. (2)

فٔس ذم افسمذي هبذا افٍِظ ظـ خبٚب إٕام جٚء مـ حـديٞ أيب أمٚمـٜ ظْـد افسمـذي وجـٚء و

 . الً مرش

بـ ٕك  وحمّد, (2922وافسمذي برؿؿ ), (5/268) يٞ أيب أمٚمٜ ؾرواه أمحد برؿؿحد أمٚ    

واخلىٔـٛ , (7657) شافُبر»وافىزاين ذم  , (278رؿؿ ) شتًئؿ ؿدر افهالة»ادروزي ذم 

هٚصؿ بـ افَٚشؿ )( ـِٓؿ مـ ضريؼ صٔخ اإلمٚم أمحد 22/220و 7/88) شبٌداد تٚريخ»ذم 

ٔس  ظـ فٔٞ بـ أيب شِٔؿ  ظـ زيد بـ أرضٖة ظـ أيب أمٚمٜ ؿٚل: حدثْٚ بُر بـ خْ (أيب افْرض

مٚ أذن اهلل فًبد ذم رء أؾوـؾ مــ رـًتـغ »: صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿؿٚل رشقل اهلل 

َُٔذرُ  , يهِٔٓام بّثـؾ مـٚ  ؾقق رأس افًبد مٚ دام ذم صالتف ومٚ تَرب افًبـٚد إػ اهلل وإن افز ف

 يًْل افَرآن. شخرج مْف

 افسمذي: ؿٚل أبق افْرض يًْل افَرآن.  زاد
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وؿٚل ظَبف: هذا حديٞ ؽريٛ ٓ ًٕرؾف إٓ مـ هذا افقجف. وبُر بـ خْٔس ؿد تُِؿ ؾٔـف ابــ 

 ادبٚرك ذم آخر أمره. اهـ. 

وزيد بــ أرضـٖة  ا, وبُر بـ خْٔس ؤًػ جدً  , واحلديٞ ؤًػ فوًػ فٔٞ بـ أيب شِٔؿ

 (. 3/556 ذم اجلرح وافتًديؾ )فُـ حديثف ظـ أيب أمٚمٜ مرشؾ ـام ,ثَٜ

 . الً ب ظذ زيد بـ أرضٖة ؾتٚرة يرويف ظـ جبر بـ ٍٕر مرشاوىرحهؾ ؾٔف ا وؿد

رؿـؿ  شادراشـٔؾ»داود ذم وأبـق , (2922وافسمذي رؿؿ ) (, 350)ص شافزهد»رواه أمحد ذم  

صذ اهلل  ( ظـ جبر بـ ٍٕر ؿٚل: ؿٚل رشقل209بـ أمحد رؿؿ ) اهللفًبد شافسْٜ»و , (538)

 . شإُٕؿ فـ ترجًقا إػ اهلل بٖؾوؾ ممٚ خرج مْف يًْل افَرآن»: اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ

 . تًٚػ يًْل ـالمف :ذم ادراشٔؾظْد أيب داود و

 بف.  ٚبـ ٍٕر ظـ ظَبٜ بـ ظٚمر مرؾقظً  وتٚرة يرويف ظـ جبر

ـ جبر ( وتٚرة يرويف ظ502رؿؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم  , (2/442رواه احلٚـؿ )

 شإشـامء وافهـٍٚت»ذم وافبَٔٓـل  , (2/555بف. رواه احلٚـؿ ) ٚبـ ٍٕر ظـ أيب ذر مرؾقظً 

 .(503رؿؿ )

مع ):شظَٚئد افسِػ»وّـ  (299)ص شخِؼ أؾًٚل افًبٚد»ؿٚل افبخٚري ذم  , وادرشؾ أصح 

 اهـ(. اخلز ٓ يهح إلرشٚفف وإَىٚظفأن هذا 

 . الً ( ظـ جبر بـ ٕقؾؾ ٕحقه مرش2624ُبر رؿؿ )ورواه افىزاين ذم اف

 وفًؾ ذـر جبر بـ ٕقؾؾ مـ أوهٚمف ٕٕف اختِط.  , ؤًػ  وذم شْده فٔٞ وهق ابـ أيب شِٔؿ

 :ٚخبٚب بـ إرت ؾجٚء مقؿقؾً  حديٞ وأمٚ

اهلل وظبـد  ,(35)ص شافزهد»وأمحد ذم  ,(522-20/520) شادهْػ»رواه ابـ أيب صٔبٜ ذم  

 , (79)ص شافــرد ظــذ اجلّٓٔــٜ»وافــدارمل ذم   , (222و 96رؿــؿ ) شافســْٜ» بـــ أمحــد ذم
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هلل ظز وجؾ, ٓ وًٕتَد أنسا احلروف ادُتقبٜ وإصقات ادسّقظٜ ظغ ـالم ا

َٛ  َٓ  اْفَُِتُٚب  َذفَِؽ  * امل﴿ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ,حُٚيٜ, وٓ ظبٚرة -2]افبَرة:﴾ؾِٔفِ  َرْي

ِزَل  ـَِتٌٚب  * ادص﴿, وؿٚل: [2 ْٕ َْٔؽ  ُأ َِْؽ  *آفر ﴿, وؿٚل: [[2-2:ظراف]إ]﴾إَِف تِ

, وؿٚل: [2افرظد: مـ أيٜ]ادر﴿, وؿٚل: [2يقشػ: ]ِٚب ادُْبِغِ آَيُٚت اْفُِتَ 

, ؾّـ مل يَؾ إنسا هذه [2-2]افنقرى:﴾ظسؼ *حؿ ﴿, [2]مريؿ:﴾ـًٓٔص﴿

إحرف ظغ ـالم اهلل ظز وجؾ, ؾَد مرق مـ افديـ, وخرج ظـ مجِٜ ادسِّغ, 

 ومـ إُٔر أْن يُقن حروًؾٚ ؾَد ـٚبر افًٔٚن, وأتك بٚفبٓتٚن.

افسمذي مـ ضريؼ ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف, ظـ رشقل اهلل  وروى

 .«مـ ؿرأ حرًؾٚ مـ ـتٚب اهلل ظز وجؾ  ؾِف ظؼ حامْٚت», إٔف ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                              

 , (524و523رؿـؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم  , (2/442) شادستدرك»واحلٚـؿ ذم 

وأجـري ذم  , (558بـرؿؿ ) شو اجلامظـٜذح أصـقل اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ»وافالفُٚئل ذم 

ظـ ؾروة بـ ٕقؾؾ يسٚف  ادًتّر ظـ هالل بـريؼ مْهقر بـ مـ ض (257برؿؿ ) شافؼيًٜ»

إصجًل ؿٚل: ؿٚل خبٚب بـ إرت وأؿبِٝ مًف مـ ادسجد إػ مْزفف ؾَٚل يل: يٚ هْـٚه إن 

 .رب إفٔف بقء أحٛ إفٔف مـ ـالمفاشتىًٝ أن تَرب إػ اهلل ؾٕ٘ؽ ٓ تَ

 , اجح ظـدمٓٚرجٚفف ثَٚت إٓ ؾروة بـ ٕقؾؾ إصجًل اختِػ ذم صحبتف وافر ,هذا أثر حسـ

حـديٞ فًٚئنـٜ بـرؿؿ  ذم شصحٔحف»واظتّده مسِؿ ذم  , وهق صدوق ؾَد روى ظْف مجٚظٜ

 ( وذـره ابـ حبٚن ذم افثَٚت. وؿٚل افذهبل ذم افُٚصػ:وثِّؼ.2726)
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أمٚ إين ٓ », وؾٔف: ورواه ؽره مـ إئّٜؿٚل افسمذي: هذا حديٞ صحٔح.  

 .(2)شحرف  وفُـ أفػ حرف  وٓم حرف  ومٔؿ حرف ﴾آمل﴿أؿقل 

                                                 

( ظـ حمّد بـ ـًٛ افَرطل ؿـٚل: شـًّٝ 2920رواه افسمذي برؿؿ ) صحٔح مقؿقًؾٚ, (2)

مـ ـتٚب  ٚمـ ؿرأ حرؾً »: ذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿصظبد اهلل بـ مسًقد يَقل: ؿٚل رشقل 

 , وٓم حـرف , ٓ أؿقل أمل حرف وفُـ أفػ حـرف , اهلل ؾِف بف حسْٜ واحلسْٜ بًؼ أمثٚهلٚ

 . شومٔؿ حرف

 وؿٚل افسمذي: ويروى هذا احلديٞ مـ ؽر هذا افقجف ظـ ابـ مسًقد. 

 بًوٓؿ ظـ ابـ مسًقد.ؿٍف وو , إحقص ظـ ابـ مسًقد رؾًف بًوٓؿ ورواه أبق

( وؿٚل: ٓ أدري حٍيف 2/226) شافتٚريخ افُبر»وذـره افبخٚري ذم ترمجٜ حمّد بـ ـًٛ مـ 

 ؟أم ٓ

بـ إبراهٔؿ ظـ أيب إحـقص ظــ ( ٕحقه وؾٔف زيٚدة مـ ضريؼ مسِؿ 2/555ورواه احلٚـؿ )

ٔػ وهـق ؿـٚل افـذهبل ذم افتِخـٔص: وـً ,بف وذم شْده إبراهٔؿ بـ مسِؿ اهلجري ظبداهلل

 ؿقفف: رؾع مقؿقؾٚت.  شافتَريٛ»وزاد احلٚؾظ ذم  , ـذفؽ

( وافىزاين ذم افُبر برؿؿ 9983( وابـ أيب صٔبٜ رؿؿ )5993ورواه ظبد افرزاق ذم ادهْػ )

 وهذا إشْٚد مَْىع.  ٚ( مـ ضريؼ أيب ظبٔدة ظـ ابـ مسًقد ؾذـره مقؿقؾً 8647)

( مــ 8649و  8648و 8646بـرؿؿ ) شافُبر»وافىزاين ذم  , (3352ورواه افدارمل برؿؿ )

 وهق صحٔح. , ٚضريؼ أيب إحقص ظـ ظبد اهلل مقؿقؾً 

وشـْده ,  ٚاهلل مقؿقًؾـ( مـ ضريؼ ؿٔس بــ شـُـ ظــ ظبـد9982ورواه ابـ أيب صٔبٜ برؿؿ )

 صحٔح. 

 اهلل بف. ( مـ ضريؼ ظَِّٜ وإشقد ظـ ظبد9984برؿؿ ) ٚورواه أيًو 
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, ؾ٘ذا هل ملسو هيلع هللا ىلصبـ مَمِْؽ ظـ أم شِّٜ, أهنٚ ًٕتٝ ؿراءة رشقل اهلل  وروى يًذ

 مٍنًة حرًؾٚ حرًؾٚ.  تًْٝ ؿراءة

رواه أبق داود, وأبق ظبدافرمحـ افْسٚئل, وأبق ظٔسك افسمذي, وؿٚل: حديٞ 

 .(2)ؽريٛحسـ صحٔح 

                                                                                                                              

  بـ مسًقد وهق صحٔح ظْف.ؾٚفراجح ادقؿقف ظذ ظبداهلل

 أمٚ ادرؾقع ؾِف ضريَٚن:و

وؿـد أخىـٖ ذم رؾًـف وروايتـف ظــ افهـحٚبٜ  ,ظْد افسمذي مـ ضريؼ حمّد بـ ـًٛ إوػ:

 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»مرشِٜ ـام ذم 

 ؤًػ يرؾع ادقؿقؾٚت.  , وهقوافثٕٜٚٔ: ظْد احلٚـؿ مـ ضريؼ إبراهٔؿ اهلجري

 هؿ: ٚوافذيـ رووه مقؿقؾً 

 ٚ.روايتٓؿ  صحٔحٜ بف مقؿقؾً وظَِّٜ وإشقد و , وؿٔس بـ شُـ , ق إحقصأب 

( يرويـف 9982ابـ أيب صـٔبٜ بـرؿؿ )ظْد  ٚحديٞ ظقف بـ مٚفؽ إصجًل مرؾقظً وجٚء مـ 

ذم شْده مقشك بــ ظبٔـدة وهـق  ٚوأيًو  , وؿد ظِّٝ أن روايتف مرشِٜ , ظْف حمّد بـ ـًٛ

 .ؤًػ افربذي يرويف ظـ حمّد بـ ـًٛ. ومقشك

وافسمذي ذم  , (3/224( و)2/282وافْسٚئل ) , (2466داود برؿؿ )رواه أبقؤًػ , (2)

 , (226رؿؿ ) شافزهد»وابـ ادبٚرك ذم  , (297برؿؿ ) شافنامئؾ»وذم  , (2923برؿؿ ) ششْْف»

 شؾوـٚئؾ افَـرآن»ظبٔـد  افَٚشـؿ بــ شـالم ذم وأبق,  (300و 6/294) شادسْد»وأمحد ذم 

وافٍريٚيب   , شظَٚئد افسِػ»مـ  (246)ص شخِؼ أؾًٚل افًبٚد»بخٚري ذم واف , (256)ص

وافىحٚوي ذم  , (2258رؿؿ ) شصحٔحف»وابـ خزيّٜ ذم  , (220رؿؿ ) شؾوٚئؾ افَرآن»ذم 

 شافسـْـ افُـزى»وافبَٔٓل ذم  , (2/320واحلٚـؿ ) , (5408رؿؿ ) شذح منُؾ أثٚر»
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وروى شٓؾ بـ شًد افسٚظدي, ؿٚل: بْٔٚ ٕحـ َٕسي إذ خرج ظِْٔٚ رشقل 

احلّد هلل  ـتٚب اهلل واحد  وؾُٔؿ إخٔٚر  وؾُٔؿ إمحر », ؾَٚل: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  كَّٔقن حروؾف ـام ُكَٚم افامٓؿ وٕفؤكَروإشقد  اؿرءوا افَرآن ؿبؾ أن كٖيت أؿقام 

 .«  وٓ كتٖجِقٕفٓ كتجٚوز تراؿٔٓؿ  كتًجِقن أجره

 .(2)رواه أبق بُر أجري, وأئّٜ ؽره 

                                                                                                                              

 (. 2226رؿؿ ) شذح افسْٜ»وافبٌقي ذم   ,(2256رؿؿ ) شصًٛ اإليامن»وذم  , (3/23)

بـ ممِؽ إٔف شـٖل أم شـِّٜ  ـِٓؿ مـ ضريؼ افِٔٞ بـ شًد ظـ ظبداهلل بـ أيب مُِٜٔ ظـ يًذ

 ؾذـره.

وؿٚل افسمذي ظَٛ احلديٞ: هذا حديٞ حسـ صحٔح ؽريٛ ٓ ًٕرؾف إٓ مـ حديٞ افِٔٞ 

 بـ شًد ظـ ابـ أيب مُِٜٔ ظـ يًذ بـ ممِؽ ظـ أم شِّٜ. 

صذ اهلل ظِٔف وظـذ ؿد روى ابـ جريٟ هذا احلديٞ ظـ ابـ أيب مُِٜٔ ظـ أم شِّٜ أن افْبل و

 ـٚن يَىع ؿراءتف. وحديٞ افِٔٞ أصح. ا هـ.  آفف وشِؿ

 هذا حديٞ ؤًػ ٕجؾ يًذ بـ ممِؽ جمٓقل. 

 صحٔح, وؿد جٚء ظـ ظدة مـ افهحٚبٜ: (2)

وابـ ادبـٚرك  , (29برؿؿ ) شؾ افَرآنأخالق أه»رواه أجري ذم حديٞ شٓؾ بـ شًٔد,   -2

 (. 6022( و)6022برؿؿ ) شافُبر»( وافىزاين ذم 823رؿؿ ) شافزهد»ذم 

ظـ ظبد اهلل بـ ظبٔدة ظـ شٓؾ بــ شـًد ؿـٚل: بْٔـٚ ٕحــ  ذيمـ ضريؼ مقشك بـ ظبٔدة افرب

اهلل  احلّـد هلل ـتـٚب»ؾَـٚل:  صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشـِؿَٕسئ إذ خرج ظِْٔٚ رشقل اهلل 

 ؾذـر مثِف.  شواحد وؾُٔؿ إخٔٚر وؾُٔؿ إمحر وإشقد..
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 وهق ؤًػ بف ظِتٚن: 

 إوػ: وًػ مقشك بـ ظبٔدة. 

 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»افثٕٜٚٔ: ظدم شامع ظبد اهلل بـ ظبٔدة مـ شٓؾ بـ شًد ـام ذم 

 شافُبر»اين ذم وافىز , (760رؿؿ )ب ـام ذم اإلحسٚنوابـ حبٚن  , (832ورواه أبق داود برؿؿ )

ر بـ شقادة ظـ وؾٚء اهلل بـ وهٛ ظـ ظّرو بـ احلٚرث ظـ بُ( مـ ضريؼ ظبد6024رؿؿ )

 وذم شْده وؾٚء بـ ذيح جمٓقل احلٚل.  , بـ شًد ٕحقه ؾ ظـ شٓذمبـ ذيح افهد

خـر آهلًٜٔ وظْد ابـ حبٚن ؿٚل: وذـر ابـ شِؿ )صٔخ ابــ حبـٚن( وظْد أيب داود ظّرو وابـ 

 مًف.

 ( مـ ضريؼ ابـ هلًٜٔ بف. 5/338) شادسْد»أمحد ذم ورواه 

ظـ أيب محـزة ( مـ ضريؼ ابـ هلًٜٔ ظـ بُر بـ شقادة 226و 3/255) شادسْد»ورواه أمحد ذم 

 ( وجًؾ بدل أيب محزة وؾٚء اخلقٓين. 3/246وذم ) .اخلقٓين ظـ إٔس بف

 بَٜ إٔف مـ مسْد شٓؾ. وافراجح افروايٜ افسٚ , هذا آوىراب مْفؾًِؾ وابـ هلًٜٔ ؤًػ 

اؿرؤا  ؾُؾ حسـ وشٔجلء أؿقام » :بٍِظ ٚحديٞ جٚبر بـ ظبد اهلل ر  اهلل ظْٓام مرؾقظً  -2

 . شئَّقٕف ـام يَٚم افَدح يتًجِقٕف وٓ يتٖجِقٕف

حمّد بـ  ذ,  واختِػ ظد بـ ادُْدر ظـ جٚبر ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿظـ حمّ

 ادُْدر. 

( مــ 2642رؿـؿ ) شافنـًٛ»وافبَٔٓل ذم  , (830داود برؿؿ )وأبق , (3/397د )ؾرواه أمح

 ٚ.جٚبر مرؾقظً بـ ؿٔس إظرج ظـ حمّد بـ ادُْدر ظـ  ضريؼ محٔد

وافبَٔٓـل ذم  , (3/357وأمحـد ) , (2297يًذ بـرؿؿ )رواه أبـقأشٚمٜ بـ زيـد.  اوتٚبع محٔدً 

د بــ ادُْـدر ظــ جـٚبر بـف حمّـ ظــ ( مـ ضريؼ أشٚمٜ بـ زيد افِٔثـل2643) شافنًٛ»
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 . وهذا إشْٚد صحٔح  فُـ اختِػ ظذ حمّد بـ ادُْدر. ٚمرؾقظً 

 , (20053وابـ أيب صٔبٜ رؿـؿ ) .ظـ ابـ ظْٜٔٔ , (6034ؾرواه ظبد افرزاق  ذم ادهْػ رؿؿ )

 , ( مـ ضريؼ شٍٔٚن افثقري ـالاٚ ظـ حمّد بـ ادُْدر2642رؿؿ ) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم 

 وهق أصح: ٕن افسٍٕٔٚغ أرجح مـ محٔد وأشٚمٜ بـ زيد بال صؽ.  الً رشؾذـره م

يَرءون افَـرآن ٓ يًـدو تـراؿٔٓؿ  ٌػ ِْ يُقن َخ »بٍِظ:  ٚحديٞ أيب شًٔد اخلدري مرؾقظً  -3

 .ش)يَرأ افَرآن ثالثٜ: مٗمـ ومْٚؾؼ وؾٚجر

 , دْـٚؾؼ ــٚؾر بـف: )مٚ هٗٓء افثالثٜ؟ ؾَـٚل: ا-راويٚن شٖٔيت ذـراٚ-ؿٚل بنر ؾَِٝ فِقفٔد 

 وادٗمـ يٗمـ بف(.  , وافٍٚجر يتٖـؾ بف

 , شظَٚئد افسـِػ»مـ  (226)ص شخِؼ أؾًٚل افًبٚد»( وافبخٚري ذم 39-3/38رواه أمحد )

( بستٔـٛ ابــ 755وابــ حبـٚن بـرؿؿ ) , (4/547( و)2/374) شادستدرك»واحلٚـؿ ذم 

 (. 40رؿؿ ) شالق أهؾ افَرآنأخ»وأجري ذم  , (2926) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم  , بِبٚن

ـِٓؿ مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ يزيد ادَرئ ظـ حٔقة بـ ذيح أخزين بنر بـ أيب ظّرو اخلقٓين 

 أن افقفٔد بـ ؿٔس حدثف إٔف شّع أبٚ شًٔد ؾذـره. 

 وؿٚل احلٚـؿ ذم ادقوع إول: صحٔح رواتف حجٚزيقن وصٚمٔقن أثبٚت ومل خيرجٚه.

 : صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚه. وذم ادقوع افثٚين ؿٚل 

ووثَف  , روى ظْف مجٚظٜ , وهذا حديٞ رجٚفف ثَٚت ؽر افقفٔد بـ ؿٔس وهق افتجٔبل ادكي

 وذـره ابـ حبٚن ذم افثَٚت ؾّثِف حيتّؾ افتحسغ.  , افًجع

 (. 206-205وفِحديٞ ضريؼ أخرى ظْد أيب ظبٔد ذم ؾوٚئؾ افَرآن )

( مـ ضريؼ ابـ 2282رؿؿ ) شذح افسْٜ»وافبٌقي ذم   ,(2630رؿؿ ) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم 

هلًٜٔ ظـ مقشك بـ وردان ظـ أيب اهلٔثؿ ظـ أيب شًٔد بف ؾذـره. وابـ هلًٔـٜ وهـق ظبـد اهلل 
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 ؤًػ. 

 أيب شًٔد حسـ ذم أؿؾ درجٚتف. ؾحديٞ

يَـقل:  صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿحديٞ ظبد افرمحـ بـ صبؾ ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل  -4

 .ش تٖـِقا بف وٓ تستُثروا بفؤوا افَرآن وٓ تٌِقا ؾٔف وٓ دمٍقا ظْف وٓاؿر»

مـــ ضــريَغ ظـــ  (205)ص شؾوــٚئؾ افَــرآن»ظبٔــد ذم ( وأبق444و3/428رواه أمحــد )

 ظبدافرمحـ بف وهق صحٔح.

 ٚؾ٘ن بًدـؿ ؿقمً  , اؿرؤوا افَرآن واشٖفقا اهلل بف»بٍِظ:  , ٚحديٞ ظّران بـ حهغ مرؾقظً  -5

 . شافَرآن يسٖفقن افْٚس بف يَرءون

 شافنــًٛ»وافبَٔٓــل ذم  , (2927وافسمــذي بــرؿؿ ) , (439و 437-4/436رواه أمحــد )

ـ ( وؽرهؿ مـ ضريؼ خٔثّٜ ظ42و42رؿؿ ) شأخالق أهؾ افَرآن»وأجري ذم  , (2628)

 احلسـ ظـ ظّران بـ حهغ ؾذـره.

افتَريٛ: فغ احلـديٞ واحلســ مل  وخٔثّٜ هق ابـ أيب خٔثّٜ أبق ٕك افبكي ؿٚل احلٚؾظ ذم

 . شحتٍٜ افتحهٔؾ»يسّع  مـ ظّران بـ حهغ ـام ذم 

صذ اهلل ظِٔف ( ؿٚل: خرج ظِْٔٚ رشقل اهلل 4/253وجٚء مـ حديٞ ظَبٜ بـ ظٚمر ظْد أمحد )

 وهق حسـ. ش تًِّقا افَرآن واؿتْقه...»وٕحـ ٕتدارس افَرآن ؿٚل:  وظذ آفف وشِؿ

يتًجِقٕــف وٓ »فنــقاهده وإٕـام ذــرت هــذه افنـقاهد فَقفـف  صـحٔحوبٚجلِّـٜ ؾٚحلـديٞ 

 . شيتٖجِقٕف

رواه ؾَـد . شيَرءون افَرآن ئَّقن حروؾـف ــام يَـٚم افسـٓؿ ٓ جيـٚوز تـراؿٔٓؿ»وأمٚ ؿقفف: 

 .245و 244-(2064( ومسِؿ  )4352افبخٚري رؿؿ)

 .(2066( ومسِؿ )3622)رواه افبخٚري برؿؿ عظحديٞ و
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ُٛ إفْٔٚ وروي ظـ أيب بُر وظّر ر  اهلل ظْٓام  أهنام ؿٚٓ: إظراب افَرآن أح

 .(2)مـ حٍظ بًض حروؾف

ذم ؾوٚئؾ افَرآن ب٘شْٚده, ؿٚل: شئؾ ظع ر  اهلل ظْف ظـ  (2)وروى أبق ظبٔد

 .(3)اجلْٛ يَرأ افَرآن؟ ؾَٚل: ٓ, وٓ حرًؾٚ

                                                                                                                              

 . (2068ومسِؿ) (6934)برؿؿ واه افبخٚريرشٓؾ بـ حْٔػ حديٞ و 

 شظـقن ادًبـقد»ؿٚل ذم  , شإمحر وإشقد»: ( ومًْك ؿقفف2067أيب ذر ظْد مسِؿ )حديٞ و

 اهـش. ؾُٔؿ  افًريب وافًجّل»(: مًْٚه 3/60)

(: ادراد بٕٚمحر: افًجؿ ٕن افٌٚفٛ ظذ أفقاهنؿ 4/23) شذح شْـ أيب داود»وؿٚل افًْٔل ذم 

وادـراد مــ  , وادراد مـ إبٔض: أهؾ ؾٚرس ٕن افٌٚفـٛ ظـذ أفـقاهنؿ افبٔـٚض , احلّرة

إشقد: افًرب ٕن افٌٚفٛ ظذ أفـقاهنؿ إدمـٜ وافسـّرة. وادَهـقد أن ؾـُٔؿ ضقائـػ 

 اهـ .خمتٍِٜ

)ادىبـقع وـّـ جمِـٜ افبحـقث  ,ذم بٔٚن افَرآن ذم افزهٚن ,بدون إشْٚدذـره ابـ ؿدامٜ  (2)

 (.29/230اإلشالمٜٔ()

(. إمٚم منٓقر فف ـتـٚب ؾوـٚئؾ افَـرآن 224افَٚشؿ بـ شالم اهلروي )ت :ظبٔد هقأبق (2)

 وؽراٚ.  شإمقال»وـتٚب 

وأبـق بُـر بــ أيب صـٔبٜ ذم  , 297رواه أبق ظبٔد ذم ؾوـٚئؾ افَـرآن صــ حسـ, ظعأثر  (3)

د ذم ادسْد وأمح , (2306وظبد افرزاق ذم ادهْػ رؿؿ ) , ام( وهذا فٍي2/202ٓادهْػ )

 ش.. ؾٖمٚ اجلْٛ ؾال واهلل» :( بٍِظ365وأبقيًذ )ش, وٓ آيٜ»( بْحق  روايتٓام وؾٔف: 2/220)

 سّط ظـ أيب افٌريػ ظـ ظع ؾذـره.مـ ضريؼ ظٚمر بـ اف
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 –يًْل افَرآن –وؿٚل ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف: مـ ـٍر بحرف مْف 

 .(2)ؾَد ـٍر بف أمجع

 .(2)وؿٚل أيًوٚ: مـ حِػ بسقرة افبَرة, ؾًِٔف بُؾ حرف يّغ

                                                                                                                              

وهذا أثر حسـ ؾًٚمر ثَٜ. وأبق افٌريػ: هق ظبٔد اهلل بـ خٍِٜٔ اهلّداين ادرادي ؿٚل يًَـقب 

 . شافثَٚت»وذـره ابـ حبٚن ذم  , (: ث3/200َٜ) شادًرؾٜ»بـ شٍٔٚن ذم 

ؿٔـؾ فـف: هـق أحـٛ إفٔـؽ أو  احلـٚرث  , حٚتؿ: ـٚن ظذ ذضٜ ظع وفٔس بٚدنٓقروؿٚل أبق

 هذا صٔخ ؿد تُِّقا ؾٔف مـ ٕيراء أصبع  بـ ٕبٚتٜ.  , إظقر؟ ؿٚل: احلٚرث أصٓر

 , ِٝ روايتف وؿد تُِّقا ؾٔـفوؿٚل ابـ شًد: ـٚن ؿِٔؾ احلديٞ. وذـره ابـ افزؿل ؾّٔـ احتّ

 : صدوق رمل بٚفتنٔع. شافتَريٛ»وؿٚل احلٚؾظ ذم 

 اهـ. (: رجٚفف مقثَقن2/276) شجمّع افزوائد»وؿٚل اهلٔثّل ذم 

( وـّـ جمِـٜ 29/236َٕؾ ابـ ؿدامٜ اإلمجـٚع ظـذ هـذا ذم افزهـٚن ذم بٔـٚن افَـرآن ) (2)

 افبحقث.

( ظـ ابـ جريٟ ؿٚل: ُأخزت ظـ 25950رؿؿ )ب شادهْػ»رواه ظبد افرزاق ذم ؤًػ ,  (2)

يَقل: وشقرة افبَرة حيِػ  الً ظـ ابـ مسًقد إٔف شّع رج , ظـ أيب إحقص , أيب إشحٚق

 . شٚأمٚ إن ظِٔف بُؾ حرف مْٓٚ ئًّْ »ؾَٚل:  , هبٚ

 صٔخ ابـ جريٟ.  جلٓٚفٜوهق ؤًػ 

بـرؿؿ  شد أهـؾ افسـْٜذح أصـقل اظتَـٚ»ذم  وافالفُٚئل ,(25947افرزاق برؿؿ )ورواه ظبد

اهلل بــ مـرة ظــ إظّش ظـ ظبد( مـ ضريؼ 0/43–2) شافُزى»وافبَٔٓل ذم  , (379)

 .شبُؾ آيٜ»أيب ـْػ أن ابـ مسًقد مر برجؾ ؾذـره بٍِظ: 
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ف: ؿرأ رجؾ ظذ مًٚذ بـ جبؾ ؾسك واًوا, ؾَٚل: فَد  وؿٚل ضِحٜ بـ مكِّ

َٝ حرًؾٚ أظيؿ مـ جبؾ أحد.  ترـ

َْٔؽ ﴿افبكي ذم ـالم فف: ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وؿٚل احلسـ  َزْفَُْٚه إَِف ْٕ َتٌٚب َأ
ـِ

رُ  بسا َٔدسا
ر آيٚتف إٓ اتِّبٚظف, أَمٚ واهلل مٚ هق بُ دَ , ومٚ تَ [29: مـ أيٜص]وا آَيٚتِفِ ُمَبَٚرٌك فِ

بحٍظ حروؾف, وإوٚظٜ حدوده, حتك إن أحدهؿ فَٔقل: ؿد ؿرأت افَرآن ـِف, ؾام 

 .(2)أشَىٝ مْف حرًؾٚ. وؿد أشَىف واهلل ـِف

 فَرآن, ومـوؿٚل ظبداهلل بـ ادبٚرك: مـ ـٍر بحرف مـ افَرآن ؾَد ـٍر بٚ

 .(2)ؾَد ـٍر ,مـ هبذه افالمؿٚل: ٓ أو

                                                                                                                              

 . الً وٓ تًدي ٚ(  ومل يذـر ؾٔف جرًح 9/432ْػ جمٓقل احلٚل ذـره ابـ أيب حٚتؿ )ـوأبق 

 . أيب حٚتؿ بدون إشْٚد ( وظزاه ٓبـ7/3022ذـره ابـ ـثر ذم تٍسره ) (2)

ي مــ أئّـٜ افتـٚبًغ مـٚت شـْٜ واحلسـ هق احلسـ بـ أيب احلسـ )يسٚر( أبق شـًٔد افبكـ

(222.)  

( 28رؿـؿ ) شظَٔدة افسِػ أصحٚب احلـديٞ»ظثامن افهٚبقين ذم ـتٚبف رواه أبقؤًػ,  (2)

ٓ  ومـ ؿٚل , ٍر ]يًْل[ بٚفَرآناهلل بـ ادبٚرك ؿٚل: مـ ـٍر بحرف مـ افَرآن ؾَد ـظـ ظبد

 أؤمـ هبذا افُالم ؾَد ـٍر.

حمّد بـ ظبداهلل اجلراحل وحئك بـ شقيٜ وظبدافُريؿ افسـُري وظـع افبٚصـٚين مل وذم شْده 

 .أجد ترامجٓؿ
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يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  وروى ظبداهلل بـ إٔٔس ر  اهلل ظْف, ؿٚل: شًّٝ

اًم  -وأصٚر بٔده إػ افنٚم- حيؼ افْٚس كقم افَٔٚمٜ» ًٓ  هُبْ : مٚ   «ظراًة ؽر ُٝ ؿٚل: ؿِ

َد ـام كامًّف مـ  ,فٔس مًٓؿ رء»هُباًم؟ ؿٚل:  ًُ َؿُرَب: ؾْٔٚدهيؿ بهقت كامًّف مـ َب

إٔٚ ادُِؽ  إٔٚ افّدّكٚن  ٓ كْبٌل ٕحد مـ أهؾ اجلْٜ أن كدخؾ اجلْٜ  وأحٌد مـ أهؾ 

افْٚر كىِبف بّيِّٜ  وٓ كْبٌل ٕحد مـ أهؾ افْٚر أن كدخؾ افْٚر  وأحٌد مـ أهؾ 

ًٓ هُباًم؟ «اجلْٜ كىِبف بّيِّٜ  حتك أؿهف مْف . ؿٚفقا: وـٔػ وإٕام ٕٖيت اهلل ظراة ؽر

 .(2)مـ إئّٜ رواه أمحد, ومجٚظٜ .«ٚحلامْٚت وافامٔئٚتب»ؿٚل: 

                                                 

( وظَِـف 970( وافبخٚري ذم إدب ادٍرد برؿؿ )3/495رواه أمحد ذم ادسْد ) ؤًػ,  (2)

مـ  ش232»ص شافًبٚد خِؼ أؾًٚل»وـذا ذم , بهٌٜٔ اجلزمش فٍتحا»مـ ( 2/208ذم اجلٚمع )

وـــذا ذم , بهــٌٜٔ افتّــريض شافٍــتح»مـــ  (23/462) شاجلــٚمع»وذم , شظَٚئـد افســِػ»

وابـ أيب ظٚصؿ ذم  ,( مـ زوائده39( واحلٚرث بـ أشٚمٜ برؿؿ )270-7/269) شافتٚريخ»

ــرؿؿ ) شأحــٚد وادثــٚين»وذم  ,(524رؿــؿ ) شافســْٜ»  شادســتدرك»واحلــٚـؿ ذم  ,(2034ب

ــل ذم  ,(475-4/574( و)2/434-438) ــٍٚت»وافبَٔٓ ــامء وافه ــؿ ) شإش  232رؿ

ــٜ»واخلىٔــٛ افبٌــدادي ذم ا, تًكــ( خم600و ــؿ ) شافرحِ ــؿ  شاجلــٚمع»و ,(32و 32رؿ رؿ

جـٚمع بٔـٚن افًِـؿ »وابــ ظبـد افـز ذم  ,(8588رؿؿ ) شإوشط»وافىزاين ذم  ,(2686)

افقاحـد ذم ترمجٜ افَٚشـؿ بــ ظبد شُتذيٛ افُامل»وادزي ذم  ,(566و 565رؿؿ ) شوؾوِف

 . (356-5/355) شتٌِٔؼ افتًِٔؼ»وابـ حجر ذم  ,(23/293-294)

افقاحد ادُل ظـ ظبد اهلل بـ حمّد بـ ظَٔؾ إٔف شّع جـٚبر بــ ظبـد مـ ضريؼ افَٚشؿ بـ ظبد

 وظـذ آفـف وشـِؿ صـذ اهلل ظِٔـفبٌِْل حديٞ ظـ رجؾ شًّف مــ رشـقل اهلل : اهلل يَقل
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ؾ٘ذا ظبد اهلل , حتك ؿدمٝ ظِٔف افنٚم اصددت ظِٔف رحع ؾنت إفٔف صٓرً  ثؿ اؾٚصسيٝ بًرً 

ؾخـرج يىـٖ . ًٕـؿ: ؿِٝ؟ اهلل: ابـ ظبدجٚبر ظذ افبٚب ؾَٚل: ؿؾ فف: بـ إٔٔس ؾَٚل فِبقاب

 ظِٔـف صذ اهلل مـ رشقل اهلل بٌِْل ظْؽ إٔؽ شًّتف ٚ: حديثً ؾَِٝ, ثقبف ؾٚظتَْْل واظتَْتف

شـًّٝ : ؿـٚل, ذم افَهٚص ؾخنٔٝ أن َتقت أو أمـقت ؿبـؾ أن أشـًّف وظذ آفف وشِؿ

 -افًبـٚد: أو ؿٚل –حيؼ افْٚس يقم افَٔٚمٜ »: يَقل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿرشقل اهلل 

فٔس مًٓؿ رء ثؿ يْٚدهيؿ بهـقت يسـًّف مــ »: ؿٚل؟ ومٚ هبام: ؿِْٚ: ؿٚل شهبام ًٓ ظراة ؽر

ًّف مـ ؿرب إٔٚ ادِؽ إٔٚ افديٚن وٓ يْبٌل ٕحد مـ أهؾ افْٚر أن يدخؾ افْٚر وفف بًد ـام يس

ـ أهؾ اجلْٜ أن يـدخؾ اجلْـٜ ٕحد م وٓ يْبٌل, ظْد أحد مـ أهؾ اجلْٜ حؼ حتك أؿهف مْف

وإٕٚ إٕام ٕٖيت  ؟ـٔػ: ؿِْٚ: ؿٚل. شوٕحد مـ أهؾ افْٚر ظْده حؼ حتك أؿهف مْف حتك افِىّٜ

 . شبٚحلسْٚت وافسٔئٚت»: ؿٚل؟ هبام ًٓ ؽر اةاهلل ظز وجؾ ظر

 . وشُٝ ظِٔف افذهبل, صحٔح اإلشْٚد ومل خيرجٚه: وؿٚل احلٚـؿ

 . إن اإلشْٚد حسـ وؿد اظتود: (2/220) شافٍتح»وؿٚل احلٚؾظ ذم 

 . شافسؽٔٛ وافسهٔٛ»وحسـ إشْٚده ادْذري ذم 

 . ّد ؤًػاهلل بـ حم: وظبد(2/347) شجمّع افزوائد»وؿٚل اهلٔثّل ذم 

. يُتٛ حديثف: وؿٚل أبق حٚتؿ. روى ظْف مجٚظٜ ومل يقثَف مًتز افقاحد ادُلوافَٚشؿ بـ ظبد

وظبد اهلل بـ حمّد بـ ظَٔؾ اختِػ . شُتذيٛ افتٓذيٛ», ـام ذم شافثَٚت»وذـره ابـ حبٚن ذم 

 . , وهق ؤًػذم آحتجٚج بحديثفافًِؿ أهؾ 

( 2746( وَتٚم ذم ؾقائده برؿؿ )256فنٚمٔغ برؿؿ )فِحديٞ صٚهد ظْد افىزاين ذم مسْد ا و

 . مـ افروض افبسٚم بستٔٛ وختريٟ ؾقائد َتٚم

مـ ضريؼ ظثامن بـ شًٔد افهٔداوي ثْٚ افسِٔؿ بـ صٚفح ظـ ابـ ثقبٚن ظـ احلجٚج بـ ديْـٚر 
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إذا تُِؿ اهلل »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصبـ مسًقد ر  اهلل ظْف, أن افْبل وروى ظبداهلل 

. «بٚفقحل شّع صقتف أهؾ افامامء ـجر  افامِامِٜ ظذ افهٍقان  ؾٔخرون ُشّجًدا

 .(2)وذـر احلديٞ

                                                                                                                              

 . ظـ حمّد بـ ادُْدر ظـ جٚبر ؾذـره

 . وتهحػ ظْد افىزاين مـ شِٔؿ إػ شِٔامن وهق خىٖ

 . إشْٚده صٚفح: (2/209) شافٍتح»ؿٚل احلٚؾظ ذم و

وأؿـره احلـٚؾظ ذم . ٓ يًـرف: (2/232) شادٔـزان»ذم وشِٔامن بـ صٚفح ؿٚل افـذهبل : ؿِٝ

 .(3/229) شافِسٚن»

( وذم شـْده ظّـر بــ صـبح افتّّٔـل 33بـرؿؿ ) شافرحِٜ»ظْد اخلىٔٛ ذم  ضريؼ أخرىوفف 

 . افًدوي ـذاب

 . دٕٚ فِىريؼ إوػذم افنقاهد وظُ  ؾٓٚتٚن افىريَٚن ٓ تهِحٚن

 . ؾٚحلديٞ ؤًػ

( حدثْٚ أمحد بـ أيب هيح افرازي وظع بـ 4738رواه أبق داود برؿؿ ) صحٔح بنقاهده, (2)

( حـدثْٚ ظـع بــ احلسـغ بــ 207وابـ خزيّٜ برؿؿ ),بـ مسِؿ احلسغ بـ إبراهٔؿ وظع

وابـ حبـٚن . بـ احلسغ بـ إبراهٔؿ( مـ ضريؼ ظع 669) شافؼيًٜ»وأجري ذم . إبراهٔؿ

 شتٌِٔـؼ افتًِٔـؼ»وابـ حجـر ذم  ,(393-22/392) شافتٚريخ»واخلىٔٛ ذم , (37برؿؿ )

اظتَٚد أهؾ  أصقلذح  »وافالفُٚئل ذم , ( مـ ضريؼ ظع بـ احلسغ بـ إصُٚب5/354)

ّد ( مـ ضريؼ ظع بـ احلسغ بـ إصُٚب واحلسـ بـ حم548-547برؿؿ ) ش افسْٜ واجلامظٜ

( مـ ضريؼ ظع بـ احلسـغ 434و433رؿؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم , بـ افهبٚح

مًٚويـٜ حـدثْٚ  وظع بــ مسـِؿ ـِٓـؿ ظــ أيب, بـ احلسغ بـ إبراهٔؿ وظع, بـ إصُٚب
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صـذ ؿٚل رشـقل اهلل : ظـ ظبد اهلل ؿٚل-وهق ابـ صبٔح أبق افوحك  –إظّش ظـ مسِؿ 

إذا تُِؿ اهلل بٚفقحل شّع أهؾ افسامء صِهِٜ ـجر افسِسِٜ ظذ » اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ:

حتك إذا جٚءهؿ جزيـؾ ؾـزع ظــ , زيؾافهٍٚ ؾٔهًَقن ؾال يزافقن ـذفؽ حتك يٖتٔٓؿ ج

 .شاحلؼ احلؼ: ؾَٔقفقن, احلؼ: ؾَٔقل؟ يٚ جزيؾ مٚذا ؿٚل ربؽ: ؾَٔقفقن: ؿِقهبؿ ؿٚل

ريؼ إوػ ؾرووه ظـ إظّش ظــ مسـِؿ بــ ورواه مجٚظٜ آخرون ؾخٚفٍقا أبٚ مًٚويٜ ذم افى

 : وهؿ ٚبٔح ظـ منوق ظـ ظبداهلل مقؿقؾً ص

ظَٚئـد »مــ  (293)ص شخِؼ أؾًٚل افًبـٚد»حٍص بـ ؽٔٚث ظْد افبخٚري ذم . محزةأبق -2

 ش.افسِػ

 شافـرد ظـذ اجلّٓٔـٜ»وافـدارمل ذم  ,(209صًبٜ بـ احلجـٚج ظْـد ابــ خزيّـٜ رؿـؿ ) -2 

 . (549رؿؿ ) شو اجلامظٜذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ»وافالفُٚئل ذم , (79)ص

 . (537اهلل بـ أمحد رؿؿ )فًبد شافسْٜ»و ,(220ابـ ّٕر ظْد ابـ خزيّٜ رؿؿ )-3

 . (227رؿؿ ) افهالة( وحمّد بـ ٕك ذم تًئؿ ؿدر 222وـٔع ظْد ابـ خزيّٜ رؿؿ )-4

 . (244رؿؿ ) شافًيّٜ»شٍٔٚن افثقري ظْد أيب افنٔخ ذم ـتٚب -5

 . (537فًبد اهلل بـ أمحد رؿؿ ) شافسْٜ»جرير بـ ظبد احلّٔد ذم -6

 . (536فًبد اهلل بـ أمحد رؿؿ ) شافسْٜ»ظبد افرمحـ بـ حمّد ادحٚريب ذم -7

( 208( وابـ خزيّٜ بـرؿؿ )537برؿؿ ) شافسْٜ»أبق مًٚويٜ ٍٕسف رواه ظبد اهلل بـ أمحد ذم -8

 . (432رؿؿ ) شإشامء وافهٍٚت»وافبَٔٓل ذم 

ؾـٚفراجح ذم حـديٞ ابــ , أرجـح بـال صـؽ ٚمقؿقؾً  ؾرووه افرضيرؾٚفذيـ خٚفٍقا أبٚ مًٚويٜ 

 شافتٚريخ»وؿٚل اخلىٔٛ ذم  ,ٚ( مقؿقؾً 23/460فبخٚري ذم جٚمًف )وظَِف ا, مسًقد افقؿػ

ٚبًف ظذ رؾًف أمحد بــ أيب وتٚ, هُذا رواه ابـ إصُٚب ظـ أيب مًٚويٜ مرؾقظً : (22/393)
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ًً , د اجلقهرئوإبراهٔؿ بـ شً, افرازي ٟهي ظـ أيب مًٚويـٜ  ٚوظع بـ مسِؿ افىقد مجٔ

 . ا هـ. وهق ادحٍقظ مـ حديثف ٚورواه أصحٚب أيب مًٚويٜ ظْف مقؿقؾً . وهق ؽريٛ

 . (اهـوادقؿقف هق ادحٍقظ):( وؿٚل243-5/242) شافًِؾ»وذـره افدارؿىْل ذم 

: ( ظـ أيب هريرة ر  اهلل ظْف ؿـٚل4800ذم صحٔح افبخٚري برؿؿ ) ضريؼ أخرى وفِحديٞ

ء رضبـٝ ادالئُـٜ إذا ؿٙ اهلل إمر ذم افسام»صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: ؿٚل رشقل اهلل 

مـٚذا ؿـٚل : فَقفف ـٖٕف شِسِٜ ظذ صٍقان ؾـ٘ذا ؾـزع ظــ ؿِـقهبؿ ؿـٚفقا ٚبٖجْحتٓٚ خوًًٕٚ 

 . شاحلؼ وهق افًع افُبر: ؿٚفقا فِذي ؿٚل؟ ربُؿ

 : ( ظَٛ احلدي684ٞ-8/683): ؿٚل احلٚؾظ

)صِهـِٜ  أي افَقل ادسّقع )شِسِٜ ظذ صٍقان( هق مثـؾ ؿقفـف بـدء افـقحل شـٖٕف»: ؿقفف

وؿد روى ابـ مردويف مـ حديٞ ابـ مسًقد , ـهِهِٜ اجلرس( وهق صقت ادِؽ بٚفقحل

إذا تُِؿ اهلل بٚفقحل يسّع أهؾ افسامء صِهِٜ ـهِهـِٜ افسِسـِٜ ظـذ افهـٍقان »رؾًف 

وأصِف ظْد أيب داود وؽره  شأيٜ... حتك إذا ؾزع: زظقن ويرون إٔف مـ أمر افسٚظٜ وؿرأؾٍٔ

افهِهـِٜ »: إن صٚء اهلل تًٚػ ؿـٚل اخلىـٚيب ٚ, ويٖيت ذم ـتٚب افتقحٔدوظَِف ادهْػ مقؿقؾً 

وأراد أن افتنـبٔف ذم  صقت احلديـد إذا حتـرك وتـداخؾ وــٖن افروايـٜ وؿًـٝ فـف بٚفهـٚد

ؾٚفذي ذم بدء افقحل هذا وافذي هْٚ جر افسِسِٜ مـ احلديـد ظـذ , واحدادقوًغ بًّْك 

  اهـش. افهٍقان افذي هق احلجر إمِس يُقن افهقت افْٚصئ ظْٓام شقاء

ؿٚل : ( ظـ أيب شًٔد اخلدري ر  اهلل ظْف ؿٚل7483و 4742برؿؿ ) شصحٔح افبخٚري»وذم 

ؾْٔـٚدى . فبٔـؽ وشـًديؽ: ؾَٔـقل, آدميَقل اهلل يـٚ »صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: افْبل 

 . ش.. إػ افْٚر ٚإن اهلل يٖمرك أن خترج مـ ذريتؽ بًثً : بهقٍت 

 . ( بدون ذـر فٍيف افهقت222برؿؿ ) شصحٔح مسِؿ»واحلديٞ ذم 
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بٚضٌؾ, وحمٚل, ؿٚل  جوؿقل افَٚئؾ بٖن احلرف وافهقت ٓ يُقن إٓ مـ خمٚر

ـْ َمِزيدٍ  ﴿: ظز وجؾاهلل  قُل َهْؾ ِم َُ ْساَؿ َهِؾ اْمَتأْلِت َوَت َٓ قُل جِلَ َُ َٕ  [.30ق:]َيْقَم 

َْْٔٚ ﴿إخبًٚرا ظـ افسامء وإرض أهنام:  ظز وجؾوـذفؽ ؿٚل  َؿَٚفَتٚ َأَت

ًِغَ   , ؾحهؾ افَقل مـ ؽر خمٚرج, وٓ أدوات. [22ؾهِٝ: مـ أيٜ]َضِٚئ

سِاُّف افذراع ادسّقمٜ ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  وروي ظـ  .(2)إٔف ـ

                                                 

ومــ ضريَـف افبَٔٓـل ذم  ,(4520داود بـرؿؿ )وأبق ,(69افدارمل برؿؿ )صحٔح, رواه  (2)

ـٚن جٚبر بـ ظبد : صًٔٛ بـ أيب محزة ظـ افزهري ؿٚلمـ ضريؼ  (4/262) شدٓئؾ افْبقة»

أن هيقديٜ مـ أهؾ خٔز شّٝ صٚة مهِٜٔ ثـؿ أهـدُتٚ إػ افْبـل  :اهلل ر  اهلل ظْٓام حيدث

افذراع ؾٖــؾ مْٓـٚ  صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿؾٖخذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, 

ارؾًـقا »صذ اهلل ظِٔـف وظـذ آفـف وشـِؿ: ل ثؿ ؿٚل هلؿ افْب, وأـؾ افرهط مـ أصحٚبف مًف

: إػ افٔٓقديـٜ ؾـدظٚهٚ ؾَـٚل هلـٚ صذ اهلل ظِٔف وظـذ آفـف وشـِؿوأرشؾ افْبل  ش.. أيديُؿ

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: ؾَٚل افْبل ؟ مـ أخزك. ًٕؿ: ؾَٚفٝ؟ شأشّّٝ هذه افنٚة»

 . ش... ًٕؿ: ؾَٚفٝ. أخزتْل هذه ذم يدي فِذراع»

حتٍـٜ »د مَْىع بغ افزهري وجٚبر ؾٕ٘ف مل يسّع مْف ؿٚفـف شـٍٔٚن بــ ظْٔٔـٜ ــام ذم وهذا إشْٚ

 . (287 )ص شافتحهٔؾ

( مــ ضريـؼ مًّـر ظــ 262-4/260اه افبَٔٓل ذم افدٓئؾ )وواختِػ ظذ افزهري ؾٔف ؾر

 اًل. افزهري ظـ ظبد افرمحـ بـ ـًٛ بـ مٚفؽ مرش

 . اهلليُقن ظبدافرمحـ محِف ظـ جٚبر بـ ظبد, وحيتّؾ أن هذا مرشؾ: (4/262وؿٚل افبَٔٓل )

يؼ ابـ أيب ذئٛ ظـ افزهـري ( مـ ضر237برؿؿ 29/70) شافُبر»وفف ضريؼ ظْد افىزاين ذم 
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 .افرمحـ بـ ـًٛ ظـ أبٔف ؾذـر فُـ ذم شْدهٚ أمحد بـ بُر افبٚفز ؤًػظـ ظبد

مــ  الً ي مرشـ( مـ ضريؼ مقشك بـ ظَبٜ ظـ افزهر4/263وفف ضريؼ أخرى ظْد افبَٔٓل )

 . ؿقفف

يـٜ حـديٞ جـٚبر( وروايٜ صًٔٛ بـ أيب محزة أرجح ٕٕف مـ أثبٝ افْٚس ذم افزهري )أي روا

 . (8/46) شافسْـ»رواه افبَٔٓل ذم . يقٕس ظـ افزهري مثِف صًًٔبٚٓشٔام وؿد تٚبع 

بـ  ( مـ ضريؼ ظثامن4/260) شافدٓئؾ»وفف ضريؼ أخرى ظـ جٚبر مقصقفٜ ظْد افبَٔٓل ذم 

 . ِٜ ظـ ظبد ادِؽ بـ أيب ٕرضة ظـ أبٔف ظـ جٚبر ؾذـرهجب

 . وذم شْدهٚ خِػ بـ ظبد افًزيز بـ ظثامن جمٓقل احلٚل

 . وحمّد بـ رزام ادروزي مل أجد فف ترمجٜ

 . وافهقاب ظثامن بـ جبِٜ ـام ذم افتٓذيٛ, وظْد افبَٔٓل ظثامن بـ أيب جبِٜ وهق خىٖ

( مـ ضريؼ أيب ظتـٚب 2424ـام ذم ـنػ إشتٚر برؿؿ )واختِػ ظذ ظبد ادِؽ ؾرواه افبزار 

 . شٓؾ بـ محٚد ظـ ظبد ادِؽ بـ أيب ٕرضة ظـ أبٔف ظـ أيب شًٔد ؾذـره

 . ٓ ًِّٕف يروى ظـ أيب شًٔد إٓ مـ هذا افقجف: وؿٚل افبزار

 . وتهحػ ظْد افبزار مـ أيب ظتٚب إػ أيب ؽٔٚث وافهقاب أبق ظتٚب ـام ذم افتٓذيٛ

فُــ ضريـؼ , وشٓؾ صدوق, ؾًثامن ثَٜ, جبِٜ أرجح مـ أيب ظتٚب شٓؾ بـ محٚد وظثامن بـ

 . ؾٚفراجح ضريؼ شٓؾ إٔف مـ حديٞ أيب شًٔد وهق حسـ فذاتف, ظثامن ؤًٍٜ ـام تَدم

( مـ ضريؼ مبـٚرك 2423مـ حديٞ إٔس رواه افبزار ـام ذم ـنػ إشتٚر برؿؿ ) ٚوجٚء أيًو 

 . ومبٚرك يدفس ويسقى مع ـقٕف حسـ احلديٞ, بـ ؾوٚفٜ ظـ احلسـ ظـ إٔس ؾذـره

داود بـرؿؿ وأبق ,(68رواه افدارمل برؿؿ ) ,افرمحـاًل مـ مراشٔؾ أيب شِّٜ بـ ظبدمرش وجٚء

(4522). 
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سِاَؿ ظِٔف احلجر سِاّٝ ظِٔف افنجرة(2)وصحسا إٔف ش  .(2), وش

 [اإلمياٌ تانقضاء وانقدر]

وأمجع أئّٜ افسِػ مـ أهؾ اإلشالم ظذ اإليامن بٚفَدر خره وذه, حِقه 

جيري خر ومره, ؿِِٔف وـثره, بَوٚء اهلل وؿدره, ٓ يُقن رء إٓ ب٘رادتف, وٓ 

وذ إٓ بّنٔئتف, خِؼ مـ صٚء فِسًٚدة, واشتًِّف هبٚ ؾواًل, وخِؼ مـ أراد 

, ؾٓق ِهٌّ  ًٓ َُٖل  ﴿اشتٖثر بف, وظٌِؿ  حجبف ظـ خَِف,  فِنَٚء, واشتًِّف بف ظد ٓ ُيْس

َُٖفقنَ  ُؾ َوُهْؿ ُيْس ًَ ٍْ دْ وَ ﴿: ظز وجؾؿٚل اهلل  ,[23ٕبٔٚء:إ]َظامسا َي ََ ْسا  َف َٓ ٚ جِلَ َٕ ثِرً َذَرْأ ـَ  اَؿ 

ّـِ َواإْلِ  ـَ اجْلِ ـُ ﴿, وؿٚل تًٚػ: [279ٕظراف: مـ أيٜ]إْسِ ِم  َْْٚٔ َت َٔ ٍس  ؾَوَفْق ِصْئَْٚ  ٍْ َٕ

                                                                                                                              

 . ؾٚحلديٞ صحٔح

 . ظـ إٔس( 2290برؿؿ ) ( ومسِؿ2627أصؾ ؿهٜ افسؿ ذم افبخٚري برؿؿ )أن ظذ 

 .س ؾٔٓام ؿهٜ تُِؿ افذراع( وف5777ٔوظْد افبخٚري ظـ أيب هريرة برؿؿ )

َرَة َؿَٚل ( 2277رواه مسِؿ برؿؿ ) (2) ُّ ـِ َش ـْ َجٚبِِر ْب ْٔـِف َوَشـ اهللُ ذَص  اهللَِؿَٚل َرُشقُل : َظ َِ : ؿَ َِظ

« َٜ سُا َّ َْظِرُف َحَجًرا بِ َٕ َٞ , إيِنِّ  ًَ ُؿ َظَعسا َؿْبَؾ َأْن ُأْب ِِّ َٚن ُيَس َْظِرُؾُف أنَ , ـَ َٕ  . شإيِنِّ 

 ( مـ حديٞ ظع, وؿٚل : ؽريٛ .3626جًدا .رواه افسمذي برؿؿ )ؤًػ  (2)

وذم شْده ظبٚد بـ أيب يزيد افُقذم جمٓقل ظغ , وافقفٔد بـ ظبد اهلل بـ أيب ثقر اهلّداين ادرهبل 

 افُقذم ؤًػ جدًا,  وؿٚل ابـ ّٕر : ـذاب .ؾٚحلديٞ ؤًػ جدًا.
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ِس  ِٜ َوافْسٚا ْسا ـَ اجْلِ ْساَؿ ِم َٓ َْمأَلَنسا َج َٕ ْقُل ِمِّْل  ََ ـْ َحؼسا اْف
ُهَداَهٚ َوَفُِ

ًِغَ  ـُ  ﴿: ظز وجؾ وؿٚل, [23افسجدة:]َأمْجَ  ٚ سٕا َدرٍ  ؾإِ ََ َُْٚه بِ َْ َِ  َخ
ٍ
ء  .[49افَّر:]َرْ

وروى ظع بـ أيب ضٚفٛ ر  اهلل ظْف ؿٚل: ـْسٚا ذم جْٚزة ذم بَٔع افٌرؿد, ؾٖتٕٚٚ 

سُاس وجًؾ يُْٝ , ؾًَد وؿًدٕٚ حقفف, ومًف خمكةملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  , ؾْ

تٛ مًَده مـ اجلْٜ»بّخكتف, ثؿ ؿٚل:  ـُ ومًَده مـ   مٚ مُْؿ مـ أحد إٓ ؿد 

اظِّقا  ؾُؾٌّ مٔرٌس دٚ »: يٚ رشقل اهلل, أؾال ٕتُؾ ظذ ـتبٕٚٚ؟ ؾَٚل: ؾَٚفقا  «افْٚر

خِؼ فف  أمٚ مـ ـٚن مـ أهؾ افامًٚدة ؾٔٔرس فًّؾ أهؾ افامًٚدة  وأمٚ مـ ـٚن مـ 

ٚ﴿ »ثؿ ؿرأ: ,«أهؾ افنَٚوة ؾٔٔرس فًّؾ أهؾ افنَٚء َٖمسا ـْ  َؾ ك َأْظَىك َم ََ  * َواتسا

َق  هُ ؾَ  * بِٚحْلُْسَْك َوَصدسا ُ َٔنِّ ى َسُْ ُْٔنَ ِْ
 أيٜ.[7-5]افِٔؾ: ش(2)﴾ فِ

, وهق ملسو هيلع هللا ىلصوروى ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف ؿٚل: حدثْٚ رشقل اهلل 

  (2) ٜ[ٕىٍ]جيتّع   بىـ أمف أربًغ كقًمٚ أحدـؿ خِؼ أن » :افهٚدق ادهدوق

                                                 

 (, وهذا فٍيف.2647ؿ )(, ومسِؿ برؿ4947, 2362رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

(, وافىحٚوي 37)برؿؿ هذه افٍِيٜ فٔسٝ ذم افهحٔحغ, وؿد رواهٚ ابـ وهٛ ذم افَدر  (2)

( مــ 2/482, واإلشـامظٔع ذم مًجّـف )(3870بـرؿؿ 9/485)ذم ذح منُؾ أثـٚر 

 ضريؼ جرير بـ حٚزم ظـ إظّش ظـ زيد بـ وهٛ ظـ ابـ مسًقد ؾذـره.

 احلـديٞ هذا روى ,إظّش ظـ حٚزم بـ جرير ظـ ٚؽريبً  فٔس إشْٚد وهذا ابـ وهٛ: وؿٚل

 احلذاء, وخٚفد مًٚويٜ, بـ وزهر وادسًقدي, وافثقري, صًبٜ,:  مْٓؿ مجٚظٜ إظّش ظـ

 ظبـد بــ وجريـر افرضـير, مًٚويٜ وأبق زائدة, أيب بـ زـريٚ بـ وحئك احلْٚط, صٓٚب وأبق
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 بـ وظّرو رزيؼ, بـ وظامر ظْٜٔٔ, بـ ٚنوشٍٔ يقٕس, بـ وظٔسك أظغ, بـ ومقشك احلّٔد,

 جـٚبر بــ وحمّـد زيـٚد, بــ افقاحد وظبد داود, بـ اهلل وظبد اجلراح, بـ ووـٔع ؿٔس, أيب

 فُٔـقن ذـرٕٚه مٚ بقء ذفؽ مـ وأتْٔٚ افنٔقخ, مـ وؽرهؿ افهِٝ, بـ وشًد افسحّٔل,

 ًً  .اهـ حٚزم بـ جلرير ٚتب

بـرؿؿ 2/242(, وافنٚر ذم مسـْده )42َدر برؿؿ )ظْد  ابـ وهٛ ذم افجلرير  صًبٜ ومتٚبًٜ

682.) 

 (.2688ذم مسْد ابـ اجلًد برؿؿ )زهر  ومتٚبًٜ    

( مـ ضريؼ ؾىر 683برؿؿ 243-2/24افنٚر )(, و2/480اإلشامظٔع ذم مًجّف )ورواه   

 بـ خٍِٜٔ ظـ شِّٜ بـ ـٓٔؾ ظـ زيد بـ وهٛ ظـ ابـ مسًقد ؾذـره.

 .        ظـ إظّش افذيـ ذـروهٚ وهذه متٚبًٜ ؿٚسة فِرواة

  (, وافىـزاين ذم ادًجـؿ892بـرؿؿ540-3/539فسـْٜ)ااخلـالل ذم ظْـد  وفف ضريؼ أخرى

( مـ ضريؼ صـٔخ اخلالل)احلســ بــ ظرؾـٜ( ظــ أيب حذيٍـٜ 442برؿؿ 2/269افهٌر)

افْٓدي مقشك بـ مسًقد ظـ اهلٔثؿ بـ اجلٓؿ ظـ ظٚصؿ بـ هبدفٜ ظــ أيب وائـؾ ظــ ابــ 

 د ؾذـره.مسًق

 (: مل أر ذم حديثف مُروًهـٚ. اهــ9/83ؾ)واهلٔثؿ بـ اجلٓؿ ؿٚل أبق حٚتؿ ـام ذم اجلرح وافتًدي

  وبَٜٔ رجٚفف مًروؾقن.

ظـ إٔس بـ مٚفؽ ر  اهلل ظْـف  (2646(, ومسِؿ برؿؿ)6595وذم صحٔح افبخٚري برؿؿ )

ًُ  »:وشِؿ ؿٚلوظذ آفف ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف   ,أي رب ٕىٍٜ :ؾَٔقل ,ٚوـؾ اهلل بٚفرحؿ مِ

 ؟أي رب أذــر أم إٔثـك: ؿـٚل ,ؾ٘ذا أراد اهلل أن يَيض خَِٓٚ ,أي رب موٌٜ ,أي رب ظَِٜ

, وذم صحٔح مسِؿ برؿؿ شؾُٔتٛ ـذفؽ ذم بىـ أمف ؟ؾام إجؾ ؟ؾام افرزق ؟أصَل أم شًٔد
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ٚ بٖر ثؿ ًُ بع كُقن ظَِٜ مثؾ ذفؽ  ثؿ كُقن موٌٜ مثؾ ذفؽ  ثؿ كبًٞ اهلل إفٔف مِ

إن   ـِامت  كُتٛ رزؿف  وأجِف  وظِّف  وصَل أو شًٔد  ؾقافذي ٓ إفف ؽره

ؾٔامبؼ ظِٔف   بًّؾ أهؾ اجلْٜ حتك ٓ كُقن بْٔف وبْٔٓٚ إٓ ذراع ًّؾـؿ فٔدأح

افُتٚب ؾًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْٚر ؾٔدخِٓٚ  وإّن أحدـؿ فًّٔؾ بًّؾ أهؾ افْٚر حتك 

ٔف افُتٚب ؾًّٔؾ بًّؾ أهؾ اجلْٜ ؾٔامبؼ ظِ  مٚ كُقن بْٔف وبْٔٓٚ إٓ ذراع

 .(2)«ؾٔدخِٓٚ

, (2)مسِؿ ذم افهحٔح وذم حديٞ ظّر بـ اخلىٚب ر  اهلل ظْف افذي رواه

, أن جزيؾ ظِٔف افسالم ؿٚل فِْبل (2), وؽراٚ مـ إئّٜ(2)وأبق داود ذم افسْـ

                                                                                                                              

ادِؽ  يدخؾ »:وشِؿ ؿٚلوظذ آفف ظـ حذيٍٜ بـ أشٔد يبِغ بف افْبل صذ اهلل ظِٔف ( 2644)

 احلديٞ....ش ظذ افْىٍٜ بًد مٚ تستَر ذم افرحؿ بٖربًغ أو رمسٜ وأربًغ فِٜٔ

َْٚ اإْل وذم افَرآن مٚ يدل ظذ ذفؽ, ؿٚل اهلل تًٚػ:﴿  َْ َِ ْد َخ ََ ـْ ضِـغٍ َوَف  ِمـ
ٍٜ ـْ ُشالَف َسَٚن ِم ُثـؿسا *  ْٕ

ًٜ ذِم َؿَراٍر َمُِغٍ  ٍَ ْى ُٕ َُْٚه  ِْ ًَ ٍَ *  َج َْٚ افُْْى َْ َِ َٜ ُثؿسا َخ ٌَ َْـٚ اْدُْوـ َْ َِ ًٜ َؾَخ ٌَ َٜ ُمْوـ ـ ََ َِ ًَ َْـٚ اْف َْ َِ ًٜ َؾَخ ََ َِ َٜ َظ

ًٚ آَخَر َؾَتَبَٚرَك  َ ِْ ُٚه َخ َٕ ْٖ َن ْٕ َيَٚم حَلاًْم ُثؿسا َأ
ًِ ٚ اْف َٕ َسْق َُ ًٚ َؾ َِغَ اهللُ ِظَيٚم ـُ اخْلَٚفِ -22ادٗمْـقن:] ﴾َأْحَس

24].  

ٚ تبَك ذم افرحؿ أربًغ فِٜٔ ٕىٍٜ, ثـؿ وهذا ٓ ُيًٚرض أهنٚ تْزل ذم افرحؿ ٕىٍٜ, ؾًّْٚه أهن 

 (. 22/480(, وافٍتح )2/297تهر بًد ذفؽ ظَِٜ, ثؿ موٌٜ. وإير افْٓٚيٜ )

 (.2643(, ومسِؿ برؿؿ )7454(, 6594رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 .(8برؿؿ ) رواه مسِؿ ذم صحٔحف (2)
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  أن تٗمـ بٚهلل ومالةُتف  وـتبف  ورشِف  وافٔقم أخر»: مٚ اإليامن؟ ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص

وؾٔف مـ  .شًٕؿ »ؿٚل: ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ ؾَد آمْٝ؟ ؿٚل: .«وافَدر خره ويه

 إدفٜ مٚ فق اشتَهْٔٚه ٕدى إػ اإلمالل.

                                                                                                                              

 .(4695رؿؿ )رواه أبق داود ب (2)

وابـ , (8/97وافْسٚئل ), (2620وافسمذي برؿؿ ), (2/5252)ش ادسْد»أمحد ذم رواه  (2)

: ؿـٚل؟ ؿٚل ؾ٘ذا ؾًِـٝ ؾَـد آمْـٝ »: وفٔس ظْدهؿ ؿقفف, ( وؽرهؿ أيًو52ٚمٚجف برؿؿ )

 . شًٕؿ

 . شمـ اهلل»: ( وفٔس ظْده ؿقفف24و23برؿؿ ) مْدهوهل ظْد ابـ 
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 ]اإلصزاء واملعزاج[

ُأهي بف إػ  ملسو هيلع هللا ىلصوأمجع افَٚئِقن بٕٚخبٚر, وادٗمْقن بٚٔثٚر أن رشقل اهلل 

ادسجد احلرام إػ  ؾقق شبع شاموات, ثؿ إػ شدرة ادْتٓك, ُأهي بف فٔاًل مـ

ٚمسجد بٔٝ ادَدس, ثؿ ُظِرج بف إػ افسامء بجسده وروحف  :ادسجد إؿل ًً , مجٔ

اإلهاء ذم فِٜٔ وادًراج ذم  ثؿ ظٚد مـ فِٔتف إػ مُٜ ؿبؾ افهبح, ومـ ؿٚل: إن

 فِٜٔ, ؾَد ؽِط, ومـ ؿٚل: إٕف مْٚم, وإٕف مل ين بجسده ؾَد ـٍر.

ـَ ادَْْسِجِد احْلََراِم إَِػ فا ُشْبَحٚنَ ﴿: اهلل ظز وجؾؿٚل  ْٔاًل ِم ْبِدِه َف ًَ ى بِ ِذي َأْهَ

َْؿَل ا ْٕ َْٚ َحْقَففُ فادَْْسِجِد ا ـْ  .[2هاء: مـ أيٜاإل]ِذي َبَٚر

, ومٚفؽ بـ (2), وإٔس بـ مٚفؽ(2)أبق ذر ملسو هيلع هللا ىلصظـ افْبل  وروى ؿهٜ اإلهاء

, ـِٓٚ صحٚح, هؿ, وؽر(5)وصداد بـ أوس ,(4)بـ ظبداهلل, وجٚبر (3)صًهًٜ

 مَبقفٜ, مرؤٜ ظْد أهؾ افَْؾ,

                                                 

 (.263(, ومسِؿ)349رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 (.262, ومسِؿ ) (7527رواه افبخٚري ) (2)

 (.264(, ومسِؿ )3887رواه افبخٚري ) (3)

 (, ظـ جٚبر, ؾذـره.270(, ومسِؿ برؿؿ )3886رواه افبخٚري برؿؿ ) (4)

(, 7242/برؿؿ 7(, وافىزاين ذم افُبر )3484/برؿؿ 8ؤًػ, رواه افبزار ذم مسْده ) (5)
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َحِٚح   ٌٜ ذم افهِّ َج خُمَرسا
(2). 

 [عز وجم نزته ملسو هيلع هللا ىلصاننيب  رؤٌة]

ف  دْ ﴿: ظز وجؾ, ـام ؿٚل ظز وجؾوإٔف رأى ربسا ََ ًٜ  َرَآهُ  َوَف ْزَف  ِشْدَرةِ  ِظْْدَ  * ُأْخَرى َٕ

ك َٓ  .[24-23]افْجؿ:﴾ادَُْْْت

يْٚ ظْف: , ؾٕ٘ف مٖثقر ظز وجؾرأى ربساف  ملسو هيلع هللا ىلصوأن افْبل  ؿٚل اإلمٚم أمحد ؾٔام ُروِّ

 (3)ظـ ابـ ظبٚس. ظُرمٜ(2)]ظـ[ؿتٚدة , صحٔح, رواه ملسو هيلع هللا ىلصظـ افْبل 

                                                                                                                              

(, وأبـق 357-2/355ة )(, وافبَٔٓل ذم دٓئؾ افْبـق289 4/ برؿؿ3وذم مسْد افنٚمٔغ )

(, وذم شْده إشحٚق بــ 3/22إشامظٔؾ حمّد بـ إشامظٔؾ افسمذي ـام ذم تٍسر ابـ ـثر )

 إبراهٔؿ بـ افًالء احلّيص بـ زبرق, ؤًٌػ.

 ؾحديٞ صداد ؤًػ, وؿد صح ظـ ؽره.

فٔس بهحٔح أن إحٚديٞ افتل أصٚر إفٔٓٚ ادهْػ ـِٓٚ خمرجٜ ذم افهـحٚح, وٓ ـِٓـٚ  (2)

ٔحٜ: ـام رأيٝ حديٞ صـداد بــ أوس, فُــ أحٚديـٞ اإلهاء ذم اجلِّـٜ صـحٚح, صح

 وخمرجٜ ذم افهحٚح, وؽرهٚ.

 .شٚؿىٜ مـ ادىبقع, وافهقاب إثبُٚتٚ ـام ذم مهٚدر ختريٟ احلديٞ شظـ »ـِّٜ  (2)

ًٔٚ:ظـ  صحٔح ,وؿد جٚء (3)  شتٜ ظؼ صحٚب

 : َٚنيوفف ضر, اَم ر  اهلل ظْٓحديٞ ابـ ظبٚس  -2

وابـ أيب , (2267ش )افسْٜ»ووفده ظبداهلل ذم , (290و2/285ش )ادسْد»رواه أمحد ذم : وػإ
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بـرؿؿ ش ذح أصـقل اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ»وافالفُـٚئل ذم , (440برؿؿ )ش افسْٜ»ظٚصؿ ذم 

, (2033برؿؿ )ش افؼيًٜ»وأجري ذم , (2/677وابـ ظدي ذم افُٚمؾ ), (897-899)

 (2528برؿؿ )ش تْٚهٜٔافًِؾ اد»وابـ اجلقزي ذم 

صذ اهلل ظِٔف ؿٚل رشقل اهلل : مـ ضريؼ محٚد بـ شِّٜ ظـ ؿتٚدة ظـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس ؿٚل

 . شرأيٝ ريب تبٚرك وتًٚػ»وظذ آفف وشِؿ: 

إٕـف خيىـئ ذم ش افتّٔٔز»ورجٚفف ثَٚت, إٓ أن محٚد بـ شِّٜ تٌر بآخرة, وؿٚل اإلمٚم مسِؿ ذم 

 (.2/508)ٓبـ رجٛ ش افسمذيذح ظِؾ » حديٞ ؿتٚدة ـثًرا. ـام ذم

وظبـدافرزاق ذم , (682بـرؿؿ )ش ادْتخـٛ»وظبد بــ محٔـد ذم , (2/368رواه أمحد ): افثٕٜٚٔ

وابـ , (92برؿؿ )ش افرد ظذ مـ يَقل افَرآن خمِقق»وابـ افْجٚد ذم , (2/269ش )افتٍسر»

وابـــ خزيّــٜ ذم , (3233وافسمــذي بــرؿؿ ), (24بــرؿؿ )ش افًِــؾ ادتْٚهٔــٜ»اجلــقزي ذم 

 (320برؿؿ )ش افتقحٔد»

اَم ظــ ر  اهلل ظـْٓمـ ضريؼ ظبدافرزاق ظـ مًّر ظـ أيقب ظـ أيب ؿالبٜ ظـ ابــ ظبـٚس 

 . ؾذـره.. ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿافْبل 

ش حتٍٜ افتحهٔؾ»ـام ذم , ظبداهلل بـ زيد اجلرمل روايتف ظـ ابـ ظبٚس مرشِٜ: وهق, وأبقؿالبٜ

 . شصٚبٜاإل»و

وافسمـذي بـرؿؿ , (76وابـ افْجٚد برؿؿ ), (469برؿؿ )ش افسْٜ»فُـ رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم 

 (268وأبقيًذ ادقصع برؿؿ ), (3234)

 . ؾذـره.. مـ ضريؼ ؿتٚدة ظـ أيب ؿالبٜ ظـ خٚفد بـ افِجالج ظـ ابـ ظبٚس

 . شالبٜـأيب »إػ ش أبقؿالبٜ»وتهحػ ظْد ابـ أيب ظٚصؿ 

( ؾرواه ظـ أيقب ظـ 2040برؿؿ )ش افؼيًٜ»ؿتٚدة ظبٚد بـ مْهقر ظْد أجري ذم وؿد تٚبع 
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 . ؾذـره.. أن ابـ ظبٚس حدثف: أيب ؿالبٜ ظـ خٚفد بـ افِجالج

, ؾرواه مًّر ب٘شَٚط خٚفد بــ افِجـالج, ؾٔتحهؾ مـ هذا إٔف روى ظـ أيقب ظـ افقجٓغ

 . ورواه ظبٚد بـ مْهقر ب٘ثبٚتف

حتٍـٜ »وــذا ذم , (4/272ش )اإلصـٚبٜ»ــام ذم , محد إن ؿتـٚدة أخىـٖ ؾٔـفؿد ؿٚل اإلمٚم أفُـ 

 . (4/383ش )إذاف

, روى ظـ ابـ ظبٚس ؾـٔام ؿٔـؾ: ( ذم ترمجٜ خٚفد3/205ش )ُتذيٛ افتٓذيٛ»وؿٚل احلٚؾظ ذم 

 اهـ. وادحٍقظ ظـ ظبدافرمحـ بـ ظٚئش احلرضمل

 : ـ افِجالجوؿٚل افسمذي بًد ذـر حديٞ ؿتٚدة ظـ أيب ؿالبٜ خٚفد ب

 . هذا حديٞ حسـ ؽريٛ مـ هذا افقجف 

( ورجـح ذم هـذه افىريـؼ أهنـٚ مــ روايـٜ 2/20ٓبْـف )ش افًِـؾ»ذم  ــام وؿد أظِف أبقحٚتؿ

اًل. ؾٕٚوػ مـ ضريَل حـديٞ ابــ ظبـٚس وـًٍٜٔ, وأخـرى ظبدافرمحـ بـ ظٚئش مرش

 مًِٜ.

 ر  اهلل ظْف: مًٚذ بـ جبؾ  -2

, (74بـرؿؿ )ش افـرد ظـذ مــ يَـقل افَـرآن خمِـقق»افْجـٚد ذم وابـ  ,(5/243رواه أمحد )

, ( خمتًكـا896-2/895ش )افًِـؾ افُبـر»ذم رواه و, (3235برؿؿ ) ذم افسْـ وافسمذي

 230و 222بـرؿؿ )ش افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (542-2/540ش )افتقحٔد»وابـ خزيّٜ ذم 

, (23بـرؿؿ )ش افًِـؾ»ي ذم وابــ اجلـقز, (226/رؿؿ20ش )افُبر»وافىزاين ذم , (232و

 (6/2344ش )افُٚمؾ»وابـ ظدي ذم 

ـِ مـ ضريؼ  َٔك ْب ثِرٍ  حَيْ ـَ ـُ , َأيِب  َثَْٚ َزْيٌد ْب ـْ َأيِب َشـ, مٍ الَش  َحدسا ـْ ٍم الَظـ ـِ َظْبـدِ َظـ ـِ ْبـ مْحَ َظـِٚئٍش  افرسا

ِمُل  ـِ خَيَِٚمَر إٔف حدثف : احلَرْضَ ـْ َمٚفِِؽ ْب ـْ َظ ٚذِ افسُسُل َظ ًَ ـِ  ُم َْْٔـٚ : ٍؾ َؿـَٚل َجبَ  ْب َِ اْحَتـَبَس َظ
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ـْ َصاَلِة افُهْبِح  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ اهللَِرُشقُل  اَءى , َذاَت َؽَداٍة َظ ـَسَ َٕ  ٚ َٕ ـْد
َحتساـك ـِ

سِ  ّْ اَلةِ  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ اهللَِؾَخَرَج َرُشقُل , َؿْرَن افنسا َب بِٚفهسا ٚ َؾُثقِّ ًً ي  ذَوَص , َهِ

قسا  َِامسا َش , َز ذِم َصاَلتِفِ َودَمَ ؿْ »: َؿ َؿَٚل َِؾ ُُ ُتْؿ َظَذ َمَهٚؾِّ ْٕ اَم َأ َْْٔٚ شـَ َٚل , ُثؿسا َأْؿَبَؾ إَِف ََ ْؿ »: َؾ ُُ ُث َُٖحدِّ إيِنِّ َش

َداةَ  ٌَ ْؿ اف ُُ ـْ اف, َمٚ َحَبَسِْل َظْْ ُٝ ِم ّْ َر يِل ِِْٔؾ َؾَه ِإيِنِّ ُؿ ُٝ َمـٚ ُؿـدِّ ُٝ ذِم َصـاَليِت َحتساـك , ْٔ ْسـ ًَ َؾَْ

ُٝ ا ْي ََ ْٔ َٕٚ بَِريبِّ َظزسا َوَج , ْشَت ـِ ُصقَرةٍ  ؾَؾَِ٘ذا َأ  احلديٞ. ش...ذِم َأْحَس

ــؼ أمحــد ـــام ذم  ـــ ظــدي , (4/383ش )حتٍــٜ إذاف»وصــحح هــذه افىري وافُٚمــؾ ٓب

 . وافبخٚري ـام ذـره افسمذي ظَٛ احلديٞ. (6/2344)

افهحٚبٜ حتك جًؾ احلـديٞ وهق احلرضمل ُظدسا ذم , ورجٚفف ثَٚت خال ظبدافرمحـ بـ ظٚئش

 . مـ حديثف ـام شٖٔيت وهق خىٖ

وٓ تهـح فـف : (2/32ش )اإلٕٚبٜ إػ مًرؾٜ ادختِـػ ؾـٔٓؿ مــ افهـحٚبٜ»وؿٚل مٌِىٚي ذم 

-6/285ش )ُتذيٛ افتٓـذيٛ»راجع . وهق جمٓقل حٚل, وهق افهقابؿِٝ:  اهـ .صحبٜ

 . (273-4/270)ش بٜاإلصٚ»و, (286

وابـ افْجـٚد , (2/522ش )ادستدرك»واحلٚـؿ ذم , (2/545ش )ٔدافتقح»ورواه ابـ خزيّٜ ذم 

 (228ش )افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (75برؿؿ )

بـ ظبدافرمحـ  مـ ضريؼ شًٔد بـ شقيد افَرر ظـ أبٔف ظـ ظبدافرمحـ بـ إشحٚق ظـ حمّد

 . ؾذـره... بـ أيب فٔذ ظـ أبٔف ظـ مًٚذ

 . شظـ أبٔف»وٓ ش حمّد»ومل يذـر ابـ خزيّٜ 

. وٓ ابـ أيب فـٔذ مــ مًـٚذ, مل يسّع حمّد مـ أبٔف: (23/66ش )إحتٚف ادٓرة»ؿٚل احلٚؾظ ذم 

 اهـ

, وحمّد بـ شًٔد بـ شـقيد وأبـقه جمٓـقٓن, وحمّد بـ ظبدافرمحـ بـ أيب فٔذ ؤًػ: ؿِٝ
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 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»ـام ذم , وظبدافرمحـ بـ إشحٚق أبقصٔبٜ افقاشىل ؤًػ جًدا

بـ صٚفح افقاشىل ظـ احلجٚج بـ  د( مـ ضريؼ حم227ّبرؿؿ )ش افرؤيٜ»ذم  ورواه افدارؿىْل

 . ؾذـره.. ديْٚر ظـ احلُـ بـ ظتٔبٜ ظـ ظبدافرمحـ بـ أيب فٔذ ظـ مًٚذ

 . ـام تَدم ـالم احلٚؾظ, وابـ أيب فٔذ مل يسّع مـ مًٚذ

 . صدوق: وهق افقاشىل, واحلجٚج بـ ديْٚر

اجلرح »وابـ أيب حٚتؿ ذم , (2/227ش )افتٚريخ»خٚري ذم وحمّد بـ صٚفح افقاشىل ترمجف افب

وذـر ابــ أيب حـٚتؿ مــ اًل, ( وؽراٚ ومل يذـروا ؾٔف جرًحٚ وٓ تًدي7/288ش )وافتًديؾ

 . افرواة ظْف راويغ ؾٓق جمٓقل حٚل

 . ؾحديٞ مًٚذ ؤًػ

ئش بــ ظـٚ ( حديٞ مًـٚذ وظبـدافرمحـ57-6/54ش )افًِؾ»وؿد ذـر اإلمٚم افدارؿىْل ذم 

مل , وؿد جٚء احلـديٞ ظــ صـحٚبٜ آخـريـ, وحُؿ ظِٔٓٚ بٚٓوىراب, وإٔس وابـ ظبٚس

 رمحف اهلل. يذـرهٚ افدارؿىْل 

 . ـام شساه إن صٚء اهلل تًٚػش افرؤيٜ»وهق ٍٕسف ذـر بًوٓٚ ذم ـتٚب 

 : حديٞ ظبدافرمحـ بـ ظٚئش -3

ش أحٚد وادثٚين»وذم , (467برؿؿ )ش افسْٜ»وابـ أيب ظٚصؿ ذم , (2295رواه افدارمل برؿؿ )

ش خمتكـ ؿٔـٚم افِٔـؾ»وادـروزي ذم , (82و 80و 77وابـ افْجـٚد بـرؿؿ ), (2585برؿؿ )

ذح أصقل اظتَٚد »وافالفُٚئل ذم , (2042برؿؿ )ش افؼيًٜ»وأجري ذم , (56-55ص)

 (,75)بـرؿؿ ش ظـذ اجلّٓٔـٜافرد », وابـ مْده ذم (902و 902برؿؿ )ش واجلامظٜ أهؾ افسْٜ

ــقي ذم  ــْٜ»وافبٌ ــر»وذم , (36-4/35ش )ذح افس ــٜ ذم , (4/69ش )افتٍس ـــ خزيّ واب

وافـدارؿىْل ذم , (22بـرؿؿ )ش افًِـؾ ادتْٚهٔـٜ»وابـ اجلـقزي ذم , (328برؿؿ )ش افتقحٔد»
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 .(240-233برؿؿ )ش افرؤيٜ»

ـِ افمـ ضريؼ ظبدافرمحـ بـ يزيد بـ  ـْ َخٚفِِد ْب َفُف مَ , ْجاَلِج َِجٚبٍِر َظ َٖ َثفُ َوَش ُحقٌل َأْن حُيَدِّ : َؿـَٚل , ُْ

قُل  َُ ـَ َظِٚئٍش َي ـِ ْب مْحَ ُٝ َظْبَدافرسا ًْ
ِّ ُٝ َرُشقَل : َش ًْ

ِّ قُل  صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ اهللَِش َُ : َي

ـِ ُصقَرةٍ » ُٝ َريبِّ ذِم َأْحَس َتِهُؿ اَدأَلُ إَْظَذ : َؿَٚل , َرَأْي ُٝ ؟ ؾَِٔؿ خَيْ ِْ َُ ُؿ َيٚ : َؾ َِ َٝ َأْظ ْٕ : َؿـَٚل . َربِّ َأ

لسا َؾَقَجْدُت َبْرَدَهٚ َبْغَ َثْدَيلسا  ٍَ
تِ ـَ ُف َبْغَ  سٍا ـَ َقاِت َوإَْرضِ , َؾَقَوَع  َّ ـ ُٝ َمـٚ ذِم افسسا ّْ

ِِ ًَ : َوَتـاَل  شَؾ

ـْ اُدقِؿِْغَ ﴿ قَن ِم ُُ َٔ
َقاِت َوإَْرِض َوفِ َّ قَت افسسا ُُ َِ ُِٕري إِْبَراِهَٔؿ َم َذفَِؽ  ـَ  . [57]إًٕٚم :﴾َو

صـذ اهلل ظِٔـف وظـذ آفـف ؿٚل شًّٝ رشـقل اهلل »: ؿقفف ذم هذا اخلز: ابـ خزيّٜ ظَبفوؿٚل 

 صذ اهلل  ظِٔـف وظـذ آفـف وشـِؿٕن ظبدافرمحـ بـ ظٚئش مل يسّع مـ افْبل : وهؿش وشِؿ

وٓ صـذ اهلل  ظِٔـف وظـذ آفـف وشـِؿ, وإٕام رواه ظـ رجؾ مـ أصحٚب افْبل , هذه افَهٜ

ٕن حئـك بــ أيب ـثـر رواه ظــ زيـد بــ شـالم ظــ : فهـحٚيبأحسبف أيًوٚ شًّف مــ ا

وؿٚل يزيد بـ جٚبر ظــ افِجـالج ظــ , ظبدافرمحـ احلرضمل ظـ مٚفؽ بـ خيٚمر ظـ مًٚذ

 اهـصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. ظبدافرمحـ بـ ظٚئش ظـ رجؾ مـ أصحٚب افْبل 

 . (273-4/270ش )صٚبٜاإل»ـام ذم , وظبدافرمحـ بـ ظٚئش احلرضمل خمتِػ ذم صحبتف

ثْٚ أيب حئك مُحـقل وابــ , ( مـ ضريؼ ابـ ثقبٚن468برؿؿ )ش افسْٜ»وراه ابـ أيب ظٚصؿ ذم 

 . ؾذـرهصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.. ؿٚل رشقل اهلل : أيب زـريٚ ظـ ظٚئش احلرضمل ؿٚل

 . ظبدافرمحـ بـ ثٚبٝ بـ ثقبٚن ؾٔف وًػ: هق, وابـ ثقبٚن

-2/537وابــ خزيّـٜ ), (5/378( و)4/66يد بــ جـٚبر ظْـد أمحـد )ورواه يزيد بـ يز

برؿؿ ش افًِؾ ادتْٚهٜٔ»وابـ اجلقزي ذم (, 74برؿؿ)ش افرد ظذ اجلّٜٓٔ», وابـ مْده ذم (538

(22) 

صذ اهلل  ظِٔـف ظـ خٚفد بـ افِجالج ظـ ظبدافرمحـ بـ ظٚئش ظـ بًض أصحٚب رشقل اهلل 
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 .ؾذـرهوظذ آفف وشِؿ.. 

ـ بـ يزيد بـ جٚبر ذم افسْد إول, ويزيد بـ يزيد بـ جٚبر ذم هـذا افسـْد أخـقان وظبدافرمح

ـالاٚ ثَٜ, فُـ تقبع ظبدافرمحـ ذم افىريؼ افتل ؿبؾ هذه ظْد ابـ أيب ظٚصؿ, وهل ؤًٍٜ 

تهـِح ذم افنـقاهد, ؾسجحـٝ ضريــؼ ظبـدافرمحـ بــ يزيــد. وأن احلـديٞ مــ حــديٞ 

 بـ خزيّٜ فف.ظبدافرمحـ بـ ظٚئش. وتَدم إظالل ا

 ؾحديٞ ظبدافرمحـ بـ ظٚئش ؤًػ.

 ر  اهلل ظْف: حديٞ أيب أمٚمٜ افبٚهع صدي بـ ظجالن  -4

ـــ ايب ظٚصــؿ ذم  ــْٜ»رواه اب ــرؿؿ )ش افس ــزاين ذم , (466ب ــر»وافى ــرؿؿ 8/290ش )افُب ( ب

افرد ظذ مـ يَقل »وابـ افْجٚد ذم , (250-248برؿؿ )ش افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (8227)

مـ ضريؼ فٔٞ ظـ ظبدافرمحـ بـ شٚبط ظـ أيب أمٚمٜ ظـ افْبـل  (87برؿؿ )ش رآن خمِققافَ

 . ؾذـرهصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.. 

. ومل يسّع مـ أيب أمٚمـٜ, وظبدافرمحـ بـ شٚبط ثَٜ يرشؾ. ابـ أيب شِٔؿ ؤًػ: هق, وفٔٞ

 .(297ص)ش حتٍٜ افتحهٔؾ»ؿٚفف ابـ مًغ ـام ذم 

 ؤًػ.ؾحديٞ أيب أمٚمٜ 

 : حديٞ ابـ ظّر ر  اهلل ظْٓام -5

( مـ ضريؼ شًٔد بـ شْٚن ظــ أيب افزاهريـٜ 2229برؿؿ )ش ـنػ إشتٚر»رواه افبزار ـام ذم 

 . ؾذـره.. ظـ ـثر بـ مرة ظـ ابـ ظّر

 . وشًٔد بـ شْٚن مسوك

 ,( وؾٔف صًٔٛ بــ حمّـد احلرضـمل252برؿؿ )ش افرؤيٜ»وفف ضريؼ أخرى ظْد افدارؿىْل ذم 

 . مل ٕجده: (252ص)ش تراجؿ رجٚل افدارؿىْل»ؿٚل صٔخْٚ مَبؾ رمحف اهلل ذم 
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 . وحمّد بـ ظبدافرمحـ بـ افبِٔامين ظـ أبٔف ظـ ابـ ظّر

 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»ـام ذم .وحمّد بـ ظبدافرمحـ مُْر احلديٞ

 ــام ذم. ومل يسـّع مــ أحـد مــ افهـحٚبٜ إٓ مــ هق, وأبقه ظبدافرمحـ افبِٔامين ؤًػ

 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»

 . ؾحديٞ ابـ ظّر ؤًػ جًدا

 : حديٞ جٚبر بـ شّرة ر  اهلل ظْٓام -6

شامك بــ حـرب ظــ إبراهٔؿ بـ ضٓامن ظـ ـ ظ( 465برؿؿ )ش افسْٜ»رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم 

 خمتًكا. بـ شّرة بف جٚبر

, وشامك بـ حرب صدوق وؿد تٌر بآخرة, فُـ احـتٟ فـف مسـِؿ بحـديٞ رؿـؿ وهق حسـ

احلديٞ, ذــره مسـِؿ رمحـف اهلل بـٍْس شـْد هـذا ش إين ٕظرف حجًرا بُّٜ ..»(: 2277)

 احلديٞ.

 ؾٓق حديٞ حسـ ظذ ذط مسِؿ.     

 : حديٞ ثقبٚن ر  اهلل ظْف -7

وابــ مْـده ذم , (2/543ش )افتقحٔد»وابـ خزيّٜ ذم , (470ش )رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ

, (925( بـرؿؿ )39-4/38ش )ذح افسـْٜ»افبٌـقي ذم و(, 73برؿؿ )ش افرد ظذ اجلّٜٓٔ»

ثْٚ مًٚويٜ بـ صٚفح ظــ , مـ ضريؼ ظبداهلل بـ صٚفح (2427برؿؿ )ش افدظٚء»وافىزاين ذم 

 .ؾذـره.. أيب حئك ظـ أيب يزيد ظـ أيب شالم ظـ ثقبٚن

, وأبقشالم ممىقر مل يسـّع مــ ثقبـٚن. ادكي ـٚتٛ افِٔٞ ؤًػ: وظبداهلل بـ صٚفح هق

 ش.حتٍٜ افتحهٔؾ»فف ابـ مًغ وابـ ادديْل وأمحد وأبقحٚتؿ, ـام ذم ؿٚ

 ( 255برؿؿ )ش افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (83فُـ تٚبًف ابـ أيب مريؿ رواه ابـ افْجٚد برؿؿ )
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 . حدثْٚ مًٚويٜ بف, حدثْٚ ابـ أيب مريؿ, مـ ضريؼ مّٔقن بـ إصبغ

ؾّّٔقن بـ إصـبغ روى , سْد إفٔف ٓ يثبٝفُـ اف, شًٔد بـ احلُؿ ثَٜ: وابـ أيب مريؿ وهق

 . ؾٓق جمٓقل حٚل. ومل ُيقثؼش افثَٚت»ظْف مجٚظٜ وذـره ابـ حبٚن ذم 

( تٚبًف ابـ وهٛ ظــ مًٚويـٜ 256برؿؿ )ش افرؤيٜ»فُـ فف متٚبًٜ صحٔحٜ ظْد افدارؿىْل ذم 

 . بف

واه ظــ مًٚويـٜ ( ؾر2228برؿؿ )ش ـنػ إشتٚر»وخٚفٍٓؿ افِٔٞ بـ شًد ظْد افبزار ـام ذم 

 مىقًٓ. ؾذـره.. بـ صٚفح ظـ أيب حئك ظـ أيب أشامء ظـ ثقبٚن

وؿٚل افبزار ظَبف:)وؿد روي هذا مـ وجقه ؾٚؿتكٕٚ ظذ حديٞ ثقبـٚن ٕن ؾٔـف مـٚ فـٔس ذم  

 حديٞ مًٚذ وٓ حديٞ ابـ ظبٚس وٓ ظبد افرمحـ بـ ظٚئش(اهـ . 

وافِٔـٞ بــ شـًد . وهق ثَٜ حٚؾظ ظٚبد, وهق ظبداهلل بـ وهٛ, ؾٚفثٚبٝ هق ضريؼ ابـ وهٛ

 . شافتَريٛ»ـام ؿٚل احلٚؾظ ذم , ثَٜ ثبٝ ؾَٔف إمٚم منٓقر

 , وهل شٚدٜ مـ إَٓىٚع وهل حسْٜ. ؾىريؼ افِٔٞ أرجح ٕٕف أرجح

جمّـع »وأبـقحئك وإن ؿـٚل اهلٔثّـل ذم . صدوق فـف أوهـٚمحدير ابـ : ومًٚويٜ بـ صٚفح هق

هـق شـِٔؿ بــ ظـٚمر : ؿد شـامه افبٌـقي ؾَـٚلواهـ . ظرؾف( أبقحئك ٓ أ7/277ش )افزوائد

 . وؿٚل ابـ مْده: وهق شِٔؿ.اخلبٚئري

 .ثَٜ, ظبداهلل: وؿٔؾ اشّف, ظّرو بـ مرثد افرحبل: وأبقأشامء هق. وهق ثَٜ: ؿِٝ

 ؾحديٞ ثقبٚن حسـ.

 : حديٞ أم افىٍٔؾ امرأة أيب بـ ـًٛ ر  اهلل ظْٓٚ -8

وابــ , (346/بـرؿؿ25ش )افُبر»وافىزاين ذم , (472ؿؿ )برش افسْٜ»رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم 

 (287-286برؿؿ )ش افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (9برؿؿ )ش افًِؾ ادتْٚهٜٔ»اجلقزي ذم 
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 . ؾذـره.. مـ ضريؼ مروان بـ ظثامن ظـ ظامرة بـ ظٚمر ظـ أم افىٍٔؾ

بـدل: ش مـقؾر» . وظْـد افـدارؿىْل:إفخش ذم صقرة صٚب مقؿر»: وظْد ابـ اجلقزي وافىزاين

وابــ أيب , (502-6/500ش )افتـٚريخ افُبـر»وظامرة بـ ظٚمر ترمجف افبخٚري ذم ش. مقؿر»

( ومل يذـروا ؾٔـف 5/245ش )افثَٚت»وابـ حبٚن ذم , (6/376ش )اجلرح وافتًديؾ»حٚتؿ ذم 

 اًل. تًدي

ىٍٔـؾ يـروي ظــ أم اف: وؿٚل ابـ حبـٚن. ٓ يًرف شامع ظامرة مـ أم افىٍٔؾ: وؿٚل افبخٚري

حديًثٚ مُْـًرا مل ش رأيٝ ريب»: ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿامرأة أيب بـ ـًٛ ظـ افْبل 

مــ حـديٞ أهـؾ , وإٕام ذـرتف فُل ٓ يٌر افْٚطر ؾٔف ؾٔحتٟ بف, يسّع ظامرة مـ أم افىٍٔؾ

 اهـ. مك

وؿٚل . شَٚتافث»وذـره ابـ حبٚن ذم . ؤًػ: ؿٚل أبقحٚتؿ, ومروان بـ ظثامن أبقظثامن اددين

: وؿـٚل احلـٚؾظ ذم احلـديٞ؟. مروان بـ ظثامن حتك يهدق ظذ اهلل ظز وجـؾ ـْ مَ : افْسٚئل

 . شُتذيٛ افتٓذيٛ»ـام ذم . وهق متـ مُْر

 . ؾحديٞ أم افىٍٔؾ مُْر جًدا

 ر  اهلل ظْف: حديٞ أيب راؾع  -9

احلسغ بـ ظع بــ  ( مـ ضريؼ ظبداهلل بـ إبراهٔؿ بـ938/برؿؿ2ش )افُبر»رواه افىزاين ذم 

 . ؾذـره.. احلسغ ظـ أبٔف ظـ جده ظـ ظبٔداهلل بـ أيب راؾع ظـ أيب راؾع

ومل أر , وؾٔف ظبداهلل بـ إبراهٔؿ بـ احلسغ ظـ أبٔف: (2/237ش )جمّع افزوائد»ؿٚل اهلٔثّل ذم 

 اهـ. مـ ترمجٓام

 8/252ش )بٌـدادتـٚريخ »رواه اخلىٔـٛ ذم ر  اهلل ظْف: حديٞ أيب ظبٔدة بـ اجلراح  -20

 .(20برؿؿ )ش افًِؾ ادتْٚهٜٔ»وابـ اجلقزي ذم , (252و
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 . ؾذـره.. مـ ضريؼ ظبدافرمحـ بـ شٚبط ظـ أيب ثًِبٜ ظـ أيب ظبٔدة بـ اجلراح

ش ُتذيٛ افُـامل». مل يدرـف: وؿٔؾ: ؿٚل احلٚؾظ ادزي. وظبدافرمحـ بـ شٚبط ثَٜ ـثر اإلرشٚل

 . ؾٓق مَْىع. (27/224( و)33/268)

 ر  اهلل ظْف: حديٞ ضٚرق بـ صٓٚب  -22

بـرؿؿ ش افًِـؾ ادتْٚهٔـٜ»وابـ اجلقزي ذم , (252و 8/252ش )تٚريخ بٌداد»رواه اخلىٔٛ ذم 

ًٕٚ مع حديٞ أيب ظبٔدة بـ اجلراح20)  ( مَرو

وشـْده , فُـْٓام مل يسـقؿٚ فٍيـف. مـ ضريؼ افثقري ظـ ؿٔس بـ مسِؿ ظـ ضٚرق بـ صـٓٚب

 . حسـ

: وفٍيف, (5492برؿؿ )ش إوشط»و, (8/322ش )ادًجؿ افُبر»فٍيف ذم وؿد شٚق افىزاين 

ومل يـذـر . احلديٞش ؾٔؿ خيتهؿ ادأل إظذصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: شئؾ رشقل اهلل »

 . ؾٔف افرؤيٜ

وؿد خٚفٍف ذم افىريؼ إوػ شـٍٔٚن , فُْٓٚ مـ ضريؼ أيب شًد شًٔد بـ ادرزبٚن ؤًػ جًدا

 . وهل حسْٜ. ؾٚفىريؼ إوػ أصح. وهق أرجح ,وهق افثقري

 ر  اهلل ظْف: حديٞ إٔس بـ مٚفؽ  -22

ش افرد ظذ مـ يَقل افَرآن خمِقق»وابـ افْجٚد ذم , (3/253ش )ادجروحغ»رواه ابـ حبٚن ذم 

مـ ضريؼ يقشػ بـ ظىٜٔ ظـ ؿتٚدة ظـ  (247برؿؿ )ش افرؤيٜ»وافدارؿىْل ذم , (79برؿؿ )

 .ؾذـره اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.. صذإٔس ظـ افْبل 

 . مسوك: ويقشػ بـ ظىٜٔ افهٍٚر أبقشٓؾ

 . (6/55بٚفقهؿ )ش افًِؾ»وؿد حُؿ ظِٔف افدارؿىْل ذم 

( مـ ضريؼ ؾٓد بـ ظقف ظـ 29برؿؿ )ش افًِؾ ادتْٚهٜٔ»وفف ضريؼ أخرى ظْد ابـ اجلقزي ذم 
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 . ؾذـره.. محٚد ظـ ثٚبٝ ظـ إٔس

وـذا ذـر ؿقل ظع بـ , ـذا ظَبف ابـ اجلقزي. هق ـذاب: بـ ادديْلؿٚل ظع , ؾٓد بـ ظقفو

اُتـؿ : وؿـٚل أبقزرظـٜ, وترـف مسِؿ وافٍالس: وزاد, (4/542ش )فسٚن ادٔزان»ادديْل ذم 

 اهـ. وٓ بٖس بف, ـٚن مـ أروى افْٚس ظـ ؾؤؾ: وؿٚل افًجع. بنؿٜ حديثغ

 ؾحديٞ إٔس ؤًػ جًدا.

 اهلل ظْف: ر  حديٞ أيب هريرة  -23

ش افرؤيـٜ»وافـدارؿىْل ذم , (82بـرؿؿ )ش افرد ظذ مـ يَقل افَرآن خمِقق»رواه ابـ افْجٚد ذم 

ذح أصـقل »وافالفُـٚئل ذم , (72)بـرؿؿ ش افرد ظذ اجلّٜٓٔ»وابـ مْده ذم , (257برؿؿ )

 (2422برؿؿ )ش افدظٚء»وافىزاين ذم , (929برؿؿ )ش اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ

 . ؾذـرهر  اهلل ظْف.. ظبٔداهلل بـ أيب محٔد ظـ أيب ادِٔح اهلذيل ظـ أيب هريرة مـ ضريؼ 

يـروي ظــ أيب : وؿد ؿٚل افبخـٚري. مسوك: وظبٔداهلل بـ أيب محٔد اهلذيل أبقاخلىٚب افبكي

ُتـذيٛ »ــام ذم . يروي ظـ أيب ادِٔح وظىٚء مْٚـر: وؿٚل احلٚـؿ وأبقًٕٔؿ. ادِٔح ظجٚئٛ

 . شافتٓذيٛ

 حديٞ أيب هريرة ؤًػ جًدا.ؾ

 : اَم ر  اهلل ظْٓظّران بـ حهغ  -24

وهق ابـ أيب محٔد اهلـذيل ظــ أيب , ( مـ ضريؼ ظبٔداهلل252برؿؿ )ش افرؤيٜ»رواه افدارؿىْل ذم 

 . ؾذـره.. ادِٔح ظـ ظّران

ٚ, وظبٔداهلل تَدم ذم احلديٞ ؿبِف إٔف مسوك ًٍ  . وروايتف ظـ أيب ادِٔح أصد وً

 ظّران ؤًػ جًدا.ؾحديٞ 

 ر  اهلل ظْف: حديٞ أخل أيب أمٚمٜ افبٚهع -25
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 ورواه احلُؿ بـ أبٚن ظـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس.

 ورواه ظع بـ زيد ظـ يقشػ بـ مٓران ظـ ابـ ظبٚس.  

, وافُالم ؾٔف بدظٜ, وفُـ (2)ملسو هيلع هللا ىلصواحلديٞ ظذ طٚهره ـام جٚء ظـ افْبل 

 ٗمـ بف ـام جٚء ظذ طٚهره, وٓ ْٕٚطر ؾٔف أحًدا.ٕ

 

                                                                                                                              

 . ( ومل يذـر فف شًْدا وٓ ظزًوا حتك ٕحُؿ ظِٔف24/322ش )افتّٓٔد»ذـر ابـ ظبدافز ذم 

 ر  اهلل ظْف: حديٞ ظدي بـ حٚتؿ  -26

ٕحُـؿ ومل يذـر شْده حتـك , ( وظزاه ٓبـ مردويف7/205ش )افدر ادْثقر»ذـره افسٔقضل ذم 

 . ظِٔف

وٓ تٌس بتؤًػ حمََل مسْد أمحد فِحديٞ ؾ٘هنؿ يهححقن , واحلّد هلل, ؾٚحلديٞ صحٔح

وؿـد صـححف , بـّغ  وًٍقه هلقًى , فُْف دٚ خٚفػ مًتَدهؿ إصًري مٚ هق دوٕف ذم ادرتبٜ

 واهلل ادستًٚن. شزاد ادًٚد»حتَٔؼ صًٔٛ مع ظبدافَٚدر ذم 

ٜ, ـام دفٝ ظِٔـف إحٚديـٞ وفألدفـٜ افهـحٔحٜ افكـحيٜ مــ وادراد بٚفرؤيٜ هْٚ رؤيٜ مْٚمٔ

افَرآن وافسْٜ أن اهلل ٓ يرى ذم افدٕٔٚ بٚفًغ وبغ افسِػ ٕزاع ذم افرؤيٜ ادْٚمٔـٜ, واحلـديٞ 

 يدل ظذ ذفؽ , وأمٚ افرؤيٜ افبكيٜ ؾال خالف بْٔٓؿ إٔف ٓيرى ذم افدٕٔٚ.

فؽ ,ومل يَؾ بف أحد مـ افهحٚبٜ وٓ مــ إئّـٜ وأمٚ افرؤيٜ افبكيٜ ذم افدٕٔٚ ؾال دفٔؾ ظذ ذ

 ( واهلل أظِؿ.2/205ادنٓقريـ . ؿٚفف صٔخ اإلشالم  ذم جٚمع ادسٚئؾ )

  وهق ؽِط.ش اهلل ظِٔف وشِؿ»ذم ادىبقع زيٚدة (2)
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اصىٍك إبراهٔؿ  اهلل ظز وجؾوروي ظـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس ؿٚل: إن 

سِاٜ, واصىٍك مقشك بٚفُالم, واصىٍك حمًّدا   (2)بٚفرؤيٜ. ملسو هيلع هللا ىلصبٚخلُ

 (2)ربساف مرتغ. ملسو هيلع هللا ىلصوروى ظىٚء ظـ ابـ ظبٚس, ؿٚل: رأى حمّد 

 

 

 

                                                 

(, وظبـداهلل بــ أمحـد ذم 442, 436مقؿقًؾٚ, رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ برؿؿ ) صحٔح (2)

(, وابـ 22539برؿؿ  6/472(, وافْسٚئل ذم افتٍسر مـ افُزى )579-577افسْٜ برؿؿ )

(, 277, 276, 272برؿؿ  2(, وابـ خزيّٜ ذم افتقحٔد )27/48جرير افىزي ذم تٍسره )

 (.762(, وابـ مْده ذم اإليامن برؿؿ )2/469(, و)2/65واحلٚـؿ ذم ادستدرك )

(, وابــ خزيّـٜ ذم 2238برؿؿ  2/495)مقؿقًؾٚ, رواه ظبداهلل بـ أمحد ذم افسْٜ  صحٔح (2)

(, وافالفُـٚئل ذم 22455بـرؿؿ 22(, وافىزاين ذم افُبـر )286برؿؿ  2/492افتقحٔد )

(, وهـق صـحٔح, وزاد افالفُـٚئل: 922ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسـْٜ واجلامظـٜ بـرؿؿ )

 بٍٗاده.

هر إػ هـذا: إذ , ؿٚل: رآه بٍٗاده مرتغ, ؾٔتًغ اد285 -(276واحلديٞ ذم صحٔح مسِؿ )

ٓ ؿٚئؾ مـ افهحٚبٜ إٔف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ رآه بًْٔف ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم, َِٕتـف 

 ش.ؿىػ افثّر ذم بٔٚن ظَٔدة أهؾ إثر»ذم حتَٔؼ 
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فف: بَِؿ دمٔٛ ظـ ؿقل ظٚئنٜ ر  اهلل ظْٓٚ:  وروي ظـ أمحد رمحف اهلل إٔف ؿٔؾ

: ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: يَقل افْبل (2)( احلديٞ؟...ظز وجؾمـ زظؿ أن حمًّدا ؿد رأى ربساف )

َ رَ  ُٝ كْ أَ رَ »  .(2)شّؾ َج وَ  زّ ظَ  يب 

وذم حديٞ ذيؽ بـ ظبداهلل بـ أيب ّٕر ظـ إٔس بـ مٚفؽ ر  اهلل ظْف, أن 

ٌج ذم شٕٚفؾرجًٝ إػ ريب وهق   مُ»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  , واحلديٞ بىقفف خُمرسا

ُر هلذه افٍِيٜ رادٌّ ظذ اهلل ورشقفف.(3)افهحٔحغ
 , وادُِْ

                                                 

 (.277(, ومسِؿ )4855رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 تَدم خترجيف ؿريًبٚ. (2)

 يذـر مسِؿ فٍيف وإٕام أصٚر إيل وـًٍف  بـرؿؿ (, ومل7552احلديٞ رواه افبخٚري برؿؿ ) (3)

َٚل َيٚ »ف ظبداهلل ظـ إٔس وؾٔ ( مـ ضريؼ ذيؽ بـ262) ََ ََِغ ُمقَشك َؾْٚحَتَبَسُف ُمقَشك َؾ َحتساك َب

ـُ  َد إيَِلسا رَمِْسَغ َصاَلًة  ِٓ َْٔؽ َرُبَؽ َؿَٚل َظ َد إَِف ِٓ ُد َمَٚذا َظ سّا ٍٜ َؿَٚل إِنسا أُ  ؾحُمَ َِ ْٔ َٓ َتْسـَتىُِٔع َيْقٍم َوَف َتَؽ  مسا

َٝ افْسابُِل َص  ٍَ ْؿ َؾْٚفَت ُٓ ْػ َظَْْؽ َرُبَؽ َوَظْْ ٍِّ َُٔخ ِْ ِْٔف َوَش  اهلل  ذَذفَِؽ َؾْٚرِجْع َؾ َِ ـُف َِظ سٕا َٖ ـَ يَؾ  َؿ إَِػ ِجْزِ

اَل بِِف إَِػ ا ًَ َٝ َؾ ْؿ إِْن ِصْئ ًَ َٕ يُؾ َأْن  ِْٔف ِجْزِ ََٖصَٚر إَِف ـُف َيـٚ َيْسَتِنُرُه ذِم َذفَِؽ َؾ َٕ ٚ َُ ـَٚل َوُهـَق َم ََ جْلَبساِٚر َؾ

َقاٍت  َِ ُٔع َهَذا َؾَقَوَع َظُْْف َظْؼَ َص
َٓ َتْسَتىِ تِل  ْػ َظْسٚا َؾِ٘نسا ُأمسا ٍِّ وفٔس هـق بـٚفٍِظ ... ش, َربِّ َخ

( 2/357افهـٍٚت )و ذم إشامءادذـقر, وؿد أظِف ظدة  مـ احلٍٚظ مْٓؿ مسِؿ وافبَٔٓل 

 .( وؽرهؿ2/227جلّع بغ افهحٔحغ )وظبد احلؼ إصبٔع ذم ا
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 ]انشفاعة[

 ,ينٍع يقم افَٔٚمٜ ٕهؾ اجلّع ـِٓؿ ملسو هيلع هللا ىلصويًتَد أهؾ افسْٜ ويٗمْقن أن افْبل 

 صٍٚظٜ ظٚمٜ, وينٍع ذم ادذٕبغ مـ أمتف ؾٔخرجٓؿ مـ افْٚر بًدمٚ احسؿقا.

 فُؾ ٕبل دظقة كدظق»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصة ر  اهلل ظْف أن رشقل اهلل ـام روى أبق هرير

 .(2)«دظقيت صٍٚظٜ ٕمتل كقم افَٔٚمٜ هبٚ  ؾٖركد إن صٚء اهلل أن أختبئ

: يٚ رشقل اهلل, مـ أشًد افْٚس  ُٝ وروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف, إٔف ؿٚل: ؿِ

أحٌد أّوَل فَد طْْٝ أن ٓ كامٖفْل ظـ هذا احلدكٞ »بنٍٚظتؽ يقم افَٔٚمٜ؟ ؿٚل: 

دٚ رأكٝ مـ حرصؽ ظذ احلدكٞ  إّن أشًد افْٚس بنٍٚظتل كقم افَٔٚمٜ مـ   مْؽ

 (2). رواه افبخٚري.شؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل خٚفًهٚ مـ ؿبؾ ٍٕامف

 , (3)وروى حديٞ افنٍٚظٜ بىقفف أبق بُر افهديؼ

                                                 

 (.298(, ومسِؿ )7474رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 (.99رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

(, 822, 752(, وابـ أيب ظٚصـؿ ذم افسـْٜ بـرؿؿ )5-2/4حسـ, رواه أمحد ذم مسْده ) (3)

ده (, وأبـق ظقإـٜ ذم مسـ57ْ, 56(, وأبـق يًـذ ذم مسـْده )76وافبزار ذم مسـْده بـرؿؿ )

(, مـ ضريؼ أيب ًٕٚمٜ ظّرو 6476(, وابـ حبٚن ـام ذم اإلحسٚن برؿؿ )443برؿؿ2/252)

بـ ٕقؾؾ, ظـ وآن افًدوي, ظـ حذيٍـٜ,  افزاءبـ ظٔسك بـ شقيد افًدوي ظـ أيب هْٔدة 

 ظـ أيب بُر افهديؼ ر  اهلل ظْف ؾذـره.
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, وإٔس بـ (2)اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب , وظبد(2)اهلل بـ ظبٚس وظبد

, (6), وأبق هريرة(5), وأبق مقشك ظبداهلل بـ ؿٔس(4), وحذيٍٜ بـ افٔامن(3)مٚفؽ

 .(7)وؽرهؿ

                                                                                                                              

. ـٌ  ؾٚحلديٞ حس

(, وأبق داود افىٔٚفز ـام ذم 296-295, و 282-2/282ؤًػ, رواه أمحد ذم مسْده ) (2)

(, وذم شْده ظع بـ زيـد بــ جـدظٚن, 2328(, وأبق يًذ ذم مسْده )2722مسْده برؿؿ )

 وهق ؤًػ.

 (.4782, 2475رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 (.293(, ومسِؿ برؿؿ )7520رواه افبخٚري برؿؿ ) (3)

 (.295رواه مسِؿ برؿؿ ) (4)

(, ومًّر ذم اجلٚمع ادىبـقع مــ آخـر 829ؿ ذم افسْٜ برؿؿ )صحٔح, رواه ابـ أيب ظٚص (5)

ـــد ـــرزاق ) مهـــْػ ظب ـــرؿؿ )22/423اف ـــد 20865( ب ــــ خزيّـــٜ ذم افتقحٔ (, واب

 (.236( برؿؿ )28(, وافىزاين ذم افُبر )387( برؿؿ )2/645-646)

 (.294(, ومسِؿ برؿؿ )4722رواه افبخٚري برؿؿ ) (6)

بـ ظٚمر اجلْٓل, وأبق  شًٔد اخلدري, وأيب بــ ـًـٛ,  ُروي حديٞ افنٍٚظٜ أيًوٚ ظَبٜ (7)

وأبق افدرداء, وجٚبر بـ ظبداهلل, وـًٛ بـ مٚفؽ, وشِامن, وظبداهلل بـ شالم, وابـ مسًقد 

ذم ـتٚب افنٍٚظٜ, ؾراجًٓـٚ  -رمحف اهلل-وأحٚديثٓؿ ذـرهٚ صٔخْٚ افقادظل  -ر  اهلل ظْٓؿ-

 هْٚفؽ إن صئٝ.
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 ]اإلمياٌ تاحلىض[

ُتُف ـام صحسا ظْف. ملسو هيلع هللا ىلصثؿ اإليامن بٖن فرشقل اهلل   حقًوٚ َتِرُدُه أمسا

 .(2)افبَِٚء نامسا وإٔف ـام بغ ظدن إػ ظَ 

دُّ بًٔٚضٚ مـ افِبـ  مٚؤه أص», وبٖفٍٚظ ُأَخر: شمـ مُٜ إػ بٔٝ ادَدس»وروي: 

 , (2)رواه ظبداهلل بـ ظّر ,«وأحذ مـ افًامؾ  وأـقابف ظدد ٕجقم افامامء

                                                 

(, 729( ثؿ رضب ظِٔف, وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسـْٜ بـرؿؿ )5/250صحٔح, رواه أمحد ) (2) 

( 7672, 7665/ برؿؿ 8(, وافىزاين ذم افُبر )6457وابـ حبٚن ـام ذم اإلحسٚن برؿؿ )

 (, ظـ أيب أمٚمٜ.2968وذم مسْد افنٚمٔغ برؿؿ )

(,وافسمـذي بـرؿؿ 995(, وافىٔٚفزـ ــام ذم مسـْده )5/275وجٚء ظـ ثقبٚن, رواه أمحد )

(, 749, 747, 707, 706(, وابـ أيب ظٚصـؿ بـرؿؿ )4303(, وابـ مٚجف برؿؿ )2444)

 مـ ضريؼ أيب شالم ممىقر احلبق ظـ ثقبٚن ؾذـره .

 وممىقر مل يسّع مـ ثقبٚن.

ن بٍتح افًغ ادِّٜٓ, وتنديد ادٔؿ, وؾتحٓٚ, بِد ذم ضرف افنـٚم, وهـل ظٚصـّٜ دوفـٜ  وَظامسا

نؼ بغ افنٚم ووادي افَرى, وٕسبٝ ظامن فِبَِٚء فَرهبٚ إردن, وافبَِٚء ـقرة مـ أظامل دم

 (.4/252و 2/489مْٓٚ. إير مًجؿ افبِدان فٔٚؿقت احلّقي )

(, وافالفُـٚئل ذم ذح أصـقل 2/232حديٞ ابـ ظّرصحٔح, رواه أمحـد ذم ادسـْد ) (2)

بــ (, مـ ضريؼ: ادخٚرق بــ أيب ادخـٚرق, ظــ ا2220اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ برؿؿ )

 (.8/352ظّر, وادخٚرق جمٓقل ظغ, ـام ذم اجلرح وافتًديؾ )
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 , (2), وأيب بـ ـًٛ(2)وظبداهلل بـ ظّرو

, وبريدة (5), وأبق أمٚمٜ افبٚهعملسو هيلع هللا ىلصمقػ رشقل اهلل (4), وثقبٚن(3)وأبق ذر

 .(6)إشِّل

                                                                                                                              

(, 4334(, وابـ مٚجف برؿؿ )3362(, وافسمذي برؿؿ )2879وفف ضريؼ ظْد افدارمل برؿؿ )

, وهـل شوظمدد افْجمقم», وفٔس ظْدهؿ: شافثِٟ»ش افِبـ»وهق صحٔح, فُـ ظْدهؿ بدل: 

 (.4/2798ظْد مسِؿ )

 (.2292(, ومسِؿ )6579ـ افًٚص رواه افبخٚري )حديٞ ظبداهلل بـ ظّرو ب (2)

(, وذم شـْده 727حديٞ أيب بـ ـًٛ ؤًػ جًدا, رواه ابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ برؿؿ ) (2)

 (.4/45ظبدافٌٍٚر بـ ؿٚشؿ أبق مريؿ إٕهٚري, ـذاب, ـام ذم فسٚن ادٔزان )

  (.2300رواه مسِؿ برؿؿ ) (3)

 (.2302رواه مسِؿ برؿؿ ) حديٞ (4)

(, ثؿ رضب ظِٔـف اإلمـٚم 252-5/250حديٞ أيب أمٚمٜ صحٔح, رواه أمحد ذم ادسْد ) (5)

ــرؿؿ ) ــْٜ ب ـــ أيب ظٚصــؿ ذم افس ــرؿؿ )729أمحــد, واب ــٚين ب ــٚد وادث (, 2247(, وذم أح

(, وافىـزاين ذم افُبـر 7246(, و)6457(, وابـ حبٚن ـام ذم اإلحسـٚن بـرؿؿ )2248و)

 (..2968د افنٚمٔغ )(, وذم مس7546,7665,7672ْ/برؿؿ:8)

حديٞ بريدة بـ احلهٔٛ إشِّل ؤًػ, رواه افالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهـؾ  (6)

(, وذم شْده: ظٚئذ بـ ٕسر, ؤًػ ـام ذم فسٚن ادٔـزان, وؿـد 2229افسْٜ واجلامظٜ برؿؿ )

 أخرجف ؽر افالفُٚئل.

ًّٔٚ, راجـع ٚت افهـحٚبٜ ر  اهلل مرويـ وأحٚديٞ احلقض جٚءت ظـ أـثر مـ ثالثغ صـحٚب
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 ]اإلمياٌ تنعٍى انقرب وعذاته[

ظع بـ  ملسو هيلع هللا ىلصحؼٌّ واجٛ, وؾرض ٓزٌم. رواه ظـ افْبل  واإليامن بًذاب افَز

 , (2)أيب ضٚفٛ

وأبق   , (5), وأبق هريرة(4), وإٔس بـ مٚفؽ(3), وزيد بـ ثٚبٝ(2)وأبق أيقب

 ,(6)ةبُر

                                                                                                                              

 ظْٓؿ ذم احلقض وافُقثر.

 (.627(, ومسِؿ )4222حديٞ ظع بـ أيب ضٚفٛ ر  اهلل ظْف رواه افبخٚري ) (2)

 (.2869(, ومسِؿ )2375حديٞ أيب أيقب رواه افبخٚري برؿؿ: ) (2)

 (.2867حديٞ زيد بـ ثٚبٝ رواه مسِؿ برؿؿ ) (3)

(, ومسـِؿ بـرؿؿ 2870(, ومسـِؿ )2374) ٞ إٔس بـ مٚفؽ رواه افبخٚري بـرؿؿحدي(4)

(2868). 

ــرؿؿ: ) (5) ــرة رواه افبخــٚري ب ــرؿؿ: 588(, ومســِؿ )2377حــديٞ أيب هري (, ومســِؿ ب

(2872.) 

(, وأبق بُر بــ أيب صـٔبٜ 39, و5/36حسـ, رواه أمحد ) حديٞ أيب بُرة ر  اهلل ظْف (6)

(, وافسمـذي 870ؿ: )(, وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسـْٜ بـرؿ20/290(, و)3/374ادهْػ )

 (, وؽرهؿ.2346( برؿؿ: )74-3/73(, وافْسٚئل )3503برؿؿ: )
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, وجٚبر بـ (2)اهلل بـ ظبٚس , وظثامن بـ أيب افًٚص, وظبد(2)وأبق راؾع 

 , (3)ظبداهلل

 .(6), وؽرهؿ(5)وأختٓٚ أشامء  ,ملسو هيلع هللا ىلصزوج افْبل  (4)وظٚئنٜ

 

                                                 

( بــرؿؿ: 226-2/225(, وافْســٚئل )6/392حــديٞ أيب راؾــع وــًٔػ, رواه أمحــد ) (2)

(, وذم شـْده: مْبـقذ مــ آل أيب راؾـع 962/بـرؿؿ:2(, وافىزاين ذم افُبر )862-863)

 جمٓقل حٚل.

 (.292(, ومسِؿ )2362 ظْٓام رواه افبخٚري برؿؿ:  )حديٞ ابـ ظبٚس ر  اهلل (2)

(, وذم شـْده ظًْْـٜ أيب 225حديٞ جٚبر ؤًػ,رواه افبَٔٓل ذم ظذاب افَـز بـرؿؿ ) (3)

(, وذم شـْده: 239افزبر, وجٚء حديٞ آخر ظـ جٚبر ذم ظذاب افَز ظْد افبَٔٓل بـرؿؿ: )

 ابـ هلًٜٔ, ؤًػ.

ــرؿؿ ) (4) ــٜ رواه افبخــٚري ب ــرؿؿ: )6366حــديٞ ظٚئن ــِؿ ب ــٚري 584(, ومس (, وافبخ

 (.589(, ومسِؿ برؿؿ: )832برؿؿ:)

 (.905(, ومسِؿ )86حديٞ أشامء رواه افبخٚري برؿؿ: ) (5)

أيًوٚ جٚء مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري ر  اهلل ظْف ظْد افبَٔٓل ذم ظذاب افَـز بـرؿؿ:  (6)

 (.2324(, وأصِف ذم افبخٚري برؿؿ: )42)

(, 4267(, وابــ مٚجـف بـرؿؿ: )2308 اهلل ظْف, رواه افسمذي برؿؿ )وظثامن بـ ظٍٚن ر 

 وهق حسـ.
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 .(2)وـذفؽ اإليامن بّسٚءفٜ مٍُْر وُٕرٍ 

 ]اإلمياٌ تاجلنة واننار[

واإليامن بٖن اجلْٜ وافْٚر خمِقؿتٚن ٓ تٍْٔٚن أبًدا, خَِتٚ فِبَٚء, ٓ فٍِْٚء, وؿد 

ة.  صحسا ذم ذفؽ أحٚديٞ ِظدسا

 ]اإلمياٌ تاملٍزاٌ[

ََٕوُع ادَْ ﴿: اهلل ظز وجؾواإليامن بٚدٔزان, ؿٚل  َْٔقِم َو
ْسَط فِ َِ ـَ اْف َقاِزي

 ِٜ ََٔٚم
َِ  .[47ٕبٔٚء: مـ أيٜإ]اْف

 ]اإلمياٌ تأٌ اإلمياٌ ٌزٌد وٌنقص[

, ؿٚل اهلل واإليامن بٖن اإليامن ؿقل وظّؾ ؤٕٜ, يزيد بٚفىٚظٜ, ويَْص بٚدًهٜٔ

ٚ ا﴿تًٚػ:  َٖمسا ًٚ فَؾ ـَ آَمُْقا َؾَزاَدُْتُْؿ إِياَمٕ : ظز وجؾؿٚل و, [224افتقبٜ: مـ أيٜ]ِذي

                                                 

(, وابـ أيب ظٚصؿ ذم افسْٜ برؿؿ: 2072حسـ, جٚء هذا ذم حديٞ رواه افسمذي برؿؿ: ) (2)

 (.3227(, وابـ حبٚن ـام ذم اإلحسٚن برؿؿ: )858(, وأجري ذم افؼيًٜ برؿؿ: )864)

 وهق حسـ.



 ]اإليامن بٖن اإليامن يزيد ويَْص[

 

99 

َْٔزَداُدوا إِياَمًٕ ﴿
ـَ فَوَيْزَداَد ا﴿: ظز وجؾوؿٚل  ,[4افٍتح: مـ أيٜ] َمَع إِياَمهِنِؿْ  ٚفِ ِذي

 ًٚ  .[32اددثر: مـ أيٜ]آَمُْقا إِياَمٕ

-اإلكامن بوع وشبًقن»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف ظـ افْبل 

 .(2)«اإلكامن واحلٔٚء صًبٜ مـ -بوع وشتقن صًبٜوذم روايٜ: 

ؾٖؾوِٓٚ ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل  وأدٕٚهٚ إمٚضٜ إذى »: (3)وأيب داود (2)ودسِؿ 

 .شظـ افىركؼ

ـٌ إٔٝ؟ ؿٚل: إن صٚء وآشتثْٚء ذم اإليامن شْٜ مٚؤٜ, ؾ٘ذا شئؾ افرج ؾ: أمٗم

 ,(4)روي ذفؽ ظـ ظبداهلل بـ مسًقداهلل, 

                                                 

 , وهذا فٍيف.57-(35(, ومسِؿ )9برؿؿ: )رواه افبخٚري  (2)

 .58-(35رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)

 (.4676برؿؿ)(3)

رؿـؿ  (2/28) شادهْػ»وذم , (22رؿؿ ) شاإليامن»رواه أبق بُر بـ أيب صٔبٜ ذم  صحٔح, (4)

اظتَـٚد  أصقل ذح»وافالفُٚئل ذم , (655برؿؿ ) شافسْٜ»وظبداهلل بـ أمحد ذم , (20422)

 ( 72برؿؿ ) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم , (2780رؿؿ ) شامظٜأهؾ افسْٜ واجل

: ؿـؾ: ؿٚل. إين مٗمـ: مـ ضريؼ شِّٜ بـ ـٓٔؾ ظـ إبراهٔؿ ظـ ظَِّٜ ؿٚل رجؾ ظْد ظبد اهلل

 . فُْٚ ٕٗمـ بٚهلل ومالئُتف وـتبف ورشِف, إين ذم اجلْٜ

رؿـؿ  شاإليـامن»وأبقظبٔـد ذم , (22/227)  مًّر ذم اجلٚمع ادىبـقع ذم آخـر مهـْػ ورواه

, (668بـرؿؿ ) شافسـْٜ»وظبداهلل بـ أمحـد ذم , (2/29) شادهْػ»وابـ أيب صٔبٜ ذم , (20)
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ؾ صَٔؼ بـ شِّٜ, ومنوق وأيب وائ , وإشقد بـ يزيد,(2)وظَِّٜ بـ ؿٔس 

 بـ إجدع, ومْهقر بـ ادًتّر, 

 , ومٌرة بـ مَسؿ افوبل, وؾؤؾ بـ ظٔٚض, وؽرهؿ.(2)وإبراهٔؿ افْخًل

                                                                                                                              

اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ أصـقل ذح »وافالفُـٚئل ذم , (2282رؿـؿ ) شاإلبٕٚـٜ»وابـ بىـٜ ذم 

وهـق . مـ ضريؼ أيب وائؾ صَٔؼ ظـ ابــ مسـًقد ٕحـقه (2782-2779برؿؿ ) شواجلامظٜ

 . صحٔح

وهق . ( مـ ضريؼ احلسـ ظـ ابـ مسًقد9برؿؿ ) شاإليامن»ْد أيب ظبٔد ذم ظ: وفف ضريؼ أخرى

 .فُـ ؿد صح بام تَدم, مل يسّع مْف

رؿؿ  شاإليامن»وابـ أيب صٔبٜ ذم , (25و22رؿؿ ) شاإليامن»ـتٚب ذم رواه أبقظبٔد  صحٔح , (2)

ًد ذم وابــ شـ, (720بـرؿؿ ) شافسْٜ»وظبداهلل بـ أمحد ذم , (22/25) شادهْػ»و, (75)

ــر ذم , (6/58) شافىبَــٚت» ـــ جري ــٚر»واب ـــ بىــٜ ذم , شُتــذيٛ أث ــٜ»واب ــرؿؿ  شاإلبٕٚ ب

, (2346بـرؿؿ ) شافسْٜ»واخلالل ذم , (72رؿؿ) شافنًٛ»وافبَٔٓل ذم , (2228و2283)

؟ مٗمـ إٔٝ: رجؾ فًَِّٜؿٚل : ( مـ ضريؼ إبراهٔؿ ؿٚل285برؿؿ ) شافؼيًٜ»وأجري ذم 

 . وهق صحٔح. أرجق إن صٚء اهلل: ؿٚل

بـرؿؿ  شافسـْٜ»وظبداهلل بـ أمحـد ذم , (24برؿؿ ) شاإليامن»رواه ابـ أيب صٔبٜ ذم  صحٔح , (2)

ــٜ ذم , (2343واخلــالل ), (652) ـــ بى ــٜ»واب ــرؿؿ ) شاإلبٕٚ , (2228و 2209و 2208ب

؟ إذا ؿٔـؾ فـؽ أمـٗمـ إٔـٝ: ( ظـ إبراهٔؿ ؿٚل289و 285برؿؿ ) شافؼيًٜ»وأجري ذم 

 . صحٔح وهق. أرجق: ؾَؾ

وابــ بىـٜ , (649برؿؿ ) شافسْٜ»وظبداهلل بـ أمحد ذم , (22برؿؿ ) شاإليامن»ورواه أبقظبٔد ذم 
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سـا ادَْْسِجَد احْلََراَم إِْن َصَٚء اهللُ ﴿: اهلل ظز وجؾوهذا اشتثْٚء ظذ يَغ, ؿٚل  ُِ  َفتَْدُخ

 .[27افٍتح: مـ أيٜ]آِمِْغَ 

َْظَراُب آَمْسٚا ُؿْؾ مَلْ ﴿: اهلل ظز وجؾاإلشالم وزيٚدة, ؿٚل واإليامن هق  ْٕ ِٝ ا َؿَٚف

َْٚ ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ُِ ِمُْقا َوَف ْٗ  .[24احلجرات: مـ أيٜ]ُت

يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى ظبداهلل بـ ظّر ر  اهلل ظْٓام, ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

ًدا ظبده ورشقفف  وإؿٚم ُبْل اإلشالم ظذ مخس: صٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل  وأن حمّ»

 .(2)«افهالة  وإكتٚء افزـٚة  وصٔٚم صٓر رموٚن  وحٟ افبٔٝ

 اإلشالم.ؾٓذه حََٜٔ 

ْمَْٚه. مٚ ؾحََٔتف اإليامنأمٚ و   رواه أبق هريرة ؾٔام ؿدسا

رهًىٚ وإٔٚ  ملسو هيلع هللا ىلصوروى شًد بـ أيب وؿٚص ر  اهلل ظْف ؿٚل: أظىك رشقل اهلل 

: مٚفؽ ظـ  رجاًل  مْٓؿ ملسو هيلع هللا ىلصجٚفٌس, وترك رشقل اهلل  ُٝ ُٝ ؾَِ , ؾَّ هق أظجبٓؿ إيلسا

                                                                                                                              

 أصـقل ذح»وافالفُٚئل ذم , (290) شافؼيًٜ»وأجري ذم , (2205برؿؿ ) شاإلبٕٜٚ»ذم 

إذا : ؿـٚل يل إبـراهٔؿ: ( مـ ضريؼ حمؾ بـ حمرز ؿٚل2787رؿؿ ) شاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ

 .آمْٝ بٚهلل ومالئُتف وـتبف ورشِف: ؾَؾ؟ ؿٔؾ فؽ أمٗمـ إٔٝ

وهـق . وظـ إبراهٔؿ ؾـذـره, ( مـ ضريؼ ؾؤؾ بـ ظّرو4/224) شاحلِٜٔ»ورواه أبقًٕٔؿ ذم 

 . صحٔح

 شاظتَٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜأصقل ذح »وؿد حند افالفُٚئل ذم , وافبٚؿقن مل أجد آثٚرهؿ

 .آثٚر افسِػ ذم هذامـ مجِٜ  , (6970 )ص شناإليام»وأبقظبٔد ذم , (985 5/967)

 (.26( ومسِؿ برؿؿ )8رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)
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, ذـر ذفؽ شًد شأو مامِاًم »: ملسو هيلع هللا ىلصؾالن؟  واهلل إين ٕراه مٗمًْٚ. ؾَٚل رشقل اهلل 

ُّٛ إّل مْف خنٜٔ »ثالًثٚ, وأجٚبف بّثؾ ذفؽ, ثؿ ؿٚل:  إين  ٕظىل افرجؾ وؽره أح

 .(2)«  افْٚر ظذ وجٓف ّٛ َُ أن كُ 

 . (2)ُِّٜ, واإليامن افًّؾ افهٚفحؿٚل افزهري: ؾْرى أن اإلشالم اف

 ؿِْٚ: ؾًذ هذا ؿد خيرج افرجؾ مـ اإليامن إػ اإلشالم, وٓ خيرج مـ اإلشالم

 .ظز وجؾإػ افٍُر بٚهلل  إٓ

 ]اإلمياٌ خبزوج اندجال[

, ملسو هيلع هللا ىلصوٕٗمـ بٖن افدجٚل خٚرج ذم هذه إمٜ ٓ حمٚفٜ, ـام أخز رشقل اهلل 

 وصحسا ظْف.

 تٍ يزٌى[]اإلمياٌ تنزول عٍضى ا

ف بـ مريؿ ظِٔف افسالم يْزل ظذ ادْٚرة افبٔوٚء ذؿل دمنؼ, ؾٖٔتٔاوأنسا ظٔسك 

 ٔؼ, ؾٔٓرب مْف,  ؾَٔتِف ظْد بٚب فد افؼؿل. وؿد حك ادسِّقن ظذ ظَبٜ أؾ

                                                 

 (.250( ومسِؿ برؿؿ )27رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)

 .(752برؿؿ  2/352ش )افسْٜ»واه ظبداهلل بـ أمحد ذم صحٔح,  (2)
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 بٚفَرب مـ افرمِٜ ظذ ٕحق مِٔغ مْٓٚ. وُفّد مـ أرض ؾِسىغ

 ]اإلمياٌ تاملىت [

فوٕٗمـ بٖن مِؽ ادقت ُأْرِش  سُا , ؾٍَٖ (2)َؾ إػ مقشك ظِٔف افسالم, ؾه

سٓا وٚلٌّ مبتدع, راد ظذ اهلل  , ٓ يُْره(3)ملسو هيلع هللا ىلص, ـام صحسا ظـ رشقل اهلل (2)ظْٔف إ

 ورشقفف.

ـام روى أبق شًٔد اخلدري ر  ادقت يٗتك بف يقم افَٔٚمٜ ؾٔذبح, وٕٗمـ بٖن 

  ؾْٔٚدي مٍْٚد: كٚ كٗتك بٚدقت ـٓٔئٜ ـبش أمِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

                                                 

 . فىّف: هق بًّْك: (25/227): شذح مسِؿ»ؿٚل افْقوي ذم  (2)

  اهـ. بٚهلّزةش وؾَٖ ظْٔف»: افثٕٜٚٔ وذم افروايٜ

 .(20/296ش )فسٚن افًرب»ـام ذم . ؿًِٓٚ وبخَٓٚ: وؿٔؾ, ـنهٚ (2)

أرشـؾ : ؿـٚل ر  اهلل ظْف( ظـ أيب هريرة 2372( ومسِؿ )2339رواه افبخٚري برؿؿ ) (3)

اَلْمُ  اَم افسسا ِٓ ٔ َِ تْل إػ ظبد أرشِ: ؾرجع إػ ربف ؾَٚل, ؾِام جٚءه صُف, مِؽ ادقت إػ مقشك َظ

ؾِف بُؾ مـٚ , يوع يده ظذ متـ ثقر: ؾَؾ فف, ارجع: وؿٚل, ؾرد اهلل ظِٔف ظْٔف, ٓ يريد ادقت

ؾسٖل اهلل , ؾٚٔن: ؿٚل. ثؿ ادقت: ؿٚل؟ ثؿ مٚذا, أي رب: ؿٚل. ؽىٝ بف يده بُؾ صًرة شْٜ

 آفـف صـذ اهلل  ظِٔـف وظـذؿـٚل رشـقل اهلل : ؿٚل. أن يدٕٔف مـ إرض ادَدشٜ رمٜٔ بحجر

 . شؾِق ـْٝ َثؿسا ٕريتُؿ ؿزه إػ جٕٚٛ افىريؼ ظْد افُثٔٛ إمحر»وشِؿ: 
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تًرؾقن هذا؟ ؾَٔقفقن: هذا  وكْيرون  ؾَٔقل: هؾ (1)أهؾ اجلْٜ  ؾٔؼةبقن

وـِٓؿ ؿد رآه  ثؿ كْٚدي: كٚ أهؾ افْٚر  ؾٔؼةبقن وكْيرون  ؾَٔقل: هؾ ادقت  

ُٔذب   ثؿ كَقل: كٚ أهؾ  تًرؾقن هذا؟ ؾَٔقفقن: ًٕؿ  هذا ادقت. وـِٓؿ ؿد رآه. ؾ

ِذْرُهْؿ َيْقَم ﴿ثؿ ؿرأ: , «كٚ أهؾ افْٚر خِقد ؾال مقتاجلْٜ  خِقد ؾال مقت  و ْٕ َوَأ

ِمُْقنَ  ْٗ  َوُهْؿ ٓ ُي
ٍٜ َِ ٍْ َْمُر َوُهْؿ ذِم َؽ ْٕ ِة إِْذ ُؿيِضَ ا  .(2)[39مريؿ:]احْلَْنَ

 

                                                 

وــؾ راؾـع , أي يرؾًقن رؤوشٓؿ فْٔيـروا إفٔـف: (2/455) شافْٓٚيٜ»ؿٚل ابـ إثر ذم  (2)

 اهـ. رأشف مؼئٛ

 .(2849( ومسِؿ )4730رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)
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 [يف فضٍهة َثٍنا حمًد ] ـــمٌـصْفَ

اهلل ظز وًٕتَد أن حمًّدا ادهىٍك خر اخلالئؼ, وأؾوِٓؿ, وأـرمٓؿ ظذ 

, وأظالهؿ درجٜ, وأؿرهبؿ إػ اهلل وشِٜٔ, بًثف اهلل رمحٜ فًِٚدغ, وخهف وجؾ

 بٚفنٍٚظٜ ذم اخلِؼ أمجًغ.

ُأظىٔٝ مخاًمٚ مل » ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلصروى جٚبر بـ ظبداهلل ر  اهلل ظْف أن رشقل اهلل 

ًِِٝ ل إرض  كًىٓـ أحٌد مـ إٕبٔٚء ؿبع  ٕكت بٚفرظٛ مامرة صٓر  وُج

ِّٝ ل افٌْٚةؿ مامجًدا وضٓقًرا  ؾٖكام  رجؾ مـ أمتل أدرـتف افهالة ؾِٔهؾ  وُأِح

ًِثٝ  ومل حتؾ ٕحد ؿبع  وُأظىٔٝ افنٍٚظٜ  وـٚن افْبل كبًٞ إػ ؿقمف خٚصٜ  وُب

 .(2)«إػ افْٚس ظٚمٜ

, ؾرؾع إفٔف ذم دظقة ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف, ؿٚل: ـْٚ مع رشقل اهلل 

, شإٔٚ شٔد افْٚس كقم افَٔٚمٜ»نٜ, ثؿ ؿٚل: ؾْٓش مْٓٚ هن –وـٕٚٝ تًجبف –افذراع 

 .(2)وذـر حديٞ افنٍٚظٜ بىقفف

                                                 

 .(522ومسِؿ ), (438رواه افبخٚري رؿؿ ) (2)

 .(294( ومسِؿ برؿؿ )3340رواه افبخٚري برؿؿ ) (2)
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آيت كقم افَٔٚمٜ »: ملسو هيلع هللا ىلصوروى إٔس بـ مٚفؽ ر  اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

ؾَٔقل: بَؽ ُأمرُت أن  َقل اخلٚزن: مـ إٔٝ؟ ؾٖؿقل: حمّد بَٚب اجلْٜ  ؾٖشتٍت   ؾٔ

 .(2)رواه مسِؿ.شؿبِؽ ٓ أؾت  ٕحدٍ 

إٔٚ شٔد وفد آدم كقم »: ملسو هيلع هللا ىلص هريرة ر  اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل وظـ أيب

  .شعٍ ٍّ َن افَٔٚمٜ وٓ ؾخر  وأول مـ كْنؼ ظْف افَز  وأول صٚؾع  وأول مُ 

 .(2)رواه مسِؿ, وأبق داود

                                                 

 (.297رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)

وافبَٔٓـل ذم  ,(2/540أمحـد ), و(4673وأبق داود برؿؿ ), (2278برؿؿ ). رواه مسِؿ (2)

 .(9/4) شافُزى»

ذم حديٞ أيب هريرة وإٕام جـٚءت ذم حـديٞ إٔـس ظْـد أمحـد  شوٓ ؾخر»وفٔس ظْدهؿ ؿقفف 

بـ أيب ظّرو مقػ ا( مـ ضريؼ ظّرو وهق 7690رؿؿ ) شافُزى»فْسٚئل ذم وا ,(3/244)

 .ادىِٛ ظـ إٔس بف

 . وهق صحٔح. ( افربٔع بـ إٔس ظـ إٔس بف3620ورواه ٕحقه افسمذي رؿؿ )

 . (4308رؿؿ ) فمٚجوابـ  ,(3/2وذم حديٞ أيب شًٔد ظْد أمحد )

 .وذم شْده ظع بـ زيد بـ جدظٚن وهق ؤًػ

( مـ ضريؼ ظع بـ زيد هـذا ظــ أيب ٕرضـة 282و 2/295ـ ظبٚس ظْد أمحد )وذم حديٞ اب

 ٚ.ظـ ابـ ظبٚس ؾذـره مرؾقظً 

( زمًٜ بـ صٚفح ظـ شِّٜ بـ وهرام ظـ ظُرمـٜ 3626وهق متٚبع ؾَد رواه افسمذي برؿؿ )

 .ظـ ابـ ظبٚس بف ؾذـره



 ]افهحٚبٜ[

 

207 

 ]انصحاتة[

صٚحبف إخص,  ملسو هيلع هللا ىلصوًٕتَد أن خر هذه إمٜ وأؾوِٓٚ بًد رشقل اهلل 

ذم اهلجرة, وافٌٚر أبق بُر افهديؼ, وزيره ذم حٔٚتف, وأخقه ذم اإلشالم, ورؾَٔف 

 .(2)بـ أيب ؿحٚؾٜ ظبداهلل بـ ظثامن ظتٔؼوخٍِٔتف بًد وؾٚتف, 

 وأطٓر افديـ. أظزسا اهلل بف,ثؿ بًده افٍٚروق أبق حٍص ظّر بـ اخلىٚب افذي 

ثؿ بًده ذو افْقريـ أبق ظبداهلل ظثامن بـ ظٍٚن افذي مجع افَرآن, وأطٓر افًدل 

 حسٚن.واإل

 -روقان اهلل ظِٔٓؿ -وختْف ظع بـ أيب ضٚفٛ  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ ابـ ظؿِّ رشقل اهلل 

 وإئّٜ ادٓديقن. ,ؾٓٗٓء اخلٍِٚء افراصدون

                                                                                                                              

أيب صـٚفح وهـق وزمًٜ بـ صٚفح وؿد تهحػ ظْد افسمذي ذم ضبًٜ دار افٍُر إػ زمًٜ بــ 

 .اجلْدي ؤًػ

 . وشِّٜ بـ وهرام حسـ احلديٞ إٓ إذا روى ظْف زمًٜ بـ صٚفح

 . ؾٚفيٚهر وًػ حديٞ ابـ ظبٚس فُْف ذم افبٚب

 . ( وهق حسـ2/5وجٚء ذم حديٞ أيب بُر رواه أمحد )

 .فُـ ذم ؽر حديٞ أيب هريرة واحلّدهلل,صحٔحٜ ٓ مىًـ ؾٔٓٚ شوٓ ؾخر»ٓذه افزيٚدة وهل ؾ

 , وهق ؽِط.شؿحٚبٜ»ذم ادىبقع  (2)
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وشًد بـ  ثؿ افستٜ افبٚؿقن مـ افًؼة: ضِحٜ بـ ظبٔداهلل, وافزبر بـ افًقام,

دة أيب وؿٚص, وشًٔد بـ زيد بـ ظّرو بـ ٍٕٔؾ, وظبدافرمحـ بـ ظقف, وأبق ظبٔ

بـ اجلراح روقان اهلل ظِٔٓؿ, ؾٓٗٓء افًؼة افُرام افزرة افذيـ صٓد هلؿ رشقل ا

ًٓ ابٚجلْٜ, ؾْنٓد هلؿ هبٚ ـام صٓد هلؿ هبٚ,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بًٚظٚ فَقفف وامتثٚ  ٕمره. تِّ

اهلل بـ شالم, وفبالل بـ  فثٚبٝ بـ ؿٔس, وظبد ملسو هيلع هللا ىلصوؿد صٓد رشقل اهلل  

 أصحٚبف. ربٚح, وجلامظٜ مـ افرجٚل وافْسٚء مـ

ٍٝ مـ ؿهٛ ٓ صخٛ ؾٔف وٓ ٕهٛ. َٜ ببٔ َ َخدجي  َوَبؼسا

 .(2)ٚن ذم اجلْٜحَ ِْ بْٝ مِ  ٚءَ َه ْٔ مَ وأخز إٔف رأى افرُ 

بٚجلْٜ صٓدٕٚ فف, وٓ ٕنٓد ٕحٍد ؽرهؿ, بؾ  ملسو هيلع هللا ىلصؾُؾ مـ صٓد فف رشقل اهلل  

َُُِٕؾ ظِؿ اخلِؼ إػ خٚفَٓؿ.  ٕرجقا فِّحسـ, وٕخٚف ظذ ادزء, و

مٚ ذـرت فؽ مـ ـتٚب ربؽ افًزيز, وـالم ٕبٔؽ افُريؿ,  -ؽ اهللرمح-ؾٚفزم  

غ اهلدى ذم ؽره, وٓ تٌس بزخٚرف ادبىِغ, وآراء ادتٍُِغ, توٓ حَتِْد ظْف, وٓ تب

, ٓ ؾٔام أحدثف واهلدى, وافٍقز وافروٚ ؾٔام جٚء مـ ظْد اهلل ورشقفف ؾ٘نسا افرصد

ادوّحِٜ, وٕتٚئٟ ظَقهلؿ افٍٚشدة,  ادحدثقن, وأتك بف ادتْىًقن مـ آرائٓؿ

 رشقفف, ظقًوٚ مـ ؿقل ـؾ ؿٚئؾ, وزخرف وبٚضؾ. وارَض بُتٚب اهلل, وشْٜ

                                                 

أدفٜ هذا ـثرة ذم صحٔح افسْٜ, ومل أرد تثَٔـؾ افُتـٚب بـٚحلقار, وفُــ ذــر هـذا ذم  (2)

 افؼح إن صٚء اهلل تًٚػ.
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 اعِـَثتِِّاال مِـْضً فَفِ مٌـْصفَ

يَقل ذم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ر  اهلل ظْٓام, ؿٚل: ـٚن رشقل اهلل  روى جٚبر بـ ظبد

 موؾمـ هيده اهلل ؾال » , ثؿ يَقل:شٕحّد اهلل تًٚػ وٕثْل ظِٔف بام هق أهِف»خىبتف: 

إّن أصدق احلدكٞ ـتٚب اهلل  وأحامـ اهلدي هدي  ومـ كوِؾ اهلل ؾال هٚدي فف فف 

  وـؾ بدظٜ ضالفٜ  وـؾ ضالفٜ   حمّد  ويُّ إمقر حمدثٚهتٚ  وـؾُّ حمدثٜ بدظٜ

بًثٝ وافامٚظٜ ـٓٚتغ  وـٚن إذا ذـر افامٚظٜ امحّرت وجْتٚه  »ثؿ يَقل:  .شافْٚر

مـ ترك »ثؿ ؿٚل:  .شمامٚـؿجٔش صبحُؿ ف  واصتد ؽوبف  ـٖٕف مْذر وظال صقت

ًٓ ؾألهِف , (2). رواه مسِؿشؾّ٘ل وظّع  وإٔٚ ول ادٗمْغ   ومـ ترك َدْكًْٚ أو ضًٔٚظٚمٚ

 .(3)شـؾ ضالفٜ   افْٚرو», ومل يذـر مسِؿ: (2)وافْسٚئل

                                                 

 (.867رواه مسِؿ برؿؿ: ) (2)

 (.2578برؿؿ: 289-3/288ـتٚب صالة افًٔديـ ) افْسٚئل ذم ادجتبك ذمرواه  (2)

(, وأجـري ذم 2578بـرؿؿ: ) ذم ادجتبـكة, رواهٚ افْسـٚئل ــام تَـدم هذه افٍِيٜ صٚذسا  (3)

برؿؿ:  450-3/449افُزى ذم ـتٚب افًِؿ مـ افُزى ) (وذم408/برؿؿ 2برؿؿ)افؼيًٜ 

 (.2785( برؿؿ: )3/243(, وابـ خزيّٜ ذم صحٔحف )5892

خزيّٜ مــ ضريـؼ  ومـ ضريؼ: ظتبٜ بـ ظبداهلل صٔخ افْسٚئل ظـ ابـ ادبٚرك ظـ شٍٔٚن, وابـ

 إٔس بـ ظٔٚض, ـالاٚ ظـ جًٍر بـ حمّد ظـ أبٔف ظـ جٚبر, ؾذـر احلديٞ هبذه افزيٚدة.

(, 3/329(: ؿٚل حدثْٚ مهًٛ بـ شالم, و)3/322وروى احلديٞ اإلمٚم أمحد ذم مسْده )
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(, ؿٚل حدثْٚ وـٔع 3/372(, ؿٚل: حدثْٚ ظبداهلل بـ افقفٔد و)3/338ؿٚل حدثْٚ حئك, و)

(, ؿٚل: أخزٕٚ شًٔد بـ مْهقر, ؿـٚل: 377-2/376ٚن, وابـ شًد ذم افىبَٚت )ظـ شٍٔ

 أخزٕٚ ظبدافًزيز بـ حمّد.

مـ ضريؼ ظبـدافقهٚب بــ ظبدادجٔـد افثٍَـل,  43 -(267واإلمٚم مسِؿ ذم صحٔحف برؿؿ )

مــ ضريـؼ وـٔـع ظــ  45 -(867مـ ضريؼ شِٔامن بـ بالل, وبرؿؿ ) 44 -(867وبرؿؿ )

 شٍٔٚن.

( مــ 222( مـ ضريؼ افثٍَـل, وافـدارمل ذم شـْْف بـرؿؿ )8ٓرمزي ذم إمثٚل برؿؿ )وافرام

( مـ ضريؼ ظبدافقهٚب 2222/برؿؿ: 4ضريؼ حئك بـ شِٔؿ, وأبق يًذ ادقصع ذم مسْده )

( مــ ضريـؼ ظبـدافقهٚب 45( مـ ضريؼ وهٔٛ, وابـ مٚجف برؿؿ )2229افثٍَل, وبرؿؿ )

( مــ ضريـؼ 298( مـ ضريؼ افثٍَل, وبـرؿؿ )297برؿؿ ) افثٍَل, وابـ اجلٚرود ذم ادْتَك

( مـ ضريؼ افثٍَل, ورواه افبَٔٓل ذم 20شِٔامن بـ بالل, وابـ حبٚن ـام ذم اإلحسٚن برؿؿ )

( مـ ضريؼ افثٍَل, وحمّد بـ ـثـر ظــ افثـقري, وظبـدافًزيز بــ 207-3/206افسْـ )

ضريـؼ شـِٔامن بــ بـالل, ( مـ 3/224( مـ ضريؼ شِٔامن بـ بالل, و)3/223حمّد, و)

 ( مـ ضريؼ وـٔع ظـ شٍٔٚن.3/224و)

وـمؾ ضمالفٜ »ـِٓؿ ظـ جًٍر بـ حمّد, ظـ أبٔف, ظـ جٚبر, ؾذـر احلديٞ, وفٔس ؾٔف فٍيٜ: 

 .ش  افْٚر

(, مـ ضريؼ إبراهٔؿ بـ ظبداهلل اخلالل ظـ ابــ 25/4295وؿد رواه افبٌقي ذم ذح افسْٜ )

 ادبٚرك بف.

 ة, فُـ تَدم إٔف رواه ابـ ادبٚرك, ووـٔع, ظـ شٍٔٚن وحمّد بـ ـثر.ومل يذـر هذه افزيٚد 

أن هذه افزيٚدة رواهٚ ابـ ادبٚرك,  ظـ شٍٔٚن, ظـ جًٍـر بـف, وتـٚبع ابــ ادبـٚرك  :ؾٚخلالصٜ
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د اهلل وأثْك خىًٔبٚ, ؾحّ ملسو هيلع هللا ىلصوروى زيد بـ أرؿؿ, ؿٚل: ؿٚم ؾْٔٚ رشقل اهلل 

أمٚ بًد  أهيٚ افْٚس  ؾٕ٘ام إٔٚ بؼ مثُِؿ كقصؽ أن »ظِٔف, ووظظ وذـر, ثؿ ؿٚل: 

  ؾٖجٔبف  وإٔٚ تٚرك ؾُٔؿ افثَِغ  أوهلام ـتٚب اهلل ؾٔف ظز وجؾ كٖتْٔل رشقل ريب

اهلدى وافْقر  مـ اشتّامؽ بف وأخذ بف ـٚن ظذ اهلدى  ومـ ترـف وأخىٖه  ـٚن 

 (2)رواه مسِؿ. ثالث مرات. «تل  أذـرـؿ اهلل   أهؾ بٔتلظذ افوالفٜ  وأهؾ بٔ

 ملسو هيلع هللا ىلصوروى افًربٚض بـ شٚريٜ افسِّل ر  اهلل ظْف ؿٚل: وظيْٚ رشقل اهلل 

مقظيٜ بٌِٜٔ, ذرؾٝ مْٓٚ إظغ, ووجِٝ مْٓٚ افَِقب, ؾَٚل ؿٚئؾ: يٚ رشقل 

تًٚػ  أوصُٔؿ بتَقى اهلل »اهلل, ـٖن هذه مقظيٜ مقدع, ؾامذا تًٓد إفْٔٚ؟ ؿٚل: 

ًّٔٚ  ؾٕ٘ف مـ كًش مُْؿ بًدي ؾامرى  وافامّع وافىٚظٜ  وإن ـٚن ظبًدا حبن

                                                                                                                              

متٚبًٜ ؿٚسة إٔس بـ ظٔٚض ظذ ذـرهٚ, وؿد رواهٚ وـٔع وحمّد بـ ـثر بـدون ذــر هـذه 

 هنٚ, صذ هبٚ ظذ شٍٔٚن ابـ ادبٚرك.افٍِيٜ: ؾٚفراجح ظـ شٍٔٚن بدو

 وؿد تٚبع هذه افروايٜ اجلامظٜ ظـ جًٍر بدون ذـرهٚ, ؾٓل صٚذة.

وظذ ابـ ادبٚرك ٍٕسف خالف: ؾرواه صٔخ افْسٚئل ظتبٜ بـ ظبداهلل ظْف هبذه افزيٚدة, وظتبٜ بـ  

وهق صـدوق: ثَٜ, ورواه ظْد افبٌقي إبراهٔؿ ابـ ظبداهلل اخلالل,  -وهق افٔحّدي-ظبداهلل 

ؾٚفروايٜ ظـ ابـ ادبٚرك بذـرهٚ أصح, وهل ظْد افْسٚئل, هذا إن ثبٝ شْد افبٌقي, ؾُٔػ 

ا, هق وإٔس بـ ظٔٚض: خٚفٍقا روايٜ اجلامظٜ  إذا مل يثبٝ شْد افبٌقي, وابـ ادبٚرك يًتز صٚذًّ

 بدون ذـرهٚ, واهلل أظِؿ.

 (.2408رواه مسِؿ برؿؿ ) (2)
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اختالًؾٚ ـثًرا  ؾًُِٔؿ بامْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصدكـ ادٓدكغ  ظّوقا ظِٔٓٚ 

 .«ؾ٘ن ـؾ حمدثٜ بدظٜ  وـؾ بدظٜ ضالفٜ :بٚفْقاجذ  وإكٚـؿ وحمدثٚت إمقر

 صحٔح. , وؿٚل: حديٞ (2)رواه أبق داود وافسمذي 

                                                 

 شبع ضرق:  بـ شٚريٜ ر  اهلل ظْفظـ افًربٚض  صحٔح, وفف (2)

وظيْـٚ : بــ شـٚريٜ ؿـٚل مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ ظّرو افسِّل إٔف شّع افًربـٚض: إوػ

, ووجِٝ مْٓٚ افَِقب, مقظيٜ ذرؾٝ مْٓٚ افًٔقن صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿرشقل اهلل 

ترـتُؿ ظذ افبٔوٚء فِٔٓٚ ؿد »: ؿٚل؟ يٚ رشقل اهلل إن هذه دقظيٜ مقدع ؾامذا تًٓد إفْٔٚ: ؿِْٚ

ؾًِـُٔؿ بـام  اـثـرً  ٚومـ يًش مُْؿ ؾسرى اختالًؾـ, ـْٓٚرهٚ ٓ يزيغ ظْٓٚ بًدي إٓ هٚفؽ

 .شظوقا ظِٔٓٚ بٚفْقاجذ ٚحبنًٔ  اظرؾتؿ مـ شْتل وشْٜ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ وإن ظبدً 

 ,(73-70) شافسْٜ»وحمّد بـ ٕك ادروزي ذم , ( مـ ضريَغ4/226) شادسْد»أمحد ذم  رواه

وابــ أيب  ,(96وافـدارمل بـرؿؿ ) ,(44و43بـرؿؿ ) فوابـ مٚج ,(2676وافسمذي برؿؿ )

 ا. ( خمتًك 56و48و33و30و27( وبرؿؿ )54برؿؿ ) شافسْٜ»ظٚصؿ ذم 

( 96-2/95) شادسـتدرك»واحلـٚـؿ ذم  ,(2286برؿؿ ) شذح منُؾ أثٚر»وافىحٚوي ذم 

 و628 و627 /بـرؿؿ28) شافُبر»وافىزاين ذم  ,(89 و88رؿؿ ) شافؼيًٜ»وأجري ذم 

 أصـقل ذح»وافالفُٚئل ذم  ,(2027و2280رؿؿ ) شمسْد افنٚمٔغ»وذم  ,(620 و629

 ,(6/542) شدٓئـؾ افْبـقة»وافبَٔٓـل ذم  ,(7982بـرؿؿ ) شافسـْٜ واجلامظـٜ اظتَٚد أهـؾ

افز ذم وابـ ظبـد ,(5/220) شاحلِٜٔ»ًٕٔؿ ذم وأبق ,(202برؿؿ ) شذح افسْٜ»وافبٌقي ذم 

ــِف» ــؿ وؾو ــٚن افًِ ــٚمع بٔ ــؿ ) شج ــزي ذم  ,(2304 و2303رؿ ــامل»واد ــذيٛ افُ  شُت

(27/305-306) . 

 . مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ ظّرو افسِّل ظـ افًربٚض بـ شٚريٜ ؾذـره
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 مجٚظٜ, وهؿ: هُذا ظـ ظبد افرمحـ بـ ظّرو رواه

 ,(2276وافسمـذي ) ,(73و70)وادروزي رؿؿ  ,(4/226ظْد أمحد ): خٚفد بـ مًدان -2

ذح »ذم وافىحـٚوي  ,(96-2/95واحلـٚـؿ ) ,(96وافـدارمل ) ,(44رؿـؿ ) فوابـ مٚج

رؿؿ /28) شافُبر»وافىزاين ذم  ,(89و82وافالفُٚئل ) ,(2286-2285)ش منُؾ أثٚر

ــٚمٔغ»و ,(628 و627 ــْد افن ــؿ ) شمس ــؿ ), (2280رؿ ــقي رؿ ــق ,(202وافبٌ ًٕٔؿ وأب

 .(86وأجري ) ,(6/542وافبَٔٓل ) ,(5/220/224-225)

 ,(80و79وافالفُـٚئل ) ,(89و88وأجـري ) ,(43) ف: ظْد ابـ مٚجوّرة بـ حبٔٛ -2

 .(2/96واحلٚـؿ ) ,(28/629) شافُبر»و ,(2027رؿؿ ) شمسْد افنٚمٔغ»وافىزاين ذم 

 اٚصؿ خمتًك ( وابـ أيب ظ28/620) شافُبر»ظْد افىزاين ذم : حئك بـ جٚبر وهق افىٚئل -3

 .(30برؿؿ )

افرمحـ بــ ( ظــ ظبـد2287ظْد افىحٚوي برؿؿ ) ظقف إظرايبظُرمٜ بـ ظامر ظـ ورواه 

 . ظّرو ظـ رجؾ مـ أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾذـره

( ظـ شًٔد بـ ظٚمر ظــ ظـقف 55وؿد رواه احلٚرث بـ أيب أشٚمٜ ـام ذم زوائد مسْده رؿؿ )

صذ اهلل ظِٔف وظـذ ه أحسبف شًٔد بـ خثٔؿ ظـ رجؾ مـ أصحٚب رشقل اهلل ظـ رجؾ شام

شًٔد بـ خثـٔؿ رجـؾ مــ : (3/470) شافتٚريخ افُبر»ؿٚل افبخٚري ذم , ؾذـره آفف وشِؿ

خىبْٚ افْبل صـذ اهلل ظِٔـف وظـذ آفـف : شِٔط ظـ رجؾ مـ أهؾ افنٚم ظـ رجؾ فف صحبٜ

 اهـ. فْٚ مقشك حدثْٚ جًٍر بـ حٔٚنؿٚفف , وشِؿ ٕحق حديٞ افًربٚض بـ شٚريٜ

أهـؾ افنـٚم ( ظـ شًٔد ظـ رجؾ مــ 2320وـذا هق ظْد ابـ ظبد افز ذم جٚمع بٔٚن افًِؿ )

ؾىريؼ ظقف تًتز صٚذة ٕٕـف خـٚفػ ثالثـٜ وهـؿ  وظذ ـؾ. هظـ رجؾ مـ افهحٚبٜ ٕحق

 . أرجح مْف
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 . افتٓذيٛ ُتذيٛ  ؾٚفراجح ضريؼ ظبد افرمحـ بـ ظّرو افسِّل وهق جمٓقل حٚل ـام ذم

مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ ظّرو وحجر بـ حجر افُالظل ظـ افًربٚض ؾذـره : افىريؼ افثٕٜٚٔ

بــرؿؿ  اوابـــ أيب ظٚصــؿ خمتًكــ ,(4607وأيب داود بــرؿؿ ) ,(227-4/226ظْــد أمحــد )

 شاإلحسـٚن»وابـ حبٚن ــام ذم  ,(72برؿؿ ) شافسْٜ»وحمّد بـ ٕك ادروزي ذم  ,(37و32)

 ,(2/97) شادسـتدرك»واحلـٚـؿ ذم  ,(87 و86بـرؿؿ ) شافؼـيًٜ»وأجري ذم  ,(5برؿؿ )

وابـ  ,(225-20/224) شاحلِٜٔ»ًٕٔؿ ذم وأبق ,(438رؿؿ ) شمسْد افنٚمٔغ»وافىزاين ذم 

-5/472) شُتذيٛ افُامل»وادزي ذم  ,(2/2264) شجٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف»افز ذم ظبد

 .ؾذـره ظّرو وحجر بـ حجر ظـ افًربٚض ( ـِٓؿ مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ473

وظبدافرمحـ بـ ظّرو تَدم إٔف جمٓقل حٚل, وحجر بـ حجر إٍـرد بٚفروايـٜ ظْـف خٚفـد بــ 

ش. ُتـذيٛ افتٓـذيٛ»مًدان, وذـره ابـ حبٚن ذم ثَٚتف, وؿٚل ابـ افَىٚن: ٓ يًرف. ــام ذم 

ّٜ أهؾ افنـٚم, مـْٓؿ: (:)...مـ افثَٚت إثبٚت مـ أئ2/97ش )ادستدرك»وؿٚل احلٚـؿ ذم 

 مَبقل.ش: افتَريٛ»حجر بـ حجر افُالظل(. اهـ وؿٚل احلٚؾظ ذم 

 ؾٓق ـام ؿٚل احلٚؾظ إن صٚء اهلل. ؾٓذه افىريؼ حسْٜ. واهلل أظِؿ.

 .بـ أيب ادىٚع ظـ افًربٚض ؾذـره حئك مـ ضريؼ: افثٚفثٜ

 . (55, 26رؿؿ )( وابـ أيب ظٚصؿ ب72( وادروزي ذم افسْٜ )42رؿؿ )ب ابـ مٚجف رواه

( وادــزي ذم ُتــذيٛ افُــامل 2/97( واحلــٚـؿ )622/رؿــؿ28وافىــزاين ذم افُبــر )

(32/539) . 

فُْف ؿد إُٔر دحٔؿ شامظف مـ افًربٚض ـام ذم ُتـذيٛ افتٓـذيٛ , وحئك بـ أيب ادىٚع صدوق

 َىع.( ؾٓق م22/244ْ)

 .  بـ حبٔٛ ظـ افًربٚض ؾذـرهسمـ ضريؼ مٓٚ: افرابًٜ
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 . (59, 29, 28رؿؿ ) ا( وابـ أيب ظٚصؿ خمتًك 623/رؿؿ 28اين ذم افُبر )ظْد افىز

فُــ ابــ أيب حـٚتؿ ذم اجلـرح , ذم أتبٚع افتـٚبًغ ,ومٓٚس بـ حبٔٛ ذـره ابـ حبٚن ذم ثَٚتف

ٓ بـٖس : وؿٚل شئؾ أيب ظْف ؾَـٚل, ( ذـر إٔف روى ظـ أيب ثًِب440ٜ-8/439وافتًديؾ )

 . بف

, فُْف مـ أتبـٚع افتـٚبًغ,  مـ افًربٚضساحلسـ إن صح شامع مٓٚ ؾٓذا إشْٚد طٚهره: ؿِٝ

 . وذـر ابـ أيب حٚتؿ إٔف روى ظـ أيب ثًِبٜ ٓ يدل إٔف مـ افتٚبًغ

 . إذن ؾٓق مَْىع

 . ضريؼ ظبد اهلل بـ أيب بالل ظـ افًربٚض ؾذـره: اخلٚمسٜ

اهلل ظْـد  ( وتهـحػ اشـؿ ظبـد624/رؿـؿ28( وافىـزاين ذم افُبـر )4/227ظْد أمحـد )

 . افىزاين إػ ظبد افرمحـ وصقابف ظبد اهلل

 . وهق جمٓقل ظغ تٍرد بٚفروايٜ ظْف خٚفد بـ مًدان

 . مـ ضريؼ جبر بـ ٍٕر ظـ افًريٚض بـ شٚريٜ ؾذـره: افسٚدشٜ

 . (643/رؿؿ28) شافُبر»ظْد افىزاين ذم 

 . مـ افثٕٜٚٔ ثَٜ جِٔؾ خمرضماحلرضمل احلّيص: وجبر بـ ٍٕر 

 .ضريؼ خٚفد بـ مًدان ظـ افًربٚض ؾذـره: فسٚبًٜا

جـٚمع بٔـٚن افًِـؿ »وابـ ظبد افز ذم  ,(2285برؿؿ ) شذح منُؾ أثٚر»ظْد افىحٚوي ذم 

 . (69)ص شافبدع»وابـ ووٚح ذم  ,(2305برؿؿ ) شوؾوِف

ودظقى إٔف شَط ظبد افرمحـ بـ ظّرو بـ خٚفد وافًربٚض بًٔد أن يُقن شَط مــ افْسـخٜ 

وحسـٚن ظبـد , أثٚر فِىحٚويمنُؾ هذه افىبًٚت وافُتٛ ـام ادظٚه حمَؼ ذح  مـ ـؾ

 . اهـ  وإمٚ أن يُقن بسبٛ وًػ ظبد اهلل بـ صٚفح ـٚتٛ افِٔٞ:ؿقفف ادْٚن وزاد حسٚن 
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ظذ افبٔوٚء فِٔٓٚ ـْٓٚرهٚ ٓ كزكغ ظْٓٚ  وؿد ترـتُؿ»ورواه ابـ مٚجف وؾٔف: 

 .شبًدي إٓ هٚفؽ

وٕحـ ٕذـر افٍَر  ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق افدرداء, ؿٚل: خرج ظِْٔٚ رشقل اهلل 

ـّ افدٕٔٚ ظُِٔؿ حتك ٓ آ»وٕتخقؾف, ؾَٚل:  فٍَر  ختٚؾقن؟ وافذي ٍٕيس بٔده َفُتَهّب

َْٔف أُكزكغ ؿِٛ أحدـؿ إن  ؿد ترـتُؿ ظذ افبٔوٚء فِٔٓٚ وهنٚرهٚ  كؿ اهللاو زاؽف إٓ ِه

, ترـْٚ ظذ مثؾ افبٔوٚء فِٔٓٚ ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل أبق افدرداء: صدق رشقل اهلل  .«شقاء

 (2)وهنٚرهٚ شقاء. رواه ابـ مٚجف.

                                                                                                                              

 . ؿ فف ؾَد تقبع ظْد ابـ ظبد افز وابـ ووٚحِوٓ يس

 . ؾٚحلٚصؾ أهنٚ روايٜ وهل مَْىًٜ فًدم إدراك خٚفد فًِربٚض

ومٚ مـ ؾَرة مـ ؾَراتف إٓ وهلٚ مٚ ينٓد هلٚ مــ أدفـٜ , ؾٚحلديٞ صحٔح بّجّقع هذه افىرق

 . أخرى إمٚ ذم افهحٔحغ أو خٚرجٓٚ

(, مـ ضريؼ: افقفٔد بـ ظبدافرمحـ اجلرر, ظـ جبر بـ 5ؤًػ, رواه ابـ مٚجف برؿؿ ) (2)

 ٍٕر, ظـ أيب افدرداء, ؾذـره.

 ًػ: ٓشٔام مع اختالضف.وذم شْده: هنٚم بـ ظامر,  ؾٔف و

(, ظـ خٚفد بـ مًدان, ظـ جبر بـ ٍٕر, ظـ ظـقف بــ مٚفـؽ,  إٔـف 6/24وؿد رواه أمحد )

, شافٍَر ختمٚؾقن...»ؿٚل: إن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿٚم ذم أصحٚبف, ؾَٚل: 

 وؾٔف: ظًْْٜ بَٜٔ ذم صٔخ صٔخف.

(, إٓ أن ذم 2527فىزاين ذم مسْد افنٚمٔغ بـرؿؿ )وؿد تٚبع خٚفًدا ظبدافرمحـ بـ ظٚئد ظْد ا

شْده ظّرو بـ إشحٚق, مل أجد فف ترمجٜ, وظَِّٜ بـ ٕك بــ خزيّـٜ  وأبـقه مل  أجـد هلـام 
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ٝ ؾُٔؿ ٍإين ؿد خِ»: ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبق هريرة ر  اهلل ظْف, ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

خذتؿ هبام  أو ظِّتؿ هبام: ـتٚب اهلل وشْتل  وفـ كٍسؿٚ مٚ فـ توِقا بًدمهٚ مٚ أ

 (2)رواه أبق افَٚشؿ افىزي احلٚؾظ ذم افسْـ..شحتك كردا ظّع احلقض

                                                                                                                              

 ترمجٜ.

ــد افبخــٚري ) ــٜ بـــ ظــٚمر ظْ (, 2344فُـــ فِحــديٞ صــقاهد ُأَخــر, مْٓــٚ: حــديٞ ظَب

 (.2962مسِؿ)(, و8258(, وحديٞ ظّرو بـ ظقف ظْد افبخٚري ) 2296ومسِؿ)

ـــٖ ) (2) ـــؽ ذم ادقض ـــًٔػ, رواه مٚف ـــًٍٚء 2/899و ـــٔع ذم افو ـــٚ, ورواه افًَ ( بالًؽ

(, وافالفُٚئل ذم ذح أصقل 625) افنٚؾًل ذم افثالثٔٚت رؿؿ(, وأبق بُر 2/250-252)

ــٚد أهــؾ افســْٜ واجلامظــٜ ) ــرؿؿ: )2/80اظتَ (, 2/93(, واحلــٚـؿ ذم ادســتدرك )90( ب

(, واخلىٔـٛ ذم افٍَٔـف 20/224(, وافبَٔٓـل ذم افسـْـ )4/245وافدارؿىْل ذم افسْـ )

 (, وذم شْده: صٚفح بـ مقشك افىِحل مسوك.275-274وادتٍَف برؿؿ )

(, وذم شْده إشامظٔؾ بـ أيب أويس ظـ 2/93وفف صٚهد مـ حديٞ ابـ ظبٚس, رواه احلٚـؿ )

 أبٔف واٚ ؤًٍٚن.

(, 2329جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف برؿؿ ) وجٚء مـ حديٞ ظّر بـ ظقف, رواه ابـ ظبد افز ذم

(,  مـ ضريؼ: ـثر بـ ظبداهلل بـ ظّرو بـ ظقف ظـ أبٔف ظـ جده مرؾقًظٚ, وـثر 2826و)

 مسوك, وأبقه جمٓقل.

(, وذم شْده: شٔػ بـ 276وجٚء مـ حديٞ أيب شًٔد, رواه اخلىٔٛ ذم افٍَٔف وادتٍَف برؿؿ )

ا,وافهبٚح بـ حمّد بـ أيب   حٚزم, ؤًٌػ.ظّر ؤًٌػ جدًّ

 ؾٚحلديٞ ؤًٌػ.
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وفسٝ  ,ذم خىبتف: إٕام إٔٚ ُمتسابع -ر  اهلل ظْف-وؿٚل أبق بُر افهديؼ 

 (2)َتِدع.ببّ

ُشْسٝا فُؿ وؿٚل ظّر بـ اخلىٚب ر  اهلل ظْف: ؿد ُؾروٝ فُؿ افٍرائض, و

. ًٓ  (2)افسْـ, وُترـتؿ ظذ افقاوحٜ إٓ أن توِقا بٚفْٚس ئًّْٚ وصام

                                                 

(, وذم شْده ظبٔداهلل, وهق ابـ ظبدافرمحـ بـ 3/283حسـ, رواه ابـ شًد ذم افىبَٚت ) (2)

راؾع إٕهٚري, ويَٚل: ابـ ظبداهلل, جمٓقل حٚل, يرويف ظـ أبٔف بٚفيـ, وأبقه ؿٚل أبق حٚتؿ 

 (: صٚفح.5/232ـام ذم اجلرح وافتًديؾ ٓبْف )

( مـ ضريؼ: شٔػ بــ 245-2/244ى ظْد ابـ جرير افىزي ذم افتٚريخ )وفألثر ضريؼ أخر

ا.  ظّر, وتَدم ؿريًبٚ إٔف ؤًػ جدًّ

(, مـ ضريـؼ ظـروة بــ افـزبر, ؿـٚل: 8وأخرجف أبق ظبٔد افَٚشؿ بـ شالم ذم إمقال برؿؿ )

, خىٛ أبق بُر..., ؾذـره, وظروة وفد ذم خالؾٜ ظثامن, ؾِؿ يدرك أبٚ بُر, وٓ زمـ خىبتف

 (.226وؿد ؿٚل أبق حٚتؿ: إٕف ظـ أيب بُر مرشؾ, ـام ذم حتٍٜ  افتحهٔؾ )ص

ٚ أخرى برؿؿ ) ًَ ( مـ ضريؼ: إشامظٔؾ بـ أيب خٚفـد ظــ ؿـٔس بــ أيب 9وذـر فف أبق ظبٔد ضري

 حٚزم, أو ؽره ظـ أيب بُر, ٕحق ذفؽ.

, واحلّد هلل. ـٌ  ؾٕٚثر هبذه افىرق حس

(, وابــ 3/90(, وظّر بـ صبٜ ذم أخبٚر ادديْٜ )2/824صحٔح, رواه مٚفؽ ذم ادقضِ٘ ) (2)

(, مـ ضريؼ شًٔد بـ ادسٔٛ, ؿٚل: دٚ صدر ظّر بــ اخلىـٚب 3/334شًد ذم افىبَٚت )

مـ مْك, إٔٚخ بٕٚبىح..., ثؿ ؿدم ادديْٜ, ؾخىٛ افْٚس..., ؾذـره, وذم آخره ؿـٚل شـًٔد 

هذه اخلىبٜ فًّر ذم آخـر صـٓر ذم  بـ ادسٔٛ: ؾام إسِخ ذو احلجٜ حتك ؿتؾ ظّر رمحف اهلل,
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ٚ َٕتدي وٓ ٕبتدي, وٕتبع سٕا وٓ  ,وؿٚل ظبداهلل بـ مسًقد ر  اهلل ظْف: إ

 (2)ٕبتدع, وفـ ٕوؾ مٚ َتسُْٚ بٕٚثر.

ٓ كزين افزاين حغ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصْبل ٕوزاظل ظـ افزهري إٔف روى أن افوروى ا

. ؾسٖفٝ افزهري: مٚ هذا؟ ؾَٚل: مـ اهلل افًِؿ, وظذ افرشقل شوهق مٗمـكزين 

 .(2)ـام جٚءت ملسو هيلع هللا ىلصافبالغ, وظِْٔٚ افتسِٔؿ, أِمُروا أحٚديٞ رشقل اهلل 

 َأَمُروهٚ. ملسو هيلع هللا ىلصوذم روايٜ: ؾ٘نسا أصحٚب رشقل اهلل  

                                                                                                                              

ُر شًٔد بـ ادسٔٛ يقمذاك ثامن شْقات: ؾٕ٘ف وفد فسْتغ خِتٚ مـ خالؾٜ ظّر:  ّْ حٔٚتف, وُظ

(: ؿٚل أمحد بـ حْبؾ: أدرك شـًٔد ظّـر,  22/73ٓشٔام وؿد ؿٚل ادزي ذم ُتذيٛ افُامل )

افتحهـٔؾ  وشّع مْف, وإذا مل يَبـؾ شـًٔد مــ ظّـر ؾّــ يَبـؾ؟ راجـع إن صـئٝ حتٍـٜ

 ؾٕٚثر صحٔح.  (.229)ص

( بـرؿؿ: 2/86ؤًػ, رواه افالفُٚئل ذم ذح أصـقل اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ ) (2)

(, مـ ضريؼ أيب جًٍر افرازي ظـ افًالء بــ ادسـٔٛ, ظــ أبٔـف, ظــ ابــ 206, و205)

ٜ مسًقد, وأبق جًٍر ؤًػ, وادسٔٛ بـ راؾع روايتف ظـ ابـ مسًقد مرشـِٜ ــام ذم حتٍـ

 (, ؿٚفف أبق حٚتؿ, وأمحد, وافبَٔٓل.304افتحهٔؾ )ص

(, 55/360(, وابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنـؼ )3/369ؤًػ, رواه أبق ًٕٔؿ ذم احلِٜٔ ) (2)

(, ؿٚل: أمروا أحٚديـٞ رشـقل اهلل صـذ اهلل ظِٔـف 5/346وهذا فٍيف, وافذهبل ذم افسر )

 وظذ آفف وشِؿ ـام جٚءت.

 فقفٔد بـ مسِؿ.وهق ؤًػ, ذم شْده ظًْْٜ ا
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سـا رشقل اهلل  ووٓة إمر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوؿٚل ظّر بـ ظبد افًزيز ر  اهلل ظْف: ش

ٚ, إخذ هبٚ تهديؼ فُتٚب اهلل, واشتُامل فىٚظتف, وؿقة ظذ ديـ اهلل, شًْْ  بًده

حد تٌٔرهٚ, وٓ تبديِٓٚ, وٓ افْير ذم رأي مـ خٚفٍٓٚ, ؾّـ اؿتدى بام ٕفٔس 

ه اهلل  شُْقا سٓا اهتدى, ومـ اشتبك هبٚ بك, ومـ خٚفٍٓٚ واتساَبع ؽر شبٔؾ ادٗمْغ و

 (2)ا.مٚ تقػ, وأصاله جْٓؿ وشٚءت مهرً 

وؿٚل إوزاظل: اصز ظذ افسْٜ, وؿػ حٔٞ وؿػ افَقم, وؿؾ ؾٔام ؿٚفقا, 

 .(2)وـػسا ظام ـٍقا, واشِؽ شبٔؾ شٍِؽ افهٚفح: ؾٕ٘ف يسًؽ مٚ وشًٓؿ

وؿٚل ًٕٔؿ بـ محٚد: مـ صبساف اهلل بخَِف ؾَد ـٍر, ومـ إُٔر مٚ وصػ اهلل بف 

ٚ.ٍٕسف تنبٔ (3)[بف]ٍسف ؾَد ـٍر, وفٔس مٚ وصػ اهلل ٕ ًٓ(4) 

                                                 

(, وأجري ذم افؼـيًٜ 766( برؿؿ: )2/357صحٔح, رواه ظبداهلل بـ أمحد ذم افسْٜ ) (2)

(, وافالفُٚئل 232-230( برؿؿ: )2/352, وابـ بىٜ ذم اإلبٕٜٚ )(689, 239 ,92برؿؿ )

 (.234( برؿؿ: )2/94ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ )

 صحٔح. ؾٚحلديٞ        

(, وافالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ 227صحٔح, رواه أجري ذم افؼيًٜ برؿؿ: ) (2)

ـــٜ ) ـــْٜ واجلامظ ـــرؿؿ: )2/254افس ـــٜ )325( ب ـــٔؿ ذم احلِٔ ـــق ًٕ (, و 6/243(, وأب

 (.200-35(, وابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دمنؼ )8/254-255)

 ذم ادىبقع )بـ (وهق ؽِط. (3)

(, 20/620(, وافذهبل ذم افسر )62/263نؼ )صحٔح, رواه ابـ ظسٚـر ذم تٚريخ دم (4)
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وؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ: ـُؾ رء وصػ اهلل بف ٍٕسف ذم افَرآن ؾَراءتف تٍسره, 

 .(2)ٓ ـٔػ وٓ مثؾ

وؿٚل أبق بُر ادروذي: شٖفٝ أمحد بـ حْبؾ ظـ إحٚديٞ افتل تردهٚ 

اهلل,  ظبد اجلّٜٓٔ ذم افهٍٚت وافرؤيٜ,  واإلهاء, وؿهٜ افًرش, ؾهححف أبق

 .(2)فَبقل, َتر إخبٚر ـام جٚءتوؿٚل: تَِتٓٚ افًِامء بٚ

 :-صٚحٛ أيب حٍْٜٔ -وؿٚل حمّد بـ احلسـ افنٔبٚين 

                                                                                                                              

ٚ.936( برؿؿ )3/532وافالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ ) ًَ  ( مًِ

(: ومٚ أحسـ ؿقل ًٕٔؿ بـ محٚد افذي شًّْٚه بٖصح إشْٚد 23/299وؿٚل افذهبل ذم افسر )

 ظـ حمّد بـ إشامظٔؾ افسمذي, إٔف شًّف يَقل:..., ؾذـره.

–(: ؿٚل افبخٚري شًّتف يَـقل 222بـ ؿٔؿ اجلقزيٜ ذم اجتامع اجلٔقش اإلشالمٜٔ )صوؿٚل ا

 :..., ؾذـره.-يًْل ًٕٔاًم 

 (.429ورواه افذهبل ذم افًِق برؿؿ )

وأجـري ذم افؼـيًٜ  ,62ــ بـرؿؿ 70صحٔح, رواه افدارؿىْل ذم ـتٚب افهٍٚت صــ (2)

ــ , 248-247حلديٞ صــ(, وافهٚبقين ذم ظَٔدة افسِػ وأصحٚب ا576برؿؿ2/985)

وـّـ ظَٚئـد  (,22) ــ بـرؿؿ230(, وابـ ؿدامٜ ذم ذم افتٖويؾ صـ736وافالفُٚئل برؿؿ )

 افسِػ.

(,وّـ ظَٚئد افسِػ, وابـ أيب يًذ ذم 32ـ برؿؿ)233رواه ابـ ؿدامٜ ذم ذم افتٖويؾ صـ (2)

 (.2/56ضبَٚت احلْٚبِٜ)
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وإحٚديٞ  ,ظذ اإليامن بٚفَرآن ,اتٍؼ افٍَٓٚء ـِٓؿ مـ افؼق إػ افٌرب 

, مـ ؽر تٍسر ظز وجؾذم صٍٜ افرب  ملسو هيلع هللا ىلصافتل جٚءت هبٚ افثَٚت ظـ رشقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصؽ ؾَد خرج ممٚ ـٚن ظِٔف افْبل وٓ تنبٔف, ؾّـ ؾنسا افٔقم صًٔئٚ مـ ذف

وأصحٚبف, ؾ٘هنؿ مل يٍنوا وفُـ أؾتقا بام ذم افُتٚب وافسْٜ, ثؿ شُتقا, ؾّـ ؿٚل 

 .(2)ؾَد ؾٚرق اجلامظٜ: ٕٕف وصٍف بهٍٜ ٓ رء ,بَقل جٓؿٍ 

وؿٚل ظبساٚد بـ افًقام: ؿدم ظِْٔٚ ذيؽ بـ ظبداهلل, ؾَِْٚ: إنسا ؿقًمٚ يُْرون هذه 

 , وافرؤيٜ, ومٚ أصبف هذه إحٚديٞ؟(2)شهلل يْزل إػ شامء افدٕٔٚإن ا»إحٚديٞ: 

جٚء هبذه إحٚديٞ مـ جٚء بٚفسْـ ذم افهالة, وافزـٚة, واحلٟ, وإٕام ؾَٚل: إٕام 

 .(3)ظرؾْٚ اهلل هبذه إحٚديٞ

آثٚر مـ شِػ, ؾٚفزمٓٚ, ومٚ ـٚن ووافسْٜ,  ,ؾٓذه مجِٜ خمتكة مـ افَرآن

رشقفف, وصٚفح شِػ إمٜ ممـ حهؾ آتٍٚق ظِٔف مـ مثِٓٚ ممٚ صح ظـ اهلل و

, ومذمقًمٚ خٔٚر إمٜ, ودْع أؿقال مـ ـٚن ظْدهؿ حمَقًرا مٓجقًرا, مبًًدا مدحقًرا,

                                                 

(, وابـ ؿدامٜ ذم ذم 740اجلامظٜ برؿؿ )رواه افالفُٚئل ذم ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ و (2)

 ـ,وّـ ظَٚئد افسِػ, وذم شْده مـ مل أجد فف ترمجٜ.225-224افتٖويؾ صـ

 تَدم ختريٟ هذه إحٚديٞ. (2)

(, وافـدارؿىْل ذم افهـٍٚت 508برؿؿ 2/273صحٔح, رواه ظبد اهلل بـ أمحد ذم افسْٜ ) (3)

 (.523ؿؿ بر 3/226(, وابـ مْده ذم افتقحٔد )65ـ برؿؿ)73صـ
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تٌس بُثرة  تِّبٚظٓؿ, ؾالامِقًمٚ, وإن اؽس ـثر مـ ادتٖخريـ بٖؿقاهلؿ, وجْحقا إػ 

 أهؾ افبٚضؾ.

اإلشالم ؽركًبٚ وشًٔقد ؽركًبٚ ـام  بدأ»إٔف ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصؾَد روي ظـ رشقل اهلل 

 وؽره.  (2). رواه مسِؿشبدا  ؾىقبك فٌِربٚء

ثالٍث وشبًغ ؾرؿٜ شتٍسق أّمتل ظذ »إٔف ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروي ظـ رشقل اهلل 

 . «ـِٓٚ   افْٚر إٓ واحدة

 .«مٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚيب»وذم روايٜ: ؿٔؾ ؾّـ افْٚجٜٔ؟ ؿٚل: 

 .(2)رواه مجٚظٜ مـ إئّٜ 

                                                 

ابـ ظّر ر  ( ظـ 246برؿؿ )و , ر  اهلل ظْف,أيب هريرة ظـ (245برؿؿ)مسِؿ  رواه (2)

 .اهلل ظْٓام

 -صحٔح وؿد  جٚء ظـ مجٚظٜ مـ افهحٚبٜ : (2)

 حديٞ ظبد اهلل بـ ظّرو :-2

وأجـري ذم , (60بـرؿؿ ) شافسْٜ»وحمّد بـ ٕك ادروزي ذم , (2642رواه افسمذي برؿؿ )

وافالفُـٚئل , (229-2/228) شادستدرك»واحلٚـؿ ذم , (25و 24و 23برؿؿ ) شافؼيًٜ»

 ( 247و246برؿؿ ) شاظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أصقل ذح»ذم 

بـ ظّـرو بــ  مـ ضريؼ ظبدافرمحـ بـ زيٚد بـ إًٔؿ إؾريَل ظـ ظبداهلل بـ يزيد ظـ ظبداهلل

فٖٔتغ ظذ أمتل مٚ أتك ظذ بْل »: شِؿصذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وؿٚل رشقل اهلل : افًٚص ؿٚل

حتك إن ـٚن مْٓؿ مـ أتك أمف ظالٕٜٔ فُٚن ذم أمتل مـ يهْع , بٚفًْؾ حذوا افًْؾ, إهائٔؾ

 . احلديٞ ش...وإن بْل إهائٔؾ, ذفؽ
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. ثَـٜ: وظبداهلل بــ يزيـد هـق أبقظبـدافرمحـ احلِبـل. ؤًػ: وظبد افرمحـ بـ زيٚد بـ إًٔؿ

ـظبد اهلل بــ ظُ ): ٓ ـام ؿٚل ادهْػ. رو بـ افًٚصّْ  بـ ظَ ظبداهلل: وصحٚيب احلديٞ بــ  رَ َّ

 . (اخلىٚب

 .ؤًػواحلديٞ ؤًػ مـ أجؾ ظبد افرمحـ بـ زيٚد

مـ هذه افىريؼ, ومـ حديٞ ظّرو بــ ظـقف, ووـًٍف شمٚ إٔٚ ظِٔف افٔقم وأصحٚيب »وزيٚدة

  صديد ـام شٖٔيت.

 -ر  اهلل ظْف:حديٞ أيب هريرة  -2

, (4596وأبقداود برؿؿ ), (67و66برؿؿ ) شافسْٜ»وابـ أيب ظٚصؿ ذم , (2/332)رواه أمحد   

وابــ , (6227و 5978و 5920وأبـقيًذ ), (3992) فوابــ مٚجـ, (2640وافسمذي )

ــام ذم  ــٚن ـ ــٚن»حب ــرؿؿ ) شاإلحس ــٚـؿ ), (6732و6247ب ــل ذم , (2/228واحل وافبَٔٓ

.. ّٜٚ ظــ أيب هريـرة مرؾقًظـمـ ضريؼ حمّد بـ ظّرو ظـ أيب شـِ (20/208) شافُزى»

 . ؾذـره

ـِٓؿ ذم  , وفٔس ظْده ؿقفف  ؾٚحلديٞ حسـ. حسـ احلديٞ: وحمّد بـ ظّرو هق ابـ ظَِّٜ

 . إفخ...افْٚر 

( وابــ أيب ظٚصـؿ ذم 3992بـرؿؿ ) فرواه ابــ مٚجـ, حديٞ ظقف بـ مٚفؽ إصجًل  -3

 أصقلذح  »وافالفُٚئل ذم  ,(229/رؿؿ 28) شافُبر»وافىزاين ذم , (63برؿؿ ) شافسْٜ»

ثْٚ صٍقان بــ ظّـرو , مـ ضريؼ ظبٚد بـ يقشػ (249برؿؿ ) ش اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشـِؿ.. ؿٚل رشقل اهلل : بـ مٚفؽ ؿٚل ظـ راصد بـ شًد ظـ ظقف

 .  صحٔح وهق. شمٚ إٔٚ ظِٔف افٔقم وأصحٚيب»: بدل ؿقفف شاجلامظٜ»: إٓ إٔف ؿٚل. ؾذـره

رواه أمحـد صـذ اهلل  ظِٔـف وظـذ آفـف وشـِؿ, حديٞ إٔـس بــ مٚفـؽ ظــ رشـقل اهلل  -4
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وحمّد بـ ٕك , (64) شافسْٜ»وابـ أيب ظٚصؿ ذم , (3993) فوابـ مٚج, (245و3/220)

ذح  »وافالفُـٚئل ذم , (27 25رؿـؿ ) شافؼيًٜ»وأجري ذم , (54) شافسْٜ»ادروزي ذم 

مٚ إٔـٚ ظِٔـف »بدون ذـر زيٚدة  ؾذـره ..( ظـ إٔس248) ش ٜ واجلامظٜاظتَٚد أهؾ افسْ أصقل

 .وهق صحٔح .شوأصحٚيب 

( مـ ضريؼ ـثر بـ مروان افٍِسىْٔل ظـ 7659/برؿؿ 8ورواه افىزاين ذم افُبر) -7و6و5

ظبد اهلل بـ يزيد بـ آدم ظـ أيب افدرداء وأيب أمٚمٜ وواثِـٜ وإٔـس ؾذـراحلـديٞ وؾٔـف هـذه 

 افزيٚدة.

 ثر بـ مروان ؤًػ جًدا, وؿد ـذبف ابـ مًغ ـام ذم تًجٔؾ ادًٍْٜ. وـ

 (:2/225وؿٚل ابـ حبٚن ذم ادجروحغ)

ا ٓ جيقز آحتجٚج بف وٓ افروايـٜ ظْـف إٓ ظـذ صٚحٛ حديٞ ادراء مُْر احلديٞ جدً  )هق

 ( ثؿ ذـر هذا احلديٞ ذم ترمجتف ممٚ إُٔر ظِٔف.جٜٓ افتًجٛ

ـ آدم , ؿٚل أمحد :أحٚديثف مقوقظٜ , وؿٚل اجلقزجٚين : أحٚديثـف مُْـرة . وظبد اهلل بـ يزيد ب

  ـام ذم فسٚن ادٔزان. 

رواه حمّـد بــ , صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿحديٞ شًد بـ أيب وؿٚص ظـ رشقل اهلل  -8

مــ ضريـؼ مقشـك بــ  (28) شافؼيًٜ»وأجري ذم , (57رؿؿ ) شافسْٜ»ٕك ادروزي ذم 

 . ؤًػ: هق افربذي, ومقشك بـ ظبٔدة. ؾذـره ..بْٜ شًد ظـ أبٔٓٚظبٔدة ظـ ا

 شافسْٜ»رواه ابـ ظٚصؿ ذم صذ اهلل  ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, حديٞ أيب أمٚمٜ ظـ رشقل اهلل  -9

/رؿـؿ 8) شافُبـر»وافىـزاين ذم , (57بـرؿؿ ) شافسـْٜ»وحمّد بـ ٕك ادروزي ذم , (68)

رؿـؿ  ش اظتَٚد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أصقلذح  » وافالفُٚئل ذم, (8054و 8052و 8035

وهق . ؾذـره ..( مـ ضريؼ أيب ؽٚفٛ ظـ أيب أمٚم8/288ٜ) شافُزى»وافبَٔٓل ذم , (252)
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 أن اإلشالم وأهِف ُأُتقا مـ ضقائػ ثالث: -رمحؽ اهلل - واظِؿ

                                                                                                                              

 . حسـ

رواه أمحـد صـذ اهلل  ظِٔـف وظـذ آفـف وشـِؿ, وجٚء مـ حديٞ مًٚويٜ ظـ رشـقل اهلل  -20

ّـد بــ ٕكـ ادـروزي ذم وحم, (2560وافدارمل بـرؿؿ ), (4597وأبقداود ), (4/202)

 شافُبـر»وافىـزاين ذم , (69و65و2بـرؿؿ ) شافسـْٜ»وابــ أيب ظٚصـؿ ذم , (52) شافسْٜ»

 شادسـتدرك»واحلـٚـؿ ذم , (2006و 2005بـرؿؿ ) شمسْد افنـٚمٔغ»وذم , (885و 884)

, (250بـرؿؿ ) ش اظتَـٚد أهـؾ افسـْٜ واجلامظـٜ أصـقلذح  »وافالفُـٚئل ذم , (2/228)

  (542-6/542) شدٓئؾ افْبقة» وافبَٔٓل ذم

: حدثْل أزهر بـ ظبـداهلل ظــ أيب ظـٚمر ظبـداهلل بــ حلـل ؿـٚل, مـ ضريؼ صٍقان بـ ظّرو

ظـ أيب ظٚمر ظـ ظبداهلل بـ : ووؿع ظْد افدارمل. ؾذـره ..حججْٚ مع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن

 ٜوبَٔـ, هـرمــ أجـؾ أز .وهق حسـ .بـ حلل خىٖ بـ أيب ظٚمر وظبداهللاوزيٚدة ظـ  .حلل

 رجٚفف ثَٚت.

رواه صذ اهلل  ظِٔف وظـذ آفـف وشـِؿ, وجٚء مـ حديٞ ظّرو بـ ظقف ظـ رشقل اهلل  -22

مـ ضريؼ إشامظٔؾ بـ أيب أويس ظـ ـثر بـ ظبـداهلل بــ  (2/229) شادستدرك»احلٚـؿ ذم 

: وأبـقه, مـسوك: وـثـر, وـًٔػ: وإشـامظٔؾ ؾذـره.. .ظّرو بـ ظقف ظـ أبٔف ظـ جده

 .ظغ جمٓقل

 .اؾحديٞ ظّرو بـ ظقف ؤًػ جدً 

ؾٓل ؤًٍٜ, وظّقمٚت إدفـٜ افثٚبتـٜ شمٚ إٔٚ ظِٔف وأصحٚيب», دون زيٚدة  ٚحلديٞ صحٔحؾ 

 ., تدل ظذ مٚ دفٝ ظِٔف واهلل أظِؿوؽرهٚ شاجلامظٜ»ـٍِظ 
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وـذبقا رواُتٚ, ؾٓٗٓء أصُد رضًرا ظذ  ,ؾىٚئٍٜ ردسات أحٚديٞ افهٍٚت -2

 اإلشالم وأهِف مـ افٍُٚر.

وأخرى ؿٚفقا بهحتٓٚ وؿبقهلٚ, ثؿ تٖوفقهٚ, ؾٓٗٓء أظيؿ رضًرا مـ  -2

 افىٚئٍٜ إوػ.

وفغ, وأخذوا بزظّٓؿ يْزهقن وهؿ يُذبقن, وافثٚفثٜ جٕٚبقا افَقفغ إ -3

 .غتَ فَ وسا إَ ؾٖداهؿ ذفؽ إػ افَقفغ إوفغ, وـٕٚقا أظيؿ رضًرا مـ افىٚئٍتغ 

, أو يتٍؼ افسُقت ظامسا مل يرد ؾٔف ٕصٌّ ظـ اهلل ورشقفف ,ؾّـ افسْٜ افالزمٜ

 بْص ادسِّقن ظذ إضالؿف, وترك افتًرض فف بٍْل أو إثبٚت. ؾُام ٓ يثبٝ إٓ

 ذظل, ـذفؽ ٓ يٍْك إٓ بدفٔؾ شًّل.

وأن حئْٔٚ ظذ  دٚ يرؤف مـ افَقل وافًّؾ وافْٜٔ, أن يقؾَْٚشبحٕٚف ٕسٖل اهلل 

ٕٚ ظِٔٓٚ, وأن يِحَْٚ بْبٔف وخرتف مـ خَِف حمّد ٚافىريَٜ افتل يروٚهٚ, ويتقؾ

 ٛ.ادهىٍك وآفف وصحبف, وجيًّْٚ مًٓؿ ذم دار ـرامتف, إٕف شّٔع ؿريٛ جمٔ

أخرجف افبخٚري ومسِؿ  :وـؾ حديٞ مل ٕوٍف إػ مـ أخرجف: ؾٓق متٍؼ ظِٔف

 ذم صحٔحٔٓام.

آخره واحلّد هلل وحده, وصذ اهلل ظذ شٔدٕٚ حمّد وآفف وصحبف وشِؿ تسِٔاًم 

 ـثًرا.



 ظتَٚدآؿتهٚد ذم آ
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 11 ........................................................ ظّع   هذا افُتٚب

 11 ......................................................................ٜ مَدم

 11 .........................................مذهٛ افامِػ   إشامء وافهٍٚت
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 ظتَٚدآؿتهٚد ذم آ
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