
 3 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

     

 افتحؼقؼ مؼدمي

 وؾمٞمئ٤مت أٟمٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هللِ احلٛمد إن

 اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م،

 ورؾمقًمف. قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده

َو َيو﴿ ُؼقا افـَّوُس  َأُّيه ـْ  َخَؾَؼُؽؿْ  افَِّذي بَُّؽؿُ رَ  اتَّ  َزْوَجَفو ِمـَْفو َوَخَؾَؼ  َواِحَدةٍ  َكْػسٍ  ِم

 ٌَّ ثِراً  ِرَجوًٓ  ِمـُْفَم  َوَب ُؼقا َوكَِسوءً  ـَ ونَ  اهللَ إِنَّ  َوإَْرَحومَ  بِفِ  َتَسوَءفُقنَ  افَِّذي اهللَ َواتَّ  ـَ

 [.1﴾]اًمٜم٤ًمء:َرؿِقبوً  َظَؾْقُؽؿْ 

َو َيو﴿ ـَ  َأُّيه ُؼقا ـُقاآمَ  افَِّذي َـّ  َوٓ ُتَؼوتِفِ  َحؼَّ  اهللَ اتَّ  َوَأْكُتؿْ  إِٓ ََتُقُت

 [.102قمٛمران: ﴾]آلُمْسؾُِؿقنَ 

َو َيو﴿ ـَ  َأُّيه ُؼقا آَمـُقا افَِّذي  َوَيْغِػرْ  َأْظَمَفُؽؿْ  َفُؽؿْ  ُيْصؾِْح  َشِديدًا. َؿْقًٓ  َوُؿقُفقا اهللَ اتَّ

ـْ  ُذُكقَبُؽؿْ  َفُؽؿْ   [.71-70﴾]إطمزاب:َظظِقمً  َؾْقزاً  َؾوزَ  َؾَؼْد  ُشقَففُ َورَ  اهللَ ُيطِعِ  َوَم

 سمٕمد: أُم٤م

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدى اهلدى وظمػم ،اهللِ يمت٤مب احلدي٨م أصدق وم٢من

 والًم٦م. سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مُُت٤م، إُمقر وذ ،وؾمٚمؿ

 دىاهل ُمدار قمٚمٞمٝم٤م اًمتل قم٘مٞمدشمف شمّمحٞمح هق اعمًٚمؿ سمف يٕمتٜمل ُم٤م أهؿ وإن

 وصحٞمح اعمتلم اهلل سمٙمت٤مب ويٖمذهي٤م واعمحدصم٤مت اًمٌدع ؿمقائ٥م ُمـ ومٞمّمٗمٞمٝم٤م واًمْمالل،

 ٕهؾ وؾم١مآً  وشمٗمٝماًم  شمٕمٚماًم  يم٤من ؾمقاء ، وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م
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٤م أو اعمٕمت٘مد، وؾمالُم٦م سم٤مًمًٜم٦م اعمٕمرووملم اًمٕمٚمؿ ًً  اًمّمحٞمح اعمٕمت٘مد ًمٚمٜم٤مس وشمٕمٚمٞماًم  شمدري

 .﴾َبِصَرةٍ  َظَذ  اهللِ إَِػ  َأْدُظق َشبِقِع  َهِذهِ  ُؿْؾ ﴿ شمٌٚمٞمًٖم٤مو دقمقة أو اًمّم٤مذم،

 سم٤مب هق ومٞمف رء أهؿ أن رأي٧َم  ـمرىم٧َم  سم٤مب وأي وحت٘مٞمً٘م٤م، شم٠مًمٞمًٗم٤م أو

 اهلل ين أن سمٕمد شإثر أهؾ ظؼقدة بقون دم افثؿر ؿطػ» يمت٤مب ومٝمذا ًمذا اًمٕم٘مٞمدة،

 .سمف اهلل يٜمٗمع أن رضم٤مء وحت٘مٞم٘مف قمٚمٞمف اًمتٕمٚمٞمؼ

 ؼٞمقوماًمت اهلل أؾم٠مل اًمتح٘مٞمؼ. ُمٜمف أومردت أيًْم٤م حت٘مٞمؼ ووٛمٜمف ذح، فقمٚمٞم وزم

 ًمٚمّمقاب.
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 افؽتوب هذا دم ظؿع

 قمٚمٞمٝم٤م. واحلٙمؿ إطم٤مدي٨م سمتخري٩م ىمٛم٧م -1

 سم٠مرىم٤مُمٝم٤م وم٘مط ظمرضمتٝم٤م أطمدمه٤م أو شاًمّمحٞمحلم» ذم إطم٤مدي٨م يم٤مٟم٧م إذا -2

 يمٗمٞمٜم٤م ىمد ٕٟمٜم٤م طمٙمؿ: إمم سمٕمده حيت٤مج ٓ ًمٚمّمحٞمحلم واًمٕمزو صح٤مسمتٝم٤م، ُمع وذيمرُت٤م

 .اهلل رمح٦م قمٚمٞمٝمام وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سم٤مإلُم٤مُملم

 اًمًقر. ُمـ ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآٟمٞم٦م أي٤مت ظمرضم٧م -3

 ُمٕمٙمقوملم سملم وضمٕمٚمتٝم٤م ُمٕمٜمقٟم٦م، همػم يم٤مٟم٧م إذا ًمٚمٗمّمقل قمٜم٤مويـ ضمٕمٚم٧م -4

 ]...[. هٙمذا

 سم٤مًمٙمت٤مب. وقمروم٧م ًمٚمٛمّمٜمػ شمرمج٧م -5

 .حاًمنم ذم ٓؾمٞمام ومٞمف أظمٓم٠م ومٞمام اهلل رمحف اعمّمٜمػ شمٕم٘م٧ٌم -6
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 إثر أهؾ ظؼقدة بقون دم افثؿر ؿطػ

 واًمٗمرىم٦م واجلامقم٦م اًمًٜم٦م )أهؾ إصمر أهؾ قم٘مٞمدة اؾمؿ حيٛمؾ يمام اًمٙمت٤مب هذا

 أمجع يٕمتؼم ومٝمق هنجٝمؿ( قمغم ؾم٤مر ومٛمـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ،اعمٜمّمقرة اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

 اًمٕم٘مٞمدة. ُمتقن

 ٟم٘مؾ ويمذا ،يذيمر ؿمٞمًئ٤م شاًمقاؾمٓمٞم٦م» ُمـ هذا يمت٤مسمف ذم يؽمك مل اهلل رمحف وُمّمٜمٗمف

 سمـ اهلل ًمٕمٌد شاًمًٜم٦م» وُمـ اعم٘مدد، اًمٖمٜمل ًمٕمٌد شآقمت٘م٤مد ذم آىمتّم٤مد» ُمـ ومّمقًٓ 

 وٓ شآقمت٘م٤مد عمٕم٦م» ذم شمراه٤م ٓ اًمٕم٘مٞمدة ُمـ أسمقاسًم٤م وذيمر اًمٕم٘مٞمدة أسمقاب يمؾ وذيمر أمحد،

 ش.اًمقاؾمٓمٞم٦م» وٓ شاًمٓمح٤موي٦م»

 همػمه، وم٤مت مم٤م وهذا واًمتقؾمؾ، اعمٜم٤مُمٞم٦م(، )أي اًمرؤي٤م وسم٤مب اًمٜمذر، سم٤مب ومذيمر

 وهمػمه٤م. اًم٤ًمقم٦م، وقمالُم٤مت يم٤مًمتقؾمؾ، سمٕمض، دون سمٕمْمٝمؿ يٗمقت ىمد وسمٕمْمٝم٤م

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع ذم وومّمالً  اًمٌدع، أهؾ هجران ذم آظمره ذم ومّمالً  وذيمر

  وُم٤م يم٤معمٕم٤ميٜم٦م، اخلؼم وًمٞمس
ٍ
 جيد ُمًتٗمٞمد ىمراءة اًمٙمت٤مب ذم ي٘مرأ واًمذي ؾمٛمع، يمٛمـ راء

 َٓ ﴿ وم٢مٟمف وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل يمت٤مب همػم يمت٤مب فُمٜم ؾمٚمؿ ُم٤م اخلٓم٠مو واًمٜم٘مص سمٖمٞمتف،

ـْ  َبوضُِؾ اف َيْلتِقفِ  ـْ  َوَٓ  َيَدْيفِ  َبْغِ  ِم ـْ  َتـِزيٌؾ ﴿ إلٟمف ﴾َخْؾِػفِ  ِم  .﴾ََحِقدٍ  َحؽِقؿٍ  ِم

 ىمٓمػ ذم  صديؼ مجع ُم٤م مجع(، اعمتقن )ُمـ اًمٕم٘مٞمدة ذم يمت٤مسًم٤م ي٤مقمٞمٜم شمر مل ومح٘مٞم٘م٦م

 اًمثٛمر.

 يمؾ قمغم إٟمف وقمٜمف قمٜم٤م يتج٤موز وأن ظمػًما جيزيف أن فويمرُم سمٛمٜمف اًمٕمٔمٞمؿ اهلل وم٠مؾم٠مل 

 ىمدير. رء
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 افؽتوب هذا حتؼقؼ شبى

 يمٜم٧م وًمٙمٜمل وخترجيف، اًمٙمت٤مب هذا حت٘مٞمؼ - ٕمٚمؿي واهلل – زم ُم٘مّمقًدا يٙمـ مل

 أسمقاب ذم ُمرضمًٕم٤م زم يٙمقن ذطًم٤م ًمف أضمٕمؾ آقمت٘م٤مد ُم٤ًمئؾ جيٛمع يمت٤مب ذم أرهم٥م

 ًمٜمٗمز. قمٚمؿ ـمٚم٥م واقمتؼمه اًم٤ٌمب، هذا ومٞمف وأهْمؿ اًمٕم٘مٞمدة،

 يمت٤مب قمغم واًمٌح٨م اًمتٜم٘مٞم٥م أصمٜم٤مء سمدُم٤مج احلدي٨م سمدار ُمٙمتٌتٜم٤م ذم وىمٗم٧م صَمؿ   ومٛمـ

 ٕسمقاب ؿم٤مُمؾ وهق وم٠موقمك، مجع يمت٤مسًم٤م ومرأي٧م شإصمر أهؾ قم٘مٞمدة سمٞم٤من ذم اًمثٛمر ىمٓمػ»

 اًمٕم٘مٞمدة.

 ُمٜمف ًٜم٤موعم قمٚمٛمٜم٤مه، عم٤م ُمٜمف واؾمتٗم٤مدة وٟمّمًح٤م ُمِمقرة اجلٚمٞمؾ ؿمٞمخٜم٤م قمغم ومٕمروتف

 ظمػًما. اهلل ومجزاه اعمقوقع، هذا قمغم وؿمجٕمٜمل ، سم٤مًمٙمت٤مب ومن ذًمؽ، ُمـ

 ُم٤م وأطم٘مؼ أظمرج يمٜم٧م ذًمؽ همْمقن وذم اًمٙمت٤مب، هذا ذح ذم سم٤مهلل اؾمتٕمٜم٧م صمؿ

ّٓ  قمٚمٞمف وأطمٙمؿ ُمّم٤مدره، ُمـ وأصم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ يب ُمرّ   أو اًمّمحٞمحلم ذم يم٤من ُم٤م إ

 ُمٜمٝمام، خترجيف ليٙمٗم اًمّمحٞمحلم ذم ُم٤م ٕن وم٘مط: ُمّمدره ُمـ سمتخرجيف وم٠ميمتٗمل أطمدمه٤م

 .أطمدمه٤م ذم أو ومٞمٝمام يم٤من إن

 أومرد أن زم سمدا وحت٘مٞمً٘م٤م ذطًم٤م اًمٙمت٤مب صمٚمثل قمغم زدت أن وسمٕمد ذًمؽ همْمقن وذم

 اهلل ًمٕمؾ ُمٜمٗمرًدا ومٞمٓمٌع قمٚمٞمف، اًمتٕمٚمٞمؼ وُمـ وطمده، اًمٙمت٤مب ُمـ ُيٜمتٗمع طمتك اًمتح٘مٞمؼ

 يًدد أن فوأؾم٠مًم اخلػم ٟمنم ذم رهم٦ٌمو واًمٕمٛمؾ، اًم٘مقل ذم اإلظمالص ويرزىمٜم٤م سمف، يٜمٗمع

 ٟمٚم٘م٤مه. طمتك سمف واًم٘مٞم٤مم اخلػم، قمغم ظمٓم٤مٟم٤م
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 (1)ادصـػ ترمجي

 اًمٌخ٤مري، ٜمقضملاًم٘م احلًٞمٜمل قمكم سمـ طمًـ سمـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أسمق اًمٕمالُم٦م هق

 .قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم وًمد ُمـ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم سم٤مًمٜمٌل ٟمًٌف ويتّمؾ

 مقفده:

 ومٝمق اهلٜمدي٦م، إىمٓم٤مر ُمـ ٤مإًمٞمٝم وُم٤م ىمٜمقج سمٚمدة سمٛمقـمٜمف وٟمِم٠م .1248 ؾمٜم٦م وًمد

 وُمثقاه. وداره وجمتٝمده وُمرسم٤مه وُمًٙمٜمف ُمقًمده

 مشوخيف: أصفر مـ

 طمًـ. سمـ أمحد إيمؼم: أظمقه -1

 اًمدهٚمقي. ظم٤من اًمديـ صدر حمٛمد اًمِمٞمخ -2

 إٟمّم٤مري. اًمًٌٕمل حمًـ سمـ طمًـ اًم٘م٤ميض اًمِمٞمخ -3

 اهلل. ومْمؾ سمـ احلؼ قمٌد اًمّم٤مًمح اعمٕمٛمر اًمِمٞمخ -4

 اًمدهٚمقي. يٕم٘مقب حمٛمد يـاًمد شم٘مل اًمِمٞمخ -5

 قمدن ىم٤ميض احل٤مزُمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اعمحدث -6

 وهمػمهؿ.

                        
-6/167) ًمٚمزريمكم شإقمالم»و  ،(283-3/271) ٟمٗمًف ًمف شاًمٕمٚمقم أسمجد» شمرمجتف ُمّم٤مدر (1)

 .شمرمجتف ذم ضم٤مُمٕمٞم٦م رؾم٤مًم٦م  ،ًم٘مامن مج٤مل أظمؽم ًمٚمديمتقر شظم٤من طمًـ صديؼ اًمًٞمد» ويمت٤مب  ،(168
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 ظؼقدتف 

 يمالُمٝمؿ ُمـ ومٜم٘مؾ إُمر سمداي٦م ذم اًمٙمالم أهؾ سمٙمت٥م شم٠مصمر ىمد اهلل رمحف اعمّمٜمػ يم٤من

 اًمّم٤مًمح. اًمًٚمػ قم٘مٞمدة خي٤مًمػ ُم٤م

 قمنمة ،اًم٘مرآن صدُم٘م٤م ذم اًمٌٞم٤من ومتح اًمتٗمًػم ذم يمت٤مسمف صٜمػ هذا أصمٜم٤مء وذم

 خم٤مًمٗم٤مً  ومرآه اهلل رمحف قمتٞمؼ سمـ محد اًمِمٞمخ قمٚمٞمف أـمٚمع اًمذي -إقمالم ذم يمام -أضمزاء

 ؿمٞمخ يمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة اًمٙمت٥م قمغم ومٞمٝم٤م ودًمف احلؼ، ًمف وسملم ومراؾمٚمف اًمًٚمػ ًمٕم٘مٞمدة

 مجٞمٕم٤ًم. اهلل رمحٝمؿ اًم٘مٞمؿ اسمـ وشمٚمٛمٞمذه اإلؾمالم

 ٟمحقأرسمٕم٦م احلرم ذم وُمٙم٨م 1285 ؾمٜم٦م طم٩م   ىمد اهلل رمحف طمًـ سمـ وصديؼ

 سمٕمٚمامء هٜم٤مًمؽ اًمت٘مك ومٚمٕمٚمف ،  اًمٕمتٞمؼ اًمٌٞم٧م إمم اًمّمديؼ رطمٚم٦م  يمت٤مسمف ذم ذيمر يمام أؿمٝمر

  أقمٚمؿ. واهلل احلؼ، ًمف ومٌٞمٜمقا اًمًٜم٦م وُمِم٤ميخ احلرم ذم

 ُمٜمف  طمًـ سمـ طمًـ صديؼ وم٘مٌؾ اهلقى أصح٤مب ُمـ يمٖمػمه ًمٞمس احلؼ ـم٤مًم٥مو

 ذووه. اًمٗمْمؾ ٕهؾ ٗمْمؾاًم يٕمرف وإٟمام اًمٖم٤مًمٞم٦م، اًمذهٌٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م هذه

 سمـ محد رؾم٤مًم٦م قمغم ُمت٘مدم اًمٙمت٤مب شم٠مًمٞمػ شم٠مريخ أن اًمٙمت٤مب آظمر ذم ضم٤مء ُم٤م وأُم٤م

 سمٕمد ٟم٘مص أو زاد أو اًمٙمت٤مب ذم همػم صديؼ يٙمقن أن ُم٤مٟمع ٓ إذ ، ومٞمف إؿمٙم٤مل ومال قمتٞمؼ

 محد رؾم٤مًم٦م ىمٌؾ اًمتل يمتٌف ذم اعمّمٜمػ شم٠مويؾ فمٝمقر سمدًمٞمؾ ، قمتٞمؼ سمـ محد رؾم٤مًم٦م وصقل

   أقمٚمؿ. هللوا قمتٞمؼ اسمـ

 اهلل رمحف اًمًٚمػ ُمذه٥م وٟمٍم هنجٝمؿ قمغم ص٤مر وُمـ اًمًٚمػ يمت٥م قمغم وأىمٌؾ

 احلؼ قمـ ُمٜم٤مومًح٤م ،ُمٜمٝمًج٤م اًمٕم٘مٞمدة ص٤مذم ؾمٚمٗمًٞم٤م ومٕم٤مد ظم٤مًمٗمف ُمـ قمغم ورد قمٜمف وداومع

 هذا يمت٤مسمف ذم ي٘مرأ واًمذي قمٜمف، وٟم٤مهٞم٤مً  وٟم٤مئٞم٤مً  ًمف وُمٜم٤موئ٤مً  وأهٚمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ُمتؼمُم٤مً  وأهٚمف
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 وًم٧ًم :ىمٚمتف ُم٤م صح٦م وضمالء سمقوقح يرى شإصمر أهؾ قم٘مٞمدة نسمٞم٤م ذم اًمثٛمر ىمٓمػ»

 ، إًمٞمف وم٤مرضمع يديؽ سملم واًمٙمت٤مب ،ٓؾمٞمام اًمٙمت٤مب ُمـ ذًمؽ قمغم أُمثٚم٦م ؾًمٜم٘م سمح٤مضم٦م

 اهلل. قمّمؿ ُمـ إٓ اًمٌنم ُمـ أطمد فُمٜم يًٚمؿ ٓ واخلٓم٠م
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 :(1)ظتقؼ بـ َحد افشقخ رشوفي 

 افرحقؿ افرَحـ اهلل بسؿ

 صديؼ اعمٚم٘م٥م حمٛمد اعمًٛمك اعم٘مدم اًمنميػ ٕمٔمؿاعم اإلُم٤مم إمم قمتٞمؼ سمـ محد ُمـ

 احلريؼ. قمذاب ُمـ ُمآًمف ذم وأضم٤مره اًمتح٘مٞمؼ ُمـ اهلل زاده

 اًمًالم إسمالغ ًمٚمٙمت٤مب وم٤معمقضم٥م وسمٕمد وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 وإطمٙم٤مم. اًمًٜمـ سمؽ وٟمنم اإلؾمالم ىمقاقمد سمؽ اهلل ؿمٞمد واإليمرام واًمتحٗمل

 راؾمخ ومٝمؿ ذي ص٤مدق أخ سمٔمٝمقر ؾم٤مرة أظم٤ٌمر يٌٚمٖمٜم٤م يم٤من أٟمف اهلل ووم٘مؽ قمٚمؿا

 ظمقاناإل وىمٚم٦م اًمزُم٤من ًمٖمراسم٦م وٟمن سمذًمؽ ومٜمٗمرح صديؼ ًمف ي٘م٤مل ُمًت٘مٞمٛم٦م وـمري٘م٦م

  وإهمالل. اًمٌدع أهؾ ويمثرة

 وم٤مزددٟم٤م ،اًمٗمّمقل شمٚمؽ ذم شإطم٤مدي٨م حترير»و شاحلٓم٦م» يمت٤مب إًمٞمٜم٤م وصؾ صمؿ

 اسمـ زم ويم٤من اًمٜم٤مس، وقمغم ٤مقمٚمٞمٜم اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ ًمٙمقن :اًمٕمٔمٞمؿ ًمرسمٜم٤م ومحدٟم٤م ومرطًم٤م،

 ،قمٚمٞمٙمؿ واًمتخرج سمٙمؿ اًمٚمحقق إمم يتقق ومجٕمؾ ،اًمٓمٚم٥م وحي٥م ،سم٤مًمٕمٚمؿ يتِم٨ٌم

 .إهقاء وهمٚم٦ٌم اجلٝمٚم٦م وقمٛمقم أىمٓم٤مرٟم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ًمذه٤مب :ضمقاهريمؿ ُمـ وآًمت٘م٤مط

 نأ ٟمٔمـ يمٜم٤م ُم٤م قمجٞم٤ٌمً  أُمراً  ومرأيٜم٤م ،سمٙمامًمف اًمتٗمًػم إًمٞمٜم٤م وصؾ إذ يمذًمؽ ٟمحـ ومٌٞمٜمام

 اًمتحريػ ُمـ إًمٞمٜم٤م شمّمؾ اًمتل اًمتٗم٤مؾمػم ُمـ امُمٜمٝم ىمرب وُم٤م سمٛمثٚمف يًٛمح اًمزُم٤من

                        
(1)

 ٟم٘مٚمٝم٤محم٘مؼ وىمد ظم٤من طمًـ سمـ صديؼ إمم اهلل رمحف قمتٞمؼ سمـ محد اًمِمٞمخ أرؾمٚمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م هذه  

 اعمًتٕم٤من. واهلل قمٜمدٟم٤م اًمٙمت٤مب وًمٞمس ،45 صـٟمجد قمٚمامء ُمِم٤مهػم ُمـ إول اًمٙمت٤مب
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 ذم اًمتٗم٤مؾمػم وريمقب اهلل ُمراد همػم قمغم اهلل يمالم ومحؾ آؾمت٘م٤مُم٦م ـمري٘م٦م قمـ واخلروج

 .يمذًمؽ اًمًٜم٦م وضمٕمٚم٧م ،اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمذاه٥م قمغم محٚم٦م

 ُمـ شمٌٕمده ،قم٘مٞمدشمف وؾمالُم٦م  ُمٜمِمٞمف ىمّمد طمًـ ًمٜم٤م شمٌلم اًمتٗمًػم ذًمؽ ذم ٟمٔمرٟم٤م ومٚمام

ْؿـَوهُ ﴿ ىمقًمف: ىمٌٞمؾ ُمـ ذًمؽ أن ومٕمٚمٛمٜم٤م اًمٙمرام، اًمًٚمػ قمٚمٞمف ُم٤م همػم ُمذه٥م ٛمدشمٕم  َوَظؾَّ

ـْ  و ِم  .[65اًمٙمٝمػ:]﴾ِظْؾمً  َفُدكَّ

 اهلل ومْمؾ وذًمؽ ،ويرى رسمٜم٤م حي٥م يمام ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  اًمٕم٤معملم رب هلل وم٤محلٛمد

 وًمٙمـ رهمٌتف وشمْم٤مقمٗم٧م اًمت٤مئؼ اؿمتٞم٤مق ومزاد اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ ذو واهلل يِم٤مء ُمـ ي١مشمٞمف

 مل يِم٠م مل وُم٤م يم٤من اهلل ؿم٤مء ومام ىمدير رء يمؾ قمغم واهلل ُمْم٤مقمٗم٦م واعمثٌٓم٤مت يمثػمة اًمٕمقائؼ

 ومٚم٩م ذم ُم٘مرٟم٤م وم٢من اعم٤ًموم٤مت، وـمقل اًمدي٤مر شم٤ٌمقمد اًمٕمقائؼ ومٛمـ اًمٜم٤مس هؿم٤مء وإن يٙمـ

 إُمقال هن٥م ذم احلراُمٞم٦م وشمًٚمط ،اًم٘مٓم٤مع ويمثرة ،اًمٓمريؼ ظمٓمر :وُمٜمٝم٤م اًمٞمامُم٦م

 سمؾ واًمْمالل اًمٌدع أهؾ ُمـ اًمٓمريؼ ذم ُم٤م وُمٜمٝم٤م: اًمًٌٞمؾ. ظم٤موم٦موإ اًمدُم٤مء، واؾمت٤ٌمطم٦م

 .اهلل ىم٤مشمٚمٝمؿ أقمداء ويمٚمٝمؿ ،وٟمحقهؿ ُمٕمتززم إمم وضمٝمٛمل راوميض ُمـ اًمنمك، وأهؾ

 أن ٟمرضمق ومٜمحـ ذًمؽ وُمع رؿمداً  أُمرٟم٤م ُمـ ًمٜم٤م وهلء رمح٦م ًمدٟمؽ ُمـ آشمٜم٤م رسمٜم٤م

 اعمقاٟمع ويرومع ٓمريؼاًم يًٝمؾ وأن أهٚمف ُمـ جيٕمٚمٜم٤م وأن يٜمٍمه ُمـ اًمديـ هلذا اهلل يٌٕم٨م

 اًمتح٘مٞمؼ ُمـ قمٚمٞمٙمؿ سمف اهلل ُمـ ُم٤م رأيٜم٤م وعم٤م قمٚمٞمف اًم٘م٤مدر ومٝمق سمذًمؽ يٛمـ أن وٟم٠ًمًمف

 اًمٙم٤مومٞم٦م»سم اعمًامة اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟمقٟمٞم٦م ويم٤مٟم٧م أٓت ُمـ متٙمٜمٙمؿ وقمرومٜم٤م آـمالع وؾمٕم٦م

 ىم٤مسة أومٝم٤مُمٜم٤م وًمٙمـ قمٜم٤مي٦م هب٤م وًمٜم٤م أيديٜم٤م سملم شاًمٜم٤مضمٞم٦م ًمٚمٗمرىم٦م آٟمتّم٤مر ذم اًمِم٤مومٞم٦م

 أن يٌٚمٖمٜم٤م ومل اًمٌٞم٤من إمم حمت٤مضم٦م ُمقاوع وومٞمٝم٤م ،مجٚم٦م اًمٕمٚمؿ أسمقاب ُمـ ُمزضم٤مة ْم٤مقمتٜم٤موسم

 ُمـ يٙمـ ذًمؽ وم٤مومٕمؾ ذًمؽ قمغم شم٘مدر أٟمؽ اًمٔمـ قمغم همٚم٥م ًمنمطمٝم٤م شمّمدى أطمداً 

 ُمٕمٜم٤مه٤م وسمٞم٤من ذطمٝم٤م ىمراه٤م وم٤مضمٕمؾ ،اهلل ؿم٤مء إن إًمٞمؽ واصٚم٦م وهل إضمقر ُمٙم٤مؾم٥م
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 ردت إٓ ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م شمٌؼ مل وم٢مهن٤م ،ٌدعاًم أهؾ جلٛمٞمع طمرسم٤مً  شمٙمـ ذًمؽ اًمٜمٞم٦م ذم وأصٚمح

 .قمٚمٞمٝم٤م

 قمغم هب٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م :واًمث٤مين ،ذطمٝم٤م :أطمدمه٤م ،إًمٞمؽ سمٕمثٝم٤م ُمـ ُم٘مّمدان ومٝمذان

 اًمٖمرسم٦م وسمالد اًمٖمراسم٦م زُم٤من ذم ًمٙمقٟمؽ ذًمؽ إمم حيت٤مج ُمثٚمؽ ٕن :اًمٌدع أهؾ قمغم اًمرد

 ِمٞمخًم شاًمتًٕمٞمٜمٞم٦م»و شواًمٜم٘مؾ اًمٕم٘مؾ» سمٙمت٤مب  ومٕمٚمٞمؽ ذًمؽ طمريّم٤ًمقمغم يمٜم٧م وم٢من

 اجلٞمقش»و شواعمٕمٓمٚم٦م اجلٝمٛمٞم٦م قمغم اعمرؾمٚم٦م اًمّمقاقمؼ» ويمت٤مب ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 .واًمِمٗم٤مء اهلدى ومٞمٝمام وم٢من ،يمتٌٝمام ُمـ وٟمحقهـ ،اًم٘مٞمؿ ٓسمـ شاإلؾمالُمٞم٦م

 ؾمٜم٦م ؿمٕم٤ٌمن ذم إًمٞمٜم٤م وصؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمتٗمًػم هذا أن :وهق ،ُمٝمؿ راسمع ُم٘مّمد وًمٜم٤م

 ؿمقال ذم اًمِمٝمر هذا وذم ٞمفوم ومٜمٔمرت ،هجري٦م 1297 وأًمػ وُم٤مئتلم وشمًٕملم ؾمٌع

 حتت٤مج ُمقاوع قمغم ومٞمف وىمٗم٧م ذًمؽ وُمع ،سمٕمْمف ُمـ إٓ أمتٙمـ ومل ًمٚمح٩م اًمٜم٤مس ومتجٝمز

 .حت٘مٞمؼ إمم

 اًمٙمت٤مب هذا ذم ٟمٔمر إُمٕم٤من ُمٜمٙمؿ حيّمؾ مل أٟمف :أطمدمه٤م ،ؾمٌٌلم ًمذًمؽ أن وفمٜمٜم٧م

 سمٞمديف ؾمٜملم يده ذم وإسم٘م٤مئف شمرداده يمثرة اًمٙمت٥م صٜمػ ُمـ قمغم واًمٖم٤مًم٥م ،إمت٤مُمف سمٕمد

٤ًٌم، اًمّمح٦م فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م طمتك ،اًمٕم٤ٌمرات ويٌدل ويث٧ٌم ويٛمحق ٕمٞمدهوي  وًمٕمؾ هم٤مًم

 .ذًمؽ ىمٌؾ سمتٚم٘مٞمف قم٤مضمٚمقك إصح٤مب

 ُمـ وأظمذت اعمتٙمٚمٛم٦م سمٌٕمض اًمٔمـ أطمًٜم٧م أٟمؽ اًمّمٜمٞمع فم٤مهر أن :واًمث٤مين

 اًمٜمٔمر متٕمـ ومل ،ذًمؽ ُمـ ؿمئ قمٚمٞمؽ ومدظمؾ ،سمٛمٕمٜم٤مه وسمٕمًْم٤م ،سمٚمٗمٔمف ٤مسمٕمًْم  قم٤ٌمرُتؿ

 إن ومٜم٘مقل ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمؽ دظمؾ وُم٤م ،اًمٕمْم٤مل اًمداء ومٞمٝم٤م وم٦مُمزظمر قم٤ٌمرات وهلؿ ،ومٞمٝم٤م

 ُم٤م إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٞمؾ وهق ،واًمٕمدل اًمّمدق وحتري احلؼ واقمتامد اًم٘مّمد سمحًـ اهلل ؿم٤مء

  وهمػمه. اًمتٗمًػم ذم صٜمػ ممـ يمثػم ومٞمف وىمع
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 هق وُم٤م ىمٚمتف وضمد احلدي٨م وذح اًمتٗم٤مؾمػم ُمـ يمثػم ذم اعمٜمّمػ اًمًٜمل ٟمٔمر وإذا

 ىمد أٟمف ُمع ،اًمت٠مويؾ أهؾ ُمًٚمؽ ُمٜمف ُمقاوع ذم اًمتٗمًػم هذا ذم ؿؾمٚمٙمت وىمد ،ُمٜمف أيمثر

 ذم وىمع ُم٤م أن قمغم وُمٓمٚمٕم٦م يم٤مومٞم٦م وهل ،خمتٍمة اًمت٠مويؾ ذم ذم رؾم٤مًم٦م ًمٙمؿ إًمٞمٜم٤م وصؾ

 أهؾ خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًمتٗمًػم ذم ويمذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ. ذًمؽ ُمـ وأٟمف شم٠مُمؾ همػم ُمـ صدر اًمتٗمًػم

  ذًمؽ. قمغم يدل ُم٤م اًمت٠مويؾ

 فمٜمل قمغم همٚم٥م ٕٟمف :ذًمؽ ًمف يٜمٌٖمل ٓ ُمثكم ٤منيم وإن قمٚمٞمؽ اضمؽمأت وأٟم٤م

 ،اًمتٙمؼم وقمدم واعمذايمرة اًمتٜمٌٞمف ىمٌقل اًمديـ أئٛم٦م أظمالق ُمـ وٕن :اًمتٜمٌٞمف إمم إوٗم٤مؤك

  أهؾ. همػم اًم٘م٤مئؾ يم٤من وإن

 وحترص اًمٕمٚمؿ سم٠مهؾ آضمتامع حت٥م أٟمؽ سمؽ اضمتٛمع ُمـ سمٕمض قمـ سمٚمٖمٜمل وٕٟمف

 شمقومٞمؼ قمٜمقان ذًمؽ أن ومرضمقت ،سمٙمثػم دوٟمؽ هق ممـ وًمق اًمٕمٚمؿ وشم٘مٌؾ ،ذًمؽ قمغم

 ذًمؽ. ُمـ وظمػماً  يمذًمؽ اهلل ضمٕمٚمؽ

 اعمّمٜمٗم٤مت ُمـ رء إًمٞمٜم٤م وصؾ إذا أٟمف قمٚمٞمف ضمريٜم٤م اًمذي أن !اهلل أرؿمدك واقمٚمؿ

 ،وإومٕم٤مل واًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمق ذم ُمٕمت٘مده واقمتؼمٟم٤م ،اظمتؼمٟم٤مه طمدي٨م ذح أو اًمتٗمًػم ذم

 طم٤مصٚمف اًمذي ؿم٤مقمرةإ ُمذه٥م أيمثرهؿ أو اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم قمغم اًمٖم٤مًم٥م ومقضمدٟم٤م

 اعمريز سمنم قمـ اعمقروصم٦م سم٤مًمت٠مويالت اًم٤ٌمب هذا ذم أي٤مت وشم٠مويؾ ،اًمٕمٚمق ٟمٗمل

 .واًمْمالل اًمٌدع أهؾ ُمـ وأضاسمف

 صٜمػ ُم٤م وأُم٤م ،ومٞمٝم٤م ذًمؽ وضمد وٟمحقمه٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذوح ذم ٟمٔمر وُمـ

 قًراوٟم سمّمػمة اهلل زىمفر ومٛمـ ،إًم٤ٌمب ًمذوي فم٤مهر ومٞمف وم٤مُٕمر واًمٕم٘م٤مئد إصقل ذم

 اًمًٜم٦م أهؾ قمٚمٞمف وُم٤م ورؾمقًمف اهلل قمـ ضم٤مء ُم٤م قمغم وقمروف ،ىم٤مًمقه ومٞمام اًمٜمٔمر وأُمٕمـ

 واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ سملم اًمٗمرق يٕمرف يمام ذًمؽ وقمرف ،سمٞمٜمٝمام اعمٜم٤موم٤مة ًمف شمٌلم اعمحْم٦م
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 ومٗمٞمف ،وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ قمٚمٞمف وُم٤م ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم وأىمٌؾ ىم٤مًمقه قمام وم٠مقمرض

 .واعم٘مٜمع اًمِمٗم٤مء

 ومٚمام ،وي٘مرره وخيت٤مره اعمتٙمٚمٛمقن قمٚمٞمف وُم٤م اًمًٚمػ قمٚمٞمف ُم٤م يذيمر لماعمّمٜمٗم وسمٕمض

 قمٚمٞمف ُم٤م اظمتٞم٤مر ذم وظم٤مًمٗمتٝمؿ ،اعمذهٌلم ذيمر ذم واوم٘متٝمؿ وضمدٟم٤مك اًمتٗمًػم هذا اقمتؼمٟم٤م

 .وشم٘مريره اًمًٚمػ

 ظمػم ٓ وم٢مٟمف ،اًمٌدع أهؾ سمٛمذه٥م اًمٙمت٤مب هذا شمٙمؼم ومل ذًمؽ قمغم اىمتٍمت وًمٞمتؽ

 يٖمٜمل ُم٤م اًمًٜم٦م وأئٛم٦م اًمًٚمػ يمالم ذم وضمد وم٘مد ،صحٞمح رء ُمـ ومٞمف وُم٤م ،أيمثره ذم

  اًمّمدور. هل٤م شمٜمنمح سمٕم٤ٌمرات قمٜمف

 ٕي :ًمف ىمٞمؾ عم٤م اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين قمـ سمٚمٖمٜمل ُم٤م ٟمٔمػم اًم٘مّمد ُمـ ًمٙمؿ يٙمقن وىمد

 ،اًمٙمت٤مب قمـ اإلقمراض ُمـ ٓ :ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىم٤مل اًمنمح؟ هذا ذم اًمزيدي٦م يمالم شمذيمر رء

 .شمٚم٘مٞمفو ىمٌقًمف إمم أدقمك ذًمؽ ذيمر أن ورضمقت

 ُم٤م ُمع وأفمٝمره٤م هب٤م، ويٕمتٜمل يتٚم٘م٤مه٤م ُمـ اعمحْم٦م اًمًٜم٦م أهؾ ًمٙمت٥م اهلل ىمٞمض وىمد

 ىمد اهلل وم٢من وهمالُتؿ، دقم٤مُتؿ سمٕمض وشمٙمٗمػم ،وقمٞمٌٝمؿ اًمٌدع أهؾ قمغم اًمرد ُمـ ،ومٞمٝم٤م

 .يمٚمف اًمديـ قمغم ئمٝمر أن اًمديـ هلذا وٛمـ

 ؽ،ذًم سمٕمض وًمٜمذيمر ،حت٘مٞمؼ إمم حتت٤مج ُمقاوع اًمتٗمًػم اهذ ذم أن واعم٘مّمقد:

 سمٕمض ذم اًمٙمالم أـمٚم٧م ىمد ومرأيتؽ آؾمتقاء آي٦م قمغم اًمٙمالم ذم ٟمٔمرت أين :ومٛمٜمف

  شم٘مدم. يمام اًمٜمٗم٤مة اعمٌتدقم٦م يمالم سمذيمر اعمقاوع

 أٟمف قمغم أي٦م وفم٤مهر :[يقٟمس آي٦م] ذم يم٘مقًمٙمؿ شمٕم٤مرًو٤م، اًمٙمالم ذم أن :وُمٜمف

 )صمؿ( يمٚمٛم٦م ٕنّ  ،وإرض اًمًٛمقات ظمٚمؼ سمٕمد اًمٕمرش قمغم اؾمتقى إٟمام ؾمٌح٤مٟمف

 ٕن ،ًمٚمؽمشمٞم٥م ٓ اًمٕمٓمػ عمجرد هٜم٤م شصمؿ»و [:اًمرقمد ؾمقرة] ذم ىمٚمتؿ صمؿ ،ًمٚمؽمشمٞم٥م
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 [:اًمًجدة ؾمقرة] ذم ىمٚمتؿ ويمذًمؽ اًمًٛمقات. رومع قمغم ُمرشم٥م همػم قمٚمٞمف آؾمتقاء

 اًمقاو. سمٛمٕمٜمك سمؾ ًمٚمؽمشمٞم٥م، شصمؿ» وًمٞم٧ًم

 :وضمٝملم ُمـ هذا ذم ومٚمٞمٜمٔمر

  اًمتٕم٤مرض. فم٤مهره أن أطمدمه٤م:

 ي٘مقًمف إٟمام ،أي٤مت هذه ذم ًمٚمؽمشمٞم٥م ٓ اًمٕمٓمػ جردعم شصمؿ» سم٠من اًم٘مقل أن اًمث٤مين:

 اًمًٚمػ وأُم٤م .ىمقهلؿ قمغم فم٤مهر اًمؽمشمٞم٥م وقمدم ،واًمٖمٚم٦ٌم سم٤مًم٘مٝمر آؾمتقاء ومن ُمـ

 قمغم دًمٞمالً  اعمقاوع مجٞمع ذم أي٤مت اـمراد ضمٕمٚمقا وم٘مد اًمتح٘مٞمؼ وأهؾ اًمًٜم٦م وأئٛم٦م

 ،ُمٕمروف هق يمام ،شم٠مويالُتؿ سمف وأسمٓمٚمقا آؾمتقاء، ٟمٗم٤مة قمغم سمف وردوا اًمؽمشمٞم٥م، صمٌقت

 هذه قمٚمٞمؽ دظمٚم٧م أيـ ُمـ روم٤مٟمٔم وهمػمه، شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ذم وُم٘مرر

  .اًمٕم٤ٌمرات

 وهذا ،ىمقًمف قمغم سمٜمٞم٧م ومٚمٕمٚمؽ ،ذًمؽ شمٗمٝمؿ اًمتٗمًػم ذم قم٤ٌمرة ًمٚمرازي رأي٧م وىمد

 وآظمر ،قمٔمٞمٛم٦م زٓت ومٞمف زل ىمد اًمٕم٘م٤مئد ذم يمالم ومٚمف سم٤مًمٗمخر يٚم٘م٥م يم٤من وإن اًمرضمؾ

 .ه١مٓء سم٠مُمث٤مل شمٖمؽم ومال اًمًٜم٦م. قمغم وُم٤مت ذًمؽ ُمـ شم٤مب أٟمف ٟمرضمق ،احلػمة أُمره

  :شاعمحّمؾ» ذم اهلل رمحف اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 اعمٕمتزًم٦م ويمت٥م وأُمث٤مًمف، اًمرازي يمت٥م ُمثؾ أهٚمٝم٤م واعمختٚمػ اًمٙمالم يمت٥م وؾم٤مئر

 أصقل ذم رؾمقًمف سمف اهلل سمٕم٨م ُم٤م ومٞمٝم٤م يقضمد ٓ ،ه١مٓء وٟمحق واًمٗمالؾمٗم٦م، واًمِمٞمٕم٦م

 .شاًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج» ُمـ اٟمتٝمك .سم٤ٌمـمؾ ُمٚمٌقس طمؼ ومٞمٝم٤م وضمد سمؾ اًمديـ،

  :شاعمحّمؾ» ذم ءاًمٕمٚمام سمٕمض ىم٤مل وىمد

 طم٤مصٚمف اًمديـ أصقل ذم حمّمؾ

 

 ديـ سمال أصالً  حتّمٞمٚمف سمٕمد ُمـ 

 وُم٤م اعمٌلم واًمنمك اًمْمالل أصؾ 

 

 اًمِم٤مـملم وطمل وأيمثره ومٞمف 
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 .؟!ه١مٓء ىمقل ُمثؾ قمغم يٕمتٛمد أن قم٤مىمؾ ٟمٗمس شمًٛمح ومٙمٞمػ 

 يٚمٞمؼ اؾمتقاء اًمٕمرش قمغم اؾمتقى :أيًْم٤م [يقٟمس ؾمقرة] ذم ىمٚمتؿ ؿأٟمٙم :ذًمؽ وُمـ

 قمـ واعمٕمٌقد اعمٙم٤من قمـ اًمدي٤من شم٘مدس وىمد اعمٗمقولم. اًمًٚمػ ـمري٘م٦م وهذه ،سمجالًمف

  اٟمتٝمك. احلدود

 أهنؿ :وهق ،اًمًٚمػ إمم ويٜمًٌقٟمف اًمٜمٗم٤مة سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م سم٤مًمتٗمقيض اعمراد يم٤من وم٢من

 ٓ أهنؿ :أو ،سم٤مهلل شمٚمٞمؼ ُمٕم٤من هل٤م ايٕمت٘مدو أن همػم ُمـ هب٤م وي١مُمٜمقن ،إًمٗم٤مظ يٛمرون

 .اًمٜمٗم٤مة ُمـ اًمًٚمػ قمغم يمذب ومٝمذا ،ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يٕمرومقن

 طم٘مٞم٘م٦م يٜمٗمقا ومل اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمؿ يٜمٗمقن وم٢مٟمام ،يمٞمػ سمال تضم٤مء يمام :اًمًٚمػ ىم٤مل وإذا

 ىم٤مًمقا عم٤م سم٤مهلل يٚمٞمؼ ٓ ُم٤م قمغم عمٕمٜم٤مه ومٝمؿ همػم ُمـ اعمجرد سم٤مًمٚمٗمظ آُمٜمقا ىمد يم٤مٟمقا وًمق اًمّمٗم٦م.

 وم٤مٓؾمتقاء ،يمٞمػ سمال تضم٤مء يمام وأُمروه٤م ،ُمٕم٘مقل همػم واًمٙمٞمػ ،جمٝمقل همػم ؾمتقاءآ

  اجلر. طمروف سمٛمٜمزًم٦م جمٝمقًٓ  سمؾ ُمٕمٚمقًُم٤م طمٞمٜمئذ يٙمقن ٓ

 وإٟمام ُمٕمٜمك، اًمٚمٗمظ ُمـ يٗمٝمؿ مل إذا اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمؿ ٟمٗمس إمم حيت٤مج ٓ وم٢مٟمف وأيْم٤مً 

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم هذا .اًمّمٗم٤مت صمٌت٧م إذا اًمٙمٞمٗمٞم٦م قمٚمؿ ٟمٗمس إمم حيت٤مج

 إًمٗم٤مظ سمٕمض قمٚمٞمؽ دظمؾ أٟمف اعمراد وًمٙمـ ،اقمت٘م٤مدك هذا أن ٟمِمؽ وٓ ،شمٕم٤ممم اهلل رمحف

 ذًمؽ. عمثؾ ومتٜمٌف ،ُمرادهؿ شمتّمقر مل اًمٌدع أهؾ يمالم ُمـ

 وٓ سمٜمٗمل ومٞمف اًمًٚمػ يٜمٓمؼ مل ومٝمذا ،اعمٙم٤من قمـ اًمدي٤من يت٘مدس :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وأُم٤م

 ًمٗمظ ٕن :ظمٚم٘مف قمغم اهلل ٚمققم ٟمٗمل سمف وُمرادهؿ ،اعمتٙمٚمٛملم قم٤ٌمرات ُمـ وهق ،إصم٤ٌمت

 .واًمٕمٚمق اجلٝم٦م يمٚمٗمظ ،واًم٤ٌمـمؾ احلؼ حيتٛمؾ ،إمج٤مل ومٞمف اعمٙم٤من

 ذًمؽ إمم وم٤مرضمع اًم٘مٞمؿ واسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمت٥م ذم ُمٕمروف ذًمؽ ذم واًمٙمالم

 ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ورد ُم٤م قمغم اًم٤ٌمب هذا ذم آىمتّم٤مر وطم٥ًم ،سمف ٟمٓمٞمؾ وٓ ،دمده



 18 (:1قمتٞمؼ) سمـ محد اًمِمٞمخ رؾم٤مًم٦م                                                                                                                     

 ٓ ،رؾمقًمف وصٗمف أو ،ٟمٗمًف سمف وصػ سمام إٓ اهلل يقصػ ٓ د:أمح اإلُم٤مم ىم٤مل يمام

 .واحلدي٨م اًم٘مرآن يتج٤موز

  إمَِم  اؾْمَتَقى صُمؿ  ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف قمٜمد ذيمرشمؿ ُم٤م ذًمؽ وُمـ
ِ
اَمء  ً  .[11]ومّمٚم٧م:﴾اًم

 ذيمره٤م وىمد .ُمت٠مظمر ووضمقده٤م ،اًمًامء قمغم ُمت٘مدم إرض ضمرم ظمٚمؼ إن :ىمٞمؾ وىمد

 .إًمٞمف اعمّمػم جي٥م ضمٞمد مجع هذا اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م

 ،وم٘مط واًمتٙمقيـ اإلجي٤مد قمـ قم٤ٌمرة ًمٞمس اخلٚمؼ أن :اجلقاب اًمًجدة ﴾طمؿ﴿ وذم

 إطمداث سمٕمد يقُملم ذم إرض حيدث أن ﴾ىم٣م﴿ واعمٕمٜمك ،أيْم٤مً  اًمت٘مدير قمـ قم٤ٌمرة سمؾ

 دطم٤م صمؿ ،سمٕمده٤م اًمًامء ظمٚمؼ صمؿ ،أوًٓ  إرض ظمٚمؼ أٟمف :اعمِمٝمقر واجلقاب .اًمًامء

 ٕم٤مرض.شم ٟمقع هذا ومٗمل ،أومم وإول ،وطمده٤م إرض

 :وىمٞمؾ ٕهٚمف. واإلطم٤ًمن اخلػم إرادة :واًمرمح٦م اًمًٌٛمٚم٦م قمغم ىمقًمٙمؿ ذًمؽ وُمـ

 قمغم ومٝمق .يًتح٘مف ٓ ُمـ إمم واإلطم٤ًمن اخلػم وإؾمداء ،اًمٕم٘م٤مب يًتحؼ ُمـ قم٘مقسم٦م شمرك

 اٟمتٝمك.ومٕمؾ صٗم٦م اًمث٤مين وقمغم ،صٗم٦م إول

 إمم اًمّمٗم٤مت هذه ونيرد ،اًمٌدع أهؾ سمٕمض قمـ اعمٕمروف اًمت٠مويؾ هق وهذا

 اهلل إمم ٟمًٌتٝم٤م يّمٚمح ٓ اًم٘مٚم٥م ورىم٦م اًمرمح٦م إن :ىم٤مًمقا طمٞم٨م ،ومٝمٛمقه مم٤م ومراًرا ةاإلراد

  .شمٕم٤ممم

 يٕمٚمؿ ٓ ،سمجالًمف شمٚمٞمؼ اًمرب ورمح٦م ،اعمخٚمقق رمح٦م هذه :اًمًٜم٦م أهؾ هلؿ وم٘م٤مل

 :هل اإلرادة وم٢من اًمرمح٦م. ذم ُمٜمف ومروا ُم٤م ٟمٔمػم اإلرادة ذم ويٚمزُمٝمؿ ،هق إٓ هل يمٞمػ

 وإُم٤م ،اًمّمٗم٤مت مجٞمع ذم احلؼ وهق شمٕم٤ممم سم٤مًمرب شمٞمٚمؼ إرادة شمث٧ٌم أن وم٢مُم٤م ،اًم٘مٚم٥م ُمٞمؾ

 .اًم٤ٌمـمؾ وهق سم٤مًمت٠مويؾ شم٘م٤مسمؾ أن
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 يٚمٞمؼ ُم٤م إٓ اًمرب صٗم٤مت ُمـ يٗمٝمٛمقا مل أهنؿ ضمٝم٦م ُمـ اًمٜمٗم٤مة قمغم دظمٚم٧م وأوم٦م

 سم٤مًمت٠مويالت. وي٘م٤مسمٚمقٟمف ذًمؽ ًمٞمٜمٗمقا ومذهٌقا ،سم٤معمخٚمقق

 أصمٌتقا واجلامقم٦م اًمًٜم٦م وأهؾ آظمًرا. ومٕمٓمٚمقا ،أوًٓ  ؿمٌٝمقا إهنؿ اإلؾمالم: ؿمٞمخ ىم٤مل

 ُمـ ومًٚمٛمقا ،اعمخٚمقىملم ُمِم٤مهب٦م قمٜمف وٟمٗمقا ،سمجالًمف يٚمٞمؼ ُم٤م قمغم اًمّمٗم٤مت مجٞمع هلل

 قمغم أي٤مت سمٕمض محؾ ُمـ اًمتٗمًػم هذا ذم أيمثرشمؿ أٟمٙمؿ :ذًمؽ وُمـ .واًمتٕمٓمٞمؾ اًمتِمٌٞمف

 اًم٘مرون سمٕمد طمدث وجم٤مز طم٘مٞم٘م٦م إمم اًمٙمالم شم٘مًٞمؿ أن قمٚمٛمتؿ وىمد ،وأٟمقاقمف اعمج٤مز

 ،سم٢مطم٤ًمن هلؿ اًمت٤مسمٕمقن وٓ ،اًمّمح٤مسم٦م وٓ ،رؾمقًمف وٓ ،سمف اًمرب يتٙمٚمؿ ملو ،اعمٗمْمٚم٦م

 .اًمٚمٖم٦م أهؾ ُمـ سمف يتٙمٚمؿ واًمذي

 هبذا يرد مل ،اًمٚمٖم٦م ذم جيقز مم٤م هذا أن وُمراده ،اًمٚمٖم٦م هذا :أي٤مت سمٕمض ذم ي٘مقل

 محؾ يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ ،ٟمٗمٞمف يّمح اعمج٤مز إن ىم٤مًمقا: وىمد ؾمٞمام وٓ سم٤ٌمًمف ظمٓمر وٓ احل٤مدث

 .ذًمؽ ُمثؾ قمغم ٘مرآٟمٞم٦ماًم أي٤مت

 يمٗمك سمام شاًمٙمٌػم اإليامن» يمت٤مب ذم شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ أشمك وىمد

 ُمـ وأضم٤مب ،ذيمروه٤م اًمتل إُمثٚم٦م وسمٕمض ،هب٤م اؾمتدًمقا اًمتل أي٤مت وذيمر ،وؿمٗمك

 .اًمّمقاب قمرف اعمٜمّمػ ـم٤مًمٕمف إذا سمام ذًمؽ

 ىمد وم٢مهنؿ اعمت٠مظمريـ ٤ٌمقإـم هيقًمٜمؽ وٓ ،اًمٜمّمقص ذم خيؾ ٓ اعمج٤مز أن وىمقاقمده

 سم٤مًمرضم٤مل. احلؼ ٓ ،سم٤محلؼ اًمرضم٤مل يٕمرف واًمٕم٤مىمؾ ،ُمٜمف ذ هق ُم٤م قمغم أـمٌ٘مقا

 شمٕم٤ممم واهلل يمثرت. وإن اًمٜم٤مس سم٠مىمقال يٖمؽم مل واًمًٜم٦م اإلؾمالم همرسم٦م قمرف وُمـ 

َثرَ  ُتطِعْ  َوإِنْ ﴿ ي٘مقل: ـْ ـْ  َأ ـْ  ُيِضؾهقكَ  إَْرضِ  دِم  َم  أي٦م﴾اهللِ َشبِقؾِ  َظ

  .[116:]إٟمٕم٤مم
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 وًمٙمٜمف ،طمًٜم٦م ُمقاوع شمٗمًػمه ذم وًمف ،اًمزخمنمي اعمٕم٤مين ذم سمحًث٤م اًمٜم٤مس ٚمغأسم وُمـ

 اهلل قمغم واحلٙمؿ ،اًمت٠مويالت ذم واًمتٙمٚمػ ،اًمّمٗم٤مت وٟمٗمل ،سم٤مٓقمتزال ُمٕمروف

 شمٗمًػمه وذم ،هلؿ واًمتٜم٘مص ،وذُمٝمؿ ،اًمًٚمػ ؾمٌف ُمـ قمٚمٞمف هق ُم٤م ُمع ،اًم٤ٌمـمٚم٦م سم٤مًمنميٕم٦م

 .اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اخلقاص إٓ يٕمرومٝم٤م ٓ قم٘م٤مرب

  اًمٕمٚمامء: سمٕمض ومٞمف ىم٤مل وىمد

 ًم٘م٤مئؾ جم٤مل ومٞمف وًمٙمٜمف

 

 اعمخ٤مٟم٘م٤م أظمذن ىمد ؾمقء وزًم٧م 

 إؿم٤مرة اًم٘مٚمٞمؾ ُمٕمٜمك ذم ويِمٝمد 

 

 ٤مؿم٘م٤م٘مِماًم شمًٛمك أًمٗم٤مظ سمتٙمثػم 

 ىم٤مئالً  ًمٞمس ُم٤م اهلل ومٞمٝم٤م ي٘مقل 

 

 واُم٘م٤م اخلٓم٤مي٦م ذم جمامً  ويم٤من 

 وٚم٦م إئٛم٦م أقمالم ويِمتؿ 

 

 ٓ  ٤مئ٘م٤ماعمْم أوجلقه إن ؾمٞمام و

 رمح٦م اهلل ُمـ شمداريمف مل ًمئـ 

 

 ُمراوم٘م٤م ًمٚمٙم٤مومريـ يرى ًمًقف 

 يتٕمٚمؼ ومٞمام ؾمٞمام ٓ ،سم٤معمح٘مؼ يٚمٞمؼ ٓ ه١مٓء أىمقال ُمثؾ قمغم آقمتامد أن :واعم٘مّمقد 

 ،ىمٌٚمف وُمـ ،وأىمراٟمف ،اًمٓمؼمي ضمرير سمـ حمٛمد ُمثؾ شمرى  وأٟم٧م .وشمقطمٞمده اهلل سمٛمٕمروم٦م

 يم٤مسمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمح٘م٘مقن ويمذًمؽ .قرإُم هذه قمغم يٕمرج مل ،زُم٤مٟمف ذم سمفي٘مر وُمـ

 ُمٜمف. اؾمتٜمٌٓمقا وُم٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ اًمًٚمػ قمـ اعم٠مصمقر هق ويمام وٟمحقهؿ. يمثػم

 .ويمرُمف سمٛمٜمف ،واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ زُمرة ذم وحينمٟم٤م ،اعمقطمديـ سمآصم٤مر يٚمح٘مٜم٤م أن اهلل ٠ًملٟم

 يٜمٗمع أن اهلل ُمـ ضم٤مءر ،ورؾمقًمف هلل ٟمّمًح٤م اًمٙمالم هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمؽ اضمؽمأت وىمد

 ُمٜمؽ أٟمتٔمر وأٟم٤م رؾمقُمف، إٓ يٌؼ ومل ،اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ ومٞمف ذه٥م اًمذي ،اًمزُم٤من هذا ذم سمؽ

  اخلٓم٤مب. ُمـ ُمٜمل صدر ُم٤م ورد ،اجلقاب

 ىمٚمٞمٚم٦م سمالد ذم ويمٜم٧م ،ُمّمٜمٗم٤مشمؽ سمٕمض ومٞمٝم٤م كؾمٛمّ  وىمد ،اًمؽممج٦م رأي٧م عم٤م إين صمؿ

 ظمال ىمٞمؾ: يمام ،ضورُتؿ ٕضمؾ :اًمٜم٤مس أُمقر ذم سم٤مًمدظمقل اسمتٚمٞم٧م وىمد اًمٙمت٥م. ومٞمٝم٤م



 21 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

 أىمْمٞم٦م ُمـ اًمًقل سمٚمقغ»سم قمٚمٞمٜم٤م شمٗمْمؾ ضمٜم٤مسمؽ ُمـ واًمتٛمس .واصٗمري ومٌٞميض اجلق ًمؽ

 .شإطمٙم٤مم آي٤مت ذح اعمرام ٟمٞمؾ»و شاًمٌٝمٞم٦م اًمدرر ذح اًمٜمدي٦م اًمروو٦م»و ،شاًمرؾمقل

 إظمقاٟمؽ ُمٕمقٟم٦م أقمامًمؽ ص٤مًمح ُمـ وم٤مضمٕمؾ ،يمٚمٝم٤م هذه إمم قمٔمٞمٛم٦م ضورة ذم ومٜمحـ

 أمحد إخ يد قمغم ذًمؽ وًمٞمٙمـ .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن قراً ُم٠مضم إًمٞمٜم٤م هب٤م واسمٕم٨م ،هب٤م وحمٌٞمؽ

  سم٠مطمقاًمٙمؿ. شمٕمريًٗم٤م ًمٜم٤م وايمت٥م ،اعمنموم٦م اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م ذم اًم٤ًميمـ ،قمٞمًك سمـا

 قمغم واطمرص ،قمٜمؽ وحيٗمٔمف ،سمف ويٕمتٜمل ،اًمٕمٚمؿ هذا يتٚم٘مك ُمـ ُمٜمٙمؿ أطمًدا وًمٕمؾ

  ذًمؽ. ًمؽ هي٥م أن اهلل وٟم٠ًمل ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذف ًمؽ جيٛمع أن ـمٛمًٕم٤م ذًمؽ

 ،اعمٜمٞم٦م هجقم ُمـ آُمـ ٓ ،إقمامر ُمٕمؽمك ذم وأٟم٤م اًمًٌٕملم سمٚمٖم٧م ىمد أين اقمٚمؿ صمؿ

 ويٚمٞمف ،أوًٓ  اعمذيمقر ؾمٕمد يمٌػمهؿ ،اًمٕمٚمؿ يٓمٚمٌقن صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ ،صمامٟمٞم٦م أوٓد وزم

 وحيٗمٔمٝم٤م. هب٤م يٕمتز وممـ اًمٙمت٥م أهؾ أهنؿ وٟمرضمقا اًمٚمٓمٞمػ، قمٌد وحتتف ،اًمٕمزيزقمٌد

  ت٥م.اعمٙم ذم هق ُمـ ُمٜمٝمؿ صٖم٤مر وسم٘مٞمتٝمؿ

ـَو﴿ دقم٤مئٜم٤م: وُمـ ـْ  َفـَو َهْى  َربَّ وتِـَو َأْزَواِجـَو ِم يَّ ةَ  َوُذرِّ  فِْؾُؿتَِّؼغَ  َواْجَعْؾـَو َأْظُغٍ  ُؿرَّ

ـَو﴿ ،[74]اًمٗمرىم٤من:﴾إَِموموً  ـْ  َفَؽ  ُمْسؾَِؿْغِ  َواْجَعْؾـَو َربَّ تِـَو َوِم يَّ يً  ُذرِّ  َوَأِرَكو َفَؽ  ُمْسؾَِؿيً  ُأمَّ

ًَ  إِكََّؽ  َظَؾْقـَو َوُتْى  َمـَوِشَؽـَو اُب  َأْك ِحقؿُ  افتَّقَّ  ص٤مًمح ُمـ شمٜمًٜم٤م ٓ.[128]اًمٌ٘مرة:﴾افرَّ

 وسمريم٤مشمف. اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ ُمٌذول.واًمًالم ًمؽ هق يمام دقم٤مئؽ

 وؾمٚمؿ. وصحٌف وآًمف حمٛمد قمغم اهلل وصغم

 ٟمجد قمٚمامء ُمِم٤مهػم يمت٤مب ُمـ ٟم٘مالً  إول حم٘م٘مف ٟم٘مٚمٝم٤م ،اًمرؾم٤مًم٦م ٟمص كاٟمتٝم

 . 245صـ
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 ظؾقف ءمافعؾ ثـوء

 اًمٌٞمٓم٤مر: اًمرزاق قمٌد اًمِمٞمخ ىم٤مل 

 جمدًدا إؿم٤مقمتٝم٤م، ذم جمتٝمًدا ،واعمٗمٝمقم سم٤معمٜمٓمقق ُمٜمٝم٤م ُمتْمٚمًٕم٤م ،سم٤مًمٕمٚمقم ُمٚمًٞم٤م يم٤من)

 ُمـ واطمد يمؾ ُمع ويتقاوع ،اعمًٚمٛملم يم٠مطمد اًمنميٗم٦م ذاشمف يرى يمقٟمف ُمع إلذاقمتٝم٤م

 قمـ ٚمٌفسم٘م يتج٤مرم ،وزظم٤مرومٝم٤م اًمدٟمٞم٤م قمـ يمامًمف ويتح٤مؿمك ،اًمٕم٤معملم رب هلل اًمٜم٤مس

 اًمًٜم٦م ُمـ اًمٌٞمْم٤مء سم٤مٕدًم٦م اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اعمٚمٞمئ٦م اًمًٜم٦م وإطمٞم٤مء ،وُمٓم٤مُمٕمٝم٤م ُمراىمٞمٝم٤م

 .اًمٗمرىم٤منو

 ،وأواٟمف قمٍمه ذم ومْمالً  سمرع اًمذي ؾمٞمدهؿ واسمـ ،زُم٤مٟمف ذم اهلٜمد قمٚمامء ؾمٞمد ومٝمق

 (.2/745) شاًمٌنم طمٚمٞم٦م» ُمـ اهـ .(اًمٜمقايص ًمف ومخْمٕم٧م

 اًمدُمِم٘مل: ُمٜمػم حمٛمد اًمِمٞمخ قمٜمف وي٘مقل 

 ُمـ اهـ.إىمٓم٤مر مجٞمع قمغم هبقوم٤مل. سمف اومتخرت اًمذي ،اًمٌدقم٦م ىم٤مُمع ،اًمًٜم٦م حمٞمل

 .(98)ص ًم٘مامن[ مج٤مل ـ]أظمؽمًم شظم٤من طمًـ صديؼ اًمًٞمد» يمت٤مب

 :(99)ص اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع ذم يمام ،احلًٜمل قمٌداحلل اًمًٞمد ُمٕم٤مسه قمٜمف وىم٤مل 

 ٤مرإىمٓم وسمدر ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٚمقم حمٞمل ،واًم٘مرآن احلدي٨م وشمرمج٤من ،اًمزُم٤من قمالُم٦م

 اهلٜمدي٦م.اهـ
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 وتفممفػ

 سم٤مًمٕمرسمٞم٦م: هق مم٤م ُمٜمٝم٤م ،وهمػمه٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ُم١مًمٗم٤مً  وصمالصملم ُم٤مئتلم ٟمحق

 .شاًم٘مرآن ُم٘م٤مصد ذم اًمٌٞم٤من ومتح» -1

 .شإطمٙم٤مم آي٤مت شمٗمًػم ذم اعمرام ٟمٞمؾ» -2

 .شاًم٤ًمقم٦م يدي سملم يٙمقن وُم٤م يم٤من عم٤م اإلذاقم٦م» -3

 .شاًمًت٦م اًمّمح٤مح ذيمر ذم احلٓم٦م» -4

 .شاعمرام سمٚمقغ شمرمج٦م ُمـ اًم٤ًٌمم اًمروض» -5

 .شاعمرام سمٚمقغ ذح اًمٕمالم ومتح» -6

 .شاًمٌخ٤مري أدًم٦م حلؾ اًم٤ٌمري قمقن» -7

 .شاًمّمحٞمح آقمت٘م٤مد سمنمح اًمرضمٞمح آٟمت٘م٤مد» -8

 .شاخل٤مًمص اًمديـ» -9

 .شاًمًٜم٦م ٕهؾ اجلٜم٦م سمٌِم٤مرة اًمٖمٜم٦م» -10

 اًمٙمت٤مب. هذا وهق ،شإصمر أهؾ قم٘مٞمدة سمٞم٤من ذم اًمثٛمر ىمٓمػ» -11

 .شإصقل قمٚمؿ ُمـ اعم٠مُمقل طمّمقل» -12

 .شاًمٌٝمٞم٦م اًمدر ذح اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» -13

 .شاًمٚمٖم٦م أصقل ذم اًمٌٚمٖم٦م» -14

 .شآؿمت٘م٤مق قمٚمؿ ذم اخلٗم٤مق اًمٕمٚمؿ» -15

 .شوإول إظمر اًمٓمراز ُمآصمر ضمقاهر ُمـ اعمٙمٚمؾ اًمت٤مج» -16

 .شاًمًٜم٦م أهؾ شمراضمؿ ذم اجلٜم٦م ري٤مض» -17
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 .شاًمٕمٚمقم أسمجد» -18

 ادختؾػي جفقده

 ظمدُم٦م ذم ُمتٜمققم٦م،يمٚمٝم٤م ،وأقمامل خمتٚمٗم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمجٝمقد طمًـ سمـ صديؼ مىم٤م ًم٘مد

 : ومٛمٜمٝم٤م واعمًٚمٛملم اإلؾمالم

 . وظمٓم٤مسم٦م يمت٤مسم٦م اهلل إمم اًمدقمقة -1

 . اًمٕمٚمؿ ـمالب وشمِمجٞمع ، واًمتدريس ، اًمتٕمٚمٞمؿ سمقاضم٥م ىمٞم٤مُمف -2

 هبقسم٤مل. سمٛمٚمٙم٦م زواضمف سمٕمد قمٚمٛمٞم٦م وُمٕم٤مهد ُمدارس أٟمِم٠مقمدة -3

 ، اًمٙمت٥م ًمٜمنم اًمٗم٤مئدة ُمـ هذا ذم ُم٤م ٗمكخي وٓ ، هبقسم٤مل ذم ُمٓم٤مسمع أرسمع أٟمِم٠م -4

 .ًمٚمٜم٤مس واخلػم

 اعمٜمٙمر.  قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر -5

 ؤهاأقمد طم٤مرسمف طمتك ، اًمًٚمػ قم٘مٞمدة ٟمنم ذم قمٚمٞمف ُمِمٙمقًرا ضمٝمًدا سمذل -6

      اًمقه٤ميب! اعمذه٥م يٜمنم أٟمف سمدقمقى

طمًٜم٤مشمف. ُمٞمزان ذم شمٙمقن أن ٟمرضمق اًمتل اًمّم٤محل٦م إقمامل وهمػمه٤مُمـ
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 وؾوتف:

 وهمًؾ ،1307 ؾمٜم٦م/أظمر مج٤مد/19 ،اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ،إرسمٕم٤مء ميق يم٤مٟم٧م

 .قمٚمٞمف وُصكم ،اًمٗمجر سمٕمد اخلٛمٞمس يقم

 واؾمٕم٦م. رمح٦م اهلل ومرمحف ،صٞمتفو ومٜمٗمذت ،اًمًٜم٦م قمغم يدومـ أن أوص ىمد ويم٤من
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 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

 واًمًالم واًمّمالة ظمٚم٘مف، سمف يّمٗمف ُم٤م ومقق ٟمٗمًف، وصػ يمام هق اًمذي هلل احلٛمد

 اًمذيـ وصحٌف آًمف غموقم ،وصدىمف رؿمده ؿمئ يمؾ ذم شمٌلم اًمذي هقمٌد ،حمٛمد رؾمقًمف قمغم

 .طم٘مف يم٤من يمام ،ؾمٌٞمٚمف واشمٌٕمقا ،هبديف متًٙمقا

 :وسمٕمد

 ،وُمالئٙمتف سم٤مهلل، اإليامن :هق ،واًمًٜم٦م احلدي٨م أصح٤مب قمٚمٞمف ُم٤م ٚم٦ممج أن وم٤مقمٚمؿ

 ورؾمٚمف. ،ويمتٌف

 وصٗمف وسمام ،اًمٕمزيز  يمت٤مسمف ذم اعم٘مدؾم٦م ٟمٗمًف فسم صػو سمام اإليامن :سم٤مهلل اإليامن وُمـ

 ومٞم١مُمٜمقن ،شم٠مويؾ وٓ متثٞمؾ، وٓ شمٙمٞمٞمػ، وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وٓ ،حتريػ همػم ُمـ ،رؾمقًمف سمف

 سمف وصػ ُم٤م قمٜمف يٜمٗمقن وٓ اًمٕمغم، وصٗم٤مشمف احلًٜمك وسم٠مؾمامئف وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٤مهلل

 ،يٙمٞمٗمقن وٓ ،شمفوآي٤م أؾمامئف ذم يٚمحدون وٓ ،ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حيرومقن وٓ ٟمٗمًف،

 ًمف، يمٗمق وٓ ًمف ؾمٛمل ٓ ؾمٌح٤مٟمف ٕٟمف يٕمٓمٚمقٟمف، وٓ ،ظمٚم٘مف سمّمٗم٤مت صٗم٤مشمف يٛمثٚمقن وٓ

ِؿْثؾِفِ  َفْقَس ﴿ :ٕٟمف سمخٚم٘مف ي٘م٤مس وٓ ًمف، ٟمد وٓ ءٌ  ـَ ِؿقعُ  َوُهقَ  َرْ  افسَّ

 [.11﴾]اًمِمقرى:افَبِصرُ 

 ،ظمٚم٘مف ُمـ ٤مطمديثً  وأطمًـ ،ىمٞمالً  وأصدق ،وسمٖمػمه سمٜمٗمًف أقمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف وهق

ىمقن ص٤مدىمقن ورؾمٚمف  ىم٤مل: وًمذًمؽ يٕمٚمٛمقن، ُم٤مٓ قمٚمٞمف ي٘مقًمقن اًمذيـ فسمخال ،ُُمَّمد 

ةِ اف َربِّ  َربَِّؽ  ُشْبَحونَ ﴿  َربِّ  هللِ ْؿُد الَ وَ  .ْرَشؾِغَ ادُ  َظَذ  َوَشاَلمٌ  .َيِصُػقنَ  َظمَّ  ِعزَّ

 .[182-180ت:]اًمّم٤موم٤م ﴾َعودَِغَ اف
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 ُم٤م ًمًالُم٦م :اعمرؾمٚملم قمغم ؿوؾمٚمّ  ،ًمٚمرؾمؾ اعمخ٤مًمٗمقن سمف وصػ قمام ٟمٗمًف ومًٌح

 سمف وصػ ومٞمام وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل مجع وىمد ،واًمزًمؾ واخلٚمؾ واًمٕمٞم٥م اًمٜم٘مص ُمـ ىم٤مًمقه

 ،اعمرؾمٚمقن سمف تضم٤مء قمام واجلامقم٦م اًمًٜم٦م ٕهؾ قمدول ومال ،واإلصم٤ٌمت اًمٜمٗمل سملم ٟمٗمًف

 واًمِمٝمداء واًمّمدي٘ملم اًمٜمٌٞملم ُمـ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٕمؿ اًمذيـ ساط ،اعمًت٘مٞمؿ اًمٍماط وم٢مٟمف

 . لمواًمّم٤محل

 صمٚم٨م شمٕمدل لاًمت ،شاإلظمالص ؾمقرة» ذم ٟمٗمًف سمف وصػ ُم٤م اجلٛمٚم٦م هذه وُمـ

َؿُد  اهللُ .َأَحٌد  اهللُ ُهقَ  ُؿْؾ :﴿ وم٘م٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ًم٤ًمن قمغم اًم٘مرآن ْ  .افصَّ  َل

ْ  َيؾِْد  ْ  .ُيقَفْد  َوَل ـْ  َوَل ُػًقا َففُ  َيُؽ  .﴾َأَحٌد  ـُ

 ُهقَ  إَِّٓ  إَِففَ  َٓ  اهللُ﴿ ي٘مقل: طمٞم٨م اهلل يمت٤مب ذم آي٦م أقمٔمؿ ذم ٟمٗمًف سمف وصػ وُم٤م

َمَواِت  دِم  َمو َففُ  َكْقمٌ  َوَٓ  ِشـَيٌ  َتْلُخُذهُ  َٓ  َؼقهقمُ اف له الَ  ـْ  إَْرضِ  دِم  َوَمو افسَّ  افَِّذي َذا َم

ءٍ  قُطقنَ ُيِ  َوَٓ  َخْؾَػُفؿْ  َوَمو َأْيِدُّيِؿْ  َبْغَ  َمو َيْعَؾؿُ  بِنِْذكِفِ  إَِّٓ  ِظـَْدهُ  َيْشَػعُ  ـْ  بَِقْ  ِظْؾِؿفِ  ِم

ْرِشقهفُ  َوِشعَ  َصوءَ  بَِم  إَِّٓ  َمَواِت  ـُ  َعِعه اف َوُهقَ  ِحْػُظُفَم  َيُئقُدهُ  َوَٓ  َوإَْرَض  افسَّ

 .[256﴾]اًمٌ٘مرة:َعظِقؿُ اف

 ؿمٞمٓم٤من ي٘مرسمف وٓ طم٤مومظ اهلل ُمـ قمٚمٞمف يزل مل ًمٞمٚم٦م ذم أي٦م هذه ىمرأ ُمـ» يم٤من وهلذا

 .(1)شيّمٌح طمتك

                        
 قمقف طمدصمٜم٤م  ،أسمققمٛمرو اهلٞمثؿ ـسم قمثامن ىم٤مل ىم٤مل: (2311) سمرىمؿ ٤مشمٕمٚمٞم٘مً  اًمٌخ٤مري رواه صحٞمح (1)

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ويمٚمٜمل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ

 ٕرومٕمٜمؽ واهلل :وىمٚم٧م  ،وم٠مظمذشمف  ،اًمٓمٕم٤مم ُمـ حيثق ومجٕمؾ  ،آت وم٠مشم٤مين  ،رُمْم٤من زيم٤مة سمحٗمظ وؾمٚمؿ

 :ىم٤مل .ؿمديدة طم٤مضم٦م وزم  ،قمٞم٤مل وقمكم  ،ت٤مجحم إين :ىم٤مل وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم

 .قمٜمف ومخٚمٞم٧م
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 :ىم٤مل شاًم٤ٌمرطم٦م أؾمػمك ومٕمؾ ُم٤م  ،هريرة أسم٤م ي٤م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٘م٤مل وم٠مصٌح٧م

ًٓ   ،ؿمديدة طم٤مضم٦م ؿمٙم٤م !اهلل رؾمقل ي٤م :ىمٚم٧م   ،يمذسمؽ ىمد إٟمف أُم٤م» :ىم٤مل .ؾمٌٞمٚمف ومخٚمٞم٧م  ،ومرمحتف  ،وقمٞم٤م

 شؾمٞمٕمقد إٟمف» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًم٘مقل ؾمٞمٕمقد أٟمف ومٕمروم٧م شوؾمٞمٕمقد

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم ٕرومٕمٜمؽ :وم٘مٚم٧م وم٠مظمذشمف  ،اًمٓمٕم٤مم ُمـ حيثق ومج٤مء  ،ومرصدشمف

 .ؾمٌٞمٚمف ومخٚمٞم٧م  ،ومرمحتف  ،أقمقد ٓ  ،قمٞم٤مل وقمكم  ،حمت٤مج وم٢مين  ،دقمٜمل :ىم٤مل وؾمٚمؿ.

 ش؟أؾمػمك ومٕمؾ ُم٤م  ،هريرة أسم٤م ي٤م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل  ،وم٠مصٌح٧م

ًٓ   ،ؿمديدة طم٤مضم٦م ؿمٙم٤م اهلل رؾمقل ي٤م :ىمٚم٧م   ،يمذسمؽ ىمد إٟمف أُم٤م» :ىم٤مل .ؾمٌٞمٚمف ومخٚمٞم٧م  ،ومرمحتف  ،وقمٞم٤م

 وهذا  ،اهلل رؾمقل إمم ٕرومٕمٜمؽ :وم٘مٚم٧م وم٠مظمذشمف  ،اًمٓمٕم٤مم ُمـ حيثق ومج٤مء  ،اًمث٤مًمث٦م ومرصدشمف ش.وؾمٞمٕمقد

 ُم٤م :ىمٚم٧م .هب٤م اهلل يٜمٗمٕمؽ يمٚمامت أقمٚمٛمؽ دقمٜمل :ىم٤مل .شمٕمقد صمؿ شمٕمقد ٓ شمزقمؿ أٟمؽ  ،ُمرات صمالث آظمر

 ختتؿ طمتك ﴾اًم٘مٞمقم احلل هق إٓ إًمف ٓ اهلل﴿ :اًمٙمرد آي٦م وم٤مىمرأ ومراؿمؽ إمم أوي٧م إذا :ىم٤مل ؟هق

 .ؾمٌٞمٚمف ومخٚمٞم٧م  ،شمّمٌح طمتك ؿمٞمٓم٤من ي٘مرسمٜمؽ وٓ  ،طم٤مومظ اهلل ُمـ قمٚمٞمؽ يزال ًمـ وم٢مٟمؽ  ،أي٦م

 ي٤م :ىمٚم٧م ش؟اًم٤ٌمرطم٦م أؾمػمك ومٕمؾ ُم٤م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل وم٠مصٌح٧م

 :زم ىم٤مل :ىمٚم٧م ش.؟هل ُم٤م» :ىم٤مل .ؾمٌٞمٚمف ومخٚمٞم٧م  ،هب٤م اهلل يٜمٗمٕمٜمل يمٚمامت يٕمٚمٛمٜمل أٟمف زقمؿ  ،اهلل رؾمقل

 ﴾اًم٘مٞمقم احلل هق إٓ إًمف ٓ اهلل﴿ أي٦م ختتؿ طمتك أوهل٤م ُمـ اًمٙمرد آي٦م وم٤مىمرأ ومراؿمؽ إمم أوي٧م إذا

 قمغم رء أطمرص ويم٤مٟمقا  ،شمّمٌح طمتك ؿمٞمٓم٤من ي٘مرسمؽ وٓ  ،طم٤مومظ اهلل ُمـ قمٚمٞمؽ يزال ًمـ :زم وىم٤مل

 خت٤مـم٥م ُمـ شمٕمٚمؿ ،يمذوب وهق صدىمؽ ىمد إٟمف أُم٤م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٘م٤مل .اخلػم

 .شؿمٞمٓم٤من ذاك» :ىم٤مل .ٓ :ىم٤مل ش؟هريرة أسم٤م ي٤م ًمٞم٤مل صمالث ُمٜمذ

 (959) رىمؿسم شواًمٚمٞمٚم٦م  اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمٜم٤ًمئل وصٚمفو  ،اخمتًٍم  (5010و 3275) سمرىمؿ ورواه

 سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ سمف.  ،اهلٞمثؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م :ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ أظمؼمٟم٤م :ىم٤مل

 ومذيمره.  ،اهلٞمثؿ سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م  ،همري٥م همري٥م سمخؼم سمنماًمٌٍمي سمـ هالل طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (2424)

 دٓئؾ» وذم   ،ظمزيٛم٦م سمـ اًمني ـمريؼ ُمـ (2388) سمرىمؿ (2/452) شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 ذح» ذم واًمٌٖمقي سمف.  ،قمثامن قمـ يمالمه٤م  ،هم٤مًم٥م سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (108-7/107) شاًمٜمٌقة

 سمف.  ،اهلٞمثؿ قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد  ُمـ (1196) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م

 يم٤من أسمقطم٤مشمؿ: ىم٤مل .اًمٌٍمي قمٛمرو أسمق :وهق  ،اهلٞمثؿ سمـ قمثامن أن همػم   ،صحٞمح طمدي٨م وهذا

 .شمٖمػمه قمغم يدل وهذا .يتٚم٘مـ سمآظمره

 ُمـ (8017) سمرىمؿ شاًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» وذم  ،(958 رىمؿ)سم شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمٜم٤ًمئل رواه وىمد

  احلدي٨م، ومّمح  ،ٟمحقه  ،هريرة أيب قمـ اعمتقيمؾ أيب قمـ اًمٕمٌدي وهق ُمًٚمؿ سمـ ـمريؼ ُمـ شاًمٙمؼمى»

 .هلل واحلٛمد

 :يمٕم٥م سمـ يبأُ  طمدي٨م ُمـ وضم٤مء
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 واسمـ  ،(960) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم واًمٜم٤ًمئل  ،(1/28) شاًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» خ٤مرياًمٌ رواه

  ،(544) سمرىمؿ (2/765) شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم ٟمٕمٞمؿ وأسمق  ،(784) سمرىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن

 يمٚمٝمؿ (1191) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي  ،(109-7/108) شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 أٟمف :طمدصمف أسم٤مه أن :يمٕم٥م سمـ أيب اسمـ طمدصمٜمل :ىم٤مل يمثػم أيب سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م :ىم٤مل وزاقملإ ـمريؼ ُمـ

 ٟمحقه. ومذيمر  ،ضمرن هلؿ يم٤من

 ُمـ (961) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم واًمٜم٤ًمئل  ،(28-1/27) شاًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري وروى

 حمٛمد طمدصمٜم٤م :٤ملىم اًمتٛمٞمٛمل ٓطمؼ سمـ احليُمل طمدصمٜم٤م  ،حيٞمك طمدصمٜمل :ىم٤مل  ؿمداد سمـ طمرب ـمريؼ

 ومذيمره.  ،ضمرن جلدي يم٤من :ىم٤مل يمٕم٥م سمـ أيب سمـا

 سمـ حمٛمد قمـ :ىم٤مل أٟمف إٓ .سمف  ،ؿمداد سمـ طمرب ـمريؼ ُمـ (1/562) شاعمًتدرك» ذم يمؿ٤ماحل ورواه

 ومذيمره.  ،يب()أُ  ضمده قمـ يمٕم٥م أيب سمـ قمٛمرو

 سمـ يُملاحل قمـ حيٞمك قمـ ؿمٞم٤ٌمن ـمريؼ ُمـ (962) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ومذيمره.  ،ـمٕم٤مم ُمـ ضمرن ٕيب يم٤من :ىم٤مل (حمٛمد ضمد) يمٕم٥م سمـ أيب يم٤من :ىم٤مل حمٛمد قمـ ٓطمؼ

 أيب اسمـ شمرمجف .طم٤مل جمٝمقل وهق  ،يمٕم٥م سمـ أيب سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد :هق يمٕم٥م سمـ أيب اسمـ أن ومتٌلم

 حمٛمد فقمٜم اًمرواة ذم وذيمر   اًل،شمٕمدي وٓ ٤مضمرطًم  ومٞمف يذيمر ومل (8/30) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ

 وم٘مط.  زرارة سمـ ؾمٕمد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـا

 وٕمٞمػ. أيب ومحدي٨م

 سمرىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم  (،197/رىمؿ20) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه ُمٕم٤مذ طمدي٨م ُمـ وضم٤مء 

  اًمقًمٞمد، سمـ سم٘مٞم٦م صمٜم٤م  ُمّمٗمك، سمـ حمٛمد صمٜم٤م  احلٛميص، قمرق اسمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م ىم٤مل: (1612)

 ومذيمره. ُمٕم٤مذ. قمـ اًم٘مرر ضم٤مسمر سمـ احلًـ قمـ قم٤مُمر سمـ ٘مامنًم قمـ ُمدرك سمـ قم٘مٞمؾ صمٜم٤م

 .ُمٕمتٛمد( )همػم (:1/63) اعمٞمزان ذم اًمذهٌل ىم٤مل  قمرق، سمـ حمٛمد سمـ وإسمراهٞمؿ

 ش.اًمتٝمذي٥م» ُمـ شمرمجتف ذم يمام طم٤مل جمٝمقل إزهر: أسمق اًمًٚمٛمل وهق  ُمدرك، سمـ قم٘مٞمؾو

 ش.اًمتٝمذي٥م» ذم شمرمجتف  طم٤مل، جمٝمقل  ضم٤مسمر، سمـ واحلًـ

 وٕمٞمػ. ٕم٤مذُم ومحدي٨م

 (2/766) شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ  ،(2880) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه أيقب أيب طمدي٨م ُمـ وضم٤مء 

 أيب قمـ ًمٞمغم أيب سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ قمٞمًك أظمٞمف قمـ ًمٞمغم أيب اسمـ قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ (545) رىمؿ

 ومذيمره. ُمٜمف. ومت٠مظمذ اًمٖمقل دمئ ومٙم٤مٟم٧م  ،متر ومٞمٝم٤م ؾمٝمقة ًمف يم٤مٟم٧م أٟمف أيقب:

 وٕمٞمػ. ًمٞمغم أيب سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد هق:  ،ًمٞمغم أيب واسمـ

  (.585) رىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه  ،اًمٓمؼماين قمٜمد اًم٤ًمقمدي أؾمٞمد قمـ وضم٤مء 
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ُل  ُهقَ :﴿ شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمفو ـُ افوَ  َوافظَّوِهرُ  َوأِخرُ  إَوَّ ءٍ  بُِؽؾِّ  َوُهقَ  َبوضِ  َرْ

 .[3:﴾]احلديدَظؾِقؿٌ 

 .[2﴾]اًمتحريؿ:بِرُ الَ  َعؾِقؿُ اف َوُهقَ  :﴿وىمقًمف

 .[1: ﴾]ؾم٠ٌماَلبِرُ  ؽِقؿُ الَ  َوُهقَ ﴿ :وىمقًمف

ٍُ  َمو َيْعَؾؿُ ﴿ : وىمقًمف
ـَ  َيـِْزُل  َوَمو ِمـَْفو ُج خَيْرُ  َوَمو إَْرضِ  دِم  َيؾِ َمءِ  ِم  َوَمو افسَّ

 . [4: ﴾]احلديدؾِقَفو َيْعُرُج 

 َبْحرِ افوَ  َزِّ اف دِم  َمو َوَيْعَؾؿُ  ُهقَ  إَِّٓ  َيْعَؾُؿَفو َٓ  َغْقِى اف َمَػوتُِح  َوِظـَْدهُ ﴿ وىمقًمف:  

ـْ  َتْسُؼطُ  َوَمو  َيوبِسٍ  َوَٓ  َرْضٍى  َوَٓ  إَْرضِ  ِت ُطُؾَم  دِم  َحبَّيٍ  َوَٓ  َيْعَؾُؿَفو إَِّٓ  َوَرَؿيٍ  ِم

 .[59]إٟمٕم٤مم:﴾ُمبِغٍ  ـَِتوٍب  دِم  إَِّٓ 

ِؿُؾ  َوَمو﴿ :وىمقًمف ـْ  حَتْ  .[11﴾]وم٤مـمر:بِِعْؾِؿفِ  إَِّٓ  َتَضعُ  َوَٓ  ُأْكَثك ِم

ؾِّ  َظَذ  اهللَ َأنَّ  فَِتْعَؾُؿقا﴿ وىمقًمف: ءٍ  ـُ  ءٍ َرْ  بُِؽؾِّ  َأَحوطَ  َؿْد  اهللَ  َوَأنَّ  َؿِديرٌ  َرْ

 .[12﴾]اًمٓمالق:ِظْؾًم 

ْؾ ﴿ وىمقًمف: َـّ  .[58]اًمٗمرىم٤من:﴾َيُؿقُت  َٓ  افَِّذي لِّ الَ  َظَذ  َوَتَق

اُق  ُهقَ  اهللَ إِنَّ ﴿ :وىمقًمف زَّ ةِ اف ُذو افرَّ  .[58]اًمذاري٤مت:﴾ادَتِغُ  ُؼقَّ

                                                        
 يرويف  ،احلدي٨م ُمٜمٙمر إزدي: ىم٤مل  ،وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد سمـ إؾمح٤مق سمـ قمثامن سمـ قمٌداهلل ؾمٜمده وذم

 ضمده. قمـ فأسمٞم قمـ أؾمٞمد( أيب سمـ محزة سمـ )ُم٤مًمؽ ُٕمف ضمده قمـ

 ش.اًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام قمٚمٞمف. يت٤مسمع ٓ وىم٤مل:  ،طمديًث٤م اًمٌخ٤مري ًمف ذيمر  ،محزة سمـ ُم٤مًمؽ وضمده

 سمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ (7/110111) شاًمدٓئؾ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه احلّمٞم٥م. سمـ سمريدة قمـ وضم٤مء 

 ومذيمره. أُمٞم٦م. قمـ سمريدة سمـ قمٌداهلل قمـ ُمٖمقل

 يٙمقٟم٤م أن ومٞمحتٛمؾ ُمٕم٤مذ ىمّم٦م همػم وهذا  ،أسمٞمف قمـ سمريدة سمـ قمٌداهلل قمـ ىم٤مل يمذا قم٘مٌف: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

  شمرمج٦م. ًمف أضمد مل اًمًٚمٛمل. طم٤مُمد ؾمٜمده: وذم  حمٗمقفملم.اهـ

 قمٜمف. اهلل ريض هريرة أيب قمـ إٓ احلدي٨م وماليّمح
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ِؿْثؾِفِ  َفْقَس ﴿ :وىمقًمف ءٌ  ـَ ِؿقعُ  َوُهقَ  َرْ  .[11﴾]اًمِمقرى:افَبِصرُ  افسَّ

ونَ  اهللَ إِنَّ ﴿ :ىمقًمف و  .[58﴾]اًمٜم٤ًمء:َبِصًرا َشِؿقًعو ـَ

ًَ  إِذْ  َوَفْقَٓ ﴿ : وىمقًمف ًَ  َجـََّتَؽ  َدَخْؾ ةَ  َٓ  اهللُ َصوءَ  َمو ُؿْؾ  إَِّٓ  ُؿقَّ

 .[39:﴾]اًمٙمٝمػبِوهللِ

 . [1]اعم٤مئدة:﴾ُيِريُد  َمو َيُْؽؿُ  اهللَ إِنَّ ﴿ وىمقًمف:

ـْ ﴿ وىمقًمف: ْح  َُّيِدَيفُ  َأنْ  اهللُ ُيِردِ  َؾَؿ ـْ  فِْْلِْشاَلمِ  َصْدَرهُ  َيْؼَ فُ  َأنْ  ُيِردْ  َوَم  ُيِضؾَّ

َعْؾ  َم  َحَرًجو َضقًِّؼو َصْدَرهُ  ََيْ َلكَّ ُد  ـَ عَّ َمءِ  دِم  َيصَّ  [.125﴾]إٟمٕم٤مم:افسَّ

 [.134:قمٛمران ]آل﴾ْحِسـِغَ ادُ  ُيِىه  َواهللُ﴿ وىمقًمف:

 [.9:﴾]احلجراتْؼِسطِغَ ادُ  ُيِىه  اهللَ إِنَّ :﴿ وىمقًمف

ابِغَ  ُيِىه  اهللَ إِنَّ ﴿ وىمقًمف: ـَ  َوُيِىه  افتَّقَّ ِري  [.222اًمٌ٘مرة:﴾]ادَُتَطفِّ

ـُْتؿْ  إِنْ  ُؿْؾ ﴿ وىمقًمف: بهقنَ  ـُ
بُِعقِن  اهللَ حُتِ بِْبُؽؿُ  َؾوتَّ  [.31:قمٛمران ﴾]آلاهللُ ُيْ

 [.54﴾]اعم٤مئدة:َوُيِبهقَكفُ  ُيِبهُفؿْ  بَِؼْقمٍ  اهللُ َيْلِت  َؾَسْقَف ﴿ وىمقًمف:

ـَ  ُيِىه  اهللَ إِنَّ ﴿ :فوىمقًم و َشبِقؾِفِ  دِم  ُيَؼوتُِؾقنَ  افَِّذي  .[4:﴾]اًمّمػَصػًّ

 .[14:﴾]اًمؼموجَقُدودُ اف َغُػقرُ اف َوُهقَ ﴿ وىمقًمف:

ـِ  اهللِ ؿِ ِبِْس ﴿ وىمقًمف: َْحَ ِحقؿِ  افرَّ  .[30]اًمٜمٛمؾ:﴾افرَّ

ـَو﴿ :وىمقًمف ًَ  َربَّ ؾَّ  َوِشْع ءٍ  ـُ يً  َرْ  .[7]هم٤مومر:﴾َوِظْؾًم  َرَْحَ

ونَ ﴿ :وىمقًمف ـَ  .[43:﴾]إطمزابَرِحقًم  ْمِمـِغَ ودُ بِ  َو

ًْ  َوَرَْحَتِل﴿ وىمقًمف: ؾَّ  َوِشَع ءٍ  ـُ  .[156:]إقمراف﴾َرْ

َتَى ﴿ :وىمقًمف ُؽؿْ  ـَ يَ  َكْػِسفِ  َظَذ  َربه َْحَ  .[54﴾]إٟمٕم٤مم:افرَّ

ِحقؿُ  َغُػقرُ اف َوُهقَ ﴿ :وىمقًمف  .[107:]يقٟمس﴾افرَّ
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اَِحِغَ  َأْرَحؿُ  قَ َوهُ  َحوؾًِظو َخْرٌ  َؾوهللُ﴿ وىمقًمف:  .[64﴾]يقؾمػ:افرَّ

 .[93:]اًمٜم٤ًمء﴾َوَفَعـَفُ  َظَؾْقفِ  اهللُ َوَؽِضَى ﴿ :وىمقًمف

ُؿُ ﴿ وىمقًمف: َبُعقا بَِلَّنَّ ِرُهقا اهللَ َأْشَخطَ  َمو اتَّ ـَ  .[28: ﴾]حمٛمدِرْضَقاَكفُ  َو

 .[55:]اًمزظمرف﴾ِمـُْفؿْ  اكَتَؼْؿـَو آَشُػقَكو َؾَؾمَّ ﴿ :وىمقًمف

ـْ ﴿ :وىمقًمف ِرهَ  َوَفؽِ  .[46:]اًمتقسم٦م﴾اْكبَِعوَثُفؿْ  اهللُ ـَ

ـَ  ُطَؾؾٍ  دِم  اهللُ َيْلتَِقُفؿُ  َأنْ  إَِّٓ  َيـُظُرونَ  َهْؾ ﴿ :وىمقًمف  .[210﴾]اًمٌ٘مرة:َغَممِ اف ِم

َؽ  َيْلِتَ  َأوْ ﴿ :وىمقًمف  .[158:]إٟمٕم٤مم﴾َربه

 .[22:]اًمٗمجر﴾َربهَؽ  َوَجوءَ :﴿ وىمقًمف

َؽ  َوْجفُ  َوَيْبَؼك﴿ :وىمقًمف  .[27:ـ]اًمرمح﴾َربِّ

ؾه ﴿ :وىمقًمف ءٍ  ـُ  .[88:]اًم٘مّمص﴾َوْجَففُ  إَِّٓ  َهوفٌِؽ  َرْ

ًُ  دَِو َتْسُجَد  َأنْ  َمـََعَؽ  َمو﴿ وىمقًمف:  .[75﴾]ص:بَِقَديَّ  َخَؾْؼ

ْقَػ  ُيـِػُؼ  َمْبُسقَضَتونِ  َيَداهُ  َبْؾ ﴿ وىمقًمف:  .[64:]اعم٤مئدة﴾َيَشوءُ  ـَ

 .[48:]اًمٓمقر﴾بَِلْظُقـِـَو َؾنِكََّؽ ﴿وىمقًمف:

 .[14:]اًم٘مٛمر﴾بَِلْظُقـِـَو ََتِْري﴿ :وىمقًمف

 .[39]ـمف:﴾َظْقـِل َظَذ  َوفُِتْصـَعَ ﴿ :وىمقًمف

ـِل﴿ وىمقًمف:  [.46:]ـمف﴾َوَأَرى َأْشَؿعُ  َمَعُؽَم  إِكَّ

ْ ﴿ :وىمقًمف  .[14:]اًمٕمٚمؼ﴾َيَرى اهللَ بَِلنَّ  َيْعَؾؿْ  َأَل

 .[218:]اًمِمٕمراء﴾َتُؼقمُ  ِحغَ  َيَراكَ  افَِّذي﴿ وىمقًمف:

 .[105قسم٦م:ت]اًم﴾ْمِمـُقنَ ادُ وَ  َوَرُشقُففُ  َظَؿَؾُؽؿْ  اهللُ ىَؾَسَرَ ﴿ :وىمقًمف

 .[13]اًمرقمد:﴾َحولِ ادِ  َصِديُد  َوُهقَ ﴿ :وىمقًمف
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 .[50:]اًمٜمٛمؾ﴾َمْؽًرا َوَمَؽْرَكو﴿ :وىمقًمف

ونَ  اهللَ َؾنِنَّ ﴿ :وىمقًمف ا ـَ  .[149: ]اًمٜم٤ًمء﴾َؿِديًرا َظُػقًّ

ةُ اف َوهللِِ﴿ :وىمقًمف  .[8:قن]اعمٜم٤موم٘م﴾َوفَِرُشقفِفِ  ِعزَّ

تَِؽ ﴿ :إسمٚمٞمس قمـ وىمقًمف  .[82]ص:﴾َأمْجَِعغَ  ْؽِقَيـَُّفؿْ ُٕ  َؾبِِعزَّ

 .[65]ُمريؿ:﴾َشِؿقًّو َففُ  َتْعَؾؿُ  َهْؾ ﴿ وىمقًمف:

َعُؾقا َؾالَ ﴿ :وىمقًمف  .[22:]اًمٌ٘مرة﴾َأكَداًدا هللِِ ََتْ

ـَ ﴿ وىمقًمف: ـْ  افـَّوسِ  َوِم ـْ  َيتَِّخُذ  َم  .[165:]اًمٌ٘مرة﴾َأكَداًدا اهللِ ُدونِ  ِم

ْ  افَِّذي هللِ ْؿُد الَ  َوُؿؾِ ﴿ :وىمقًمف ْ  َوَفًدا َيتَِّخْذ  َل ـْ  َوَل يٌؽ  َففُ  َيُؽ ْ  ْؾِؽ ادُ  دِم  َذِ  َوَل

ـْ  ـَ  َوِلي  َففُ  َيُؽ لِّ  ِم هُ  افذه ْ زِّ ـَ  .[111:]اإلهاء﴾َتْؽبًِرا َو

ؾِّ  َظَذ  َوُهقَ  ْؿُد الَ  َوَففُ  ْؾُؽ ادُ  َففُ ﴿ :وىمقًمف ءٍ  ـُ  .[٤:1مسمـ]اًمتٖم﴾َؿِديرٌ  َرْ

َل  افَِّذي َتَبوَركَ ﴿ :وىمقًمف  َففُ  افَِّذي .َكِذيًرا فِْؾَعودَِغَ  فِقَُؽقنَ  َظْبِدهِ  َظَذ  ُػْرَؿونَ اف َكزَّ

َمَواِت  ُمْؾُؽ  ْ  َوإَْرضِ  افسَّ ْ  َوَفًدا َيتَِّخْذ  َوَل ـْ  َوَل يٌؽ  َففُ  َيُؽ ؾَّ  َوَخَؾَؼ  ْؾِؽ ادُ  دِم  َذِ  ـُ

ءٍ  َرهُ  َرْ  .[12:]اًمٗمرىم٤من﴾اَتْؼِديرً  َؾَؼدَّ

َذ  َمو﴿ :وىمقًمف َ ـْ  اهللُ اَّتَّ ونَ  َوَمو َوَفدٍ  ِم ـْ  َمَعفُ  ـَ ؾه  َفَذَهَى  إًِذا إَِففٍ  ِم  َخَؾَؼ  بَِم  إَِففٍ  ـُ

َفوَدةِ  َغْقِى اف َظوِلِ  .َيِصُػقنَ  َظمَّ  اهللِ ُشْبَحونَ  َبْعضٍ  َظَذ  َبْعُضُفؿْ  َوَفَعالَ   َؾَتَعوَػ  َوافشَّ

قنَ  َظمَّ  ـُ  .[92-91:اعم١مُمٜمقن]﴾ُيْؼِ

ُبقا َؾالَ ﴿ :وىمقًمف  ﴾َتْعَؾُؿقنَ  َٓ  َوَأْكُتؿْ  َيْعَؾؿُ  اهلل إِنَّ  إَْمَثوَل  هللِ  َتْْضِ

 .[74:]اًمٜمحؾ

ُؽؿُ  إِنَّ ﴿ :وىمقًمف َمَواِت  َخَؾَؼ  افَِّذي اهللُ َربَّ ومٍ  ِشتَّيِ  دِم  َوإَْرَض  افسَّ  اْشَتَقى ُثؿَّ  َأيَّ

 .[54:]إقمراف﴾َعْرشِ اف َظَذ 
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 .ُمثٚمف [3] شيقٟمس ؾمقرة»  ذم و

َمَواِت  َرَؾعَ  افَِّذي اهللُ﴿ :شاًمرقمد ؾمقرة» وذم  اْشَتَقى ُثؿَّ  َتَرْوََّنَو َظَؿدٍ  بَِغْرِ  افسَّ

 .[2اًمرقمد:]﴾َعْرشِ اف َظَذ 

َْحَ ﴿ :شـمف ؾمقرة» وذم  .[5:ـمف]﴾اْشَتَقى َعْرشِ اف َظَذ  ـُ افرَّ

َْحَ  َعْرشِ اف َظَذ  اْشَتَقى ُثؿَّ ﴿ :شاًمٗمرىم٤من ؾمقرة» وذم  .[59:اًمٗمرىم٤من]﴾ـُ افرَّ

َمَواِت  َخَؾَؼ  افَِّذي اهللُ﴿ :شاًمًجدة ؾمقرة» وذم  دِم  َبْقـَُفَم  َوَمو َوإَْرَض  افسَّ

ومٍ  ِشتَّيِ   .[4:اًمًجدة]﴾َعْرشِ اف َظَذ  اْشَتَقى ُثؿَّ  َأيَّ

َمَواِت  َخَؾَؼ  افَِّذي ُهقَ ﴿ :شاحلديد ؾمقرة» وذم ومٍ  ِشتَّيِ  دِم  َوإَْرَض  افسَّ  ُثؿَّ  َأيَّ

ٍُ  َمو َيْعَؾؿُ  َعْرشِ اف َظَذ  اْشَتَقى
ُرُج  َوَمو إَْرضِ  دِم  َيؾِ ـَ  َيـِْزُل  َوَمو ِمـَْفو خَيْ َمءِ  ِم  افسَّ

ـَ  َمَعُؽؿْ  َوُهقَ  ؾِقَفو َيْعُرُج  َوَمو ـُْتؿْ  َمو َأْي  .[4:احلديد]﴾َبِصرٌ  َتْعَؿُؾقنَ  بَِم  َواهللُ ـُ

 .اًمٕمرش قمغم اؾمتقى ؾمٌح٤مٟمف سم٠مٟمف ٤مومٞمٝم أظمؼم ُمقاـمـ، ؾمٌٕم٦م ومٝمذه

 سمذيمره٤م يٓمقل اًمٙمثػمة اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر اًمًٜم٦م ُمـ أدًم٦م اعم٠ًمًم٦م هذه وذم

 ظم٤مًمػ وم٘مد وإظم٤ٌمر أي٤مت هذه سمٕمد اًمٕمٚمق ٝم٦مضم ذم ؾمٌح٤مٟمف يمقٟمف أٟمٙمر ومٛمـ ،اًمٙمت٤مب

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 ،سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م ؾماموات ؾمٌع ظمٚمؼ اهلل أن اًمّمحٞمح٦م، سم٤مٕدًم٦م صم٧ٌم وىمد

  سمٕمض. ُمـ أؾمٗمؾ سمٕمْمٝم٤م رولمأ وؾمٌع
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   شمء إػ شمء ـؾ وبغ ،ظوم مخسمئي مسرة افدكقو وافسمء افعؾقو إرض بغ»و

 ؾقق وجؾ ظز افرَحـ وظرش ،افسوبعي افعؾقو افسمء ؾقق وادوء ،ظوم مخسمئي مسرة

 .(1)شافعرش ظذ وجؾ ظز واهلل ،ادوء

                        
 :ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ هذا ضم٤مء وىمد صحٞمح (1)

 قمغم اًمرد» وذم  ،(1/422) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم واًمدارُمل  ،(150و149) سمرىمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ رواه

 شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم وأسمقاًمِمٞمخ ،(8987 سمرىمؿ/9) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(275)ص شاجلٝمٛمٞم٦م

 قم٤مصؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ (7/139) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ  ،(2/688-689)

 .٤مُمقىمقومً  سمف  ،ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ زر قمـ

 احلدي٨م. طمًـ ًمٙمٜمف  ،اًم٘مراة ذم إُم٤مم ًمٜمجقدا أيب اسمـ وهق  ،قم٤مصؿ أضمؾ ُمـ طمًـ وهق

 ُمٝمدي سمـ قمٌداًمرمحـ ـمريؼ ُمـ (851) سمرىمؿ (2/290) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ورواه

 شاًمٕمرش» سمدل شاًمٙمرد» وإسمدال شاًمٙمرد» شاًمٕمرش» سمدل ذيمر أٟمف إٓ   ،سمف  ،ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد قمـ

  ،ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ُمقؾمك سمـ وأؾمد ٤مرونه سمـ يزيد ظم٤مًمػ ُمٝمدي سمـ قمٌداًمرمحـ أن إذ  ،ايٕمتؼمؿم٤مذً 

  اًمٓمؼماين. قمٜمد ظم٤مًمد سمـ وهدسم٦م  ،اًمدارُمل قمٜمد إؾمامقمٞمؾ سمـ وُمقؾمك

 قم٤مصؿ قمـ مح٤مد قمـ (8986) سمرىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين  ،(244-1/243) ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 .شقم٤مم مخًامئ٦م ُمًػمة ؾمامء يمؾ سملم» ىم٤مل: قمٌداهلل قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ وائؾ قمـ راومع سمـ اعمًٞم٥م قمـ

 ظم٤مًمٗم٤م وىمد  ،اًمٓمؼماين قمٜمد ظم٤مًمد سمـ وهدسم٦م  ،ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ه٤مرون سمـ يزيد   ،مح٤مد قمـ رواه وىمد

 :وهؿ ُمًٕمقد اسمـ قمـ زر قمـ قم٤مصؿ قمـ مح٤مد قمـ رووه اًمذيـ

 قمٜمد ٟمٗمًف ظم٤مًمد سمـ وهدسم٦م ُمقؾمك سمـ وأؾمد  ،اًمؼم قمٌد واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ٟمٗمًف ه٤مرون سمـ يزيد

 .اًمدارُمل ٜمدقم إؾمامقمٞمؾ سمـ وُمقؾمك  ،اًمٓمؼماين

 شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم  طم٤مشمؿ أيب اسمـ فشمرمج رسمٞمٕم٦م سمـ وائؾ أن :ذًمؽ قمغم زد ؿم٤مذة. هذه ومٓمري٘مٝمؿ

 .الً شمٕمدي وٓ ٤مضمرطًم  ومٞمف يذيمر ومل (9/43)

 أيب سمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ (659) سمرىمؿ اخمتًٍم  شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم ورواه

 وٕمٞمػ. واحلًـ .سمف  ،قم٤مصؿ قمـ ضمٕمٗمر

 (292-2/291) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(3/1047) شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم أسمقاًمِمٞمخ ورواه

 اسمـ قمـ وائؾ أيب قمـ قم٤مصؿ قمـ قمت٦ٌم( سمـ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ )وهق اعمًٕمقدي ـمريؼ ُمـ

 اظمتٚمط. واعمًٕمقدي طمٌٞمش سمـ وزر وائؾ أيب قمـ أسمقاًمِمٞمخ وزاد ومذيمره.  ،ُمًٕمقد
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 اًمٌزار ؾمٚمٞمامن سمـ طمٗمص قمٛمر أيب ـمريؼ ُمـ (2/47) شواًمتٗمريؼ  أوه٤مم ُمقوح» ذم اخلٓمٞم٥م ورواه

 وسمٙمؾ اًمٕمرش ومقق شمٕم٤ممم واهلل  ،اعم٤مء ومقق واًمٙمرد واًمٕمرش» روايتف ذم أن إٓ  ،ومذيمره قم٤مصؿ قمـ

 ُمؽموك. :ؾمٚمٞمامن سمـ طمٗمص وأسمققمٛمر .شُمٙم٤من

 .اًمقىمػ وهل إومم اًمٓمريؼ وم٤مًمراضمح

 اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ  أرسمٕم٦م قمـ ٤مُمرومققمً  وضم٤مء 

 :قمٜمف اهلل ريض اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ اًمٕم٤ٌمس طمدي٨م :إول 

 ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن سمـ وحمٛمد  ،(6713) سمرىمؿ يٕمغم وأسمق  ،(1/207) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه

 اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م :وىم٤مل (2/378) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ  ،(10) سمرىمؿ شاًمٕمرش يمت٤مب»

  ،اًمٕم٤ٌمس قمـ قمٛمػمة سمـ قمٌداهلل قمـ ربطم سمـ ؾمامك ـمريؼ ُمـ  ،اًمذهٌل قمٚمٞمف وؾمٙم٧م  ،خيرضم٤مه ومل

 إوقم٤مل. سمحدي٨م اعمِمٝمقر احلدي٨م وهق .ٟمحقه ومذيمر ٤مُمرومققمً 

 واسمـ  ،(9) رىمؿ شاًمٕمرش» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن سمـ وحمٛمد  ،ٟمحقه :وىم٤مل (2/207) أمحد وأظمرضمف

 رىمؿ واًمؽمُمذي  ،(4723) سمرىمؿ داود وأسمق  ،(577) رىمؿ [إًم٤ٌمين ختري٩م] شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب

 ظمزيٛم٦م واسمـ  ،(273)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم واًمدارُمل  ،(193) رىمؿ فُم٤مضم واسمـ  ،(3320)

  ،(651و650) سمرىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(144) سمرىمؿ

 ذم وأسمقاًمِمٞمخ  ،(2/284) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم واًمٕم٘مٞمكم  ،(665) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

  ،(2/50) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ  ،(642) رىمؿ شاًمتقطمٞمد» ذم ُمٜمده واسمـ  ،(204) شاًمٕمٔمٛم٦م»

 :قم٘م٦ٌم وىم٤مل (72) سمرىمؿ شإسم٤مـمٞمؾ» ذم واجلقزىم٤مين  ،(6) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ

 صحٞمح. طمدي٨م هذا

 .رهومذيم  ،اًمٕم٤ٌمس قمـ ىمٞمس سمـ إطمٜمػ قمـ قمٛمػمة سمـ قمٌداهلل قمـ طمرب سمـ ؾمامك ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 .شؾمٜم٦م... وؾمٌٕمقن صمالث أو اصمٜمت٤من أو واطمدة إُم٤م امسمٞمٜمٝم سمٕمدُم٤م ....» :ومٞمف أن إٓ

 احلدي٨م. طمًـ طمرب سمـ وؾمامك

 ىمٞمس سمـ إطمٜمػ ُمـ ؾمامع ًمف يٕمرف ٓ :اًمٌخ٤مري وىم٤مل . قملم جمٝمقل ،اًمٙمقذم قمٛمػمة سمـ وقمٌداهلل

 .اًمتٝمذي٥م ُتذي٥م ذم يمام

 :قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م اًمث٤مين: 

 ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ   ،همري٥م طمًـ طمدي٨م :وىم٤مل (3298) سمرىمؿ واًمؽمُمذي  ،(2/370) أمحد رواه

 شإسم٤مـمٞمؾ» ذم واجلقزىم٤مين  ،(202و 201) سمرىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم وأسمقاًمِمٞمخ  ،(578) رىمؿ شاًمًٜم٦م»

 شمٗمًػم» ذم يمام اًمٌزار طم٤مشمؿ أيب واسمـ  ،(849) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(65) سمرىمؿ

 (.4/266) شاحلديد ؾمقرة» أول شػميمث اسمـ

 .ومذيمره ٤مُمرومققمً   ،هريرة أيب قمـ احلًـ قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ
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 وم٢مٟمف  ،هريرة أيب قمـ احلًـ إرؾم٤مل ومٞمف واًمٕمٚم٦م ...سم٤مـمؾ طمدي٨م هذا احلدي٨م: قم٘م٥م اجلقزىم٤مين وىم٤مل 

 ٤م.اهـؿمٞمئً  هريرة أيب ُمـ يًٛمع مل

 قمـ (28/154) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير ـواسم  ،(300-2/299) شاًمتٗمًػم» ذم اًمرزاق قمٌد وأظمرضمف

 .الً ُمرؾم ومذيمره  ،ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر

 أقمٚمؿ. واهلل  ،اعمحٗمقظ هق هذا ..وًمٕمؾ.:اهلل رمحف يمثػم اسمـ ىم٤مل

 ٓسمـ شاًمؽمُمذي قمٚمؾ ذح» ذم يمام  ،وٕمٞمٗم٦م ىمت٤مدة قمـ ُمٕمٛمر ومرواي٦م  ،إرؾم٤مهل٤م ُمـ اًمٓمريؼ وهذه

 (.509-2/508) رضم٥م

 :قمٜمف اهلل ريض ذر أيب طمدي٨م اًمث٤مًم٨م: 

 شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(17) رىمؿ شاًمٕمرش يمت٤مب» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن سمـ حمٛمد رواه

 (7) رىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ  ،(63) رىمؿ شإسم٤مـمٞمؾ» ذم واجلقزىم٤مين  ،(850) سمرىمؿ

 وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ذر أيب قمـ ٟمٍم أيب قمـ إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أيب ـمريؼ ُمـ

 ش....وضمؾ قمز اهلل ًمقضمدشمؿ دًمٞمتٛمقه صمؿ ًمّم٤مطمٌٙمؿ طمٗمرشمؿ وًمق» :زي٤مدة وومٞمف .ومذيمره  وؾمٚمؿ، آًمف

 ُمـ   ،وٟمٙم٤مرة همراسم٦م ُمتٜمف وذم  ،ٟمٔمر إؾمٜم٤مده ذم ًمٙمـ : (4/266) شاًمتٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ ىمقل وًمٕمؾ

 .اًمٚمٗمٔم٦م هذه أضمؾ

  ،(200) سمرىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم ٞمخوأسمقاًمِم  ،(2087) رىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار ورواه

 أيب قمـ ٟمٍم أيب قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ (64) رىمؿ شإسم٤مـمٞمؾ» ذم واجلقزىم٤مين

 ومذيمره.  ،ذر

 يًٛمع ومل  ،هالل سمـ محٞمد أطمًٌف ٟمٍم وأسمق  ،اإلؾمٜم٤مد هبذا إٓ ذر أيب قمـ ىيرو ٟمٕمٚمٛمف ٓ :اًمٌزار ىم٤مل

 ذر. أيب ُمـ

 قمـ وم٘م٤مل .أسم٤مُمٕم٤موي٦م ومٞمف ومخ٤مًمػ إقمٛمش قمـ رواه  ،رُمٜمٙم طمدي٨م هذا :اجلقزي اسمـ وىم٤مل

 ويدًمس.اهـ اًمْمٕمٗم٤مء قمـ يروي إقمٛمش ويم٤من  ،ٟمٍم أيب قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش

 :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمرو سمـ قمٌداهلل طمدي٨م :اًمراسمع 

  ،(1/197) شاعمًٜمد» ذم وأمحد  ،(290سمرىمؿ) اعم٤ٌمرك ٓسمـ شاًمزهد زوائد» ذم مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ رواه

 ذم واحل٤ميمؿ  ،(2588) سمرىمؿ واًمؽمُمذي  ،(29/64) شاًمتٗمًػم» ذم واًمٓمؼمي .ًمٗمٔمف هذاو

 هالل سمـ قمٞمًك قمـ اًمًٛمح أيب قمـ يزيد سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ (.439-2/438) شاعمًتدرك»

 رص٤مص٦م أن ًمق» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ اًمّمدذم

  ،ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م مخس ُمًػمة وهل  ،إرض إمم اًمًامء ُمـ أرؾمٚم٧م مججٛم٦م ثؾُم إمم وأؿم٤مر هذه ُمثؾ

 ٤مظمريٗمً  أرسمٕملم ًم٤ًمرت اًمًٚمًٚم٦م رأس ُمـ أرؾمٚم٧م أهن٤م وًمق  ،اًمٚمٞمؾ ىمٌؾ إرض ًمٌٚمٖم٧م

 سمـ دراج وهق ،أسمقاًمًٛمح ؾمٜمده وذم .شىمٕمره٤م أو أصٚمٝم٤م شمٌٚمغ أن ىمٌؾ  ،واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ
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 ،ٝمامٜمسمٞم وُم٤م ،وإرولم ًامواتاًم ذم ُم٤م يٕمٚمؿ وهق ،(1)شؿدمقف مقضع افؽردو»

 وُم٤م ،وٟم٤ٌمت زرع ويمؾ ،وؿمجرة ؿمٕمرة يمؾ وُمٜم٧ٌم ،حراًمٌ ىمٕمر ذم وُم٤م ،اًمثرى حت٧م وُم٤م

                                                        
 سمف اعمراد احلدي٨م يم٤من وإن .واعمت٤مسمٕم٤مت اهداًمِمق ذم يّمٚمح وهق  ،احلدي٨م وٕمٞمػ :اعمٍمي ؾمٛمٕم٤من

 اًم٤ٌمب. ذم ًمٙمٜمف   ،اًمؽمُمذي قمٚمٞمف سمقب يمام ضمٝمٜمؿ

 هلل. واحلٛمد ٤مصحٞمحً  احلدي٨م يٙمقن وهبذا

 رىمؿ ظمزيٛم٦م واسمـ  ،(61) رىمؿ شاًمٕمرش يمت٤مب» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن سمـ حمٛمد رواه، صحٞمح (1)

  ،(423و 412و 400-1/399) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم واًمدارُمل  ،(156و 155و 154)

 ذم واًمٓمؼماين  ،(2/491) شتٗمًػماًم» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ  ،(586) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ وقمٌداهلل

 شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(2/282) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ  ،(12404) رىمؿ شاًمٙمٌػم»

 :احل٤ميمؿ وىم٤مل .(252-9/251) ـمرق ُمـ شاًمت٤مريخ» ذم اًمٌٖمدادي واخلٓمٞم٥م  ،(758) رىمؿ

 اًمذهٌل. قمٚمٞمف وؾمٙم٧م .خيرضم٤مه ومل  ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ اًمدهٜمل قمـ قمامر قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 صحٞمح. وهق شىمدره أطمد ي٘مدر ٓ واًمٕمرش» :سمزي٤مدة ٤م.ُمقىمقومً   ،سمف

 :ىم٤مل اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ اًمدهٜمل قمامر ـقم ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ (1/10) ششمٗمًػمه» ذم ضمرير اسمـ ورواه

  اًم٘مدُملم. ُمقوع اًمٙمرد

  ،واًمدارُمل ظمزيٛم٦م واسمـ أمحد سمـ قمٌداهلل قمٜمد ٤مويمٞمٕمً  ومخ٤مًمػ اًمزسمػمي أسمقأمحد ؾمٗمٞم٤من قمـ رواه

 اسمـ قمٜمد يقٟمس سمـ وأمحد  ،واًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل واخلٓمٞم٥م واحل٤ميمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد وأسم٤مقم٤مصؿ

 ظمزيٛم٦م.

 قم٤ٌمس. اسمـ قمـ اجلامقم٦م يمرواي٦م رواه طم٤مشمؿ أيب اسمـ قمٜمد ي(اًمزسمػم أمحد أسمق ) ٟمٗمًف وهق

 إؾمح٤مق أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ، ؾمٗمٞم٤من ومت٤مسمع (216و196) رىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم اًمِمٞمخ أسمق ورواه

  اجلامقم٦م. يمرواي٦م وىمٞمس اًمًٌٞمٕمل

 أيب قمـ (9/251) شاًمت٤مريخ» ذم اخلٓمٞم٥م قمٜمد يمام .ششمٗمًػمه» ذم اًمٗمالس خمٚمد سمـ ؿمج٤مع ورواه

 (.1/6) شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ٤م.ُمرومققمً   ،ومذيمره ٗمٞم٤منؾم قمـ قم٤مصؿ

 ـمريؼ ُمـ ُمردويف سمـ أسمقسمٙمر احل٤مومظ احلدي٨م هذا أورد يمذا :(1/268) شهشمٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ وىم٤مل

 همٚمط. وهق .ومذيمره  ،اًمٗمالس خمٚمد سمـ ؿمج٤مع

  ،يرومٕم٤مه ومٚمؿ صؿقم٤م أيب قمـ اًمرُم٤مدي ُمٜمّمقر سمـ وأمحد اًمٙمجل أسمقُمًٚمؿ رواه قم٘مٌف: اخلٓمٞم٥م وىم٤مل

 همػم ىمقًمف ُمـ قم٤ٌمس اسمـ قمغم ٤مُمقىمقومً  ؾمٗمٞم٤من قمـ ٤ممجٞمٕمً  وويمٞمع ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد رواه ويمذًمؽ

 اهـ ُمرومقع.
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 اجل٤ٌمل، وُمث٤مىمٞمؾ واًمؽماب، واحلَم اًمرُمؾ وقمدد ،يمٚمٛم٦م يمؾ وقمدد ،ورىم٦م يمؾ شمً٘مط

 ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمف ٓخيٗمك ،ؿمئ يمؾ ويٕمٚمؿ ،ؾمٝمؿ٤موأٟمٗم ويمالُمٝمؿ وآصم٤مرهؿ اًمٕم٤ٌمد وأقمامل

  .ؿمئ

 ،(1)شوفمٚمٛم٦م وٟمقر ٟم٤مر ُمـ طمج٤مب دوٟمف» ،اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًامء ومقق اًمٕمرش قمغم هقو

 .سمف أقمٚمؿ هق وُم٤م

                                                        
 اًمٙمجل أسمقُمًٚمؿ رواه وم٘مد  ،رومٕمف ذم خمٚمد سمـ ؿمج٤مع وهؿ احلدي٨م هذا (:1/7) اجلقزي اسمـ وىم٤مل

 ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد هوروا  ،يرومٕم٤مه ومٚمؿ قم٤مصؿ أيب قمـ يمالمه٤م واًمرُم٤مدي ُمٜمّمقر سمـ وأمحد

 اهـ اًمّمحٞمح. وهق  ،قم٤ٌمس اسمـ قمغم وىمٗم٤مه سمؾ  ،يرومٕم٤مه ومٚمؿ ؾمٗمٞم٤من قمـ يمالمه٤م وويمٞمع

 أيب قمـ اًمًدي قمـ  ،ُمؽموك وهق اًمٙمقذم اًمٗمزاري فمٝمػم سمـ احل٤ميمؿ ـمريؼ ُمـ ُمردويف اسمـ رواه وىمد

  .(1/268) شيمثػم اسمـ شمٗمًػم» ُمـ اهـ .٤مأيًْم  يّمح وٓ  ،٤مُمرومققمً  هريرة

 :إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمغم ٤مىمقومً ُمق وضم٤مء  

 شاًمٕمرش يمت٤مب» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ قمثامن سمـ وحمٛمد  ،(588) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه

  ،(245) رىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م يمت٤مب» ذم اًمِمٞمخ وأسمق  ،(1/910) شهشمٗمًػم» ذم ضمرير واسمـ  ،(60) رىمؿ

 قمـ أيب صمٜم٤م  ،قمٌداًمقارث سمـ قمٌداًمّمٛمد ـمريؼ ُمـ (859) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 أـمٞمط وًمف» :وزاد .ومذيمره  ،ُمقؾمك أيب قمـ قمٛمػم سمـ قمامرة قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ضمح٤مدة سمـ حمٛمد

 .شًمرطمؾ ا يم٠مـمٞمط

 ُمقؾمك. أسم٤م يدرك مل قمٛمػم سمـ قمامرة  ،ُمٜم٘مٓمع وهق

 وسم٘مٞم٧م  ،اًمٙمرد شمٕمريػ ذم اًمّمحٞمح هق اًم٘مقل وهذا  ،قمٚمٞمف ٤مُمقىمقومً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ إٓ يّمح ومال

 .اًمنمح ذم ذيمرُت٤م صحٞمح٦م همػم الأىمق

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ  ،اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل طمدي٨م ُمـ هذا ضم٤مء صحٞمح (1)

 ومقق ُمـ وفمٚمٛم٦م سمٜمقر صمؿ  ،وفمٚمٛم٦م  ،سمٜم٤مر سم٠مرسمع: ظمٚم٘مف قمـ وضمؾ قمز رسمٜم٤م اطمتج٥م» ىم٤مل: وؾمٚمؿ

  .شاًمٕمرش حت٧م يمٚمف ذًمؽ ومقق إقمغم واًمٌحر  ،اًمًٌع اًمًاموات

 ُمـ (.274) سمرىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم اًمِمٞمخ وأسمق  ،(2/765) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم ًمدارُملا رواه

 قمٛمرو قمـ اًمّم٤ٌمح سمـ اعمثٜمك قمـ أيقب سمـ حيٞمك قمـ (ٞم٨ماًمٚم يم٤مشم٥م )وهق ص٤مًمح سمـ قمٌداهلل ؼـمري

 .سمف قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ ضمده قمـ أسمٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـا

 سمآظمره. ٚمطاظمت وٕمٞمػ اًمّم٤ٌمح سمـ واعمثٜمك  ،وٕمٞمػ ص٤مًمح سمـ وقمٌداهلل
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 ؾمٕمد. سمـ وؾمٝمؾ اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وضم٤مء 

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين  ،(2575) سمرىمؿ وأسمقيٕمغم  ،(788) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب سمـ رواه

  ،(3/152) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم واًمٕم٘مٞمكم  ،(263) سمرىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم اًمِمٞمخ وأسمق  ،(5802) سمرىمؿ

 قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٙمل ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (293-2/292) شواًمّمٗم٤مت ءإؾمام» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 طم٤مزم أيب وقمـ  ،اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ صمقسم٤من سمـ احلٙمؿ سمـ قمٛمر قمـ قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك

 أًمػ ؾمٌٕمقن اهلل دون» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مٓ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ

 شمٚمؽ طمًـ ُمـ ٤مؿمٞمئً  شمًٛمع ٟمٗمس ُمـ وُم٤م  ،وفمٚمٛم٦م ٟمقر ُمـ طمج٤مب أًمػ وؾمٌٕمقن  ،ٟمقر ُمـ طمج٤مب

 .شٟمٗمًٝم٤م زه٘م٧م إٓ احلج٥م

 وٕمٞمػ. :اًمرسمذي وهق  ،قمٌٞمدة سمـ وُمقؾمك 

 قمـ طم٤مزم أيب قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمٗمْمٞمؾ سمـ ـمريؼ ُمـ (265) سمرىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم أسمقاًمِمٞمخ وأظمرج 

 وضمؾ قمز اهلل دون إن  ،سمٞمده ٟمٗمز واًمذي ىم٤مل: اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ احلٙمؿ سمـ قمٛمر

 .شفمٚمٛم٦م ُمـ وطمج٤مب  ،ٟمقر ُمـ وطمج٤مب  ،ٟم٤مر ُمـ طمج٤مب ُمٜمٝم٤م  ،طمج٤مب أًمػ ؾمٌٕملم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ٟمحقه. وذيمر ؾمٚمٞمامن سمـ ًمٚمٗمْمٞمؾ طم٤مزم أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد ُمت٤مسمٕم٦م وومٞمف (273) سمرىمؿ ورواه

  ،قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ طم٤مزم أيب قمـ اجلٚمٞمؾ قمٌد ـمريؼ ُمـ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم (270) سمرىمؿ وٟمحقه

 احلدي٨م. طمًـ :اًم٘مٞمز قمٓمٞم٦م اسمـ :وهق وقمٌداجلٚمٞمؾ

 اًمرسمذي. قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ومٞمف رأي٧م يمام وم٤معمرومقع :ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م وم٠مُم٤م 

 اًمذيـ أن طمٞم٨م  ،اًمقىمػ إومم قمدا ُم٤م اًمٓمرق هذه ذم وم٤مًمراضمح :قمٛمرو سمـ قمٌداهلل طمدي٨م وأُم٤م 

 سمـ قمٛمرو ـمريؼ قمدا ُم٤م  ،ُمٜمٙمر ٓمرقاًم هذه ذم وم٤مًمرومع .قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك إٓ رومٕمف وُم٤م   ،أىمقى أوىمٗمقه

 اعمقىمقف. هذا يٕمٚمٝم٤م ٓ أظمرى ـمريؼ ومتٚمؽ  ،ؿمٕمٞم٥م

 اًمٜمٌل أن :أورم سمـ زرارة قمـ (283)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل رواه :ُمرؾمؾ ؿم٤مهد وًمف 

  ،حمٛمد ي٤م وىم٤مل:  ،ضمؼميؾ وم٤مٟمتٗمض شرسمؽ؟ رأي٧م هؾ» :ضمؼميؾ ؾم٠مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

 .شٓطمؽمىم٧م أدٟم٤مه٤م ُمـ دٟمقت ًمق  ،ٟمقر ُمـ ٤مطمج٤مسمً  ؾمٌٕملم سمٞمٜمفو سمٞمٜمل إن

  .وفمٚمٛم٦م  ،وٟمقر  ،وفمٚمٛم٦م  ،سمٜم٤مر :سم٠مرسمع ظمٚم٘مف ُمـ اهلل اطمتج٥م :ىم٤مل  ،٤مُمقىمقومً  قمٛمر اسمـ قمـ وصح 

 أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(2/761762) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل رواه

 (.729) رىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(280) سمرىمؿ أسمقاًمِمٞمخ رواه   ،هٟمحق جم٤مهد قمـ صحو 

 (.856و 855)

 .صحٞمح ٨موم٤محلدي 
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ـُ ﴿ :وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل وخم٤مًمػ ُمٌتدع اطمت٩م وم٢من ـْ  إَِفْقفِ  َأْؿَرُب  َوَكْح  َحْبؾِ  ِم

ـْ  َيُؽقنُ  َمو﴿ :وسم٘مقًمف ،[16]ق:﴾َقِريدِ اف  يٍ مَخَْس  َوَٓ  َرابُِعُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  َثاَلَثيٍ  َكْجَقى ِم

ـْ  َأْدَكك َوَٓ  َشوِدُشُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  َثرَ  َوَٓ  َذفَِؽ  ِم ـْ ـَ  َمَعُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  َأ  َمو َأْي

وُكقا  .اًم٘مرآن ُمتِم٤مسمف ُمـ هذا وٟمحق .[7:]اعمج٤مدًم٦م﴾ـَ

 ذًمؽ يٕمٚمؿ اًم٤ًمسمٕم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمًامء ومقق وضمؾ قمز اهلل ٕن :اًمٕمٚمؿ يٕمٜمل إٟمام :وم٘مؾ

 .ُمٙم٤من قمٚمٛمف قمـ خيٚمق ٓ ،ظمٚم٘مف ُمـ سم٤مئـ وهق ،يمٚمف

 مل هذا وم٢من ،وحتقيف حتٍمه اًمًامء وأن ،اًمًامء ضمقف ذم اهلل أن :ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس

 .وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد ي٘مٚمف

 ذم ًمٞمس ،ظمٚم٘مف ُمـ سم٤مئـ ،قمرؿمف قمغم ؾمٛمقاشمف ومقق اهلل أن قمغم ُمتٗم٘مقن هؿ سمؾ

 .خمٚمقىم٤مشمف ُمـ ؿمئ ذاشمف ذم وٓ ،ذاشمف ُمـ رء خمٚمقىم٤مشمف

 .(1)(ُمٙم٤من يمؾ ذم وقمٚمٛمف اًمًامء ذم اهلل نإ) :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد

                                                        
 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمٜم٤م ىم٤مم ىم٤مل: ُمقؾمك أيب قمـ (179) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» وذم 

 اًم٘مًط خيٗمض  ،يٜم٤مم أن ًمف يٜمٌٖمل وٓ  ،يٜم٤مم ٓ وضمؾ قمز اهلل إن» وم٘م٤مل:  ،يمٚمامت سمخٛمس وؾمٚمؿ

          اًمٜمقر طمج٤مسمف  ،اًمٚمٞمؾ قمٛمؾ ىمٌؾ اًمٜمٝم٤مر وقمٛمؾ  ،اًمٜمٝم٤مر قمٛمؾ ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ قمٛمؾ إًمٞمف يرومع  ،ٕمفوموير

 .شظمٚم٘مف ُمـ سمٍمه إًمٞمف اٟمتٝمك ُم٤م وضمٝمف ؾمٌح٤مت ٕطمرىم٧م يمِمٗمف ًمق - اًمٜم٤مر : رواي٦م وذم -

 شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل وقمٌد  ،(1699) سمرىمؿ شأمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم داود أسمق رواه صحٞمح (1)

 (115)ص شاًمٕمٚمق» ذم ىمداُم٦م واسمـ  ،(653و 652) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري  ،(11) سمرىمؿ

 .سمف  ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ

 .شُمٙم٤من قمٚمٛمف ُمـ خيٚمق ٓ» :وأضمري داود أسمق وزاد 

 .شُمٙم٤من ُمٜمف خيٚمق ٓ» ًممضمري: أظمرى رواي٦م وذم 

 .(140)ص  اهلل رمحف ًمألًم٤ٌمين شاًمٕمٚمق خمتٍم» واٟمٔمر 
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 ،قمرؿمف قمغم ؾمامواشمف ومقق ؾمٌح٤مٟمف سم٠مٟمف :ىم٤مل رسمٜم٤م؟ شمٕمرف سمامذا :اعم٤ٌمرك ٓسمـ وىمٞمؾ

 .(2)طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل وسمف .(1)ظمٚم٘مف ُمـ سم٤مئـ

 ىمٚمقب قمٚمٞمٝم٤م ومجع ،ؾمامئف ذم اهلل ىمْم٤مه٤م سمٙمر أيب ظمالوم٦م : اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل

 .(3)أوًمٞم٤مئف

                        
 يمٞمػ اعم٤ٌمرك: سمـ اهلل قمٌد ؾم٠مًم٧م سمٚمٗمظ: (22) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ هلل ا قمٌد رواه، صحٞمح  (1)

 شم٘مقل يمام شم٘مقل وٓ  ،قمرؿمف قمغم اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًامء قمغم ىم٤مل: وضمؾ؟ قمز رسمٜم٤م ٟمٕمرف أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل

  إرض. قمغم هٜم٤م ه٤م إٟمف اجلٝمٛمٞم٦م:

 شاعمريز قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل رواه وسمٜمحقه  ،(118-117ص) شاًمٕمٚمق» ذم ىمداُم٦م واسمـ 

-151ص) شاًمٕمٚمق خمتٍم» واٟمٔمر  ،شاجلٛمٝمٞم٦م قمغم اًمرد» وذم  ،اجلٝمٛمٞم٦م ذيمر سمدون (1/224)

152.) 

 سمـ قمٌداهلل أظمؼمٟم٤م ىم٤مل: ُمقؾمك سمـ يقؾمػ طمدصمٜم٤م ىم٤مل: شاًمًٜم٦م» يمت٤مب ذم اخلالل رواه، صحٞمح(2)

 وىمدرشمف  ،ظمٚم٘مف ُمـ سم٤مئـ  ،قمرؿمف قمغم اًم٤ًمسمٕم٦م ًامءاًم ومقق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ٕيب: ىمٞمؾ ىم٤مل: أمحد

 شاإلؾمالُمٞم٦م اجلٞمقش اضمتامع» ذم يمام قمٚمٛمف. ُمـ رء خيٚمق ٓ  ،ٟمٕمؿ ىم٤مل: ُمٙم٤من؟ سمٙمؾ وقمٚمٛمف

 (.200ص)

 صحٞمح. هقو سمف.  ُمقؾمك، سمـ يقؾمػ ـمريؼ ُمـ (116ص) شاًمٕمٚمق» ذم ىمداُم٦م اسمـ ورواه

 سمٙمر أيب ظمالوم٦م سمٚمٗمظ: (125-124ص) شاًمٕمٚمق صٗم٦م إصم٤ٌمت» ذم ىمداُم٦م اسمـ رواه ضمًدا وٖمٞمػ (3)

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم ٟمٌٞمف أصح٤مب ىمٚمقب قمٚمٞمٝم٤م ومجع  ،ؾمامئف ذم اهلل ىمْم٤مه٤م  ،طمؼ قمٜمف اهلل ريض

 ؿ.قمٜمٝم اهلل ريضو اهـ .وؾمٚمؿ

  ،واهلٙم٤مري  ،شمرمج٦م ًمف أضمد مل  ،إهبري قمٚم٘مٛم٦م سمـ يٕمغم أسمقاًم٘م٤مؾمؿ ؾمٜمده: ذم  ،ضمًدا وٕمٞمػ وهق

 ...اًمٜمج٤مر: اسمـ وىم٤مل سمف. ُمقصمقىًم٤م يٙمـ مل قم٤ًميمر: اسمـ ىم٤مل يقؾمػ. سمـ أمحد سمـ قمكم أسمقاحلًـ وهق:

 أؿمٞم٤مء طمدي٨م وذم  ،واعمٜمٙمرات اًمٖمرائ٥م طمديثف قمغم اًمٖم٤مًم٥م ويم٤من  ،قمٚمٞمف واٟمت٘مد  ،٤مًمٙمثػمسم طمدث

 .سم٠مصٌٝم٤من احلدي٨م يْمع يم٤من أٟمف احلدي٨م أصح٤مب سمٕمض سمخط ورأي٧م  ،ُمقوققم٦م

 (.237-4/236) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» وراضمع وزهده. فقم٤ٌمدشم أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف  ،اإلؾمالم سمِمٞمخ وًم٘م٥م
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 أو ،اًمٕمرش إمم ُمٗمت٘مر أٟمف أو ،حم٤مط حمّمقر اًمًٛمقات ضمقف ذم اهلل أن اقمت٘مد  ومٛمـ

 ومٝمق ،يمرؾمٞمف قمغم اعمخٚمقق يم٤مؾمتقاء قمغم اؾمتقاءه  أن أو ،اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمٕمرش همػم

 .ضم٤مهؾ ُمٌتدع و٤مل

 ًمف ُيّمغم إًمف اًمٕمرش قمغم وٓ ،يٕمٌد إًمف اًمًٛمقات ذم ًمٞمس أٟمف اقمت٘مد وُمـ

 .ومرقمقين ُمٕمٓمؾ ومٝمق ،قمٜمده ُمـ ٘مرآناًم ٟمزل وٓ ،رسمف إمم سمف يٕمرج مل احمٛمدً  وأن وُيًجد،

 ؾِْرَظْقنُ  َوَؿوَل ﴿ : وم٘م٤مل ،اًمًٛمقات ومقق رسمف أن ذم ُمقؾمك يمذب ومرقمقن وم٢من

ـِ  َيوَهوَمونُ  ًحو ِل  اْب َمَواِت  َأْشَبوَب  .إَْشَبوَب  َأْبُؾغُ  َفَععِّ  َسْ ؾِعَ  افسَّ  إَِففِ  إَِػ  َؾَلضَّ

وِذًبو ُطـهفُ ٕ نِّ َوإِ  ُمقَشك  .[37ـ36:]هم٤مومر﴾ـَ

 يم٤من ومٚمام ،اًمًٛمقات ومقق رسمف أن وم٠مىمر ،ُمقؾمك صدق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وحمٛمد

 إمم رضمع أٟمف وذيمر ،صالة مخًلم رسمف قمٚمٞمف وومرض اهلل، إمم سمف قمرج ،اعمٕمراج ًمٞمٚم٦م

 ذم احلدي٨م وهذا شٕمتؽ افتخػقػ ؾوشلفف ربؽ إػ ارجع» ىم٤مل: ُمقؾمك وأن ،ُمقؾمك

   .(1) .اًمّمح٤مح

 ومٝمق سمخٚم٘مف اهلل ُمثؾ وُمـ ،ومٝمقو٤مل وحمٛمداً  كُمقؾم وظم٤مًمػ ومرقمقن واومؼ ومٛمـ

 .يم٤مومر ومٝمق ٟمٗمًف سمف اهلل وصػ ُم٤م ٤مؿمٞمئً  ضمحد وُمـ ،و٤مل

 :شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد ،٤مشمِمٌٞمٝمً  رؾمقًمف سمف وصٗمف وُم٤م ،ٟمٗمًف سمف اهلل وصػ ُم٤م وًمٞمس  

وفُِح  َعَؿُؾ افوَ  افطَّقُِّى  َؽؾِؿُ اف َيْصَعُد  إَِفْقفِ ﴿  .[٤:10مـمر]وم ﴾َيْرَؾُعفُ  افصَّ

                        
 .قمٜمف اهلل ريض  ذر أيب قمـ  ،(163) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(349) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 .(164) وُمًٚمؿ  ،(3207) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه صٕمّمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ وقمـ 

 ، ٠ميتي ومّمالً  ًمٚمٛمٕمراج اعمّمٜمػ ذيمرو  ،اًمِمٞمخلم همػم وقمٜمد  ،لمٞماًمّمح٤مسم هذيـ همػم قمـ وضم٤مء 

 .اًمنمح ذم ُمذيمقرة وأًمٗم٤مفمٝم٤م
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قَؽ  إِنِّ  َيوِظقَسك﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  .[55:قمٛمران آل]﴾إَِلَّ  َوَراؾُِعَؽ  ُمَتَقؾِّ

 .[158:]اًمٜم٤ًمء﴾إَِفْقفِ  اهللُ َرَؾَعفُ  َبْؾ ﴿ :وىم٤مل

ـَ ﴿ :وىم٤مل فُ  َيْعَؾُؿقنَ  ؽَِتوَب اف آَتقْـَوُهؿُ  َوافَِّذي ٌل  َأكَّ ـْ  ُمـَزَّ  ﴾ؼِّ ولَ بِ  َربَِّؽ  ِم

 .[114:]إٟمٕم٤مم

 .[1:اًمزُمر]﴾ؽِقؿِ الَ  َعِزيزِ اف اهللِ ـَ مِ  ؽَِتوِب اف َتـِْزيُؾ ﴿  :وىم٤مل

ـْ  َوَففُ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل َمَواِت  دِم  َم ـْ  َوإَْرضِ  افسَّ ـَْدهُ  َوَم ونَ  َٓ  ِظ ـْ  َيْسَتْؽِزُ  َظ

ونَ  َوَٓ  ِظَبوَدتِفِ   [.19:]إٟمٌٞم٤مء﴾َيْسَتْحِِسُ

 ،ىمدرشمف حت٧م اعمخٚمقىم٤مت يم٤مٟم٧م وإن ،إًمٞمف ىمريٌقن قمٜمده اًمذيـ أن قمغم ؽذًم ومدل

 اًمًامء ضمقف ذم اهلل أن سمذًمؽ أراد إن ،اًمًامء ذم اهلل أن يٕمت٘مد ٓ ُمـ لىم٤م اًمذي ًم٘م٤مئؾوم٤م

  .أظمٓم٠م وم٘مد ،سمف وحتٞمط حتٍمه سمحٞم٨م

 إُم٦م ؾمٚمػ قمٚمٞمف واشمٗمؼ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ضم٤مء ُم٤م يٕمت٘مد مل ُمـ سمذًمؽ أراد وإن

  .ب٤مأص وم٘مد ،ظمٚم٘مف ُمـ سم٤مئـ ،قمرؿمف قمغم اًمًٛمقات ومقق اهلل أن :وأئٛمتٝم٤م

 يٙمقن سمؾ ،اعم١مُمٜملم ؾمٌٞمؾ همػم ٤مُمتٌٕمً  ،ًمٚمرؾمقل ٤مُمٙمذسمً  يٙمقن ذًمؽ يٕمت٘مد مل ُمـ وم٢مٟمف

 ي٠ًمًمف رب وٓ ،يٕمٌده إًمف احل٘مٞم٘م٦م ذم يٙمقن ومال ،ًمف ٤مٟم٤مومٞمً  ًمرسمف ُمٕمٓمالً  احل٘مٞم٘م٦م ذم

 اعمٕمٓمؾ. ومرقمقن أشم٤ٌمع ُمـ وٟمحقهؿ اجلٝمٛمٞم٦م ىمقل هذاو ،وي٘مّمده

 إمم ىمٚمقهبؿ شمقضمٝم٧م اهلل قمقاد إذا أهنؿ قمغم ،وقمجٛمٝمؿ قمرهبؿ ،اًمٕم٤ٌمد ومٓمر ىمد واهلل

 ي٤م ىمط قم٤مرف ي٘مؾ مل : اًمٕم٤مروملم سمٕمض ىم٤مل وهلذا ،أرضمٚمٝمؿ حت٧م ي٘مّمدوٟمف وٓ ،اًمٕمٚمق

 وٓ يٛمٞمٜمف يٚمتٗم٧م وٓ ،اًمٕمٚمق يٓمٚم٥م :يٕمٜمل ،ًم٤ًمٟمف يتحرك أن ىمٚمٌف ذم وضمد إٓ اهلل

 .ي٤ًمره
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 يٜمحٍم ٓ اهلل أن سمذًمؽ أراد إن .ُمٙم٤من ذم يٜمحٍم ٓ اهلل نإ :ي٘مقل اًمذي واًم٘م٤مئؾ

 .أص٤مب وم٘مد ،ُمٜمف ؿمئ إمم حيت٤مج ٓ أٟمف أو ،اعمخٚمقىم٤مت فضمق ذم

 إًمف هٜم٤مك وًمٞمس ،اًمٕمرش قمغم هق ٓو ،اًمًٛمقات ومقق ًمٞمس اهلل أن أراد وإن

 .ُمٕمٓمؾ ومرقمقين ضمٝمٛمل ومٝمذا ،اهلل إمم سمف يٕمرج مل وحمٛمد ،يٕمٌد

 اهلل أن ومٞمٔمـ ،ظمٚم٘مف يمّمٗم٤مت اًمرب صٗم٤مت أن اًمٔم٤من ـئم أن اًمْمالل وُمٜمِم٠م

 أن وًمذًمؽ ،ووالل متثٞمؾ ومٝمذا ، هيره قمغم اعمخٚمقق ؽٚمِ عمَ يم٤م ،قمرؿمف قمغم ؾمٌح٤مٟمف

 .ًمً٘مط هيره زال وًمق ،هيره إمم ُمٗمت٘مر اعمٚمؽ

 طم٤مُمؾ وهق ،فٞمإًم وم٘مػم ؾمقاه ُم٤م ويمؾ ،ؿمئ يمؾ وقمـ ،اًمٕمرش قمـ همٜمل واهلل

 ٤مقم٤مًمٞمً  اعمخٚمقىم٤مت ضمٕمؾ ىمد اهلل وم٢من ف،ٞمإًم اومت٘م٤مره يقضم٥م ٓ وقمٚمقه ،ومحٚمتف اًمٕمرش

 هق وًمٞمس إرض، ومقق اهلقاء ضمٕمؾ يمام ،اًم٤ًمومؾ قمـ ٤مهمٜمٞمً  اًمٕم٤مزم وضمٕمؾ وؾم٤موماًل،

 .إًمٞمف حمت٤مضم٦م وًمٞم٧ًم ،اهلقاء ومقق اًمًامء وضمٕمؾ ،إًمٞمٝم٤م ُمٗمت٘مر

 قمـ ٤مهمٜمٞمً  يٙمقن أن أومم ،سمٞمٜمٝمام وُم٤م وإرض اًمًٛمقات رب إقمغم وم٤مًمٕمكم

 اقمٚمقً  اًمٔم٤معمقن ي٘مقل وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمٝم٤م ٤مقم٤مًمٞمً  يم٤من وإن اعمخٚمقىم٤مت، وؾم٤مئر اًمٕمرش

 .ايمٌػمً 

 قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقًمف ؾمٜم٦م أو اهلل يمت٤مب ذم صم٧ٌم ُم٤م يمؾ أن :اًم٤ٌمب هذا ذم وإصؾ

 ذًمؽ. وٟمحق قمرؿمف، قمؾ واؾمتقائف اًمرب، قمٚمق ُمثؾ ،سمف اًمتّمديؼ وضم٥م وؾمٚمؿ

 وهق ضمٝم٦م، ذم :اًم٘م٤مئؾ ىمقل ُمثؾ ،واإلصم٤ٌمت اًمٜمٗمل ذم اعمٌتدقم٦م إًمٗم٤مظ وأُم٤م

 ُمع ومٚمٞمس ،اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ٜم٤مزعشم اًمتل إًمٗم٤مظ ـُم ٟمحقه٤م و سمٛمتحٞمز، ًمٞمس أو ُمتحٞمز،

 أئٛم٦م وٓ سم٢مطم٤ًمن، هلؿ ٕملمواًمت٤مسم اًمّمح٤مسم٦م قمـ وٓ ،اًمرؾمقل قمـ ٓ ٟمص أطمدمه٤م

 .اعمًٚمٛملم
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 وٓ ،ضمٝم٦م ذم هق ًمٞمس :ىم٤مل وٓ ،ضمٝم٦م ذم اهلل نإ :ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ مل ه١مٓء وم٢من

 وٓ ،سمجًؿ ًمٞمس :ىم٤مل وٓ ،ضمقهر أو ،ضمًؿ هق :ىم٤مل وٓ سمؾ ،ُمتحٞمز هق :ىم٤مل

 .اإلمج٤مع وٓ اًمًٜم٦م وٓ اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمّمقص٦م ًمٞم٧ًم ًمٗم٤مظإ ومٝمذه ،ضمقهر

 أراد ومٛمـ ،اوم٤مؾمدً  ُمٕمٜمك يريدون وىمد ،٤مصحٞمحً  ُمٕمٜمك يريدون دىم هب٤م واًمٜم٤مـم٘مقن

  اوم٤مؾمدً  ُمٕمٜمك أراد وإن ُمٜمف، ُم٘مٌقًٓ  ذًمؽ يم٤من واًمًٜم٦م ٙمت٤مباًم ُمقاومؼ ٤مصحٞمحً  ُمٕمٜمك

 .قمٚمٞمف اُمردودً  اعمٕمٜمك ذًمؽ يم٤من واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

  .ضمٝم٦م ذم اهلل إن اًم٘م٤مئؾ: ىم٤مل وم٢مذا 

 ،سمف وحتٞمط حتٍمه ،ُمقضمقدة ضمٝم٦م ذم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أشمريد ؟سمذًمؽ شمريد ُم٤م :ًمف ىمٞمؾ

 وم٢مٟمف ،اًمٕم٤ممل ومقق ُم٤م وهق ،٤مقمدُمٞمً  اأُمرً  سم٤مجلٝم٦م شمريد أم .اًمًٛمقات ضمقف ذم يٙمقن أن ُمثؾ

 .اعمخٚمقىم٤مت ُمـ ؿمٞمًئ٤م اًمٕم٤ممل ومقق ًمٞمس

 .سم٤مـمؾ ومٝمذا ،قىم٤متاعمخٚم ذم احمّمقرً  اهلل وضمٕمٚم٧م اًمقضمقدي٦م، اجلٝم٦م أردت وم٢من

 ،قمٜمٝم٤م سم٤مئـ ،اعمخٚمقىم٤مت ومقق وطمده اهلل أن وأردت ،اًمٕمدُمٞم٦م اجلٝم٦م أردت وإن

 قمٚمٞمف وٓ ،سمف طٞمأطم وٓ ،طمٍمه اعمخٚمقىم٤مت ُمـ ٤مؿمٞمئً  أن ذًمؽ ذم وًمٞمس ،طمؼ ومٝمذا

 .هب٤م اعمحٞمط اًمٕم٤مزم هق سمؾ ،اًمٕم٤مزم

 ِؼَقوَميِ اف َيْقمَ  َؿْبَضُتفُ  قًعومَجِ  َوإَْرُض  َؿْدِرهِ  َحؼَّ  اهللَ َؿَدُروا َوَمو﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل وىمد

مَواُت  وٌت  َوافسَّ  .[67]اًمزُمر:﴾بَِقِؿقـِفِ  َمْطِقيَّ
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 يقم إرض يؼبض اهلل أن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد

 مؾقك أيـ ،ادؾؽ أكو :ؾقؼقل ُّيزهـ ثؿ ،بقؿقـف افسؿقات ويطقي ،افؼقومي

 (1).ش؟إرض

 إٓ اًمرمحـ يد ذم ومٞمٝمـ وُم٤م اًمًٌع وإروقن اًمًٛمقات ُم٤م :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل وىمد

 .(2)أطمدك يد ذم يمخردًم٦م

 اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع يٙمقن ومٛمـ ،(3)شافؽرة ترمك ـم يرمقفو أكف» :آظمر طمدي٨م وذم

 ؟.وحتٍمه سمف حتٞمط يمٞمػ ،واحل٘م٤مرة اًمّمٖمر هذا إمم شمٕم٤ممم ىمٌْمتف إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم

  .ضمٝم٦م ذم ًمٞمس اهلل إن :ىم٤مل وُمـ 

  ؟سمذًمؽ ريدشم ُم٤م :ًمف ىمٞمؾ

                        
(1)

 سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه ، هريرة أيب قمـ (2787) سمرىمؿ وُمًٚمؿ (6519) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه 

 قمٛمر. اسمـ قمـ (2788) سمرىمؿ وُمًٚمؿ (،7412)
(2)

 قمـ أيب صمٜمك ىم٤مل: هِم٤مم سمـ ُمٕم٤مذ صمٜم٤م ىم٤مل: سمِم٤مر اسمـ طمدصمٜم٤م ىم٤مل: (24/25) ضمرير اسمـ رواه  طمًـ 

 سمف.  قم٤ٌمس، اسمـ قمـ اجلقزاء يبأ قمـ   ُم٤مًمؽ، سمـ قمٛمرو

 اسمـ قمـ واطمًدا طمديًث٤م اًمٌخ٤مري ًمف روى ىمد ًمٙمـ  ،يمثػًما يرؾمؾ  ،صم٘م٦م وأسمقاجلقزاء:  ،طمًـ وهق

 (.4859) سمرىمؿ اًمّمحٞمح ذم قم٤ٌمس
(3)

 قمـ طم٤مزم أيب قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ـمريؼ ُمـ (24/26) أيًْم٤م ضمرير اسمـ قمٜمد اًمرواي٦م هذه  وٖمٞمػ 

 ومٛمر  ،اًمٜم٤مس خيٓم٥م اعمٜمؼم قمغم وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل لرؾمق رأى أٟمف قمٛمر: سمـا قمٌداهلل

ٌَْْمُتفُ  ٤ممَجِٞمٕمً  َوإَْرُض  ىَمْدِرهِ  طَمؼ   اهللَ ىَمَدُروا َوَُم٤م أي٦م هبذه  رؾمقل وم٘م٤مل [67]اًمزُمر:اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  ىَم

 ي٘مقل صمؿ  ،يمٗمف ذم ومٞمجٕمٚمٝم٤م اًمًٌع وإرولم اًمًاموات ي٠مظمذ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 سمف. يً٘مط أن ًمٞمٙم٤مد وإٟمف اعمٜمؼم رأيٜم٤م طمتك شاًمٕمزيز اهلل أٟم٤م  ،اًمقاطمد اهلل أٟم٤م سم٤مًمٙمرة: اًمٖمالم ي٘مقل يمام هبام

  ،شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام  ،قمٛمر اسمـ ُمـ يًٛمع مل ديٜم٤مر سمـ ؾمٚمٛم٦م وهق: أسم٤مطم٤مزم وم٢من  ،وٕمٞمػ وهق

  ،هذا ومٞمف وًمٞمس (2788) وُمًٚمؿ (7412) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م أصؾ أن ذًمؽ إمم أوػ

 .اًمًٞم٤مق ذم اظمتالف ُمع
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 اهلل صغم وحمٛمد ،إًمف اًمٕمرش قمغم وٓ ،يٕمٌد رب اًمًٛمقات ومقق ًمٞمس أٟمف رادأ وم٢من

 شمتقضمف وٓ اًمدقم٤مء، ذم شمٕم٤ممم اهلل إمم شمرومع ٓ يديوإ اهلل، إمم سمف يٕمرج مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ومٝمق ،سمف ُم٘مر أٟمف يٕمت٘مد وأن .اًمٕم٤معملم ًمرب ضم٤مطمد ،ُمٕمٓمؾ ومرقمقين ومٝمذا إًمٞمف، اًم٘مٚمقب

 .يمالُمف ذم ُمتٜم٤مىمض ضم٤مهؾ

 وضمقد وأن ،ُمٙم٤من يمؾ ذم اهلل إن :وىم٤مًمقا وآحت٤مد احلٚمقل أهؾ دظمؾ هٜم٤م وُمـ

 .اخل٤مًمؼ وضمقد ]هق[ اعمخٚمقىم٤مت

 هق سمؾ ،اعمخٚمقىم٤مت سمف حتقط ٓ أٟمف ،ضمٝم٦م ذم ًمٞمس فٟمإ سم٘مقًمف ُمرادي نإ :ىم٤مل إنو 

 .اعمٕمٜمك هذا ذم أص٤مب وم٘مد ،اخل٤مًمؼ وضمقد

 .سمٛمتحٞمز ًمٞمس :ىم٤مل أو ،ُمتحٞمز اهلل إن :ىم٤مل ُمـ ويمذًمؽ 

 .أظمٓم٠م وم٘مد ،سمف وحتٞمط حتقزه اعمخٚمقىم٤مت  إن ،ُمتحٞمز :سم٘مقًمف أراد إن

 .أص٤مب وم٘مد ،قمٚمٞمٝم٤م قم٤ملٍ  ،قمٜمٝم٤م سم٤مئـ ،اعمخٚمقىم٤مت قمـ ح٤مزٜمْ ُمُ  أٟمف :أراد وإن

 .سمٛمتحٞمز ًمٞمس ىم٤مل: وُمـ 

 سمؾ ،قمٜمٝم٤م  ُم٤ٌميٜم٤مً  ًمٞمس أٟمف أراد وإن ،أص٤مب وم٘مد حتقزه ٓ اعمخٚمقىم٤مت أن أراد إن

 .أظمٓم٠م وم٘مد ،قمٜمٝم٤م ظم٤مرج وٓ ،ومٞمٝم٤م داظمؾ ٓ هق

 وأهؾ واجلحقد، اًمٜمٗمل وأهؾ ،احلٚمقل أهؾ أصٜم٤مف: صمالصم٦م اًم٤ٌمب هذا ذم واًمٜم٤مس

  واًمًٜم٦م. واًمتقطمٞمد اإليامن

 ،واًمقطمدة سم٤مإلحت٤مد ي٘مقًمقن وىمد ُمٙم٤من، يمؾ ذم سمذاشمف إٟمف ي٘مقًمقن: احلٚمقل وم٠مهؾ 

 .اخل٤مًمؼ وضمقد اعمخٚمقىم٤مت :ومٞم٘مقًمقن

 ُم٤ٌميـ وٓ ،ظم٤مرضمف وٓ ،اًمٕم٤ممل داظمؾ هق ٓ :ومٞم٘مقًمقن واجلحقد اًمٜمٗمل أهؾ وأُم٤م 

 ،ءر إًمٞمف  يّمٕمد وٓ ،رء ُمٜمف يٜمزل وٓ ومٞمف، وٓ مل،اًمٕم٤م ومقق وٓ ،ومٞمف طم٤مل   وٓ ،ًمف
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 .ذًمؽ وٟمحق أطمد يراه وٓ ،ءٌمًم يتجغم وٓ ،ءر ُمٜمف يدٟمق وٓ ،ءر ُمٜمف يت٘مرب وٓ

  .ٝمٛمٞم٦ماجل قم٤ٌمد ىمقل إول أن يمام اعمٕمٓمٚم٦م، اجلٝمٛمٞم٦م ُمتٙمٚمٛم٦م ىمقل وهذا

 ويمالُمٝمؿ ،رء يمؾ يٕمٌدون اجلٝمٛمٞم٦م وقم٤ٌمد ،٤مؿمٞمئً  يٕمٌدون ٓ اجلٝمٛمٞم٦م ومٛمتٙمٚمٛم٦م

 .ومرقمقن ىمقل هق اًمذي واجلحقد تٕمٓمٞمؾاًم إمم يرضمع

 .ظمٚم٘مٝمام صمؿ ،وإرض اًمًٛمقات خيٚمؼ أن ىمٌؾ يم٤من اهلل أن قمٚمؿ وىمد 

  .سم٤مـمؾ طمٚمقل وهذا ،ومٞمٝمام داظمالً  يٙمقن أن وم٢مُم٤م

 .وأسمٓمؾ سم٤مـمؾ ٝمقوم ،امومٞمٝم داظمالً  يٙمقن ٓ أن وإُم٤م

 واًمتقطمٞمد احلؼ أهؾ ىمقل وهذا ،امومٞمٝم يدظمؾ مل ،قمٜمٝمام ٤مسم٤مئٜمً  اهلل يٙمقن أن وإُم٤م

 .واًمًٜم٦م

 وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب هب٤م يٕم٤مروقن ؿمٌٝم٤مت اًم٤ٌمب هذا ذم واًمتٕمٓمٞمؾ اجلحقد وٕهؾ

 قمٚمٞمف دًم٧م وُم٤م قم٤ٌمده، قمٚمٞمف اهلل ومٓمر وُم٤م وأئٛمتٝم٤م، إُم٦م ؾمٚمػ قمٚمٞمف أمجع وُم٤م .رؾمقًمف

 .ٞم٦ماًمٕم٘مٚم اًمدٓئؾ

 قمغم اهلل ومٓمر ىمد قمٚمٞمٝم٤م، قم٤ملٍ  ،خمٚمقىم٤مشمف ومقق اهلل أن قمغم ُمتٗم٘م٦م يمٚمٝم٤م إدًم٦م هذه وم٢من

 .شمٕم٤ممم سم٤مخل٤مًمؼ اإلىمرار قمغم ومٓمرهؿ يمام ،اًمٙمت٤مب ذم واًمّمٌٞم٤من واًمٕمرب اًمٕمج٤مئز ذًمؽ

 ظذ يقفد مقفقد ـؾ» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقًمف ىم٤مل وىمد

 تـتٍ ـم ،يؿجسوكف و ويـكاكف، ،ُّيقداكف ؾلبقاه - اإلؾمالم ومٓمرة أي - افػطرة

 إن اىمرؤوا :أسمقهريرة ي٘مقل صمؿ .شجدظوء مـ ؾقفو حتسقن هؾ ،مجعوء ؿيقهب افبفقؿي

ْؾِؼ  َتْبِديَؾ  َٓ  َظَؾْقَفو افـَّوَس  َؾَطرَ  افَّتِل اهللِ ؾِْطَرةَ ﴿ :ؿمئتؿ  (1).[30:]اًمروم﴾اهللِ ِلَ

                        
 قمٜمف. اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2658سمرىمؿ) وُمًٚمؿ  ،(1359رىمؿ)سم اًمٌخ٤مري رواه (1)
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 ذم واًمّمٌٞم٤من إقمراب سمديـ ٞمؽقمٚم :اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ىمقل ُمٕمٜمك وهذا

  .(1)اًمٙمت٤مب

 سُمِٕمُثقا واًمرؾمؾ .احلؼ قمغم ومٓمرهؿ اهلل وم٢منّ  ،قمٚمٞمف اهلل ومٓمرهؿ سمام قمٚمٞمؽ :يٕمٜمل

 .وشمٖمٞمػمه٤م اًمٗمٓمرة سمتحقيؾ ٓ وشم٘مريره٤م، اًمٗمٓمرة سمتٙمٛمٞمؾ

 اهلل ومٓمرة يٖمػموا أن نومػميدو ،وٟمحقهؿ اًمٗمرقمقٟمٞم٦م يم٤مجلٝمٛمٞم٦م اًمرؾمؾ أقمداء وأُم٤م

 اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٝمؿ ٓ ُمتِم٤مهب٦م، سمٙمٚمامت ،ؿمٌٝم٤مت اًمٜم٤مس قمغم ويقردون ،اهلل وديـ

  .جيٞمئٝمؿ أن حيًـ وٓ ،هب٤م ُم٘مّمقدهؿ

 ؾمٜم٦م وٓ اهلل يمت٤مب ذم هل٤م أصؾ ٓ جمٛمٚم٦م سمٙمٚمامت شمٙمٚمٛمٝمؿ والًمتٝمؿ وأصؾ

 ذًمؽ. وٟمحق واجلٝم٦م واجلًؿ اًمتحٞمز يمٚمٗمظ اعمًٚمٛملم، أئٛم٦م ُمـ أطمد ىم٤مهل٤م وٓ رؾمقًمف،

 قمـ ومٚمٞمٕمرض ،سمذًمؽ ٤مقم٤مرومً  يٙمـ مل وُمـ ،سمٞمٜمٝم٤م ؿمٌٝم٤مُتؿ سمح٤مل ٤مقم٤مرومً  يم٤من ومٛمـ

ًَ  َوإَِذا﴿ : شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ضم٤مء ُم٤م إٓ ي٘مٌؾ وٓ ،يمالُمٝمؿ ـَ  َرَأْي  افَِّذي

ٌٍ  دِم  خَيُقُضقا َحتَّك َظـُْفؿْ  َؾَلْظِرْض  آَيوتِـَو دِم  خَيُقُضقنَ  هِ  َحِدي  .[68:]إٟمٕم٤مم﴾َؽْرِ

 اخل٤مئْملم ـُم ومٝمق ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب خي٤مًمػ سمام ٗم٤مشمفوص وأؾمامئف اهلل ذم شمٙمٚمؿ وُمـ

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ اهلل آي٤مت ذم

                        
 واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(314) سمرىمؿ اًمدارُمل رواه، وٕمٞمػ (1)

 إهقاء؟ ُمـ رء قمـ رضمؾ ؾم٠مًمف ىم٤مل: اًمٕمزيز دقمٌ سمـ قمٛمر قمـ سمرىم٤من سمـ ضمٕمٗمر قمـ (250) سمرىمؿ ش

 ذًمؽ. ؾمقى قمام واًمفَ   ،اًمٙمت٤مب ذم واًمٖمالم إقمرايب سمديـ قمٚمٞمؽ وم٘م٤مل:

 قمٛمر. يدرك مل ضمٕمٗمر  ،وٕمٞمػ وهق

 ٓ  ،وشم٘مريره٤م  ،اًمٗمٓمرة سمتٙمٛمٞمؾ سمٕمثقا واًمرؾمؾ  ،احلؼ وهق  ،قمٚمٞمف اهلل ومٓمرهؿ سمام قمٚمٞمؽ يٕمٜمل: 

 يٖمػموا أن ومػميدون  ،وٟمحقهؿ اًمٗمرقمقٟمٞم٦م يم٤مجلٝمٛمٞم٦م اًمرؾمؾ ءأقمدا وأُم٤م وشمٖمٞمػمه٤م. اًمٗمٓمرة سمتحقيؾ

 اهلل. وديـ  ،اهلل ومٓمرة
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٥ُم  ه١مٓء ُمـ ويمثػم ًِ  اًمِم٤مومٕمل إمم ومٞمٜمًٌقن ي٘مقًمقه، ُم٤ممل اعمًٚمٛملم أئٛم٦م إمم َيٜمْ

 عمَِـ وي٘مقًمقن ،ي٘مقًمقه مل مم٤م اًم٤ٌمـمٚم٦م ٓقمت٘م٤مداتا طمٜمٞمٗم٦م وأيب وُم٤مًمؽ طمٜمٌؾ سمـ وأمحد

 قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمٜم٘مؾ قًمٌِقاـمُ  وم٢مذا ،اًمٗمالين ماإلُم٤م اقمت٘م٤مد ي٘مقًمف اًمذي هذا :شمٌٕمٝمؿ

 إمم ويْمٞمٗمقٟمف ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مٚمقٟمف ومٞمام ذًمؽ ذم يمذهبؿ شمٌلم  ،إئٛم٦م

 .اًم٤ٌمـمٚم٦م وإىمقال اًمٌدع ُمـ ؾمٜمتف

 اإلُم٤ممو ،اًمٕمٚمامء ىم٤مًمف اًم٘مقل هذا ي٘مقل: ٟم٘مٚمف سمتح٘مٞمؼ ـُمقًم٥م إذا ُمـ ؿوُمٜمٝم

 .إئٛم٦م ذُمٝمؿ اًمذيـ اًمٙمالم أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م اًمٕم٘مالء ويٙمقن ،اًمٕم٘مالء خي٤مًمػ ٓ اًمٗمالين

 ويٓم٤مف ،واًمٜمٕم٤مل  سم٤مجلريد ييسمقا أن اًمٙمالم أهؾ ذم طمٙمٛمل :اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وم٘مد

 قمغم وأىمٌؾ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب شمرك ُمـ ضمزاء هذا :وي٘م٤مل .واًمٕمِم٤مئر اًم٘م٤ٌمئؾ ذم هبؿ

 (1).اًمٙمالم

 ٖمػممه٤م؟سم قم٤مروٝمام ومٞمٛمـ ومٙمٞمػ ،قمٜمٝمام أقمرض ومٞمٛمـ طمٙمٛمف هذا يم٤من وم٢مذا

 (2).شمزٟمدق سم٤مًمٙمالم اًمديـ ـمٚم٥م ُمـ :اًم٘م٤ميض أسمقيقؾمػ ىم٤مل ويمذًمؽ

                        
 أصح٤مب ذف» ذم واخلٓمٞم٥م  ،(1/462) شاًمِم٤مومٕمل ُمٜم٤مىم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه صحٞمح، (1)

 (.9/76) شاحلٚمٞم٦م» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ  ،(78ص) شاحلدي٨م

 أصقل ذح ذم واًمالًمٙم٤مئل  (،5)ص شاحلدي٨م أصح٤مب ذف» ذم اخلٓمٞم٥م رواه، طمًـ (2)

 أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: اًمٙمٜمدي اًمقًمٞمد سمـ سمنم ـمريؼ ُمـ (305) رىمؿ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد

 ومذيمره.  ،يقؾمػ

  احلدي٨م. طمًـ وسمنم 

 ذم ورومٞم٘مف  ،طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ   ،اًمٙمقذم إؾمٗم٤مري إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب هق  ،أسمقيقؾمػ واًم٘م٤ميض

 اٟمٔمر احلدي٨م. ذم وصدوىًم٤م  ،وم٘مٞمًٝم٤م ويم٤من  ،حلدي٨ما ذم ُمٜمف أطمًـ أٟمف إٓ  ،واًمرأي احلٜمٗمل اعمذه٥م

 (.539-8/535) شاًمًػم»

  ،سمآي٦م ًمٞمس مم٤م  ،وٟمحقمه٤م واعمٜمٓمؼ اًمٗمٚمًٗم٦م سمٕمٚمؿ اًمديـ أطمٙم٤مم ُمٕمروم٦م أراد ُمـ أن إصمر: هذا وُمٕمٜمك 

 .شمزٟمدق اًمًٚمػ ُمـ أطمد ىمقل وٓ  ،طمدي٨م وٓ
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 (1).وم٠مومٚمح سم٤مًمٙمالم أطمد ارشمدى ُم٤م :طمٜمٌؾ سمـ أمحد ىم٤مل ويمذًمؽ

 (2).زٟم٤مدىم٦م اًمٙمالم قمٚمامء :وىم٤مل

ًٌ  ىمرؤا ه١مٓء ُمـ ويمثػم  هيتدوا ومل ،أوٚمتٝمؿ ؿمٌٝم٤مت ومٞمٝم٤م ،اًمٙمالم يمت٥م ُمـ ٤ميمت

 اًمتجًٞمؿ ًمٚمزم ٚمؼاخل ومقق يم٤من ًمق اهلل نأ اًمٙمت٥م شمٚمؽ ذم جيدون وم٢مهنؿ ،جلقاهبؿ

 .أصح٤مهب٤م هب٤م أراد ُم٤م وٓ ،٤مظإًمٗم هذه طم٘م٤مئؼ يٕمرومقن ٓ وهؿ ،واجلٝم٦م واًمتحٞمز

 ،ؾمٜم٦م وٓ يمت٤مب هب٤م يٜمٓمؼ مل ،سمدقم٦م وصٗم٤مشمف اهلل أؾمامء ذم شاجلًؿ» ًمٗمظ ذيمر وم٢من

 اهلل نإ وٓ ،ضمًؿ هلل نإ :ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل ،وأئٛمتٝم٤م إُم٦م اًمًٚمػ ُمـ أطمد ٤مهل٤مىم وٓ

 .سمجقهر ًمٞمس اهلل نإ وٓ ضمقهر، اهلل نإ وٓ سمجًؿ، ًمٞمس

 .اًمٌدن اًمٚمٖم٦م: ذم ٕمٜم٤مهوُم ،جمٛمؾ ًمٗمظ شاجلًؿ» وًمٗمظ 

 يٛمثؾ اهلل إن ىم٤مل: ُمـ سمؾ ،اهلل قمغم ُمٗمؽم ومٝمق اإلٟم٤ًمن، سمدن ُمثؾ هلل إن ىم٤مل: وُمـ

 .اهلل قمغم ُمٗمؽم ومٝمق اعمخٚمقىم٤مت، ُمـ ٤مؿمٞمئً 

 ،اعمخٚمقىم٤مت ُمـ ءر يامصمٚمف ٓ أٟمف :ذًمؽسم وأراد ،سمجًؿ ًمٞمس اهلل إن :ىم٤مل وُمـ

 .سمدقم٦م اًمٚمٗمٔم٦م يم٤مٟم٧م إن ،صحٞمح وم٤معمٕمٜمك

 مل فٟموأ ،أظمرة ذم يرى ٓ أٟمف :سمذًمؽ وأراد ،سمجًؿ ًمٞمس اهلل نإ :ىم٤مل ُمـ وأُم٤م

 ،ذًمؽ وٟمحق ضمؼميؾ، شمّمٜمٞمػ هق أو خمٚمقق، اًمٕمريب اًم٘مرآن سمؾ ،اًمٕمريب سم٤مًم٘مرآن يتٙمٚمؿ

 .قمٜمف ٟمٗم٤مه ومٞمام اهلل قمغم ُمٗمؽم ومٝمذا

                                                        
 (.92-6/91) شاًمٕمرب ٤منًمً» اٟمٔمر اعمٚمحد. قمغم وشمٓمٚمؼ  ،ُمٕمرسم٦م وم٤مرؾمٞم٦م يمٚمٛم٦م واًمزٟمدىم٦م: 

 ـمرق ُمـ ُمٕمٓمل[ ٟمٕم٤ًمن  سمـ رو٤م ]حت٘مٞمؼ (540و539-2/538) شاإلسم٤مٟم٦م» ذم سمٓم٦م اسمـ رواه (1)

 ٟمحقه.

  شمرمج٦م. ًمف أضمد مل اًمٓمرق هذه رضم٤مل وسمٕمض

 أضمده. مل (2)
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 ؿوم٢مهّن  ،ُمذهٌٝمؿ قمغم واوم٘مٝمؿ وُمـ ،اعمٕمتزًم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م والل أصؾ ذاوه

 .اًمتٕمٓمٞمؾ ُمٝمؿيمال وطم٘مٞم٘م٦م اًمتٜمزيف، ًمٚمٜم٤مس ئمٝمرون

 ٟمٗمل سمذًمؽ وُمرادهؿ .سمجًؿ ًمٞمس اهلل إن ٟم٘مقل: سمؾ ٟمجًؿ، ٓ ٟمحـ :ٞم٘مقًمقنوم

 .وصٗم٤مشمف أؾمامئف طم٘مٞم٘م٦م

 ،سمٍم وٓ ،ؾمٛمع وٓ ،يمالم وٓ ،طمٞم٤مة وٓ ،ىمدرة وٓ ،قمٚمؿ هلل ًمٞمس :ومٞم٘مقًمقن

 وٓ ء،ر ُمٜمف يٜمزل وٓ إًمٞمف، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمرج وٓ ،أظمرة ذم يرى وٓ

 .ذًمؽ همػم إمم ،ءر ُمٜمف ي٘م٤مرب ٓو ،ءٌمًم يتجغم وٓ ،ءر فٞمإًم يّمٕمد

 يٙمـ ومل ،اًمّمٛمد إطمد هق سمؾ ،يمامًمف صٗم٤مت ُمـ ؿمئ ذم ًمف ُمثٞمؾ ٓ ؾمٌح٤مٟمف وهق

 واعمٛمثؾ أقمٛمك، واعمٕمٓمؾ ،صٜماًم  يٕمٌد واعمٛمثؾ ،قمدًُم٤م يٕمٌد وم٤معمٕمٓمؾ .أطمد  يمٗمقاً  ًمف

 .قمٜمف واجل٤مذم ومٞمف، اًمٖم٤مزم سملم اهلل وديـ أقمِمك،

 سمؾ ،اعمخٚمقىم٦م يم٤مًمّمٗم٤مت ًمٞم٧ًم وصٗم٤مشمف ،اعمخٚمقىم٦م يم٤مًمذوات ًمٞم٧ًم ذاشمف أن يمامو

 ذم ؾمٌح٤مٟمف وهق ،وقمٞم٥م ٟم٘مص يمؾ قمـ هُمٜمزّ  ،اًمٙمامل سمّمٗم٤مت ُمقصقف ؾمٌح٤مٟمف هق

 .رء يامصمٚمف ٓ اًمٙمامل صٗم٤مت

 أئٛم٦م ُمذه٥م وهق شمٕمٓمٞمؾ، سمال وشمٜمزيف شمِمٌٞمف، سمال إصم٤ٌمت اًمًٚمػ ُمذه٥م ٤مهٌٜمومٛمذ

 أمحد واإلُم٤مم اعم٤ٌمرك واسمـ وإوزاقمل واًمثقري واًمِم٤مومٕمل يمامًمؽ ،اإلؾمالم

 .راهقيف سمـ وإؾمح٤مق

 اًمداراين ؾمٚمٞمامن وأيب قمٞم٤مض سمـ يم٤مًمٗمْمٞمؾ ،هبؿ اعم٘متدى اعمِم٤ميخ اقمت٘م٤مد وهق

 أصقل ذم ٟمزاع إئٛم٦م ه١مٓء سملم ٞمسًم وم٢مٟمف .وهمػمهؿ ،اًمتًؽمي قمٌداهلل سمـ وؾمٝمؾ

 .اًمديـ
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 ،ه١مٓء ٓقمت٘م٤مد ُمقاومؼ قمٜمف، صم٤مسم٧م ٤مدآقمت٘م وم٢من ،قمٜمف اهللُ ريض طمٜمٞمٗم٦مأسمق ويمذًمؽ

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ٟمٓمؼ اًمذي وهق

 صغم رؾمقًمف سمف وصٗمف أ ،ٟمٗمًف سمف وصػ سمام إٓ اهلل يقصػ ٓ :أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل

 .٨مواحلدي اًم٘مرآن ٟمتج٤موز وٓ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 قمٚمؿأ هؿ اًمذي ،اعم٤مولم ؾمٚمػ ؾمٌٞمؾ ذًمؽ ذم ومٜمتٌع ؾم٤مئرهؿ، ُمذه٥م وهٙمذا

 .سمح٤مًمف يٚمٞمؼ ٓ قمام ًمف ٤موشمٜمزهيً  ،هلل شمٕمٔمٞماًم  أؿمد وهؿ ٤م،وإصم٤ٌمشمً  ٤مٟمٗمٞمً  ِم٠من،اًم هبذا إئٛم٦م

 سم٤مب ُمـ ه٤مرد ومٞمٙمقن ،سم٤مًمِمٌٝم٤مت ردشم ٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اعمٗمٝمقُم٦م اعمٕم٤مين وم٢من

 اعمراد يٕمرف وٓ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، شُمٕم٘مؾ ٓ أًمٗم٤مظ هل :لي٘م٤م وٓ ،ُمقاوٕمف قمـ اًمٙمٚمؿ حتريػ

 قمغم داًم٦م سمٞمٜم٤مت، آي٤مت هل سمؾ أُم٤مين إٓ يٕمٚمٛمقن ٓ ًمٚمذيـ ُمِم٤مهب٦م ذًمؽ  ومٞمٙمقن ،ُمٜمٝم٤م

 .اًمٕمٚمؿ أوشمقا اًمذيـ صدور ذم ٤مئ٘مٝم٤مطم٘م ىم٤مئٛم٦م ،وأضمٚمٝم٤م اعمٕم٤مين أذف

 صٗم٤مت ؾم٤مئر طم٘م٤مئؼ ىم٤مُم٧م يمام ،شمٕمٓمٞمؾ سمال وشمٜمزيف ،شمِمٌٞمف سمال إصم٤ٌمت واإليامن

 ىمٚمقهبؿ سمف اـمٛم٠مٟم٧م ىمد ،اواطمدً  ٤مسم٤مسمً  قمٜمدهؿ اًم٤ٌمب ومٙم٠من ،يمذًمؽ ىمٚمقهبؿ ذم ٙماملاًم

 مم٤م ،ضمالًمف وٟمٕمقت ،يمامًمف صٗم٤مت ُمـ وم٠مٟمًقا ،ٟمٗمقؾمٝمؿ إًمٞمف وؾمٙمٜم٧م ،يمذًمؽ

 اجل٤مطمدون ُمٜمف ٟمٗمر ُم٤م إمم ىمٚمقهبؿ وؾمٙمٜم٧م ،اعمٕمٓمٚمقن اجل٤مهٚمقن ُمٜمف اؾمتقطمش

 .اًمذات طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمّمٗم٤مت أن  ٚمٛمقاوقم ،اعمتٙمٚمٛمقن

 هؿضم٤مء ومام ،اًمّمٗم٤مت شمِمٌف ٓ صٗم٤مشمف ومٙمذا اًمذوات، شمِمٌف ٓ ٟمفؾمٌح٤م ذاشمف أن ومٙمام

 ًمٕمٚمٛمٝمؿ ،واإلىمرار واإليامن سم٤معمٕمروم٦م سمٚمقهوىم٤م ،سم٤مًم٘مٌقل شمٚم٘مقه اعمٕمّمقم قمـ اًمّمٗم٤مت ُمـ

 اخل٤مًمؼ قمغم اًمنمع أـمٚم٘مف مم٤م ضم٤مء ُم٤م نأو ،ًمّمٗم٤مشمف وٓ ًمذاشمف شمِمٌٞمف ٓ ٦مصٗم سم٠مٟمف

 صٗم٤مت سمخالف اًم٘مديؿ صٗم٤مت ذإ ،احل٘مٞم٘مل كاعمٕمٜم ذم سمٞمٜمٝمام سمف٤مشمِم ٓ ُمـ ،واعمخٚمقق

 .ًمٚمٗمظ اًمٚمٗمظ ُمقاوم٘م٦م إٓ ظمٚم٘مف صٗم٤متو صٗم٤مشمف سملم وًمٞمس ،احلدي٨م
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 .٤موذهًٌ  اوطمريرً  وُم٤مءً  وقمًالً  ٤موًمٌٜمً  حلاًم  اجلٜم٦م ذم أن أظمؼم ىمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 (1).(إؾمامء إٓ أظمرة ذم مم٤م اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٞمس :)قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل

 ذم اشمٗم٤مىمٝمام ُمع ،اعمقضمقدات هذه ُمثؾ ًمٞم٧ًم اًمٗم٤مٟمٞم٦م قىم٤متاعمخٚم هذه يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 اعمخٚمقق ُمٌٞمٜم٤مت ُمـ خلٚم٘مف سمٞمٜمف ُم٤م وأقمغم ،اقمٚمقً  أقمٔمؿ وقمال ضمؾ وم٤مخل٤مًمؼ ،إؾمامء

 .إؾمامء اشمٗم٘م٧م وإن ،ًمٚمخ٤مًمؼ

 ،رطمٞماًم  ٤مرؤوومً  ٤مُمٚمٙمً  اسمّمػمً  ٤مؾمٛمٞمٕمً  قمٚمٞماًم  ٤مطمٞمً  ٟمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف اهلل ؾمٛمك وم٘مد ٤موأيًْم 

 ٤مرؤوومً  وسمٕمْمٝم٤م ،سمّمػمً  ٤مؾمٛمٞمٕمً  وسمٕمْمٝم٤م ،قمٚمٞماًم  وسمٕمْمٝم٤م ،٤مطمٞمً  خمٚمقىم٤مشمف سمٕمض وؾمٛمك

 اًمٌّمػم وٓ يم٤مًمًٛمٞمع، اًمًٛمٞمع وٓ ،يم٤مًمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ وٓ ،ليم٤محل لاحل وًمٞمس ،رطمٞماًم 

 .اًمرطمٞمؿ يم٤مًمرؤوف اًمرطمٞمؿ اًمرؤوف وٓ ،يم٤مًمٌّمػم

 [.255اًمٌ٘مرة:]﴾اْفَؼقهقمُ  اَلله  ُهقَ  إَِّٓ  إَِففَ  َٓ  اهللُ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل

ِرُج ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ـَ  اَللَّ  َوَُّتْ ًِ  ِم ِرُج  ادَقِّ ًَ  َوَُّتْ ـَ  ادَقِّ  ﴾اَللِّ  ِم

 [.27قمٛمران: آل]

فُ ﴿ وىم٤مل:  [.83يقؾمػ:]﴾اَلؽِقؿُ  اْفَعؾِقؿُ  ُهقَ  إِكَّ

وهُ ﴿ وىم٤مل: ُ  [.28اًمذاري٤مت:]﴾َظؾِقؿٍ  بُِغاَلمٍ  َوَبؼَّ

ونَ  اهللَ إِنَّ ﴿ وىم٤مل:  [.58اًمٜم٤ًمء:]﴾َبِصًرا َشِؿقًعو ـَ

                        
 ذم وهٜم٤مد (1/66) شاًمتٗمًػم» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ  ،(1/393) ششمٗمًػمه» ذم اًمٓمؼمي رواه، صحٞمح(1)

 فمٌٞم٤من أيب قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ (1/160) شاجلٜم٦م صٗم٦م» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ  ،(8و 3) رىمؿ شاًمزهد»

 .أظمرة سمدل: اجلٜم٦م سمٚمٗمظ: ًمٙمـ ُمقىمقوًم٤م.  ،قم٤ٌمس اسمـ قمـ
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وإِ ﴿ وىم٤مل: ـْ  اإِلكَسونَ  َخَؾْؼـَو كَّ  ﴾َبِصًرا َشِؿقًعو َؾَجَعْؾـَوهُ  َكْبَتؾِقفِ  َأْمَشوٍج  ُكْطَػيٍ  ِم

 .[2اإلٟم٤ًمن:]

 [.65احل٩م:]﴾َرِحقؿٌ  َفَرُءوٌف  بِوفـَّوسِ  اهللَ إِنَّ  ﴿ وىم٤مل:

ؿْ  َفَؼْد ﴿ وىم٤مل: ـُ ـْ  َرُشقٌل  َجوَء  َظَؾْقُؽؿْ  َحِريٌص  َظـِتهؿْ  َمو َظَؾْقفِ  َظِزيزٌ  َأكُػِسُؽؿْ  ِم

 .[128:]اًمتقسم٦م﴾َرِحقؿٌ  َرُءوٌف  ْمِمـِغَ ودُ بِ 

 اهلل يمت٤مب وهذا ،آؾمؿ اشمٗم٤مق ذم إٓ ُمِم٤مهب٦م خٚمققواعم اخل٤مًمؼ صٗم٦م سملم وًمٞمس

 اًمّمح٤مسم٦م يمالم وهذا ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وهذه ،آظمره إمم أوًمف ُمـ

  :فم٤مهر أو ٟمص هق سمام ذًمؽ دل ىمد ،إئٛم٦م وؾم٤مئر واًمت٤مسمٕملم

 ُمـ سم٤مئـ ،قمرؿمف قمغم اؾمتقى اًمًٛمقات ومقق ،اًمٕمرش قومق ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن ذم

 ٓ طمٗمٞمظ يٌخؾ، ٓ (1)ضمقاد ،جيٝمؾ ٓ قمٚمٞمؿ ارشمٞم٤مب، ٓ سمّمػم ؽ،ؿم ٓ ؾمٛمٞمع ظمٚم٘مف،

                        
 :مج٤مقم٦م قمـ ضم٤مء  وىمد وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل يث٧ٌم مل شاجلقاد» اؾمؿ (1)

 5/154) أمحد هروا ش.ُم٤مضمد ضمقاد سم٠مين ذًمؽ» وضمؾ: قمز اهلل ىم٤مل  ،ُمرومققًم٤م ذر أيب طمدي٨م -1

  ،(905) شاًمزهد» ذم وهٜم٤مد  ،(4257سمرىمؿ) ُم٤مضمف اسمـو  ،(2495) رىمؿ اًمؽمُمذي  ،(177و

 طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ـمريؼ ُمـ (112) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء»و  ،(5/406) شاًمِمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل

 ومذيمره.  ،ذر أيب قمـ همٜمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ

 سمـ مح٤مد رواه وأسمقزرقم٦م: أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مل (2/104) شاًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمره  ،وٕمٞمػ وؿمٝمر

   اهـ ذاك(. يدومع هذا ومٙم٤من )ىم٤مل: ىمقًمف: شمٌٞمع قمـ طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر قمـ زيد سمـ قمكم قمـ ؾمٚمٛم٦م

  .وٕمٞمػ ضمدقم٤من اسمـ هق زيد سمـ وقمكم   ،احلٛمػمي هق وشمٌٞمع

  ذر، أيب قمـ اخلقٓين إدريس أيب ـمريؼ ُمـ (2577) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم احلدي٨م وأيًْم٤م 

 اًمٚمٗمظ. هذا يمرذ سمدون

 أيب سمـ ٟمقح قمّمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ (5/128129) شاحلٚمٞم٦م» ذم أسمقٟمٕمٞمؿ رواه قم٤ٌمس، اسمـ طمدي٨م-2

 سمف.  ،ُمرومققًم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ يمري٥م قمـ ُمٍمف سمـ ـمٚمح٦م قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج قمـ ُمريؿ

 وو٤مع. يمذاب :وٟمقح
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 ويْمحؽ، ،ويٜمٔمر ،ويًٌط ،يتٙمٚمؿ يٚمٝمق، وٓ يٖمٗمؾ ٓ ىمري٥م ،يًٝمق وٓ يٜمًك

 ويٕمٓمل، ،ٖمٗمروي ويٕمٗمق، ويرطمؿ، ويًخط، ويٌٖمض، ويٙمره، وحي٥م، ويٗمرح،

 .يم٤مٟمقا أيٜمام ُمٕمٝمؿ وهق ،ؿم٤مء يمٞمػ اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم ًمٞمٚم٦م يمؾ ويٜمزل ،ويٛمٜمع

ـَ  َمَعُفؿْ  ُهقَ ﴿ أي٦م هذه ُمٕمٜمك قمـ ؾمئؾ عم٤م مح٤مد سمـ ٞمؿٟمٕم ىم٤مل  َمو َأْي

وُكقا  خمتٚمط أٟمف ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس (1)،سمٕمٚمٛمف ظم٤مومٞم٦م قمٚمٞمف خيٗمك ٓ أٟمف :ُمٕمٜم٤مه٤م :[7:احلديد]﴾ـَ

 ،وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ قمٚمٞمف أمجع ُم٤م الفظم وهق ،اًمٚمٖم٦م فشمقضمٌ ٓ هذا وم٢من ،سم٤مخلٚمؼ

 .اخلٚمؼ قمٚمٞمف اهلل ومٓمر ُم٤م وظمالف

                                                        
 ذيمره صمؿ .سمف  ،اعمًٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد ُمراؾمٞمؾ ُمـ (2799) سمرىمؿ اًمؽمُمذي قمٜمد ، ؾمٕمد طمدي٨م ُمـ -3

 ُمثٚمف.  ،ُمرومققًم٤م وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـ

 .شاًمتٝمذي٥م» ذم يمام  ،احلدي٨م هذا قمٚمٞمف وأٟمٙمر  ،ُمؽموك إي٤مس: اسمـ أو  ،إًمٞم٤مس سمـ ظم٤مًمد ؾمٜمده وذم

 ؾمٕمد. قمـ (2/16) شاًمٙمٜمك» ذم اًمدوٓيب ورواه -4

 ضمًدا. وٕمٞمػ حمٛمد: سمـ ه٤مرون أسمقاًمٓمٞم٥م ؾمٜمده وذم

 (.2790) رىمؿ شُمًٜمده» ذم يٕمغم أسمق رواه  ،ٟمسأ طمدي٨م ُمـ ضمًدا وٕمٞمػ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م -5

 ًملم. قمٌداًمٕمزيز: سمـ وؾمقيد  ،ُمؽموك اًمِم٤مُمل: إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ؾمٜمده وذم

 شإظمالق ُمٙم٤مرم» ذم واخلرائٓمل  ،(828) شاًمزهد» ذم هٜم٤مد رواه  ، قمٌٞمداهلل سمـ ـمٚمح٦م ُمرؾمؾ -6

 إن» :الً ُمرؾم  ،يمريز ـسم قمٌٞمداهلل سمـ ـمٚمح٦م قمـ ؾمحٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ أرـم٠مة سمـ طمج٤مج قمـ (55ص)

 ش.اجلقد حي٥م  ،ضمقاد اهلل

 وُمدًمس. وٕمٞمػ وطمج٤مج:  ،صم٘م٦م شم٤مسمٕمل: وـمٚمح٦م

 هلل. اجلقاد اؾمؿ يث٧ٌم ومل  ،وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م 

 ىم٤مل: اًمرُم٤مدي طمدصمٜم٤م اًمٕمٓم٤مر: خمٚمد سمـ حمٛمد ىم٤مل (:126ص) شاًمٕمٚمق» ذم اًمذهٌل ىم٤مل، صحٞمح(1)

 ومذيمره. ُٙمؿْ َُمٕمَ  َوُهقَ  شمٕم٤ممم: اهلل ىمقل قمـ مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ ؾم٠مًم٧م

 (.184ص) شاًمٕمٚمق خمتٍم» ذم إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده وصحح  ،صحٞمح وؾمٜمده

 وٕمٞمػ اعمروزي: اهلل أسمققمٌد اخلزاقمل احل٤مرث سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ هق  ،مح٤مد سمـ وٟمٕمٞمؿ

 .228 ؾمٜم٦م ُم٤مت  ،اًمّمحٞمح قمغم احلدي٨م
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 ُمع وهق اًمًامء، ذم ُمقوقع وهق خمٚمقىم٤مشمف، أصٖمر ُمـ اهلل، آي٤مت ُمـ آي٦م اًم٘مٛمر سمؾ

 ،قمٚمٞمٝمؿ ُمٝمٞمٛمـ ،ظمٚم٘مف قمغم رىمٞم٥م ،اًمٕمرش ومقق ؾمٌح٤مٟمف ومٝمق ،يم٤من أيٜمام واعم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر

 .وُمٓمٚمع

وُح  اَلئَِؽيُ ادَ  َتْعُرُج  .َعوِرِج ادَ  ِذي﴿ :أٟمف وأظمؼم  .[34:اعمٕم٤مرج]﴾إَِفْقفِ  َوافره

 .[18:إٟمٕم٤مم]﴾ِظَبوِدهِ  َؾْقَق  َؼوِهرُ اف َوُهقَ ﴿ :وأٟمف

 إمم حيت٤مج ٓ طم٘مٞم٘متف قمغم طمؼ اعمٕمٜمك وهذا ،ومقىمٝمؿ ُمـ خي٤مومقٟمف اعمالئٙم٦م وأن

 .اًمٙم٤مذسم٦م اًمٔمٜمقن قمـ يّم٤من وًمٙمـ ،حتريػ

 .[186:٘مرةاًمٌ]﴾َؿِريٌى  َؾنِنِّ ﴿ :وىم٤مل

ـُ  َكْػُسفُ  بِفِ  ُتَقْشِقُس  َمو َوَكْعَؾؿُ ﴿ وىم٤مل: ـْ  إَِفْقفِ  َأْؿَرُب  َوَكْح  ﴾اْفَقِريدِ  َحْبؾِ  ِم

 .[16:ق]

 ظـؼ مـ أحدـؿ إػ أؿرب تدظقن افذي إن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىم٤مل

 (1)ش.راحؾتف

ـْ  َيُؽقنُ  َمو﴿ :وىم٤مل  َشوِدُشُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  مَخَْسيٍ  َوَٓ  َرابُِعُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  َثاَلَثيٍ  َكْجَقى ِم

ـْ  َأْدَكك َوَٓ  َثرَ  َوَٓ  َذفَِؽ  ِم ـْ ـَ  َمَعُفؿْ  ُهقَ  إَِّٓ  َأ وُكقا َمو َأْي  .[7:اعمج٤مدًم٦م]﴾ـَ

 ُمـ ذيمر ُم٤م يٜم٤مذم ٓ ،ُمٕمٞمتف و ىمرسمف قمغم اًمداًم٦م إدًم٦م ُمـ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ُم٤م ومٙمؾ

 .قمٚمقه ذم ي٥موىمر دٟمقه، ذم قمكم   ؾمٌح٤مٟمف وم٢مٟمف ىمٞمتف،وومق قمٚمقه

 ،شاًمرضمٞمح آٟمت٘م٤مد» ذم سمٕمْمٝم٤م وذيمرٟم٤م ،اضمدً  يمثػمة ذًمؽ ذم اًمقاردة طم٤مدي٨موإ

 .٤ممجٞمٕمً  شاًمًٜمـ»و شاًمّمح٤مح» وذم

                        
 قمٜمؼ ُمـ أطمديمؿ إمم أىمرب شمدقمقٟمف اًمذي» سمٚمٗمظ:  ،46-(2704سمرىمؿ) شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه (1)

 .44-(1704) سمرىمؿ وُمًٚمؿ.(4202) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ذم .وأصٚمفشأطمديمؿ راطمٚم٦م
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 آظمر وذم ،اًمقداع طمج٦م ذم جم٤مُمٕمف أقمٔمؿ ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أؿم٤مر وىمد

 (1).شاصفد افؾفؿ» :سم٢مصٌٕمف :ي٘مقل ،اًمًامء إمم قمٛمره

 قمٚمقه قمغم ًم٦مدٓ أقمٔمؿ وومٞمٝم٤م ،ُمتقاشمرة وهل ،ٕمراجاعم ىمّم٦م شاًمّمحٞمحلم» وذم

  .ؾمٛمقات ؾمٌع ومقق شمٕم٤ممم

 .سمدقم٦م ؟ٟمزل ويمٞمػ ؟اؾمتقى يمٞمػ :اًم٤ًمئؾ وؾم١مال

 ُمٕمؽموم٦م ،وإؾمالُمٝم٤م ضم٤مهٚمٞمتٝم٤م ذم وقمجٛمٝمؿ، قمرهبؿ إُمؿ ٧مُم٤مزاًم :ىمتٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مل

 .اًمًامء ذم اهلل سم٠من

  :ُمٜمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت اًم٤ٌمب هذا ذم ًمٕمٚمامءا ُمـ ـم٤مئٗم٦م مجع وىمد 

 ويمت٤مب ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ شاًمٜمزول» ويمت٤مب ،ًمٚمذهٌل شاًمٕمٚمق» يمت٤مب

 سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ رؾم٤مًم٦م»و ،شىمداُم٦م اسمـ قم٘مٞمدة»و ،ًمف شاًمٜمقٟمٞم٦م»و ،اًم٘مٞمؿ ٓسمـ شآؾمتقاء»

 إضمراء رؾم٤مًم٦م»و ،شاعمٙمل صمؿ ،آسم٤مدي اإلًمف وم٤مظمر حمٛمد اًمِمٞمخ رؾم٤مًم٦م»و ،شاحل٤مزُمل ٟم٤مس

 ًمف شآطمتقاء»و ،اًمٗم٘مػم ًمٚمٕمٌد شاًمرضمٞمح ٤مدآٟمت٘م»و ،ًمٚمِمقيم٤مين شفم٤مهره٤م قمغم اًمّمٗم٤مت

 .ذًمؽ همػم إمم ،قمٜمف اهلل قمٗم٤م

 أطمد قمـ وٓ ،َوؾَمٚم ؿَ  آًمِفِ  َوقَمغَم  قَمَٚمْٞمفِ  اهلل َصغم   رؾمقًمف ؾمٜم٦م وٓ اهلل يمت٤مب ذم وًمٞمس

 واطمد طمرف اًمديـ، أئٛم٦م قمـ وٓ اًمت٤مسمٕملم، ُمـ وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ٓ اًمًٚمػ، ُمـ

 ذًمؽ. خي٤مًمػ

                        
 اهلل صغم اهلل رؾمقل أن وومٞمف: (1218) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه  ،احل٩م ذم اعمِمٝمقر ضم٤مسمر طمدي٨م ذم هذا (1)

 يمت٤مب سمف: اقمتّمٛمتؿ إن سمٕمده شمْمٚمقا ًمـ ُم٤م ومٞمٙمؿ شمريم٧م وىمد» وم٘م٤مل: ظمٓمٌٝمؿ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف

 وم٘م٤مل وٟمّمح٧م.  ،وأدي٧م  ،سمٚمٖم٧م ىمد أٟمؽ ٟمِمٝمد ىم٤مًمقا: شىم٤مئٚمقن؟ أٟمتؿ ومام  ،قمٜمل شم٠ًمًمقن وأٟمتؿ  ،اهلل

 ُمرات. صمالث شاؿمٝمد اًمٚمٝمؿ» اًمٜم٤مس: إمم ويٜمٙمتٝم٤م اًمًامء إمم يرومٕمٝم٤م اًم٤ًٌمسم٦م سم٢مصٌٕمف
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 يمؾ ذم ٟمفإ أو اًمٕمرش، قمغم ًمٞمس ٟمفإ :أو ،اًمًامء ذم ًمٞمس اهلل نإ :ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ملو

 يتج٤موز ٓ ٟمفإ أو ،ُمٜمٗمّمؾ وٓ سمف، ُمتّمؾ وٓ ظم٤مرضمف، وٓ اًمٕم٤ممل داظمؾ ٓ ٟمفإ أو ،ُمٙم٤من

  .هذا وٟمحق سم٤مٕص٤مسمع، إًمٞمف احلًٞم٦م اإلؿم٤مرة

 شمٕم٤ممم اهلل أراد ُم٤م يدرى وٓ ُمٕمٜم٤مه٤م، يٕم٘مؾ ٓ اًمّمٗم٤مت ٟمّمقص أن فمـ وُمـ

 هل وإٟمام ،ووالل يمٗمر فم٤مهره٤م واقمت٘م٤مد ،واًمتٛمثٞمؾ اًمتِمٌٞمف وفم٤مهره٤م ُمٜمٝم٤م، ورؾمقًمف

 ﴾ال﴿ سمٛمٜمزًم٦م هن٤مأو اهلل، إٓ يٕمٚمٛمف ٓ ٤موشمقضمٞمٝمً  شم٠مويالً  هل٤م وإن ،هل٤م ُمٕم٤مين ٓ أًمٗم٤مظ

 .﴾ـفقعص﴿و

 َوإَْرُض ﴿ :ىمقًمف طم٘مٞم٘م٦م يٕمرومقن يٙمقٟمقا ومل اًمًٚمػ، ـمري٘م٦م هذه أن وفمـ

ًُ  دَِو َتْسُجَد  َأنْ  َمـََعَؽ  َمو﴿ :وىمقًمف ،[67:اًمزُمر]﴾يِ ِؼَقومَ اف َيْقمَ  َؿْبَضُتفُ  مَجِقًعو  َخَؾْؼ

َْحَ ﴿  :وىمقًمف ،[75]ص:﴾بَِقَديَّ   .ذًمؽ وٟمحق ،[5]ـمف:﴾اْشَتَقى َعْرشِ اف َظَذ  ـُ افرَّ

 شمْمٛمـ وىمد ،اهلدى قمـ وأوٚمٝمؿ ،اًمًٚمػ سمٕم٘مٞمدة اًمٜم٤مس أضمٝمؾ ُمـ اًمٔم٤من   ومٝمذا

 ،اًمّمح٤مسم٦م وؾم٤مئر ،وإٟمّم٤مر ضمريـاعمٝم٤م ُمـ إوًملم اًم٤ًمسم٘ملم اؾمتجٝم٤مل اًمٔمـ هذا

 .٤مؾمٜمٜمً  وأشمٌٕمٝمؿ قمٛماًل، وأطمًٜمٝمؿ ،ومٝماًم  وأوم٘مٝمٝمؿ ،قمٚماًم  إُم٦م أقمٚمؿ يم٤مٟمقا اًمذيـ ٤ٌمرويم

 يٕمٚمؿ وٓ سمذًمؽ يتٙمٚمؿ يم٤من وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل أن :اًمٔمـ هذا وٓزم

  ُمٜمٝم٤م. سم٤مهلل ٟمٕمقذ ،ىمٌٞمح٦م وضم٤ًمرة ،قمٔمٞمؿ ظمٓم٠م وهق ُمٕمٜم٤مه،
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 [هلل افقديـ إثبوت ]دمؾصؾ

 شاًمٞمد» ًمٗمظ أن :وم٤مقمٚمؿ [،10اًمٗمتح:﴾]َأْيِدُّيِؿْ  َؾْقَق  اهللِ َيُد ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وأُم٤م

  :أٟمقاع صمالصم٦م قمغم اًم٘مرآن ذم ضم٤مء

 .[1:اعمٚمؽ﴾]ْؾُؽ ادُ  بَِقِدهِ ﴿ ويم٘مقًمف: ،أي٦م يمٝمذه ،ُمٗمردة 

ًُ  دَِو ﴿ :وىمقًمف ،[64:اعم٤مئدة﴾]َمْبُسقَضَتونِ  َيَداهُ  َبْؾ ﴿ يم٘مقًمف: ،وُمثٜمك   َخَؾْؼ

 .[75]ص:﴾بَِقَديَّ 

ًْ ﴿ :يم٘مقًمف ،وجمٛمقع   .[71﴾]يس:َأْيِديـَو َظِؿَؾ

 اًمٗمٕمؾ وقمدى ،ومراداإل سمْمٛمػم ٟمٗمًف إمم اًمٗمٕمؾ أو٤مف :ُمثٜم٤مة اًمٞمد ذيمر ومحٞم٨م

 سم٤مذه٤م ومٝمق ،سم٤مًم٤ٌمء قمدي صمؿ ،اًمٗمٕمؾ إًمٞمف أوٞمػ إذا وأُم٤م .اعمج٤مز حيتٛمؾ ومال ،سم٤مًم٤ٌمء

 آدم خؾؼ :ثالثي إٓ بقده اهلل ؾؼخي ل» :اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل ىم٤مل ذاوهل ،سمٞمده

  ،(1)شبقده افتقراة وـتى ،بقده افػردوس جـي وؽرس ،بقده

 (2).٤مُمرومققمً  ذًمؽ وروي

                        
 سمـ قمٌداهلل قمـ رأيتف وىمد  اًمٕم٤مص، سمـ ورِ ٛمْ قمَ  سمـ قمٌداهلل قمـ أره مل،و قُمَٛمر اسمـ قمغم ُمقىمقوًم٤م صحٞمح(1)

 ذم وأضمري  (،472-1/261) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل رواه اخلٓم٤مب. سمـ قمٛمر

  (،213رىمؿ) (579-2/578) شاًمٕمٔمٛم٦م» يمت٤مب ذم وأسمقاًمِمٞمخ  (،756) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م»

 ذم واحل٤ميمؿ  (،730-729)سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل

 ُمٝمران سمـ قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ (.693رىمؿ) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم ٘ملواًمٌٞمٝم  (،2/319) شاعمًتدرك»

  قمدن، وضمٜم٦م  واًم٘مٚمؿ،  اًمٕمرش، سمٞمده: أؿمٞم٤مء أرسمٕم٦م اهلل ظمٚمؼ ىم٤مل: قمٛمر اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ اعمٙمت٥م

 صحٞمح. ُمقىمقف وهق اًمدارُمل. قمٜمد شضمٜم٦م» ًمٗمٔم٦م: ومٙم٤من.وؾم٘مٓم٧م يمـ اخلٚمؼ: ًم٤ًمئر ىم٤مل صمؿ  وآدم،

 سمرىمؿ شاًمّمٗم٤مت» ذم واًمدارىمٓمٜمل  ،(1017) رىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» ذم أسمقاًمِمٞمخ رواه، سمِمقاهده صحٞمح(2)

 قمـ احل٤مرث سمـ قمٌداهلل سمـ قمقن ـمريؼ ُمـ (692) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(28)
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 ٞمٚم٦مومْم ٔدم يم٤مٟم٧م وٓ ،سمذًمؽ اظمتّم٤مص هل٤م يٙمـ مل ،اًم٘مدرة هل اًمٞمد يم٤مٟم٧م ومٚمق

 أهؾ أن وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ صح وىمد .سم٤مًم٘مدرة ظمٚمؼ مم٤م ؿمئ قمغم سمذًمؽ

 فؽ وأشجد ،(1)روحف مـ ؾقؽ وكػخ ،بقده اهلل خؾؼؽ» :ومٞم٘مقًمقن آدم شمقني٠م اعمقىمػ

 (2)ش.صئ ـؾ أشمء وظؾؿؽ ،مالئؽتف

                                                        
 قمز اهلل ظمٚمؼ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: أسمٞمف قمـ اهلل( قمٌد )وهق أظمٞمف

اَلْمُ  قَمَٚمٞمفِ  آدم ظمٚمؼ سمٞمده: أؿمٞم٤مء صمالصم٦م وضمؾ  ً  .شسمٞمده اًمٗمردوس وهمرس  ،سمٞمده اًمتقراة ويمت٥م  ،سمٞمده اًم

 ُمرؾمؾ. هذا اًمٌٞمٝم٘مل: ىم٤مل صم٘م٦م. شم٤مسمٕمل احل٤مرث: سمـ ومٕمٌداهلل  ،ُمرؾمؾ وهق

 اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة قمـ (189) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ومٗمل  ؿمقاهد، ًمٗم٘مراشمف ًمٙمـ

 يمراُمتٝمؿ همرؾم٧م  ،أردت اًمذيـ أوًمئؽ ي٘مقل: وضمؾ قمز اهلل أن .». :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

 ُمٜمزًم٦م؟. اجلٜم٦م أهؾ أقمغم ُمـ ًم١ًمال: ضمقاب ذم شسمٞمدي

 13-(2652-سمرىمؿ 4/2043) وُمًٚمؿ  (،6614سمرىمؿ) شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم  اًمتقراة ويمت٤مسم٦م

 قمٜمف. اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 ش.سمٞمده اهلل ظمٚم٘مؽ» ىمقًمف: وطمده قمٜمده ويمذا  وطمده، ُمًٚمؿ قمٜمد شسمٞمده» ىمقًمف:

٧ُم  سم٘مقًمف: واؾمتٜمٓم٘مٝم٤م  ،ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل  ،شمٕم٤ممم اهلل خمٚمقىم٤مت ُمـ ظمٚمؼ وهل اًمراء: سمْمؿ اًمُروح (1) ًْ  َأًَم

ُٙمؿْ   شروطمف ُمـ ومٞمؽ وٟمٗمخ» ىمقًمف: أي اًم٘مرآن ُمـ هذا وُمّمداق  ،[172:]إقمرافسَمغَم  ىَم٤مًُمقا سمَِرسمِّ

ْيُتفُ  وَم٢مَِذا شمٕم٤ممم: ىمقًمف ـْ  ومِٞمفِ  َوَٟمَٗمْخ٧ُم  ؾَمق   .[29]احلجر:ُروطِمل ُِم

 قمز إًمٞمف وإو٤مومتٝم٤م  ،شمٕم٤ممم اهلل صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م ٕهن٤م قمٜمده: اًمتل إرواح ُمـ أي روطمف: ُمـ وُمٕمٜمك

 شمٕم٤ممم: يم٘مقًمف وهذا اهلل. وسمٞم٧م  ،اهلل يمٜم٤مىم٦م  ،شمنميػ إو٤موم٦م وهل  ،ظم٤مًم٘مف إمم خمٚمقق إو٤موم٦م ُمـ وضمؾ

رَ  اَمَواِت  ذِم  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  َوؾَمخ   ً  وُمـ  ،ظمٚم٘مف ُمـ :أي  ،[13اجل٤مصمٞم٦م:] ُِمٜمْفُ  ٤ممَجِٞمٕمً  إَْرضِ  ذِم  َوَُم٤م اًم

 .ايمٌػمً  اقمٚمقً  ذًمؽ قمـ اهلل شمٕم٤ممم  ،اهلل ُمـ ٤مسمٕمًْم  أو اضمزءً  إؿمٞم٤مء هذه أن ٓ .قمٜمده

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: أٟمس قمـ (193) وُمًٚمؿ  ،(6565) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 ُمـ يرحيٜم٤م طمتك رسمٜم٤م قمغم اؾمتِمٗمٕمٜم٤م ًمق ٞم٘مقًمقن:وم  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس اهلل جيٛمع» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

 اعمالئٙم٦م وأُمر  ،روطمف ُمـ ومٞمؽ وٟمٗمخ  ،سمٞمده اهلل ظمٚم٘مؽ اًمذي أٟم٧م ومٞم٘مقًمقن:  ،آدم ومٞم٠مشمقن  ،ُمٙم٤مٟمٜم٤م

 .شًمؽ ومًجدوا

 أٟمس. قمـ ُمًٚمؿ يذيمره٤م ومل ش.رء يمؾ أؾمامء وقمٚمٛمؽ» ومٞمف: وزاد (4476) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه 

 قمٚمٛمؽو» قمٜمدمه٤م: وًمٞمس هريرة. أيب قمـ (194) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(3340) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه 

 .شرء ًمٙمؾ شمٌٞم٤مًٟم٤م إًمقاح وأقمٓم٤مك» :شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ًمٙمـ .شرء يمؾ أؾمامء
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 :ًمف عمح٤مضمتف عمقؾمك آدم ىم٤مل ويمذًمؽ .ظمّم٤مئص يمٚمٝم٤م ،أؿمٞم٤مء أرسمٕم٦م ومذيمر

 (1).شبقده إفقاح فؽ وخط ،بؽالمف اهلل اصطػوك»

 (2)ش.بقده افتقراة فؽ ـتى» آظمر: ًمٗمظ وذم

 اتوافسم اهلل يؼبض» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ شًمّمحٞمحا» ذم صم٧ٌم وىمد

 (3)ش.إخرى بقده وإرض ،بقده

                                                        
 أقم٤مذٟم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م. يقم اعمحنم قمرص٤مت ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل جيٛمٕمٝمؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس هؿ :اعمقىمػ وأهؾ 

 اًمٞمقم. ذًمؽ أهقال ُمـ اهلل

 أٟم٧م :آدم ًمف وم٘م٤مل ..» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :هريرة أيب حلدي٨م (1)

 سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(6614) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه ش.سمٞمده ًمؽ وظمط  ،سمٙمالُمف اهلل اصٗمٓم٤مك  ،ُمقؾمك

 ٤م.ُمرومققمً  هريرة أيب قمـ (2652)

 قمٛمرو. اسمـ قمـ اعمقىمقف هذا أضمد ومل 

 ذيمر سمدون ٤مُمرومققمً   ،هريرة أيب قمـ (2652) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(6614) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 إًمقاح.

  ،(754و 753) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري رواه ،اًمتقراة هق اخلط ُمع وم٤مًمذي :سم٤معمٕمٜمك ذيمره وًمٕمٚمف

 اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ (693) شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل

 .احلدي٨م ومذيمر  ،قمٜمف

  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ (4732) سمرىمؿ داود أسمق واهر احلدي٨م ، صحٞمح(3)

 ي٘مقل: صمؿ  ،اًمٞمٛمٜمك سمٞمده ي٠مظمذهـ صمؿ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمًاموات شمٕم٤ممم اهلل يٓمقي» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف

 سمٞمده اًمٕمالء: اسمـ ىم٤مل ي٠مظمذهـ صمؿ إرولم يٓمقي صمؿ اعمتٙمؼمون؟ أيـ اجل٤ٌمرون؟ أيـ  ،اعمٚمؽ أن

 .شرىإظم

  .شسمِمامًمف إرض يٓمقي صمؿ» ومٞمف: ًمٙمـ  ،قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ (2788) سمرىمؿ ُمًٚمؿ ورواه

 أسمٞمف. قمـ ؾم٤ممل قمـ محزة سمـ قمٛمر قمـ أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ ُمـ روي٤مه ويمالمه٤م

  ُمٜمٙمرة. سمؾ  ،محزة سمـ قمٛمر هب٤م ؿمذ  ،ؿم٤مذة شمٕمتؼم شسمِمامًمف» ومٚمٗمٔم٦م وٕمٞمػ. محزة: سمـ وقمٛمر

 ُمًٚمؿ قمٜمد ُم٘مًؿ سمـ وقمٌٞمداهلل  ،(7412) سمرىمؿ ياًمٌخ٤مر قمٜمد ٟم٤مومع احلدي٨م روى وم٘مد

 سمدوهن٤م. (4/2148-2149)
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 قمـ محزة سمـ قمٛمر سمف شمٗمرد  ،ومٞمف اًمِمامل وذيمر (:2/139) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل 

  اًمِمامل. ومٞمف يذيمر مل  ،قمٛمر اسمـ قمـ ُم٘مًؿ سمـ وقمٌٞمداهلل ٟم٤مومع احلدي٨م هذا روى وىمد  ،ؾم٤ممل

 أطمد ومٞمف يذيمر ومٚمؿ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ  ،وهمػمه قمٜمف اهلل ريض أسمقهريرة ورواه

 اًمِمامل. ُمٜمٝمؿ

 ضمٕمٗمر سم٠مطمدمه٤م شمٗمرد سمٛمرة. وٕمٞمػ أٟمف إٓ  ،اًم٘مّم٦م هذه همػم ُمـ آظمر طمدي٨م ذم اًمِمامل ذيمر وروى

 ُمؽمويم٤من. ومه٤م  ،اًمرىم٤مر يزيد وسم٤مٔظمر  ،اًمزسمػم سمـا

 يديف يمٚمتل ؾمٛمك أٟمف وؾمٚمؿ آًمف وقمغم فقمٚمٞم  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ وصحٞمح ذًمؽ؟ يّمح ويمٞمػ

 اهـ يٛمٞمٜم٤ًم.

 وهذا ،(2787) وُمًٚمؿ  ،(6519 )سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م :ىمٚم٧م

 يقم إرض وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٘مٌض» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل  ،ًمٗمٔمف

 .؟إرض ُمٚمقك أيـ  ،اعمٚمؽ أٟم٤م ي٘مقل: صمؿ  ،سمٞمٛمٞمٜمف اًمًامء ويٓمقي  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

 إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ سمتح٘مٞمؼ (203) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ ومرواه٤م  ،اًمرىم٤مر يزيد ـمريؼ وأُم٤م 

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم رؾمقل قمـ قمٜمف اهلل ريض إؿمٕمري ُمقؾمك أيب قمـ وهمػمه  ، اهلل رمحف

  ويمؾ  ،سمٞمٛمٞمٜمف ـمٞم٥م يمؾ ومقىمع  ،ىمٌْمتلم سمٙمٗمف ىمٌض اًمًالم قمٚمٞمف آدم ظمٚمؼ يقم شمٕم٤ممم اهلل إن» ىم٤مل:

 احلدي٨م. شسمِمامًمف ظمٌٞم٨م

 اعمًٞم٥م: سمـ روح أيًْم٤م وومٞمف  ،ُمؽموك اًمٌٞمٝم٘مل: ىم٤مل يمام  ،اًمرىم٤مر يزيد ؾمٜمده ذم  ،ضمًدا وٕمٞمػ وهق

 وٕمٞمػ.

 وسمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(7411) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري روى يمام  ،إدًم٦م ذم اًمث٤مسم٧م هق شإظمرى سمٞمده» وم٘مقًمف: 

 يد» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب ـقم 37 – (993)

 اًمًٛمقات اهلل ظمٚمؼ ُمٜمذ أٟمٗمؼ ُم٤م أرأيتؿ» وىم٤مل:  ،شواًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ٤مءؾمح ٟمٗم٘م٦م يٖمٞمْمٝم٤م ٓ  ،ُمألى اهلل

 خيٗمض اعمٞمزان إظمرى وسمٞمده  ،اعم٤مء قمغم قمرؿمف» وىم٤مل:  ،شيده ذم ُم٤م يٖمض مل وم٢مٟمف  ،وإرض

 اًمٌخ٤مري. ًمٗمظ وهذا  ،شرومعوي

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ (1827) سمرىمؿ ُمًٚمؿ وقمٜمد 

 اًمذيـ  ،يٛملم يديف ويمٚمت٤م  ،اًمرمحـ يٛملم قمـ  ،ٟمقر ُمـ ُمٜم٤مسمر قمغم اهلل قمٜمد اعم٘مًٓملم إن» :وؾمٚمؿ

 .شوًمقا وُم٤م ٝمؿٞموأهٚم طمٙمٛمٝمؿ ذم يٕمدًمقن

 قَمَٚمٞمفِ  آدم وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ» وًمٗمٔمف:  ،اًمِمامل إصم٤ٌمت قمغم سمف دلاؾمتُ  اًمذي اًمدرداء أيب طمدي٨م وأُم٤م 

اَلْمُ   ً  إمم يٛمٞمٜمف: ذم ًمٚمذي وم٘م٤مل  ،احلٛمؿ يم٠مهنؿ  ،ذريتف وم٠مظمرج  ،اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف وميب  ،ظمٚم٘مف طملم اًم

 .شأسم٤مزم وٓ اًمٜم٤مر إمم ي٤ًمره: ذم ًمٚمذي وىم٤مل  ،أسم٤مزم وٓ اجلٜم٦م
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 :ي٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل اخلٓم٤مب قمٛمرسمـ وقمـ

 إػ همٓء خؾؼً ؾؼول: مـف، ذريي ؾوشتخرج بقؿقـف، طفره مسح ثؿ آدم، اهلل خؾؼ»

 (1).دي٨ماحل شيعؿؾقن اجلـي أهؾ وبعؿؾ ،اجلـي

                                                        
 شاًمّمحٞمح٦م» ذم إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده وصحح  ،وهمػمه (1059) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه

اَلْمُ  قَمَٚمٞمفِ  آدم إمم يٕمقد وم٤مًمْمٛمػم (.49) سمرىمؿ  ً  ومال آدم وهق  ،ُمذيمقر أىمرب إمم يٕمقد واًمْمٛمػم  ،اًم

 ومٞمف. طمج٦م

  ،(311) سمرىمؿ شاعمًٜمد» ذم وأمحد  ،(752-2/751) شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ رواه، سمِمقاهده صحٞمح(1)

 واسمـ  ،(3075) سمرىمؿ واًمؽمُمذي  ،(4703) سمرىمؿ وأسمقداود  ،(9/113) ششمٗمًػمه» ذم واًمٓمؼمي

 ذح» ذم واًمٌٖمقي  ،(210) سمرىمؿ شاًمتٗمًػم» ذم واًمٜم٤ًمئل  ،(196) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب

 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(2/211) شاًمتٗمًػم»و  ،(77) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م

 شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ  ،(324) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري  ،(990) سمرىمؿ ش واجلامقم٦م

  ،(710) سمرىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(545-544و 325-2/324و) (1/27)

  (6166) سمرىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ

 :اخلٓم٤مب سمـ زيد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداحلٛمٞمد أن :أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

َؽ  َأظَمذَ  ﴿َوإِذْ  أي٦م: هذه قمـ ؾمئؾ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن :اجلٝمٜمل ي٤ًمر سمـ ُمًٚمؿ قمـ أظمؼمه ـْ  َرسم   ُِم

ـْ  آَدمَ  سَمٜمِل ي   فُمُٝمقِرِهؿْ  ُِم  .[172]إقمراف: أي٦م ﴾ُُتؿْ ٤مُذرِّ

  ،آدم ظمٚمؼ اهلل إن» وم٘م٤مل:  ،قمٜمٝم٤م ؾمئؾ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م قمٛمر: وم٘م٤مل 

 اجلٜم٦م أهؾ وسمٕمٛمؾ  ،ًمٚمجٜم٦م ه١مٓء ظمٚم٘م٧م وم٘م٤مل:  ،ذري٦م ُمٜمف واؾمتخرج  ،سمٞمٛمٞمٜمف فمٝمره ُمًح صمؿ

 اًمٜم٤مر أهؾ وسمٕمٛمؾ  ،رًمٚمٜم٤م ه١مٓء وم٘م٤مل:  ،ذري٦م ُمٜمف وم٤مؾمتخرج فمٝمره ُمًح صمؿ  ،يٕمٛمٚمقن

 احلدي٨م.شيٕمٛمٚمقن

 سمـ قمٌداحلٛمٞمد همػم قمٜمف يرو ومل  ،اًمٕمجكم همػم يقصم٘مف ومل  ،قمٛمر ُمـ يًٛمع مل ي٤ًمر سمـ وُمًٚمؿ

 .زيد سمـ ـقمٌداًمرمح

 سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ  ،(114-9/113) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير اسمـ احلدي٨م روى وىمد 

  (.6/504) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ  ،(4704) سمرىمؿ وأسمقداود  ،(201)

 رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ ي٤ًمر سمـ ُمًٚمؿ قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداحلٛمٞمد قمـ أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد ـمريؼ ُمـ

  .إزدي وهق  ،رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ هٜم٤م ومزاد   ،ٟمحقه قمٛمر قمـ

  يٕمرف. ٓ (:4/270) شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل قمٜمف ىم٤مل وىمد
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 يذيمره مل اًمذي ٕن :سمحج٦م ًمٞم٧ًم  ،رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ :احلدي٨م هذا ذم زاد ُمـ زي٤مدة قمٌداًمؼم: اسمـ وىم٤مل

 اهـ إرؾم٤مل. ومٞمف :ىمٚم٧م (:1/27) اعمًتدرك شمٚمخٞمص ذم اًمذهٌل وىم٤مل أطمٗمظ.

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٛمر قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ طمدي٨م قمـ اًمدارىمٓمٜمل ؾمئؾ وعم٤م

َؽ  َأظَمذَ  ﴿َوإِذْ  شمٕم٤ممم: ىمقًمف قمـ  ،ي٠ًمًمف رضمؾ ضم٤مءه طملم ـْ  َرسم  ـْ  آَدمَ  سَمٜمِل ُِم ي   فُمُٝمقِرِهؿْ  ُِم  وم٘م٤مل .﴾َُتُؿْ ٤مُذرِّ

اَلْمُ  قَمَٚمٞمفِ   ً  ه١مٓء :وم٘م٤مل  ،ـمٞم٦ٌم ذري٦م ُمٜمٝم٤م وم٠مظمرج  ،ُمٞم٤مُمٜمف سمٞمٛمٞمٜمف ُمًح آدم ظمٚمؼ عم٤م اهلل إن» :اًم

 احلدي٨م. شًمٚمجٜم٦م

 ي٤ًمر سمـ ُمًٚمؿ قمـ اخلٓم٤مب سمـ زيد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداحلٛمٞمد قمـ أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد يرويف :وم٘م٤مل

  ووصٚمف. إؾمٜم٤مه وضمقد  ،اًمره٤موي أسمقومروة ؾمٜم٤من سمـ يزيد قمٜمف طمدث  ،قمٛمر قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ قمـ

 وأرؾمٚمف  ،رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ اإلؾمٜم٤مد ذم يذيمر ومل  ،أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد قمـ ومرواه  ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وظم٤مًمٗمف

 أقمٚمؿ. واهلل .سم٤مًمّمقاب أومم وهق  ،ُمتّمؾ ؾمٜم٤من سمـ يزيد وطمدي٨م  ،قمٛمر قمـ ي٤ًمر سمـ ُمًٚمؿ قمـ

 ُمـ اهـ قمٜمف. اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م ىم٤مل يمذًمؽ  ،أٟمٞم٦ًم أيب سمـ زيد قمـ ومرواه  ،ضمٕمثؿ سمـ قمٛمر شم٤مسمٕمف وىمد

 (.223-2/221) شاًمٕمٚمؾ»

 داود أيب قمٜمد ضمٕمثؿ سمـ رَ ٛمَ قمُ  وُمت٤مسمٕم٦م  ،(201) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب اسمـ قمٜمد ؾمٜم٤من سمـ يزيد اي٦مورو ىمٚم٧م:

 ظمٓم٠م. وهق شضمٕمثؿ سمـ روٛمْ قمَ » إمم قمٜمده وشمّمحػ (9/113) ضمرير واسمـ  ،(4704) سمرىمؿ

 .طم٤مل جمٝمقل ضمٕمثؿ سمـ وقمٛمر

 أؾم٘مط إٟمام ٤مٙمً ُم٤مًم اإلُم٤مم أن اًمٔم٤مهر (:243-2/242) أي٦م قمٜمد ششمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل 

  ،احلدي٨م ذم إٓ ُمٕمروف همػم وم٢مٟمف  ،يٕمرومف ومل رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ طم٤مل ضمٝمؾ عم٤م اقمٛمدً  رسمٞمٕم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ ذيمر

 ُمـ ايمثػمً  وي٘مٓمع  ،اعمرومققم٤مت ُمـ ايمثػمً  يرؾمؾ وهلذا  ،ٝمؿٞميرشمْم ٓ ممـ مج٤مقم٦م ذيمر ُيً٘مط وًمذًمؽ

 اهـ أقمٚمؿ. واهلل .اعمقصقٓت

 احل٤مومظ هذا ىمٌؾ ُمـ ه٤مُم٦م قمزيزة وم٤مئدة وهذه :ىمٚم٧م (:7/73) شٞمٗم٦ماًمْمٕم» ذم  اهلل رمحف إًم٤ٌمين ىم٤مل  

 اهـ .سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م ومٕمظ  ،اًمٜمحرير

 ب.يمذِّ  :اًمرازي محٞمد سمـ حمٛمد :ؾمٜمده وذم  ،(9/114ضمرير) اسمـ ورواه 

 ذًمؽ: ومٛمـ ًمٖمػمه هب٤م يّمح ؿمقاهد ًمف احلدي٨م ًمٙمـ  ،وٕمٞمػ ومٝمق دار يمٞمٗمام احلدي٨م أن واحل٤مصؾ 

 ىمٌْم٦م وىمٌض  ،سمرمحتل اجلٜم٦م ذم :وم٘م٤مل ىمٌْم٦م ىمٌض وضمؾ قمز اهلل إن» ٤م:ُمرومققمً  أٟمس طمدي٨م- 1

 (.47) سمرىمؿ شاًمّمحٞمح٦م» ذم وهق شأسم٤مزم وٓ اًمٜم٤مر ذم :وم٘م٤مل

 اعمٞمث٤مق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أظمذ» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م - 2

 صمؿ  ،يم٤مًمذر يديف سملم ومٜمثرهؿ  ،ذرأه٤م ٦مذري يمؾ صٚمٌف ُمـ وم٠مظمرج قمروم٦م يٕمٜمل سمـٜمٕمامن آدم فمٝمر ُمـ

٧ُم ﴿ ىم٤مل: الً ىمٌ يمٚمٛمٝمؿ ًْ ُٙمؿْ  َأًَم ـْ  يُمٜم ٤م إِٟم ٤م اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  شَمُ٘مقًُمقا َأنْ  ؿَمِٝمْدَٟم٤م سَمغَم  ىَم٤مًُمقا سمَِرسمِّ  َأوْ   ،هَم٤مومِٚملِمَ  َهَذا قَم
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 صمٜمت٤من. سمؾ :وم٘م٤مل ؟صمٜمت٤من أم واطمدة شاهلل يد» قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ ؾم٠مًم٧م ٟم٤مومع: وىم٤مل

 يديف ويمٚمت٤م ،سمٞمٛمٞمٜمف وم٠مظمذه ،اًم٘مٚمؿ اهلل ظمٚم٘مف ؿمئ أول ):قم٤ٌمس واسمـ قمٛمر اسمـ وىم٤مل

 (1).(يٛملم

                                                        
اَم  شَمُ٘مقًُمقا كَ  إِٟم  ـْ  آسَم٤مُؤَٟم٤م َأْذَ ٌُْؾ  ُِم ٦مً  َويُمٜم ٤م ىَم ي  ـْ  ُذرِّ ٌْٓمُِٚمقنَ  وَمَٕمَؾ  سماَِم  َأوَمُتْٝمٚمُِٙمٜم٤َم ِدِهؿْ سَمٕمْ  ُِم  ﴾اعُم

 اهلل. رمحف إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده وطمًـ (202) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه [.173-172]إقمراف:

  ،ظمٚم٘مف طملم آم اهلل ظمٚمؼ» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ اًمدرداء أيب طمدي٨م- 3

 ذري٦م وم٠مظمرج  ،اًمٞمنى يمتٗمف وضب  ،اًمذر يم٠مهنؿ  ،سمٞمْم٤مء ذري٦م وم٠مظمرج  ،اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف وميب

 اًمٜم٤مر إمم :اًمٞمنى يمٗمف ذم ًمٚمذي وىم٤مل  ،أسم٤مزم وٓ اجلٜم٦م إمم :يٛمٞمٜمف ذم ًمٚمذي وم٘م٤مل  ،احلٛمؿ يم٠مهنؿ ؾمقداء

 شاًمّمحٞمح٦م» ذم إًم٤ٌمين إؾمٜم٤مده وصحح .(6/441) شاعمًٜمد زوائد» ذم واسمٜمف أمحد رواه ش.أسم٤مزم وٓ

  (49) سمرىمؿ

  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل ٤مبأصح ُمـ رضمؾ قمـ -4

  ،هلذه هذه :وىم٤مل  ،إظمرى سم٤مًمٞمد وأظمرى  ،ىمٌْم٦م سمٞمٛمٞمٜمف ىمٌض اهلل إن» ي٘مقل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف

  صحٞمح. وهق (17593) سمرىمؿ أمحد رواه .شأسم٤مزم وٓ  ،هلذه وهذه

 أظمرى أطم٤مدي٨م آدم صٚم٥م ُمـ اًمذري٦م أظمذ وذم (7/73) شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل 

 ُمٜمٝم٤م رء يمؾ وًمٞمس (50-48) شاًمّمحٞمح٦م» ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م وىمد  ،هذا ُمـ أظمٍم صحٞمح٦م

 ومٞمٝم٤م شمذيمر مل يمٚمٝم٤م و (205-204) شاجلٜم٦م فمالل» ذم خمرج  ،هريرة ٕيب طمدي٨م ذم إٓ اًمٔمٝمر ُمًح

  أي٦م.

 إًم٤ٌمين. وصححٝمام  ،قم٤مصؿ أيب اسمـ روامه٤م  ،قم٤ٌمس واسمـ هريرة أيب طمدي٨م سمؾ ىمٚم٧م:

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل  ،اًمديـ آي٦م ٟمزًم٧م عم٤م :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ إول: -6و 5

 إمم ذراري ُمـ هق ُم٤م ُمٜمف وم٠مظمرج  ،فمٝمره ُمًح ظمٚم٘مف عم٤م شمٕم٤ممم اهلل إن آدم ضمحد ُمـ أول إن» :وؾمٚمؿ

 (.204) سمرىمؿ رواه شقمٚمٞمف ومٕمروٝمؿ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 ٟمحقه. شمٚمقه هريرة أيب دي٨مطم اًمث٤مين:

 ذم وأضمري  ،(106) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب اسمـ ومرواه  ،اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ أُم٤موٕمٞمػ، (1)

 (673سمرىمؿ 1/389) شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» ذم واًمٓمؼماين  ،(339) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م»

 لرؾمق ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: قمٛمر اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ طمج٤مج سمـ أرـم٠مة طمدصمٜمل  ،اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م ـمريؼ ُمـ

 ومذيمره.  وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل
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 (1).يمثرة حيَم ٓ ُم٤م اًم٤ٌمب وذم

 ٤مسم٦ماًمّمح قمـ ورد ُم٤م رؾم٤مًمتف ذم احل٤مزُمل ٟم٤مس سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ مجع وىمد

 ومقق اًمٕمرش قمغم ويمقٟمف ،شظمٚم٘مف قمغم اًمرب قمٚمق» ُم٠ًمًم٦م ذم وأشم٤ٌمقمٝمؿ، واًمت٤مسمٕملم

 أئٛم٦م سمٕمض قمـ ظمّمقًص٤م اعمجتٝمديـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م قمـ ورد وُم٤م قمٛمقًُم٤م، ؾماموشمف

 ًمٞمس وهمػمهؿ، ،واعمٗمنيـ ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ،وإؿم٤مقمرة ،واحلٜمٗمٞم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٚمامء احلدي٨م

 .ُمرادٟم٤م ُمـ سم٤مًمتامم ه٤مهٜم٤م ذيمره٤م

 أؾمامع قمٜمٝم٤م ٠متٟمٌ وإن ،شمِمٌٞمف وٓ ،حتديد همػم ُمـ اًمّمٗم٦م وٟمث٧ٌم ،سمذًمؽ ُمـومٜم١م

 .اعمٕمٓمٚملم اعمتٙمٚمٛملم ٟمٗمقس ُمٜمٝم٤م طمشواؾمتق ،اعم٘مٍميـ اجل٤مهٚملم سمٕمض

                                                        
 احلٛميص إهل٤مين ؾمٚمٞمامن سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس أيب ـمريؼ ُمـ (340) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري ورواه

 قمٛمر. اسمـ قمـ سمٚمٖمف أٟمف جم٤مهد قمـ وىم٤مل: ومذيمره.  ،سم٘مٞم٦م قمـ

 أيب اسمـ دقمٜم ُمّمٓمٗمك اسمـ رواه٤م  ،قمٛمر واسمـ جم٤مهد سملم واؾمٓم٦م ذيمر سمدون اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م وذم

 هٜم٤م. سح وًمٙمٜمف  ،ويدًمس  ،أوه٤مم ًمف صدوىمف اًم٘مرر ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد وهق  ،قم٤مصؿ

 ُم٤مًمؽ أٟمس أيب ُمـ أرضمح ومه٤م  ،شاًمت٘مري٥م» ذم يمام  ،قم٤مسمد طمج٦م صم٘م٦م وهق:  ،ٟم٤مومع سمـ اًمرسمٞمع وأسمقشمقسم٦م

 .إهل٤مين ؾمٚمٞمامن سمـا

 ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمر ومل  ،٘مٞم٦مسم قمـ روى أٟمف وذيمر (8/210) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم ُمؽمضمؿ أٟمس وأسمق  

 .الً شمٕمدي وٓ

 ذم قمٜمف وروايتف  ،اجلٛمٚم٦م ذم قمٛمر اسمـ ُمـ ؾمٛمع ىمد وجم٤مهد  ،أرضمح اًمقاؾمٓم٦م إؾم٘م٤مط ومرواي٦م

 وهمػممه٤م. اًمّمحٞمحلم

 ومل  ،ؿمٞمخف ذم هٜم٤م سح وىمد  ،اًمتدًمٞمس أٟمقاع ذ وهق  ،اًمتًقي٦م شمدًمٞمس يدًمس سم٘مٞم٦م أن يٌ٘مك ًمٙمـ

 وٕمٞمػ. وم٤محلدي٨م  ،اًمتٗمرد هذا ُمثؾ ذم ؾمٞمام ٓ  ،ؿمٞمخف ؿمٞمخ ذم يٍمح

 سمدون ذيمره (396 و13/394) شاًم٤ٌمري ومتح» ذم إٓ اًمٚمٗمظ هبذا قمٜمف أره ومٚمؿ قم٤ٌمس اسمـ ىمقل وأُم٤م 

 ُمرومققًم٤م.   ،قمزو وٓ ؾمٜمد

 وىمد  ،ذًمؽ ُمـ ُمٚمٞمئ٤من واًمًٜم٦م وم٤مًمٙمت٤مب  اهلل، رمحف ىم٤مل يمام وهق  ،شمٕم٤ممم هلل اًمٞمديـ إصم٤ٌمت ذم يٕمٜمل (1)

 اًمّمقاقمؼ خمتٍم» راضمع ذًمؽ. ُمـ ـمٞم٦ٌم مجٚم٦م شاعمرؾمٚم٦م اًمّمقاقمؼ» يمت٤مب ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ذيمر

 (.174-2/153) اعمقصكم ٓسمـ ش اعمرؾمٚم٦م



 69 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

ؾه ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،شاًمقضمف» :اًمّمٗم٤مت ُمـ اًمٜم٘مؾ سمف صح ومم٤م  ءٍ  ـُ  إَِّٓ  َهوفٌِؽ  َرْ

 افسمء إػ يـزل اهلل أن» :ُمٜمٝم٤م وأطم٤مدي٨م آي٤مت اًم٤ٌمب وُمـ .[88﴾]اًم٘مّمص:َوْجَففُ 

 (3).ُمًٕمقد واسمـ (2)،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم رواه ،اًمٜمزول وطمدي٨م (1)،شفقؾي ـؾ افدكقو

                        
 أيب قمـ (758) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(7194) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م (1)

 وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك رسمٜم٤م يٜمزل» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض هريرة

 ُمـ  ،وم٠مقمٓمٞمف ي٠ًمًمٜمل ُمـ  ،ًمف وم٠مؾمتجٞم٥م يدقمقين ُمـ ومٞم٘مقل:  ،أظمر اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م يٌ٘مك  طملم ًمٞمٚم٦م يمؾ

 .شًمف وم٠مهمٗمر يًتٖمٗمرين

  ،(968) سمرىمؿ (1/120) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه  ، طمًـ قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم طمدي٨م (2)

 ىم٤مل:  ،إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـ  (1/247) شاًمراي٦م ٥مٟمّم» ذم يمام واًمٌزار  ،(1526) سمرىمؿ واًمدارُمل

  ،ُمرومققًم٤م  ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ أسمٞمف قمـ راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ي٤ًمر سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ طمدصمٜمل

 ًمٗمٔمف. يذيمر ومل

 رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:  ،ًمٗمٔمف وذيمر  ،سمف إؾمح٤مق اسمـ ـمريؼ ُمـ (6576) سمرىمؿ اعمقصكم يٕمغم أسمق ورواه 

  ،اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم أظمرة اًمٕمِم٤مء ٕظمرت أُمتل قمغم أؿمؼ أن ًمقٓ» :وؾمٚمؿ آًمف قمغمو قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل

  ،اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك هب٤م يزل ومٚمؿ  ،اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم وضمؾ قمز اهلل هٌط إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ُم٣م إذا وم٢مٟمف

 يًتِمٗمك ؾم٘مٞمؿ أٓ ًمف؟ ومٞمٖمٗمر يًتٖمٗمر ُمذٟم٥م أٓ جي٤مب؟ داعٍ  أٓ يٕمٓمك؟ ؾم٤مئؾ أٓ شم٤مئ٥م؟ أٓ ي٘مقل:

 أرومع إسمراهٞمؿ وهق  ،صم٘م٦م زي٤مدة وًمٙمٜمٝم٤م هلل. قمٌٞمدا واًمد ذيمر سمدون شيٕمغم أيب ُمًٜمد» ذم ًمٙمـ .شِمٗمكومٞم

  احلدي٨م. طمًـ سمٙمػم: اسمـ وهق ويقٟمس  ،صم٘م٦م ُمـ

 واًمدارُمل. أمحد قمٜمد أيًْم٤م إسمراهٞمؿ قمـ سم٤مًمتحدي٨م إؾمح٤مق اسمـ وشمٍميح طمًـ. وم٤محلدي٨م

 403و 1/388) شاعمًٜمد» ذم أمحد اهرو  ، صحٞمح قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ قمٌداهلل طمدي٨م (3)

 اًمدارىمٓمٜملو  ،(714و 713) سمرىمؿ شنميٕم٦ماًم» ذم وأضمري  ،(5319) رىمؿ يٕمغم وأسمق  ،(446و

 اهلل رؾمقل أن :قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ إطمقص أيب ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (8)رىمؿ شاًمٜمزول» ذم

  ،اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم وضمؾ قمز اهلل هيٌط  ،اًم٤ٌمىمل اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م يم٤من إذا» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

 طمتك يمذًمؽ يزال ومال  ،ؾم١مًمف يٕمٓمك ؾم٤مئؾ ُمـ هؾ ومٞم٘مقل: يده يًٌط صمؿ  ،اًمًامء أسمقاب شمٗمتح صمؿ

  .شاًمٗمجر يٓمٚمع
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  (2)،قمٌداهلل سمـ وضم٤مسمر (1)،ُمٓمٕمؿ سمـ ػموضمٌ

                        
 سمرىمؿ (4/81) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه  ، صحٞمح قمٜمف اهلل ريض ُمٓمٕمؿ سمـ ضمٌػم طمدي٨م (1)

-1/315)  ظمزيٛم٦م واسمـ  ،(7408) سمرىمؿ يٕمغم وأسمق  ،(1521) سمرىمؿ واًمدارُمل  ،(16745)

 ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ  (715) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري و  ،(316

 وضمؾ قمز اهلل يٜمزل» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل أسمٞمف قمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ

 يٓمٚمع طمتك  ،ًمف وم٠مهمٗمر ُمًتٖمٗمر ُمـ هؾ وم٠مقمٓمٞمف؟ ؾؾم٤مئ ُمـ هؾ :ومٞم٘مقل  ،اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم

 صحٞمح. طمدي٨م .شاًمٗمجر

 رىمؿ شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه  ضمًدا، وٕمٞمػ امقمٜمٝم اهلل ريض قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م (2)

 ذيمراه صمؿ  ،هريرة وأيب ؾمٕمٞمد ٕيب ذيمراه طمدي٨م قم٘م٥م (6) سمرىمؿ شاًمٜمزول» ذم واًمدارىمٓمٜمل  ،(191)

 ًمٞمٚم٦م. يمؾ ذم ذًمؽ ىم٤مل: أٟمف ضم٤مسمر قمـ ذيمره أسم٤مؾمٗمٞم٤من وأرى إقمٛمش ىم٤مل ىم٤مل: حم٤مض رواي٦م ُمـ

 احلدي٨م. هذا شمٚمق اهلل ؿم٤مء إن ؾمٞم٠ميت  ،ؾمٕمٞمد وأيب هريرة أيب وطمدي٨م

 قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب قمـ إقمٛمش قمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ (757) رىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مسمر وطمدي٨م 

 يقاوم٘مٝم٤م ٓ ًم٤ًمقم٦م اًمٚمٞمؾ ذم إن» :ي٘مقل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ضم٤مسمر

 .شًمٞمٚم٦م يمؾ وذًمؽ  ،إي٤مه أقمٓم٤مه إٓ  ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م أُمر ُمـ ظمػًما اهلل ي٠ًمل ُمًٚمؿ رضمؾ

 هذه ذم ؿم٤مًذا يٕمتؼم ضم٤مسمر طمدي٨م ذم اًمٜمزول ومذيمر  ،حم٤مض ُمـ أرضمح وضمرير  ،اًمٜمزول ذيمر ومٞمف وًمٞمس

 اًمٓمريؼ.

                   ذم اعم٘مدد اًمٖمٜمل قمٌد ـمري٘مف ُمـو(7) سمرىمؿ شاًمٜمزول» ذم اًمدارىمٓمٜمل ضم٤مسمر طمدي٨م وروى 

 يٜمزل اهلل إن» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :(30) سمرىمؿاًمدقم٤مء ذم اًمؽمهمٞم٥م 

 فم٤ممل أو  ،ًمف وم٠مؾمتجٞم٥م يدقمقن قم٤ٌمدي ُمـ قمٌد أٓ ومٞم٘مقل:  ،أظمر اًمثٚم٨م اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم ًمٞمٚم٦م يمؾ

 يدقمقين قم٤من أٓ  ،وم٠مٟمٍمه يًتٜمٍم ُمٔمٚمقم أٓ  ،وم٠مرزىمف قمٚمٞمف ُم٘مؽم ٓأ  ،ًمف وم٠مهمٗمر يدقمقين ًمٜمٗمًف

 قمغم اًمٕمٚمٞم٤م اًمًامء إمم وضمؾ قمز رسمٜم٤م يٕمٚمق صمؿ  ،اًمٗمجر يّمكم طمتك ُمٙم٤مٟمف ذًمؽ ومٞمٙمقن  ،قمٜمف وم٠مومؽ

 .شيمرؾمٞمف

 إمم ؾمٚمٛم٦م ، اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد وشمّمحػ أؾمٚمؿ، سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌداهلل ومٞمف ضمًدا. وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده

 اعمٞمزان. ذم يمام :  ُمؽموك : ٟمٕمٞمؿ أسمق وىم٤مل وهمػمه اًمدارىمٓمٜمل ٕمٗمفو دوىم ، ظمٓم٠م وهق ، ُمًٚمٛم٦م

 .شاعمٞمزان» ذم يمام احلدي٨م ُمٜمٙمر أسمقطم٤مشمؿ: ىم٤مل  ،اجلٕمٗمري إؾمامقمٞمؾ سمـ وحمٛمد
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 ٓ أو اًمٜمزول، قمٜمد اًمٕمرش خيٚمق :ىم٤مل وُمـ(2).ؾمقاهؿ وظمٚمؼ (1)،اخلدري ؾمٕمٞمدوأسمق

 .خمؽمع ورأي ُمٌتدع، سم٘مقل أشمك وم٘مد .خيٚمق

 اعمٕمروم٦م أهؾ شمٚم٘م٤مه٤م اًمتل ،اًمّمح٤مح إطم٤مدي٨م ُمـ رسمف اًمرؾمقل فسم وصػ ُم٤م ويمؾ 

 مـ ظبده بتقبي وؾرًح  أصد هلل» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم يم٘مقًمف ،سمف اإليامن وضم٥م ،سم٤مًم٘مٌقل

 (3).قمٚمٞمف ُمتٗمؼ .شبراحؾتف أحدـؿ

                        
 ىم٤مٓ: هريرة وأيب ؾمٕمٞمد أيب قمـ (1/523) ُمًٚمؿ رواه  ، قمٜمف اًمف ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م (1)

 ٟمزل  ،إول اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م إذا طمتك يٛمٝمؾ اهلل إن» :وؾمٚمؿ ًمفآ وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل

 طمتك داع؟ ُمـ هؾ ؾم٤مئؾ؟ ُمـ هؾ شم٤مئ٥م؟ ُمـ هؾ ُمًتٖمٗمر؟ ُمـ هؾ ومٞم٘مقل:  ،اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم

 .شاًمٗمجر يٜمٗمجر

  ،اًمّمديؼ أسمقسمٙمر رواه اًمٜمزول وطمدي٨م (:386ص) شاًمّمقاقمؼ خمتٍم» ذم يمام اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل (2)

  ،ُمًٕمقد سمـ وقمٌداهلل  ،قمٌداهلل سمـ وضم٤مسمر  ،ُمٓمٕمؿ سمـ وضمٌػم  ،هريرة قوأسم  ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ وقمكم

  ،اًمث٘مٗمل اًمٕم٤مص أيب سمـ وقمثامن  ،اجلٝمٜمل قمراسم٦م سمـ وروم٤مقم٦م  ،قم٦ًٌم سمـ وقمٛمرو  ،اخلدري وأسمقؾمٕمٞمد

 أم وقم٤مئِم٦م  ،اخلِمٜمل وأسمقصمٕمٚم٦ٌم  ،وُمٕم٤مذ  ،وأسمقاًمدرداء  ،ضمده قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ وقمٌداحلٛمٞمد

 قم٤مُمر سمـ وًم٘مٞمط  ،اًمٞمامن سمـ وطمذيٗم٦م  ،ُم٤مًمؽ سمـ وأٟمس  ،ؾمٚمٛم٦م وأم  ،إؿمٕمري قؾمكوأسمقُم  ،اعم١مُمٜملم

 سمـ وقمقف  ،وأسمقاخلٓم٤مب  ،يزيد سمٜم٧م وأؾمامء  ،اًمّم٤مُم٧م سمـ وقم٤ٌمدة  ،قم٤ٌمس سمـ وقمٌداهلل  ،اًمٕم٘مٞمكم

  اهـ ؿ.قمٜمٝم اهلل ريض  ،طمٙمٞمؿ سمٜم٧م وظمقًم٦م  ،وأسمقطم٤مرصم٦م  ،وصمقسم٤من  ،اًم٤ٌمهكم وأسمقأُم٤مُم٦م  ،ُم٤مًمؽ

 ؾمٕمٞمد أيب حلدي٨م ُمًٚمؿ رواي٦م ذم ضم٤مء ًمٙمـ  ،أظمر اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذم اًمٜمزول أن ًمرواي٤متا أيمثر وذم 

 إول. اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م أٟمف اعمت٘مدُم٦م: هريرة وأيب

 احلدي٨م. شاهلل يٜمزل  ،صمٚمث٤مه أو  ،اًمٚمٞمؾ ؿمٓمر ُم٣م إذا» ُمرومققًم٤م: هريرة أيب قمـ (1/522) ُمًٚمؿ وذم

  .شأظمر اًمٚمٞمؾ ٨مصمٚم أٟمف» :شم٘مدم وىمد قمٚمٞمف اعمتٗمؼ هريرة أيب طمدي٨م وذم

 اعمتٗمؼ هريرة أيب رواي٦م ذم يمام  أظمر، اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م أٟمف اًمراضمح و  اًمنمح، ذم ذًمؽ ذم واًمتٗمّمٞمؾ 

 قمٚمٞمٝم٤م.

 صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: أٟمس قمـ (4/2105) وُمًٚمؿ  ،(6309) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م (3)

 أرض ذم أوٚمف وىمد  ،سمٕمػمه قمغم ؾم٘مط  ،أطمديمؿ ُمـ قمٌده سمتقسم٦م أومرح هلل» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل

 خمتًٍما. ذيمراه يمذا شومالة
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 ،أخر أحدمهو يؼتؾ رجؾغ، إػ  (1)[اهلل يضحؽ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىمقًمف]:

 (2).اًمِمٞمخ٤من رواه ش.اجلـي ؾقدخالن

 (3).قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.ؿدمف ؾقفو افعزة رب يضع حتك» :وىمقًمف

                                                        
 أطمديمؿ ُمـ  ،إًمٞمف يتقب طملم قمٌده سمتقسم٦م ومرطًم٤م أؿمد هلل» سمٚمٗمظ: (2747) سمرىمؿ ًٓ ُمٓمق ُمًٚمؿ وذيمره 

 ؿمجرة وم٠مشمك  ،ُمٜمٝم٤م وم٠ميس  ،وذاسمف ـمٕم٤مُمف وقمٚمٞمٝم٤م ُمٜمف وم٤مٟمٗمٚمت٧م  ،ومالة سم٠مرض راطمٚمتف قمغم يم٤من

 سمخٓم٤مُمٝم٤م وم٠مظمذ  ،قمٜمده ىم٤مئٛم٦م هب٤م هق إذا يمذًمؽ هق ومٌٞمٜمام  ،تفراطمٚم ُمـ أيس ىمد  ،فمٚمٝم٤م ذم وم٤موٓمجع

 .شاًمٗمرح ؿمدة ُمـ أظمٓم٠م رسمؽ. وأٟم٤م  ،قمٌدي أٟم٧م اًمٚمٝمؿ اًمٗمرح: ؿمدة ُمـ ىم٤مل صمؿ

 (.2744) رىمؿ وُمًٚمؿ  ،(6308) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه ُمًٕمقد سمـ قمٌداهلل قمـ ٟمحقه وضم٤مء 

 ُمًٚمؿ. قمٜمد يمٚمٝم٤م (2746) اءواًمؼم  ،(2745) سمرىمؿ واًمٜمٕمامن  ،(4/2102) هريرة أيب وطمدي٨م 

 ًمِمٞمخ شاًمقاؾمٓمٞم٦م» ُمـ واًمتّمقي٥م  ،ظمٓم٠م وهق  ،ششمٕم٤ممم» اعمٕمٙمقوملم: سملم ُم٤م سمدل اعمٓمٌقع ذم (1)

 ُمٜمٝم٤م. ُمٜم٘مقل اًمٙمالم هذا أن طمٞم٨م  ،اإلؾمالم

 رؾمقل أن :قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (1890) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(2826) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

  ،اجلٜم٦م دظمالني أظمر أطمدمه٤م ي٘متؾ رضمٚملم إمم اهلل يْمحؽ» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف قمغمو قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل

 .شومٞمًتِمٝمد  ،اًم٘م٤مشمؾ قمغم اهلل يتقب صمؿ  ،ومٞم٘متؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم هذا ي٘م٤مشمؾ

 اهلل ؾمٌٞمؾ ذم جي٤مهد صمؿ  ،اإلؾمالم إمم ومٞمٝمديف أظمر قمغم اهلل يتقب صمؿ» :(3/1505) ُمًٚمؿ وزاد 

 ش.دومٞمًتِمٝم

 وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل ٟمٌل أن :أٟمس قمـ (2848) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(7384) ىمؿسمر اًمٌخ٤مري رواه (3)

  ،ىمدُمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اًمٕمزة رب ومٞمٝم٤م يْمع طمتك  ،ُمزيد ُمـ هؾ :شم٘مقل ضمٝمٜمؿ شمزال ٓ» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف

 .شسمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م  ويزوي  ،وقمزشمؽ ىمط ىمط ومت٘مقل:

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ًمٗمٔمف وهذا(4/2186) وُمًٚمؿ  ،(7449) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه 

 أوصمرت :اًمٜم٤مر وم٘م٤مًم٧م  ،واجلٜم٦م اًمٜم٤مر حت٤مضم٧م» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل

 وم٘م٤مل .وقمجزهؿ وؾم٘مٓمٝمؿ اًمٜم٤مس وٕمٗم٤مء إٓ يدظمٚمٜمل ٓ ومامزم :اجلٜم٦م وىم٤مًم٧م .واعمتجؼميـ سم٤معمتٙمؼميـ

 أؿم٤مء ُمـ سمؽ أقمذب قمذايب أٟم٧م :ًمٚمٜم٤مر لوىم٤م  ،قم٤ٌمدي ُمـ أؿم٤مء ُمـ سمؽ أرطمؿ رمحتل أٟم٧م :ًمٚمجٜم٦م اهلل

  ،ىمط ىمط :ومت٘مقل قمٚمٞمٝم٤م ىمدُمف ومٞمْمع  ،متتٚمئ ومال اًمٜم٤مر وم٠مُم٤م  ،ُمٚم١مه٤م ُمٜمٙمؿ واطمد وًمٙمؾ  ،قم٤ٌمدي ُمـ

 .شسمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ويزوي  ،متتٚمئ وهٜم٤مًمؽ

 :سمدل شرضمٚمف» :وومٞمف  ،ٟمحقه هريرة أيب قمـ (4/2187) وُمًٚمؿ  ،(4850) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه 

 .شىمدُمف»
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 (1).وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه .شبصقت ؾقـودي» :وىمقًمف

 (2).قمٚمٞمف ُمتٗمؼ ش.وجفف ؿبؾ اهلل ؾنن ،وجفف ؿبؾ يبصؼ ؾال» :وىمقًمف 

 رسمف قمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م خيؼم ًمتلا إطم٤مدي٨م، هذه أُمث٤مل إمم

  .سمف خيؼم ومٞمام

 شمٕمٓمٞمؾ، وٓ حتريػ، همػم ُمـ ،سمف ي١مُمٜمقن واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اًمٜم٤مضمٞم٦م ٗمرىم٦ماًم وم٢من  

 .متثٞمؾ وٓ شمٙمٞمٞمػ، وٓ

 .إُمؿ ذم اًمقؾمط هل اعمرطمقُم٦م ُٕم٦ما أن يمام ،إُم٦م ومرىم٦م ذم اًمقؾمط هؿ وه١مٓء

 اًمتٛمثٞمؾ وأهؾ اجلٝمٛمٞم٦م، اًمتٕمٓمٞمؾ أهؾ سملم ،اًمّمٗم٤مت سم٤مب ذم إُم٦م وؾمط ومٝمؿ 

 أؾمامء سم٤مب وذم .واًم٘مدري٦م اجلؼمي٦م سملم ،شمٕم٤ممم أومٕم٤مًمف سم٤مب ىمل وؾمط أهنؿ يمام .اعمِمٌٝم٦م

 ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب وذم .واعمرضمئ٦م ،اعمٕمتزًم٦م سملم ،واًمديـ اإليامن

 واخلقارج. ،اًمراومْم٦م سملم

                        
 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل ىم٤مل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمٞمد أيب قمـ (7483) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري اهرو (1)

 ُمـ خترج أن ي٠مُمرك اهلل إن سمّمقت: ومٞمٜم٤مدى  ،وؾمٕمديؽ ًمٌٞمؽ ومٞم٘مقل:  ،آدم ي٤م اهلل ي٘مقل» :وؾمٚمؿ

 اعمّمٜمػ: ذيمره ُم٤م قمٜمده ًمٞمس ًمٙمـ (222) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه واحلدي٨م .شاًمٜم٤مر إمم سمٕمًث٤م ذريتؽ

 اًمٚمٗمٔم٦م. هذه سمدون احلدي٨م أصؾ قمٜمده وإٟمام  ،شسمّمقت ٞمٜم٤مديوم»

 رؾمقل أن :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ (547) وُمًٚمؿ  ،(406) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 ىمٌؾ اهلل وم٢من  ،وضمٝمف ىمٌؾ يٌّمؼ ومال يّمكم أطمديمؿ يم٤من إذا» ىم٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل

 .شصغم إذا وضمٝمف

 ٓ :ىم٤مل أو يٌزىمـ ومال  ،صالة ذم يم٤من إذا أطمديمؿ ىمٌؾ اهلل إن» (:1213) رىمؿ ٚمٌخ٤مريًم رواي٦م وذم 

 .شيتٜمخٛمـٓ» :(753) رىمؿ رواي٦م وذم احلدي٨م. شيتٜمخٕمـ

 وضمٝمف طمٞم٤مل يتٜمخٛمـ ومال  ،وضمٝمف طمٞم٤مل اهلل وم٢من اًمّمالة ذم يم٤من إذا أطمديمؿ إن» ٤م:أيًْم  ًمف رواي٦م وذم 

 .شاًمّمالة ذم
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 افصػوت[ بعض ]ذـرؾصؾ

 .شاًمٜمٗمس» :اًمّمٗم٤مت ُمـ اًمٜم٘مؾ هب٤م وصح ،اًم٘مرآن هب٤م ٓمؼٟم ومم٤م

  [.116:اعم٤مئدة﴾]َكْػِسَؽ  دِم  َمو َأْظَؾؿُ  َوَٓ  َكْػِز  دِم  َمو َتْعَؾؿُ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل 

َتَى ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل  يَ  َكْػِسفِ  َظَذ  ـَ َْحَ  [.12:إٟمٕم٤مم﴾]افرَّ

 .[41﴾]ـمف:فِـَْػِز  َواْصَطـَْعُتَؽ ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل 

 ،يب ظبدي طـ ظـد أن :تعوػ اهلل يؼقل» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وىم٤مل 

 دم ذـرتف مأل دم ذـرن ؾنن ،كػز دم ذـرتف كػسف دم ذـرن ؾنن ،يذـرن حغ معف وأكو

 .إدًم٦م ُمـ ذًمؽ همػم إمم (2)ش.مـفؿ (1)[خر] مأل

 ٞمٝم٤مويققم (3)ش.يشوء ـقػ يؼؾبفو ،افرَحـ أصوبع مـ إصبعغ بغ افعبود ؿؾقب»و

 (4).أراد ُم٤م

َؽ  َوَجوءَ ﴿ :ىم٤مل يمام ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم جيلء شمٕم٤ممم اهلل وأن    و َؾُؽ ادَ وَ  َربه و َصػًّ  ﴾َصػًّ

 .[22:اًمٗمجر]

ـُ ﴿ ىم٤مل: يمام ،يِم٤مء يمٞمػ ،ظمٚم٘مف ُمـ ىمري٥م اهلل وأن ـْ  إَِفْقفِ  َأْؿَرُب  َوَكْح  َحْبؾِ  ِم

 .[16﴾]ق:َقِريدِ اف

                        
 أصمٌتٜم٤مه. ُم٤م واًمّمقاب  ،ظمٓم٠م وهق  ،ّم٥مسم٤مًمٜم شاظمػمً » اعمٓمٌقع ذم (1)

 . قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2675) سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،(7405) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م (2)

 ُمـ إصٌٕملم سملم آدم سمٜمل ىمٚمقب إن» سمٚمٗمظ:  قمٛمرو، سمـ قمٌداهلل قمـ (2654سمرىمؿ) ُمًٚمؿ رواه (3)

 ش.ؿم٤مء طمٞم٨م يٍمومف  واطمد، يم٘مٚم٥م  اًمرمحـ، أص٤مسمع

 ُمٜمٔمقر اسمـ أن قمغم (15/348) ُمٜمٔمقر ٓسمـ شاًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم يمام  حيٗمٔمٝم٤م، أي:  قمٞمٝم٤م،يق ُمٕمٜمك (4)

 اًمٚمٖم٦م. ذم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ُمٕمٜمك هذا ًمٙمـ  اًمٕم٘مٞمدة، ذم شمٗمًػمه ُمـ ومٞمحذر اًمت٠مويؾ ُمـ ؾمٚمؿ ُم٤م
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 واًم٘مدم، ،(1)واًمِمامل اإلصٌع،و واًمٙمػ، واًمٞمٛملم، ،اًمٞمد :ؾمٌح٤مٟمف صٗم٤مشمف ُمـ

 واًمٙمالم، ،ءلواعمج ،شمٞم٤منواإل واًمٜمزول، واًمٕملم، ،واًمٜمٗمس ،واًمقضمف ،واًمرضمؾ

 . (3)واجلٜم٥م (2)،واحل٘مق ،٤ًمقواًم ،واًم٘مقل

                        
(1)

 شم٘مدم. يمام ، محزة سمـ قمٛمر قمغم ،أٟمٙمرت ُمٜمٙمرة سمؾ صم٤مسمت٦م ًمٞم٧ًم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل اًمِمامل يد صٗم٦م 
(2)

 صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (4830) سمرىمؿ شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم عم٤م 

 وم٘م٤مل:  ،اًمرمحـ سمح٘مق وم٠مظمذت  ،اًمرطمؿ ىم٤مُم٧م ومرغ ومٚمام  ،اخلٚمؼ اهلل ظمٚمؼ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل

 .شاًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ سمؽ اًمٕم٤مئذ ُم٘م٤مم هذا ىم٤مًم٧م: ُمف؟
(3)

 ًمٞم٧ًم ٕهن٤م :إصم٤ٌمُت٤م ظمالف قمغم شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ ًمّم٤مًمحا واًمًٚمػ  ،شمٕم٤ممم هلل صٗم٦م شمث٧ٌم ٓ اجلٜم٥م 

 .شمٕم٤ممم هلل صٗم٦م

 اًمٓمٚمٛمٜمٙمل. حمٛمد سمـ أمحد أسمققمٛمر ُمٜمٝمؿ:  ،هلل صٗم٦م اجلٜم٥م أصم٧ٌم ُمـ قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ رد وىمد 

 ٓ ُم٤م شمٌقيٌف سمٕمض وذم  ،ضمٞمد قم٤مُمتف جمٚمديـ ذم يمت٤مسًم٤م ًمف رأي٧م (:17/569) شاًمًػم» ذم اًمذهٌل ىم٤مل 

شَم٤م﴿ ومٞمف: وذيمر  ،هلل اجلٜم٥م سم٤مب ُمثؾ:  ،أسمًدا قمٚمٞمف يقاومؼ ـْم٧ُم  َُم٤م قَمغَم  َي٤مطَمْنَ  ضَمٜم٥ِْم  ذِم  وَمر 

 اهـ قم٤ممل. زًم٦م ومٝمذه  ،[56]اًمزُمر:﴾اهللِ

 أهنؿ ىمقم قمغم زوًرا أيًْم٤م اعمٕم٤مرض وادقمك ىم٤مل: (2/807) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل ويمذا 

شَم٤م﴿ اهلل: ىمقل شمٗمًػم ذم ي٘مقًمقن ـْم٧ُم ومَ  َُم٤م قَمغَم  َي٤مطَمْنَ  اًمذي اجلٜم٥م سمذًمؽ يٕمٜمقن ىم٤مل: ﴾اهللِ ضَمٜم٥ِْم  ذِم  ر 

 قمغم وأظمٗمف  ،قمٜمدك اًمٙمذب أرظمص ُم٤م اعمٕم٤مرض: هلذا ومٞم٘م٤مل يتقمهقٟمف. ُم٤م قمغم وًمٞمس  ،اًمٕمْمق هق

 قمغم سم٤مًمٙمذب شمِمٜمع ومٚمؿ وإٓ  ،ىم٤مًمف آدم سمٜمل أطمد إمم هب٤م وم٠مذ دقمقاك ذم ص٤مدىًم٤م يمٜم٧م وم٢من  ،ًم٤ًمٟمؽ

 يمالُمف. اهـ إُم٤مُمؽ. وُمـ  ،ُمٜمؽ اهلل يمت٤مب سمت٠مويؾ أسمٍمو   ،ُمٜمؽ سم٤مًمتٗمًػم أقمٚمؿ هؿ ىمقم

 هلل. اجلٜم٥م صٗم٦م  شم٘مدم، ممـ همػمهؿ وٓ اًمًٚمػ ُمـ أطمد ي٘مؾ مل أٟمف يٗمٞمد  ،ُمتلم يمالم وهق 

ٌُِٕمقا﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ذم اجلٜم٥م شمٗمًػم وأُم٤م  ـَ  َواشم  ًَ ـْ  إًَِمْٞمُٙمؿْ  ُأْٟمِزَل  َُم٤م َأطْم ُٙمؿْ  ُِم ـْ  َرسمِّ ٌْؾِ  ُِم  َي٠ْمشمَِٞمُٙمؿُ  َأنْ  ىَم

شَم٤م َٟمْٗمٌس  شَمُ٘مقَل  َأنْ   ،شَمِْمُٕمُرونَ  َٓ  َوَأْٟمُتؿْ  سَمْٖمَت٦مً  اًمَٕمَذاُب  ـْم٧ُم  َُم٤م قَمغَم  َي٤مطَمْنَ ـَ  يُمٜم٧ُْم  َوإِنْ  اهللِ ضَمٜم٥ِْم  ذِم  وَمر  ِ  عَم

ـَ  ٤مظِمِري  ً  أىمقال: صمامٟمٞم٦م اجلٜم٥م شمٗمًػم ذم ٤معمرويوم .[5556]اًمزُمر:﴾اًم

 شمٕم٤ممم. اهلل ذيمر ذم -4 شمٕم٤ممم. اهلل أُمر ذم -3              شمٕم٤ممم. اهلل طمؼ ذم -2         شمٕم٤ممم. اهلل ـم٤مقم٦م ذم -1

 اهلل. صمقاب ذم -6      اجلٜم٦م. وهل شمٕم٤ممم اهلل ىمرسم٦م ـمٚم٥م ذم أي شمٕم٤ممم اهلل ىمرب ذم -5

 اهلل. رى إمم ي١مدي اًمذي اجل٤مٟم٥م ذم -8   إًمٞمف. دقم٤مين اًمذي اهلل ـمريؼ هق اًمذي اًمٓمريؼ ذم -7
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 واًمتٕمج٥م، ،واًمْمحؽ واًمٌٕمد، واًم٘مرب، واًم٘مقة، وآؾمتقاء، واًمٗمقق،

 ٞم٤مة،واحل واًمٕمٚمؿ، واًمًخط، واًمٖمْم٥م، واًمرى، واعم٘م٧م، واًمٙمراه٦م، واحل٥م،

 مم٤م ذًمؽ همػم إمم ،واًمٗمرح ،واعمٕمٞم٦م ،ؾمٌؼ وىمد واًمٗمقق ،واعمِمٞمئ٦م واإلرادة، واًم٘مدرة،

 ٤مُم٤ًمىمً  شم٤ًمق اًمّمٗم٤مت هذه ومٙمؾ ،ومٞمٝم٤م ُمذيمقرة ذًمؽ وم٠مدًم٦م .٦مواًمًٜم اًمٙمت٤مب سمف ٟمٓمؼ

 وٓ اعمخٚمقىملم، صٗم٤مت شمِمٌف ٓ طم٘مٞم٘مٞم٦م، صٗم٤مت أهن٤م قمغم هب٤م إليامنا وجي٥م ،اواطمدً 

 فم٤مهره. خي٤مًمػ سمت٠مويؾ ي١مول وٓ جيحد، وٓ ،يرد وٓ ُيٕمٓمؾ، وٓ ُيٛمثؾ،

                                                        
 شمٗمًػم» راضمع اعمٕم٤ميص. ومٕمؾ قمغم ويتٜمدم  ،اهلل ـم٤مقم٦م ذم شمٗمريٓمف قمغم يتٜمدم أٟمف وهق ، سمٛمٕمٜمك ويمٚمٝم٤م 

 واًم٘مرـمٌل  ،(7/60) شاعمًػم زاد» ذم اجلقزي واسمـ  ،(316-21/313) شضمرير اسمـ

(15/271.) 

 فمقاهره٤م؟ قمغم اًمّمٗم٤مت سم٢مُمرار ي٘مقًمقن أهنؿ ُمع  ،اًمًٚمػ يثٌتٝم٤م ومل  ،صٗم٦م هذه شمٙمـ مل وعم٤مذا 

 :شم٘مقل ٓ ؽأٟم شمرى أٓ  ،اعمخٚمقىملم شمٗمريط ُمـ رء ومٞمٝم٤م يم٤من عم٤م شمٕم٤ممم هلل صٗم٦م يم٤مٟم٧م ًمق أهن٤م اجلقاب:

 .اهلل. يد أو  ،اهلل وضمف ذم ومرـم٧م

 رء ذم ًمٞمس واًمتٗمريط (:4/416) شاًمّمحٞمح اجلقاب» ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 أن سمف يريد ٓ  ،ضم٤مٟمٌف أو  ،ومالن ضمٜم٥م ذم ومرط ىمد يم٤من إذا واإلٟم٤ًمن  ،وضمؾ قمز اهلل صٗم٤مت ُمـ

 طم٘مف. وذم ضمٝمتف ذم ومرط أٟمف نيريدو سمؾ  ،اًمِمخص ذًمؽ ٟمٗمس ُمـ رء ذم وىمع اًمتٗمريط

 اعمتّمؾ اإلٟم٤ًمن ضمٜم٥م ٟمٗمس ذم اًمتٗمريط أن  ،فم٤مهره يٙمقن ٓ اعمخٚمقق إمم أوٞمػ اًمٚمٗمظ يم٤من وم٢مذا

 ذم يم٤من اًمتٗمريط أن اهلل طمؼ ذم فم٤مهره أن ئمـ ومٙمٞمػ  ،يالص٘مف مل اًمتٗمريط ذًمؽ سمؾ  ،سم٠موالقمف

 اهـ ف.ذاشم
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 اهلل[ ـالم ]دمؾصؾ

 يزل مل اهلل أن :واًمّمدق اًمتقطمٞمد أهؾ قمٚمٞمف اشمٗمؼ ومم٤م ،احلؼ أهؾ ُمذه٥م وُمـ

 .ُمٙمتقب ُمٗمٝمقم ُمًٛمقع سمٙمالم ُمتٙمٚماًم 

ؿَ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ؾَّ ـَ  .[164:اًمٜم٤ًمء﴾]َتْؽؾِقًم  ُمقَشك اهللُ َو

 يقم اهلل يؽؾؿف إٓ أحد مـ مـؽؿ مو» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وىم٤مل

 قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف طم٤مشمؿ سمـ قمدي رواه .احلدي٨م شترمجون وبقـف بقـف فقس ، افؼقومي

 (1) .وؾمٚمؿ

 صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل –أسم٤مه يٕمٜمل - قمٌداهلل ىمتؾ عم٤م ىم٤مل: اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وروى 

 ؿـؾَّ  مو» :ىم٤مل .سمغم :لىم٤م ش؟ٕبقؽ اهلل ؿول بم خزكأ أٓ !جوبر يو» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

   (2) .احلدي٨م شوـػوًح  أبوك ؿوـؾَّ  ،حجوب وراء مـ إٓ اأحًد 

                        
 .67 -(106) رىمؿ وُمًٚمؿ (6539) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 اجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد ذم واًمدارُمل (190) رىمؿ ُم٤مضمف اسمـو (3010) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه ، طمًـ (2)

 رىمؿ اًمتقطمٞمد ذم ظمزيٛم٦م واسمـ (1/370) شمٗمًػمه ذم واًمٌٖمقي (615) رىمؿ قم٤مصؿ أيب واسمـ 74ص

 (204-3/203) اعمًتدرك ذم واحل٤ميمؿ (7022) رىمؿ اإلطم٤ًمن ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ (599)

 ذم وإصٌٝم٤مين  ،110ص اًمٜمزول أؾم٤ٌمب ذم واًمقاطمدي (299-3/298) اًمدٓئؾ ذم واًمٌٞمٝم٘مل

  (.1/394) احلج٦م

 ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل:  ،ظمراش سمـ ـمٚمح٦م ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: إٟمّم٤مري يمثػم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ

 ىم٤مل..ومذيمره، زم وم٘م٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًم٘مٞمٜمل ي٘مقل: اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر

 .[169قمٛمران: ]آل﴾أُمقاشم٤م اهلل ؾمٌٞمؾ ذم ىمتٚمقا اًمذيـ حتًٌـ وٓ﴿ أي٦م: هذه وأٟمزًم٧م

 سمـ ُمقؾمك طمدي٨م ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ اًمقضمف هذا ُمـ همري٥م طمًـ طمدي٨م هذا اًمؽمُمذي: وىم٤مل

  إسمراهٞمؿ.

  اإلؾمٜم٤مد. صحٞمح طمدي٨م احل٤ميمؿ: وىم٤مل
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 .وشمٜمزيٚمف ووطمٞمف وضمؾ، قمز اهلل يمالم شاًم٘مرآن»و

اَلمَ  َيْسَؿعَ  َحتَّك﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل ،وضمؾ قمز اهلل يمالم اًم٘م٤مريء ُمـ ٛمقعاعمًو  ـَ

 اًم٘م٤مرئ. ُمـ ؾمٛمٕمف وإٟمام ،[6:اًمتقسم٦م﴾]اهللِ

ُفقا َأنْ  ُيِريُدونَ ﴿ :وضمؾ قمز وىم٤مل اَلمَ  ُيَبدِّ  .[15:اًمٗمتح﴾]اهللِ ـَ

و﴿ وىم٤مل:  ـُ  إِكَّ ْفـَو َكْح رَ  َكزَّ ـْ و افذِّ وؾُِظقنَ  َففُ  َوإِكَّ  .[9:احلجر﴾]َلَ

فُ ﴿ وىم٤مل:  وُح  بِفِ  َكَزَل  .َعودَِغَ اف َربِّ  َفَتـِْزيُؾ  َوإِكَّ -102:]اًمِمٕمراء﴾إَِمغُ  افره

193.]  

ـَ  ُصُدورِ  دِم  َبقِّـَوٌت  آَيوٌت  ُهقَ  َبْؾ ﴿ ىم٤مل: يمام ر،اًمّمدو ذم حمٗمقظ وهق   افَِّذي

 .[49:اًمٕمٜمٙمٌقت﴾]ِعْؾؿَ اف ُأوُتقا

 افؼرآن اشتذـروا» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 (1).شظؼؾف مـ [افـعؿ مـ] افرجول صدور مـ وتػصقً  أصد ؾفق

 دِم  .َمْسُطقرٍ  َوـَِتوٍب ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،سم٤مًمٕملم ُمٜمٔمقر اعمّم٤مطمػ، ذم ُمٙمتقب وهق 

 .[3-2:اًمٓمقر﴾]َمـُْشقرٍ  َرق  

فُ ﴿ وىم٤مل:  ِريؿٌ  َفُؼْرآنٌ  إِكَّ فُ  َٓ  .َمْؽـُقنٍ  ـَِتوٍب  دِم  .ـَ ُرونَ ادُ  إَِّٓ  َيَؿسه  ﴾َطفَّ

 [.79-77:ٕم٦م]اًمقاىم

                                                        
 أٓ اؿمؽمط ممـ وهق اعمديٜمل اسمـ ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م قمٜمف روى ىمد إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك وم٢من طمًـ هق وىمٚم٧م:

  صم٘م٦م. قمـ إٓ يروي

 وٓ طمج٤مب سمٞمٜمٝمام ًمٞمس ُمقاضمٝم٦م أي» (:4/185) اًمٜمٝم٤مي٦م ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل شيمٗم٤مطًم٤م» وىمقًمف: 

 .شرؾمقل

 (.790رىمؿ) وُمًٚمؿ  ،شقم٘مٚمف ُمـ» ىمقًمف: قمٜمد وًمٞمس (5032سمرىمؿ) اًمٌخ٤مري رواه (1)
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 يسوؾر أن وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل َّنك» :اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ وقمـ  

 (1)ش.افعدو يـوفف أن خموؾي ؛افعدو أرض إػ ؼرآنبوف

- اهلل يمالم ذم أٟمٔمر طمتك وًمٞمٚم٦م يقم قمكم   ي٠ميت أن أطم٥م ُم٤م :قمٗم٤من سمـ قمثامن وىم٤مل

 (2).–اعمّم٤مطمػ ذم اًم٘مراءة يٕمٜمل

 :وي٘مقل اعمّمحػ ي٠مظمذ ضمٝمؾ أيب سمـ ُم٦مقمٙمر يم٤من :ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ اهللقمٌد وىم٤مل 

   (3) .(ريب يمالم)

 .خمٚمقق همػم أٟمف قمغم :اخلٚمػ ُمـ هبؿ ٘متدىاعم ،اًمًٚمػ أئٛم٦م وأمجع 

 وإًمٞمف ،أسمد ُمٜمف ،اهلل يمالم وًمٙمٜمف ،سمٛمخٚمقق ًمٞمس اًم٘مرآن :ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وىم٤مل

 (4) .يٕمقد

                        
 سمرىمؿ وُمًٚمؿ  ،قمٜمده ومٚمٞم٧ًم شاًمٕمدو يٜم٤مًمف أن خم٤موم٦م» ىمقًمف: سمدون (2990) سمرىمؿ ٤مرياًمٌخ رواه (1)

(1869)-93. 

 .(122) سمرىمؿ اًمًٜم٦م ذم طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه  (2)

  ومذيمره. قمثامن ىم٤مل ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ ٕٟمف ُمٕمْمؾ وهق

 واحل٤ميمؿ شُمًٜمده» ذم واًمدارُمل (110) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه، ُمٜم٘مٓمع (3)

 (7/1018) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين (2229) رىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ (3/243)

 ي٠مظمذ ضمٝمؾ أيب سمـ قمٙمرُم٦م يم٤من» ىم٤مل: ُمٚمٞمٙم٦م أيب. اسمـ قمـ أيقب قمـ زيد سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ

 أيب اسمـ ٕن ُمٜم٘مٓمع وهق  .شوضمؾ قمز ريب يمالم ريب يمالم ي٘مقل وهق وضمٝمف قمغم ومٞمْمٕمف اعمّمحػ

  قمٙمرُم٦م. يدرك مل ُمٚمٞمٙم٦م

  سم٤مإلرؾم٤مل. (9/388) اًمزوائد جمٛمع ذم اهلٞمثٛمل وأقمٚمف

 اًمٗمتح. قم٤مم أؾمٚمؿ ضمٚمٞمؾ صح٤ميب ضمٝمؾ أيب سمـ وقمٙمرُم٦م

 سمرىمؿ (471-8/470) شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ  اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم اًمالًمٙم٤مئل رواه، وٕمٞمػ (4)

 طمدصمٜم٤م ىم٤مل: إٟمامـمل حص٤مًم سمـ قمكم قمـ اهلٞمثؿ سمـ اًمٙمريؿ قمٌد قمـ ـمري٘ملم ُمـ (374و373)

 سمـ احل٤مرث قمـ  ،اًمتٞمٛمل يزيد سمـ إسمراهٞمؿ قمـ إقمٛمش قمـ  ،حمرز سمـ حمٌقب قمـ قمدي سمـ يقؾمػ
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 سمـ وؾمٗمٞم٤من ،ديٜم٤مر سمـ وقمٛمرو ،(1)قم٤ٌمس واسمـ ،(1)ُمًٕمقد اسمـ قمـ ٟمحقه وروي

 قمٚمٞمف اهلل صغم دحمٛم قمغم أٟمزل اًمذي اًم٘مرآن هذا وأن ،طم٘مٞم٘م٦م سمف يتٙمٚمؿ اهلل أنو :(2)قمٞمٞمٜم٦م

 .همػمه يمالم ٓ ،طم٘مٞم٘م٦م اهلل يمالم هق وؾمٚمؿ

                                                        
 ضب ذًمؽ ومٕمٚمقا وم٢مذا اهلل إٓ إًمف ٓ ي٘مقل أطمد يٌ٘مك ٓ طمتك اًمٜم٤مس يذه٥م» قمكم: ىم٤مل ىم٤مل: ؾمقيد

 ػ.اخلري ىمرع جيٛمع يمام إرض  رافأـم ُمـ إًمٞمف ومٞمجتٛمٕمقن ذٟمٌف اًمديـ يٕمًقب

 وٓ سمخ٤مًمؼ وًمٞمس خمٚمقق( )اًم٘مرآن ي٘مقًمقن: ريم٤مهبؿ وُمٜم٤مخ أُمػمهؿ اؾمؿ إقمرف إين قمكم: ىم٤مل صمؿ

  .شيٕمقد وإًمٞمف سمدأ ُمٜمف اهلل يمالم وًمٙمٜمف خمٚمقق

 (79-11/78) سمٖمداد شم٤مريخ ذم ُمؽمضمؿ اًم٘مٓم٤من حيٞمك أسمق زيد اسمـ وهق اهلٞمثؿ سمـ اًمٙمريؿ وقمٌد

 ًمالًمٙم٤مئل. اًمًٜم٦م ذح حم٘مؼ جيده ملو صم٧ٌم. صم٘م٦م وهق وهمػممه٤م (336-13/335) واًمًػم

 وىم٤مل سمقوٕمف. اُتؿ ٤مطمديثً  ًمف وذيمر سم٤مـمؾ. ظمؼم ًمف يٕمرف ٓ اًمذهٌل: ىم٤مل إٟمامـمل ص٤مًمح سمـ وقمكم

 قمكم طم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت )وذم اًمذهٌل: يمالم طمٙم٤مي٦م قم٘م٥م (4/275) اعمٞمزان ًم٤ًمن ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ

 ؿمؽ سمال هذا ومٝمق  ،احلدي٨م ُمًت٘مٞمؿ اقاًمٕمر أهؾ قمٜمف روى إدريس سمـ اهلل قمٌد قمـ يروي ص٤مًمح سمـا

  هـا اًمؽممج٦م(. ص٤مطم٥م ]دون[ ُمـ ذم ويٜمٔمر ىمٌٚمف ُمـ اعم١مًمػ يْمٕمٗمٝمؿ اًمذيـ ذم اًمتث٧ٌم ومٞمٜمٌٖمل

 ش.دون» سمدل: أي شيمذب» ضمـ: أ، ذم ىم٤مل  ،احل٤مؿمٞم٦م ذم شاًمٞمزان ًم٤ًمن » قمغم اعمٕمٚمؼ وىم٤مل

 .(471-8/470) اًمث٘م٤مت: اٟمٔمر 

  ذم احل٤مومظ وىم٤مل  ،شاًمتٝمذي٥م» ذم يمام وٕمٞمػ ،اًمٕمٓم٤مر يرياًم٘مقار اًمتٛمٞمٛمل وهق حمرز سمـ وحمٌقب

  احلدي٨م. ًملم :شاًمت٘مري٥م»

 سمٖمداد شم٤مريخ ذم شمرمجتف حيٞمك سمـ قمثامن سمـ أمحد هق اًمٙمريؿ قمٌد قمـ اًمٓمري٘ملم إطمدى ذم واًمراوي

  ًمف. شمرمج٧م ًمذا شًمالًمٙم٤مئل اًمًٜم٦م ذح» حم٘مؼ جيده ومل صم٘م٦م. وهق (4/299-300)

-1/299) شاًمٚم٤ًمن» اٟمٔمر وو٤مع. يراجلقي٤ٌم وهق ظم٤مًمد سمـ اهلل قمٌد سمـ أمحد إظمرى اًمٓمريؼ وذم

301.) 

 إٟمامـمل. ص٤مًمح سمـ قمكمو  ،حمرز سمـ حمٌقب ٕضمؾ وٕمٞمػ وم٤مٕصمر

 إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(116) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه  ، وٕمٞمػ ُمًٕمقد اسمـ أصمر (1)

 اًم٘مرآن» ىم٤مل: اهلل قمٌد قمـ  ،ُمنوق قمـ  ،لاًمِمٕمٌ قمـ  ،جم٤مًمد ـمريؼ ُمـ (1/589) شواًمّمٗم٤مت

 ش.قمزوضمؾ اهلل قمغم يرد وم٢مٟمام ٤مؿمٞمئً  ُمٜمف رد ومٛمـ وضمؾ قمز اهلل يمالم

 قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل قمٜمد وسمٜمحقمه٤م  .شاهلل قمغم يٙمذب وم٢مٟمام اًم٘مرآن قمغم يمذب ومٛمـ» اًمٌٞمٝم٘مل: وقمٜمد

 .اًمٓمريؼ ٟمٗمس ُمـ شاجلٝمٛمٞم٦م
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 وٕمٞمػ. اهلٛمداين ؾمٕمٞمد اسمـ :هقو وجم٤مًمد

 سمرىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم اًمالًمٙم٤مئل رواه  ، وٕمٞمػ قم٤ٌمس اسمـ أصمر (1)

 قمـ قم٤مصؿ سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ (591-1/590) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(376و375)

 ىمّم٦م. وومٞمف ومذيمره قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ  طمرير سمـ قمٛمران

 وٕمٞمػ. صمروم٤مٕ :وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل احلًـ سمقأ هق قم٤مصؿ سمـ وقمكم

 ًمٚمٛم٘مدد شآقمت٘م٤مد ذم آىمتّم٤مد» يمت٤مب ُمـ ُمٜم٘مقل اًمٗمّمؾ أول ُمـ اًمٙمالم سمؾ اًمٕم٤ٌمرة هذه (2)

  سمٕمد. اموم (130)ص

 ي٘مقل: ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ وروى) ش:آىمتّم٤مد» يمت٤مب ذم واًمٕم٤ٌمرة

  .شيٕمقد وإًمٞمف سمدأ ُمٜمف اهلل يمالم اًم٘مرآن» ي٘مقًمقن ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ُمٜمذ واًمٜم٤مس ُمِم٤مخيٜم٤م أدريم٧م

  ،(1/573) شاعمريز قمغم اًمٜم٘مض»و  (،88)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم اًمدارُمل رواه إصمر وهذا

 ىم٤مل (532) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم وذيمره  ،(10/205) شاًمٙمؼمى» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ

  ومذيمره. ..ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل :ي٘مقل احلٜمٔمكم إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق ؾمٛمٕم٧م :اًمدارُمل

  ديٜم٤مر. سمـ قمٛمرو إمم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 ذمو  ،شاًمًٚمػ قم٘م٤مئد» يمت٤مب وٛمـ  (،117)ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم اًمٌخ٤مري رواه وىمد

 381) رىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(2/331) شاًمت٤مريخ»

 احلٙمؿ يؼـمر ُمـ (531) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(385و 384و 383و 382و

  ومذيمره. ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمروان أيب اًمٓمؼمي حمٛمد سمـ

  قمٜمف: ومرواه حمٛمد سمـ احلٙمؿ قمغم واظمتٚمػ

 قمٜمد ؿمٌٞم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م،واًمالًمٙم٤مئل قمٜمد وهمػممه٤م احل٤مرث سمـ قمامر سمـ حمٛمدو ُمٜمّمقر أيب سمـ حمٛمد

  واًمّمٗم٤مت. إؾمامء ذم اًمٌٞمٝم٘مل

  ر.ديٜم٤م سمـ قمٛمرو قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ فراهقي سمـ إؾمح٤مق يمرواي٦م رووه يمٚمٝمؿ

 قمٛمرو ُمٜمٝمؿ ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ُمٜمذ ُمِم٤مخيٜم٤م أدريم٧م ىم٤مل: ؾمٗمٞم٤من قمـ احلٙمؿ قمـ شم٘مدم يمام اًمٌخ٤مري ورواه

  سمٛمخٚمقق. وًمٞمس اهلل يمالم اًم٘مرآن ي٘مقًمقن ديٜم٤مر سمـا

 ذم اًمٌخ٤مري شمرمجف وم٢مٟمف احلٙمؿ اًمرواي٦م هذه ذم وأظمٓم٠م قمٛمرو ىمقل ُمـ أٟمف اجلامقم٦م رواي٦م وم٤مًمّمحٞمح

  .الً شمٕمدي وٓ ٤مضمرطًم  ومٞمف يذيمرا ومل (3/127) طم٤مشمؿ أيب واسمـ (2/338) اًمت٤مريخ

 وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب أضمٚم٦م ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو أدرك )وىمد :فراهقي سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل

 اهلل وقمٌد اخلدري ؾمٕمٞمد وأيب اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ُمثؾ وإٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ اًمٌدريلم ُمـ وؾمٚمؿ آًمف

  ،قمٚمٞمٝمؿ اهلل رمح٦م اًمت٤مسمٕملم وأضمٚم٦م قمٜمٝمؿ. اهلل ريض ػماًمزسم سمـ اهلل وقمٌد قم٤ٌمس سمـ اهلل وقمٌد قمٛمرو سمـ
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 أو ،اًمٜم٤مس ىمرأه إذا سمؾ  قمٜمف، قم٤ٌمرة أو اهلل، يمالم قمـ طمٙم٤مي٦م سم٠مٟمف إـمالق زجيق وٓ

 إٟمام اًمٙمالم وم٢من .طم٘مٞم٘م٦م ؾمٌح٤مٟمف اهلل يمالم يٙمقن أن سمذًمؽ خيرج مل ،سم٤معمّم٤مطمػ يمتٌقه

 .٤مُم١مديً  ٤مُمٌٚمٖمً  ىم٤مًمف ُمـ إمم ٓ ،٤مُمٌتدئً  ىم٤مًمف ُمـ إمم يْم٤مف

 ،ووىمػ اهلل يمالم أٟمف زقمؿ وُمـ يم٤مومر، ضمٝمٛمل ومٝمق خمٚمقق اًم٘مرآن أن زقمؿ ومٛمـ 

 .إول اًم٘مقل ُمـ أظم٨ٌم ومٝمق ،سمٛمخٚمقق ًمٞمس :ي٘مؾ ومل

 وىمد ،لضمٝمٛم ومٝمق ،اهلل يمالم واًم٘مرآن ،خمٚمقىم٦م ًمف وشمالوشمٜم٤م أًمٗم٤مفمٜم٤م أن :زقمؿ وُمـ 

 قمز   يزل ومل ،يده إمم يده ُمـ ةاًمتقرا وٟم٤موًمف إًمٞمف، ُمٜمف شمٙمٚمٞماًم  اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك اهلل ؿيمٚم  

 .ُمتٙمٚماًم  وضمؾ

 اعمٕم٤مين وٓ اعمٕم٤مين، دون احلروف يمالُمف ًمٞمس وُمٕم٤مٟمٞمف، طمروومف ،اهلل يمالم واًم٘مرآن 

 .احلروف دون

 ،اهلل ُمـ اًمٙمالم ومٙم٤من ،ُمقؾمك ؿيمٚم   ٕم٤مممشم اهلل سم٠من طمٜمٌؾ سمـ أمحد واطمت٩ّم  

ـْ ﴿ وضمؾ: قمز وسم٘مقًمف .ُمقؾمك ُمـ وآؾمتامع  ي٦مأ ﴾ِمـِّل ْقُل ؼَ اف َحؼَّ  َوَفؽِ

 .[13:]اًمًجدة

                                                        
  ،(1/598) شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ُمـ اهـ .(ذًمؽ ذم خيتٚمٗمقا مل إُم٦م هذه صدر ُم٣م هذا وقمغم

  اًمًٚمػ. ُمـ إمج٤مع ومٝمذا صحٞمح وؾمٜمده ًمٚمٌٞمٝم٘مل يمالمه٤م (10/205) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ»و

 رآن:اًم٘م قمـ ؾمئؾ عم٤م ىم٤مل أٟمف (1713) رىمؿ أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ ُمـ داود أسمق رواه ؾمٗمٞم٤من وىمقل ىمٚم٧م:

  ُمؽموك(. اًمٌٚمخل وهق ه٤مرون سمـ قمٛمر ؾمٜمده وذم) سمٛمخٚمقق وًمٞمس اهلل يمالم هق

 ُمٜمف اًمّمدور ذم وٓ طمرف ُمٜمف اعمّم٤مطمػ ذم يٌ٘مك ومال قمٚمٞمف ينى :يأ شيٕمقد وإًمٞمف» ىمقهلؿ: وُمٕمٜمك

 .(12/272) شاًمٗمت٤موى جمٛمقع» ذم يمام .آي٦م
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 :ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن :إرت سمـ ظم٤ٌمب قمـ اًمؽمُمذي وروى 

 (1)اًم٘مرآن. يٕمٜمل: شخرج ممو بلؾضؾ وجؾ ظز اهلل إػ تتؼربقا فـ إكؽؿ»

                        
 إٓ سمٕمد. ومام (130)ص اعم٘مدد اًمٖمٜمل ٕمٌدًم شآقمت٘م٤مد ذم آىمتّم٤مد» ـُم ُمٜم٘مقل أوًمف ُمـ اًمٗمّمؾ (1)

 ًمٚمتقراة. اعمٜم٤موًم٦م ذيمر

 قمٜمد أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م ُمـ ضم٤مء إٟمام ظم٤ٌمب قمـ اًمٚمٗمظ هبذا اًمؽمُمذي ذم ًمٞمس احلدي٨م ًمٗمظ طمتك

  .الً ُمرؾم وضم٤مء اًمؽمُمذي

  ،(2911) سمرىمؿ واًمؽمُمذي  ،(5/268) (22306) سمرىمؿ أمحد ومرواه أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م أُم٤م

  ،(7657) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين  ،(178) رىمؿ شاًمّمالة ىمدر شمٕمٔمٞمؿ» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد

 سمـ ه٤مؿمؿ، أمحد اإلُم٤مم ؿمٞمخ ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (12/220و) (7/88) شاًمت٤مريخ» ذم واخلٓمٞم٥م

 ٤مل:ىم أُم٤مُم٦م أيب قمـ أرـم٠مة سمـ زيد قمـ  ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م قمـ  ظمٜمٞمس سمـ سمٙمر طمدصمٜم٤م اًمٜمي أيب اًم٘م٤مؾمؿ

  ،يّمٚمٞمٝمام ريمٕمتلم ُمـ أومْمؾ رء ذم ًمٕمٌد اهلل أذن ُم٤م» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل

 يٕمٜمل شُمٜمف ظمرج ُم٤م سمٛمثؾ اهلل إمم اًمٕم٤ٌمد شم٘مرب وُم٤م صالشمف ذم دام ُم٤م اًمٕمٌد رأس ومقق ًمُٞمَذرُ  اًمؼم وإن

 اًم٘مرآن.

  اًم٘مرآن. يٕمٜمل اًمٜمي أسمق ىم٤مل اًمؽمُمذي: زاد

 اسمـ ومٞمف شمٙمٚمؿ ىمد ظمٜمٞمس سمـ وسمٙمر اًمقضمف. هذا ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ همري٥م دي٨مطم هذا قم٘مٌف: وىم٤مل

  اهـ. أُمره. آظمر ذم اعم٤ٌمرك

 صم٘م٦م أرـم٠مة سمـ وزيد  ا،ضمدً  وٕمٞمػ ظمٜمٞمس سمـ وسمٙمر  ،ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م ًمْمٕمػ وٕمٞمػ واحلدي٨م

  (.3/556) واًمتٕمديؾ اجلرح ذم يمام أُم٤مُم٦م أيب قمـ ُمرؾمؾ طمديثف ًمٙمـ

 شاًمزهد»  ذم أمحد رواه .الً ُمرؾم ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ يرويف ومت٤مرة أرـم٠مة سمـ زيد قمغم ومٞمف وٓمرباُ  وىمد

 شاًمًٜم٦م»و  ،(538) رىمؿ شاعمراؾمٞمؾ» ذم داودوأسمق  ،(2912) رىمؿ واًمؽمُمذي  (،350)ص

 :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ (109) رىمؿ أمحد سمـ اهللًمٕمٌد

  .شاًم٘مرآن يٕمٜمل ُمٜمف ظمرج مم٤م سم٠مومْمؾ اهلل إمم شمرضمٕمقا ًمـ إٟمٙمؿ»

  .شمٕم٤ممم يمالُمف يٕمٜمل اعمراؾمٞمؾ ذم داود أيب قمٜمدو

  سمف. ٤مُمرومققمً  قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم قمـ ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم قمـ يرويف وشم٤مرة

 سمـ ضمٌػم ـقم يرويف وشم٤مرة (502) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(2/441) احل٤ميمؿ رواه

 رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(1/555) يمؿاحل٤م رواه سمف. ٤مُمرومققمً  ذر أيب قمـ ٟمٗمػم

(503). 
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 بحرف[ اهلل ]ـالمؾصؾ

 (1).وضمؾ قمز اهلل يمالم قملم اعمًٛمققم٦م وإصقات اعمٙمتقسم٦م احلروف أن وٟمٕمت٘مد

                                                        
 ُمع ...):شاًمًٚمػ قم٘م٤مئد» وٛمـ (199)ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل  ،أصح واعمرؾمؾ 

 اهـ .(واٟم٘مٓم٤مقمف إلرؾم٤مًمف يّمح ٓ اخلؼم هذا أن

  .الً ُمرؾم ٟمحقه ٟمقومؾ سمـ ضمٌػم قمـ (1614) رىمؿ اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين ورواه

  اظمتٚمط. ٕٟمف أوه٤مُمف ُمـ ٟمقومؾ سمـ ضمٌػم ذيمر وًمٕمؾ  ، وٕمٞمػ ؾمٚمٞمؿ أيب اسمـ وهق ٨مًمٞم ؾمٜمده وذم

 ،(511-10/510) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ٤م.ُمقىمقومً  ومج٤مء إرت سمـ ظم٤ٌمب طمدي٨م وأُم٤م

 اًمرد» ذم واًمدارُمل    ،(111و 96) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهللوقمٌد  ،(35)ص شاًمزهد» ذم وأمحد

 شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(2/441) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ  ،(79)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم

  ،(558) سمرىمؿ شاجلامقم٦م واًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل  ،(514و513) رىمؿ

 ومروة قمـ ي٤ًمف سمـ هالل قمـ اعمٕمتٛمر سمـ ُمٜمّمقر ريؼـم ُمـ (157) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

 هٜم٤مه ي٤م زم: وم٘م٤مل ُمٜمزًمف إمم اعمًجد ُمـ ُمٕمف وأىمٌٚم٧م إرت سمـ ظم٤ٌمب ىم٤مل ىم٤مل: إؿمجٕمل ٟمقومؾ سمـ

 .يمالُمف ُمـ إًمٞمف أطم٥م سمٌمء إًمٞمف ربشم٘م ٓ وم٢مٟمؽ اهلل إمم شم٘مرب أن اؾمتٓمٕم٧م إن

 وهق  ،قمدُمٝم٤م واًمراضمح صحٌتف ذم اظمتٚمػ إؿمجٕمل ٟمقومؾ سمـ ومروة إٓ صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمًـ أصمر هذا

 (2716) سمرىمؿ ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ واقمتٛمده  ،مج٤مقم٦م قمٜمف روى وم٘مد صدوق

 اًمٙم٤مؿمػ:وصمِّؼ. ذم اًمذهٌل وىم٤مل اًمث٘م٤مت. ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

 اعم٘مدد ًمٕمٌداًمٖمٜمل شآقمت٘م٤مد ذم آىمتّم٤مد» يمت٤مب ُمـ اهلل رمحف اعمّمٜمػ ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمرة هذه (1)

 يًػم. سمتٍمف اًمٙمت٤مب ذًمؽ ُمـ ُمٜم٘مقل يمٚمف اًمٗمّمؾ سمؾ  (،140ص)

  والل، سمؾ ظمٓم٠م وهذا  اهلل، يمالم اًم٘م٤مرئ وصقت احلروف ُمداد ٟمٗمس أن اعمراد أن فم٤من ئمـ وىمد

 يمام  اهلل، صقت ٓ  اهلل، يمالم اًم٘م٤مرئ سمّمقت ٟمًٛمٕمف اًمٙمالم ويمذا اعمٙمتقسم٦م احلروف أن اعمراد وإٟمام

 قمز اهلل يمالم اًم٘م٤مرئ ُمـ واعمًٛمقع (:133-132ص) شآىمتّم٤مد» يمت٤مب ذم اعم٘مدد قمٌداًمٖمٜمل ىم٤مل

َٛمعَ  طَمت ك﴿ وضمؾ ًْ  ُيِريُدونَ ﴿ وضمؾ: قمز اهلل وىم٤مل  ،اًمت٤مزم ُمـ ؾمٛمٕمف وإٟمام  ،[٦:6ماًمتقسم﴾]اهللِ يَماَلمَ  َي

ًُمقا َأنْ  ٌَدِّ  اهـ .[15﴾]اًمٗمتح:اهللِ يَماَلمَ  ُي

 ًمق اعمّمٜمػ أن قمغم اعمقاوع. ُمـ وهمػمه٤م (265-263و) (244-12/243) شاًمٗمت٤موى» واٟمٔمر

  أقمٚمؿ. واهلل  أطمًـ، ًمٙم٤من اعمقهؿ اًمٚمٗمظ  هذا حت٤مؿمك
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 وىم٤مل: ،[12﴾]اًمٌ٘مرة:ؾِقفِ  َرْيَى  َٓ  ؽَِتوُب اف َذفَِؽ  .ال﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 ،[1﴾]ُمريؿ:ـفقعصو﴿ ﴾،آلو﴿ ،[1:يقٟمس﴾]آفرو﴿ ،[1إقمراف:]﴾ادص﴿

 [.12﴾]اًمِمقرى:ظسؼ حؿو﴿

 قمـ وظمرج اًمديـ، ُمـ ُمرق وم٘مد وضمؾ قمز اهلل يمالم إطمرف هذه إن :ي٘مؾ مل ومٛمـ

   .اعمًٚمٛملم مجٚم٦م

 .(2)سم٤مًمٌٝمت٤من وأشمك ،(1)اًمٕمٞم٤من يم٤مسمر وم٘مد ،٤مطمروومً  شمٙمقن أن أٟمٙمر وُمـ

 وحرؾً  ؿرأ مـ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 ُمـ همػمه ورواه ،وصححف اًمؽمُمذي رواه .شحسـوت ظؼ ؾؾف ،وجؾ ظز اهلل ـتوب مـ

 ومقؿ ،حرف وٓم ،حرف أفػ وفؽـ ،حرف ﴾أل﴿ :أؿقل ٓ إن أمو» :وومٞمف ،إئٛم٦م

 (3).شحرف

                        
 إدًم٦م. ؾمقق إمم حيت٤مج ٓ ُمِم٤مهد ُمٚمٛمقس ُمٕمٚمقم هق ُم٤م قم٤مٟمد أي (1)

 (.1/513) شاًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم يمام سمٓمالٟمف ُمـ يتحػم اًمذي سم٤مًم٤ٌمـمؾ ضم٤مء أي (2)

 اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: اًم٘مرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ (2910) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواهُمقىمقوًم٤م، صحٞمح (3)

 سمف ومٚمف اهلل يمت٤مب ُمـ ٤مطمرومً  ىمرأ ُمـ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقل ىم٤مل ي٘مقل: ُمًٕمقد سمـ

  .شطمرف وُمٞمؿ  ،طمرف وٓم  ،طمرف أًمػ وًمٙمـ طمرف أمل أىمقل ٓ  ،أُمث٤مهل٤م سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م

  ُمًٕمقد. اسمـ قمـ اًمقضمف هذا همػم ُمـ احلدي٨م هذا ويروى اًمؽمُمذي: وىم٤مل

 ُمًٕمقد. اسمـ قمـ سمٕمْمٝمؿ ىمٗمفوو  ،سمٕمْمٝمؿ رومٕمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ إطمقصأسمق ورواه

 أم طمٗمٔمف أدري ٓ وىم٤مل: (1/216) شاًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ُمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد شمرمج٦م ذم اًمٌخ٤مري رهوذيم

 ؟.ٓ

 قمـ إطمقص أيب قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ زي٤مدة وومٞمف ٟمحقه (1/555) احل٤ميمؿ ورواه

  ،يمذًمؽ وهق وٕمٞمػ اًمتٚمخٞمص: ذم اًمذهٌل ىم٤مل اهلجري ُمًٚمؿ سمـ إسمراهٞمؿ ؾمٜمده وذم سمف قمٌداهلل

  ُمقىمقوم٤مت. رومع ىمقًمف: شاًمت٘مري٥م» ذم ومظاحل٤م وزاد

 سمرىمؿ اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين (9983) رىمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ (5993) اعمّمٜمػ ذم اًمرزاق قمٌد ورواه

  ُمٜم٘مٓمع. إؾمٜم٤مد وهذا ٤مُمقىمقومً  ومذيمره ُمًٕمقد اسمـ قمـ قمٌٞمدة أيب ـمريؼ ُمـ (8647)
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 ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿراءة ـوكً» :ىم٤مًم٧م ٤مقمٜمٝم اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم وقمـ 

 قمـ ،وصححف واًمؽمُمذي ،واًمٜم٤ًمئل ،داود أسمق رواه .شوحرؾً  وحرؾً  ،مػِسة وشؾؿ

  (1)ممٚمؽ. سمـ يٕمغم

                                                        
 ُمـ (8649و  8648و 8646) سمرىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين  ،(3351) سمرىمؿ اًمدارُمل ورواه

 صحٞمح. وهق  ،٤مُمقىمقومً  اهلل قمٌد قمـ إطمقص أيب ـمريؼ

  صحٞمح. وؾمٜمده  ،٤مُمقىمقومً  اهللقمٌد قمـ ؾمٙمـ سمـ ىمٞمس ـمريؼ ُمـ (9981) سمرىمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه

  سمف. اهللقمٌد قمـ وإؾمقد قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ (9984) سمرىمؿ ٤مأيًْم  ورواه

 .قمٜمف صحٞمح وهق ُمًٕمقد سمـ قمٌداهلل قمغم اعمقىمقف وم٤مًمراضمح

 ـمري٘م٤من: ومٚمف اعمرومقع أُم٤مو

 يمام ُمرؾمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ وروايتف رومٕمف ذم أظمٓم٠م وىمد يمٕم٥م سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي قمٜمد إومم:

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم

  اعمقىمقوم٤مت. يرومع وٕمٞمػ اهلجري إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ قمٜمد واًمث٤مٟمٞم٦م:

 سمف صحٞمح٦م  روايتٝمؿو إؾمقدو وقمٚم٘مٛم٦م  ،ؾمٙمـ سمـ وىمٞمس  ،إطمقص أسمق ،٤مُمقىمقومً  رووه واًمذيـ

 ٤م.ُمقىمقومً 

 قمٜمف يرويف (9982) سمرىمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمٜمد ٤مُمرومققمً  إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ سمـ قمقف طمدي٨م ُمـ وضم٤مء

 اًمرسمذي وهق قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ؾمٜمده ذم ٤موأيًْم   ،ُمرؾمٚم٦م روايتف أن قمٚمٛم٧م وىمد  ،يمٕم٥م سمـ حمٛمد

 وٕمٞمػ. وُمقؾمك يمٕم٥م. سمـ حمٛمد قمـ يرويف

 ذم واًمؽمُمذي  ،(3/214و) (2/181) واًمٜم٤ًمئل  ،(1466) سمرىمؿ داودأسمق رواه، وٕمٞمػ(1)

  ،(116) رىمؿ شاًمزهد» ذم اعم٤ٌمرك واسمـ  ،(297) سمرىمؿ شاًمِمامئؾ» وذم  ،(2923) سمرىمؿ شؾمٜمٜمف»

 شاًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» ذم ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ  قمٌٞمدوأسمق  ،(300و 6/294) شاعمًٜمد» ذم وأمحد

 ذم  واًمٗمري٤ميب  ،شاًمًٚمػ قم٘م٤مئد» ُمـ (146)ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم واًمٌخ٤مري  ،(156)ص

 ذح» ذم واًمٓمح٤موي  ،(1158) رىمؿ شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ  ،(110) رىمؿ شاًم٘مرآن ومْم٤مئؾ»

  ،(3/13) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(1/310) واحل٤ميمؿ  ،(5408) رىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ

  (.1216) رىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي  ،(2156) رىمؿ شاإليامن ؿمٕم٥م» وذم

 ؾمٚمٛم٦م أم ؾم٠مل أٟمف ممٚمؽ سمـ يٕمغم قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب سمـ قمٌداهلل قمـ ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 ومذيمره.
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 اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج إذ ،ٟم٘مرأ ٟمحـ سمٞمٜم٤م :ىم٤مل اًم٤ًمقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ وقمـ 

 ،افؼرآن اؿرؤا وإشقد، إَحر وؾقؽؿ واحد، اهلل ـتوب» :لوم٘م٤م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 تراؿقفؿ، َيووز ٓ افسفؿ، يؼوم ـم حروؾف، يؼقؿقن ،افؼرآن يؼرؤن أؿقام يلت أن ؿبؾ

 (1)أضمري. رواه ش.يتلجؾقكف وٓ أجره، يتعجؾقن

                                                        
 سمـ اًمٚمٞم٨م طمدي٨م ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ همري٥م صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا احلدي٨م: قم٘م٥م اًمؽمُمذي وىم٤مل

  ؾمٚمٛم٦م. أم قمـ ممٚمؽ سمـ يٕمغم قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ ؾمٕمد

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ؾمٚمٛم٦م أم قمـ ُمٚمٞمٙم٦م أيب اسمـ قمـ احلدي٨م هذا ضمري٩م اسمـ روى وىمد

  هـ. ا أصح. اًمٚمٞم٨م وطمدي٨م ىمراءشمف. ي٘مٓمع يم٤من وؾمٚمؿ

  جمٝمقل. ممٚمؽ سمـ يٕمغم ٕضمؾ وٕمٞمػ طمدي٨م هذا

 اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ قمدة قمـ ضم٤مء احلدي٨م هذا (1)

 ذم كاعم٤ٌمر واسمـ  ،(29) سمرىمؿ شاًم٘مرآن أهؾ أظمالق» ذم أضمري رواه  ؾمٕمٞمد، سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م -1

  (.6022و) (6021) سمرىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين (813) رىمؿ شاًمزهد»

 ٟم٘مؽمئ ٟمحـ سمٞمٜم٤م ىم٤مل: ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ قمٌٞمدة سمـ اهلل قمٌد قمـ ذياًمرسم قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ

 وومٞمٙمؿ واطمد اهلل يمت٤مب هلل احلٛمد» وم٘م٤مل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج إذ

  ُمثٚمف. ومذيمر شوإؾمقد.. محرإ وومٞمٙمؿ إظمٞم٤مر

  قمٚمت٤من: سمف وٕمٞمػ وهق

  قمٌٞمدة. سمـ ُمقؾمك وٕمػ إومم:

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ ُمـ قمٌٞمدة سمـ اهلل قمٌد ؾمامع قمدم اًمث٤مٟمٞم٦م:

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين  ،(760) رىمؿ سمٚم٤ٌمن اسمـ سمؽمشمٞم٥م طم٤ٌمن واسمـ  ،(831) سمرىمؿ داود أسمق ورواه

 سمـ ووم٤مء قمـ ؾمقادة سمـ رسمٙم قمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو قمـ وه٥م سمـ اهللقمٌد يؼـمر ُمـ (6024) رىمؿ

  احل٤مل. جمٝمقل ذيح سمـ ووم٤مء ؾمٜمده وذم  ،ٟمحقه ؾمٕمد سمـ ؾؾمٝم قمـ ذماًمّمد ذيح

 ُمٕمف. ظمرآ طم٤ٌمن( اسمـ )ؿمٞمخ ؾمٚمؿ اسمـ وذيمر ىم٤مل: طم٤ٌمن اسمـ وقمٜمد هلٞمٕم٦م واسمـ قمٛمرو داود أيب وقمٜمد

  سمف. هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ (5/338) شاعمًٜمد» ذم أمحد ورواه

 محزة أيب قمـ ؾمقادة سمـ سمٙمر قمـ هلٞمٕم٦م اسمـ ـمريؼ ُمـ (126و 3/155) شاعمًٜمد» ذم أمحد ورواه

  اخلقٓين. ووم٤مء محزة أيب سمدل وضمٕمؾ (3/146) وذم .سمف أٟمس قمـ اخلقٓين

  ؾمٝمؾ. ُمًٜمد ُمـ أٟمف اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م واًمراضمح  ،ُمٜمف آوٓمراب هذا ومٚمٕمؾ وٕمٞمػ هلٞمٕم٦م واسمـ
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 أىمقام وؾمٞمجلء طمًـ ومٙمؾ  اىمرؤا» :سمٚمٗمظ ٤مُمرومققمً  قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ سمرضم٤م طمدي٨م -2

  .شيت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف اًم٘مدح ي٘م٤مم يمام ي٘مٞمٛمقٟمف

 سمـ حمٛمد غمقم واظمتٚمػ  ،وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ دحمٛم قمـ

  اعمٜمٙمدر.

 ـمريؼ ُمـ (2642) رىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(830) سمرىمؿ داودوأسمق  ،(3/397) أمحد ومرواه

 ٤م.ُمرومققمً  ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ إقمرج ىمٞمس سمـ محٞمد

 ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(3/357) وأمحد  ،(2197) سمرىمؿ يٕمغمأسمق رواه زيد. سمـ أؾم٤مُم٦م امحٞمدً  وشم٤مسمع

 .٤مقمً ُمرومق سمف ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ دحمٛم قمـ اًمٚمٞمثل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م ـمريؼ ُمـ (2643) شاًمِمٕم٥م»

  اعمٜمٙمدر. سمـ حمٛمد قمغم اظمتٚمػ ًمٙمـ  صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

  ،(10053) رىمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ .قمٞمٞمٜم٦م اسمـ قمـ  ،(6034) رىمؿ اعمّمٜمػ ذم  اًمرزاق قمٌد ومرواه

  ،اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد قمـ يمالمه٤م اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ (2641) رىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

  ؿمؽ. سمال زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م محٞمد ُمـ حأرضم اًمًٗمٞم٤مٟملم ٕن أصح: وهق الً ُمرؾم ومذيمره

 )ي٘مرأ شمراىمٞمٝمؿ يٕمدو ٓ اًم٘مرآن ي٘مرءون ٌػ ٚمْ ظَم  يٙمقن» سمٚمٗمظ: ٤مُمرومققمً  اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م -3

 .شووم٤مضمر وُمٜم٤مومؼ ُم١مُمـ صمالصم٦م: اًم٘مرآن

  ،سمف يم٤مومر اعمٜم٤مومؼ وم٘م٤مل: اًمثالصم٦م؟ ه١مٓء )ُم٤م :-ذيمرمه٤م ؾمٞم٠ميت راوي٤من- ًمٚمقًمٞمد وم٘مٚم٧م سمِمػم ىم٤مل

  سمف(. ي١مُمـ واعم١مُمـ  ،فسم يت٠ميمؾ واًمٗم٤مضمر

  ،شاًمًٚمػ قم٘م٤مئد» ُمـ (216)ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم واًمٌخ٤مري (39-3/38) أمحد رواه

  ،سمٚم٤ٌمن اسمـ سمؽمشمٞم٥م (755) سمرىمؿ طم٤ٌمن واسمـ  ،(4/547و) (2/374) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ

  (.40) رىمؿ شاًم٘مرآن أهؾ أظمالق» ذم وأضمري  ،(2926) شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 أن اخلقٓين قمٛمرو أيب سمـ سمِمػم أظمؼمين ذيح سمـ طمٞمقة قمـ اعم٘مرئ يزيد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

  ومذيمره. ؾمٕمٞمد أسم٤م ؾمٛمع أٟمف طمدصمف ىمٞمس سمـ اًمقًمٞمد

 خيرضم٤مه. ومل أصم٤ٌمت وؿم٤مُمٞمقن طمج٤مزيقن رواشمف صحٞمح إول: اعمقوع ذم احل٤ميمؿ وىم٤مل

  خيرضم٤مه. ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح ىم٤مل: اًمث٤مين اعمقوع وذم 

 ووصم٘مف  ،مج٤مقم٦م قمٜمف روى  ،اعمٍمي اًمتجٞمٌل وهق ىمٞمس سمـ اًمقًمٞمد همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمدي٨م وهذا

  اًمتحًلم. حيتٛمؾ ومٛمثٚمف اًمث٘م٤مت ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره  ،اًمٕمجكم

  (.206-205) اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ ذم قمٌٞمد أيب قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م

 اسمـ ـمريؼ ُمـ (1182) رىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي  ،(2630) رىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

  وٕمٞمػ. اهلل قمٌد وهق هلٞمٕم٦م واسمـ ومذيمره. سمف ؾمٕمٞمد أيب قمـ اهلٞمثؿ أيب قمـ وردان سمـ ُمقؾمك قمـ هلٞمٕم٦م

 درضم٤مشمف. أىمؾ ذم طمًـ ؾمٕمٞمد أيب ومحدي٨م
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  قمـ قمٜمف اهلل ريض قمكم ؾمئؾ :ىم٤مل ،سم٢مؾمٜم٤مده شاًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» ذم قمٌٞمد أسمق وروى 

 .(1)طمرف وٓ ،ٓ :ىم٤مل ؟اًم٘مرآن ي٘مرؤون [،ٜم٥م]اجل

                                                        
 ي٘مقل: وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ؿمٌؾ سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م -4

 .شسمف شمًتٙمثروا وٓ سمف شم٠ميمٚمقا وٓ قمٜمف قادمٗم وٓ ومٞمف شمٖمٚمقا وٓ اًم٘مرآن اىمرؤوا»

 قمٌداًمرمحـ قمـ ـمري٘ملم ُمـ (205)ص شاًم٘مرآن ومْم٤مئؾ» ذم قمٌٞمدوأسمق (444و3/428) أمحد رواه

 صحٞمح. وهق سمف

 ٤مىمقُمً  سمٕمديمؿ وم٢من  ،سمف اهلل واؾم٠مًمقا اًم٘مرآن اىمرؤوا» سمٚمٗمظ:  ،٤مُمرومققمً  طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م -5

  .شسمف اًمٜم٤مس ي٠ًمًمقن اًم٘مرآن ي٘مرءون

 شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(2917) سمرىمؿ واًمؽمُمذي  ،(439و 437-4/436) أمحد رواه

 ـقم ظمٞمثٛم٦م ـمريؼ ُمـ وهمػمهؿ (42و41) رىمؿ شاًم٘مرآن أهؾ أظمالق» ذم وأضمري  ،(2628)

 ومذيمره. طمّملم سمـ قمٛمران قمـ احلًـ

  ًٛمعي مل واحلًـ احلدي٨م ًملم اًمت٘مري٥م: ذم احل٤مومظ ىم٤مل اًمٌٍمي ٟمٍم أسمق ظمٞمثٛم٦م أيب اسمـ هق وظمٞمثٛم٦م

  .شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام طمّملم سمـ قمٛمران ُمـ

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ظمرج ىم٤مل: (4/153) أمحد قمٜمد قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم طمدي٨م ُمـ وضم٤مء

  طمًـ. وهق شواىمتٜمقه... اًم٘مرآن شمٕمٚمٛمقا» ىم٤مل: اًم٘مرآن ٟمتدارس وٟمحـ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

  .شيت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف» ًم٘مقًمف اًمِمقاهد هذه ذيمرت وإٟمام ًمِمقاهده صحٞمح وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ذم ومث٤مسم٧م .ششمراىمٞمٝمؿ جي٤موز ٓ اًمًٝمؿ ي٘م٤مم يمام طمروومف ي٘مٞمٛمقن اًم٘مرآن ي٘مرءون» ىمقًمف: وأُم٤م

 ُمـ خيرج إٟمف» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: ؾمٕمٞمد أيب قمـ شاًمّمحٞمحلم»

 ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرق يمام ديـاًم ُمـ يٛمرىمقن طمٜم٤مضمرهؿ جي٤موز ٓ ٤مرـمًٌ  يمت٤ٌم يتٚمق ىمقم هذا وئْمئ

 .شاًمرُمٞم٦م

 .145و 144-(1064)  وُمًٚمؿ (4351رىمؿ) اًمٌخ٤مري رواه

 اًمٌخ٤مري رواه طمٜمٞمػ سمـ وؾمٝمؾ (1066) وُمًٚمؿ (3611)سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه كمقم طمدي٨مو

  ،شوإؾمقد إمحر» :ىمقًمف وُمٕمٜمك (1067) ُمًٚمؿ قمٜمد ذر وأيب .(1068وُمًٚمؿ) (6934)سمرىمؿ

 اهـ ش.واًمٕمجٛمل اًمٕمريب  ومٞمٙمؿ» ُمٕمٜم٤مه (:3/60) شاعمٕمٌقد قمقن» ذم ىم٤مل

 أًمقاهنؿ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ٕن اًمٕمجؿ سم٤مٕمحر: اعمراد (:4/13) شداود أيب ؾمٜمـ ذح» ذم اًمٕمٞمٜمل وىم٤مل

 إؾمقد: ُمـ واعمراد  ،اًمٌٞم٤مض أًمقاهنؿ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ٕن وم٤مرس أهؾ إسمٞمض: ُمـ واعمراد  ،احلٛمرة

 اهـ .خمتٚمٗم٦م ـمقائػ ومٞمٙمؿ أن واعم٘مّمقد واًمًٛمرة. إدُم٦م أًمقاهنؿ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ٕن اًمٕمرب

 اًمرواي٦م. ذم هق ويمذا ش٤مطمرومً  وٓ» وصقاسمف اعمٓمٌقع ذم يمذاطمرف( )وٓ وىمقًمف طمًـ إصمر (1)
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 (1).يمٗمر وم٘مد ،اًمالم هبذه أؤُمـ ٓ :ىم٤مل ُمـ :وزاد ،اعم٤ٌمرك اسمـ قمـ ٟمحقه وروى 

 (2).يٛملم ُمٜمٝم٤م طمرف سمٙمؾ ومٕمٚمٞمف ،اًمٌ٘مرة سمًقرة طمٚمػ ـُم :٤مأيًْم  وىم٤مل 

                                                        
 ويمت٤مب اًم٘مرآن ومْم٤مئؾ يمت٤مب ًمف ُمِمٝمقر إُم٤مم (.224)ت اهلروي ؾمالم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ هق قمٌٞمدأسمقو

  وهمػممه٤م. شإُمقال»

 (1/102) اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأسمق  ،197صـ ناًم٘مرآ ومْم٤مئؾ ذم قمٌٞمد أسمق رواه قمكم وأصمر

 روايتٝمام  سمٜمحق (1/110) اعمًٜمد ذم وأمحد  ،(1306) رىمؿ اعمّمٜمػ ذم اًمرزاق وقمٌد  ،امًمٗمٔمٝم وهذا

 قمـ ًٛمطاًم سمـ قم٤مُمر ـمريؼ ُمـ شواهلل ومال اجلٜم٥م وم٠مُم٤م ..» :سمٚمٗمظ (365) وأسمقيٕمغم ش،آي٦م وٓ» وومٞمف:

 ومذيمره. قمكم قمـ اًمٖمريػ أيب

 سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل اعمرادي اهلٛمداين ظمٚمٞمٗم٦م سمـ اهلل قمٌٞمد هق اًمٖمريػ: وأسمق صم٘م٦م. ومٕم٤مُمر طمًـ أصمر وهذا

  .شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره  ،صم٘م٦م (:3/200) شاعمٕمروم٦م» ذم ؾمٗمٞم٤من

 إقمقر؟ احل٤مرث  أو إًمٞمؽ أطم٥م هق ًمف: ىمٞمؾ  ،سم٤معمِمٝمقر وًمٞمس قمكم ذـم٦م قمغم يم٤من طم٤مشمؿ:أسمق وىم٤مل

  ٟم٤ٌمشم٦م. سمـ  أصٌع ٟمٔمراء ُمـ ومٞمف شمٙمٚمٛمقا ىمد ؿمٞمخ هذا  ،أؿمٝمر احل٤مرث ىم٤مل:

  ،ومٞمف شمٙمٚمٛمقا وىمد روايتف اطمتٛمٚم٧م ومٞمٛمـ اًمؼمىمل اسمـ وذيمره احلدي٨م. ىمٚمٞمؾ يم٤من ؾمٕمد: اسمـ وىم٤مل

  سم٤مًمتِمٞمع. رُمل صدوق :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 اهـ .ُمقصم٘مقن رضم٤مًمف (:1/276) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل

 قمـ (18) رىمؿ شاحلدي٨م أصح٤مب اًمًٚمػ قم٘مٞمدة» يمت٤مسمف ذم ّم٤مسمقيناًم قمثامنأسمق رواه وٕمٞمػ (1)

 هبذا أؤُمـ ٓ ىم٤مل وُمـ  ،سم٤مًم٘مرآن ]يٕمٜمل[ يمٗمر وم٘مد اًم٘مرآن ُمـ سمحرف يمٗمر ُمـ ىم٤مل: اعم٤ٌمرك سمـ اهللقمٌد

 يمٗمر. وم٘مد اًمٙمالم

 أضمد مل اًم٤ٌمؿم٤مين وقمكم اًمًٙمري وقمٌداًمٙمريؿ ؾمقي٦م سمـ وحيٞمك اجلراطمل قمٌداهلل سمـ حمٛمد ؾمٜمده وذم

 .هلؿ ًت٘مٚم٦مُم شمراضمؿ

 أيب قمـ ُأظمؼمت ىم٤مل: ضمري٩م اسمـ قمـ (15950) سمرىمؿ شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد رواه ، وٕمٞمػ (2)

  ،هب٤م حيٚمػ اًمٌ٘مرة وؾمقرة ي٘مقل: الً رضم ؾمٛمع أٟمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ  ،إطمقص أيب قمـ  ،إؾمح٤مق

  .ش٤ميٛمٞمٜمً ُمٜمٝم٤م طمرف سمٙمؾ قمٚمٞمف إن أُم٤م» وم٘م٤مل:

  ضمري٩م. اسمـ ؿمٞمخ جلٝم٤مًم٦م وٕمٞمػ وهق

 سمرىمؿ شاًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(15947) سمرىمؿ اًمرزاقدقمٌ ورواه

 يمٜمػ أيب قمـ ُمرة سمـ اهللقمٌد قمـ إقمٛمش ـمريؼ ُمـ (10/43) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل  ،(379)

 .شآي٦م سمٙمؾ» سمٚمٗمظ: ومذيمره سمرضمؾ ُمر ُمًٕمقد اسمـ أن

  .الً شمٕمدي وٓ ٤مرطًم ضم ومٞمف يذيمر ومل  (9/431) طم٤مشمؿ أيب اسمـ ذيمره احل٤مل جمٝمقل ٜمػيم وأسمق
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 ،اواوً  ومؽمك اًم٘مرآن، ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ قمغم رضمؾ ىمرأ ]ُمٍمف[: سمـ ـمٚمح٦م وىم٤مل 

 .أطمد ُمـ أقمٔمؿ ٤مطمرومً  ٧مشمريم ًم٘مد :وم٘م٤مل

ُروا ُمَبوَركٌ  إَِفْقَؽ  َأكَزْفـَوهُ  ـَِتوٌب ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل اًمٌٍمي: احلًـ وىم٤مل  بَّ  فَِقدَّ

 وإو٤مقم٦م ،طمروومف سمحٗمظ هق ُم٤م واهلل أُم٤م ،أشم٤ٌمقمف إٓ آي٤مشمف شمدسمر وُم٤م ،[29﴾]ص:آَيوتِفِ 

 وىمد ،٤مومً طمر ُمٜمف أؾم٘مٓم٧م ومام يمٚمف، اًم٘مرآن ىمرأت ًم٘مد :ًمٞم٘مقل أطمدهؿ أن طمتك ،طمدوده

 (1) يمٚمف. واهلل أؾم٘مٓمف

                                                        
 قمـ اًمِمٞم٤ٌمين ؾمٜم٤من أيب ـمريؼ ـُم اهلل قمٌد سمـ ظم٤مًمد (10/43) شاًمٙمؼمى» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ورواه

  ومذيمره. ُمًٕمقد اسمـ ُمع ظمرضم٧م ىم٤مل اًمٕمٜمؼمي ظمقيٚمد سمـ طمٜمٔمٚم٦م قمـ اهلذيؾ أيب سمـ اهللقمٌد

  طمٜمٔمٚم٦م. سمـ اهلل قمٌد ظمقيٚمد سمـ طمٜمٔمٚم٦م سمدل ومجٕمؾ ؾمٗمٞم٤من وظم٤مًمٗمف

 اًمٗمزاري وهق حمٛمد سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمث٤مين اًمًٜمد وذم  ،شمرمج٦م ًمف أضمد مل ىمت٤مدة سمـ ٟمٍمأسمق إول اًمًٜمد وذم

  احلدي٨م. سمنىم٦م اُتؿ

  احلدي٨م. طمًـ اًمؼممجل ؾمٜم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمِمٞم٤ٌمين ؾمٜم٤منوأسمق

  رؤي٦م. ًمف طمٜمٔمٚم٦م سمـ اهللوقمٌد صح. ًمق صم٘م٦م قمغم دار دار ٗماميمٞم ٕٟمف آظمتالف هذا يي وٓ

 وروي  اًل،ُمرؾم ٤ممجٞمٕمً  وضمٝملم ُمـ روي إٟمام احلدي٨م هذا وىم٤مل: الً ُمرؾم احلًـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل ورواه

 ُمًٕمقد... اسمـ قمـ ذًمؽ ذم يورو  ،وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده ٤مُمرومققمً  ُمقصقًٓ  اًمْمح٤مك سمـ صم٤مسم٧م ـقم

 يٙمقن سم٤مًم٘مرآن احلٚمػ أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف اعمرؾمؾ احلدي٨م ُمع قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهللقمٌد وم٘مقل

  اهـ .سم٤مإلمج٤مع ُمؽموك رةاًمٙمٗم٤م ذم اًمتٖمٚمٞمظ صمؿ ٦ماجلٛمٚم ذم ٤ميٛمٞمٜمً

 وًمٞمس  ،اعم٤ٌمرك اسمـ اًم٘م٤مئؾ أن يدل أو يقهؿ اعم٤ٌمرك ٓسمـ أصمر ذيمر سمٕمد ش٤مأيًْم  وىم٤مل» :اعمّمٜمػ وىمقل

 ذم آىمتّم٤مد» ُمـ سمٜمّمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م واًمٕم٤ٌمرة  اعم٤ٌمرك، ٓسمـ ٓ  ،ُمًٕمقد ٓسمـ اًم٘مقل ومٝمذا  ،سمّمحٞمح

 ُمًٕمقد ٓسمـ يمالم قمغم قمٓمػ اعم٘مدد و ،يمٚمف اًمٗمّمؾ سمؾ (146)ص اعم٘مدد اًمٖمٜمل ًمٕمٌد شآقمت٘م٤مد

  .اعم٤ٌمرك ٓسمـ اًمٕمزو ذم وم٠مظمٓم٠م اعم٤ٌمرك ٓسمـ يمالم قمغم اعمّمٜمػ وقمٓمػ ،وم٠مص٤مب

  .إؾمٜم٤مد سمدون طم٤مشمؿ أيب ٓسمـ وقمزاه (7/3011) شمٗمًػمه ذم يمثػم اسمـ ذيمره (1)

  .111 ؾمٜم٦م ُم٤مت اًمت٤مسمٕملم أئٛم٦م ُمـ ياًمٌٍم ؾمٕمٞمد أسمق )ي٤ًمر( احلًـ أيب سمـ احلًـ هق واحلًـ
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 بصقت[ اهلل ]ـالم ؾصؾ

 :احلنم طمدي٨م ذم ٤مُمرومققمً   [أٟمٞمس] سمـ اهللقمٌد رواي٦م ذم ورد وم٘مد شاًمّمقت» وأُم٤م

 ومج٤مقم٦م ،أمحد رواه ش.ؿرب مـ يسؿعف ـم بعد مـ يسؿعف بصقت شبحوكف ؾقـودُّيؿ»

 (1).اًمٌخ٤مري سمف واؾمتِمٝمد ،إئٛم٦م ُمـ

                        
 ذم وقمٚم٘مف (970) سمرىمؿ اعمٗمرد إدب ذم واًمٌخ٤مري (3/495) اعمًٜمد ذم أمحد رواه  وٕمٞمػ، (1)

 قم٘م٤مئد» ُمـ ش131»ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم ويمذا ،اجلزم سمّمٞمٖم٦م شاًمٗمتح» ُمـ (1/208) اجل٤مُمع

 شاًمت٤مريخ» ذم ويمذا ،اًمتٛمريض سمّمٞمٖم٦م شاًمٗمتح» ُمـ (13/461) شاجل٤مُمع» وذم ،شاًمًٚمػ

 رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،زوائده ُمـ (39) سمرىمؿ أؾم٤مُم٦م سمـ ٤مرثواحل (7/169-170)

 (438-2/434) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(2034) سمرىمؿ شواعمث٤مين أطم٤مد» وذم ،(514)

 واخلٓمٞم٥م ا،تًٍم خم (600و 131) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(475-4/574و)

 رىمؿ شإوؾمط» ذم واًمٓمؼماين ،(1686) رىمؿ ش٤مُمعاجل»و ،(32 و31) رىمؿ شاًمرطمٚم٦م» ذم اًمٌٖمدادي

 ُتذي٥م» ذم واعمزي ،(566و 565) رىمؿ شوومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع» ذم اًمؼم قمٌد واسمـ ،(8588)

 شاًمتٕمٚمٞمؼ شمٖمٚمٞمؼ» ذم طمجر واسمـ ،(294-23/293) اًمقاطمدقمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ شمرمج٦م ذم شاًمٙمامل

(5/355-356).  

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أٟمف قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل ٌدقم قمـ اعمٙمل اًمقاطمدقمٌد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ـمريؼ ُمـ

 اسمٕمػمً  وم٤مؿمؽمي٧م وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمف رضمؾ قمـ طمدي٨م سمٚمٖمٜمل :ي٘مقل

 وم٘م٤مل أٟمٞمس سمـ اهلل قمٌد وم٢مذا ،اًمِم٤مم قمٚمٞمف ىمدُم٧م طمتك اؿمٝمرً  إًمٞمف ومنت رطمكم قمٚمٞمف ؿمددت صمؿ

 وم٤مقمتٜم٘مٜمل صمقسمف يٓم٠م ومخرج .ٟمٕمؿ :ىمٚم٧م ؟اهللقمٌد اسمـ :وم٘م٤مل اًم٤ٌمب قمغم ضم٤مسمر :ًمف ىمؾ :ًمٚمٌقاب

 ذم وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕمتف أٟمؽ قمٜمؽ سمٚمٖمٜمل ٤مطمديثً  :وم٘مٚم٧م ،واقمتٜم٘متف

 وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ،أؾمٛمٕمف أن ىمٌؾ أُمقت أو متقت أن ومخِمٞم٧م اًم٘مّم٤مص

 ؟هبام وُم٤م :ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل شهبام ًٓ همر قمراة -اًمٕم٤ٌمد :٤ملىم أو – اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس حينم» :ي٘مقل وؾمٚمؿ آًمف

 اًمدي٤من أٟم٤م اعمٚمؽ أٟم٤م ىمرب ُمـ يًٛمٕمف يمام سمٕمد ُمـ يًٛمٕمف سمّمقت يٜم٤مدهيؿ صمؿ رء ُمٕمٝمؿ ًمٞمس» :ىم٤مل

 وٓ ،ُمٜمف أىمّمف طمتك طمؼ اجلٜم٦م أهؾ ُمـ أطمد قمٜمد وًمف اًمٜم٤مر يدظمؾ أن اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ ٕطمد يٜمٌٖمل وٓ

 طمتك ُمٜمف أىمّمف طمتك طمؼ قمٜمده اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ وٕطمد اجلٜم٦م يدظمؾ أن اجلٜم٦م أهؾ ـُم ٕطمد يٜمٌٖمل
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 ،بوفقحل اهلل تؽؾؿ إذا» :ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل غمص اًمٜمٌل قمـ ،ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 (1)احلدي٨م. ش.شجًدا ؾقخرون ،صػقان ظذ ـسؾسؾي ،افسمء أهؾ صقتف شؿع

                                                        
 سم٤محلًٜم٤مت» :ىم٤مل ؟هبام ًٓ همر قمراة وضمؾ قمز اهلل ٟم٠ميت إٟمام وإٟم٤م ؟يمٞمػ :ىمٚمٜم٤م :ىم٤مل .شاًمٚمٓمٛم٦م

  .شواًمًٞمئ٤مت

  .اًمذهٌل قمٚمٞمف وؾمٙم٧م ،خيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح :احل٤ميمؿ وىم٤مل

  .تْمداقم وىمد طمًـ اإلؾمٜم٤مد إن :(1/210) شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

  .شواًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذري إؾمٜم٤مده وطمًـ

  .وٕمٞمػ حمٛمد سمـ اهللوقمٌد :(1/347) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل

 .طمديثف يٙمت٥م :طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل .ُمٕمتؼم يقصم٘مف ومل مج٤مقم٦م قمٜمف روى اعمٙمل اًمقاطمدقمٌد سمـ واًم٘م٤مؾمؿ

 أهؾ اظمتٚمػ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ اهلل وقمٌد .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

  .وٕمٞمػ وهق ،سمحديثف آطمتج٤مج ذم اًمٕمٚمؿ

 ُمـ (1746) سمرىمؿ ومقائده ذم ومت٤مم (156) سمرىمؿ اًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ؿم٤مهد ًمٚمحدي٨م و

  .مت٤مم ومقائد وختري٩م سمؽمشمٞم٥م اًم٤ًٌمم اًمروض

 قمـ ديٜم٤مر سمـ احلج٤مج قمـ صمقسم٤من اسمـ قمـ ص٤مًمح سمـ اًمًٚمٞمؿ صمٜم٤م اًمّمٞمداوي ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره ضم٤مسمر قمـ اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد

  .ظمٓم٠م وهق ؾمٚمٞمامن إمم ؾمٚمٞمؿ ُمـ اًمٓمؼماين قمٜمد وشمّمحػ

  .ص٤مًمح إؾمٜم٤مده :(1/209) شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 شاًمٚم٤ًمن» ذم احل٤مومظ وأىمره .يٕمرف ٓ :(2/232) شاعمٞمزان» اًمذهٌل ىم٤مل ص٤مًمح سمـ وؾمٚمٞمامن :ىمٚم٧م

(3/129). 

  .يمذاب اًمٕمدوي اًمتٛمٞمٛمل صٌح سمـ قمٛمر ؾمٜمده وذم (33) سمرىمؿ شاًمرطمٚم٦م» ذم اخلٓمٞم٥م قمٜمد ؿم٤مهد وًمف

  .إومم ًمٚمٓمريؼ دٟم٤موقمُ  اًمِمقاهد ذم شمّمٚمح٤من ٓ اًمٓمري٘م٤من ومٝم٤مشم٤من

  .وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م

 سمـ وقمكم اًمرازي هيح أيب سمـ أمحد طمدصمٜم٤م (4738) سمرىمؿ داود أسمق رواه سمِمقاهده، صحٞمح (1)

 .إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمكم طمدصمٜم٤م (207) سمرىمؿ ظمزيٛم٦م واسمـ،ٚمؿُمً سمـ وقمكم إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم

 ،(37) سمرىمؿ طم٤ٌمن واسمـ .إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ (669) شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

 ـمريؼ ُمـ (5/354) شاًمتٕمٚمٞمؼ شمٖمٚمٞمؼ» ذم طمجر واسمـ ،(393-11/392) شاًمت٤مريخ» ذم واخلٓمٞم٥م

 سمرىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل،إؿمٙم٤مب سمـ احلًلم سمـ قمكم

 ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،اًمّم٤ٌمح سمـ حمٛمد سمـ واحلًـ إؿمٙم٤مب سمـ احلًلم سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ (547-548)
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 احلًلم سمـ وقمكم ،إؿمٙم٤مب سمـ احلًلم سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ (434و433) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء»

 أسمق صٌٞمح اسمـ وهق – ُمًٚمؿ قمـ شإقمٛم طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م أيب قمـ يمٚمٝمؿ ُمًٚمؿ سمـ وقمكم ،إسمراهٞمؿ سمـ

 سم٤مًمقطمل اهلل شمٙمٚمؿ إذا» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اهلل قمٌد قمـ- اًمْمحك

 ي٠مشمٞمٝمؿ طمتك يمذًمؽ يزاًمقن ومال ومٞمّمٕم٘مقن اًمّمٗم٤م قمغم اًمًٚمًٚم٦م يمجر صٚمّمٚم٦م اًمًامء أهؾ ؾمٛمع

 :ومٞم٘مقل ؟رسمؽ ىم٤مل ُم٤مذا يؾضمؼم ي٤م :ومٞم٘مقًمقن :ىم٤مل ىمٚمقهبؿ قمـ ومزع ضمؼميؾ ضم٤مءهؿ إذا طمتك ،ؼميؾضم

 .شاحلؼ احلؼ :ومٞم٘مقًمقن ،احلؼ

 ٌٞمحص سمـ ُمًٚمؿ قمـ إقمٛمش قمـ ومرووه إومم اًمٓمريؼ ذم ُمٕم٤موي٦م أسم٤م ومخ٤مًمٗمقا آظمرون مج٤مقم٦م ورواه

  :وهؿ ٤مُمقىمقومً  قمٌداهلل قمـ ُمنوق قمـ

 قم٘م٤مئد» ُمـ (193)ص شاًمٕم٤ٌمد أومٕم٤مل ظمٚمؼ» ذم اًمٌخ٤مري قمٜمد همٞم٤مث سمـ طمٗمص .محزةأسمق -1

 .شاًمًٚمػ

 ،(79)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم واًمدارُمل ،(209) رىمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد احلج٤مج سمـ ؿمٕم٦ٌم -2 

  .(549) رىمؿ شاجلامقم٦م واًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل

  .(537) رىمؿ أمحد سمـ اهللًمٕمٌد شاًمًٜم٦م»و ،(210) رىمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ٟمٛمػم اسمـ-3

  .(217) رىمؿ اًمّمالة ىمدر شمٕمٔمٞمؿ ذم ٟمٍم ـسم وحمٛمد (211) رىمؿ ظمزيٛم٦م اسمـ قمٜمد ويمٞمع-4

  .(144) رىمؿ شاًمٕمٔمٛم٦م» يمت٤مب ذم اًمِمٞمخ أيب قمٜمد اًمثقري ؾمٗمٞم٤من-5

  .(537) رىمؿ أمحد سمـ اهلل ًمٕمٌد شاًمًٜم٦م» ذم احلٛمٞمد قمٌد سمـ ضمرير-6

  .(536) رىمؿ أمحد سمـ اهلل ًمٕمٌد شاًمًٜم٦م» ذم اعمح٤مريب حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمٌد-7

 (208) سمرىمؿ ظمزيٛم٦م واسمـ (537) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه ٟمٗمًف ُمٕم٤موي٦م أسمق-8

  .(432) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم وم٤مًمراضمح ،ؿمؽ سمال أرضمح ٤مُمقىمقومً  ومرووه اًميير ُمٕم٤موي٦م أسم٤م ظم٤مًمٗمقا وم٤مًمذيـ

 شاًمت٤مريخ» ذم اخلٓمٞم٥م وىم٤مل ،٤مُمقىمقومً  (13/460) ضم٤مُمٕمف ذم ًمٌخ٤مريا وقمٚم٘مف ،اًمقىمػ

 ٩مهي أيب سمـ أمحد رومٕمف قمغم ٤مسمٕمفوشم ٤م،ُمرومققمً  ُمٕم٤موي٦م أيب قمـ إؿمٙم٤مب اسمـ رواه هٙمذا :(11/393)

 .همري٥م وهق ُمٕم٤موي٦م أيب قمـ ٤ممجٞمٕمً  اًمٓمقد ُمًٚمؿ سمـ وقمكم ،اجلقهري دٞمؾمٕم سمـ وإسمراهٞمؿ ،اًمرازي

  .هـ ا .طمديثف ُمـ اعمحٗمقظ وهق ٤مُمقىمقومً  قمٜمف ُمٕم٤موي٦م أيب أصح٤مب ورواه

  .(اهـاعمحٗمقظ هق واعمقىمقف):وىم٤مل (243-5/242) شاًمٕمٚمؾ» ذم اًمدارىمٓمٜمل وذيمره

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (4800) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم سمؾ ، صحٞمح ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 اعمالئٙم٦م ضسم٧م ءاًمًام ذم إُمر اهلل ىم٣م إذا» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل

 ىم٤مًمقا ؟رسمٙمؿ ىم٤مل ُم٤مذا :ىم٤مًمقا ىمٚمقهبؿ قمـ ومزع وم٢مذا صٗمقان قمغم ؾمٚمًٚم٦م يم٠مٟمف ًم٘مقًمف ٤مظمْمٕم٤مٟمً  سم٠مضمٜمحتٝم٤م

  .شاًمٙمٌػم اًمٕمكم وهق احلؼ :ىم٤مل ًمٚمذي
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 .وحم٤مل سم٤مـمؾ ،خم٤مرج ُمـ إٓ شمٙمقن ٓ وإصقات احلروف إن :اًم٘م٤مئؾ وىمقل 

َـّؿَ  َكُؼقُل  َيْقمَ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل  َف ـْ  َهْؾ  َوَتُؼقُل  ِت اْمَتأل َهؾِ  جِلَ  .[30﴾]ق:يدٍ َمزِ  ِم

 ﴾َضوئِِعغَ  َأَتقْـَو﴿ ىم٤مًمت٤م: أهنام وإرض اًمًامء قمـ اإظم٤ٌمرً  ىمقًمف ويمذا 

 .أدوات وٓ خم٤مرج، ُمـ ٓ اًم٘مقل ومجٕمؾ .[11]ومّمٚم٧م:

 .(1)اعمًٛمقُم٦م اًمذراع يمٚمٛمتف أٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ وروي

                                                        
  :احلدي٨م قم٘م٥م (684-8/683) :احل٤مومظ ىم٤مل

 )صٚمّمٚم٦م اًمقطمل سمدء ىمقًمف ُمثؾ هق صٗمقان( قمغم )ؾمٚمًٚم٦م اعمًٛمقع اًم٘مقل أي شيم٠مٟمف» :ىمقًمف

 رومٕمف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ يفُمردو اسمـ روى وىمد ،سم٤مًمقطمل اعمٚمؽ صقت وهق اجلرس( يمّمٚمّمٚم٦م

 ومٞمٗمزقمقن اًمّمٗمقان قمغم اًمًٚمًٚم٦م يمّمٚمّمٚم٦م صٚمّمٚم٦م اًمًامء أهؾ يًٛمع سم٤مًمقطمل اهلل شمٙمٚمؿ إذا»

 اعمّمٜمػ وقمٚم٘مف وهمػمه داود أيب قمٜمد وأصٚمف شأي٦م ...ومزع إذا طمتك :وىمرأ اًم٤ًمقم٦م أُمر ُمـ أٟمف ويرون

 حترك إذا احلديد صقت اًمّمٚمّمٚم٦م» :اخلٓم٤ميب ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمتقطمٞمد يمت٤مب ذم وي٠ميت ٤م،ُمقىمقومً 

 سمدء ذم وم٤مًمذي ،واطمد سمٛمٕمٜمك اعمقوٕملم ذم اًمتِمٌٞمف أن وأراد سم٤مًمّم٤مد ًمف وىمٕم٧م اًمرواي٦م ويم٠من وشمداظمؾ

 يٙمقن إُمٚمس احلجر هق اًمذي اًمّمٗمقان قمغم احلديد ُمـ اًمًٚمًٚم٦م ضمر هٜم٤م واًمذي هذا اًمقطمل

  اهـ ش.ؾمقاء قمٜمٝمام اًمٜم٤مؿمئ اًمّمقت

 ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ (7483و 4741) سمرىمؿ شاًمٌخ٤مري صحٞمح» وذم

 إن :سمّمقٍت  ومٞمٜم٤مدى .وؾمٕمديؽ ًمٌٞمؽ :ومٞم٘مقل ،آدم ي٤م اهلل ي٘مقل» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

  .ش ..اًمٜم٤مر إمم ٤مسمٕمثً  ذريتؽ ُمـ خترج أن ي٠مُمرك اهلل

  .اًمّمقت ًمٗمٔمف ذيمر سمدون (222) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم واحلدي٨م

 دٓئؾ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ ،(4510) سمرىمؿ داودوأسمق ،(69) سمرىمؿ اًمدارُمل ،رواه صحٞمح (1)

 اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر يم٤من :ىم٤مل اًمزهري قمـ محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م ـمريؼ ُمـ (4/262) شاًمٜمٌقة

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل إمم أهدُت٤م صمؿ ُمّمٚمٞم٦م ؿم٤مة ؾمٛم٧م ظمٞمؼم أهؾ ُمـ هيقدي٦م أن :حيدث قمٜمٝمام

 ،ُمٕمف أصح٤مسمف ُمـ اًمرهط وأيمؾ ُمٜمٝم٤م وم٠ميمؾ اًمذراع وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٠مظمذ ،ؿوؾمٚم

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وأرؾمؾ ش ..أيديٙمؿ ارومٕمقا» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل هلؿ ىم٤مل صمؿ

 ؟ؼمكأظم ُمـ .ٟمٕمؿ :وم٘م٤مًم٧م ؟شاًمِم٤مة هذه أؾمٛمٛم٧م» :هل٤م وم٘م٤مل ومدقم٤مه٤م اًمٞمٝمقدي٦م إمم وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

  .ش ...ٟمٕمؿ :وم٘م٤مًم٧م .ًمٚمذراع يدي ذم هذه أظمؼمشمٜمل» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٘م٤مل
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 حتٗم٦م» ذم يمام قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مًمف ُمٜمف يًٛمع مل وم٢مٟمف وضم٤مسمر اًمزهري سملم ُمٜم٘مٓمع إؾمٜم٤مد وهذا

  .(287 )ص شاًمتحّمٞمؾ

 قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ (261-4/260) اًمدٓئؾ ذم اًمٌٞمٝم٘مل اهوومر ومٞمف اًمزهري قمغم واظمتٚمػ

  اًل.ُمرؾم ُم٤مًمؽ سمـ يمٕم٥م سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ اًمزهري

  .اهللقمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ محٚمف قمٌداًمرمحـ يٙمقن أن وحيتٛمؾ ،ُمرؾمؾ هذا :(4/262) اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 قمـ اًمزهري قمـ ذئ٥م أيب اسمـ يؼـمر ُمـ (137 سمرىمؿ19/70) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ـمريؼ وًمف

 .وٕمٞمػ اًم٤ٌمًمز سمٙمر سمـ أمحد ؾمٜمده٤م ذم ٙمـًم ومذيمر أسمٞمف قمـ يمٕم٥م سمـا اًمرمحـقمٌد

  .ىمقًمف ُمـ الً ُمرؾم اًمزهري قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ (4/263) اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 ٓؾمٞمام ضم٤مسمر( طمدي٨م رواي٦م )أي اًمزهري ذم اًمٜم٤مس أصم٧ٌم ُمـ ٕٟمف أرضمح محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م ورواي٦م

  .(8/46) شاًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه .ُمثٚمف اًمزهري قمـ يقٟمس ٤مؿمٞمٕمًٌ  شم٤مسمع وىمد

 سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ (4/260) شاًمدٓئؾ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ُمقصقًم٦م ضم٤مسمر قمـ أظمرى ـمريؼ وًمف

  .ومذيمره ضم٤مسمر قمـ أسمٞمف قمـ ٟمية أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ ضمٌٚم٦م

  .احل٤مل جمٝمقل قمثامن سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ ظمٚمػ ؾمٜمده٤م وذم

  .شمرمج٦م ًمف أضمد مل اعمروزي رزام سمـ وحمٛمد

  .اًمتٝمذي٥م ذم يمام ضمٌٚم٦م سمـ قمثامن واًمّمقاب ،ظمٓم٠م وهق ضمٌٚم٦م أيب سمـ قمثامن اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمد

 قمت٤مب أيب ـمريؼ ُمـ (2424) سمرىمؿ إؾمت٤مر يمِمػ ذم يمام اًمٌزار ومرواه اعمٚمؽ قمٌد قمغم واظمتٚمػ

  .ومذيمره ؾمٕمٞمد أيب قمـ أسمٞمف قمـ ٟمية أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد قمـ مح٤مد سمـ ؾمٝمؾ

  .اًمقضمف هذا ُمـ إٓ ؾمٕمٞمد أيب قمـ يروى ٟمٕمٚمٛمف ٓ :اًمٌزار وىم٤مل

  .اًمتٝمذي٥م ذم يمام قمت٤مب أسمق واًمّمقاب همٞم٤مث أيب إمم قمت٤مب أيب ُمـ اًمٌزار قمٜمد وشمّمحػ

 قمثامن ـمريؼ ًمٙمـ ،صدوق وؾمٝمؾ ،صم٘م٦م ومٕمثامن ،مح٤مد سمـ ؾمٝمؾ قمت٤مب أيب ُمـ أرضمح ضمٌٚم٦م سمـ وقمثامن

  .ًمذاشمف طمًـ وهق ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ أٟمف ؾمٝمؾ ـمريؼ وم٤مًمراضمح ،شم٘مدم يمام وٕمٞمٗم٦م

 سمـ ُم٤ٌمرك ـمريؼ ُمـ (2423) سمرىمؿ إؾمت٤مر يمِمػ ذم يمام اًمٌزار رواه أٟمس طمدي٨م ُمـ ٤مأيًْم  وضم٤مء

 . احلدي٨م طمًـ يمقٟمف ُمع ويًقى يدًمس وُم٤ٌمرك ،ومذيمره أٟمس قمـ احلًـ قمـ ومْم٤مًم٦م

 سمرىمؿ داودوأسمق ،(68) سمرىمؿ اًمدارُمل رواه اًمرمحـقمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ُمراؾمٞمؾ ُمـ الً ُمرؾم وضم٤مء

(4511). 

  .هلل واحلٛمد صحٞمح وم٤محلدي٨م

  .أٟمس قمـ (2190) سمرىمؿ وُمًٚمؿ (2617) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ذم اًمًؿ ىمّم٦م أصؾ أن قمغم

  .اًمذراع شمٙمٚمؿ ىمّم٦م ومٞمٝمام وًمٞمس (5777) سمرىمؿ هريرة أيب قمـ اًمٌخ٤مري وقمٜمد
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 ،(1)احلجر  قمٚمٞمف ؾمٚمؿ وأٟمف

 .(2)اًمِمجرة قمٚمٞمف وؾمٚمٛم٧م

 ؾمٞمد قمغم أٟمزًمف ،اعمتلم وطمٌٚمف اعمٌلم، يمت٤مسمف هق اًمٕمٔمٞمؿ رآنوم٤مًم٘م ،وسم٤مجلٛمٚم٦م 

 ًمف ،ويمٚمامت وطمروف، ،وأصقات ،وآي٤مت ؾمقر، وهق ُمٌلم، قمريب سمٚم٤ًمن ،اعمرؾمٚملم

 ُمًٛمقع ،اعمّم٤مطمػ ذم ُمٙمتقب اًمّمدور، ذم حمٗمقظ ًمًٜم٦م،سم٤مٕ ُمتٚمق ،وآظمر أول

 .سم٤مٔذان

ـَ افَّ  ُصُدورِ  دِم  َبقِّـَوٌت  آَيوٌت  ُهقَ  َبْؾ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل   ُأوُتقا ِذي

ونَ  َفقْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  [.49:]اًمٕمٜمٙمٌقت﴾ِعْؾؿَ اف  َفـَِػَد  َريبِّ  فَِؽؾَِمِت  ِمَداًدا َبْحرُ اف ـَ

ؾَِمُت  َتـَػَد  َأنْ  َؿْبَؾ  َبْحرُ اف فُ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  [.109:اًمٙمٝمػ﴾]َريبِّ  ـَ ِريؿٌ  َفُؼْرآنٌ  إِكَّ  .ـَ

 [.78-77:اًمقاىمٕم٦م﴾]َمْؽـُقنٍ  ـَِتوٍب  دِم 

ـَ  َوَؿوَل ﴿ ومٞمف: ىم٤مل اًمذي اًمٕمريب اًمٙمت٤مب هذا هق نواًم٘مرآ  َػُروا افَِّذي ـْ  ـَ ـَ  َف  ُكْمِم

َذا  [.31﴾]ؾم٠ٌم:َيَدْيفِ  َبْغَ  بِوفَِّذي َوَٓ  ُؼْرآنِ اف هِبَ

  اهلل ومتققمده ،[25:]اعمدصمر﴾َبَؼِ اف َؿْقُل  إَِّٓ  َهَذا إِنْ ﴿ ومٞمف: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل 

ْؿـَوهُ  َوَمو﴿ شمٕم٤ممم: وم٘م٤مل ،ؿمٕمر هق :سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل  .ؾم٘مر سم٢مصالئف ْعرَ  َظؾَّ  َيـْبَِغل َوَمو افشِّ

رٌ  إَِّٓ  ُهقَ  إِنْ  َففُ  ـْ   .[69﴾]يس:ُمبِغٌ  َوُؿْرآنٌ  ِذ

                        
ـْ  (2277) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (1) ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   اهلل َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرةَ  سْم  إيِنِّ » :َوؾَمٚم 

قَْمِرُف  ٦مَ  طَمَجًرا َٕ ٚمِّؿُ  يَم٤منَ  ،سمَِٛمٙم  ًَ ٌَْؾ  قَمكَم   ُي قَْمِروُمفُ  إيِنِّ  ،ُأسْمَٕم٨َم  َأنْ  ىَم   .شأنَ  َٕ
(2)

 يزيد أيب سمـ قم٤ٌمد ؾمٜمده .وذم همري٥م : وىم٤مل قمكم طمدي٨م (ُمـ3626) سمرىمؿ اًمؽمُمذي .رواه ضمًدا وٕمٞمػ 

 : ٟمٛمػم اسمـ ضمدًاوىم٤مل وٕمٞمػ اًمٙمقذم رهٌلاعم اهلٛمداين صمقر أيب سمـ قمٌداهلل سمـ ،واًمقًمٞمد قملم جمٝمقل اًمٙمقذم

 ضمدًا. وٕمٞمػ .وم٤محلدي٨م يمذاب
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 هق اًم٘مرآن أن ذم ًم٥م ًمذي ؿمٌٝم٦م شمٌَؼ  مل ٤م،ىمرآٟمً  وأصمٌتف اًمِمٕمر، قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ٟمٗمك ومٚمام

 .وآظمره أوًمف قمٚمؿ اًمذي ،اًمٕمريب اًمٙمت٤مب هذا

ـُتؿْ  َوإِنْ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،ومح٘مف ضمٝمٚمف ن٠مسم ،فدوٟم هًمٖمػم اؾمؿ اًم٘مرآن أن :زقمؿ ومٛمـ   ـُ

َّو َرْيٍى  دِم  ْفـَو مِم ـْ  بُِسقَرةٍ  َؾْلُتقا َظْبِدَكو َظَذ  َكزَّ  [.23:اًمٌ٘مرة﴾]ِمْثؾِفِ  ِم

ـِ  ُؿْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  ًِ  َفئِ  ُؼْرآنِ اف َهَذا بِِؿْثؾِ  َيْلُتقا َأنْ  َظَذ  ـه اجلِ وَ  اإِلكُس  اْجَتَؿَع

ونَ  َوَفقْ  بِِؿْثؾِفِ  َيْلُتقنَ  َٓ   أن جيقز وٓ .[88:]اإلهاء﴾َطِفًرا فَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  ـَ

 .ُمٕمٜم٤مه يٕم٘مؾ وٓ هق، ُم٤م يدرى ٓ ُم٤م سمٛمثؾ سم٤مإلشمٞم٤من، اهؿيتحد
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 [افثالثي افتقحقد أؿسوم ]يشؿؾؾصؾ

 اجلزئٞم٤مت ُمـ ،اعمٕمٚمقُم٤مت سمجٛمٞمع قم٤ممل اعمخٚمقىم٤مت، جلٛمٞمع ظم٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف هللوا

 ُمريد اًمٕمٚمٞمؿ، قاخلال وهق ،ُمثٚمٝمؿ خيٚمؼ أن وقمغم اعمٛمٙمٜم٤مت، مجٞمع قمغم ىم٤مدر ،واًمٙمٚمٞم٤مت

 ذم ًمف ذيؽ وٓ ٟمد، وٓ ود وٓ ُمثؾ، وٓ ًمف ؿمٌف ٓ سمّمػم، ؾمٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت، جلٛمٞمع

 يِمٗمل وٓ واًمتدسمػم، وإُمر اخلٚمؼ ذم وٓ اًمٕم٤ٌمدة، اؾمتح٘م٤مق ذم وٓ اًمقضمقد، وضمقب

 .هق إٓ ،اًض  يٙمِمػ وٓ ،٤مُمرزوىمً  يرزق وٓ ،٤مُمريًْم 

 ،سمذاشمف طم٤مدث ي٘مقم وٓ سمف، همػمه يتحد وٓ ٞمف،وم همػمه حيؾ وٓ همػمه، ذم حيؾ وٓ

 .سمٛمتٕمٚم٘م٤مُت٤م اًمّمٗم٤مت شمٕمٚمؼ ذم شمتٕمٚمؼ احلدوث وإٟمام ،طمدوث ذاشمف ذم وٓ

 وٓ ،اجلٝمؾ قمٚمٞمف يّمح وٓ ،اًمقضمقه مجٞمع ُمـ واحلدوث اًمتجدد ـقم سمريء

 إمم حيت٤مج وٓ ،ؾمقًمفر سمف ووصٗمف ٟمٗمًف، سمف وصػ يمام ،اًمٕمرش ققوم وهق ،اًمٙمذب

 سم٢مجي٤مب رء قمٚمٞمف جي٥م وٓ ًمف، إٓ طمٙمؿ وٓ ،قمٚمٞمف طم٤ميمؿ وٓ ،ٗم٤مشمفوص ذاشمف ذم رء

 .اعمٞمٕم٤مد خيٚمػ ٓ وهق ،همػمه

 ،وفمٚمؿ ضمقر إمم ومٕمٚمف ذم يٜم٥ًم وٓ ُمٜمف، ىمٌٞمح وٓ احلٙمٛم٦م، شمتْمٛمـ أومٕم٤مًمف ومجٞمع

 ،إقمغم ثؾواعم احلًٜمك، إؾمامء وًمف وىمٌحٝم٤م، إؿمٞم٤مء طمًـ ذم طمٙمؿ ًمٚمٕم٘مؾ وًمٞمس

 .إي٤مه إٓ ُمٕمٌقد وٓ ،ؾمقاه طم٤ميمؿ وٓ



 100 اإليامن[ ومّمؾ]ذم                                                                                                                     

 اإليمن[ ]دمؾصؾ

 ٤مُمٓم٤مسم٘مً  ،واجلقارح واًمٚم٤ًمن اًم٘مٚم٥م وقمٛمؾ واًمٚم٤ًمن، اًم٘مٚم٥م ىمقل شاإليامن»و

 فؽؾ وإكم ،بوفـقوت إظمل إكم» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًم٘مقًمف ،واًمٜمٞم٦م واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب

 .(1)شكقى مو امرئ

و﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،سم٤معمٕمّمٞم٦م ويٜم٘مص ،سم٤مًمٓم٤مقم٦م يزيد واإليامن ـَ  َؾَلمَّ  آَمـُقا افَِّذي

ؿْ   .[124:اًمتقسم٦م]﴾إِيَمًكو َؾَزاَدْْتُ

 .[4]اًمٗمتح:﴾إِيَمَِّنِؿْ  َمعَ  إِيَمًكو فَِقْزَداُدوا﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل 

ـَ  َوَيْزَدادَ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل   [.31]اعمدصمر:﴾إِيَمًكو آَمـُقا افَِّذي

 :وأدكوهو ،اهلل إٓ إفف ٓ :أؾضؾفو ،صعبي عقنوشب بضع اإليمن» :احلدي٨م وذم 

 .اإليامن ُمـ ٤ممجٞمٕمً  واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل ومجٕمؾ .(2)شافطريؼ ظـ إذى إموضي

                        
  .سم٤مًمٜمٞم٤مت سمدلسم٤مًمٜمٞم٦م  ُمًٚمؿ وقمٜمد (1907) وُمًٚمؿ(،1) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 .(6689) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري قمٜمد اًمٜمٞم٤مت   وًمٗمظ

 أو – ٌٕمقنوؾم سمْمع» اًمِمؽ قمغم قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ 58 (35) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م (2)

 ش.اإليامن ُمـ ؿمٕم٦ٌم واحلٞم٤مء ..سمزي٤مدة ؿمٌٕم٦م -وؾمتقن سمْمع

 :سمٚمٗمظ ؿمؽ سمٖمػم ومٞمٝم٤م اعمِمٙمقك اًم٘مٓمٕم٦م هذه 57-(35) وُمًٚمؿ (9) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري روى وىمد

  .شؿمٕم٦ٌم وؾمتقن سمْمع»

 ؿمٞمخٜم٤م رضمحف ُم٤م وهق (1/73) شاًمٗمتح» ذم يمام اًمّمالح واسمـ واًمٌٞمٝم٘مل ،احل٤مومظ هذا ورضمح

  .اهلل رمحف اًمقادقمل

 قمـ وٟم٘مٚمف ُمًٚمؿ رواي٦م رضمح (1769) رىمؿ شاًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م» ذم إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م أن غمقم

 .قمٞم٤مض وىمٌٚمف احلٚمٞمٛمل

 ،ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد ظم٤مًمػ همزي٦م سمـ قمامرة هب٤م ؿمذ ،وٕمٞمٗم٦م ومٝمل شوؾمتقن أرسمع» :اًمؽمُمذي رواي٦م وأُم٤م

 .اًمّمحٞمح ذم وروايتف أرضمح اهلل وقمٌد
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 سمؾ ،اخلقارج ىم٤مًم٧م يمام ،واًمٙم٤ٌمئر اعمٕم٤ميص سمٛمٓمٚمؼ اًم٘مٌٚم٦م أهؾ يٙمٗمر ٓ ذًمؽ وُمع 

ـْ ﴿ :اًم٘مّم٤مص آي٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،اعمٕم٤ميص ُمع سم٤مىمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م إظمقة ـْ  َففُ  لَ ُظػِ  َؾَؿ  ِم

ءٌ  َأِخقفِ  َبوعٌ  َرْ  .[78اًمٌ٘مر:﴾]بِنِْحَسونٍ  إَِفْقفِ  َوَأَداءٌ  ْعُروِف ودَ بِ  َؾوتِّ

ـَ  َضوئَِػَتونِ  َوإِنْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  ًْ  َؾنِنْ  َبْقـَُفَم  َؾَلْصؾُِحقا اْؿَتَتُؾقا ْمِمـِغَ ادُ  ِم  َبَغ

و  َؾوَءْت  َؾنِنْ  اهللِ َأْمرِ  إَِػ  َتِػلءَ  َحتَّك لَتْبغِ  افَّتِل َؾَؼوتُِؾقا إُْخَرى َظَذ  إِْحَدامُهَ

َم  .ْؼِسطِغَ ادُ  ُيِىه  اهللَ إِنَّ  َوَأْؿِسُطقا َعْدلِ وفبِ  َبْقـَُفَم  َؾَلْصؾُِحقا  إِْخَقةٌ  ْمِمـُقنَ ادُ  إِكَّ

 .[10-9احلجرات:]﴾َأَخَقْيُؽؿْ  َبْغَ  َؾَلْصؾُِحقا

 ىم٤مًم٧م يمام ،اًمٜم٤مر ذم خيٚمد وٓ ،سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اعمٓمٚمؼ اإليامن ؾمؿا اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ يًٚم٥م وٓ 

 َرَؿَبيٍ  َؾَتْحِريرُ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ،اإليامن اؾمؿ اعمكم ًمٚمٗم٤مؾمؼ سمؾ ،اعمٕمتزًم٦م

 .[92اًمٜم٤ًمء:﴾]ُمْمِمـَيٍ 

َم ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام ،اعمٓمٚمؼ اإليامن اؾمؿ ذم يدظمؾ ٓ وىمد ـَ  ْمِمـُقنَ ادُ  إِكَّ  إَِذا افَِّذي

ًْ  اهللُ ُذـِرَ  ؿْ  َوِجَؾ  .[2إٟمٗم٤مل:﴾]ُؿُؾقهُبُ

 يِسق حغ افسورق يِسق وٓ ،مممـ وهق يزن حغ افزان يزن ٓ» :وىمقًمف 

 .(1)شمممـ وهق يؼهبو حغ الؿر يؼب وٓ ،مممـ وهق

 ومال ،سم٤مًمٙمٌػمة وم٤مؾمؼ ،سم٤مإليامن ُم١مُمـ أو  ،اإليامن ٟم٤مىمص ُم١مُمـ ومٝمق ،ذًمؽ وٟمحق

 .آؾمؿ ُمٓمٚمؼ يًٚم٥م وٓ ،اعمٓمٚمؼ آؾمؿ يٕمٓمك

                                                        
  .ًٕم٤ٌمينا إقمالًمف إمم وضمٜمح احل٤مومظ أقمٚمٝم٤م وىمد

  .اًمٕمنمة إمم اًمثالث سملم ومٞمام اًمٌْمع اًمٕمرب واؾمتٕمٛمٚم٧م ،ُمٜمف واًمٗمرىم٦م اًمٌمء ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م هق :واًمٌْمع

  ...وؿمٕم٥م اإليامن ؿمٕم٥م وُمٜمف ،ُمٜمف واًمٗمرىم٦م اًمٌمء ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ٤مأيًْم  واًمِمٕم٦ٌم

  . قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (57) وُمًٚمؿ ،(2475) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)
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 ،أشم٤مه٤م ًمٙمٌػمة وٓ ،قمٛمٚمف ًمذٟم٥م اًمٜم٤مر ذم أٟمف :اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ُمـ أطمد قمغم يِمٝمد الوم 

 ،روي ويمام ،ضم٤مء يمام طمدي٨م ذم ذًمؽ يٙمقن أن إٓ ،سمٕمٛمؾ اإلؾمالم قمـ ٟمخرضمف وٓ

 أؿمٌف وُم٤م ،اخلٛمر وذب ،اًمّمالة شمرك :ٟمحق ،روي يمام أٟمف ويٕمٚمؿ ،وي٘مٌٚمف ومٞمّمدىمف

 ،ذًمؽ ومٞمتٌع  ،اإلؾمالم ُمـ واخلروج  ،اًمٙمٗمر إمم ٤مٝمص٤مطمٌ يٜم٥ًم سمدقمف يٌتدع أو ،ذًمؽ

 .جي٤موزه وٓ
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 واإليمن[ اإلشالم بغ افػرق ]دمؾصؾ

ًِ ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل اإلؾمالم، هق واإليامن ْ  ُؿْؾ  آَمـَّو إَْظَراُب  َؿوَف ـْ  ُتْمِمـُقا َل  َوَفؽِ

   [.14احلجرات:]﴾َأْشَؾْؿـَو ُؿقُفقا

 بـل» :ي٘مقل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م  :ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـو

 ،افصالة وإؿوم ،ورشقفف ظبده احمؿًد  وأن ،اهلل إٓ إفف ٓ أن صفودة :مخس ظذ اإلشالم

 .اإلؾمالم طم٘مٞم٘م٦م ومٝمذا .(1)شافبقً وحٍ ،رمضون وصقم ،افزـوة وإيتوء

 مو» ل:ًمٚمٜمٌ :ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ أن :اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ومٕمـ ،اإليامن وأُم٤م 

 بوفؼدر وتممـ ،أخر وافققم ،ورشؾف ،وـتبف ،ومالئؽتف ،بوهلل ـتمم أن :ؿول ؟اإليمن

 ،(2)ُمًٚمؿ أظمرضمف .شكعؿ :ولؿ ؟آمـً ؾؼد ذفؽ ؾعؾً ؾنذا :ؿول .اهلل مـ وذه خره

 .(4)٤ممهوهمػم ،(3)داودوأسمق

                        
  .22-(16) وُمًٚمؿ ،(8) ىمؿر اًمٌخ٤مري رواه (1)

  .(8) سمرىمؿ  ُمًٚمؿ (2)

  .(4695) رىمؿسم داود أسمق رواه (3)

 ُم٤مضمف واسمـ ،(8/97) واًمٜم٤ًمئل ،(2610) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(1/5152) شاعمًٜمد» ذم وأمحد (4)

  .شٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟آُمٜم٧م وم٘مد ومٕمٚم٧م وم٢مذا ىم٤مل .اهلل ُمـ» :ىمقًمف قمٜمدهؿ وًمٞمس ،أيًْم٤م وهمػمهؿ (51) سمرىمؿ

  .شاهلل ُمـ» :ىمقًمف قمٜمده وًمٞمس (14و13) سمرىمؿ ُمٜمده اسمـ قمٜمد وهل
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 :وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م وذم .اإلُمالل إمم ٕدى اؾمت٘مّمٞمٜم٤م ًمق إدًم٦م ُمـ وومٞمف

 وأضم٤مسمف صمالصم٦م ومذيمر ش.مسؾًم  أو» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ؾمقلر وم٘م٤مل .٤مُم١مُمٜمً  هرا ٓ ينإ

 .(2)اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ واإليامن ،اًمٙمٚمٛم٦م اإلؾمالم ومزي :اًمزهري ىم٤مل  .(1)ذًمؽ سمٛمثؾ

 اإلؾمالم ُمـ خيرج وٓ ،اإلؾمالم إمم اإليامن ُمـ اًمرضمؾ رجخي ىمد هذا ومٕمغم :ىمٚم٧م

 .ُمٜمف اهلل أقم٤مذٟم٤م وشم٤ٌمرك شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمٙمٗمر إمم إٓ

                        
  .(150) وُمًٚمؿ ،(27) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

  .(752 سمرىمؿ 1/351) شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ قمٌداهلل رواه، صحٞمح (2)
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 بوفؼدر[ اإليمن ]دمؾصؾ

 اهلل ُمـ أٟمف ،ويمثػمه وىمٚمٞمٚمف ،وُمره وطمٚمقه  ،وذه ظمػمه ،سم٤مًم٘مدر اإليامن وجي٥م

 ،وىمْم٤مئف شمدسمػمه قمـ إٓ رء يّمدر وٓ ،شم٘مديره قمـ خيرج رء اًمٕم٤ممل ذم ًمٞمس ،شمٕم٤ممم

 ظمػم ٓ ،اعمحٗمقظ اًمٚمقح ذم ًمف ظمط ُم٤م يتج٤موز وٓ .اعم٘مدور اًم٘مدر قمـ ٕطمد حمٞمد وٓ

 .سمٛمِمٞمئتف إٓ  ،ذ وٓ

  ،ًمٚمِم٘م٤موة أراد ُمـ وظمٚمؼ ،ومْمالً  هب٤م واؾمتٕمٛمٚمف ،ًمٚمًٕم٤مدة ؿم٤مء ُمـ ظمٚمؼ

 َظمَّ  ُيْسَلُل  َٓ ﴿ :ظمٚم٘مف قمـ وطمجٌف  ،سمف شمٕم٤ممم اهلل اؾمت٠مصمر ه ومٝمق ،قمدًٓ  هب٤م واؾمتٕمٛمٚمف

 .[23:إٟمٌٞم٤مء]﴾ُيْسَلُفقنَ  َوُهؿْ  َيْػَعُؾ 

َفـَّؿَ  َذَرْأَكو َوَفَؼْد ﴿ :اهلل ىم٤مل ثًِرا جِلَ ـَ  ـَ  [.179إقمراف:] ﴾َواإِلكسِ  ِـّ اجلِ  ِم

ؾَّ  ََٓتْقـَو ِصْئـَو َوَفقْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ـْ  ُهَداَهو َكْػسٍ  ـُ  َُْٕمأَلن   ِمـِّل َؼْقُل اف َحؼَّ  َوَفؽِ

ـَ  َجَفـَّؿَ   [.13:اًمًجدة﴾]َأمْجَِعغَ  َوافـَّوسِ  ـَّيِ اجلِ  ِم

و﴿ :وىم٤مل  ؾَّ  إِكَّ ءٍ  ـُ  [.49ًم٘مٛمر:﴾]ابَِؼَدرٍ  َخَؾْؼـَوهُ  َرْ

 .(1)شفف خؾؼ دو مقِس ؾؽؾ ، ااظؿؾق» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وىم٤مل 

 ويْمؾ ،سمرمحتف يِم٤مء ُمـ هيدي ،وآضم٤مهلؿ أرزاىمٝمؿ وىمدر ،وأومٕم٤مهلؿ اخلالئؼ ظمٚمؼ 

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،سمحٙمٛمتف يِم٤مء ُمـ ْح  َُّيِدَيفُ  َأنْ  اهللُ ُيِردِ  َؾَؿ ـْ  فِْْلِْشاَلمِ  َصْدَرهُ  َيْؼَ  َوَم

فُ  َأنْ  ِردْ يُ  َعْؾ  ُيِضؾَّ َم  َحَرًجو َضقًِّؼو َصْدَرهُ  ََيْ َلكَّ ُد  ـَ عَّ َمءِ  دِم  َيصَّ  [.125:إٟمٕم٤مم﴾]افسَّ

                        
  . قمٜمف اهلل ريض قمكم (قمـ2647وُمًٚمؿ) (،4949) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)
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ـْ  َأَصوَب  َمو﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل   ـَِتوٍب  دِم  إَِّٓ  َأْكُػِسُؽؿْ  دِم  َوَٓ  إَْرضِ  دِم  ُمِصقَبيٍ  ِم

ـْ  َأَهو َأنْ  َؿْبؾِ  ِم  .[22:احلديد]﴾َيِسرٌ  اهللِ َظَذ  َذفَِؽ  إِنَّ  َكْزَ

 احلج٦م هلل أن وٟمٕمٚمؿ ،اًمرؾمؾ سمٕمد طمج٦م وىمْم٤مؤه شمٕم٤ممم اهلل ىمدر جيٕمؾ أن جيقز وٓ 

  ،واًمؽمك اًمٗمٕمؾ عمًتٓمٞمع إٓ وهنك شمٕم٤ممم اهلل أُمر وُم٤م ،اًمرؾمؾ وسمٕمثف ،اًمٙمت٥م سم٢مٟمزال قمٚمٞمٜم٤م

 .اًمٓم٤مقم٦م شمرك قمغم اوٓمره وٓ ،ُمٕمّمٞم٦م قمغم اأطمدً  جيؼم ومل

 [.286:]اًمٌ٘مرة﴾ُوْشَعَفو إَِّٓ  َكْػًسو اهللُ ُػ ُيَؽؾِّ  َٓ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل 

ُؼقا﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل    [.16:اًمتٖم٤مسمـ﴾]اْشَتَطْعُتؿْ  َمو اهللَ َؾوتَّ

ؾه  َُتَْزى َقْقمَ اف﴿ :وىم٤مل  ًْ  بَِم  َكْػسٍ  ـُ َسَب   .[17﴾]هم٤مومر:َقْقمَ اف ُطْؾؿَ  َٓ  ـَ

 وهق ،سم٤مًمٕم٘م٤مب ؾمٞمئتف وقمغم ،سم٤مًمثقاب طمًٜمتف قمغم جيزى ٤ميمًًٌ  ًمٚمٕمٌد أن قمغم ومدّل 

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء واىمع

  :ؿمٞمئلم شمتْمٛمـ درضم٦م يمؾ ،درضمتلم قمغم سم٤مًم٘مدر واإليامن 

 ُمقصقف هق اًمذي ،اًم٘مديؿ سمٕمٚمٛمف ،اخلٚمؼ يٕمٛمؾ سمام قمٚمٞمؿ اهلل سم٠من اإليامن :إومم 

 ذم يمت٥م صمؿ ،وأضم٤مل وإرزاق ،واعمٕم٤ميص اًمٓم٤مقم٤مت ُمـ أطمقاهلؿ ٞمعمج قمٚمؿ وىمد ،سمف

 .اخلٚمؼ ُم٘م٤مدير اعمحٗمقظ اًمٚمقح

 .(1)شافؼقومي يقم إػ ـوئـ هق مو اـتى :فف وؿول ،افؼؾؿ اهلل خؾؼ مو أول»و 

                        
  اًمّمح٤مسم٦م. ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ضم٤مء  ،وىمد صحٞمح (1)

  قمٜمف. اهلل ريض اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م ول:إ

 ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ (14/114) ُمّمٜمٗمف ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ـمري٘ملم، ُمـ (5/317) أمحد رواه

 (577) رىمؿ ُمًٜمده ذم يمام اًمٓمٞم٤مًمز داودوأسمق (107 و105 و104 و103) رىمؿ شاًمًٜم٦م»

 180) رىمؿ شنميٕم٦ماًم» ذم وأضمري (75) شاًم٘مدر» ذم واًمٗمري٤ميب(3319و2155) رىمؿ واًمؽمُمذي
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 قمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمد سمـ اًمقًمٞمد ـمريؼ ُمـ (1949) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» ذم واًمٓمؼماين (346و

  صحٞمح. وهذا ومذيمره. وؾمٚمؿ آًمف وقمغم وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ أسمٞمف

 .ُمٜمٙمرة   ُمـًمٗمٔم٦مو شاًم٘مٚمؿ اهلل ظمٚمؼ ُم٤م أول ُمـ» سمٚمٗمظ: (1192) رىمؿ ُمًٜمده ذم اًمِم٤مر ورواه

  يذيمره٤م. ٓ وشم٤مرة يذيمره٤م وشم٤مرة، وٕمٞمػ اًمًٚمٛمل ؾمٚمٞمؿ سمـ اًمقاطمد قمٌد زاده٤م

 شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿوأسمق ،(59) شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» ذم واًمٓمؼماين ،(4700) سمرىمؿ داودأسمق ورواه

 ُمـ (150-149)ص شآقمت٘م٤مد» وذم ،(10/204) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(5/248)

 ىم٤مل أٟمف قم٤ٌمدة قمـ طمٗمّم٦م أيب قمـ قمٌٚم٦م أيب سمـ إسمراهٞمؿ قمـ اًمقًمٞمد ـسم رسم٤مح قمـ طم٤ًمن سمـ حيٞمك ـمريؼ

  ومذيمره. ٓسمٜمف

  طمٗمص. أيب إمم ٟمٕمٞمؿ أيب قمٜمد طمٗمّم٦مأسمق وشمّمحػ

ـَ  حيٞمك حمٛمد سمـ ُمروانُ  ومخ٤مًمػ (102) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه وىمد  أيب سمدل ومجٕمؾ طم٤ًمن سم

 .إردين اًمٕمزيز قمٌد أسم٤م طمٗمّم٦م

 شمرمج٦م. ًمف أضمد مل وأٟم٤م .اهـ قمرومفأ مل إًم٤ٌمين: اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وىمد

 ومجٕمؾ (58) رىمؿ اًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ٟمٗمًف روانُم  -طم٤ًمن سمـ حيٞمك أي – ظم٤مًمٗمف ويمذا

 (.5/239) شاًمًػم» ذم شمرمجتف صم٘م٦م، ضمرير: سمـ همٞمالن وهق إزدي يزيد أسم٤م ،طمٗمّم٦م أيب سمدل

 قم٤ٌمدة سمـ وحمٛمد أسمٞمف. قمـ قم٤ٌمدة سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (181) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري ورواه

  طم٤مل. جمٝمقل

  .شم٘مدم يمام صحٞمح احلدي٨م ًمٙمـ

  قمٜمٝمام: اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م اًمث٤مين

 أيب ـمريؼ ُمـ (339) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(106) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 قمٛمر اسمـ قمـ ضمؼم سمـ ٤مهدجم قمـ اعمٜمذر سمـ أرـم٠مة طمدصمٜمل اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م قمـ ٟم٤مومع سمـ اًمرسمٞمع شمقسم٦م

 ومذيمره. ُمرومققًم٤م

 ؿمٞمخف، ؿمٞمخ ذم يٍمح ومل اًمتًقي٦م، شمدًمٞمس يدًمس اًمقًمٞمد، سمـ سم٘مٞم٦م ٕن وٕمٞمػ: قمٛمر اسمـ ومحدي٨م

 احلدي٨م. طمًـ ٟمٗمًف ذم وهق

 طمدصمٜم٤م احلٛميص ؾمٚمٞمامن سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس أسمق طمدصمٜم٤م اًمٗمري٤ميب طمدصمٜم٤م (340) سمرىمؿ أضمري ىم٤مل وًمٙمـ

 ؾمٚمٞمامن سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس وأسمق ومذيمره. قمٛمر( اسمـ قمـ سمٚمٖمف أٟمف جم٤مهد قمـ وزاد )سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م أرـم٠مة قمـ سم٘مٞم٦م

 .اًمٕمٚم٦م هذه شمي ومال (13/159) سمٖمداد شم٤مريخ ذم يمام طمٗمّم٦م أيب اسمـ وٕمٗمف وٕمٞمػ

  قمٜمٝمام: اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م اًمث٤مًم٨م:

 ،(108) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(2329) رىمؿ شُمًٜمده» ذم اعمقصكم يٕمغمأسمق رواه

 (17و29/16) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير واسمـ ،(860-2/859) شاعمريز قمغم اًمرد» ذم واًمدارُمل
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 رىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(854) شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهللوقمٌد ،(1/19) شاًمت٤مريخ»و

 إؾمامء»و ،(9/3) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(8/181) شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿوأسمق ،(12500)

 طمٌٞم٥م سمـ قمٛمر قمـ زيد سمـ رسم٤مح أظمؼمٟم٤م اعم٤ٌمرك سمـ اهللقمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (803) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ سمزة أيب سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ

  .شرء يمؾ يٙمت٥م أن وأُمره اًم٘مٚمؿ اهلل ظمٚم٘مف رء أول إن» ىم٤مل: وؾمٚمؿ

 وقمٜمد )ري٤مح(. إمم واًمّمٗم٤مت إؾمامء ذم اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد رسم٤مح() شمّمحػ وىمد صحٞمح، إؾمٜم٤مد وهذا

  يزيد(. سمـ )رسم٤مح إمم شاًمت٤مريخ» ذم اًمٓمؼمي

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ ورواه رسم٤مح سمف شمٗمرد قمٛمر إٓ قمٜمف وٓ اًم٘م٤مؾمؿ إٓ ؾمٕمٞمد قمـ يروه مل ٟمٕمٞمؿ: أسمق وىم٤مل

  اهـ .وىمٗمف ُمـ وُمٜمٝمؿ رومٕمف ُمـ ُمٜمٝمؿ وجم٤مهد. وُم٘مًؿ، إؾمح٤مق، وأسمق فمٌٞم٤من أسمق ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م

 يٕمٜمل – هِم٤مم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ٟم٤م أيب طمدصمٜمل (898) سمرىمؿ اًمًٜم٦م ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ورواه ىمٚم٧م:

  .ُمقىمقوًم٤م ومذيمره قم٤ٌمس اسمـ قمـ قم٤مُمر سمـ قمروة طمدصمٜمل سمزة أيب سمـ اًم٘م٤مؾمؿ طمدصمٜمل - اًمدؾمتقائل

  صم٧ٌم. صم٘م٦م اًمدؾمتقائل ومٝمِم٤مم أرضمح وهذا

  زيد. سمـ رسم٤مح سمتٗمرد اعمرومقع ٟمٕمٞمؿ أسمق أقمؾ وىمد ؾمٞمام ٓ طم٤مومظ صم٘م٦م اعمٙمل وهق طمٌٞم٥م سمـ وقمٛمر

 شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير واسمـ ،(871) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ اهللقمٌد قمٜمد .أيًْم٤م ؿمقاهد وًمٚمٛمقىمقف

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمْمحك أيب قمـ قمٓم٤مء قمـ ضمرير ـمريؼ ُمـ (1/20) شاًمت٤مريخ»و ،(29/15)

  ُمقىمقوًم٤م. ومذيمره

 سمـ وحمٛمد وضمرير (182) اًمنميٕم٦م ذم أضمري قمٜمد ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد ضمريًرا وشم٤مسمع خمتٚمط، وقمٓم٤مء

 اًمروم٤مقمل هِم٤ممأسمق أضمري ـمريؼ ذم أن ذًمؽ قمغم دز آظمتالط، سمٕمد قمٓم٤مء ُمـ ؾمٛمع يمالمه٤م ومْمٞمؾ

  وٕمٞمػ.

 سمـ ُم١مُمؾ ـمريؼ ُمـ (12227) سمرىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه ومرومٕمف. زيد سمـ مح٤مد وظم٤مًمٗمٝمام

 زيد سمـ مح٤مد قمـ يرومٕمف مل قم٘مٌف: اًمٓمؼماين وىم٤مل ،ُمرومققًم٤م ومذيمره قمٓم٤مء قمـ زيد سمـ مح٤مد قمـ إؾمامقمٞمؾ

  إؾمامقمٞمؾ. سمـ ُمؾُم١م إٓ

 وٕمٞمػ. وُم١مُمؾ ىمٚم٧م:

 شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(1/20) شاًمت٤مريخ»و ،(29/14) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير اسمـ ورواه

 ُمـ (804) رىمؿ شواًمّمٗم٤مت إؾمامء» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(2/498) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(183)

 .صحٞمح وهق ُمقىمقوًم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ فمٌٞم٤من أيب ـقم إقمٛمش ـمريؼ

  جم٤مهد. وأ فمٌٞم٤من أيب قمـ شاًمت٤مريخ» ذم ضمرير ٓسمـ ـمريؼ وُمـ

 أن إقمٛمش قمـ ُمٕمٛمر ـمريؼ ُمـ (1/20) شاًمت٤مريخ»و ،(29/15) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير اسمـ ورواه

 ُمٕمْمؾ. وهق ُمقىمقوًم٤م ٟمحقه ومذيمر قم٤ٌمس، اسمـ
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 ذم يمت٥م وم٘مد ،وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م ُمقاوع ذم يٙمقن ،ؾمٌح٤مٟمف ًمٕمٚمٛمف شم٤مسمع اًمت٘مدير وهذا

 ومٞم١مُمر  ،٤مُمٚمٙمً  إًمٞمف سمٕم٨م ،ومٞمف اًمروح ظمٚمؼ ىمٌؾ اجلٜملم ظمٚمؼ وإذا ،ؿم٤مء ُم٤م اعمحٗمقظ اًمٚمقح

 .ذًمؽ وٟمحق ،ؾمٕمٞمد أم لؿم٘مو ،وقمٛمٚمف ،وأضمٚمف ،رزىمف ايمت٥م : ومٞم٘م٤مل :تيمٚمام سم٠مرسمع

 .ىمٚمٞمؾ اًمٞمقم ٙمرهوُمٜم ،ىمدياًم  اًم٘مدري٦م همالة يٜمٙمره يم٤من ىمد اًم٘مدر ومٝمذا

 ،يم٤من ؿم٤مء ُم٤م سم٠من اإليامن وهق ،اًمِم٤مُمٚم٦م وىمدرشمف ،اًمٜم٤مومذة اهلل ُمِمٞمئ٦م ومٝمق :اًمث٤مٟمٞم٦م أُم٤م

 اهلل سمٛمِمٞمئ٦م إٓ ؾمٙمقن وٓ طمريم٦م ُمـ وإرض اًمًٛمقات ذم وُم٤م ،يٙمـ مل يِم٠م مل وُم٤م

 .يريد ٓ ُم٤م ُمٚمٙمف ذم يٙمقن ٓ ،ؾمٌح٤مٟمف

 ذم خمٚمقق ُمـ ومام  ،واعمٕمدوُم٤مت اعمقضمقدات ُمـ  ،ىمدير رء يمؾ قمغم ؾمٌح٤مٟمف وأٟمف

 ذًمؽ وُمع ،ؾمقاه رب وٓ ،همػمه ظم٤مًمؼ ٓ ؾمٌح٤مٟمف ،ظم٤مًم٘مف اهلل إٓ اًمًامء ذم وٓ رضإ

 .رؾمقًمف وُمٕمّمٞم٦م ،ٕمّمٞمتفُم قمـ وهن٤مهؿ ،رؾمقًمف وـم٤مقم٦م ،سمٓم٤مقمتف اًمٕم٤ٌمد أُمر وم٘مد

                                                        
 قم٤ٌمس اسمـ قمـ فمٌٞم٤من أيب قمـ احلٙمؿ ـمريؼ ُمـ (219-216) سمرىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م» ذم سمٓم٦م اسمـ ورواه

 .ُمقىمقوًم٤م

 قمّمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ (2/22) شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيب ،(184) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري ورواه

 .ُمقىمقوًم٤م سمف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُم٘مًؿ قمـ قمٓم٤مء قمـ

 صحٞمح. وهق اًمقىمػ. قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وم٤مًمراضمح

  قمٜمف: اهلل ريض هريرة أيب قمـ اًمراسمع:

  وٕمٞمػ. اخلِمٜمل حيٞمك سمـ احلًـ ؾمٜمده وذم (345و 179) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري رواه

 ذيمر اًمدُمِم٘مل وه٥م سمـ حمٛمد ؾمٜمده٤م وذم (6/269) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

ـُ  احلدي٨م  ووصم٘مف احلدي٨م، ذاه٥م قم٤ًميمر: اسمـ وىم٤مل ُمٜمٙمر. طمدي٨م همػم ًمف وىم٤مل شمرمجتف ذم قمدي اسم

  احلدي٨م. ص٤مًمح طم٤مشمؿ: أسمق وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل،

  وٕمٞمػ. طمدي٨م هريرة أيب ومحدي٨م

 صحٞمح قم٤ٌمس اسمـ وقمـ طمًـ، قمٛمر اسمـ وقمـ صحٞمح، قم٤ٌمدة قمـ ضم٤مء احلدي٨م أن وم٤محل٤مصؾ

 وٕمٞمػ. هريرة أيب وقمـ ،ُمقىمقوًم٤م

  هلل. واحلٛمد صحٞمح وم٤محلدي٨م
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 آُمٜمقا اًمذيـ قمـ ويرى ،واعم٘مًٓملم ،واعمحًٜملم ،اعمت٘ملم حي٥م ؾمٌح٤مٟمف وهق

 ي٠مُمر وٓ ،اًمٗم٤مؾم٘ملم اًم٘مقم قمـ يرى وٓ ،اًمٙم٤مومريـ حي٥م وٓ ،حل٤متاًمّم٤م وقمٛمٚمقا

 .اًمٗم٤ًمد حي٥م وٓ ،اًمٙمٗمر ًمٕم٤ٌمده يرى وٓ ،سم٤مًمٗمحِم٤مء

 واًمؼم ،واًمٙم٤مومر اعم١مُمـ هق دواًمٕمٌ ،أومٕم٤مهلؿ ظم٤مًمؼ واهلل ،طم٘مٞم٘م٦م وم٤مقمٚمقن واًمٕم٤ٌمد

 .واًمّم٤مئؿ واعمّمكم ،واًمٗم٤مضمر

 ،ىمدرُتؿ وظم٤مًمؼ ،ظم٤مًم٘مٝمؿ واهلل ،إرادة وهلؿ ،أومٕم٤مهلؿ قمغم ىمدرة وًمٚمٕم٤ٌمد

 صغم اًمٜمٌل ؾمامهؿ اًمذي ،اًم٘مدري٦م قم٤مُم٦م هب٤م يٙمذب اًم٘مدر ُمـ اًمدرضم٦م وهذه  ،رادُتؿإو

 .(1)شإمي هذه جمقس» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

                        
  :اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ احلدي٨م هذا ضم٤مءوىمد ـمرىمف سمٛمجٛمقع طمًـ (1)

  :امناًمٞم سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م [1

 شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(4692) سمرىمؿ وأسمقداود ،(407-5/406) شُمًٜمده» ذم أمحد رواه

 سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ وقمٌداهلل ،(434) سمرىمؿ شُمًٜمده» ذم يمام اًمٓمٞم٤مًمز وأسمقداود ،(329) سمرىمؿ

(959)، 

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :طمذيٗم٦م قمـ إٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ همٗمرة ُمقمم قمٛمر ـمريؼ ُمـ

 ومال ُمٜمٝمؿ ُمرض ومٛمـ ىمدر ٓ ي٘مقًمقن اًمذيـ إُم٦م هذه وجمقس جمقؾم٤م أُم٦م ًمٙمؾ إن :ىم٤مل وؾمٚمؿ

 .سمف يٚمح٘مٝمؿ أن وضمؾ قمز اهلل قمغم طم٘م٤م اًمدضم٤مل ؿمٞمٕم٦م وهؿ شمِمٝمدوه ومال ُمٜمٝمؿ ُم٤مت وُمـ شمٕمقدوه

  :وهل ،قمٚمؾ صمالث وومٞمف

  .اإلرؾم٤مل يمثػم ٤منويم ،وٕمٞمػ :همٗمرة ُمقمم أسمقطمٗمص اعمدين قمٌداهلل اسمـ وهق ،قمٛمر -1

  .اًمت٤مزم احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام ،احلدي٨م ذم قمٛمر اوٓمرب -2

  .يًؿ( )مل طمذيٗم٦م قمـ اًمراوي ضمٝم٤مًم٦م -3

  (238) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(2937) سمرىمؿ شُمًٜمده» ذم اًمٌزار ورواه

  .ومذيمره ..طمذيٗم٦م قمـ ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ همٗمرة ُمقمم قمٛمر قمـ ُمٕمنم أيب ـمريؼ ُمـ

 وصٚمف أطمًدا ٟمٕمٚمؿ وٓ ،اًمقضمف هذا همػم ُمـ طمذيٗم٦م قمـ روي ىمد اًمٙمالم وهذا :قم٘مٌف اًمٌزار وىم٤مل

 قمـ رضمؾ قمـ أسمقُمٕمنم إٓ طمذيٗم٦م وسملم همٗمرة ُمقمم قمٌداهلل سمـ قمٛمر سملم اًمذي اًمرضمؾ وؾمٛمك

 اهـ .طمذيٗم٦م
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  .ضمًدا وٕمٞمػ طمذيٗم٦م ومحدي٨م .وٕمٞمػ :اًمًٜمدي قمٌداًمرمحـ سمـ ٟمجٞمح وهق ،وأسمقُمٕمنم

   .وطمده طمذيٗم٦م طمدي٨م ذم إٓ ، شاًمخ...اًمدضم٤مل ؿمٞمٕم٦م هؿ» :ىمقًمف وًمٞمس

  :ـمرق صمالث قمٜمف وًمف :قمٛمر اسمـ طمدي٨م [2

 واسمـ ،(227) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(2/86) شُمًٜمده» ذم أمحد رواه٤م :إومم

 (339) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب

  .ومذيمره ..ُمرومققًم٤م قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ همٗمرة ُمقمم قمٌداهلل سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ

 ،طمذيٗم٦م قمـ رضمؾ قمـ رواه وم٘مد ،احلدي٨م ذم اوٓمرب وىمد ،وٕمٞمػ :همٗمرة ُمقمم قمٌداهلل سمـ وقمٛمر

  .شم٘مدم يمام

 ذح» ذم اًمالًمٙم٤مئل رواه .ومذيمره ..قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ زيد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر قمـ قمٛمر رواه 

  .اوٓمراسمف ُمـ وهذا .(1153) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ُمـ يًٛمع مل :ُمٕملم اسمـ وىم٤مل

 ذم اًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ ـمريؼ وُمـ ،(1/85) احل٤ميمؿ ـمري٘مف وُمـ ،(4691) سمرىمؿ أسمقداود رواه :اًمث٤مٟمٞم٦م

 (338) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ وأيب واسمـ ،(157ص) شآقمت٘م٤مد» وذم ،(10/203) شاًمٙمؼمى»

  .ومذيمره ..قمٛمر اسمـ قمـ أسمٞمف قمـ طم٤مزم أيب سمـ قمٌداًمٕمزيز ـمريؼ ُمـ

 ،قمٛمر اسمـ ُمـ طم٤مزم أيب ؾمامع صح إن ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م هذا :قم٘مٌف احل٤ميمؿ وىم٤مل

 اهـ .خيرضم٤مه ومل

 شاًمٙمامل ُتذي٥م» ذم اعمزي ىم٤مًمف .قمٛمر اسمـ ُمـ يًٛمع مل ،إقمرج ديٜم٤مر سمـ ؾمٚمٛم٦م وهق ،وأسمقطم٤مزم

(11/273).  

 ،(2517) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم واًمٓمؼماين ،(382و 381) سمرىمؿ شنميٕم٦ماًم» ذم أضمري رواه :اًمث٤مًمث٦م

 اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(1150) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل

  .ومذيمره ..قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ طم٤مزم أيب قمـ ُمٜمٔمقر سمـ زيمري٤م ـمريؼ ُمـ (225) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م

 اهـ .زيمري٤م إٓ طم٤مزم أيب قمـ احلدي٨م هذا روي ومل :قم٘مٌف اًمٓمؼماين وىم٤مل

 اسمـ وىم٤مل ،سمٌمء ًمٞمس ُمٜمٔمقر سمـ زيمري٤م :حيٞمك ىم٤مل ،يّمح ٓ طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اجلقزي اسمـ وىم٤مل

 اهـ .ًمف أصؾ ٓ ُم٤م طم٤مزم أيب قمـ زيمري٤م يروي :طمٞم٤من

  .اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مًمف .ُمؽموك وزيمري٤م

 ذم قمدي واسمـ ،(1/260) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم واًمٕم٘مٞمكم ،(340) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ ورواه

 شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(383) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(2/625) شاًمٙم٤مُمؾ»

 (226) سمرىمؿ شاًمقاهٞم٦م إطم٤مدي٨م ذم اعمتٜم٤مهٞم٦م ؾاًمٕمٚم» ذم اجلقزي واسمـ ،(10/203)
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 قمـ محـقمٌداًمر سمـ اجلٕمٞمد قمـ اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد وًمد ُمـ إُمقي وهق ؾمٕمٞمد سمـ احلٙمؿ ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره ..قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع

  ...أسمٞمف قمـ أو قمٛمر اسمـ قمـ :قم٤مصؿ أيب اسمـ وقمٜمد

  .ُمٜم٤ميمػمه ُمـ احلدي٨م ُذيمر وىمد ،احلدي٨م ُمٜمٙمر :ؾمٕمٞمد سمـ واحلٙمؿ

 قمـ سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ داود سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ (341) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ ورواه

  .هومذيمر ..قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ طمًلم أيب

  .(1/720) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ذم يمام .احلدي٨م ُمٜمٙمر ،خمراق اسمـ :وهق داود سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 طمدث أسمقطمًلم :وىم٤مل (243ص) شوإًم٘م٤مب اًمٙمٜمك ذم اًم٤ٌمب ومتح» ذم ُمٜمده اسمـ ذيمره وأسمقطمًلم

  .قملم جمٝمقل ومٝمق اهـ .ويمٜم٤مه ،سمالل سمـ ؾمٚمٞمامن قمٜمف روى ،إيكم قمٌداهلل سمـ احلٙمؿ قمـ

  . وٕمٞمػ قمٛمر اسمـ حدي٨موم

  :قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م [3

 واًمٓمؼماين ،(328) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ (،92)سمرىمؿ شؾمٜمٜمف ُم٘مدُم٦م» ذم ُم٤مضمف اسمـ رواه

 ُمّمٗمك سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (384) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(1/221) شاًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم

  .ومذيمره ..قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أيب قمـ ري٩مضم ـسما قمـ إوزاقمل قمـ اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م قمـ

 ؿمٞمخف ذم سم٤مًمتحدي٨م سح وىمد ،شاًمٙمامل ُتذي٥م» ذم يمام اًمتًقي٦م شمدًمٞمس يدًمس اًمقًمٞمد سمـ وسم٘مٞم٦م

 قم٤مصؿ. أيب اسمـ قمٜمد سح ًمٙمٜمف ،ؿمٞمخف ؿمٞمخ قمـ قمٜمٕمٜمتف وسم٘مٞم٧م ،ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد )إوزاقمل(

 .اًمٕمٜمٕمٜم٤مت ثاًمثال هلذه وٕمٞمػ ضم٤مسمر ومحدي٨م ،قمٜمٕمٜم٤م وىمد ُمدًم٤ًمن وأسمقاًمزسمػم ري٩مضم واسمـ

 .ظمٓم٠م وهق ،شاًمّمٗم٤مر اسمـ» إمم اًمٓمؼماين قمٜمد شُمّمٗمك اسمـ» وشمّمحػ

 (244) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(1/190) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ ورواه

 .سمف سم٘مٞم٦م قمـ ضمحدر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد ـمريؼ ُمـ

  .هذا ضمحدر ُمٜمف هىمف ُمّمٗمك اسمـ طمدي٨م وهذا :سم٘مقًمف قمدي اسمـ قم٘مٌف صمؿ

 :هريرة أيب طمدي٨م [4

 واسمـ ،(386و 385) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(342) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 (1/275) شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي واسمـ ،(2/561) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي

  .ومذيمره ..هريرة أيب قمـ ُمٙمحقل ـمريؼ ُمـ

 .(314ص) شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مًمف .أسم٤مهريرة يٚمؼ مل اًمِم٤مُمل وهق ،وُمٙمحقل

  .يرؾمؾ وهق 
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 أيب قمـ ٟم٤مىمد سمـ هم٤ًمن رواه وىمد :(1/275) شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ ىم٤مل ،أظمرى ـمريؼ وًمف

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب قمـ إقمٛمش قمـ اًمٜمخٕمل إؿمٝم٥م

  .ٟمحقه وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم

 ٓ طمدي٨م هذا :سمٕمده٤م وىم٤مل ،(1/275) شاعمقوققم٤مت» ذم زياجلق اسمـ ذيمره٤م ،صم٤مًمث٦م ـمريؼ وًمف

 اهـ .يمذب سم٤مـمؾ احلدي٨م هذا :اًمٜم٤ًمئل أسمققمٌداًمرمحـ ىم٤مل .جم٤مهٞمؾ وومٞمف ،يّمح

  :ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس طمدي٨م [5

 طمدصمٜم٤م :ىم٤مل اًمٗمرهم٤مين قمٌداهلل سمـ قمكم طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (4417) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل أٟمس قمـ محٞمد قمـ قمٞم٤مض سمـ أٟمس زةمح أيب قمـ ،اًمٗمروي ُمقؾمك سمـ ه٤مرون

 ،شمٕمقدوهؿ ومال ُمروقا وم٢من ،إُم٦م هذه جمقس واعمرضمئ٦م اًم٘مدري٦م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

  .ششمِمٝمدوهؿ ومال ُم٤مشمقا وإن

 اهـ .اًمٗمروي ُمقؾمك سمـ ه٤مرون سمف شمٗمرد :قم٘مٌف وىم٤مل

  قمٞم٤مض سمـ أٟمس طمدصمٜم٤م :وم٘م٤مل ،(2/86) دأمح اإلُم٤مم رواه وم٘مد ،ؿم٤مًذا يٕمتؼم ه٤مرون سمـ ُمقؾمك ًمٙمـ

 قمـ قمٞم٤مض سمـ أٟمس قمـ يمالمه٤م محٞمد سمـ يٕم٘مقب صمٜم٤م :وم٘م٤مل (339) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ

 ،وٕمٞمٗم٦م وهل ،أرضمح وهل ،اًمٓمريؼ هذه شم٘مدُم٧م يمام ،قمٛمر اسمـ قمـ همٗمرة ُمقمم قمٌداهلل سمـ قمٛمر

 .هذا إمم اًمٓمؼماين أؿم٤مر وىمد .قمٚمتٝم٤م وشم٘مدُم٧م

 سمـ وه٤مرون .(12/4) شسمٖمداد شم٤مريخ» ذم يمام ،صم٘م٦م اًمٓمؼماين( )ؿمٞمخ اًمٗمرهم٤مين قمٌداهلل سمـ وقمكم

 .ؿمٞمخ :أسمقطم٤مشمؿ وىم٤مل ،سمف سم٠مس ٓ :اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ،اًمدارىمٓمٜمل وصم٘مف ويمذا ،صم٘م٦م :ُمًٚمٛم٦م ىم٤مل ،ُمقؾمك

  .صدوق ومٝمق .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام

 .صم٘م٦م :قمٞم٤مض سمـ أٟمس وأسمقمحزة

 هم٤مًم٥م أيب سمـ قمٌداًمقارث ـمريؼ ُمـ (3/98) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمٕم٘مٞمكم قمٜمد شمث٧ٌم ٓ أظمرى ـمريؼ وًمف

  .ومذيمره ..أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ اًمٕمٜمؼمي

  .سمف إٓ يٕمرف وٓ ،حمٗمقظ همػم طمديثف :اًمٕم٘مٞمكم وىم٤مل

  .ُمٜمٙمر واخلؼم ،يٕمرف ٓ :شاعمٞمزان» ذم اًمذهٌل وىم٤مل

 :ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م [6

 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(9219) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

  .ومذيمره ..ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ طم٤مزم أيب قمـ ؾم٤مسمؼ سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ (1152) سمرىمؿ شواجلامقم٦م

 وىم٤مل .اًمث٘م٤مت قمـ اعمقوققم٤مت يروي :طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل .سم٘مقي ًمٞمس :أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مل ،ؾم٤مسمؼ سمـ وحيٞمك

  .(6/336) شاناعمٞمز ًم٤ًمن» راضمع .قمٚمٞمف أٟمٙمر مم٤م شمرمجتف ذم احلدي٨م ذيمروا وىمد .ُمؽموك :اًمدارىمٓمٜمل
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 وخيرضمقن ،واظمتٞم٤مره ىمدرشمف اًمٕمٌد يًٚمٌقا طمتك ،صم٤ٌمتاإل أهؾ ُمـ ىمقم ومٞمٝم٤م يٖمٚمقا

 وحمٌقسمف ،وسم٤مـمٜمف فم٤مهره وم٤مًم٘مدر ،وُمّم٤محلٝم٤م طمٙمٛمٝم٤مأو ،وأطمٙم٤مُمف اهلل أومٕم٤مل قمـ

 ىمْم٤مه ىمْم٤مء ،وضمؾ قمز اهلل ُمـ ،وآظمره وأوًمف ،ويمثره وىمٚمف ،وؾمٞمئف وطمًٜمف ،وُمٙمروهف

 سمؾ ،ىمْم٤مه زجي٤مو وٓ ،اهلل ُمِمٞمئ٦م ُمٜمٝمؿ واطمد يٕمد ٓ ،قمٚمٞمٝمؿ ىمدره وىمدر ،قم٤ٌمده قمغم

 رسمٜم٤م ضمؾ ُمٜمف قمدل وهق ،قمٚمٞمٝمؿ ىمدر ومٞمام واىمٕمقن ،ًمف ظمٚم٘مٝمؿ ُم٤م إمم ص٤مئرون يمٚمٝمؿ

 .وقمز

 ،واًمنمك ،احلرام اعم٤مل وأيمؾ ،اًمٜمٗمس وىمتؾ ،اخلٛمر وذب ،واًمنىم٦م ،واًمزٟم٤م

 همػم ُمـ ،ُمٜمف وىمدر اهلل سم٘مْم٤مء يمٚمٝم٤م ،واًمّمٖم٤مئر ،واًمٙم٤ٌمئر ،واعمٕم٤ميص ،واًمٌدقم٦م ،واًمٙمٗمر

 .اهلل قمغم طمج٦م ؼاخلٚم ُمـ ٕطمد يٙمقن أن

 ممـ وهمػمه سمٚمٞمسإ ُمـ قمٚمؿ وىمد ،ُمٜمف سمٛمِمٞمئ٦م ،ظمٚم٘مف ذم ُم٤مض وضمؾ قمز اهلل قمٚمؿو

 أهؾ ُمـ  ،اًمٓم٤مقم٦م وقمٚمؿ ،هل٤م وظمٚم٘مٝمؿ ،اعمٕمّمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم أن إمم يصقمُ   ُمـ قمّم٤مه

                                                        
  :قم٤مئِم٦م طمدي٨م [7

 – ظم٤مًمد سمـ قمٌداهلل صمٜم٤م ،ُمٞمٛمقن سمـ قمكم طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (331) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

  .ومذيمره ..اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م قمـ احلًـ قمـ يزيد سمـ قمٌداهلل صمٜم٤م ،-اًم٘مرىم٤ًمين قمٌدون وهق

  :قمٚمؾ صمالث وسمف ،وٕمٞمػ طمدي٨م وهق

  .قم٤مئِم٦م ُمـ يًٛمع مل اًمٌٍمي وهق وم٤محلًـ ،واحلًـ قم٤مئِم٦م سملم آٟم٘مٓم٤مع -1

 ،زم يٌدو ومٞمام ،اًمٌٍمي اًم٘م٤مرئ اعم٤مزين أسمققمٌداًمرمحـ ،يزيد أيب اسمـ :ًمف وي٘م٤مل ،يزيد سمـ قمٌداهلل -2

 اسمـ وذيمره ،وقمٌداًمّمٛمد احل٤ٌمب سمـ يزيد قمٜمف وروى ،أٟمس سمـ وُمقؾمك احلًـ قمـ يروي وهق

  .طم٤مل جمٝمقل ومٝمق شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن

  .ُتؿاُ  وىمد ،هذا ُمـ أرومع ومٝمق آدم سمـ يزيد سمـ قمٌداهلل أُم٤م

  .شمرمج٦م ًمف أضمد مل ،اًم٘مرىم٤ًمين قمٌدون سمـ ظم٤مًمد سمـ قمٌداهلل -3

 .ـمرىمف سمٛمجٛمقع طمًـ وم٤محلدي٨م
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 يٙمـ مل أص٤مهبؿ ُم٤م وأن ،ًمٞمّمٞمٌٝمؿ يٙمـ مل أظمٓم٠مهؿ ُم٤م وأن ،هل٤م وظمٚم٘مٝمؿ اًمٓم٤مقم٦م

 .ًمٞمخٓمئٝمؿ

 ٤ٌمداًمٕم وأن ،واًمٓم٤مقم٦م اخلػم قمّمقه اًمذيـ ًمٕم٤ٌمده ؿم٤مء ؾمٌح٤مٟمف اهلل أن زقمؿ وُمـ 

 اًمٕم٤ٌمد ُمِمٞمئ٦م أن زقمؿ وم٘مد ،ُمِمٞمئتٝمؿ قمغم ومٕمٛمٚمقا ،واعمٕمّمٞم٦م اًمنم ٕٟمٗمًٝمؿ ؿم٤مءوا

 .هذا ُمـ أيمؼم اهلل قمغم أومؽماء :وأي ،اهلل ُمِمئٞم٦م ُمـ أهمٚم٥م

  ،اًمزٟم٤م ُمـ محٚم٧م اعمرأة هذه أري٧م  :ًمف ىمٞمؾ .سم٘مدر ًمٞمس اًمزٟم٤م أن زقمؿ وُمـ 

 ؾم٤مسمؼ ذم ُم٣م وهؾ ؟اًمقًمد هذا خيٚمؼ أن وضمؾ قمز شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء هؾ ،سمقًمد تضم٤مءو

 .٤مساطًم  اًمنمك هق وهذا  ،آظمر ٤مظم٤مًم٘مً  اهلل ُمع أن زقمؿ وم٘مد ،ٓ :ىم٤مل وم٢من  ؟قمٚمٛمف

 وم٘مد ،وىمدر سم٘مْم٤مء ًمٞمس ،احلرام ُم٤مل وأيمؾ اخلٛمر وذب اًمنىم٦م أن زقمؿ وُمـ 

 سمؾ ،اعمجقؾمٞم٦م ىمقل ساح ذاوه ،همػمه رزق ي٠ميمؾ أن قمغم ىم٤مدر ٟم٤ًمناإل هذا أن زقمؿ

 .أيمٚمف اًمذي اًمقضمف ُمـ ي٠ميمٚمف أن ًمف اهلل ىم٣م اًمذي رزىمف أيمؾ

  ،أضمٚمف سمٖمػم ُم٤مت اعم٘متقل أن زقمؿ وم٘مد  ،اهلل سم٘مدر ًمٞمس اًمٜمٗمس ىمتؾ أن زقمؿ وُمـ 

 ،ظمٚم٘مف ذم ُمٜمف قمدل ذًمؽ أو ،وضمؾ قمز اهلل سم٘مْم٤مء ذًمؽ سمؾ ؟هذا ُمـ أووح يمٗمر وأي

 .يِم٤مء ُم٤م يٗمٕمؾ اًمذي احلؼ اًمٕمدل وهق ،ومٞمٝمؿ ٛمفقمٚم ؾم٤مسمؼ ُمـ ضمرى وُم٤م ،ومٞمٝمؿ وشمدسمػمه

 وم٤مٕؿمٞم٤مء ،واًم٘مٛم٠م اًمّمٖمر قمغم ،واعمِمٞمئ٦م سم٤مًم٘مدر اإلىمرار ًمزُمف ،سم٤مًمٕمٚمؿ أىمر وُمـ 

 َيَشوءَ  َأنْ  إَِّٓ  َتَشوُءونَ  َوَمو﴿ :ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل يمام ،شمٕم٤ممم اهلل سمٛمِمٞمئ٦م شمٙمقن يمٚمٝم٤م

 .[30:اإلٟم٤ًمن﴾]اهللُ

 ٓ اأطمدً  إن :وىم٤مًمقا ،يٙمـ مل يِم٠م مل وُم٤م ،يم٤من اهلل ؿم٤مء ُم٤م :اعمًٚمٛمقن ىم٤مل ويمام 

 أو  ،شمٕم٤ممم قمٚمٛمف قمـ خيرج أن ي٘مدر أطمد يٙمقن أو  ،يٗمٕمٚمف أن ىمٌؾ ٤مؿمٞمئً  يٗمٕمؾ أن يًتٓمٞمع

 .يٗمٕمٚمف ٓ أٟمف اهلل قمٚمؿ ٤مؿمٞمئً  يٗمٕمؾ أن
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 ي٘مدرون ٓ اًمٕم٤ٌمد وأن ،اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمٕم٤ٌمد أقمامل وأن ،اهلل إٓ ظم٤مًمؼ ٓ أٟمف وأىمروا

 وًمٓمػ ،اًمٙم٤مومريـ وظمذل ،ًمٓم٤مقمتف اعم١مُمٜملم وومؼ شمٕم٤ممم اهلل وأن ،٤مؿمٞمئً  خيٚم٘مقا أن

 وٓ ،أصٚمحٝمؿ وٓ ،ًمٚمٙم٤مومريـ يٚمٓمػ ومل ،وهداهؿ وأصٚمحٝمؿ ،هلؿ وٟمٔمر ،١مُمٜملمًمٚمٛم

 .ُمٝمتديـ ًمٙم٤مٟمقا هداهؿ وًمق ،ص٤محللم ًمٙم٤مٟمقا أصٚمحٝمؿ وًمق  ،هداهؿ

 ىم٤مل يمام ،ُم١مُمٜملم يٙمقٟمقا طمتك هلؿ ويٚمٓمػ ،اًمٙم٤مومريـ يّمٚمح أن ي٘مدر اهلل وأن

ؿْ  َصوءَ  َؾَؾقْ ﴿ :شمٕم٤ممم ـُ َدا  يم٤مومريـ يٙمقٟمقا أن أراد فوًمٙمٜم ،[149:إٟمٕم٤مم﴾]َأمْجَِعغَ  ََلَ

 وقمغم ،ؾمٛمٕمٝمؿ قمغم وظمتؿ ،ىمٚمقهبؿ قمغم وـمٌع ،وٚمٝمؿأو ،وظمذهلؿ ،قمٚمؿ يمام

 .همِم٤موة ،أسمّم٤مرهؿ

َكُػِسِفؿْ  َيْؿؾُِؽقنَ  َٓ ﴿ :أهنؿ وي١مُمٜمقن ا َوَٓ  َكْػًعو ِٕ  ُم٤م إٓ  [16:اًمرقمد]﴾ََضًّ

 ،وىم٧م يمؾ ذم ،ؾمٌح٤مٟمف إًمٞمف احل٤مضم٦م ويثٌتقن ،اهلل إمم أُمرهؿ ويٚمجئقن :ىم٤مل يمام ،اهلل ؿم٤مء

 .طم٤مل يمؾ ذم إًمٞمف واًمٗم٘مر
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 وشؾؿ[ ظؾقف اهلل صذ افـبل خصوئص ]بعضؾصؾ

 ،اخلالئؼ ظمػم ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اعمجتٌك وأمحد ،اعمّمٓمٗمك احمٛمدً  أن وٟمٕمت٘مد

 سمٕمثف ،وؾمٞمٚم٦م اهلل إمم وأىمرهبؿ ،درضم٦م وأقمغم  ،وضمؾ قمز اهلل قمغم وأيمرُمٝمؿ ،وأومْمٚمٝمؿ

  .أمجٕملم اخلٚمؼ ذم سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م وظمّمف ،ًمٚمٕم٤معملم رمح٦م اهلل

 ل مخسوً  أظطقً» :ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن :قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ

 إرض ل وجعؾً  ،صفر مسرة بوفرظى ككت  :ؿبع إكبقوء مـ أحد يعطفـ

 ول ،افغـوئؿ ل وحؾً ،ؾؾقصؾ ةافصال درـتفأ أمتل مـ رجؾ ؾليم  ،اوضفقرً  امسجًد 

 إػ وبعثً ،خوصي ؿقمف إػ يبعٌ افـبل وـون ،افشػوظي وأظطقً ،ؿبع ٕحد حتؾ

  (1).شظومي افـوس

  .(2)شافؼقومي يقم شقد أكو» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىم٤مل 

 وؾعص أول وأكو ،افؼز ظـف يـشؼ مـ أول وأكو ،ؾخر وٓ آدم وفد شقد أكو» :وىم٤مل 

 (3).واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ رواه .ش ومشػع

                        
  .(521) وُمًٚمؿ ،(438) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

  قمٜمف. اهلل ريض هريرة أيب قمـ (194) سمرىمؿ وُمًٚمؿ (3340) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 أمحد رواه وإٟمام اًمٜم٤ًمئل قمٜمد أره مل،و قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2278) سمرىمؿ .ُمًٚمؿ رواه (3)

 .(9/4) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(4673) سمرىمؿ داود وأسمق ،(2/540)

 أمحد قمٜمد أٟمس طمدي٨م ذم ضم٤مءت وإٟمام هريرة أيب طمدي٨م ذم شومخر وٓ» ىمقًمف قمٜمدهؿ وًمٞمس

 ُمقمم قمٛمرو أيب سمـ وهق قمٛمرو ـمريؼ ُمـ (7690) رىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم ٤مئلواًمٜمً ،(3/144)

 .سمف أٟمس قمـ اعمٓمٚم٥م

  .صحٞمح وهق .سمف أٟمس قمـ أٟمس سمـ اًمرسمٞمع (3610) رىمؿ اًمؽمُمذي ٟمحقه ورواه

  .(4308) رىمؿ فُم٤مضم واسمـ ،(3/2) أمحد قمٜمد ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وذم
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 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وقمـ 

 :ؾقؼقل ،ؿدحم :ؾلؿقل ؟أكً مـ :الوزن ؾقؼقل  ،ؾلشتػتح اجلـي بوب افؼقومي يقم آت»

 (1).ُمًٚمؿ رواه .شؿبؾؽ ٕحد أؾتح ٓ أن أمرت بؽ

 .ْم٤مئؾواًمٗم اخلّم٤مئص ُمـ ذًمؽ همػم إمم

  :ؿمٗم٤مقم٤مت صمالث اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم :ًمف ىمٚم٧م 

 يؽماضمع أن سمٕمد ،سمٞمٜمٝمؿ ي٘ميض طمتك اعمقىمػ أهؾ ذم ومٞمِمٗمع :إومم اًمِمٗم٤مقم٦م أُم٤م 

 .إًمٞمف شمٜمتٝمل طمتك اًمِمٗم٤مقم٦م ،وقمٞمًك ،وُمقؾمك ،سمراهٞمؿإو ،وٟمقح ،آدم :إٟمٌٞم٤مء

 .اجلٜم٦م يدظمٚمقا أن اجلٜم٦م أهؾ ذم ٗمعيِم أن :واًمث٤مٟمٞم٦م 

 .سمف ظم٤مصت٤من اًمِمٗم٤مقمت٤من وه٤مشم٤من 

                                                        
 .وٕمٞمػ وهق ضمدقم٤من سمـ زيد سمـ قمكم ؾمٜمده وذم

 قمـ ٟمية أيب قمـ هذا زيد سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ (281و 1/295) أمحد قمٜمد ٤مسقمٌ اسمـ طمدي٨م وذم

 ٤م.ُمرومققمً  ومذيمره قم٤ٌمس اسمـ

 قمـ قمٙمرُم٦م قمـ وهرام سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ص٤مًمح سمـ زُمٕم٦م (3616) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه وم٘مد ُمت٤مسمع وهق

 .ومذيمره سمف قم٤ٌمس اسمـ

 وهق ص٤مًمح أيب سمـ زُمٕم٦م إمم اًمٗمٙمر دار ـمٌٕم٦م ذم اًمؽمُمذي قمٜمد شمّمحػ وىمد ص٤مًمح سمـ وزُمٕم٦م

 .وٕمٞمػ اجلٜمدي

  .ص٤مًمح سمـ زُمٕم٦م قمٜمف روى إذا إٓ احلدي٨م طمًـ وهرام سمـ وؾمٚمٛم٦م

  .اًم٤ٌمب ذم ًمٙمٜمف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وٕمػ وم٤مًمٔم٤مهر

  .طمًـ وهق (1/5) أمحد رواه سمٙمر أيب طمدي٨م ذم وضم٤مء

 هريرة أيب طمدي٨م همػم ذم ًمٙمـ ومٞمٝم٤م ُمٓمٕمـ ٓ صحٞمح٦م شومخر وٓ» وهل اًمزي٤مدة هذه وم٤ٌمجلٛمٚم٦م

 .هلل واحلٛمد

  .(197) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (1)
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 وهذه ،اًمٜم٤مر إمم يّمػمون ومال ،ىمقم ذم ومٞمِمٗمع ،اًمٜم٤مر يًتحؼ ومٞمٛمـ يِمٗمع :واًمث٤مًمث٦م 

 َوَٓ ﴿ ،اعمالئٙم٦م ُمـ وهمػمهؿ ،واًمِمٝمداء ،واًمّمدي٘ملم ،اعم١مُمٜملم وًم٤ًمئر ،ًمف اًمِمٗم٤مقم٦م

ـِ  إَِّٓ  َيْشَػُعقنَ  ـْ  َوُهؿْ  اْرَتَه  دَِ  .[28:إٟمٌٞم٤مء﴾]ُمْشِػُؼقنَ  َخْشَقتِفِ  ِم

 اًمنمك أهؾ وهؿ ،اأسمدً  ومٞمٝم٤م ىمقم وخيٚمد ،اًمِم٤مومٕملم ؿمٗم٤مقم٦م ـاًمٙم٤مومري يٜمٗمع وٓ 

 .وضمؾ قمز سم٤مهلل واًمٙمٗمر واجلحقد واًمتٙمذي٥م

 ومحاًم  وص٤مروا اطمؽمىمقا سمٕمدُم٤م سمِمٗم٤مقمتف ومٞمخرضمقن ،خيرج أن دظمٚمٝم٤م ومٞمٛمـ ويِمٗمع 

 .ومحاًم 

 ٜم٦ماجل ذم ويٌ٘مك ،اًمقاؾمٕم٦م ورمحتف سمٗمْمٚمف ،ؿمٗم٤مقم٦م سمٖمػم ٤مىمقُمً  اًمٜم٤مر ُمـ اهلل وخيرج 

 .اجلٜم٦م ومٞمدظمٚمٝمؿ ،٤مأىمقاُمً  هل٤م اهلل ومٞمٜمِمئ ،اًمدٟمٞم٤م أهؾ ُمـ ٚمٝم٤مدظم قمٛمـ ومْمؾ

 اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص وىمد ،٤مصقاسمً  وىم٤مل اًمرمحـ ًمف أذن عمـ سم٤مإلذن اًمِمٗم٤مقم٦م وشمٙمقن 

ـْ ﴿ :وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف :ُمٜمٝم٤م ،ُمقاـمـ ذم ذًمؽ قمـ  إَِّٓ  ِظـَْدهُ  َيْشَػعُ  افَِّذي َذا َم

 [.267:اًمٌ٘مرة]﴾بِنِْذكِفِ 

 .شمٕم٤ممم إذٟمف سمٖمػم أطمد يِمٗمع وٓ ،ذنإلا هذا حت٧م داظمٚمقن ؿيمٚمٝم واًمِمٗمٕم٤مء 
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 افصحوبي[ ]دمؾصؾ

 اهلل صغم اهلل رؾمقل ٕصح٤مب ىمٚمقهبؿ ؾمالُم٦م :واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ أصقل وُمـ

ـَ وَ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سمف اهلل وصٗمٝمؿ يمام ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ـْ  َجوُءوا افَِّذي  َيُؼقُفقنَ  َبْعِدِهؿْ  ِم

ـَو ْخَقاكِـَووَ  َفـَو اْؽِػرْ  َربَّ ـَ  إِلِ َعْؾ  َوَٓ  بِوإِليَمنِ  َشَبُؼقَكو افَِّذي ـَ  ِؽالًّ  ُؿُؾقبِـَو دِم  ََتْ ِذي  آَمـُقا فِؾَّ

ـَو  .[10:احلنم﴾]َرِحقؿٌ  َرُءوٌف  إِكََّؽ  َربَّ

 فق ،بقده كػز ؾقافذي ،أصحويب تسبقا ٓ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف وـم٤مقمتف 

  (1).شكصقػف وٓ أحدهؿ مد غبؾ مو ،وذهبً  أحد مثؾ أكػؼ أحدـؿ أن

 ،وُمراشمٌٝمؿ ،ومْم٤مئٚمٝمؿ ُمـ واإلمج٤مع واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمف ضم٤مء ُم٤م وي٘مٌٚمقن 

 .وىم٤مشمؾ سمٕمد أٟمٗمؼ ُمـ قمغم احلديٌٞم٦م صٚمح وهق اًمٗمتح ىمٌؾ أٟمٗمؼ ُمـ ويٗمْمٚمقن

 ،سمدر ٕهؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم اهلل سم٠من :ي١مُمٜمقنو ،إٟمّم٤مر قمغم اعمٝم٤مضمريـ وي٘مدُمقن 

  (2).شفؽؿ ؽػرت ؿد صئتؿ مو ظؿؾقاا» :قمنم وسمْمٕم٦م ُم٤مئ٦م صمالث ويم٤مٟمقا

                        
 واًمذي» :ىمقًمف سمدون قمٜمف، اهلل ريض ؾمٕمٞمد أيب قمـ (2541) وُمًٚمؿ ،(6373) اًمٌخ٤مري رواه (1)

 .شسمٞمده ٟمٗمز

 اًمدُمِم٘مل أسمقُمًٕمقد وىم٤مل .ًمٗمٔمف وهذا قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2540) سمرىمؿ ُمًٚمؿ ورواه

 شُمًٚمؿ ذح» ذم يمام .اًمدارىمٓمٜمل ويمذا ،ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م وصّقب .وهؿ إٟمف :هريرة أيب طمدي٨م ذم

  .(16/409) ًمٚمٜمقوي

 (4654) سمرىمؿ داود وأسمق (296-2/295) وأمحد (12/155) ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه طمًـ (2)

 قمـ ،ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد أظمؼمٟم٤م أمحد ؿمٞمخ وهق ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ (78-4/77) واحل٤ميمؿ

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ؾمقلر قمـ ،هريرة أيب قمـ ،ص٤مًمح أيب قمـ ،اًمٜمجقد أيب سمـ قم٤مصؿ

 .شًمٙمؿ همٗمرت وم٘مد ؿمئتؿ ُم٤م اقمٛمٚمقا :وم٘م٤مل سمدر أهؾ قمغم اـمٚمع وضمؾ قمز اهلل إن» :ىم٤مل

  .احلدي٨م طمًـ قم٤مصؿ أضمؾ ُمـ طمًـ وهق
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 اهلل صغم اًمٜمٌل سمف أظمؼم يمام ،(1)شافشجرة حتً بويع أحد افـور يدخؾ ٓ» :وسم٠مٟمف 

 .قمٜمف وروقا ؿ،قمٜمٝم اهلل ريض و ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ،اعمٌنمة يم٤مًمٕمنمة ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمف ؿمٝمد عمـ سم٤مجلٜم٦م ويِمٝمدون 

 .اًمٌٞم٧م هؾوأ ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمهؿ ،ىمٞمس سمـ وصم٤مسم٧م

 ،قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ اًمٜم٘مؾ سمف شمقاشمر سمام وي٘مرون 

 ذم وأظمقه ،إظمص ص٤مطمٌف ٟمٌٞمٝم٤م سمٕمد وأومْمٚمٝم٤م إُم٦م هذه ظمػم أن ُمـ ،وهمػمه

 سمٙمرأسمق ،ووم٤مشمف سمٕمد وظمٚمٞمٗمتف ،طمٞم٤مشمف ذم ووزيره ،واًمٖم٤مر ،اهلجرة ذم ورومٞم٘مف ،اإلؾمالم

 .قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ وم٦مىمح٤م أيب سمـ قمثامن سمـ اهللقمٌد

 ويثٚمثقن ،اًمٗم٤مروق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ،اًمديـ وأفمٝمر ،اإلؾمالم سمف أقمز ُمـ صمؿ

 ،واإلطم٤ًمن ،واًمٕمدل ،واحلٞم٤مء ،اًم٘مرآن مجع اًمذي ،قمٗم٤من سمـ قمثامن يـاًمٜمقر ذي سمٕمثامن

 ،اًمًالم قمٚمٞمف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ،وظمتٜمف ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمؿ سم٤مسمـ ويرسمٕمقن

 .أصم٤مر فقمٚمٞم دًم٧م يمام

 أيب قمغم اشمٗم٤مىمٝمؿ ٕمدسم ،وقمكم قمثامن ذم اظمتٚمٗمقا ىمد يم٤مٟمقا اًمًٜم٦م أهؾ سمٕمض أن ُمع 

 .سمٕمكم ورسمٕمقا ،وؾمٙمتقا ،قمثامن ىمقم وم٘مدم  ،أومْمؾ أهيام ،ٛمروقم سمٙمر

                                                        
 ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ (2494) وُمًٚمؿ (3007) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه

 ُم٤م اقمٛمٚمقا :وم٘م٤مل سمدر أهؾ قمغم اـمٚمع اهلل ًمٕمؾ يدريؽ وُم٤م» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل

 .ش ًمٙمؿ همٗمرت وم٘مد ؿمئتؿ

  .٤مقمٜمٝم اهلل ريض ُمٌنّم  أم قمـ (2469) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (1)
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 شم٘مديؿ قمغم واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ أُمر اؾمت٘مر وًمٙمـ ،شمقىمٗمقا وىمقم .٤مقمٚمٞمً  ىمقم وىمدم

 يْمٚمؾ اًمتل إصقل ُمـ ًمٞم٧ًم وقمثامن قمكم ُم٠ًمًم٦م يم٤مٟم٧م وإن ،قمكم قمغم قمثامن

 .اخلالوم٦م ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م يْمٚمؾ اًمتل ًمٙمـ ،اًمًٜم٦م أهؾ مجٝمقر قمٜمد ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمػ

 صمؿ ،سمٙمرأسمق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٕمد اخلٚمٞمٗم٦م سم٠من ي١مُمٜمقن أهنؿ وذًمؽ

 .قمكم صمؿ ،قمثامن صمؿ ،قمٛمر

 صمؿ ،رأسمقسمٙم طمل   وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم واًمٜمٌل ٟم٘مقل يمٜم٤م :قمٛمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل 

  (1).يٜمٙمره ومال ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ذًمؽ ومٞمٌٚمغ ،قمثامن صمؿ ،قمٛمر

 ٟمٌٞمٝم٤م سمٕمد إُم٦م هذه ظمػم :ىم٤مل أٟمف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ اًمرواي٦م وصح٧م 

 (2).اًمث٤مًم٨م ًمًٛمٞم٧م ؿمئ٧م وًمق ،قمٛمر صمؿ  ،سمٙمرأسمق

                        
 واسمـ ،(4628) سمرىمؿ داودوأسمق ،(56) ىمؿرسم شاًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه صحٞمح، (1)

  .(13131رىمؿ 12/285و) شاًمٙمٌػم» ذم ؼماينواًمٓم ،(1192-1190) شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب

 يذيمر ومل ،ومذيمره ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌداهلل أن قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 .شيٜمٙمره ومال وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ذًمؽ ومٞمٌٚمغ» :وهل اًمزي٤مدة

 قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل دقمٌٞم ـمريؼ ُمـ اًمزي٤مدة سمدون (55) سمرىمؿ اًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ ذم أمحد ورواه

 سمـ اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م سم٘مٞم٦م ـمريؼ ُمـ (1193) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب اسمـ قمٜمد احلدي٨م وضم٤مء ،ومذيمره قمٛمر اسمـ

 .اًمزي٤مدة وذيمر ٟمحقه ومذيمر قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ ؾمٕمد

  ٤م.ٟم٤مومٕمً  أؾم٘مط ًمٙمٜمف سمف اًمٚمٞم٨م قمـ ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ (5604) سمرىمؿ يٕمغمأسمق ورواه

  .اًمزي٤مدة وذيمر إومم يم٤مًمرواي٦م اًمزهري ـمريؼ ُمـ (13132/رىمؿ12) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواهو

 صغم اًمٜمٌل زُمـ ذم اًمٜم٤مس سملم ٟمخػم يمٜم٤م :قمٛمر اسمـ ىم٤مل (3655) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م أن قمغم

  .ؿقمٜمٝم اهلل ريض قمٗم٤من سمـ قمثامن صمؿ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر صمؿ سمٙمر أسم٤م ومٜمخػم وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل

  .صحٞمح وم٤محلدي٨م

 (1202و1201) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(1/110) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه صحٞمح، (2)

 .ومذيمره قمكم قمـ ضمحٞمٗم٦م أيب ـمريؼ ُمـ
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 ،وؾم٤مسم٘متف ،ًمٗمْمٚمف ،سمٙمرأسمق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سمٕمد سم٤مخلالوم٦م وأطم٘مٝمؿ 

 وإمج٤مع ،أصح٤مسمف مجٞمع قمغم اًمّمٚمقات ذم ًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ؿوشم٘مدي

 .والًم٦م قمغم ًمٞمجٛمٕمٝمؿ اهلل يٙمـ ومل ،وُمت٤مسمٕمتف ،شم٘مديٛمف قمغم اًمّمح٤مسم٦م

 .ًمف اًمِمقرى أهؾ ًمت٘مديؿ  ،قمثامن صمؿ .إًمٞمف سمٙمر أيب وقمٝمد ،ًمٗمْمٚمف قمٛمر سمٕمده صمؿ 

 .قمٚمٞمف قمٍمه أهؾ إلمج٤مع :قمٜمف اهلل ريض قمكم صمؿ

 ُمـ أطمد ظمالوم٦م ذم ـمٕمـ وُمـ ،اعمٝمديقن وإئٛم٦م ،اًمراؿمدون اخلٚمٗم٤مء ه١مٓء

 .أهٚمف مح٤مر ُمـ أوؾ ومٝمق ه١مٓء

 الؾػوء وشـي ،بسـتل ظؾقؽؿ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل وىمد 

 (1).شذبوفـقاج ظؾقفو ظضقا ،بعدي مـ ادفديغ ،افراصديـ

                                                        
 ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ـمري٘مف وُمـ ،(11999 رىمؿسم 15-12/14) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه

 أيب ـمريؼ ُمـ (1203) شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(1/110) وأمحد ،(1/106) شاعمًٜمد زوائد»

  .شًمٗمٕمٚم٧م سم٤مًمث٤مًم٨م أطمدصمٙمؿ أن ؿمئ٧م ًمق» :آظمره ذم ىم٤مل أٟمف إٓ ،ومذيمره قمكم قمـ ضمحٞمٗم٦م

  .صحٞمح وهق

 اًمٜمٌل وشم٘مديؿ ،وؾم٤مسم٘متف ًمٗمْمٚمف سمٙمر أسمق وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سمٕمد سم٤مخلالوم٦م وأطم٘مٝمؿ

  .أصح٤مسمف مجٞمع قمغم اًمّمٚمقات ذم ًمف وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم

  ـمرق: ؾمٌع قمٜمف اهلل ريض ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض قمـ وًمف صحٞمح، (1)

 رؾمقل وقمٔمٜم٤م :ىم٤مل ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض ؾمٛمع أٟمف اًمًٚمٛمل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ :إومم

 ي٤م :ىمٚمٜم٤م ،اًم٘مٚمقب ُمٜمٝم٤م ووضمٚم٧م ،اًمٕمٞمقن ُمٜمٝم٤م ذروم٧م ُمققمٔم٦م وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 ٓ يمٜمٝم٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م اًمٌٞمْم٤مء قمغم شمريمتٙمؿ ىمد» :ىم٤مل ؟إًمٞمٜم٤م شمٕمٝمد ومامذا ُمقدع عمققمٔم٦م هذه إن اهلل رؾمقل

 ؾمٜمتل ُمـ قمرومتؿ سمام ومٕمٚمٞمٙمؿ ايمثػمً  ٤ماظمتالومً  ومًػمى ُمٜمٙمؿ يٕمش وُمـ ،ه٤مًمؽ إٓ سمٕمدي قمٜمٝم٤م يزيغ

 .شسم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م قمْمقا ٤مطمٌِمٞمً  اقمٌدً  وإن اعمٝمديلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م

 ،(73-70) شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد ،ـمري٘ملم ُمـ (4/126) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه

 قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(96) سمرىمؿ واًمدارُمل ،(44و43) سمرىمؿ فُم٤مضم واسمـ ،(2676) سمرىمؿ واًمؽمُمذي

  ا.خمتًٍم  (56و48و33و30و27) وسمرىمؿ (54) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم
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 (96-1/95) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(1186) سمرىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي

 و619 و618 و617 /سمرىمؿ18) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(89 و88) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

 أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(2017و1180) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم ،(620

 ذح» ذم واًمٌٖمقي ،(6/541) شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(7982) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع» ذم اًمؼمقمٌد واسمـ ،(5/220) شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿوأسمق ،(102) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م

  .(306-17/305) شاًمٙمامل ُتذي٥م» ذم واعمزي ،(2304 و2303) رىمؿ شوومْمٚمف

  .ومذيمره ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض قمـ اًمًٚمٛمل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ

 :وهؿ مج٤مقم٦م، رواه قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ هٙمذا

 واسمـ ،(2176) واًمؽمُمذي ،(73و70) رىمؿ واعمروزي ،(4/126) أمحد قمٜمد :ُمٕمدان سمـ ظم٤مًمد -1

 شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(96-1/95) واحل٤ميمؿ ،(96) واًمدارُمل ،(44) رىمؿ فُم٤مضم

 ،(618 و617 رىمؿ/18) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(89و81) واًمالًمٙم٤مئل ،(1185-1186)

 ،(115-5/220/114) ٟمٕمٞمؿوأسمق ،(102) رىمؿ واًمٌٖمقي ،(1180) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد»و

 .(86) وأضمري ،(6/541) واًمٌٞمٝم٘مل

 ،(80و79) واًمالًمٙم٤مئل ،(89و88) وأضمري ،(43) فُم٤مضم اسمـ قمٜمد :طمٌٞم٥م سمـ وٛمرة -2

 .(1/96) واحل٤ميمؿ ،(18/619) شاًمٙمٌػم»و ،(2017) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» ذم واًمٓمؼماين

 اخمتًٍم  قم٤مصؿ أيب واسمـ (18/620) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد :ًمٓم٤مئلا وهق ضم٤مسمر سمـ حيٞمك -3

 .(30) سمرىمؿ

 قمٛمرو سمـ اًمرمحـقمٌد قمـ (1187) سمرىمؿ اًمٓمح٤موي قمٜمد إقمرايب قمقف قمـ قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ورواه

  .ومذيمره وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ

 قمـ قمقف قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمٞمد قمـ (55) رىمؿ ُمًٜمده ئدزوا ذم يمام أؾم٤مُم٦م أيب سمـ احل٤مرث رواه وىمد

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ ظمثٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد أطمًٌف ؾمامه رضمؾ

 رضمؾ قمـ ؾمٚمٞمط ُمـ رضمؾ ظمثٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد :(3/470) شاًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مل ،ومذيمره

 طمدي٨م ٟمحق وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ظمٓمٌٜم٤م :صح٦ٌم ًمف رضمؾ قمـ اًمِم٤مم أهؾ ُمـ

 اهـ .طمٞم٤من سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م ُمقؾمك ًمٜم٤م ىم٤مًمف ،ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض

 قمـ اًمِم٤مم أهؾ ُمـ رضمؾ قمـ ؾمٕمٞمد قمـ (2310) اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع ذم اًمؼم قمٌد اسمـ قمٜمد هق ويمذا

  .ُمٜمف أرضمح وهؿ صمالصم٦م ظم٤مًمػ ٕٟمف ؿم٤مذة شمٕمتؼم قمقف ومٓمريؼ يمؾ وقمغم .هٟمحق اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ

  .اًمتٝمذي٥م  ُتذي٥م ذم يمام طم٤مل جمٝمقل وهق اًمًٚمٛمل قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد ريؼـم وم٤مًمراضمح

 ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ اًمٙمالقمل طمجر سمـ وطمجر قمٛمرو سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـ :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ

 ،(37و32) سمرىمؿ اخمتًٍم  قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(4607) سمرىمؿ داود وأيب ،(127-4/126) أمحد قمٜمد
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 ،(5) سمرىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ،(71) سمرىمؿ شًٜم٦ماًم» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد

 ُمًٜمد» ذم واًمٓمؼماين ،(1/97) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(87 و86) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

 سمٞم٤من ضم٤مُمع» ذم اًمؼمقمٌد واسمـ ،(115-10/114) شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿوأسمق ،(438) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم

 قمٌد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (473-5/472) شاًمٙمامل ذي٥مُت» ذم واعمزي ،(2/1164) شوومْمٚمف اًمٕمٚمؿ

 .ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ طمجر سمـ وطمجر قمٛمرو سمـ اًمرمحـ

 ُمٕمدان، سمـ ظم٤مًمد قمٜمف سم٤مًمرواي٦م اٟمٗمرد طمجر سمـ وطمجر طم٤مل، جمٝمقل أٟمف شم٘مدم قمٛمرو سمـ وقمٌداًمرمحـ

 ذم يمؿاحل٤م وىم٤مل ش.اًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام يٕمرف. ٓ اًم٘مٓم٤من: اسمـ وىم٤مل صم٘م٤مشمف، ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

 طمجر سمـ طمجر ُمٜمٝمؿ: اًمِم٤مم، أهؾ أئٛم٦م ُمـ إصم٤ٌمت اًمث٘م٤مت ...ُمـ)(:1/97) شاعمًتدرك»

 ُم٘مٌقل. ش:اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل اهـ .(اًمٙمالقمل

 أقمٚمؿ. واهلل طمًٜم٦م. اًمٓمريؼ ومٝمذه اهلل. ؿم٤مء إن احل٤مومظ ىم٤مل يمام ومٝمق

 .ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ اعمٓم٤مع أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ :اًمث٤مًمث٦م

  .(55 ،26) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب واسمـ (72) اًمًٜم٦م ذم واعمروزي (42) رىمؿسم ضمفُم٤م اسمـ رواه

  .(31/539) اًمٙمامل ُتذي٥م ذم واعمزي (1/97) واحل٤ميمؿ (622/رىمؿ18) اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين

 اًمتٝمذي٥م ُتذي٥م ذم يمام اًمٕمرسم٤مض ُمـ ؾمامقمف دطمٞمؿ أٟمٙمر ىمد ًمٙمٜمف ،صدوق اعمٓم٤مع أيب سمـ وحيٞمك

  .ُمٜمٓم٘مع ومٝمق (11/244)

  .ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ طمٌٞم٥م سمـ سُمٝم٤م ـمريؼ ُمـ :٦ماًمراسمٕم

  .(59 ،29 ،28) رىمؿ اخمتًٍم  قم٤مصؿ أيب واسمـ (623 /رىمؿ18) اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين قمٜمد

 اجلرح ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ًمٙمـ ،اًمت٤مسمٕملم أشم٤ٌمع ذم ،صم٘م٤مشمف ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره طمٌٞم٥م سمـ وُمٝم٤مس

  .سمف سم٠مس ٓ :وم٘م٤مل قمٜمف أيب ؾمئؾ وىم٤مل ،صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ روى أٟمف ذيمر (440-8/439) واًمتٕمديؾ

 وذيمر ،اًمت٤مسمٕملم أشم٤ٌمع ُمـ ًمٙمٜمف ،اًمٕمرسم٤مض ُمـ سُمٝم٤م ؾمامع صح إن احلًـ فم٤مهره إؾمٜم٤مد ومٝمذا :ىمٚم٧م

  .اًمت٤مسمٕملم ُمـ أٟمف يدل ٓ صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ روى أٟمف طم٤مشمؿ أيب اسمـ

  .ُمٜم٘مٓمع ومٝمق إذن

  .ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ سمالل أيب سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ :اخل٤مُم٦ًم

 اًمٓمؼماين قمٜمد اهلل قمٌد اؾمؿ وشمّمحػ (624/رىمؿ18) اًمٙمٌػم ذم واًمٓمؼماين (4/127) أمحد قمٜمد

  .اهلل قمٌد وصقاسمف اًمرمحـ قمٌد إمم

  .ُمٕمدان سمـ ظم٤مًمد قمٜمف سم٤مًمرواي٦م شمٗمرد قملم جمٝمقل وهق

  .ومذيمره ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمري٤مض قمـ ٟمٗمػم سمـ ضمٌػم ـمريؼ ُمـ :اًم٤ًمدؾم٦م

  .(643/رىمؿ18) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد

  .اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ خميم ضمٚمٞمؾ صم٘م٦م احلٛميص: احليُمل ٟمٗمػم ـسم وضمٌػم
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 .قمٜمف اهلل ريض قمكم ظمالوم٦م آظمرهؿ ومٙم٤من .(1)ششـي ثالثقن بعدي الالؾي» :وىم٤مل 

                                                        
 .ومذيمره اًمٕمرسم٤مض قمـ ُمٕمدان سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ :اًم٤ًمسمٕم٦م

 اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع» ذم اًمؼم قمٌد واسمـ ،(1185) سمرىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد

  .(69)ص شاًمٌدع» ذم وو٤مح واسمـ ،(2305) سمرىمؿ شوومْمٚمف

 ُمـ اًمٜمًخ٦م ُمـ ؾم٘مط يٙمقن أن سمٕمٞمد واًمٕمرسم٤مض ظم٤مًمد سمـ روقمٛم سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾم٘مط أٟمف ودقمقى

 وزاد اعمٜم٤من قمٌد وطم٤ًمن ،ًمٚمٓمح٤موي أصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح حم٘مؼ ادقم٤مه يمام واًمٙمت٥م اًمٓمٌٕم٤مت هذه يمؾ

  .اًمٚمٞم٨م يم٤مشم٥م ص٤مًمح سمـ اهلل قمٌد وٕمػ سم٥ًٌم يٙمقن أن وإُم٤م طم٤ًمن

  .وو٤مح واسمـ اًمؼم قمٌد اسمـ قمٜمد شمقسمع وم٘مد ًمف ؿيًٚم   وٓ

  .ًمٚمٕمرسم٤مض ظم٤مًمد إدراك ًمٕمدم ُمٜم٘مٓمٕم٦م وهل رواي٦م أهن٤م وم٤محل٤مصؾ

 أدًم٦م ُمـ هل٤م يِمٝمد ُم٤م وهل٤م إٓ وم٘مراشمف ُمـ وم٘مرة ُمـ وُم٤م ،اًمٓمرق هذه سمٛمجٛمقع صحٞمح وم٤محلدي٨م

  .ظم٤مرضمٝم٤م أو اًمّمحٞمحلم ذم إُم٤م أظمرى

 رىمؿ شاًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ» وذم ،(221و 5/220) شاعمًٜمد» ذم أمحد اإلُم٤مم رواه صحٞمح، (1)

 رىمؿ شاًمًٜم٦م» وذم ،(790) رىمؿ شاًمّمح٤مسم٦م ومْم٤مئؾ زوائد» ذم اهللقمٌد واسمٜمف ،(1027و789)

 وذم ،(1185و 1081) شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(1407و 1404و 1403و 1402)

 ،(3449) رىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(140و 139و 113) رىمؿ شواعمث٤مين أطم٤مد»

 ،(2647و 2646) سمرىمؿ داودوأسمق ،(1107) سمرىمؿ واًمٓمٞم٤مًمز ،(647) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم واخلالل

 شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ،(2226) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(8155) رىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل

 واًمٌٞمٝم٘مل ،(145و 3/71) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(6657) سمرىمؿ ًمف واًمٚمٗمظ ،(6943) سمرىمؿ

 13) رىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم اينواًمٓمؼم (،467)ص شآقمت٘م٤مد» وذم ،(342و 6/341) شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم

 2654) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(6442و 136و

 ضم٤مُمع» ذم اًمؼمقمٌد واسمـ ،(3758) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي حمٛمد وأسمق ،(2256و 2655و

 .(2313) سمرىمؿ شوومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ؾمٗمٞمٜم٦م قمـ مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ

 قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب ظمالوم٦م أُمًؽ» :ىم٤مل .ش٤مُمٚمٙمً  شمٙمقن صمؿ ؾمٜم٦م صمالصمقن سمٕمدي اخلالوم٦م» :ي٘مقل

  .ش٤مؾمتً  اهلل ريض وقمكم قمنمة اصمٜمتل قمٜمف اهلل ريض وقمثامن ا،قمنًم  قمٜمف اهلل ريض وقمٛمر ،ؾمٜمتلم

  .وهمػمه أمحد سمٞمٜمف يمام ؾمٗمٞمٜم٦م هق :)أُمًؽ( واًم٘م٤مئؾ

 رضمؾ قمـ اًمٕمقام ٟم٤م :وم٘م٤مل مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد وأهبؿ (1405) سمرىمؿ اًمًٜم٦م ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد رواه وىمد

 .همػمه ؾمامه وم٘مد يي وٓ ومذيمره ؾمٗمٞمٜم٦م قمـ امهؾم
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 ومٞمٝمؿ وحيٗمٔمقن ،ويتقًمقهنؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٞم٧م أهؾ وحيٌقن

 أهؾ دم اهلل أذـرـؿ» :ظمؿ همدير يقم ىم٤مل طمٞم٨م ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وصٞم٦م

  . ُمرشملم (1)شبقتل

                                                        
 إٓ ٟمٕمرومف وٓ مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد قمـ واطمد همػم رواه وىمد ،طمًـ طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اًمؽمُمذي وىم٤مل

  .مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد طمدي٨م ُمـ

  .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اًمرواي٤مت هذه أؾمٜمدت وىمد :احل٤ميمؿ وىم٤مل

  .صدوق وم٢مٟمف مجٝم٤من سمـ ؾمٕمٞمد أضمؾ ُمـ طمًـ طمدي٨م هق :ىمٚم٧م

 ؾمٗمٞمٜم٦م قمـ روى :ُمٕملم اسمـ وىم٤مل ،سمف سم٠مس ٓ :اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ،وأمحد داود وأسمق ُمٕملم اسمـ وصم٘مف وم٘مد

  .سمف سم٠مس ٓ أٟمف وأرضمق همػمه يروهي٤م ٓ أطم٤مدي٨م

 )سم٤مـمؾ :وم٘م٤مل ؟يروف ومٚمؿ قمٜمف ؾمئؾ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك إن :ٕمحد وىمٞمؾ .اًمث٘م٤مت ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

  .هـ ا (سمٌمء ومٞمف يتٙمٚمؿ حيٞمك ؾمٛمٕم٧م ُم٤م يٜملاعمد سمـ قمكم همػم أطمد هذا ىم٤مل ُم٤م :وىم٤مل وهمْم٥م

 ٓ :اًم٤ًمضمل وىم٤مل ،سمف حيت٩م وٓ طمديثف يٙمت٥م :طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل .قمج٤مئ٥م طمديثف ذم :اًمٌخ٤مري وىم٤مل

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ُمـ سمتٍمف ..هـ ا طمديثف قمغم يت٤مسمع

  .أومراد ًمف صدوق :اًمت٘مري٥م ذم احل٤مومظ وىم٤مل

  .احل٤مومظ ُمع وم٤محلؼ ،حل٤مومظ امشمٕم٘مٌٝم ذم اًمتحرير ٤مص٤مطمٌ يّم٥م ومل

  .قمٜمف اهلل ريض قمكم ظمالوم٦م آظمرهؿ ومٙم٤من

 ؾمؼمة سمـ وطمّملم أٟم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م :ىم٤مل طمٞم٤من سمـ يزيد قمـ (2408) سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه (1)

 رأي٧م ،ايمثػمً  اظمػمً  زيد ي٤م ًم٘مٞم٧م ًم٘مد :طمّملم ًمف ىم٤مل إًمٞمف ٚمًٜم٤مضم ومٚمام ،أرىمؿ سمـ زيد إمم ُمًٚمؿ سمـ وقمٛمر

 ًم٘مد ،ظمٚمٗمف وصٚمٞم٧م ،ُمٕمف وهمزوت ،طمديثف وؾمٛمٕم٧م وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل

  وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م زيد ي٤م طمدصمٜم٤م ،ايمثػمً  اظمػمً  زيد ي٤م ًم٘مٞم٧م

 رؾمقل ُمـ أقمل يمٜم٧م اًمذي سمٕمض وٟمًٞم٧م ،قمٝمدي وىمدم ،ؾمٜمل يمؼمت ًم٘مد واهلل ،أظمل اسمـ ي٤م :ىم٤مل

 اهلل رؾمقل ىم٤مم :ىم٤مل صمؿ ،شمٙمٚمٗمقٟمٞمف ومال ٓ وُم٤م ،وم٤مىمٌٚمقا طمدصمتٙمؿ ومام وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

ًٌ  ومٞمٜم٤م ٤ميقُمً  وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم  وأصمٜمك ،اهلل ومحٛمد ،واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم مخ٤م يدقمك ،سمامء ٤مظمٓمٞم

 ريب رؾمقل ي٠ميت أن يقؿمؽ سمنم أٟم٤م وم٢مٟمام ،اًمٜم٤مس أهي٤م أٓ ،سمٕمد أُم٤م» :ىم٤مل صمؿ ،وذيمر ،ووقمظ ،قمٚمٞمف
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 افذيو» :ـمٚمؼ سمقضمف يٚم٘مقٟمف ٓ ىمريش سمٕمض أن اؿمتٙمك طملم ،قمٛمف ًمٚمٕم٤ٌمس وىم٤مل 

        (1).شوفؼرابتل ،هلل يبقـؿ حتك يممـقن ٓ ،بقده كػز

 ،اًم٘مرآن سمٜمص ،اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أزواج سم٠من وي١مُمٜمقن 

 آُمـ ُمـ وأول ، أوٓده أيمثر أم وهل ،ظمدجي٦م ٤مظمّمقًص و ،أظمرة ذم ،أزواضمف وأهنـ

 .اًمٕمٚمٞم٦م اعمٜمزًم٦م ُمٜمف هل٤م ويم٤من ،أُمره قمغم وقم٤مودشمف ،اًمٜم٤ًمء ُمـ سمف

 ؾضؾ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل ،اًمّمديؼ سمٜم٧م واًمّمدي٘م٦م 

 (2).شافطعوم شوئر ظذ افثريد ـػضؾ افـسوء ظذ ظوئشي

                                                        
 ،اهلل سمٙمت٤مب ومخذوا ،واًمٜمقر اهلدى ومٞمف ،اهلل يمت٤مب أوهلام :صم٘مٚملم ومٞمٙمؿ شم٤مرك وأٟم٤م ،وم٠مضمٞم٥م

 ،سمٞمتل أهؾ ذم اهلل أذيمريمؿ ،سمٞمتل وأهؾ» :ىم٤مل صمؿ ،ومٞمف ورهم٥م ،اهلل يمت٤مب قمغم ومح٨م شسمف واؾمتٛمًٙمقا

  .شسمٞمتل أهؾ ذم اهلل أذيمريمؿ ،سمٞمتل أهؾ ذم اهلل أذيمريمؿ

 وًمٙمـ ،سمٞمتف أهؾ ُمـ ٟم٤ًمؤه :ىم٤مل ؟سمٞمتف أهؾ ُمـ ٟم٤ًمؤه أًمٞمس ؟زيد ي٤م ،سمٞمتف أهؾ وُمـ :طمّملم ًمف وم٘م٤مل

 وآل ،ضمٕمٗمر وآل ،قم٘مٞمؾ وآل ،قمكم آل هؿ :ىم٤مل ؟هؿ وُمـ :ىم٤مل .سمٕمده اًمّمدىم٦م طمرم ُمـ سمٞمتف أهؾ

  .ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟اًمّمدىم٦م طمرم ه١مٓء يمؾ :ىم٤مل .قم٤ٌمس

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ًمٗمٔمف وهذا ،(4/165و) (208و 1/207) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه وٕمٞمػ (1)

 ذم واًمٓمؼماين ،(8176) سمرىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل ،(3758) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(12/108)

 .(676-674 رىمؿ 287-20/285) شاًمٙمٌػم»

 سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م طمدصمٜمل ،ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث سمـ قمٌداهلل قمـ زي٤مد أيب سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ

 ي٤م :وم٘م٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمغم اًمٕم٤ٌمس دظمؾ :ىم٤مل قمٌداعمٓمٚم٥م سمـ احل٤مرث

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٖمْم٥م .ؾمٙمتقا رأوٟم٤م وم٢مذا ،حتدث ٤مىمريًِم  ومٜمرى ًمٜمخرج إٟم٤م ،اهلل رؾمقل

 ،هلل حيٌٙمؿ طمتك إيامن اُمرئ ىمٚم٥م يدظمؾ ٓ ،واهلل» :ىم٤مل صمؿ ،قمٞمٜمٞمف سملم قمرق ودر وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم

  .وًم٘مراسمتلسمدلشوًمرؾمقًمف» :(1/208) أمحد وًمٗمظ .شوًم٘مراسمتل

  .وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م .وؿمٞمٕمل ،وٕمٞمػ :زي٤مد أيب سمـ يزيدو

 قمـ قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ (2446) سمرىمؿ وُمًٚمؿ ،(3770) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

  .ومذيمره وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

  .قمٜمف اهلل ريض ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ (2431) وُمًٚمؿ ،(3769) سمرىمؿ ًمٌخ٤مريوا
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 سمام ىمذومٝم٤م ومٛمـ ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم زوضمتف وهل ،يمت٤مسمف ذم ؾمٌح٤مٟمف اهلل سمرأه٤م وىمد

 .احلٙمٞمؿ ٙمت٤مسمفسم ويمذب ،اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل يمٗمر وم٘مد ،ُمٜمف اهلل سمرأه٤م

 .ويًٌقهنؿ اًمّمح٤مسم٦م يٌٖمْمقن اًمذيـ ،واًمِمٞمٕم٦م اًمرواومض ـمري٘م٦م ُمـ ويتؼمؤن 

 .قمٛمؾ أو سم٘مقل اًمٌٞم٧م أهؾ ي١مذون اًمذيـ ،واخلقارج اًمٜمقاص٥م وـمري٘م٦م

 ُمٜمٝم٤م اعمروي٦م أصم٤مر هذه إن :وي٘مقًمقن ،سمٞمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سملم ؿمجر قمام ويٛمًٙمقن 

 هؿ ُمٜمٝم٤م واًمّمحٞمح ،وضمٝمف قمـ وهمػم ،وٟم٘مص ومٞمف زيد ىمد هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م  ،يمذب هق ُم٤م

 .خمٓمئقن جمتٝمدون وإُم٤م ،ُمّمٞمٌقن جمتٝمدون إُم٤م ،ُمٕمذورون ومٞمف

 يم٤ٌمئر قمـ ٤مُمٕمّمقُمً  ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد يمؾ أن :يٕمت٘مدون ذًمؽ ُمع وهؿ 

 ُم٤م واًمٗمْم٤مئؾ اًمًقاسمؼ ُمـ وهلؿ .اجلٛمٚم٦م ذم اًمذٟمقب قمٚمٞمٝمؿ دمقز سمؾ ،وصٖم٤مئره اإلصمؿ

 عمـ يٖمٗمر ٓ ُم٤م اًمًٞمئ٤مت ُمـ هلؿ يٖمٗمر ؿأهن طمتك ،صدر إن ُمٜمٝمؿ صدر ُم٤م ُمٖمٗمرة يقضم٥م

 .سمٕمدهؿ عمـ ًمٞمس ُم٤م ؾمٞمئ٤مت متحقا اًمتل احلًٜم٤مت ُمـ وهلؿ ،سمٕمدهؿ

 صغم ىمقًمف ذم صم٧ٌم وىمد ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمتٕمديؾ قمدول ويمٚمٝمؿ

 (1)ش.افؼرون خر» :أهنؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

                        
 قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل أن :ُمًٕمقد سمـ قمٌداهلل قمـ (2533) وُمًٚمؿ ،(3651) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 ،يٛمٞمٜمف أطمد ؿمٝم٤مدة شمًٌؼ ىمقم جيلء صمؿ ،يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ ،ىمرين اًمٜم٤مس ظمػم» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

  .شؿمٝم٤مدشمف ويٛمٞمٜمف

  .ش ..يٚمقين اًمذيـ اًم٘مرن أُمتل ظمػم» :210-(2523) عمًٚمؿ رواي٦م ذم

 اًمٜمٌل ىم٤مل :ىم٤مل طمّملم سمـ قمٛمران قمـ 214-(2535) وُمًٚمؿ ،(2651) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري وقمٜمد

  .احلدي٨م شيٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ ،ىمرين ظمػميمؿ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

  .شأُمتل ظمػم» :(3650) سمرىمؿ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 .شإُم٦م هذه ظمػم» :سمٚمٗمظ 215-(2535) ُمًٚمؿ ذم ويمذا
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 (1).ش٤مهًٌ ذ أطمد ضمٌؾ ُمـ أومْمؾ يم٤من سمف شمّمدق إذا أطمدهؿ ُمـ اعمد» :وأن 

 أو ،ُمٜمف شم٤مب ىمد ومٞمٙمقن ،ذٟم٥م ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ صدر ىمد يم٤من إذا صمؿ ؟سمٕمدهؿ ومٛمـ

 ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد سمِمٗم٤مقم٦م أو ،ؾم٤مسم٘متف سمٗمْمؾ ًمف همٗمر أو ،متحقه سمحًٜم٤مت أشمك

 .قمٜمف سمف يمٗمر اًمدٟمٞم٤م ذم سمٌالء اسمتكم أو ،سمِمٗم٤مقمتف اًمٜم٤مس أطمؼ هؿ اًمذيـ

 إن :جمتٝمديـ يم٤مٟمقا اًمتل إُمقر ذم ومٙمٞمػ ٘م٦ماعمح٘م اًمذٟمقب ذم هذا يم٤من وم٢مذا

 .ُمٖمٗمقر واخلٓم٠م ؟واطمد أضمر ومٚمٝمؿ اوأظمٓم٠م وإن ،أضمران ومٚمٝمؿ أص٤مسمقا

 ومْم٤مئٚمٝمؿ ضمٜم٥م ذم ُمٖمٗمقر هومقزر ،ىمٚمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ ومٕمؾ ُمـ يٜمٙمر اًمذي اًم٘مدر صمؿ

 ،وإُمقال ،وسم٤مٕٟمٗمس ،ؾمٌٞمٚمف ذم واجلٝم٤مد  ،ورؾمقًمف سم٤مهلل اإليامن ُمـ وحم٤مؾمٜمٝمؿ

 .اهلل خلٚمؼ واًمٜمّمٞمح٦م  ،اًمّم٤مًمح ٛمؾواًمٕم ،اًمٜم٤مومع واًمٕمٚمؿ ،واًمٜمٍمة

                                                        
 سمٕمث٧م :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم

 .ومٞمف يمٜم٧م اًمذي اًم٘مرن ُمـ يمٜم٧م طمتك وم٘مرٟم٤م ىمرٟم٤م آدم سمٜمل ىمرون ظمػم ُمـ

 ظمػم» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب قمـ (2534) رىمؿ ُمًٚمؿ وذم 

  .احلدي٨م شومٞمف سمٕمث٧م اًمذي اًم٘مرن أُمتل

 اًمٜم٤مس أي وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل رضمؾ ؾم٠مل :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ (2536) ُمًٚمؿ وذم

  .شاًمث٤مًم٨م صمؿ ،اًمث٤مين صمؿ ،ومٞمف أٟم٤م اًمذي اًم٘مرن» :ىم٤مل ؟ظمػم

 :ىم٤مل أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (4/172) شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿ أسمق ومرواه ،اعمّمٜمػ ذيمره اًمٚمٗمظ أُم٤م

 اًم٤ٌمن ص٤مطم٥م إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق صمٜم٤م :ىم٤مل اًمقصمٞمؼ سمـ ٞمضٗماًم صمٜم٤م :ىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ قمكم سمـ احلًـ صمٜم٤م

 وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ وه٥م سمـ زيد قمـ إقمٛمش صمٜم٤م :ىم٤مل

  .ش٤مؿمٞمئً  هبؿ اهلل يٕم٠ٌم ٓ اًمراسمع صمؿ ،اًمث٤مًم٨م صمؿ ،اًمث٤مين ؿصم ،ومٞمٝمؿ أٟم٤م اًمذي اًم٘مرن اًم٘مرون ظمػم» وؾمٚمؿ: آًمف

 اهـ .إؾمح٤مق إٓ قمٜمف يروه مل ،إقمٛمش طمدي٨م ُمـ همري٥م :قم٘مٌف ٟمٕمٞمؿ أسمق وىم٤مل

 ،وأسمقطم٤مشمؿ أسمقزرقم٦م قمٜمف روى ىمد :اًمذهٌل وىم٤مل .ظمٌٞم٨م يمذاب :ُمٕملم اسمـ ىم٤مل اًمقصمٞمؼ سمـ ٞمضٗمواًم

  ضمدًا. وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ ومٝمذا ،ُمٗمن ومٞمف وم٤مجلرح .شاعمٞمزان» ذم يمام .اهلل ؿم٤مء إن احل٤مل ُم٘م٤مرب وهق

 . (2541) وُمًٚمؿ (،6373) اًمٌخ٤مري رواه ؾمٕمٞمد، أيب قمـ خترجيف شم٘مدم (1)
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 اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ سمف اهلل ـ  ُمَ  وُم٤م ،وسمّمػمة سمٕمٚمؿ اًم٘مقم ؾمػمة ذم ٟمٔمر وُمـ 

 ري٦موُم ري٥م سمال ٤موقمٞم٤مٟمً  ٤مي٘مٞمٜمً  قمٚمؿ  ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمدرضم٤مت ورومٞمع ،واًمٙمراُم٤مت

 ذهه ُمـ اًمّمٗمقة وأهنؿ ،اأسمدً  ُمثٚمٝمؿ يٙمقن وٓ يٙمـ مل ،إٟمٌٞم٤مء سمٕمد اخلٚمؼ ظمػم أهنؿ

 .اهلل قمغم وأيمرُمٝم٤م إُمؿ ظمػم هل اًمتل إُم٦م

 ؿمٝمدٟم٤م سم٤مجلٜم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمٜمٝمؿ ًمف ؿمٝمد ُمـ ومٙمؾ :وسم٤مجلٛمٚم٦م 

 قمٚمؿ وٟمٙمؾ ، اعمزء قمغم وٟمخ٤مف ،ًمٚمٛمحًـ ٟمرضمق سمؾ  ،همػمهؿ ٕطمد ٟمِمٝمد وٓ ،ًمف

 .ظم٤مًم٘مف إمم اخلٚمؼ

 طمٞم٨م يٜمزهلؿ شمٕم٤ممم اهلل يٙمقن طمتك ،اعمقطمديـ ُمـ سمٕمٞمٜمف ٕطمد سم٤مجلٜم٦م حيٙمٛمقن وٓ 

 .هلؿ همٗمر ؿم٤مء وإن ،اعمٕم٤ميص قمغم قمذهبؿ ؿم٤مء إن ،اهلل إمم أُمرهؿ :وي٘مقًمقن ،ؿم٤مء

 سمف تضم٤مء ُم٤م قمغم اًمٜم٤مر ُمـ اعمقطمديـ ُمـ ٤مىمقُمً  خيرج شمٕم٤ممم اهلل سم٠من وي١مُمٜمقن 

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ اًمرواي٤مت

 اًمرؤوف ٟمٌٞمؽ ؾمٜم٦مو ،اًمٕمٔمٞمؿ رسمؽ يمت٤مب ُمـ ًمؽ ذيمرت ُم٤م اهلل رمحؽ وم٤مًمزم

 شمٖمؽم وٓ ،همػمه ُمـ اهلدى شمٌتٖمل وٓ  ،وقمٛمٚمف أطمد سم٘مقل قمٜمف دحَتُ  وٓ ،اًمرطمٞمؿ

 .وشم٠مويٚمٝمؿ لمٗماعمتٙمٚم اعمتٙمٚمٛملم ءآرأو ،واٟمتح٤مهلؿ ،اعمٌٓمٚملم سمزظم٤مرف

 أطمدصمف ومٞمام ٓ ،ورؾمقًمف اهلل قمٜمد ُمـ ضم٤مء ومٞمام واًمرو٤م واًمٗمقز واهلدى اًمرؿمد إن

 َض وار .اًمٗم٤مؾمدة وقم٘مقهلؿ ،اعمْمٛمحٚم٦م آرائٝمؿ ـُم ،اعمتٜمٓمٕمقن سمف وأشمك ،اعمحدصمقن

 .سم٤مـمؾ وزظمرف ،ىم٤مئؾ يمؾ ىمقل ُمـ سمدًٓ  ،رؾمقًمف وؾمٜم٦م ،اهلل سمٙمت٤مب

 ُمـ أيدهيؿ قمغم اهلل جيري وُم٤م ،إوًمٞم٤مء سمٙمراُم٤مت اًمتّمديؼ اًمًٜم٦م أصقل وُمـ

 إُم٦م ؾمٚمػ قمـ يم٤معم٠مصمقر ،واًمت٠مصمػمات واعمٙم٤مؿمٗم٤مت اًمٕمٚمقم أٟمقاع ذم ،وقم٤مدات ظمقارق

 صدر وقمـ ،وهمػمه٤م شُمريؿ ؾمقرة»و شاًمٙمٝمػ ؾمقرة» ذم ،إُمؿ ًمػوؾم٤م ،وأئٛمتٝم٤م
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 يقم إمم ومٞمٝم٤م ُمقضمقدة وهل ،إُم٦م ىمرون وؾم٤مئر ،واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إُم٦م هذه

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

 خي٤مًمػ ومٞمام ٦موظم٤مص ،اعمٓمٝمرة اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ذم سمحج٦م ًمٞمس واًمٙمراُم٦م واًمٙمِمػ

 ذم اعمًٚمٛملم طم٤مدآ قمـ ٦مواًمٙمراُم اًمقٓي٦م ص٤مطم٥م يٛمت٤مز وٓ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب فم٤مهر

 .ؾمٌح٤مٟمف هلل يٜمٌٖمل مم٤م وهمػمه سم٤مًمٜمذر خيتص وٓ ،واًم٘مقل واًمٕمٛمؾ اًمزي ُمـ رء

 هق ،اعمٌتدقملم ٓ ،اعمتٌٕملم ًمألوًمٞم٤مء حي٥م اًمذي :احل٤مزُمل ٟم٤مس سمـ حمٛمد ىم٤مل

 حم٤مؾمـ ذم هبؿ ىمتٗم٤مءوآ ،وآؾمتٖمٗم٤مر ،واًمدقم٤مء ،واإلشم٤ٌمع ،واًمتٕمٔمٞمؿ ،واًمتقىمػم ،اعمح٦ٌم

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب اىمت٣م سمام ،ٕومٕم٤ملوا إىمقال

 وٓ ،سم٤مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ٕمضًمٌ وىمع يمام اًمالزُم٦م اًمٙمراُم٦م وإصم٤ٌمت

 سملم اًمٗمرق يٕمرف طمتك ،اإلهلٞم٦م اخلقارق وٓ ،اًمٜمٌقي٦م اعمٕمجزات طمد ممإ هبؿ يتج٤موز

 ه.وهمػم واعمٕمّمقم ،واخلٚمؼ احلؼ

 ُم٘مرون ،واًمًٕم٤مدة اخلػم إمم داع ،ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرق أُمر هل :اعمٕمجزة وشمٕمريػ

 .ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمـ رؾمقل أٟمف ادقمك ُمـ صدق فمٝم٤مرإ سمف ىمّمد ،اًمٜمٌقة سمدقمقى

 ُم٘م٤مرن همػم ؿمخص ىمٌؾ ُمـ ،ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرق أُمر فمٝمقر سم٠مهن٤م :اًمٙمراُم٦م وشمٕمريػ

 وُم٤م ،٤ماؾمتدراضًم  يٙمقن ،اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ سم٤مإليامن ٤مُم٘مروٟمً  يٙمقن ٓ ومام ،اًمٜمٌقة ًمدقمقى

 .ُمٕمجزة يٙمقن سمدقمقاه٤م ٤مُم٘مروٟمً  يم٤من

 ُم٤م وإصم٤ٌمت ،قمٜمٝمؿ اًمتٙمٚمٞمػ وؾم٘مقط ،ًمألوًمٞم٤مء اًمٕم٤ممل ذم اًمتٍمف صم٤ٌمتإ وأُم٤م

 ُمـ سمؾ ،اًمدًمٞمؾ قمـ جمردة ودقمقى ،وإًمقهٞم٦م اًمرسمقسمٞم٦م حلؼ وم٢مؾم٘م٤مط ،سم٤مهلل خيتص

 .اًمًخٞمٗم٦م اًمنميمٞم٦م وإسم٤مـمٞمؾ ،اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمٗم٤مؾمدة اًمٕم٘م٤مئد

ؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف سم٠مُمث٤مل وآؾمتدٓل  .[34:اًمزُمر]﴾َيَشوُءونَ  َمو ََلُ
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 يمام ،أظمرة ذم هلؿ وهذا ،اعمٞمٕم٤مد خيٚمػ ٓ واهلل ،هلؿ وقمد ذًمؽ وم٢من ،وم٤مؾمدة طمج٦م

 .وإطم٤مدي٨م أي٤مت سمف سطم٧م

  ،اعمًتٕم٤من واهلل ،يٙمـ مل يِم٠م مل وُم٤م ،يم٤من اهلل ؿم٤مء ُم٤م ،حم٤مًم٦م سمٕمٞمدة اًمٕمٛمقم ودقمقى

 يم٤مٟمقا ٤مُم ديٜمٝمؿ ذم وهمرهؿ ،واجل٤مئر اًمٕم٤مدل سملم وطمٙماًم  ،اًمْمامئر قمغم اؿمٝمٞمدً  سم٤مهلل ويمٗمك

 .يٗمؽمون

 ،اًمِمٞمٕم٦م ومرق ُمـ اعمجتٛمٕم٦م واجلٛمقع ،اعمتحزسم٦م إطمزاب ذم اًمٞمقم هذا أيمثر ُم٤م

 وٓ ،هدى وٓ ،قمٚمؿ قمغم شمت٠مؾمس مل ىمقاقمد يًػمون ،اعمٌتدقم٦م وـمقائػ ،واعمتّمقوم٦م

 ،اإلومؽماء ُمـ دًمٞمؾ ًمف يِمٝمد مل وُم٤م ،وقمٛمٚمٝمؿ قمٚمٛمٝمؿ ىمٜم٤مـمػم قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمقن صمؿ ،ُمٜمػم يمت٤مب

 اًمدقمقى ومتٌ٘مك ،اًمٌلم ذم ؾم٤مىمٓم٦م واًمت٘مٚمٞمد ًمػوإُ  اهلقى قمـ ٟمِم٠مت اًمتل واًمِمٌٝم٦م

 .وأيمثر أيمؼم ؾمٌح٤مٟمف اهلل وطمج٩م ،جمردة

ـُْتؿْ  إِنْ  ُؿْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وذم بهقنَ  ـُ
بِْبُؽؿُ  َؾوتَّبُِعقِن  اهللَ حُتِ  ﴾اهللُ ُيْ

 .[31:قمٛمران آل]

 .اشم٤ٌمقمف قمغم ُم٘مّمقر اخلػم ٕن ،اعمدقمك قمغم دًمٞمؾ أووح

 دون ُمـ يٜمجٞمٝمؿ ىمٚمدوه عمـ اشم٤ٌمقمٝمؿ سم٠من اًمزاقمٛملم ،اًمٌٓمٚم٦م ٝمٚم٦ماجل طمنة ومٞم٤م

ـْ ﴿ ،اًمٜمٌقي٦م أصم٤مر قمغم واىمتّم٤مر اىمتّم٤مص ـْ  ِديـًو اإِلْشاَلمِ  َؽْرَ  َيْبَتغِ  َوَم  ﴾ِمـْفُ  ُيْؼَبَؾ  َؾَؾ

 .[85:قمٛمران آل]

ـْ ﴿ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اعمرؾمٚملم وؾمٞمد ،اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ سمف ضم٤مء ُم٤م واإلؾمالم  َوَم

اطٍ  إَِػ  ُهِديَ  َؾَؼْد  بِوهلل ِصؿْ َيْعتَ   .[101:قمٛمران آل]﴾ُمْسَتِؼقؿٍ  ِسَ

 قمـ يٕمتّمؿ مل ،اًمنمك قمـ اًمنميم٤مء أهمٜمك وهق ،قمتّم٤ممسم٤مٓ اهلل خيص مل ومٛمـ

 .اًمْمالًم٦م ُمـ ؾمٚمؿ هلل أظمٚمص وُمـ ،اًمْمالًم٦م
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بُِعقا﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمثٚمف ـْ  إَِفْقُؽؿْ  ُأْكِزَل  َمو اتَّ ُؽؿْ  ِم ـْ  قاَتتَّبِعُ  َوَٓ  َربِّ  َأْوفَِقوءَ  ُدوكِفِ  ِم

ُرونَ  َمو َؿؾِقالً  َـّ  .[3]إقمراف:﴾َتَذ

 قمٚمٞمٝمؿ واؾمتحقذ ،واجلٝمٚم٦م اًمرقم٤مء شمٌٕمٝمؿأو ،اعمتّمقوم٦م لوال أرسمك وًم٘مد

 ؾمٞمدي وي٤م ،اًمٌدوي أمحد ؾمٞمدي ي٤م :إٓ شمًٛمع ومال ،اهلل ذيمر وم٠مٟم٤ًمهؿ ،اًمِمٞمٓم٤من

 اًمٌحر ذم إًمٞمف ويٚمج٠م ،اهلل يذيمر ُمـ شمًٛمع وٓ ،ضمٞمالين وي٤م ،قمٞمدروس وي٤م ،اًمزيٚمٕمل

 .هل٤م أصؾ ٓ يمذسم٤مت وًمٗم٘مقا ،ىمٚمٞمالً  إٓ ،واًمؼم

 ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م إٓ ،ظم٤مصتٝمؿو وىمتٜم٤م أهؾ قم٤مُم٦م اًمٞمقم ضمٝم٤مُٓتؿ قمٛم٧م وىمد

 سم٤مهلل خيتص ُم٤م ، اًمٙم٤مئٜم٤مت ذم واًمتٍمف ،سم٤معمٖمٞم٤ٌمت واًمٕمٚمؿ اًم٘مدرة ُمـ ًمٞمٝمؿإ ومٞمْمٞمٗمقن

 .أظمتٝم٤م ُمـ أظم٨ٌم ٤مرةقمٌ ويمؾ  ،اًمٕم٤ممل ذم يتٍمف ومالن :ىم٤مًمقا طمتك  ،ؾمٌح٤مٟمف

 ،ًمْمالُٓتؿ اًمٜم٤مهلم ُمـ شمٙمتٌٜم٤م أن وٟم٠ًمًمؽ  ،ه١مٓء صٜمٞمع ُمـ إًمٞمؽ ٟمؼمأ إٟم٤م اًمٚمٝمؿ

 أن ،واًم٘مٜم٤م اًمًٞمػ قمـ قمجزٟم٤م قمٚمٛم٧م وىمد ،اًمت٘مّمػم ذم وٟمًتٖمٗمرك .هلؿ واعمٜم٤مديـ

 اًمّمحػ ذم إٓ ،قمٚمٞمٝمؿ سمف ٟمٜم٤مدي أو ،ٟمٜمّمحٝمؿ أن اًمٚم٤ًمن وقمـ ،إًمٞمٝمؿ سمف ٟم٘ميض

 اٟمتٝمك .طم٤مل يمؾ غمقم هلل واحلٛمد ،واًمٙمت٤مسم٦م
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 وافقشقؾي[ افتقشؾ ]دمؾصؾ

 سمف يتقؾمؾ ُم٤م :اًمقؾمٞمٚم٦م وأصؾ .شهبؿ اًمتقؾمؾ» ىمٌٚمف اًمذي اًمٌح٨م ًمقاطمؼ وُمـ

   .اًمٌمء إمم ويت٘مرب

 :وىمٞمؾ ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمـ اًم٘مرب :ىمٞمؾ ،(1)شافقشقؾي احمؿًد  آت» :وطمدي٨م

 (2).اجلٜم٦م ُمٜم٤مزل ُمـ ُمٜمزًم٦م :وىمٞمؾ ،اًمِمٗم٤مقم٦م

 وضم٥م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ صح ُم٤م نأ واحلؼ ،ظمالف اًمتقؾمؾ وذم

 ٓ طمًـ طمدي٨م وهق ،شاًمًٜمـ» ذم اًمذي إقمٛمك يمحدي٨م .سمف واًمٕمٛمؾ ،اشم٤ٌمقمف

 (3)ش.ريب إمم سمؽ أشمقضمف إين ،حمٛمد ي٤م» :وومٞمف ،ُمقوقع

                        
 أن :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ (614) سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري رواه (1)

 اًمدقمقة هذه رب اًمٚمٝمؿ :اًمٜمداء يًٛمع طملم ىم٤مل ُمـ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ًمف طمٚم٧م ،وقمدشمف اًمذي احمٛمقدً  ٤مُم٘م٤مُمً  واسمٕمثف ،واًمٗمْمٞمٚم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م احمٛمدً  آت ،اًم٘م٤مئٛم٦م واًمّمالة ،اًمت٤مُم٦م

  .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ؿمٗم٤مقمتل

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمع أٟمف :قمٛمرو سمـ قمٌداهلل حلدي٨م اًمّمحٞمح هق هذا (2)

 اهلل صغم صالة قمكم صغم ُمـ وم٢مٟمف ،قمكمّ  صٚمقا صمؿ ،ي٘مقل ُم٤م ُمثؾ وم٘مقًمقا ،اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا» :ي٘مقل

 وأرضمق ،اهلل قم٤ٌمد ُمـ ًمٕمٌد إٓ شمٜمٌٖمل ٓ اجلٜم٦م ذم ُمٜمزًم٦م وم٢مهن٤م ،اًمقؾمٞمٚم٦م زم اهلل ؾمٚمقا صمؿ ،اقمنًم  هب٤م قمٚمٞمف

  .(384) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه .شاًمِمٗم٤مقم٦م ًمف طمٚم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م زم ؾم٠مل ومٛمـ ،هق أٟم٤م أيمقن أن

 رىمؿ شاعمٜمتخ٥م» ذم محٞمد سمـ وقمٌد ،ًمف (واًمٚمٗمظ4/138) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه، صحٞمح (3)

 ظمزيٛم٦م واسمـ ،(1385) سمرىمؿ ُم٤مضمف اسمـو ،(659) رىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم واًمٜم٤ًمئل ،(379)

  (519و 1/313) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(1219) سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم

 حيدث ،ظمزيٛم٦م سمـ قمامرة ٕم٧مؾمٛم :ىم٤مل اخلٓمٛمل يزيد سمـ قمٛمػم وهق ضمٕمٗمر أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ

 اهلل ادع :وم٘م٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أشمك اًمٌٍم ضير الً رضم أن :طمٜمٞمػ سمـ قمثامن قمـ

  .شظمػم ومٝمق ،ذاك أظمرت ؿمئ٧م وإن ،ًمؽ دقمقت ؿمئ٧م إن» :ىم٤مل .يٕم٤مومٞمٜمل أن
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  .ذًمؽ وأُمث٤مل (1)ش.قمٚمٞمؽ اًم٤ًمئٚملم سمحؼ»  :ومٞمف ،واحل٤ميمؿ أمحد رواه وطمدي٨م 

                                                        
 إين ؿاًمٚمٝم» :اًمدقم٤مء هبذا ويدقمق ،ريمٕمتلم ومٞمّمكم ،ووقءه ومٞمحًـ يتقو٠م أن وم٠مُمره .ادقمف :وم٘م٤مل

 هذه ،طم٤مضمتل ذم ريب إمم سمؽ شمقضمٝم٧م إين ،حمٛمد ي٤م ،اًمرمح٦م ٟمٌل ،حمٛمد سمٜمٌٞمؽ إًمٞمؽ وأشمقضمف ،أؾم٠مًمؽ

 ىم٤مل :ُم٤مضمف اسمـ وىم٤مل ،همري٥م صحٞمح طمًـ :قم٘مٌف اًمؽمُمذي وىم٤مل .شذمّ  ؿمٗمٕمف اًمٚمٝمؿ ،زم ومت٘ميض

  .صحٞمح طمدي٨م :أسمقإؾمح٤مق

 ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ (658) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم واًمٜم٤ًمئل ،(4/138) أمحد ورواه

  .سمف ضمٕمٗمر أيب قمـ

  .اًمدؾمتقائل هِم٤مم ـمريؼ ُمـ (660) رىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ذم اًمًٜمل واسمـ ،(508) رىمؿ شاًمّمٖمػم»و ،(8311) رىمؿ (9/3031) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

  .اًم٘م٤مؾمؿ سمـ روح يؼـمر ُمـ (1/526) شركداعمًت» ذم واحل٤ميمؿ (628) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ»

 قمٛمف قمـ ،طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمٞمؾ اسمـ أُم٤مُم٦م أيب قمـ ،اخلٓمٛمل ضمٕمٗمر أيب قمـ وروح هِم٤مم أي يمالمه٤م

  .ومذيمره ..طمٜمٞمػ سمـ قمثامن

 (8311) رىمؿ (32-9/31) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ،ٟمٗمًف ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م اًمٓمريؼ وهلذه

 ضمٕمٗمر أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ وم٤مرس سمـ رقمٛم سمـ قمثامن طمدصمٜم٤م ،اًمٕمٓم٤مر ضمٕمٗمر سمـ إدريس طمدصمٜم٤م :ىم٤مل

  .ٟمحقه ..قمثامن قمٛمف قمـ طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب قمـ اخلٓمٛمل

  .رء ٓ اًمٓمريؼ ومٝمذه (1/169) شاعمٞمزان» ذم يمام ،ُمؽموك :اًمدراىمٓمٜمل ىم٤مل ،ضمٕمٗمر سمـ وإدريس

 سمـ أؾمٕمد واؾمٛمف ،أسم٤مأُم٤مُم٦م ٕن :احلدي٨م يي ٓ آظمتالف هذه أن قمغم ،أرضمح إومم وم٤مًمٓمريؼ

 ُتذي٥م» ذم يمام ،صم٘م٦م :اخلٓمٛمل يزيد سمـ قمٛمػم وأسمقضمٕمٗمر .يي ومال ،صح٤ميب طمٜمٞمػ سمـ ٝمؾؾم

 .صم٘م٦م :ظمزيٛم٦م سمـ وقمامرة .شاًمتٝمذي٥م

  .صحٞمح وم٤محلدي٨م

  .يزيد طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (3/21) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه ،وٕمٞمػ وهقآظمر طمدي٨م هذا (1)

 شاجلٕمد اسمـ ُمًٜمد» ذم ٖمقيواًمٌ، اجلٝمؿ أيب اعمقومؼ سمـ اًمٗمْمؾ ـمريؼ ُمـ (778) سمرىمؿ ُم٤مضمف اسمـو

 قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل واسمـ،سمٙمػم أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ (2119) وسمرىمؿ ،يزيد ـمريؼ ُمـ (2118) سمرىمؿ

 سمرىمؿ شاًمدقم٤مء» ذم واًمٓمؼماين، ُمًٚمؿ سمـ ص٤مًمح سمـ قمٌداهلل ـمريؼ ُمـ (85) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم

  .ص٤مًمح سمـ قمٌداهلل ـمريؼ ُمـ (421)

 ىم٤مل ُمـ» :ىم٤مل رومٕمف أطمًٌف :ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٕمقذم ٞم٦مقمٓم قمـ ُمرزوق سمـ ومْمٞمؾ ـمريؼ ـقم يمٚمٝمؿ

 اأًذ  أظمرج مل وم٢مين ،ممِم٤مي وسمحؼ ،قمٚمٞمؽ اًم٤ًمئٚملم سمحؼ أؾم٠مًمؽ إين اًمٚمٝمؿ :اًمّمالة إمم خيرج طملم

 ُمـ شمٜم٘مذين أن أؾم٠مًمؽ ،ُمرو٤مشمؽ واسمتٖم٤مء ،ؾمخٓمؽ اشم٘م٤مء ظمرضم٧م ،ؾمٛمٕم٦مً  وٓ ري٤مءً  وٓ ،اسمٓمرً  وٓ
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 اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمـ اعمريض قمغم اًمقوقء ـمٚم٥م ُمـ ي١مظمذ :سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمت٘مريره ،اًمّم٤محلقن ُٓمًف ومٞمام اًمؼميم٦م سم٤مًمتامس وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ذم اًمٗم٤مؾمدة اًمٕم٘م٤مئد ذرائع ًمًد ،ممٜمقع وهق ،سم٤مًم٘مٞم٤مس ذًمؽ ٕن :شمقىمػ حمؾ وهذا

 اًم٘مٞم٤مس ُم٘مت٣م هق يمام ،سمف يٚمحؼ طمتك رشمٌتف ذم ٤محللماًمّم ُمـ اأطمدً  ٟمٕمٚمؿ وٓ  ،اخلٚمؼ

 .اًمٗم٤مرق ُمع

 :اًمالزم هق اًم٤ٌمب ومًد ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ورؾمقًمف اهلل قمـ يّمح مل ُم٤م وأُم٤م

 حمض قمـ واخلروج ،اًمًقء قم٘م٤مئد ٓشم٤ًمع ذريٕم٦م هذا ومتح إذ .اًمتقطمٞمد جلٜم٤مب ٞم٦ممِح 

ُحىِّ  ُيِبهقََّنُؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،سمف اعم٠مُمقر اًمتقطمٞمد ـَ  اهللِ  ـَ  ُحبًّو َأَصده  آَمـُقا َوافَِّذي

 .[165:اًمٌ٘مرة]﴾هللِِ

 ورطمٞماًم  ،٤مورؤوومً  ،وُمٜمٕماًم  ،وإوداد إٟمداد قمـ ٤مُمٜمزهً  اهلل قمرومقا واعم١مُمٜمقن 

 ،اًمٙمامل اًمّمٗم٤مت ُمـ وٟمحقه٤م ،٤مورازىمً  ،٤موظم٤مًم٘مً  ،٤موًمٓمٞمٗمً  ،ويمرياًم  ،اودودً  ،سم٤مًمٕم٤ٌمد

 .اعمٕمروم٦م سمزي٤مدة هذا ويزداد ،ًمف يٜمٌٖمل يمام وم٠مطمٌقه

                                                        
 ،ًمف يًتٖمٗمرون ُمٚمؽ أًمػ ؾمٌٕملم سمف اهلل ويمؾ ،أٟم٧م إٓ اًمذٟمقب ٖمٗمري ٓ إٟمف ،ذٟمقيب زم شمٖمٗمر وأن ،اًمٜم٤مر

  .شصالشمف ُمـ يٗمرغ طمتك سمقضمٝمف قمٚمٞمف اهلل وأىمٌؾ

 سمـ وومْمٞمؾ .وُمدًمس وؿمٞمٕمل وٕمٞمػ :اًمٕمقذم ؾمٕمد اسمـ وهق وقمٓمٞم٦م .رومٕمف ذم يزيد همػم يِمؽ ومل

  .سم٤مًمتِمٞمع ورُمل ،هيؿ صدوق :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ،ُمرزوق

 قمٓمٞم٦م قمـ ُمرزوق سمـ ومْمٞمؾ قمـ ويمٞمع طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (10/211) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه

  .٤م()ُمقىمقومً  ؾمٕمٞمد أيب ىمقل ُمـ ومذيمره ..ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 اهـ .أؿمٌف ُمقىمقف :أيب ىم٤مل :(2058) سمرىمؿ (2/184) شاًمٕمٚمؾ» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ وىم٤مل

  .قمٓمٞم٦م ـمريؼ ُمـ ٕٟمف :وٕمٞمػ شمرى يمام واعمقىمقف :ىمٚم٧م

  .(84) سمرىمؿ شواًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم قمٛمؾ» ذم اًمًٜمل اسمـ هروا ،سمالل طمدي٨م ُمـ وضم٤مء

  .(281-6/280) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ذم يمام .ُمؽموك،اًمٕم٘مٞمكم ٟم٤مومع سمـ اًمقازع ؾمٜمده وذم

  .وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م
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 واًمذي .اًم٤ٌمرد اعم٤مء وُمـ ،ُم٤مزمو ،وأهكم ،ٟمٗمز ُمـ إزم أطم٥م طمٌؽ اضمٕمؾ اًمٚمٝمؿ 

 ،سمف واًمتقؾمؾ ،يي وٓ يٜمٗمع ٓ ُم٤م حم٦ٌم قمغم ٕم٘مؾواًم اًمٕمٚمؿ ادقمك عمـ احل٤مُمؾ أن ئمٝمر

 ،٤مومِمٞمئً  ٤مؿمٞمئً  سمٚمٞمسإ ودرضمٝمؿ ،اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اخلػم سمف ئمـ ُمـ شم٤ٌمعا ،ومٞمف وآقمت٘م٤مد

 .ٜم٦مواًمً اًمٙمت٤مب ذم اًمٜمٔمر وقمدم ،اًمت٘مٚمٞمد ذًمؽ هلؿ وؾمقغ ،وأًمٗمقه ذًمؽ شمٕمقدوا طمتك

 اًمِمدائد قمٜمد شمًٛمع ٓ وهلذا ،اًمٍماح احلؼ قمٚمٞمف خيػ مل ومٞمٝمام فسم٢مٟمّم٤م ٟمٔمر وُمـ

 ،ذيمره دوام وٓ ،سمف اًمتقؾمؾ وٓ ،سمف آؾمتٕم٤مٟم٦م وٓ ،سم٤مهلل آؾمتٖم٤مصم٦م اإلؾمالم ُمدائـ ذم

 .وإوًمٞم٤مء سم٤معمِم٤ميخ اًمٚمجقء أيمثرهؿ سمجٞمز وإٟمام .أىمؾ ىمٚمٞمالً  إٓ

 مجٞمع ُمـ سمؽ وٟمٕمقذ ،واعمحدصم٤مت ٓتاًمْمال شمٚمؽ أُمث٤مل ُمـ إًمٞمؽ ٟمؼمأ إٟم٤م اًمٚمٝمؿ

 .اهلل يمره ُم٤م
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 افـذر[ ]دمؾصؾ

 .واًميائح واًم٘مٌقر واعمِم٤مهد وًمٚم٘م٤ٌمب ًمألوًمٞم٤مء اًمٜمذر ،ذًمؽ ًمقاطمؼ وُمـ

 ٓ إكف» :وىم٤مل ،اًمٜمذر قمـ اًمٜمٝمل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمف اًمّمحٞمح ذم ورد وىمد 

 ؾم٤مءةإ وومٞمف ،وممإ ظمالف :وىمٞمؾ ،ُمٙمروه هق طمٞم٨م ُمـ اًمٜمذر :وم٘مٞمؾ (1)ش.بخر يلت

 ٟمٗمع وٓ ،اًم٘مْم٤مء يرد ٓ أٟمف واعمراد .اًمتحريؿ قمغم اًمٜمٝمل محؾ ي١ميمد وهذا ،سمرسمف سمف اًمٔمـ

 .ظمػم ضمٚم٥م وٓ ،ض سف وٓ ،ومٞمف

 ُمـ وهذا ،وهمػمه٤م اًم٘م٤ٌمب ٟمذور حتريؿ اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م إدًم٦م ُمـ واًمٔم٤مهر 

 .أُمره قمٚمٞمف ًمٞمس اًمذي اًمٕمٛمؾ

 (2)ش.رد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف سًمٞم قمٛمالً  قمٛمؾ ـُم» :شاًمّمحٞمحلم» وذم 

                        
 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٛمر اسمـ قمـ 4-(1639) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه اًمٚمٗمظ هذا (1)

  .شاًمٌخٞمؾ ُمـ سمف يًتخرج وإٟمام ،سمخػم ي٠ميت ٓ إٟمف» :وىم٤مل ،اًمٜمذر قمـ هنك أٟمف

 اًمٜمٌل هنك :ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ 2(1639) وُمًٚمؿ ،(6608) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري قمٜمد احلدي٨م أن قمغم

  .شاًمٌخٞمؾ ُمـ سمف يًتخرج وإٟمام ،٤مؿمٞمئً  يرد ٓ إٟمف» :وىم٤مل ،اًمٜمذر قمـ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

  .(1640) ُمًٚمؿو (6609) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري قمٜمد هريرة أيب قمـ وٟمحقه

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :قم٤مئِم٦م قمـ 18-(1718) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه اًمٚمٗمظ هذا (2)

  .شرد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس الً قمٛم قمٛمؾ ُمـ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ

  :ُمقوٕملم ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف

  .(4/416) اًمٜمجش سم٤مب-60 شاًمٌٞمقع» يمت٤مب-34 ذم :إول

 احل٤ميمؿ أو اًمٕم٤مُمؾ اضمتٝمد إذا سم٤مب-20 شواًمًٜم٦م ًمٙمت٤مبسم٤م آقمتّم٤مم» يمت٤مب -69ذم :اًمث٤مين

(13/329).  

  .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ» :ًمٗمظ قمٚمٞمف واعمتٗمؼ

  .17(1718) وُمًٚمؿ ،(1697اًمٌخ٤مري) رواه
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 ؾمقاء ،قمٚمٞمٝم٤م صمٛمراُت٤م شمرشم٥م وقمدم ،هب٤م اعم٠مُمقر اًمٖمػم اًمٕم٘مقد سمٓمالن قمغم دال وهق

 .سم٤مـمٚم٦م حمرُم٦م اًمٜمذور ومٝمذه ،ظمالومف وشمٕمٛمد احلؼ قمرف أو ،ضمٝمؾ قمٛمـ يم٤من

 يٜمٌٖمل ،اًمٜمٌقي اعمًجد وقمغم ،اعمنموم٦م اًمٙمٕم٦ٌم قمغم شمقىمػ اًمتل إُمقال ويمذًمؽ

 .ؾمدى شمؽمك وٓ ،أهٚمفو اإلؾمالم ُمّم٤مًمح ذم سومٝم٤م

 واًمّم٤محللم إٟمٌٞم٤مء ىمٌقر اختذ ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ًمٕمـ وًم٘مد

 ؟!ويٜمٗمع يي ،٤مٜمً صمَ وَ  اًم٘مؼم واختذ اقمت٘مد ُمـ ومٙمٞمػ ،ومٞمٝم٤م يّمغم (1)ُم٤ًمضمد

 فؿئأكبقو ؿبقر اَّتذوا ؿقم ظذ اهلل ؽضى اصتد»  :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم قمٜمفو

  (2)ش.مسوجد

                        
 اهلل ريض قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ (531) وُمًٚمؿ (436و435) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 وم٢مذا ،وضمٝمف قمغم مخٞمّم٦م يٓمرح ـمٗمؼ وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم هللا قلسمرؾم ٟمزل عم٤م :ىم٤مٓ قمٜمٝمؿ

 أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٞمقد اختذوا ،واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م» :يمذًمؽ وهق وم٘م٤مل ،وضمٝمف قمـ يمِمٗمٝم٤م أهمتؿ

  .صٜمٕمقا ُم٤م حيذر .شُم٤ًمضمد

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب قمـ (530) وُمًٚمؿ (437) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري وقمٜمد

  .شُم٤ًمضمد أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا ،واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

 شاًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ـمري٘مف ُمـو ،(1/172) شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ رواه، صحٞمح ُمرؾمؾ (2)

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ (2/240-241)

  .شُم٤ًمضمد أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا ىمقم قمغم اهلل همْم٥م اؿمتد» :ىم٤مل وؾمٚمؿ

 شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ،ُمٕمٛمر قمـ (1587) رىمؿ (1/406) شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد ورواه

  .قمجالن اسمـ ـمريؼ ُمـ (3/345)

  .قمٓم٤مء يذيمر ومل ،زيد ُمراؾمٞمؾ ُمـ ومذيمره ..أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ يمالمه٤م

 قمـ صٝم٤ٌمن سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ (440) رىمؿ (1/220) شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار ورواه

 ...ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل أن :ؾمٕمٞمد أيب قمـ ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد

  .ومذيمره

 اهـ .اإلؾمٜم٤مد هبذا إٓ ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمٕمٚمٛمف ٓ :اًمٌزار وىم٤مل

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ُمـ شمرمجتف ذم يمام ُمؽموك ،صٝم٤ٌمن سمـ وقمٛمر
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 ؾقف وصقروا ،ؿزه ظذ بـقا افصوفح افرجؾ ؾقفؿ موت إذا ؿبؾؽؿ ـون مـ إن»و

 (1).طم٤ٌمن واسمـ أمحد رواه ش.افؼقومي يقم اهلل ظـد الؾؼ ذار أوفئؽ ،افصقر تؾؽ

 ،ضؿستف إٓ َتثوًٓ  أدع ٓ أن» وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أُمرين :قمكم وقمـ

 (2)ش.شقيتف إٓ ومؼؾً  اؿزً  وٓ

                                                        
 ؾمٞمام ٓ ،قمجالن سمـ وحمٛمد ،ُمٕمٛمر ُمـ أرضمح ٤مُم٤مًمٙمً  ٕن :زيد ُمرؾمؾ ٓ ،قمٓم٤مء ؾُمرؾم أٟمف وم٤مًمراضمح

 ُمـ ايمثػمً  يرؾمؾ وهلذا ،ٝمؿٞميرشمْم ٓ ممـ مج٤مقم٦م ذيمر ُيً٘مط ...٤مُم٤مًمٙمً  اإلُم٤مم إن :يمثػم اسمـ ىم٤مل وىمد

 اهـ .أقمٚمؿ واهلل .اعمقصقٓت ُمـ ايمثػمً  وي٘مٓمع ،اعمرومققم٤مت

 احل٤مومظ هذا ىمٌؾ ُمـ ،ه٤مُم٦م قمزيزة وم٤مئدة وهذه :ىمٚم٧م :(7/73) شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم اهلل رمحف إًم٤ٌمين ىم٤مل

  .سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م ومٕمظ ،اًمٜمحرير

 سمـ قمٓم٤مء قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد قمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ (5/43) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم اسمـ ورواه

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  ؾمٕمٞمد أيب قمـ ي٤ًمر

 ذم ٤مُمٜمًقسمً  ضم٤مء صٝم٤ٌمن اسمـ هق هذا وقمٛمر :(3/246) شاًم٤ٌمري ومتح» ذم اهلل رمحف رضم٥م اسمـ ىم٤مل

ـّ  شاًمٌزار ُمًٜمد» ٟمًخ سمٕمض  اهـ .وهؿ أٟمف واًمٔم٤مهر ،اًمٕمٛمري سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر أٟمف قمٌداًمؼم اسمـ ومٔم

 ذيمرشم٤م ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞم٦ٌم أم أن :قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ (528) وُمًٚمؿ (427) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل ًمرؾمقل  ،شمّم٤موير ومٞمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م رأيٜمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم

 ىمؼمه قمغم سمٜمقا ،ومامت اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوًمئِؽ  إن» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

  .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذار أوًمئؽ ،اًمّمقر شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ،اُمًجدً 

 سمؾ ،قمٜمدمه٤م ٞمسوًم (3181) سمرىمؿ (7/454) شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ،(6/51) أمحد ورواه

  .احلدي٨م هذا ؾمٞم٤مق ذم احلدي٨م أظمرج ُمـ قمٜمد شىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ إن» :ىمقًمف أضمد مل

 ،ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل أن :ضمٜمدب طمدي٨م ذم وهل

 قمـ أهن٤ميمؿ إين ،ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ،ُم٤ًمضمد وص٤محلٞمٝمؿ أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمقا

  .(532) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه .شًمؽذ

 قمغم أسمٕمثؽ أٓ :ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم زم ىم٤مل :ىم٤مل إؾمدي اهلٞم٤مج أيب قمـ (969) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (2)

 اىمؼمً  وٓ ،ـمٛمًتف إٓ ًٓ متث٤م شمدع ٓ أن» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم هللا رؾمقل قمٚمٞمف سمٕمثٜمل ُم٤م

  .شؾمقيتف إٓ ٤مُمنمومً 

  .شـمٛمًتٝم٤م إٓ صقرة وٓ» :رواي٦م وذم
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 وأن ،جيقز ٓ واًم٘م٤ٌمب اعمِم٤مهد سمٜم٤مء أن اعمحٙمٛم٦م ٦ماًمّمحٞمح سم٤مٕدًم٦م قمٚمؿ وىمد

 .حمرم هل٤م اًمٜمذور
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 ادـومقي[ افرؤيو ]دمؾصؾ

 (1)٤موٖمثً  ًمٞمس ُم٤م ُمٜم٤مُمف ذم ص٤مطمٌٝم٤م رأى إذا ،طمؼ وطمل شمٕم٤ممم اهلل ُمـ واًمرؤي٤م

 .حيرف ومل اًمّمحٞمح يٚمٝم٤مشم٠موّ  أصؾ قمغم هل٤موأوّ  ،ومٞمٝم٤م وصدق ،قم٤ممل قمغم وم٘مّمٝم٤م

 (2).٤موطمٞمً  إٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمرؤي٤م ٧ميم٤مٟم وىمد ،طمؼ شم٠مويٚمٝم٤م واًمرؤي٤م 

                        
 شم٠مويٚمٝم٤م يّمح ٓ اًمتل :اًمرؤي٤م أطمالم أوٖم٤مث :(8/66) شاًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم ُمٜمٔمقر اسمـ ىم٤مل (1)

 :اًمٕمزيز اًمتٜمزيؾ وذم ،أوٖم٤مث واجلٛمع ،ومٞمف ظمػم وٓ ًمف شم٠مويؾ ٓ اًمذي احلُٚمؿ واًمْمٖم٨م ،ٓظمتالـمٝم٤م

 هـا .سمٞمٜم٦م سمرؤي٤م ًمٞم٧ًم أظمالط رؤي٤مك :أي ،[44 :]يقؾمػ﴾َأطْماَلمٍ  َأْوَٖم٤مُث  ىَم٤مًُمقا﴿

 قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(12/151) شيقؾمػ» ؾمقرة ذم شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير اسمـ رواه طمًـ، ُمقىمقف (2)

 قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـ (12302 رىمؿسم 12/6) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(463) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم

  .ل(وطم إٟمٌٞم٤مء رؤي٤م يم٤مٟم٧م) :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمرب سمـ ؾمامك

  .صدوق وم٢مٟمف ؾمامك أضمؾ ُمـ طمًـ أصمر وهذا

 سمـ قمكم طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (102) آي٦م شاًمّم٤موم٤مت ؾمقرة شمٗمًػم» ذم يمثػم اسمـ ىم٤مل ،طم٤مشمؿ أيب اسمـ ورواه

 قمـ يقٟمس سمـ إهائٞمؾ قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م ،اًمٙمرٟمدي أسمققمٌداعمٚمؽ طمدصمٜم٤م ،اجلٜمٞمد سمـ احلًلم

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ؾمامك

 اهـ .اًمقضمف هذا ُمـ اًمًت٦م اًمٙمت٥م ُمـ رء ذم هق ًمٞمس .شوطمل اعمٜم٤مم ذم إٟمٌٞم٤مء رؤي٤م» :وؾمٚمؿ

  :قمٚمت٤من ومٞمف  واًمرومقع

  .قمٙمرُم٦م قمـ ؾمامك رواي٦م ذم وٓمرابآ :إومم

  .ٟمًٌتف قمروم٧م وٓ ،أقمرومف ومٚمؿ :شاجلٜم٦م فمالل» ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل ،اًمٙمرٟمدي أسمققمٌداعمٚمؽ :اًمث٤مٟمٞم٦م

 صمؿ وطمل( إٟمٌٞم٤مء )رؤي٤م :ىم٤مل قمٛمػم سمـ قمٌٞمد ىمقل ُمـ (138) سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري اهورو

  .[102 :]اًمّم٤موم٤مت﴾َأْذسَمُحَؽ  َأينِّ  اعَمٜم٤َممِ  ذِم  َأَرى إيِنِّ ﴿ :ىمرأ

  .وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل طمٞم٤مة ذم وًمد ،صم٘م٦م شم٤مسمٕمل :قمٛمػم سمـ وقمٌٞمد

 إٟمٌٞم٤مء رؤي٤م :اهلل رمحف ىم٤مل .ذًمؽ قمغم آشمٗم٤مق (1/51) شًم٤ًمًمٙملما ُمدارج» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مؾ ًمٙمـ

  .إُم٦م سم٤مشمٗم٤مق وهذا ،اًمِمٞمٓم٤من ُمـ ُمٕمّمقُم٦م وم٢مهن٤م ،وطمل
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 ُمـ أن وسمٚمٖمٜمل ،سمٌمء ًمٞم٧ًم أهن٤م ويزقمؿ ،اًمرؤي٤م ذم يٓمٕمـ ممـ أضمٝمؾ ضم٤مهؾ وم٠مي

 .آطمتالم ُمـ آهمت٤ًمل يرى ٓ ٘مقلاًم هذا ىم٤مل

 يؽؾؿ ،ـالم ادممـ رؤيو إن» :ىم٤مل أٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ روي وىمد

 (1)ش.ظبده افرب بف

                        
 ُمـ (2/73) شاًمٙمٜمك» ذم واًمدوٓيب ،(486) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه، وٕمٞمػ (1)

 أن :اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة إمم ٨ماحلدي يرومع ،اًمزسمػم سمـ محزة قمـ قمٌداحلٛمٞمد أيب ُمٞمٛمقن سمـ ضمٜمٞمد ـمريؼ

 ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف اًمٕمٌد سمف يٙمٚمؿ ،يمالم اعم١مُمـ رؤي٤م» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل

  .شاعمٜم٤مم

 إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م ىم٤مًمف يمام .ضمده إمم ٟم٥ًم ،أسمققمامرة اًمزسمػم سمـ قمٌداهلل سمـ محزة :هق اًمزسمػم سمـ ومحزة

 شم٤مريخ» ذم اًمٕمجكم وىم٤مل .(4/169) شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره .شاًمًٜم٦م» خترج ذم  اهلل رمحف

ّٓ  وىمد ؾمٞمام ٓ .صم٘م٦م :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ي٘مقل ومٛمثٚمف .صم٘م٦م شم٤مسمٕمل ُمدين :(133)ص شاًمث٘م٤مت  هو

  .(469)ص شاعمٜمٗمٕم٦م شمٕمجٞمؾ» ذم يمام .اعمديٜمل اسمـ ىم٤مًمف .ؾمػمشمف اًمٜم٤مس ومحٛمد ،اًمٌٍمة قمغم أسمقه

 سمـ محٞمد» اًمدوٓيب قمٜمد شُمٞمٛمقن سمـ ضمٜمٞمد»و .اًمّم٤مُم٧م سمـ ةقم٤ٌمد ُمـ ٤مؾمامقمً  ًمف يذيمروا مل ًمٙمـ

  .شاحلٛمٞمد قمٌد» أو شُمٞمٛمقن

 ـمريؼ ُمـ (25/338) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(487) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب سمـ ورواه

 قمـ قم٤ٌمدة ؾم٠مل الً رضم أن :قمٌداًمرمحـ سمـ محٞمد قمـ روٛمقم سمـ صٗمقان ـمريؼ ُمـ قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ

  .ومذيمره ...﴾اًمٌنمى هلؿ﴿ :ىمقًمف

 ُمًٚمؿ سمـ واًمقًمٞمد قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ (1025) سمرىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» ذم اًمٓمؼماين ورواه

  .ومذيمره ...قم٤ٌمدة قمـ اعمزين قمٌداهلل سمـ محٞمد قمـ قمٛمرو سمـ صٗمقان قمـ

 سمـ محٞمد قمـ إمحقد قمٌداهلل سمـ وقمٛمرو قمٛمرو سمـ صٗمقان ـمريؼ ُمـ (1026) سمرىمؿ ٤مأيًْم  ورواه

  .ومذيمره ...زيناعم قمٌداهلل

 وإن ،اعمدين يٜمًٌف وسمٕمْمٝمؿ ، اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل يمام ،اعمزين قمٌداهلل سمـ محٞمد أٟمف واًمٔم٤مهر

 واًمقًمٞمد قمٌداهلل، سمـ محٞمد شم٘مدم يمام اًمقًمٞمد رواه وم٘مد ،اًمقضمٝملم قمغم قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ورد يم٤من

  .اًمتًقي٦م شمدًمٞمس يدًمس

 ،(134و 11/133) شاًمتٗمًػم» ذم ضمرير واسمـ ،(325و 5/315) أمحد قمٜمد ورد ىمد واحلدي٨م

 ـمريؼ ُمـ (1216 و1215) شُمًٜمده» ذم واًمِم٤مر ،(2/340) واحل٤ميمؿ ،(3898) فُم٤مضم واسمـ

  ! ..يمالم اعم١مُمـ رؤي٤م وهل ،اًمزي٤مدة هذه يذيمر ومل .سمف ،قم٤ٌمدة قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك
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 (2).وهمػمه شاعمِمٙم٤مة» ذم ذيمره٤م أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم (1)ش.اهلل مـ افرؤيو إن» :وىم٤مل 

                                                        
 ذم واًمٓمؼمي ،(2275) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(583) رىمؿ شُمًٜمده» ذم يمام اًمٓمٞم٤مًمز رواه ىمد أٟمف قمغم

 ُمـ (4753) شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(4/391) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(11/134) ششمٗمًػمه»

  .اًمزي٤مدة سمدون ومذيمره ... قم٤ٌمدة أن ٟمٌئ٧م :ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ يمثػم أيب سمـ حيٞمك ـمريؼ

 (33/371) شاًمٙمامل ُتذي٥م» ذم اعمزي ذيمر وم٘مد ،يمذًمؽ وهق ،قم٤ٌمدة ُمـ احلدي٨م يًٛمع مل أٟمف ومدل

 وأُم٤م :ظمراش اسمـ ىم٤مل ،زادو (12/105) شاًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ وذيمره ،قم٤ٌمدة ُمـ يًٛمع مل أٟمف

 سمـ قمٌداهلل اسمٜمف قمٜمف روى :وىم٤مل (4/149) شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ ومذيمره اعمزين قمٌداهلل سمـ محٞمد

  اهـ .اًمِم٤مم وأهؾ قمٛمرو سمـ وصٗمقان محٞمد

 روى :وىم٤مل .اعمزين قمٌداهلل سمـ محٞمد :وم٘م٤مل (3/224) شواًمتٕمديؾ رحاجل» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمره

  .ذًمؽ ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧م ،وإمحقد اًمزسمٞمدي اًمقًمٞمد سمـ وحمٛمد قمٛمرو سمـ صٗمقان قمٜمف

  .وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م .طم٤مل جمٝمقل ومٝمق ،الً شمٕمدي وٓ ٤مضمرطًم  ومٞمف طم٤مشمؿ أيب اسمـ وٓ طم٤ٌمن اسمـ يذيمر ومل

  .ومتٜمٌف  ٦ماًمٚمٗمٔم هذه يذيمر ومل (1786) سمرىمؿ شاًمّمحٞمح٦م» ذم احلدي٨م ذيمر اهلل رمحف إًم٤ٌمين و

 رؾمقل ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ 1 -(2261) وُمًٚمؿ (5747) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

  .شاًمِمٞمٓم٤من ُمـ واحلٚمؿ ،اهلل ُمـ اًمرؤي٤م» :ي٘مقل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 ىمٞمدٌ  وهذا شاهلل ُمـ اًمّم٤محل٦م اًمرؤي٤م» :4و3 -(2261) وُمًٚمؿ (3292) سمرىمؿ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

  .ُمٝمؿ

  .شاهلل ُمـ اًمّم٤مدىم٦م اًمرؤي٤م» :(6984) سمرىمؿ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

  .شاهلل ُمـ احلًٜم٦م اًمرؤي٤م» :(7044) سمرىمؿ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمع أٟمف :ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ (6985) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم

 وًمٞمحدث ،قمٚمٞمٝم٤م اهلل ومٚمٞمحٛمد ،اهلل ُمـ هل وم٢مٟمام حيٌٝم٤م رؤي٤م أطمديمؿ رأى إذا» :ي٘مقل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم

  .شاًمِمٞمٓم٤من ُمـ هل وم٢مٟمام يٙمره مم٤م ذًمؽ همػم رأى وإذا ،هب٤م

 رىمؿسم 1304 – 2/1297) شاعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة» ذم اًمؽميزي اخلٓمٞم٥م قمٌداهلل سمـ حمٛمد ذيمره٤م (2)

 ذيمرو ،أطمدمه٤م أو شاًمّمحٞمحلم» ذم ُمٜمٝم٤م ويمثػم ، اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ سمتح٘مٞمؼ (4627- 4606

  .اًمنمح ذم إطم٤مدي٨م هذه
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 وادعراج[ اإلرساء ]دمؾصؾ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل أن ،سم٤مٔصم٤مر واعم١مُمٜمقن ،سم٤مٕظم٤ٌمر اًم٘م٤مئٚمقن وأمجع

 إمم سمف قمرج صمؿ ،اًم٘مرآن سمٜمص ،إىمَم اعمًجد إمم احلرام اعمًجد ُمـ ًمٞمالً  سمف أهي

 سمجًده ،اعمٜمتٝمك ؾمدرة وإمم ،اًمًٌع اًمًٛمقات ومقق إمم تكطم ،واطمد سمٕمد اواطمدً  اًمًامء

 اًمرب قمٚمق قمغم دًمٞمؾ أيْم٤م ٞمفووم  .اًمّمٌح ىمٌؾ ُمٙم٦م إمم اًمًامء إمم ٤مدقم صمؿ ،٤ممجٞمٕمً  وروطمف

 :يمت٤مسمف ُمـ ُمقاوع ذم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل اميم ،قمٚمٞمف ٤مُمًتقيً  ،اًمٕمرش ومقق ويمقٟمف ،شمٕم٤ممم

َْحَ ﴿  ذم واعمٕمراج ،ًمٞمٚم٦م ذم هاءإلا إن :ىم٤مل ومٛمـ  [.5]ـمف:﴾اْشَتَقى َعْرشِ اف َظَذ  ـُ افرَّ

 .يمٗمر وم٘مد .سمٕمٌده يِن  مل وأٟمف ،ُمٜم٤مم إٟمف :ىم٤مل وُمـ  .همٚمط وم٘مد .أظمرى

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ اإلهاء ىمّم٦م روى وىمد 

 .اًمٜم٘مؾ أهؾ قمٜمد ُمروٞم٦م ،ُم٘مٌقًم٦م سحي٦م وآصم٤مر ،صحٞمح٦م أظم٤ٌمر ذًمؽ ويمؾ ،يمثػمة

  ؟ٓ أم ،وضمؾ قمز فرسم   وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أىر هؾ :اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ 

 واًمٗم٘مف احلدي٨م وأهؾ .شم٤ٌمقمٝمؿأو واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ذاه٥م وضمٝم٦م يمؾ إمم ومذه٥م

 ضم٤مء اًمذي واحلدي٨م ،اصمقرً ٤مُم وروي ،أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وسمف  .اًمرؤي٦م واًمراضمح ،واًمت٤مريخ

 .فم٤مهره قمغم ومٞمٝم٤م

 شمؽوكف دم وهق ريب إػ رجعًؾ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن :أٟمس قمـو 

 رادّ  احلدي٨م ورود سمٕمد ٦مٗمٔماًمٚم هلذه واعمٜمٙمر .شاًمّمحٞمحلم» ذم خمرج سمٓمقًمف احلدي٨م

 .(1)قمٔمٞمؿ ظمٓمر وذم ،ورؾمقًمف اهلل قمغم

                        
(1)

 (161) سمرىمؿ  وٕمٗمف إزم أؿم٤مر وإٟمام ًمٗمٔمف ُمًٚمؿ يذيمر ومل ،(7551) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م 

فُ  ُُمقؾَمك سَمَٚمغَ  طَمت ك»وذم أٟمس قمـ قمٌداهلل سمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ ًَ ٌَ دُ  َي٤م وَمَ٘م٤مَل  ُُمقؾَمك وَم٤مطْمَت  ِٝمدَ قمَ  َُم٤مَذا حُمَٛم 
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 افسوظي[ أذاط ]دمؾصؾ

 مم٤م ،قمٜمف اخلؼم سمف وصح ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أظمؼم ُم٤م سمٙمؾ اإليامن وجي٥م

 ٟمٓمٚمع ومل ،ضمٝمٚمٜم٤مه أو ،قم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ذًمؽ ذم ؾمقاء ،وطمؼ صدق أٟمف ،قمٜم٤م هم٤مب أو ؿمٝمدٟم٤مه

 .٤مُمٜم٤مُمً  ٓ ي٘مٔم٦م ويم٤من ،ُمٕمٜم٤مه طم٘مٞم٘م٦م قمغم

 ،حم٤مًم٦م ٓ إُم٦م هذه ذم ظم٤مرج إقمقر اًمدضم٤مل وأن ،اًم٤ًمقم٦م أذاط :ذًمؽ وُمـ 

 أيمذب وهق ،ارشمٞم٤مب وٓ ذًمؽ ذم ؿمؽ ٓ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل سمف أظمؼم يمام

 .اًمٙم٤مذسملم

 ذىمل ،اًمٌٞمْم٤مء اعمٜم٤مرة قمغم يٜمزل ،ٟم٤مزل اًمًالم قمٚمٞمٝمام ؿُمري سمـ قمٞمًك وأن 

 وي٘متٚمف ،ُمٜمف ومٞمٝمرب ،ومٞمؼأ قم٘م٦ٌم قمغم اعمًٚمٛملم طمٍم وىمد اًمدضم٤مل أي ومٞم٠مشمٞمف ،دُمِمؼ

 .ُمٞمٚملم ٟمحق اًمرُمٚم٦م ُمـ سم٤مًم٘مرب ًٓملمسمٗمٚم أرض دّ وًمُ  ،اًمنمىمل دّ ًمُ  سم٤مب قمٜمد

 .اعمٜمتٔمر اعمٝمدي وئمٝمر 

 . وُم٠مضمقج ي٠مضمقج وخيرج 

 .رهب٤مُمٖم ُمـ اًمِمٛمس وشمٓمٚمع 

 .اًمٜم٘مؾ سمف صح مم٤م ذًمؽ وأؿم٤ٌمه .واًمٜم٤مر ،اًمداسم٦م وخترج 

                                                        
َؽ  إًَِمْٞمَؽ  لمَ  إزَِم   قَمِٝمدَ  ىَم٤مَل  َرسم  ًِ

َتَؽ  إِن   ىَم٤مَل  َوًَمْٞمَٚم٦مٍ  َيْقمٍ  يُمؾ   َصاَلةً  مَخْ َتٓمِٞمعُ  َٓ  ُأُم  ًْ ْػ  وَم٤مْرضِمعْ  َذًمَِؽ  شَم  وَمْٚمُٞمَخٗمِّ

َؽ  قَمٜمَْؽ  يَؾ  إمَِم  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   اهلل َصغم   اًمٜم ٌِل   وَم٤مًْمَتَٗم٧َم  َوقَمٜمُْٝمؿْ  َرسم  فُ يَم٠مَ  ضِمؼْمِ َتِِمػُمهُ  ٟم  ًْ  إًَِمْٞمفِ  وَم٠َمؿَم٤مرَ  َذًمَِؽ  ذِم  َي

يُؾ  ٌ ٤مرِ  إمَِم  سمِفِ  وَمَٕماَل  ؿِمْئ٧َم  إِنْ  َٟمَٕمؿْ  َأنْ  ضِمؼْمِ ْػ  َربِّ  َي٤م َُمَٙم٤مَٟمفُ  َوُهقَ  وَمَ٘م٤مَل  اجْلَ تِل وَم٢مِن   قَمٜم ٤م ظَمٗمِّ َتٓمِٞمعُ  َٓ  ُأُم  ًْ  شَم

 ُمٜمٝمؿ احلٗم٤مظ ُمـ  قمدة أقمٚمف وىمد اعمذيمقر، ظٚمٗمسم٤مًم هق وًمٞمسش، ... َصَٚمَقاٍت  قَمنْمَ  قَمٜمْفُ  وَمَقَوعَ  َهَذا

 اًمّمحٞمحلم سملم اجلٛمع ذم إؿمٌٞمكم احلؼ وقمٌد (2/357) اًمّمٗم٤مت وإؾمامء ذم واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ

  . واحلٛمدهلل ،اًمنمح ذم ذيمرشمف مم٤م وهمػمهؿ (1/127)
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وَظيَ  َوَأنَّ ﴿  ٌُ  اهللَ َوَأنَّ  ؾِقَفو َرْيَى  َٓ  آتِقَيٌ  افسَّ ـْ  َيْبَع  أٟمٙمر وُمـ ،﴾ُؼُبقرِ اف دِم  َم

 .اإلؾمالم ُمٚم٦م قمـ وظمرج ،اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مهلل يمٗمر وم٘مد ،واحلنم  اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم

 وافؼقومي[ وافؼز ادقت ]دمؾصؾ

 ،ُمقؾمك إمم أرؾمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اعمقت ُمٚمؽ وأن ،طمؼ اعمقت سم٠من وٟم١مُمـ

 ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ضم٤مء يمام (2)،قمٞمٜمف وم٘م٠م طمتك (1)ومّمٙمف

 .ورؾمقًمف اهلل قمغم راد ،ُمٌتدع أو و٤مل إٓ يٜمٙمره ٓ (3)اًمّمحٞمح

 ،اعمقت سمٕمد  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سمف أظمؼم ُم٤م سمٙمؾ اإليامن وجي٥م 

 .ٛمفٞموٟمٕم أظمرة وقمذاب ،اًم٘مؼم تٜم٦مسمٗم ومٞم١مُمـ

                        
  .ًمٓمٛمف :سمٛمٕمٜمك هق :(15/127) :شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل (1)

  اهـ .سم٤مهلٛمزة شٜمفقمٞم ووم٘م٠م» :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م وذم

  .(10/296) شاًمٕمرب ًم٤ًمن» ذم يمام .وسمخ٘مٝم٤م ىمٚمٕمٝم٤م :وىمٞمؾ ،يمنه٤م (2)

 ُمٚمؽ أرؾمؾ :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2372) وُمًٚمؿ (1339) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (3)

اَلْمُ  قَمَٚمٞمِٝماَم  ُمقؾمك إمم اعمقت  ً  يدير ٓ قمٌد إمم أرؾمٚمتٜمل :وم٘م٤مل رسمف إمم ومرضمع ،صٙمف ضم٤مءه ومٚمام ،اًم

 يده سمف همٓم٧م ُم٤م سمٙمؾ ومٚمف ،صمقر ُمتـ قمغم يده يْمع :ًمف وم٘مؾ ،ارضمع :وىم٤مل ،قمٞمٜمف قمٚمٞمف اهلل ومرد ،اعمقت

 ُمـ يدٟمٞمف أن اهلل وم٠ًمل ،وم٤مٔن :ىم٤مل .اعمقت صمؿ :ىم٤مل ؟ُم٤مذا صمؿ ،رب أي :ىم٤مل .ؾمٜم٦م ؿمٕمرة سمٙمؾ

 صَمؿ   يمٜم٧م ومٚمق» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل .سمحجر رُمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م إرض

  .شإمحر اًمٙمثٞم٥م قمٜمد اًمٓمريؼ ضم٤مٟم٥م إمم ىمؼمه ٕريتٙمؿ
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 وومتٜم٦م (1)،صالة يمؾ ذم سمف وأُمر ،اًم٘مؼم قمذاب ُمـ اًمٜمٌل اؾمتٕم٤مذ وىمد

 (3).ووٖمٓمتٝم٤م (2)،إضمداث

 ؟رسمؽ ُمـ :ومٞم٘م٤مل ،ىمٌقرهؿ ذم يٗمتٜمقن واًمٜم٤مس ،طمؼ وٟمٙمػم ُمٜمٙمر وؾم١مال 

 قلومٞم٘م ،وأظمرة اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٤مًم٘مقل آُمٜمقا اًمذيـ اهلل ومٞمث٧ٌم ؟ديٜمؽ وُم٤م

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد وٟمٌل ،اإلؾمالم وديٜمل ،اهلل ريب :اعم١مُمـ

                        
 ريض هريرة أيب قمـ (588) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ومٗمل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم أُمره أُم٤م (1)

 ُمـ سم٤مهلل ومٚمٞمًتٕمذ أطمديمؿ شمِمٝمد إذا» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل

 ،واعمامت اعمحٞم٤م ومتٜم٦م وُمـ ،اًم٘مؼم قمذاب وُمـ ،ضمٝمٜمؿ قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين اًمٚمٝمؿ :ي٘مقل ،أرسمع

  .شاًمدضم٤مل اعمًٞمح ومتٜم٦م ذ وُمـ

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (589و 585) وُمًٚمؿ (1377) شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ومٗمل ومٕمٚمف وأُم٤م

 قمذاب ُمـ سمؽ أقمقذ إين اًمٚمٝمؿ» :وي٘مقل ،يدقمق وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من :ىم٤مل

  .شاًمدضم٤مل اعمًٞمح ومتٜم٦م وُمـ ،واعمامت اعمحٞم٤م ومتٜم٦م وُمـ ،اًمٜم٤مر قمذاب وُمـ ،اًم٘مؼم

 قمكم   دظمٚم٧م :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ 126-(586) وُمًٚمؿ (6364) سمرىمؿ شاًمٌخ٤مري صحٞمح» وذم

 أن أٟمٕمؿ ومل ومٙمذسمتٝمام ،ىمٌقرهؿ ذم يٕمذسمقن اًم٘مٌقر أهؾ إن :زم وم٘م٤مًمت٤م ،اعمديٜم٦م هيقد قمجز ُمـ قمجقزان

 إن ،اهلل رؾمقل ي٤م :ًمف وم٘مٚم٧م وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمكم   ودظمؾ ضمت٤مومخر ،أصدىمٝمام

 ذم سمٕمد رأيتف ومام شيمٚمٝم٤م اًمٌٝم٤مئؿ شمًٛمٕمف قمذاسًم٤م يٕمذسمقن إهنؿ ،صدىمت٤م» :وم٘م٤مل ،ًمف وذيمرت ..قمجقزيـ

  .اًم٘مؼم قمذاب ُمـ شمٕمقذ إٓ صالة

 أن :قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤موس قمـ (590) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد قمٜمٝمؿ اهلل ريض ًمٚمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمٞمٛمف وُمـ

 ،اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٝمؿ يمام اًمدقم٤مء هذا يٕمٚمٛمٝمؿ يم٤من وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ُمـ سمؽ وأقمقذ ،اًم٘مؼم قمذاب ُمـ سمؽ وأقمقذ ،ضمٝمٜمؿ قمذاب ُمـ سمؽ ٟمٕمقذ إٟم٤م اًمٚمٝمؿ :ىمقًمقا» :ي٘مقل

  .شواعمامت اعمحٞم٤م ومتٜم٦م ُمـ سمؽ وأقمقذ ،اًمدضم٤مل اعمًٞمح ومتٜم٦م

 أقمد :ىم٤مل .ٓ :وم٘م٤مل ؟صالشمؽ ذم هب٤م أدقمقت :ٓسمٜمف ىم٤مل ـم٤موؾًم٤م أن سمٚمٖمٜمل :احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل

  .ىم٤مل يمام أو ،أرسمٕم٦م أو صمالصم٦م قمـ رواه ـم٤موؾًم٤م ٕن :صالشمؽ

  .(1/243) إصمػم ٓسمـ شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام .اًم٘مؼم وهق ،ضمدث مجع :شإضمداث» (2)

  .اًمنمح ذم قمٚمٞمٝم٤م واًمٙمالم ،اًم٘مؼم وٛم٦م هل :شوٖمٓمتٝم٤م» (3)
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 ٤مؿمٞمئً  ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م ،أدري ٓ ،ه٤مه  ه٤مه :ومٞم٘مقل ،اعمرشم٤مب ُم٤مأو

 إٓ رء يمؾ يًٛمٕمٝم٤م صٞمح٦م ومٞمّمٞمح ،طمديد ُمـ (1)٦مسمسمٛمرز ومٞميب  .وم٘مٚمتف

  .ًمّمٕمؼ اإلٟم٤ًمن ؾمٛمٕمٝم٤م وًمق ،اإلٟم٤ًمن

 (2).اًمٙمؼمى اًم٘مٞم٤مُم٦م شم٘مقم أن إمم ،قمذاب إُم٤مو ،ٟمٕمٞمؿ إُم٤م :اًمٗمتٜم٦م هذه سمٕمد صمؿ

                        
 شمٙمقن اًمتل اًمٙمٌػمة اعمٓمرىم٦م :سم٤مًمتخٗمٞمػ اعمرزسم٦م :(2/219) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل :شاعمرزسم٦م» (1)

  .ًمٚمحداد

 اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ قمدة قمـ صح وىمد صحٞمح (2)

 ،(375-374و 3/310) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه قمٜمٝمام، اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء -1

 شاعمًٜمد» ذم وأمحد ،(1219) رىمؿ اعم٤ٌمرك ٓسمـ شاًمزهد ئدزوا» ذم واعمروزي ،شاًمزهد» ذم وهٜم٤مد

 ذم يمام واًمٓمٞم٤مًمز ،(29)ص شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم واًمدراُمل ،(296-295و288- 4/287)

-20763) سمرىمؿ شاًمتٗمًػم» ذم واًمٓمؼمي ،(4753) سمرىمؿ وأسمقداود ،(753) رىمؿ شُمًٜمده»

 ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،(722-718) سمرىمؿ شأصم٤مر ُتذي٥م» وذم ،(20787و 20780و 20768

 سمرىمؿ شاإليامن» ذم ُمٜمده واسمـ ،(866-864) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(175) رىمؿ شاًمتقطمٞمد»

 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(40-1/37) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(1064)

 (395) شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(2104) رىمؿ شواجلامقم٦م

 صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ زاذان قمـ وقمٛمر سمـ اعمٜمٝم٤مل ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره وؾمٚمؿ... آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل

 واًمٜم٤ًمئل ،(3212) وأسمقداود ،(297 و288) ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،(10/194) أمحد ورواه

  .سمف ،اعمٜمٝم٤مل ـمريؼ ُمـ اخمتًٍم  (1049) فُم٤مضم واسمـ ،(2003)

  .طمًـ وم٤محلدي٨م .صدوق :ديإؾم وهق قمٛمرو سمـ واعمٜمٝم٤مل

 سمرىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(723) سمرىمؿ شأصم٤مر ُتذي٥م» ذم اًمٓمؼمي قمٜمد اعمٜمٝم٤مل سمعقشم وىمد

 .ومذيمره ...اًمؼماء قمـ صم٤مسم٧م سمـ قمدي قمـ اعمًٞم٥م سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـ (396)

-4/473) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ُمـ شمرمجتف ذم يمام .وٕمٞمػ :اًمٙمقذم اًمٌجكم وهق ،اعمًٞم٥م سمـ وقمٞمًك

474).  

 4262) سمرىمؿ فُم٤مضم واسمـ ،(365-2/364) أمحد رواه ،قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م -2

 ،(20770) سمرىمؿ ششمٗمًػمه» ذم واًمٓمؼمي ،(11442) سمرىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل ،(4268و

  .(277-1/276) شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،(1068) سمرىمؿ ش اإليامن» ذم ُمٜمده واسمـ
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 ًم٤ًمن قمغم يمت٤مسمف ذم هب٤م  أظمؼم اًمتل اًم٘مٞم٤مُم٦م وشم٘مقم ،إضم٤ًمد إمم إرواح ومتٕم٤مد

 طمٗم٤مة ،اًمٕم٤معملم ربًم ىمٌقرهؿ ُمـ اًمٜم٤مس ومٞم٘مقم ،اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف وأمجع ،رؾمقًمف

  (1).ًٓ همر قمراة

                                                        
 صغم اًمٜمٌل قمـ ،قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ٓم٤مءقم سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ

  .صحٞمح وهذا .ٟمحقه ومذيمره وؾمٚمؿ... آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل

 شإوؾمط» ذم واًمٓمؼماين ،(3014) رىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ،(1834) اًمٜم٤ًمئل ورواه

 (105-3/104) شٚمٞم٦ماحل» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ ،(353-1/352) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(746) رىمؿ

  .صحٞمح وهق  .ومذيمره ...هريرة أيب قمـ زهػم سمـ ىم٤ًمُم٦م قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ

 ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ (1071) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(864) شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ ورواه

  .ومذيمره ...ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :هريرة أيب قمـ

  .رومٕمف أطمًٌف هريرة أيب قمـ طم٤مزم أيب ـمريؼ ُمـ (874) سمرىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار ورواه

-6/139) شُمًٜمده» ذم وأمحد ،(1170) سمرىمؿ راهقيف سمـ إؾمح٤مق رواه ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م -3

 صحٞمح. وهق .شاًم٘مؼم قمذاب إصم٤ٌمت» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1067) سمرىمؿ شاإليامن» ذم ُمٜمده واسمـ ،(140

 ،(872) شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام واًمٌزار ،(3/34) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه ،ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م -4

 (20772) سمرىمؿ شاًمتٗمًػم» ذم واًمٓمؼمي ،(865) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب واسمـ

 قمـ ٟمية أيب قمـ هٜمد أيب سمـ داود قمـ راؿمد سمـ قم٤ٌمد قمـ قمٛمرو سمـ قمٌداعمٚمؽ قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره ...ضمٜم٤مزة ذم ؿوؾمٚم آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م :ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب

  .طمًـ وم٤محلدي٨م .أوه٤مم ًمف صدوق :راؿمد سمـ سمـ وقم٤ٌمد

 ذم إطم٤مدي٨م هذه وأًمٗم٤مظ ،(2870) وُمًٚمؿ (1374) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه ،أٟمس طمدي٨م -5

  .اًمنمح

 ومٞمٜم٤م ىم٤مم :ىم٤مل اَم قمٜمٝم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ (2860) وُمًٚمؿ (6526) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 أول سمدأٟم٤م يمام﴿ ،ًٓ همر قمراة طمٗم٤مة حمِمقرون إٟمٙمؿ» :وم٘م٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل

 ؾمٞمج٤مء وإٟمف ،إسمراهٞمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٙمًك اخلالئؼ أول وإن[104]إٟمٌٞم٤مء: أي٦م ﴾ٟمٕمٞمده ظمٚمؼ

 أطمدصمقا ُم٤م شمدري ٓ إٟمؽ :ومٞم٘مقل !أصح٤ميب رب ي٤م :وم٠مىمقل ،اًمِمامل ذات هبؿ ومٞم١مظمذ أُمتل ُمـ سمرضم٤مل

 ىمقًمف إمم ﴾ومٞمٝمؿ دُم٧م ُم٤م ؿمٝمٞمدا قمٚمٞمٝمؿ ويمٜم٧م﴿ :اًمّم٤مًمح اًمٕمٌد ىم٤مل يمام وم٠مىمقل ،سمٕمدك

  .شأقم٘م٤مهبؿ قمغم ُمرشمديـ يزاًمقا مل إهنؿ :ومٞم٘م٤مل :ىم٤مل [118-117]اعم٤مئدة:﴾احلٙمٞمؿ﴿
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 (2).اًمٕمرق ويٚمجٛمٝمؿ (1)،اًمِمٛمس ُمٜمٝمؿ شمدٟمق

                                                        
 .إىمٚمػ وهق ،إهمرل مجع اًمٖمرل :(3/362) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم اجلزري إصمػم اسمـ ىم٤مل شًٓ همر» :وُمٕمٜمك

  .قٟملمخمت همػم :أي اهـ  .اًم٘مٚمٗم٦م :واًمٖمرًم٦م

 ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل إؾمقد سمـ اعم٘مداد طمدصمٜمل ،قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمؿ ـمريؼ ُمـ (2864) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (1)

 شمٙمقن طمتك اخلٚمؼ ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمِمٛمس شمدٟمك» :ي٘مقل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل

 اعمٞمؾ أم ،إرض أُم٤ًموم٦م ،سم٤معمٞمؾ يٕمٜمل ُم٤م أدري ُم٤م ومقاهلل :قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمؿ ىم٤مل شُمٞمؾ يمٛم٘مدار ُمٜمٝمؿ

 إمم يٙمقن ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ،اًمٕمرق ذم أقمامهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ومٞمٙمقن» :ىم٤مل ؟اًمٕملم سمف شمٙمتحؾ اًمذي

 شإجل٤مُم٤م اًمٕمرق يٚمجٛمف ُمـ وُمٜمٝمؿ ،طم٘مقيف إمم يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ريمٌتٞمف إمم يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يمٕمٌٞمف

  .ومٞمف إمم سمٞمده وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل وأؿم٤مر :ىم٤مل

  اهلل صغم اًمٜمٌل أن قمٜمف: اهلل ريض هريرة أيب قمـ (2863) وُمًٚمؿ (6532) سمرىمؿ خ٤مرياًمٌ رواه (2)

 ،٤مذراقمً  ؾمٌٕملم إرض ُمـ قمرىمٝمؿ يذه٥م طمتك اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس يٕمرق» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف

  .شآذاهنؿ يٌٚمغ طمتك ويٚمجٛمٝمؿ

 اًمٜمٌل أن :اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ (2862) وُمًٚمؿ (4938) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ورواه

 رؿمحف ذم أطمدهؿ يٖمٞم٥م طمتك اًمٕم٤معملم ًمرب اًمٜم٤مس ي٘مقم يقم» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم

  .شأذٟمٞمف أٟمّم٤مف إمم
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 [وافؾقح لسوبوا ادقزان ]دمؾصؾ

 يمام ،واًمًٞمئ٤مت احلًٜم٤مت ُمـ اًمٕم٤ٌمد أقمامل ومٞمٝم٤م ومٞمقزن ،اعمقازيـ وشمٜمّم٥م

ـْ ﴿ يقزن أن اهلل يِم٤مء ًْ  َؾَؿ ـْ  .ْػؾُِحقنَ ادُ  ُهؿُ  َؾُلْوَفئَِؽ  َمَقاِزيـُفُ  َثُؼَؾ ًْ  َوَم  َخػَّ

ـَ  َؾُلْوَفئَِؽ  َمَقاِزيـُفُ  وا افَِّذي -102:]اعم١مُمٜمقن﴾َخوفُِدونَ  َجَفـَّؿَ  دِم  َأكُػَسُفؿْ  َخِِسُ

103]. 

 ومآظمذ ،إقمامل صح٤مئػ وهل ،اًمدواويـ وشمٜمنم .وًم٤ًمن يمٗمت٤من ًمف واعمٞمزان 

 وخيٚمق ،اخلٚمؼ اهلل وحي٤مؾم٥م ،فمٝمره وراء وُمـ ،سمِمامًمف يمت٤مسمف وآظمذ ،سمٞمٛمٞمٜمف يمت٤مسمف

 .واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ورد يمام سمذٟمقسمف ومٞم٘مرره ،اعم١مُمـ سمٕمٌده

 ٓ وم٢مٟمف ،وؾمٞمئ٤مشمف ٜم٤مشمفطمً شمقزن ُمـ ٦م٤مؾمٌحم حي٤مؾمٌقن ومال اًمٙمٗم٤مر وأُم٤م 

 وخيؼمون ،هب٤م وي٘مررون ،قمٚمٞمٝم٤م ومٞمقىمٗمقن ومتحَم أقمامهلؿ شمٕمد وًمٙمـ ،هلؿ طم٤ًمب

 .هب٤م

 ،واحل٤ًمب ،اًم٘مٞم٤مُم٦م أذاط ُمـ ،وأظمرة إومم اًمدار شمتْمٛمٜمف ُم٤م وأصٜم٤مف 

 .طمؼ :واًمٜم٤مر ،واجلٜم٦م ،واًمٕم٘م٤مب ،واًمثقاب ،واًمٙمت٤مب

 ،إظمرى يٜمٗمخ صمؿ ،اخلٚمؼ ومٞمٛمقت ،إهاومٞمؾ ومٞمف يٜمٗمخ ،طمؼ اًمّمقر ويمذًمؽ 

 .اًم٘مْم٤مء وومّمؾ ،احل٤ًمب إمم إضمداث ُمـ ومٞم٘مقُمقن

 اعم٘م٤مدير ُمـ ومٞمف ؾمٌؼ عم٤م اًمٕم٤ٌمد أقمامل ُمٜمف شمًتٜمًخ اعمحٗمقظ واًمٚمقح 

 ذًمؽ وشمٗم٤مصٞمؾ ،اًمذيمر ذم طمّم٤مهأو رء يمؾ سمف اهلل يمت٥م ،طمؼ واًم٘مٚمؿ ،واًم٘مْم٤مء

 ؾمٞمد قمـ صمقرواعم٠م ،اعمٓمٝمرة واًمًٜم٦م ،اًمًامء ُمـ اعمٜمزل اًمٕمزيز اًمٙمت٤مب ذم ُمذيمقر
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 قمٜمف اعم٠مصمقر واحلدي٨م ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد قمـ اعمقروث اًمٕمٚمؿ وذم إٟمٌٞم٤مء

 .وضمده اسمتٖم٤مه ومٛمـ ،ويٙمٗمل يِمٗمل ُم٤م ذًمؽ ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم

 اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ؾمٕمٞمدأسمق روى يمام ،سمحذومٞم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سمف يقشمك واعمقت 

 ،اجلـي أهؾ يو :مـود ؾقـودى مؾح،أ ـبش ـفقئي بودقت يقتك» :ىم٤مل أٟمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 ؿد ـؾفؿ .ادقت هذا :ؾقؼقفقن ؟هذا تعرؾقن هؾ :ؾقؼقل ،ويـظرون (1)ؾقؼئبقن

 وٓ خؾقد افـور أهؾ ويو ،مقت وٓ خؾقد اجلـي أهؾ يو :يؼول ثؿ ،ؾقذبح ،راه

ةِ الَ  َيْقمَ  َوَأكِذْرُهؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،مقت  َٓ  َوُهؿْ  ْػَؾيٍ ؽَ  دِم  َوُهؿْ  إَْمرُ  ُؿِضَ  إِذْ  ِْسَ

 . (2) [39ُمريؿ:]﴾ُيْمِمـُقنَ 

 

                        
 رأؾمف راومع ويمؾ ،إًمٞمف ًمٞمٜمٔمروا رؤوؾمٝمؿ يرومٕمقن أي :(2/455) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل (1)

 اهـ .ُمنمئ٥م

  .قمٜمف اهلل ريض ؾمٕمٞمد أيب قمـ (2849) وُمًٚمؿ (4730) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)
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 وافـور[ واجلـي وافكاط القض ]دمصؾؾ

 أؿمد ُم٤مؤه ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ًمٚمٜمٌل اعمقرود احلقض اًم٘مٞم٤مُم٦م قمرص٦م وذم

 ،ؿمٝمر وـمقًمف ،اًمًامء ٟمجقم قمدد أٟمٞمتف ،اًمٕمًؾ ُمـ وأطمغم ،اًمٚمٌـ ُمـ ٤مسمٞم٤مًو 

 .اأسمدً  دهسمٕم ئمٛم٠م ٓ ذسم٦م ُمٜمف ينمب ُمـ ،ؿمٝمر وقمروف

 ،اًمٗمج٤مر قمٜمف ويٜمزل ،إسمرار جيقزه ،ضمٝمٜمؿ ُمتـ قمغم ُمٜمّمقب واًمٍماط 

 ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ،أقمامًمف ىمدر قمغم قمٚمٞمف اًمٜم٤مس يٛمر   ،واًمٜم٤مر اجلٜم٦م سملم اًمذي اجلن وهق

 ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يم٤مًمريح يٛمر ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يم٤مًمؼمق يٛمر ُمـ وُمٜمٝمؿ ،اًمٌٍم يمٚمٛمح يٛمر

 يٛمٌم ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يٕمدو ُمـ ؿوُمٜمٝم ،اإلسمؾ يمريم٤مب يٛمر ُمـ وُمٜمٝمؿ ،يم٤مًمٗمرس يٛمر

 .ضمٝمٜمؿ ذم ويٚم٘مك ،وخيٓمػ يزطمػ ُمـ وُمٜمٝمؿ ،٤مؿمٞمئً 

 دظمؾ اًمٍماط قمغم ُمر ومٛمـ ،سم٠مقمامهلؿ اًمٜم٤مس خيٓمػ ،يمالًمٞم٥م قمٚمٞمف واجلن 

 ،سمٕمض ُمـ سمٕمْمٝمؿ ومٞم٘متص ،واًمٜم٤مر اجلٜم٦م سملم ىمٜمٓمرة قمغم وىمٗمقا قمؼموا وإذا ،اجلٜم٦م

 .اجلٜم٦م دظمقل ذم هلؿ أذن وٟم٘مقا هذسمقا وم٢مذا

 يدظمؾ ُمـ أولو ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد اجلٜم٦م سم٤مب ٗمتحيًت ُمـ وأول 

 .وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم أُمتف اجلٜم٦م

 طمؼ ذم شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ،أهٚمٝمام يٗمٜمك وٓ ،سم٤مىمٞمت٤من ،اًمٞمقم خمٚمقىمت٤من واًمٜم٤مر واجلٜم٦م 

ـَ ﴿ :اًمٗمري٘ملم  .[23:اجلـ]﴾َأَبًدا ؾِقَفو َخوفِِدي

 ،ُمٙم٤مهنام سمتٕمٞملم حيٍم ومل ،إرض ذم وضمٝمٜمؿ ،اًمًامء ذم اجلٜم٦م أن وإصح 

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء طمٞم٨م سمؾ
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 ،خمٚمدون ومٞمٝم٤م اجلٜم٦م وأهؾ ،ٕقمدائف قم٘م٤مسمف واًمٜم٤مر ،أوًمٞم٤مئف دار واجلٜم٦م 

ُ  َٓ ﴿ :ضمٝمٜمؿ قمذاب ذم واعمجرُمقن  ﴾ُمْبؾُِسقنَ  ؾِقفِ  َوُهؿْ  َظـُْفؿْ  ُيَػسَّ

 .[75:]اًمزظمرف

 وضمؾ قمز اهلل ظمٚم٘مٝمام ،ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمٜم٤مر وظمٚم٘م٧م ،ومٞمٝم٤م وُم٤م اجلٜم٦م ظمٚم٘م٧م وىمد 

 .اأسمدً  يٗمٜمٞم٤من وٓ ،هلام وظمٚمؼ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمٌؾ

ؾه ﴿ :وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل ،زٟمديؼ أو ُمٌتدع اطمت٩م وم٢من  ءٍ  ـُ  إَِّٓ  َهوفٌِؽ  َرْ

 مم٤م رء يمؾ :ًمف ىمٞمؾ .اًم٘مرآن ُمتِم٤مسمف ُمـ هذا ٟمحق أو ،[88:﴾]اًم٘مّمصَوْجَففُ 

 ،واهلالك ٗمٜم٤مءًمٚم ٓ ًمٚمٌ٘م٤مء ت٤م٘مَ ٚمِ ظُم  واًمٜم٤مر واجلٜم٦م ،ه٤مًمؽ واهلالك اًمٗمٜم٤مء قمٚمٞمف يمت٥م

ُ  ٓ اًمٕملم واحلقر ،اًمدٟمٞم٤م ُمـ ٓ أظمرة ُمـ ومه٤م  قمٜمد وٓ ،اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم قمٜمد ـَ تْ مَت

 قمٚمٞمٝمـ يٙمت٥م ومل ،ًمٚمٗمٜم٤مء ٓو ،ًمٚمٌ٘م٤مء ظمٚم٘مٝمـ شمٕم٤ممم اهلل ٕن :اأسمدً  وٓ ،اًمٜمٗمخ٦م

 .اًمًٌٞمؾ ؾمقاء قمـ وؾ ،ُمٌتدع ومٝمق هذا ظمالف ىم٤مل ومٛمـ ،اعمقت
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 افؼقومي[ يقم افعودغ ربف ادممـغ رؤيي ]دمؾصؾ

 يمام ،سم٠مسمّم٤مرهؿ ٤مقمٞم٤مٟمً  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف يروٟمف اعم١مُمٜملم سم٠من وي١مُمـ

 ٓ ،اًمٌدر ًمٞمٚم٦م اًم٘مٛمر يرون ويمام ،ؾمح٤مب دوهن٤م ًمٞمس ،اصحقً  اًمِمٛمس يرون

 سمٕمد يروٟمف صمؿ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م قمرص٤مت ذم وهؿ ؾمٌح٤مٟمف يروٟمف (1)،رؤيتف ذم يْم٤مُمقن

 .ومقىمٝمؿ ُمـ هلؿ ويتجغم ،رُمٝمؿومٞمٙم ؾمٌح٤مٟمف اهلل يِم٤مء يمام ،اجلٜم٦م دظمقل

الَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اًمٙم٤مومرون يراه وٓ  ُؿْ  ـَ ـْ  إَِّنَّ ِؿْ  َظ  ﴾دََْحُجقُبقنَ  َيْقَمئِذٍ  َرهبِّ

 .[15:]اعمٓمٗمٗملم

ةٌ  َيْقَمئِذٍ  ُوُجقهٌ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  و إَِػ  .َكوَِضَ َ  .[2223:﴾]اًم٘مٞم٤مُم٦مَكوطَِرةٌ  َرهبِّ

 .[35:]اعمٓمٗمٗملم﴾ونَ َيـُظرُ  إََرائِِؽ  َظَذ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل 

ـَ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل  ِذي  .[26:]يقٟمس﴾َوِزَيوَدةٌ  ْسـَكالُ  َأْحَسـُقا فِؾَّ

ؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل   .[35:﴾]قَمِزيٌد  َوَفَدْيـَو ؾِقَفو َيَشوُءونَ  َمو ََلُ

ًٌ  اًم٘مرآن شمدسمر ُمـ ،يمثػم اهلل يمت٤مب ذم اًم٤ٌمب وهذا  ًمف شمٌلم ُمٜمف اهلدى ٤مـم٤مًم

 .احلؼ ـمريؼ

 ًمٚمجٌؾ دمغم شمٕم٤ممم وأٟمف ،اًمدٟمٞم٤م ذم اًمرؤي٦م اهلل ؾم٠مل اًمًالم قمٚمٞمف ُمقؾمك وإن 

 .أظمرة ذم يراه سمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم يراه ٓ أٟمف سمذًمؽ وم٠مقمٚمٛمف ،٤مديمً  ومجٕمٚمف

                        
 دون سمٕمْمٙمؿ ومػماه ،رؤيتف ذم وٞمؿ يٜم٤مًمٙمؿ ٓ :(3/101) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل شُيْم٤مُُمقن» :ُمٕمٜمك (1)

 اهـ .اًمٔمٚمؿ :واًمْمٞمؿ .سمٕمض

 سمٕمْمؿ يٜمْمؿ ٓ :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل .اًمنمح ذم اهلل ؿم٤مء إن ؾمؽماه يمام شقنشمْم٤مُم  » :سم٤مًمتِمديد روي وىمد

 اهـ .ٜمٔمراًم وىم٧م وشمزدمحقن ،سمٕمض إمم
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 واشمّم٤مل ،وُم٘م٤مسمٚم٦م ضمٝم٦م ٟمٗمل ُمـ شاًمرؤي٦م ُم٠ًمًم٦م» ذم اًمٙمالم هؾأ ذيمر وُم٤م

 ومل ،اًمِم٤مرع ُمـ ٟمص يمٚمف ذًمؽ ذم ومٚمٞمس .هبذا يتّمؾ وُم٤م ،وسمٕمد وىمرب ،ؿمٕم٤مع

 ذم اعمتخٌٓمقن اعمتٙمٚمٛمقن أطمدصمف وإٟمام ،وأئٛمتٝم٤م إُم٦م ؾمٚمػ ُمـ أطمد سمف يتٗمقه

 سمٕم٘مٚمف ومٞمف ظم٤مض وُمـ ،واشمٌع أطمًـ وم٘مد (1)همره قمغم ـمقاه ومٛمـ ،اًمٗمالؾمٗم٦م سمراهلم

 .واسمتدع أسمٕمد وم٘مد ،اًمٜم٤مىمص

 ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمرئل وهق :(2)اًمدهٚمقي اهلل وزم اًمِمٞمخ ىم٤مل

  :ًمقضمٝملم

 ،قم٘مالً  سمف اًمتّمديؼ ُمـ أيمثر ،٤مسمٚمٞمٖمً  ٤مشم٤مُمً  ٤ماٟمٙمِم٤مومً  ؿقمٚمٞمٝم يٜمٙمِمػ أن :أطمدمه٤م

 وهذا .وؿمٙمؾ وًمقن وضمٝم٦م وُم٘م٤مسمٚم٦م ُمقازٟم٦م همػم ُمـ أٟمف إٓ ،سم٤مًمٌٍم اًمرؤي٦م ومٙم٠مٟمف

 أو اعمٕمٜمك هبذا اًمرؤي٦م شم٠مويٚمٝمؿ ذم ظمٓمئقهؿ وإٟمام ،طمؼ وهق اعمٕمتزًم٦م سمف ىم٤مل اًمقضمف

 .اعمٕمٜمك هذا ذم اًمرؤي٦م طمٍمهؿ

 وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سمف أظمؼم ُم٤م ،ثػمةيم سمّمقر هلؿ يتٛمثؾ أن :وصم٤مٟمٞمٝمام

 اًمدٟمٞم٤م ذم يرون ُم٤م هٜم٤مًمؽ ومػمون (3)شصقرة أحسـ دم ريب رأيً» :ىم٤مل طمٞم٨م

 .٤مُمٜم٤مُمً 

                        
 اهـ .أوًمف :رء يمؾ وهمرة :(3/354) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل .أُمره أول قمغم :أي (1)

 ،وم٘مٞمف ،اهلل ومم ؿم٤مه اعمٚم٘م٥م أسمققمٌداًمٕمزيز ،اهلٜمدي اًمدهٚمقي اًمٗم٤مروىمل قمٌداًمرطمٞمؿ سمـ أمحد هق (2)

 ًمٚمزريمكم شإقمالم» ذم شمرمجتف (1176ؾمٜم٦م) (وشمقذم 1110)ؾمٜم٦م وًمد اعمحدصملم ُمـ طمٜمٗمل

 اًمدهٚمقي يمالم يٜم٘مؾ أن واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قم٘مٞمدة ىمرر أن سمٕمد سم٤معم١مًمػ حيًـ يم٤من وُم٤م (1/149)

 ذم قمٚمٞمف واًمرد ،اًمٌدع أهؾ ًم٘مقل واٟمتّم٤مر ،ًمألدًم٦م ورد ،اًمًٜم٦م أهؾ ًم٘مقل فم٤مهرة ُمٜم٤مىمْم٦م ومٞمف اًمذي

  .اهلل ؿم٤مء إن اًمنمح

 صح٤مسمًٞم٤م: قمنم ؾمت٦م قمـ ضم٤مء ،وىمد صحٞمح(3)

  :٘م٤منيـمر وًمف ،اَم قمٜمٝم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م -1
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 أيب واسمـ ،(1167) شاًمًٜم٦م» ذم قمٌداهلل ووًمده ،(290و1/285) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه :إومم

-897) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(440) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ

 اجلقزي اسمـو ،(1033) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(2/677) اًمٙم٤مُمؾ ذم قمدي واسمـ ،(899

 (1518) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ ىمت٤مدة قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ

  .شوشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ريب رأي٧م» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم

 ذم خيٓمك إٟمف شاًمتٛمٞمٞمز» ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم وىم٤مل سمآظمرة، شمٖمػم ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد أن إٓ صم٘م٤مت، ورضم٤مًمف

 (.2/508) رضم٥م ٓسمـ شاًمؽمُمذي قمٚمؾ ذح» ذم يمام يمثػًما. ىمت٤مدة طمدي٨م

 ذم وقمٌداًمرزاق ،(681) سمرىمؿ شاعمٜمتخ٥م» ذم محٞمد سمـ وقمٌد ،(1/368) أمحد رواه :اًمث٤مٟمٞم٦م

 واسمـ ،(91) سمرىمؿ شخمٚمقق اًم٘مرآن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد» ذم اًمٜمج٤مد واسمـ ،(2/169) شاًمتٗمًػم»

 شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،(3233) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(14) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي

 (320) سمرىمؿ

 اًمٜمٌل قمـ اَم قمٜمٝم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ أيقب قمـ ُمٕمٛمر قمـ قمٌداًمرزاق ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره ..ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم

 شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام ،ُمرؾمٚم٦م قم٤ٌمس اسمـ قمـ روايتف اجلرُمل زيد سمـ قمٌداهلل :وهق ،وأسمقىمالسم٦م

  .شاإلص٤مسم٦م»و

 سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(76) سمرىمؿ اًمٜمج٤مد واسمـ ،(469) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه ًمٙمـ

 (268) سمرىمؿ اعمقصكم وأسمقيٕمغم ،(3234)

  .ومذيمره ..قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٚمجالج سمـ ظم٤مًمد قمـ ىمالسم٦م أيب قمـ ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ

  .شالسم٦ميم أيب» إمم شأسمقىمالسم٦م» قم٤مصؿ أيب اسمـ قمٜمد وشمّمحػ

 أيب قمـ أيقب قمـ ومرواه (1040) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم أضمري قمٜمد ُمٜمّمقر سمـ قم٤ٌمد ىمت٤مدة شم٤مسمع وىمد

  .ومذيمره ..طمدصمف قم٤ٌمس اسمـ أن :اًمٚمجالج سمـ ظم٤مًمد قمـ ىمالسم٦م

 ورواه ،اًمٚمجالج سمـ ظم٤مًمد سم٢مؾم٘م٤مط ُمٕمٛمر ومرواه ،اًمقضمٝملم قمـ أيقب قمـ روى أٟمف هذا ُمـ ومٞمتحّمؾ

  .شمفسم٢مصم٤ٌم ُمٜمّمقر سمـ قم٤ٌمد

 شإذاف حتٗم٦م» ذم ويمذا ،(4/272) شاإلص٤مسم٦م» ذم يمام ،ومٞمف أظمٓم٠م ىمت٤مدة إن أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل ىمد ًمٙمـ

(4/383).  

 ،ىمٞمؾ ومٞمام قم٤ٌمس اسمـ قمـ روى :ظم٤مًمد شمرمج٦م ذم (3/105) شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل

 اهـ .احليُمل قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ واعمحٗمقظ
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 طمًـ طمدي٨م هذا : ...اًمٚمجالج سمـ ظم٤مًمد ىمالسم٦م أيب قمـ ت٤مدةىم طمدي٨م ذيمر سمٕمد اًمؽمُمذي وىم٤مل

  .اًمقضمف هذا ُمـ همري٥م

 قمٌداًمرمحـ رواي٦م ُمـ أهن٤م اًمٓمريؼ هذه ذم ورضمح (1/20) ٓسمٜمف شاًمٕمٚمؾ» ذم يمام أسمقطم٤مشمؿ أقمٚمف وىمد

 ُمٕمٚم٦م. وأظمرى وٕمٞمٗم٦م، قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ـمري٘مل ُمـ وم٤مٕومم اًل.ُمرؾم قم٤مئش سمـ

  قمٜمف: اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ -2

 واًمؽمُمذي ،(74) سمرىمؿ شخمٚمقق اًم٘مرآن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد» ذم اًمٜمج٤مد واسمـ ،(5/243) أمحد رواه

 ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،خمتًٍما (896-2/895) شاًمٙمٌػم اًمٕمٚمؾ» ذم رواهو ،(3235) سمرىمؿ اًمًٜمـ ذم

 واًمٓمؼماين ،(232و 230و 221) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(542-1/540) شاًمتقطمٞمد»

 شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(13) سمرىمؿ شاًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(216/رىمؿ20) شاًمٙمٌػم» ذم

(6/2344) 

ـِ  حَيَْٞمك ـمريؼ ُمـ صَمٜم٤َم ،يَمثػِمٍ  َأيِب  اسْم ـُ  َزْيدٌ  طَمد  مٍ  اسْم ـْ  ،ؾَمال  مٍ  َأيِب  قَم ـْ  ؾَمال  ٌْدِ  قَم ـِ قَم مْحَ ـِ  اًمر   قَم٤مِئشٍ  سْم

ُِمل   ـْ  طمدصمف أٟمف :احَلْيَ ـِ  َُم٤مًمِِؽ  قَم ـْ  اًمًٙمًٙمل رَ خَي٤َمُمِ  سْم ـِ  ُُمَٕم٤مذِ  قَم ٌَؾٍ  سْم ٌََس  :ىَم٤مَل  ضَم  َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمٜم٤َم اطْمَت

ـْ  هَمَداةٍ  َذاَت  وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهللِ ٌِْح  َصاَلةِ  قَم اَءى يمِْدَٟم٤م طَمت ك ،اًمّم  ْٛمسِ  ىَمْرنَ  َٟمؽَمَ  ،اًمِم 

يًٕم٤م وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهللِ َرؾُمقُل  وَمَخَرَج  اَلةِ  َب وَمُثقِّ  َهِ زَ  َوَصغم   ،سم٤ِمًمّم  ق   ،َصاَلشمِفِ  ذِم  َودَمَ

ُٙمؿْ  قَمغَم  َأْٟمُتؿْ  يَماَم » :ىَم٤مَل  ؾَمٚم ؿَ  وَمَٚمام   ٌََؾ  صُمؿ   شَُمَّم٤مومِّ صُمُٙمؿْ  إيِنِّ » :وَمَ٘م٤مَل  ،إًَِمْٞمٜم٤َم َأىْم ٜمِل َُم٤م ؾَم٠ُمطَمدِّ ًَ ٌَ  قَمٜمُْٙمؿْ  طَم

ـْ  ىُمْٛم٧ُم  إيِنِّ  ،اًمَٖمَداةَ  ْٞمؾِ  ُِم ْٞم٧ُم  اًمٚم  ٧ُم  ،زِم  رَ ىُمدِّ  َُم٤م وَمَّمٚم  ًْ  قَمز   سمَِريبِّ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا ،اؾْمَتْٞمَ٘مْٔم٧ُم  طَمت ك َصاَليِت  ذِم  وَمٜمََٕم

ـِ  ذِم  َوضَمؾ   ًَ دُ  َي٤م :وَمَ٘م٤مَل  ،ُصقَرةٍ  َأطْم َتِّمؿُ  ومِٞمؿَ  َأشَمْدِري حُمَٛم   !َربِّ  َي٤م ،َأْدِري َٓ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟إقَْمغَم  اعَمأَلُ  خَيْ

دُ  َي٤م :ىَم٤مَل  َتِّمؿُ  ومِٞمؿَ  ،حُمَٛم  فُ  َوَوعَ  وَمَرَأْيُتفُ  !َربِّ  ،َأْدِري َٓ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟إقَْمغَم  أَلُ اعمَ  خَيْ  طَمت ك يَمتَِٗمل   سَملْمَ  يَمٗم 

  يُمؾ   زِم  وَمَتَجغم   ،َصْدِري سَملْمَ  َأَٟم٤مُِمٚمِفِ  سَمْردَ  َوضَمْدُت 
ٍ
ء دُ  َي٤م :وَمَ٘م٤مَل  .َوقَمَروْم٧ُم  ،َرْ َتِّمؿُ  ومِٞمؿَ  ،حُمَٛم   اعَمأَلُ  خَيْ

٤مَراِت  ذِم  :ىُمْٚم٧ُم  ؟إقَْمغَم  ٤مَراُت  َوَُم٤م :ىَم٤مَل  .اًمَٙمٗم   ذِم  َوضُمُٚمقٌس  ،اجلُُٛمَٕم٤مِت  إمَِم  إىَْمَدامِ  َٟمْ٘مُؾ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟اًمَٙمٗم 

٤مضِمدِ  ًَ اَلةِ  سَمْٕمدَ  اعَم ٤ٌَمغُ  ،اًمّم    َوإؾِْم
ِ
َرضَم٤مُت  َوَُم٤م :ىَم٤مَل  .اًمَٙمِرهَي٤مِت  قِمٜمْدَ  اًمُقُوقء َٕم٤ممِ  إـِْمَٕم٤ممُ  :ىُمْٚم٧ُم  ؟اًمد   ،اًمٓم 

اَلةُ َوا ،اًمَٙماَلمِ  َوًملِمُ  اِت  ومِْٕمَؾ  َأؾْم٠َمًُمَؽ  إِينِّ  م   اهلل :ىُمْٚم٧ُم  ؟ؾَمْؾ  :ىَم٤مَل  .ٟمَِٞم٤ممٌ  َواًمٜم ٤مُس  ًمّم   َوشَمْركَ  ،اخَلػْمَ

٤ميملِمِ  َوطُم٥م   ،اعُمٜمَْٙمَراِت  ًَ ٜمِل ىَمْقمٍ  ذِم  ومِْتٜم٦َمً  َأَرْدَت  َوإَِذا ،َوشَمْرمَحَٜمِل ،زِم  شَمْٖمِٗمرَ  َوَأنْ  ،اعَم  ،َُمْٗمُتقنٍ  هَمػْمَ  وَمَتَقوم 

ٌ َؽ  ًُمَؽ َوَأؾْم٠مَ  ـْ  َوطُم٥م   ،طُم ٌ َؽ  َُم
سُمٜمِل قَمَٛمؾٍ  َوطُم٥م   ،حُيِ ٌَِّؽ  إمَِم  ُيَ٘مرِّ  قمٚمٞمف  اهلل صغم اهللِ َرؾُمقُل  َوىَم٤مَل  .شطُم

٤َم» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم   .شَوشَمَٕمٚم ُٛمقَه٤م ،وَم٤مْدُرؾُمقَه٤م ،طَمؼ   إهِن 

 .(6/2344) قمدي ٓسمـ واًمٙم٤مُمؾ ،(4/383) شإذاف حتٗم٦م» ذم يمام أمحد اًمٓمريؼ هذه وصحح

  .احلدي٨م قم٘م٥م اًمؽمُمذي ذيمره يمام واًمٌخ٤مري

 ُمـ احلدي٨م ضمٕمؾ طمتك اًمّمح٤مسم٦م ذم قُمد   احليُمل وهق ،قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ ظمال صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

  .ظمٓم٠م وهق ؾمٞم٠ميت يمام طمديثف
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 ًمف شمّمح وٓ :(2/32) شاًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومٞمٝمؿ اعمختٚمػ ُمٕمروم٦م إمم اإلٟم٤مسم٦م» ذم ُمٖمٚمٓم٤مي وىم٤مل

 ،(186-6/185) شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» راضمع .طم٤مل جمٝمقل هقو ،اًمّمقاب وهق اهـ .صح٦ٌم

  .(273-4/270) شسم٦ماإلص٤م»و

 اًمٜمج٤مد واسمـ ،(1/521) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(1/545) شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه

 (228) شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(75) سمرىمؿ

 سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ٛمدحم قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ أسمٞمف قمـ اًم٘مرر ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ

  .ومذيمره ...ُمٕم٤مذ قمـ أسمٞمف قمـ ًمٞمغم أيب

  .شأسمٞمف قمـ» وٓ شحمٛمد» ظمزيٛم٦م اسمـ يذيمر ومل

 اهـ .ُمٕم٤مذ ُمـ ًمٞمغم أيب اسمـ وٓ ،أسمٞمف ُمـ حمٛمد يًٛمع مل :(13/66) شاعمٝمرة إحت٤مف» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 ،جمٝمقٓن هوأسمق ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ وحمٛمد ،وٕمٞمػ ًمٞمغم أيب سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ وحمٛمد :ىمٚم٧م

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،ضمًدا وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل أسمقؿمٞم٦ٌم إؾمح٤مق سمـ وقمٌداًمرمحـ

 سمـ احلج٤مج قمـ اًمقاؾمٓمل ص٤مًمح سمـ حمؿ ـمريؼ ُمـ (227) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم اًمدارىمٓمٜمل ورواه

  .ومذيمره ..ُمٕم٤مذ قمـ ًمٞمغم أيب سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ قمتٞم٦ٌم سمـ احلٙمـ قمـ ديٜم٤مر

  .احل٤مومظ يمالم شم٘مدم يمام ،ٕم٤مذُم ُمـ يًٛمع مل ًمٞمغم أيب واسمـ

  .صدوق :اًمقاؾمٓمل وهق ،ديٜم٤مر سمـ واحلج٤مج

 اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،(1/117) شاًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري شمرمجف اًمقاؾمٓمل ص٤مًمح سمـ وحمٛمد

 اًمرواة ُمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمر اًل،شمٕمدي وٓ ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمروا ومل وهمػممه٤م (7/288) شواًمتٕمديؾ

  .طم٤مل جمٝمقل ومٝمق راويلم قمٜمف

  .وٕمٞمػ ُمٕم٤مذ ومحدي٨م

 وأٟمس قم٤مئش سمـ وقمٌداًمرمحـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م (57-6/54) شاًمٕمٚمؾ» ذم اًمدارىمٓمٜمل اإلُم٤مم ذيمر وىمد

 يذيمره٤م مل ،آظمريـ صح٤مسم٦م قمـ احلدي٨م ضم٤مء وىمد ،سم٤مٓوٓمراب قمٚمٞمٝم٤م وطمٙمؿ ،قم٤ٌمس واسمـ

  اهلل. رمحف اًمدارىمٓمٜمل

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ؾمؽماه يمام شاًمرؤي٦م» يمت٤مب ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمر ٟمٗمًف وهق

  :قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ طمدي٨م -3

 شواعمث٤مين أطم٤مد» وذم ،(467) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(2195) سمرىمؿ اًمدارُمل رواه

-55ص) شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم خمتٍم» ذم واعمروزي ،(81و 80و 77) سمرىمؿ اًمٜمج٤مد واسمـ ،(2585) سمرىمؿ

 اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(1041) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(56

 ذح» ذم واًمٌٖمقي (،75) سمرىمؿ شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم ُمٜمده واسمـ ،(902و 901) سمرىمؿ شواجلامقم٦م
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 واسمـ ،(318) سمرىمؿ شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،(4/69) شاًمتٗمًػم» وذم ،(36-4/35) شاًمًٜم٦م

 (240-233) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(11) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي

ـْ  ضَم٤مسمِرٍ  سمـ يزيد سمـ قمٌداًمرمحـ ـمريؼ ُمـ ـِ  ظَم٤مًمِدِ  قَم صَمفُ  َأنْ  َُمْٙمُحقٌل  َوؾَم٠َمًَمفُ  ،اًمٚم ْجاَلِج  سْم دِّ  :ىَم٤مَل  ،حُيَ

ـِ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  مْحَ ٌَْداًمر  ـَ  قَم  :َيُ٘مقُل  وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  :َيُ٘مقُل  قَم٤مئِشٍ  سْم

ـِ  ذِم  َريبِّ  َرَأْي٧ُم » ًَ َتِّمؿُ  ومِٞمؿَ  :ىَم٤مَل  ،ُصقَرةٍ  َأطْم  وَمَقَوعَ  :ىَم٤مَل  .َربِّ  َي٤م َأقْمَٚمؿُ  َأْٟم٧َم  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ؟إقَْمغَم  اعَمأَلُ  خَيْ

فُ  َٛمَقاِت  ذِم  َُم٤م وَمَٕمٚمِْٛم٧ُم  ،صَمْدَيل   سَملْمَ  سَمْرَدَه٤م وَمَقضَمْدُت  يَمتَِٗمل   سَملْمَ  يَمٗم   ً  ُٟمِري َويَمَذًمَِؽ ﴿ :َوشَماَل  شَوإَْرضِ  اًم

َٛمَقاِت  َُمَٚمُٙمقَت  إسِْمَراِهٞمؿَ   ً ـْ  َوًمَِٞمُٙمقنَ  َوإَْرضِ  اًم   .[57: ]إٟمٕم٤مم﴾اعُمقىِمٜملِمَ  ُِم

 شوؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل» :اخلؼم هذا ذم ىمقًمف :قم٘مٌف ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل

 وإٟمام ،اًم٘مّم٦م ذهه وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل ُمـ يًٛمع مل قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ ٕن :وهؿ

 ُمـ ؾمٛمٕمف أيًْم٤م أطمًٌف وٓ وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمؾ قمـ رواه

 سمـ ُم٤مًمؽ قمـ احليُمل قمٌداًمرمحـ قمـ ؾمالم سمـ زيد قمـ رواه يمثػم أيب سمـ حيٞمك ٕن :اًمّمح٤ميب

 ح٤مبأص ُمـ رضمؾ قمـ قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ اًمٚمجالج قمـ ضم٤مسمر سمـ يزيد وىم٤مل ،ُمٕم٤مذ قمـ خي٤مُمر

 اهـ وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل

  .(273-4/270) شاإلص٤مسم٦م» ذم يمام ،صحٌتف ذم خمتٚمػ احليُمل قم٤مئش سمـ وقمٌداًمرمحـ

 أيب واسمـ ُمٙمحقل حيٞمك أيب صمٜم٤م ،صمقسم٤من اسمـ ـمريؼ ُمـ (468) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ وراه

  .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل احليُمل قم٤مئش قمـ زيمري٤م

  .وٕمػ ومٞمف صمقسم٤من سمـ صم٤مسم٧م سمـ قمٌداًمرمحـ :هق ،صمقسم٤من واسمـ

 ،(538-1/537) ظمزيٛم٦م واسمـ ،(5/378و) (4/66) أمحد قمٜمد ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ يزيد ورواه

 (12) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ (،74سمرىمؿ) شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم ُمٜمده واسمـ

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أصح٤مب سمٕمض قمـ قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ ًمٚمجالجا سمـ ظم٤مًمد قمـ

 .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم

 يمالمه٤م أظمقان اًمًٜمد هذا ذم ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ ويزيد إول، اًمًٜمد ذم ضم٤مسمر سمـ يزيد سمـ وقمٌداًمرمحـ

 ذم ّمٚمحشم وٕمٞمٗم٦م وهل قم٤مصؿ، أيب اسمـ قمٜمد هذه ىمٌؾ اًمتل اًمٓمريؼ ذم قمٌداًمرمحـ شمقسمع ًمٙمـ صم٘م٦م،

 قم٤مئش. سمـ قمٌداًمرمحـ طمدي٨م ُمـ احلدي٨م وأن يزيد. سمـ قمٌداًمرمحـ ـمريؼ ومؽمضمح٧م اًمِمقاهد،

 ًمف. ظمزيٛم٦م اسمـ إقمالل وشم٘مدم

 وٕمٞمػ. قم٤مئش سمـ قمٌداًمرمحـ ومحدي٨م

  قمٜمف: اهلل ريض قمجالن سمـ صدي اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م -4

 ،(8117) سمرىمؿ (8/290) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(466) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ ايب اسمـ رواه

 شخمٚمقق اًم٘مرآن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد» ذم اًمٜمج٤مد واسمـ ،(250-248) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل
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 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ أُم٤مُم٦م أيب قمـ ؾم٤مسمط سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ (87) سمرىمؿ

  .ومذيمره وؾمٚمؿ..

 ىم٤مًمف .أُم٤مُم٦م أيب ُمـ يًٛمع ومل ،يرؾمؾ صم٘م٦م ؾم٤مسمط سمـ وقمٌداًمرمحـ .وٕمٞمػ ؾمٚمٞمؿ أيب اسمـ :هق ،وًمٞم٨م

 .(197ص) شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام ُمٕملم اسمـ

 وٕمٞمػ. أُم٤مُم٦م أيب ومحدي٨م

  :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م -5

 قمـ اًمزاهري٦م أيب قمـ ؾمٜم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ـمريؼ ُمـ (2129) سمرىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار رواه

  .ومذيمره ..قمٛمر اسمـ قمـ ُمرة سمـ يمثػم

  .ُمؽموك ؾمٜم٤من سمـ ؾمٕمٞمدو

 ىم٤مل ،احليُمل حمٛمد سمـ ؿمٕمٞم٥م وومٞمف (252) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

  .ٟمجده مل :(252ص) شاًمدارىمٓمٜمل رضم٤مل شمراضمؿ» ذم اهلل رمحف ُم٘مٌؾ ؿمٞمخٜم٤م

  .قمٛمر اسمـ قمـ أسمٞمف قمـ اًمٌٞمٚمامين سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ وحمٛمد

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام.احلدي٨م ُمٜمٙمر قمٌداًمرمحـ سمـ وحمٛمد

 ُتذي٥م» ذم يمام .هق ُمـ إٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد ُمـ يًٛمع ومل ،وٕمٞمػ اًمٌٞمٚمامين قمٌداًمرمحـ وأسمقه

  .شاًمتٝمذي٥م

  .ضمًدا وٕمٞمػ قمٛمر اسمـ ومحدي٨م

  :قمٜمٝمام اهلل ريض ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م -6

 قمـ طمرب سمـ ؾمامك قمـ ـمٝمامن سمـ إسمراهٞمؿ ـقم (465) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 خمتًٍما. سمف ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر

 رىمؿ سمحدي٨م ُمًٚمؿ ًمف اطمت٩م ًمٙمـ سمآظمرة، شمٖمػم وىمد صدوق طمرب سمـ وؾمامك ،طمًـ وهق

 احلدي٨م. هذا ؾمٜمد سمٜمٗمس اهلل رمحف ُمًٚمؿ ذيمره احلدي٨م، ش.. سمٛمٙم٦م طمجًرا ٕقمرف إين» (:2277)

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم طمًـ طمدي٨م ومٝمق قم٤مصؿ، أيب اسمـ قمٜمد

  :قمٜمف اهلل ريض صمقسم٤من طمدي٨م -7

 اًمرد» ذم ُمٜمده واسمـ ،(1/543) شاًمتقطمٞمد» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،(470) شاًمًٜم٦م ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ واهر

 ذم واًمٓمؼماين ،(925) سمرىمؿ (39-4/38) شاًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي (،73) سمرىمؿ شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم

 أيب قمـ حيٞمك أيب قمـ ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م ،ص٤مًمح سمـ قمٌداهلل ـمريؼ ُمـ (1417) سمرىمؿ شاًمدقم٤مء»

 .ومذيمره ..صمقسم٤من قمـ ؾمالم أيب قمـ يزيد

 ىم٤مًمف صمقسم٤من. ُمـ يًٛمع مل ممٓمقر وأسمقؾمالم ،وٕمٞمػ اًمٚمٞم٨م يم٤مشم٥م اعمٍمي :هق ص٤مًمح سمـ وقمٌداهلل

 ش.اًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام وأسمقطم٤مشمؿ، وأمحد ديٜملاعم واسمـ ُمٕملم اسمـ
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  (255) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(83) سمرىمؿ اًمٜمج٤مد اسمـ رواه ُمريؿ أيب اسمـ شم٤مسمٕمف ًمٙمـ

  .سمف ُمٕم٤موي٦م طمدصمٜم٤م ،ُمريؿ أيب اسمـ طمدصمٜم٤م ،إصٌغ سمـ ُمٞمٛمقن ـمريؼ ُمـ

 قمٜمف روى إصٌغ سمـ ومٛمٞمٛمقن ،يث٧ٌم ٓ إًمٞمف اًمًٜمد ًمٙمـ ،صم٘م٦م احلٙمؿ سمـ ؾمٕمٞمد :وهق ُمريؿ أيب واسمـ

  .طم٤مل جمٝمقل ومٝمق .ُيقصمؼ ومل شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره مج٤مقم٦م

  .سمف ُمٕم٤موي٦م قمـ وه٥م اسمـ شم٤مسمٕمف (256) سمرىمؿ شي٦ماًمرؤ» ذم اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد صحٞمح٦م ُمت٤مسمٕم٦م ًمف ًمٙمـ

 سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ ومرواه (2128) سمرىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار قمٜمد ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م وظم٤مًمٗمٝمؿ

 ُمٓمقًٓ. ومذيمره ..صمقسم٤من قمـ أؾمامء أيب قمـ حيٞمك أيب قمـ ص٤مًمح

 طمدي٨م ذم ًمٞمس ُم٤م ومٞمف ٕن صمقسم٤من طمدي٨م قمغم وم٤مىمتٍمٟم٤م وضمقه ُمـ هذا روي :)وىمدفقم٘مٌ اًمٌزار وىم٤مل 

  . قم٤مئش(اهـ سمـ اًمرمحـ قمٌد وٓ قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وٓ ُمٕم٤مذ

 صم٘م٦م ؾمٕمد سمـ واًمٚمٞم٨م .قم٤مسمد طم٤مومظ صم٘م٦م وهق ،وه٥م سمـ قمٌداهلل وهق ،وه٥م اسمـ ـمريؼ هق وم٤مًمث٤مسم٧م

  .شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ،ُمِمٝمقر إُم٤مم وم٘مٞمف صم٧ٌم

  .٦مطمًٜم وهل آٟم٘مٓم٤مع ُمـ ؾم٤معم٦م وهل ،أرضمح ٕٟمف أرضمح اًمٚمٞم٨م ومٓمريؼ

 شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل وإن وأسمقحيٞمك .أوه٤مم ًمف صدوق طمدير اسمـ :هق ص٤مًمح سمـ وُمٕم٤موي٦م

 اسمـ وىم٤مل .اخل٤ٌمئري قم٤مُمر سمـ ؾمٚمٞمؿ هق :وم٘م٤مل اًمٌٖمقي ؾمامه ىمدو اهـ .أقمرومف ٓ أسمقحيٞمك (7/177)

 ؾمٚمٞمؿ. وهق :ُمٜمده

 .صم٘م٦م ،داهللقمٌ :اؾمٛمف وىمٞمؾ ،اًمرطمٌل ُمرصمد سمـ قمٛمرو :هق وأسمقأؾمامء .صم٘م٦م وهق :ىمٚم٧م

 طمًـ. صمقسم٤من ومحدي٨م

  :قمٜمٝم٤م اهلل ريض يمٕم٥م سمـ أيب اُمرأة اًمٓمٗمٞمؾ أم طمدي٨م -8

 واسمـ ،(346/سمرىمؿ25) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(471) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه

 (287-286) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(9) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي

  .ومذيمره ..اًمٓمٗمٞمؾ أم قمـ قم٤مُمر سمـ قمامرة قمـ ثامنقم سمـ ُمروان ـمريؼ ُمـ

 سمدل: شُمقومر» اًمدارىمٓمٜمل: وقمٜمد .إًمخ شُمقىمر ؿم٤مب صقرة ذم» :واًمٓمؼماين اجلقزي اسمـ وقمٜمد

 طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،(501-6/500) شاًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري شمرمجف قم٤مُمر سمـ وقمامرة ش.ُمقىمر»

  اًل.شمٕمدي ومٞمف يذيمروا ومل (5/245) شتاًمث٘م٤م» ذم طم٤ٌمن واسمـ ،(6/376) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم

 اُمرأة اًمٓمٗمٞمؾ أم قمـ يروي :طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل .اًمٓمٗمٞمؾ أم ُمـ قمامرة ؾمامع يٕمرف ٓ :اًمٌخ٤مري وىم٤مل

 قمامرة يًٛمع مل ُمٜمٙمًرا طمديًث٤م شريب رأي٧م» :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ يمٕم٥م سمـ أيب

 اهـ .ُمٍم أهؾ طمدي٨م ُمـ ،سمف ومٞمحت٩م ومٞمف راًمٜم٤مفم يٖمر ٓ ًمٙمل ذيمرشمف وإٟمام ،اًمٓمٗمٞمؾ أم ُمـ
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 وىم٤مل .شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره .وٕمٞمػ :أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مل ،اعمدين أسمققمثامن قمثامن سمـ وُمروان

 ُمتـ وهق :احلدي٨م ذم احل٤مومظ وىم٤مل .؟وضمؾ قمز اهلل قمغم يّمدق طمتك قمثامن سمـ ُمروان ـْ ُمَ  :اًمٜم٤ًمئل

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام .ُمٜمٙمر

  .ضمًدا ُمٜمٙمر اًمٓمٗمٞمؾ أم ومحدي٨م

  قمٜمف: اهلل ريض راومع أيب طمدي٨م -9

 سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل ـمريؼ ُمـ (938/سمرىمؿ1) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه

  .ومذيمره ..راومع أيب قمـ راومع أيب سمـ قمٌٞمداهلل قمـ ضمده قمـ أسمٞمف قمـ احلًلم

 ُمـ أر ومل ،أسمٞمف قمـ احلًلم سمـ هٞمؿإسمرا سمـ قمٌداهلل وومٞمف :(1/237) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 اهـ .شمرمجٝمام

  قمٜمف: اهلل ريض اجلراح سمـ قمٌٞمدة أيب طمدي٨م -10

 (10) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(152و 8/151) شسمٖمداد شم٤مريخ» ذم اخلٓمٞم٥م رواه

  .ومذيمره ..اجلراح سمـ قمٌٞمدة أيب قمـ صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ ؾم٤مسمط سمـ قمٌداًمرمحـ ـمريؼ ُمـ

 شاًمٙمامل ُتذي٥م» .يدريمف مل :وىمٞمؾ :اعمزي احل٤مومظ ىم٤مل .اإلرؾم٤مل يمثػم صم٘م٦م ؾم٤مسمط سمـ ـوقمٌداًمرمح

  .ُمٜم٘مٓمع ومٝمق .(17/124و) (33/168)

  قمٜمف: اهلل ريض ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق طمدي٨م -11

 (10) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي واسمـ ،(152و 8/151) شسمٖمداد شم٤مريخ» ذم اخلٓمٞم٥م رواه

 اجلراح سمـ دةقمٌٞم أيب طمدي٨م ُمع ُم٘مروًٟم٤م

  .طمًـ وؾمٜمده ،ًمٗمٔمف يًقىم٤م مل ًمٙمٜمٝمام .ؿمٝم٤مب سمـ ـم٤مرق قمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمٞمس قمـ اًمثقري ـمريؼ ُمـ

 :وًمٗمٔمف ،(5492) سمرىمؿ شإوؾمط»و ،(8/322) شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم ًمٗمٔمف اًمٓمؼماين ؾم٤مق وىمد

 ومٞمف ذيمري ومل .احلدي٨م شإقمغم اعمأل خيتّمؿ ومٞمؿ وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمئؾ»

  .اًمرؤي٦م

 وهق ؾمٗمٞم٤من إومم اًمٓمريؼ ذم ظم٤مًمٗمف وىمد ،ضمًدا وٕمٞمػ اعمرزسم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٕمد أيب ـمريؼ ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م

  .طمًٜم٦م وهل .أصح إومم وم٤مًمٓمريؼ .أرضمح وهق ،اًمثقري

  قمٜمف: اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس طمدي٨م -12

 شخمٚمقق اًم٘مرآن ٘مقلي ُمـ قمغم اًمرد» ذم اًمٜمج٤مد واسمـ ،(3/153) شاعمجروطملم» ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه

 أٟمس قمـ ىمت٤مدة قمـ قمٓمٞم٦م سمـ يقؾمػ ـمريؼ ُمـ (247) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(79) سمرىمؿ

 .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ

  .ُمؽموك :أسمقؾمٝمؾ اًمّمٗم٤مر قمٓمٞم٦م سمـ ويقؾمػ

  .(6/55) سم٤مًمقهؿ شاًمٕمٚمؾ» ذم اًمدارىمٓمٜمل قمٚمٞمف طمٙمؿ وىمد
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 قمـ قمقف سمـ ومٝمد ـمريؼ ُمـ (19) سمرىمؿ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ» ذم اجلقزي اسمـ قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

  .ومذيمره ..أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ مح٤مد

 سمـ قمكم ىمقل ذيمر ويمذا ،اجلقزي اسمـ قم٘مٌف يمذا .يمذاب هق :اعمديٜمل سمـ قمكم ىم٤مل ،قمقف سمـ ومٝمدو

 ىم٦مسمن اُتؿ :أسمقزرقم٦م وىم٤مل ،واًمٗمالس ُمًٚمؿ وشمريمف :وزاد ،(4/541) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ذم اعمديٜمل

 اهـ .سمف سم٠مس وٓ ،ومْمٞمؾ قمـ اًمٜم٤مس أروى ُمـ يم٤من :اًمٕمجكم وىم٤مل .طمديثلم

 ضمًدا. وٕمٞمػ أٟمس ومحدي٨م

  قمٜمف: اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م -13

 سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم واًمدارىمٓمٜمل ،(82) سمرىمؿ شخمٚمقق اًم٘مرآن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد» ذم اًمٜمج٤مد اسمـ رواه

 أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(72) سمرىمؿ شاجلٝمٛمٞم٦م قمغم اًمرد» ذم ُمٜمده واسمـ ،(257)

 (1421) سمرىمؿ شاًمدقم٤مء» ذم واًمٓمؼماين ،(919) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م

  .ومذيمره قمٜمف.. اهلل ريض هريرة أيب قمـ اهلذزم اعمٚمٞمح أيب قمـ محٞمد أيب سمـ قمٌٞمداهلل ـمريؼ ُمـ

 اعمٚمٞمح أيب قمـ يروي :رياًمٌخ٤م ىم٤مل وىمد .ُمؽموك :اًمٌٍمي أسمقاخلٓم٤مب اهلذزم محٞمد أيب سمـ وقمٌٞمداهلل

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام .ُمٜم٤ميمػم وقمٓم٤مء اعمٚمٞمح أيب قمـ يروي :وأسمقٟمٕمٞمؿ احل٤ميمؿ وىم٤مل .قمج٤مئ٥م

 ضمًدا. وٕمٞمػ هريرة أيب ومحدي٨م

  :اَم قمٜمٝم اهلل ريض طمّملم سمـ قمٛمران -14

 اعمٚمٞمح أيب قمـ اهلذزم محٞمد أيب اسمـ وهق ،قمٌٞمداهلل ـمريؼ ُمـ (251) سمرىمؿ شاًمرؤي٦م» ذم اًمدارىمٓمٜمل رواه

  .ومذيمره ..قمٛمران قمـ

  .وٕمًٗم٤م أؿمد اعمٚمٞمح أيب قمـ وروايتف ،ُمؽموك أٟمف ىمٌٚمف احلدي٨م ذم شم٘مدم وقمٌٞمداهلل

 ضمًدا. وٕمٞمػ قمٛمران ومحدي٨م

 قمٜمف: اهلل ريض اًم٤ٌمهكم أُم٤مُم٦م أيب أظمل طمدي٨م -15

  .قمٚمٞمف ٟمحٙمؿ طمتك قمزًوا وٓ ؾمٜمًدا ًمف يذيمر ومل (24/321) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم اسمـ ذيمر

  قمٜمف: اهلل ريض طم٤مشمؿ سمـ قمدي طمدي٨م -16

  .قمٚمٞمف ٟمحٙمؿ طمتك ؾمٜمده يذيمر ومل ،ُمردويف ٓسمـ وقمزاه (7/205) شاعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل ذيمره

 ُم٤م يّمححقن وم٢مهنؿ ًمٚمحدي٨م أمحد ُمًٜمد حم٘م٘مل سمتْمٕمٞمػ شمٖمؽم وٓ ،هلل واحلٛمد ،صحٞمح وم٤محلدي٨م

 ُمع ؿمٕمٞم٥م صححف وىمد ،سملّم  هلقى وٕمٗمقه إؿمٕمري ُمٕمت٘مدهؿ ظم٤مًمػ ًمٙمٜمف ،اعمرشم٦ٌم ذم دوٟمف هق

 اعمًتٕم٤من. واهلل شاعمٕم٤مد زاد» حت٘مٞمؼ ذم قمٌداًم٘م٤مدر

 اًم٘مرآن ُمـ اًمٍمحي٦م اًمّمحٞمح٦م دًم٦موًمأل إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف دًم٧م يمام ٤مُمٞم٦م،ُمٜم رؤي٦م هٜم٤م سم٤مًمرؤي٦م واعمراد

 ذًمؽ قمغم يدل واحلدي٨م اعمٜم٤مُمٞم٦م، اًمرؤي٦م ذم ٟمزاع اًمًٚمػ وسملم سم٤مًمٕملم اًمدٟمٞم٤م ذم يرى ٓ اهلل أن واًمًٜم٦م

 اًمدٟمٞم٤م. ذم ٓيرى أٟمف سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومال اًمٌٍمي٦م ؤي٦مراًم وأُم٤م ،
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 همػممه٤م سم٤مًمرؤي٤م اأراد ورؾمقًمف اهلل يم٤من وإن ،وٟمٕمت٘مدمه٤م ٟمٗمٝمٛمٝمام اًمقضمٝم٤من هذان  

  .سمٕمٞمٜمف فٟمٕمٚمٛم مل وإن ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ورؾمقًمف شمٕم٤ممم اهلل سمٛمراد آُمٜم٤م ومٜمحـ

 .اٟمتٝمك

                                                        
 إئٛم٦م ُمـ وٓ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد سمف ي٘مؾ مل،و ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ ومال اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٌٍمي٦م اًمرؤي٦م وأُم٤م

  أقمٚمؿ. واهلل (1/105) اعم٤ًمئؾ ضم٤مُمع ذم  اإلؾمالم ؿمٞمخ فىم٤مًم . اعمِمٝمقريـ
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 ادالئؽي[ ]دمؾصؾ

 اعمٝم٤مًمؽ قمـ اًمٕم٤ٌمد وطمٗمظ ،إقمامل يمت٤مسم٦م قمغم ُمقيمٚمقن ،ُمالئٙم٦م شمٕم٤ممم وهلل

 ،واًمرؿمد سم٤مخلػم ًمٚمٕمٌد (1)ويٚمٛمقن ،واحلًٜم٤مت اخلػمات إمم واًمدقمقة ،واعمٝم٤موي

 َأَمَرُهؿْ  َمو اهللَ َيْعُصقنَ  َٓ ﴿و ،قمٜمف يتج٤موز ٓ ،ُمٕمٚمقم ُم٘م٤مم ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ

 .[6:]اًمتحريؿ﴾ُيْمَمُرونَ  َمو ْػَعُؾقنَ َويَ 

 ،ومٞمٝمؿ وشمٍمف ،آدم ٓسمـ ذ عم٦م هلؿ ،اًمِمٞم٤مـملم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ظمٚمؼ وُمـ 

 .اًمدم جمرى آدم اسمـ ُمـ ودمري

                        
٦مُ  :(4/273) شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إصمػم اسمـ ىم٤مل (1)  أو اعمٚمؽ إعم٤مم أراد ،اًم٘مٚم٥م ذم شم٘مع واخلٓمرة اهلٛم٦م :اًمٚم ٛم 

 ومٝمق اًمنم ظمٓمرات ُمـ يم٤من وُمـ ،اعمٚمؽ ُمـ ومٝمق اخلػم ظمٓمرات ُمـ يم٤من ومام ،ُمٜمف واًم٘مرب سمف اًمِمٞمٓم٤من

 اهـ .اًمِمٞمٓم٤من ُمـ
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  افؽبوئر أصحوب ]دمؾصؾ

  اإليامن[ ذم آؾمتثٜم٤مء و واإلُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ                 

 ،ضم٤مئز اًمٙم٤ٌمئر قمـ واًمٕمٗمق ،اًمٜم٤مر ذم اعمًٚمؿ اًمٙمٌػمة ص٤مطم٥م خيٚمد وٓ

 اًمرؾمؾ ٦موسمٕمث .اًمٕمقائد ظمرق سم٤مب ُمـ ،ضم٤مئز شمقسم٦م سمال ُم٤مت قمٛمـ قمٗمقه٤م ويمذًمؽ

 ُمٕمّمقُمقن وهؿ ،طمؼ أًمًٜمتٝمؿ قمـ واًمٜمٝمل سم٤مُٕمر قم٤ٌمده اهلل وشمٙمٚمٞمػ ،اخلٚمؼ إمم

 قمٜمٝم٤م. اهلل يٕمّمٛمٝمؿ اًمٙم٤ٌمئر قمغم ارواإلس ،اًمٙمٗمر ُمـ

 فِْؾَعودَِغَ  فَِقُؽقنَ ﴿ :ممشمٕم٤م ًم٘مقًمف ،واجلـ اإلٟمس جلٛمٞمع قم٤مُم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ودقمقة 

 .[1:﴾]اًمٗمرىم٤منَكِذيًرا

 ي٘مدر ٓ ُم٤م اًمٕمٛمقم ُمـ وومٞمف (1)ش.يم٤موم٦م اخلٚمؼ إمم سمٕمث٧م» :ُمًٚمؿ وحلدي٨م 

 .ىمدره

 اًمٗمتٜم٦م إمم ي١مدي ٓ أن سمنمط واضم٥م ،اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف وإُمر 

 .ىمٌقًمف ئمـ وأن

                        
 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ (523) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (1)

 ،اًمٖمٜم٤مئؿ زم وأطمٚم٧م ،سم٤مًمرقم٥م وٟمٍمت ،اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع أقمٓمٞم٧م :سم٧ًم إٟمٌٞم٤مء قمغم ومْمٚم٧م» :وؾمٚمؿ

  .شاًمٜمٌٞمقن يب وظمتؿ ،يم٤موم٦م اخلٚمؼ إمم وأرؾمٚم٧م ،وُمًجًدا ـمٝمقًرا إرض زم وضمٕمٚم٧م

 ظم٤مص٦م ىمقُمف إمم يٌٕم٨م اًمٜمٌل ويم٤من» :وومٞمف ،(438) سمرىمؿ اَم قمٜمٝم اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ اًمٌخ٤مري ورواه

  .شيم٤موم٦م ساًمٜم٤م إمم وسمٕمث٧م

  .احلدي٨م شم٘مدم وىمد شوأؾمقد أمحر يمؾ إمم سمٕمث٧م» :سمٚمٗمظ ،ضم٤مسمر قمـ (521) سمرىمؿ ُمًٚمؿ ورواه
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 اًمٜم٤مس ُمـ سم٘مل ُم٤م ،ىمريش ذم وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل سمٕمد واخلالوم٦م 

 ي٘مر وٓ قمٚمٞمٝمؿ خيرج وٓ ،ومٞمٝم٤م يٜم٤مزقمٝمؿ أن اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد وًمٞمس (1)،اصمٜم٤من

 .اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم إمم هب٤م ًمٖمػمهؿ

 اهلل صغم اًمٜمٌل ٕم٨مسمُ  ذْ ُمُ  ،واًمٗمج٤مر إسمرار إئٛم٦م ُمع ىم٤مئؿ ُم٤مضٍ  واجلٝم٤مد 

 قمدل وٓ رضم٤مئ ضمقر يٌٓمٚمف ٓ ،اًمدضم٤مل إُم٦م آظمر ي٘م٤مشمؾ أن إمم ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 .دلقم٤م

 وُمٚمقك ،اًمًالـملم ُمع واحل٩م ،وإوحك اًمٗمٓمر :واًمٕمٞمدان ،واجلٛمٕم٦م 

 .أشم٘مٞم٤مء  قمدوًٓ  سمررة يٙمقٟمقا مل وإن ،اإلؾمالم

 قمدًمقا إًمٞمٝمؿ واًمٖمٜم٤مئؿ ،واًمٗملء ،وإقمِم٤مر ،واخلراج ،اًمّمدىم٤مت ودومع 

ّٓ  عمـ وآٟم٘مٞم٤مد ،ضم٤مروا أو ومٞمٝم٤م  ُمـ ايدً  يٜمزع وٓ ،اًمٜم٤مس أُمر وضمؾ قمز اهلل هو

 .٤مخمرضًم و ٤مومرضًم  ًمف اهلل جيٕمؾ طمتك سمًٞمػ قمٚمٞمف خيرج وٓ ،ـم٤مقمتف

 ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ ،سمٞمٕمتف يٜمٙم٨م وٓ ،عٞمويٓم يًٛمع ،اًمًٚمٓم٤من قمغم خيرج وٓ 

 .طم٘مف يٛمٜمٕمف وٓ ،ًمٚمجامقم٦م ُمٗم٤مرق ،خم٤مًمػ ،ُمٌتدع ومٝمق

 ٟمٗمًؽ وم٘مدم اسمتٚمٞم٧م وم٢من ،ًمزوُمٝم٤م واضم٥م ،ُم٤موٞم٦م ؾمٜم٦م اًمٗمتٜم٦م ذم واإلُم٤ًمك 

 وًم٤ًمٟمؽ يدك ايمٗمػ وًمٙمـ ،ًم٤ًمن وٓ سمٞمد اًمٗمتٜم٦م قمغم شمٕمـ وٓ ،ديٜمؽ دون

 .وهقاك

                        
 رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ (1820) وُمًٚمؿ (3501) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 قمـ ضم٤مءو .شاصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ سم٘مل ُم٤م ىمريش ذم إُمر هذا يزال ٓ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل

  .سمٜمحقه همػمه
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 طمتك ،سمًٞمٗمف وهمٚمٌٝمؿ ،سمف وروقا ،اًمٜم٤مس قمٚمٞمف واضمتٛمع ،اخلالوم٦م وزم وُمـ 

 ًمٞمس ومٞمام خم٤مًمٗمتف وطمرُم٧م ،ـم٤مقمتف وضم٧ٌم ،اعم١مُمٜملم أُمػم وؾمٛمل ،ظمٚمٞمٗم٦م ص٤مر

 اًمًٚمٓم٤من أُمرك وإن .اعمًٚمٛملم قمّم٤م وؿمؼ ،قمٚمٞمف خلروجاو ،وًمرؾمقًمف هلل سمٛمٕمّمٞم٦م

 قمٚمٞمف. خترج أن ًمؽ وًمٞمس ،اًمٌت٦م شمٓمٞمٕمف أن ًمؽ ومٚمٞمس ،ُمٕمّمٞم٦م هلل هق سم٠مُمر

 ُم٤موٞم٦م ؾمٜم٦م هل سمؾ .ًمٚمِمؽ يٙمقن ٓ أن همػم ،ضم٤مئز اإليامن ذم وآؾمتثٜم٤مء 

 اهلل ؿم٤مء إن ُم١مُمـ أٟم٤م :ي٘مقل وم٢مٟمف ؟أٟم٧م ُم١مُمـأ :اًمرضمؾ ؾمئؾ وًمق ،اًمٕمٚمامء قمٜمد

  ورؾمٚمف. ويمتٌف وُمالئٙمتف سم٤مهلل ُمٜم٧مآ :ي٘مقل أو ،اهلل أرضمق ُم١مُمـ أو   شمٕم٤ممم

 [أيب]و ،يزيد سمـ وأؾمقد (2)،ىمٞمس سمـ وقمٚم٘مٛم٦م (1)،ُمًٕمقد اسمـ قمـ ذًمؽ وير

  .اعمٕمتٛمر سمـ وُمٜمّمقر ،إضمدع سمـ وُمنوق ،ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿم٘مٞمؼ وائؾ

                        
 رىمؿ (1/28) شاعمّمٜمػ» وذم ،(22) رىمؿ شاإليامن» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر أسمق رواه ، صحٞمح(1)

 أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(655) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ وقمٌداهلل ،(10422)

  (71) سمرىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1780) رىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 إين :ىمؾ :ىم٤مل .ُم١مُمـ إين :اهلل قمٌد قمٜمد رضمؾ ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م قمـ إسمراهٞمؿ قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ٦مؾمٚمٛم ـمريؼ ُمـ

  .ورؾمٚمف ويمتٌف وُمالئٙمتف سم٤مهلل ٟم١مُمـ ًمٙمٜم٤م ،اجلٜم٦م ذم

 ،(10) رىمؿ شاإليامن» ذم وأسمققمٌٞمد ،(11/127)  ُمّمٜمػ آظمر ذم اعمٓمٌقع اجل٤مُمع ذم ُمٕمٛمر ورواه

 ذم سمٓم٦م واسمـ ،(668) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم دأمح سمـ وقمٌداهلل ،(1/29) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ

-1779) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(1181) رىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م»

  .صحٞمح وهق .ٟمحقه ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿم٘مٞمؼ وائؾ أيب ـمريؼ ُمـ (1781

 مل وهق .ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ (9) سمرىمؿ شاإليامن» ذم قمٌٞمد أيب قمٜمد :أظمرى ـمريؼ وًمف

  .شم٘مدم سمام صح ىمد ًمٙمـ ،ُمٜمف يًٛمع

 رىمؿ شاإليامن» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،(15و11) رىمؿ شاإليامن» يمت٤مب ذم أسمققمٌٞمد رواه، صحٞمح (2)

 ذم ؾمٕمد واسمـ ،(720) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ وقمٌداهلل ،(11/15) شاعمّمٜمػ»و ،(75)

 سمرىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م» ذم ٦مسمٓم واسمـ ،شأصم٤مر ُتذي٥م» ذم ضمرير واسمـ ،(6/58) شاًمٓمٌ٘م٤مت»

 ،(1346) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم واخلالل ،(72رىمؿ) شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1218و1183)
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 ،قمٞم٤مض سمـ وومْمٞمؾ ،اًمْمٌل ُم٘مًؿ سمـ وُمٖمػمة (1)،اًمٜمخٕمل سمراهٞمؿإو

 .وهمػمهؿ

َـّ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،ي٘ملم قمغم اؾمتثٜم٤مء وهذا   اهلل َصوءَ  إِنْ  َرامَ الَ  ْسِجَد ادَ  َفَتْدُخُؾ

 .[27:﴾]اًمٗمتحآِمـِغَ 

                                                        
 :ىم٤مل ؟أٟم٧م ُم١مُمـ :ًمٕمٚم٘مٛم٦م رضمؾ ىم٤مل :ىم٤مل إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ (285) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري

  .صحٞمح وهق .اهلل ؿم٤مء إن أرضمق

 ،(652) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم أمحد سمـ وقمٌداهلل ،(24) سمرىمؿ شاإليامن» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه، صحٞمح (1)

 ذم وأضمري ،(1218 و1209 و1208) سمرىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م» ذم سمٓم٦م واسمـ ،(1343) واخلالل

 وهق .أرضمق :وم٘مؾ ؟أٟم٧م أُم١مُمـ ًمؽ ىمٞمؾ إذا :ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ (289 و285) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م»

  .صحٞمح

 ذم سمٓم٦م واسمـ ،(649) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم دأمح سمـ وقمٌداهلل ،(12) سمرىمؿ شاإليامن» ذم أسمققمٌٞمد ورواه

 اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(290) شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(1205) سمرىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م»

 ًمؽ ىمٞمؾ إذا :إسمراهٞمؿ زم ىم٤مل :ىم٤مل حمرز سمـ حمؾ ـمريؼ ُمـ (1787) رىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ

 .ورؾمٚمف ويمتٌف وُمالئٙمتف سم٤مهلل آُمٜم٧م :وم٘مؾ ؟أٟم٧م أُم١مُمـ

 وهق .ومذيمره إسمراهٞمؿ وقمـ ،قمٛمرو سمـ ومْمٞمؾ ـمريؼ ُمـ (4/224) شاحلٚمٞم٦م» ذم أسمقٟمٕمٞمؿ ورواه

  .صحٞمح

 شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم اًمالًمٙم٤مئل طمِمد وىمد ،آصم٤مرهؿ أضمد مل واًم٤ٌمىمقن

  .هذا ذم اًمًٚمػ آصم٤مر ُمـ مجٚم٦م  ،(6970 )ص شاإليامن» ذم وأسمققمٌٞمد ،(985 5/967)
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 الالل[ وأخذ وادعويص اجلدال ]دمؾصؾ

 ومٞمام واعمٜم٤مفمرة ،اًم٘مدر ذم واخلّمقُم٦م ،اًمديـ ذم واعمراء اجلدال ويٜمٙمرون

 ًمٚمرواي٤مت سم٤مًمتًٚمٞمؿ ،ديٜمٝمؿ ُمـ ومٞمف ويتٜم٤مزقمقن ،اجلدل أهؾ ومٞمف يتٜم٤مفمر

 طمتك ،قمدل قمـ ً قمدٓ ،تاًمث٘م٤م رواه٤م اًمتل أصم٤مر سمف تضم٤مء وسمام ،اًمّمحٞمح٦م

 ذًمؽ ٕن :ومل يمٞمػ ي٘مقًمقن وٓ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم ذًمؽ يٜمتٝمل

 .سمدقم٦م

 يرض ومل ،سم٤مخلػم وأُمر ،قمٜمف هنك سمؾ ،سم٤مًمنم ي٠مُمر مل شمٕم٤ممم اهلل إن :وي٘مقًمقن

 .ًمف اُمريدً  يم٤من وإن ،واعمٕم٤ميص واًمٙمٗمر سم٤مًمنمك

 أن :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ تضم٤مء اًمتل سم٤مٕطم٤مدي٨م ويّمدىمقن

 ،ضم٤مء يمام (1).شفف ؾوؽػر مستغػر مـ هؾ» :ومٞم٘مقل ،اًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم يٜمزل اهلل

ءٍ  دِم  َتـَوَزْظُتؿْ  َؾنِنْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب وي٠مظمذون وهُ  َرْ  اهللِ  إَِػ  َؾُرده

ُشقلِ   .[59:﴾]اًمٜم٤ًمءَوافرَّ

 ذم ٓ واحلدي٨م اًم٘مرآن ومؼيقا ومٞمام اًمديـ أئٛم٦م ُمـ ؾمٚمػ ُمـ شم٤ٌمعا ويرون

 .اهلل سمف ي٠مذن مل ُم٤م ديٜمٝمؿ ذم يٌتٖمقن وٓ ،همػمه

و َؾُؽ ادَ وَ  َربهَؽ  َوَجوءَ ﴿ :ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم جيلء شمٕم٤ممم اهلل أن وي٘مرون  َصػًّ

و  .[22:﴾]اًمٗمجرَصػًّ

                        
  .اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ  ،رجيفخت شم٘مدم  وىمد صحٞمح(1)
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ـُ ﴿ :ىم٤مل يمام  ،يِم٤مء يمٞمػ ظمٚم٘مف ُمـ ي٘مرب شمٕم٤ممم اهلل وأن ـْ  إَِفْقفِ  َأْؿَرُب  َوَكْح  ِم

 .[16 :﴾]قَقِريدِ اف ؾِ َحبْ 

 .ووم٤مضمر سمر ،ؾمٜمل إُم٤مم يمؾ ظمٚمػ واجلامقم٦م واجلٛمٕم٦م اًمٕمٞمد ويرون

 .واحلي اًمًٗمر ذم ويروٟمف ،ؾمٜم٦م اخلٗملم قمغم اعمًح ويثٌتقن

 اهلل سمٕم٨م ُمٜمذ ،يم٤مٟمقا وأيٜمام ،يم٤مٟمقا ُمـ ،ًمٚمٛمنميملم اجلٝم٤مد ومرض ويثٌتقن

 اًمدضم٤مل. شم٘م٤مشمؾ قمّم٤مسم٦م آظمر إمم ًمّمدقوا سم٤محلؼ رؾمقًمف

 هلؿ واًمٜمّمٞمح٦م واًمًداد سم٤مًمّمالح اعمًٚمٛملم ٓئٛم٦م اًمدقم٤مء ونير ذًمؽ وسمٕمد

 .اًمٗمتٜم٦م ذم ي٘م٤مشمٚمقا ٓ وأن سم٤مًمًٞمػ. قمٚمٞمٝمؿ خيرج وٓ ،وًمٕم٤مُمتٝمؿ

 .إًمٞمٝمؿ شمّمؾ ُمقُتؿ سمٕمد  ،قمٚمٞمٝمؿ واًمّمدىم٦م اعمًٚمٛملم عمقشمك اًمدقم٤مء وأن

 يم٤مئـ اًمًحر وأن ،يم٤مومر اًم٤ًمطمر وأن ،ؾمحرة اًمدٟمٞم٤م ذم سم٠من ويّمدىمقن

 اًمدٟمٞم٤م. ذم ُمقضمقد

 .ووم٤مضمرهؿ ُم١مُمٜمٝمؿ اًم٘مٌٚم٦م أهؾ ُمـ ُم٤مت ُمـ يمؾ قمغم اًمّمالة ونوير

 أو يم٤مٟم٧م طمالًٓ  قم٤ٌمده يرزىمٝم٤م ،شمٕم٤ممم اهلل ىمٌؾ ُمـ إرزاق أن وي٘مرون

 .٤مطمراُمً 

 .وخيٌٓمف ويِمٙمٙمف ًمإلٟم٤ًمن يقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من وأن

 قمٚمٞمٝمؿ. شمٔمٝمر سمآي٤مت شمٕم٤ممم اهلل ٝمؿخيّم أن جيقز ىمد اًمّم٤محللم وأن

 واهلل ،أراد ُم٤م هبؿ ومٕمؾ ؿم٤مء نإو ،قمذهبؿ ؿم٤مء إن اهلل إمم أُمرهؿ إـمٗم٤مل وأن

 يٕمٛمٚمقن. يم٤مٟمقا سمام أقمٚمؿ

 .اهلل سمٞمد إُمر وأن ،يٙمقن ذًمؽ أن ويمت٥م ،اًمٕم٤ٌمد يٕمٛمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ واهلل



 175 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

 ،قمٜمف اهلل هنك قمام وآٟمتٝم٤مء ،اهلل أُمر سمام وإظمذ ،اهلل طمٙمؿ قمغم اًمّمؼم ويرون

 ًمٚمٛمًٚمٛملم. واًمٜمّمٞمح٦م هلل اًمٕمٛمؾ الصوإظم

 ُمًٚمؿ. وًمٙمؾ اإلؾمالم جلامقم٦م ًمٜمّمٞمح٦موا اًمٕم٤مسمديـ ذم اهلل سمٕم٤ٌمدة ويديٜمقن

 وؿمٝم٤مدة ،اًمزور وىمقل ،واًمنىم٦م ،اخلٛمر وذب ،واًمزٟمك ،اًمٙم٤ٌمئر واضمتٜم٤مب

 واًمتٗم٤مظمر ،واًمٕمج٥م ،اًمٜم٤مس قمغم زدراءوآ ،واًمٙمؼم ،واًمٗمخر ،واعمٕمّمٞم٦م ،اًمزور

 .إطم٤ًمب ذم واًمٓمٕمـ ،سم٤مٕٟم٤ًمب

 اًمتدسمر ُمع ،اًم٘مرآن سم٘مراءة واًمتِم٤مهمؾ ،سمدقم٦م إمم داع يمؾ جم٤مٟم٦ٌم ويرون

 ُمـ طم٤مل يمؾ ذم هب٤م واًمتٛمًؽ ،إطم٤مدي٨م ودرس ،أصم٤مر ويمت٤مسم٦م ،واإلُمٕم٤من

 ،اخلٚمؼ وطمًـ ،وآؾمتٙم٤مٟم٦م اًمتقاوع ُمع ،اًمًٜم٦م ذم واًمٜمٔمر ،واًمرو٤م اًمًخط

 اعمآيمؾ وشمٗم٘مد ،واًمًٕم٤مي٦م ،واًمٜمٛمٞمٛم٦م اًمٖمٞم٦ٌم وشمرك ،إذى ويمػ ،اعمٕمروف وسمذل

 .احلالل وضمف قمغم ،واعمِم٤مرب

 وأظمٓم٠م ضمٝمؾ وم٘مد وضمٝمف ُمـ اعم٤مل وـمٞم٥م واًمتج٤مرات اعمٙم٤مؾم٥م طمرم وُمـ

 وم٤مًمرضمؾ ،ورؾمقًمف اهلل أطمٚمٝم٤م وىمد ،طمالل وضمٝمٝم٤م ُمـ اعمٙم٤مؾم٥م سمؾ ،وظم٤مًمػ

 يرى ٓ أٟمف غمقم ذًمؽ شمرك ن٢موم ،رسمف ومْمؾ ُمـ وقمٞم٤مًمف ٟمٗمًف قمغم يًٕمك أن ًمف يٜمٌٖمل

 .خم٤مًمػ ومٝمق اعمٙمت٥ًم

 وأظم٤ٌمر ،صح٤مح واي٤متور وؾمٜمـ وآصم٤مر ،وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب هق إٟمام واًمديـ

  ،٤مسمٕمًْم  سمٕمْمٝم٤م يّمدق ،اًمّمحٞمح٦م اعمٕمرووم٦م اًم٘مقي٦م سم٤مًمرواي٦م ،اًمث٘م٤مت قمـ صحٞمح٦م

 ُمـو واًمت٤مسمٕملم وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل إمم ذًمؽ يٜمتٝمل طمتك

 سم٤مًمًٜم٦م اعمتٛمًٙملم هبؿ اعم٘متدى اعمٕمرووملم إئٛم٦م ُمـ سمٕمدهؿ وُمـ شمٌٕمٝمؿ

 يرُمقن وٓ ،سمٙمذب ومٞمٝمؿ ٓمٕمـيُ  وٓ ،قم٦مسمٌد يٕمرومقن ٓ ،سم٤مٔصم٤مر واعمتٕمٚم٘ملم
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 واوح٤مت إمم يرضمع أن متٞمٞمز أدٟمك ًمف ُمـ قمغم جي٥م أٟمف ُمع .احلؼ أهؾ سمخالف

 .اًميورة سم٘مدر قمٚمٞمف ظمٗمل ومٞمام وي٘مٚمد ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 ُمـ ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ظمدُم٦م ذم وًمق ،سمتّم٤مٟمٞمٗمف إرض أطمدهؿ يٛمأل وىمد

 ذم ؾم٤مع ،اًمت٘مٚمٞمد ُمـ ًمف اشمٗمؼ ُم٤م قمغم ضم٤مصمؿ ذًمؽ ُمع هقو ،هلام واًمنمح اًمتٗمًػم

 وضمد عم٤مء صمر١مُم ،ورؾمقًمف اهلل ًم٘مقل ُمٓمرح ،سم٤مًمتٕمًػ وًمق ،إُم٤مُمف ُمذه٥م ٟمحره

 .ؾمٚمٗمف قمٚمٞمف

 اعمح٤ميمٛم٦م ُمٜمف يٓمٚم٥م ٓ أوُمٕم٤مٟمد ،واجلٝمؾ اًمٖمٗمٚم٦م ذم ُمٖمٛمقر إٓ هذا يٜمٙمر وٓ

 اإليامن ُمـ سمٚمٛمٕم٦م طمٔمل أو ،اهلل يمت٤مب ه٤مب وًمق ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل يدي سملم إٓ

 وأٟمّمػ. ًمٕمرف ،اخلقف ُمـ ٦مُمذىم أو ،اإلظمالص ُمـ ٦مؿمٛم أو ،اًمّم٤مدق

 اًمٜمٌل رأي٧م :ىم٤مل طم٤مشمؿ سمـ قمدي قمـ واعمٕم٤مضمؿ واعم٤ًمٟمٞمد اًمًٜمـ أهؾ أظمرج

ُذوا﴿ سمراءة: ؾمقرة ذم ي٘مرأ وهق وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم َ  َأْرَبوًبو َوُرْهَبوََّنُؿْ  َأْحَبوَرُهؿْ  اَّتَّ

ـْ   إذا ـوكقا وفؽـفؿ يعبدوَّنؿ كقايؽق ل َّنؿإ أمو» :وم٘م٤مل [31:]اًمتقسم٦م﴾اهللِ ُدونِ  ِم

 (1)ش.هحرمق صقئو ظؾقفؿ حرمقا وإذا أحؾقه صقئو أحؾقا

                        
 ،(3095) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(16633-16631 رىمؿ 14) ششمٗمًػمه» ذم اًمٓمؼمي ضمرير اسمـ رواه (1)

 اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(7/106) شاًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ذم واًمٌخ٤مري ،(6/1784) طم٤مشمؿ أيب واسمـ

 قمـ اجلزري أقملم سمـ همٓمٞمػ قمـ اعمالئل طمرب سمـ قمٌداًمًالم ـمريؼ ُمـ (10/116) شاًمٙمؼمى

  .ومذيمره .طم٤مشمؿ سمـ قمدي قمـ ؾمٕمد سمـ ُمّمٕم٥م

 ،طمرب سمـ قمٌداًمًالم طمدي٨م ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ ،همري٥م طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اًمؽمُمذي وىم٤مل

  اهـ .احلدي٨م ذم سمٛمٕمروف ًمٞمس أقملم سمـ وهمٓمٞمػ

 ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره ،طمرب سمـ وقمٌداًمًالم ومروة أيب سمـ إؾمح٤مق ، همٓمٞمػ قمـ روى وىمد :ىمٚم٧م

 .ُمؽموك إؾمح٤مق ٕن :قملم جمٝمقل ومٖمٓمٞمػ .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ًمدارىمٓمٜملا ووٕمٗمف شاًمث٘م٤مت»
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 ،إًمٞمٝمؿ وآـمٛمئٜم٤من ،هبؿ اًمٔمـ طم٤ًمنإ ؾمقاء ًمٞمس أٟمف هذا وفم٤مهر

 .رؾمٚمف ويمالم اهلل يمالم قمـ سمٙمالُمٝمؿ وآؾمتٖمٜم٤مء

 ٤مومرىمً  وص٤مروا ،عمتٌققمف يمؾ وشمٕمّم٥م .سمف وأرؾمخ ُمٜم٤م أظمص هؿ :وىم٤مًمقا

  .ُمتحزسم٦م ٤موأطمزاسمً  ٦مُمتٗمرىم

 .سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٜمٕمؾ طمذو اعم٤موٞم٦م إُمؿ ُمًٚمؽ إُم٦م هذه وؾمٚمٙم٧م

 ،اًمٜمٌقي٦م اعمٕمجزات ُمـ وهق ،٤مُمٕمٜمقيً  اشمقاشمرً  آومؽماق أطم٤مدي٨م شمقاشمرت وىمد

 ومجع ،اجل٤مه ُمـ اًمدٟمٞم٤م طم٥م إٓ إُم٦م هذه وذم اخل٤مًمٞم٦م إُمؿ ذم  هذا قمغم حيٛمؾ ومل

                                                        
 ،(16638 و16636-16634 /رىمؿ14) ضمرير اسمـ رواه ،٤مُمقىمقومً  طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 طمٌٞم٥م ـمريؼ ُمـ (10/116) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(6/1784) شاًمتٗمًػم» ذم طم٤مشمؿ أيب واسمـ

  .ٗم٦مطمذي قمـ اًمٌخؽمي أيب قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـا

 أيب قمـ (16643/رىمؿ14) ضمرير اسمـ قمٜمد ،اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء شم٤مسمٕمف ىمد ًمٙمـ ،ُمدًمس وطمٌٞم٥م

 ذم يمام ،٦مُمرؾمٚم طمذيٗم٦م قمـ ومػموز( سمـ )ؾمٕمٞمد اًمٌخؽمي أيب ي٦م روا ًمٙمـ .ومذيمره .طمذيٗم٦م قمـ اًمٌخؽمي

  .(127)ص شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م»

 :ىم٤مل احلًلم اسمـ طمدصمٜمل :ىم٤مل (16641 رىمؿ14) ضمرير اسمـ رواه ،قم٤ٌمس اسمـ ىمقل ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 دون ُمـ ٤مأرسم٤مسمً  وره٤ٌمهنؿ أطم٤ٌمرهؿ ﴿اختذوا اًمًدي قمـ أؾم٤ٌمط طمدصمٜم٤م :ىم٤مل اعمٗمْمؾ سمـ أمحد طمدصمٜم٤م

 ،وم٠مـم٤مقمقهؿ اهلل سمٛمٕمّمٞم٦م أُمروهؿ وًمٙمـ ،هلؿ يًجدوا أن ي٠مُمروهؿ مل :قم٤ٌمس سمـ قمٌداهلل ىم٤مل اهلل﴾

  .طمًـ وؾمٜمده .٤مأرسم٤مسمً  سمذًمؽ اهلل ومًامهؿ

 وهل ،اًمٕمقومٞملم سمًٚمًٚم٦م (16640 رىمؿ/14) ضمرير اسمـ ٜمدقم ،قم٤ٌمس اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وًمف

 .أي٦م شمٗم٤مؾمػم هذا وقمغم .وٕمٞمٗم٦م

 شمّمحٞمحف يٌٕمد وٓ ، اًمؽمُمذي وصحٞمح20صـ اعمرام هم٤مي٦م ىمل ُمرومققًم٤م إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م طمًٜمف وىمد

 ُمٜم٘مقل وٓ ومٞمف ًمٚمرأي جم٤مل ٓ ومٞمام اًمّمح٤ميب شمٗمًػم أن 532-530صــ اًمٜمٙم٧م ذم احل٤مومظ ذيمر وم٘مد

 . أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ ذم ظمالف قمغم ، اًمرومع طمٙمؿ ًمف اًمٕمرب ًم٤ًمن قمـ
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 قي٦مٟمٞماًمد واعمراومؼ ،ٕمٞمشاًم وـمٞم٥م ،احل٤مضم٤مت واٟمج٤مح ،اعمرام وإؾمٕم٤مف ،احلٓم٤مم

 .سم٤مًمًقء إُم٤مرة اًمٜمٗمس هقي٦مأو

 ،سم٤مًم٤ٌمـمؾ احلؼ يٚمًٌقن ،إطمٞم٤مء ُمـ يمثػم ذم وضمرسمٜم٤مه ،ذًمؽ رأيٜم٤م وىمد

 قمٜمد يٜمٗمؼ ُم٤م إمم اعمقصٚم٦م اًمٓمري٘م٦م ويًٚمٙمقن ،يٕمٚمٛمقن وهؿ احلؼ ويٙمتٛمقن

 سمرسمؽ اخلٚمؼ شمٕمدل أن وم٢مي٤مك احلؼ. طم٘م٤مئؼ إمم يقصؾ ُم٤م ويدقمقن ،اًمٜم٤مس

 .قمٚمٞمف وشم١مصمرهؿ

 وٓ و٤مًملم همػم ،ُمٝمديلم هداة واضمٕمٚمٜم٤م ،اخل٤مًمص اإليامن زيٜم٦مسم زيٜم٤م اًمٚمٝمؿ

 وٟمٕم٤مدي ،أطمٌؽ ُمـ سمحٌؽ ٟمح٥م ،ٕقمدائؽ ٤موطمرسمً  ،ٕوًمٞم٤مئؽ ؾمٚماًم  ،ُمْمٚملم

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م آُملم ،اًمٗمتـ ُمْمالت ُمـ وأضمرٟم٤م ،ظم٤مًمٗمؽ ُمـ سمٕمداوشمؽ
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 افبدع[ وترك افسـي اتبوع ]دمؾصؾ

 ذم واخلّمقُم٤مت اجلدال وشمرك ،وُم٤ٌميٜمتٝمؿ ،اًمٌدع أهؾ هجران اًمًٜم٦م وُمـ

 .واًمًٜم٦م اًمديـ

 .سمدقم٦م اًمديـ ذم حمدصم٦م ويمؾ

 اًمديـ أصقل ذم يمالُمٝمؿ إمم واإلصٖم٤مء ،اعمٌتدقم٦م يمت٥م ذم اًمٜمٔمر وشمرك

 ،واًمٙمراُمٞم٦م ،واعمرضمئ٦م ،واًم٘مدري٦م ،واجلٝمٛمٞم٦م ،واخلقارج يم٤مًمراومْم٦م ،وومروقمف

 .اًمٌدع وـمرائؼ اًمْمالًم٦م ومرق ومٝمذه ،واعمٕمتزًم٦م

 ومٞمف واعمختٚمٗمقن ،إرسمٕم٦م اًمٓمقائػ ذم يمام ،ؿم٤مئع اًمٗمروع ذم فوآظمتال

 رمح٦م واظمتالومٝمؿ ،اًمٜمص خي٤مًمػ مل ُمـ ،اضمتٝم٤مدهؿ قمغم ُمت٤مسمٕمقن حمٛمقدون

 .سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمّمح٤مسم٦م يم٤مظمتالف ،واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م قمغم ٤مُمٌٞمٜمً  يم٤من إذا (1)،واؾمٕم٦م

 .ىمقم قمٜمد طمج٦م واشمٗم٤مىمٝمؿ إُم٦م أؾمقة وهؿ

                        
َتؾِِػغَ  َيَزاُفقنَ  َوَٓ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وأُم٤م ،ذ يمٚمف اخلالف سمؾ (1) ـْ  إَِّٓ  خُمْ َؽ  َرِحؿَ  َم  َوفَِذفَِؽ  َربه

 ،آظمتالف ُمـ وقم٤موم٤مهؿ اهلل رمحٝمؿ اًمذيـ إٓ خمتٚمٗمقن أهنؿ اًمٜم٤مس سمح٤مل اإلظم٤ٌمر وم٤معمراد ﴾َخَؾَؼُفؿْ 

 .ًمٚمرمح٦م اخلٚمؼ ظمٚمؼ :أي .ظمٚم٘مٝمؿ وًمذًمؽ

 إومٝم٤مم ذم اعمخ٤مًمػ ويٕمذر ْم٤مدتاًم اظمتالف ُمـ أين هق وهذا ،ومٝم٤ممإ اظمتالف ذم اعمّمٜمػ ويمالم

 اشم٤ٌمقمف. اجلٛمٞمع قمغم وجي٥م واطمد وم٤محلؼ وإٓ

 ٓ :(57) سمرىمؿ ش٦مٗماًمْمٕمٞم» ذم  اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م وم٘م٤مل شرمح٦م أُمتل اظمتالف» :طمدي٨م وأُم٤م .

  .ًمف أصؾ
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 ،اوفم٤مهرً  ٤مسم٤مـمٜمً  وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ٤مرآصم شم٤ٌمعا ـمري٘مٝمؿ ُمـ صمؿ 

 اعمٝم٤مضمريـ ُمـ إوًملم اًم٤ًمسم٘ملم ؾمٌؾ واشم٤ٌمع ،وواوحٝم٤م اًمًٜم٦م فم٤مهر قمغم واعمٌم

 .وإٟمّم٤مر

 بسـتل ظؾقؽؿ» :ىم٤مل طمٞم٨م وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وصٞم٦م واشم٤ٌمع

 ـؾ ؾنن إمقر حمدثوت وإيوـؿ» :ىمقًمف إمم شادفديغ افراصديـ الؾػوء وشـي

 (1)ش.ضالفي بدظي

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ،شمٕم٤ممم اهلل يمالم اًمٙمالم أصدق أن ويٕمٚمٛمقن  َأْصَدُق  َوَم

ـَ   .[122:﴾]اًمٜم٤ًمءِؿقالً  اهلل ِم

 ،ؾمقاه أطمد يمؾ هدي ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدي اهلدي وظمػم

 .وأصم٤مر احلدي٨م وأهؾ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أهؾ ؾمٛمقا

 شمٕمٚمؼ ًمف مم٤م ،وسم٤مـمٜم٦م فم٤مهرة وأقمامل أىمقال ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٚمٞمف ُم٤م واإلمج٤مع

 يمثر وسمٕمدهؿ ،اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م هق يٜمْمٌط اًمذي واإلمج٤مع ،سم٤مًمديـ

 أهؾ ُمـ وهمػمه أمحد اإلُم٤مم أٟمٙمره وهلذا :طمده قمغم إمج٤مع يقضمد ومل ،آظمتالف

 .اًمتح٘مٞمؼ

 شمقضمٌف ُم٤م قمغم ،اعمٜمٙمر قمـ ويٜمٝمقن ،سم٤معمٕمروف ي٠مُمرون إصقل هذه ُمع وهؿ

 وًمقٓة ،ًمألُم٦م سم٤مًمٜمّمٞمح٦م ويديٜمقن ،واجلٛمٕم٦م اجلامقم٤مت قمغم وحي٤مومٔمقن ،اًمنميٕم٦م

 .إُمقر

                        
  .خترجيف شم٘مدم وىمد ، صحٞمح (1)
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 ،ـوفبـقون فؾؿممـ ادممـ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ُمٕمٜمك ويٕمت٘مدون 

 (1).أص٤مسمٕمف سملم وؿمٌؽ شوبعًض  بعضف يشد

 وتعوضػفؿ وتراَحفؿ تقادهؿ دم ادممـغ مثؾ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم وىمقًمف 

 (2)ش.وافسفر بولؿك اجلسد شوئر فف تداظك ظضق مـف اصتؽك إذا ،جلسدا ـؿثؾ

 ،اًم٘مْم٤مء سمٛمر واًمرو٤م ،اًمرظم٤مء قمٜمد واًمِمٙمر ،اًمٌالء قمٜمد سم٤مًمّمؼم وي٠مُمرون 

 وإيمكً  ادممـغ أـؿؾ» :وي٘مقًمقن ،إقمامل وحم٤مؾمـ ،إظمالق ُمٙم٤مرم إمم ويدقمقن

 .احلدي٨م ذم يمام (3)،شوخؾؼً  أحسـفؿ

                        
 سملم وؿمٌؽ» :وىمقًمف قمٜمف. اهلل ريض ُمقؾمك أيب قمـ (2585وُمًٚمؿ) (481) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 .اًمٌخ٤مري هب٤م اٟمٗمرد شأص٤مسمٕمف

  .قمٜمٝمام اهلل ريض ػمسمِم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ (2586وُمًٚمؿ) (6011) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

  :ًمّمح٤مسم٦ما ُمـ مج٤مقم٦م قمـ صح وىمد ، صحٞمح (3)

  قمٜمف: اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م -1

 (8/327) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ وأسمقسمٙمر ،(527و 472و 2/250) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه

 واًمؽمُمذي ،(4682) سمرىمؿ وأسمقداود ،(20و 18و 17) سمرىمؿ شاإليامن» وذم ،(28-11/27و)

 ،(4430) سمرىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(2834) سمرىمؿ واًمدارُمل ،(1162) سمرىمؿ

 شاإليامن ؿمٕم٥م» وذم ،(10/192) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1/3) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ

 479) سمرىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ،(7982و 7981و 7977و 27و 26) سمرىمؿ

 ،(234و 233) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(4417) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم واًمٓمؼماين ،(4176و

 أيب قمـ (9/248) شاحلٚمٞم٦م» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ ،(1291و 1244) سمرىمؿ شاًمِمٝم٤مب ُمًٜمد» ذم ٤مقملاًم٘مْمو

  .سمف وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ هريرة

 .صحٞمح وهق

  قمٜمٝم٤م: اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م -2

 ،(19) سمرىمؿ شاإليامن» وذم ،(8/327) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،(99و 6/47) أمحد رواه

 شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(9154) سمرىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم واًمٜم٤ًمئل ،(2612) سمرىمؿ واًمؽمُمذي

  .(7983) سمرىمؿ شاًمِمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1/53)
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  .قم٤مئِم٦م ُمـ ؾمامقًم٤م ىمالسم٦م ٕيب ٟمٕمرف وٓ ،صحٞمح طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اًمؽمُمذي وىم٤مل

 (7983) ىمؿسمر شاإليامن ؿمٕم٥م» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(2/272) شاًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري ورواه

 .سمف قم٤مئِم٦م قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب ـمريؼ ُمـ

 أيب قمـ حمٗمقفملم يٙمقٟم٤م أن أرضمق :-حيٞمك سمـ حمٛمد وهق – أسمققمٌداهلل ىم٤مل :قم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ

 اهـ .قم٤مئِم٦م قمـ ىمالسم٦م أيب ُمرؾمؾ اًمذهكم حيٞمك سمـ حمٛمد ىم٤مل ُم٤م شم١ميمد واًمذي .وقم٤مئِم٦م هريرة

 .طمًـ وم٤محلدي٨م ،اًمًٜمد رضم٤مل أطمد اًمذهكم حيٞمك سمـ وحمٛمد

  قمٜمف: اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م -3

 شاًمِمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘ملو ،(605) سمرىمؿ شاًمّمٖمػم» وذم ،(4419) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ حمٛمد قمـ قم٤ٌمد أيب سمـ يٕم٘مقب ـمريؼ ُمـ (7984) سمرىمؿ

  .سمف ؾمٕمٞمد أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب

  .قم٤ٌمد أيب سمـ يٕم٘مقب إٓ قمٞمٞمٜم٦م سمـ حمٛمد قمـ احلدي٨م هذا يرو مل :شإوؾمط» ذم قم٘مٌف ايناًمٓمؼم وىم٤مل

 اهـ .اإلؾمٜم٤مد هبذا يٕم٘مقب سمف شمٗمرد :قم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل

 اهـ .أقمرومف مل اًم٘مٚمزُمل قم٤ٌمد أيب سمـ يٕم٘مقب وومٞمف :(8/21) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل

  .شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد شقمٞمٞمٜم٦م اسمـ» ًمٗمٔم٦م ُمـ شسمـا» يمٚمٛم٦م وؾم٘مٓم٧م

 صمؿ ،اًمٌٍمي اعمٙمل اًمٕمٌدي قم٤ٌمد أيب سمـ إؾمح٤مق سمـ يٕم٘مقب :هق ،اًم٘مٚمزُمل قم٤ٌمد أيب سمـ ويٕم٘مقب

  .(4/536) ًمٚمًٛمٕم٤مين شإٟم٤ًمب» ذم ُمؽمضمؿ .اًم٘مٚمزُمل

 أيب ؾم٠مًم٧م :(9/203) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل :وىم٤مل .صم٘م٦م ويم٤من :اًمًٛمٕم٤مين وىم٤مل

 اهـ .سمف سم٠مس ٓ اًمّمدق وحمٚمف ،قمٜمف أيمت٥م ٚمؿوم هم٤مئ٥م وهق ىمٚمزم ىمدُم٧م ،ىمٚمزم ٙمـيً يم٤من :وم٘م٤مل ،قمٜمف

 طمًـ. ؾمٕمٞمد أيب ومحدي٨م .اًمًٛمٕم٤مين يمالُمف وٟم٘مؾ

  :اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م -4

 .صحٞمح وهق .(34) سمرىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار رواه

 قمٜمف: اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس طمدي٨م -5

 .(4240) ؿسمرىم يٕمغم أيب قمٜمد

  .شتٝمذي٥ماًم ُتذي٥م» ذم يمام احلدي٨م. ،ُمٜمٙمراًمٌٍمي أسمقحيٞمك قمٌداهلل اسمـ وهق ،زريب ؾمٜمده وذم

  .وٕمٞمػ أٟمس ومحدي٨م

  :احلًـ ُمرؾمؾ -6

 .ُمرؾمؾ وهق ،(47-11/46) شاعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه
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 قمٛمـ وشمٕمٗمق ،طمرُمؽ ُمـ وشمٕمٓمل ،ىمٓمٕمؽ ـُم شمّمؾ أن إمم ويٜمدسمقن

 إمم واإلطم٤ًمن ،اجلقار وطمًـ ،إرطم٤مم وصٚم٦م ،اًمقاًمديـ سمؼم وي٠مُمرون ،فمٚمٛمؽ

 سم٤معمٛمٚمقك. واًمرومؼ ،اًمًٌٞمؾ واسمـ واعم٤ًميملم اًمٞمت٤مُمك

 ،طمؼ سمٖمػم اخلٚمؼ قمغم وآؾمتٓم٤مًم٦م ،واًمٌٖمل واخلٞمالء اًمٗمخر قمـ ويٜمٝمقن

 ؾمٗمٚمٝم٤م. قمـ ويٜمٝمقن ،إظمالق سمٛمٕم٤مزم وي٠مُمرون

 ًمٚمٙمت٤مب ُمتٌٕمقن ومٞمف هؿ وم٢مٟمام وهمػمه هذا ُمـ ويٗمٕمٚمقٟمف ي٘مقًمقٟمف ُم٤م ويمؾ

 قمٚمٞمف اهلل صغم احمٛمدً  سمف اهلل سمٕم٨م اًمذي اإلؾمالم ديـ هل وـمري٘متٝمؿ ،واًمًٜم٦م

 ذم يمٚمٝم٤م ،ومرىم٦م وؾمٌٕملم صمالث قمغم ؾمتٗمؽمق أُمتف أن اًمٜمٌل أظمؼم عم٤م ًمٙمـ ،وؾمٚمؿ

 (1).اجلامقم٦م وهل اواطمدً  إٓ اًمٜم٤مر

 (2).شوأصحويب افققم ظؾقف أكو مو مثؾ ظذ ـون مـ هؿ» :ىم٤مل أٟمف طمدي٨م وذم 

 اًمًٜم٦م أهؾ هؿ اًمِمقب قمـ اخل٤مًمص اعمحض سم٤مإلؾمالم اعمتٛمًٙمقن ص٤مر

 وُمّم٤مسمٞمح ،اهلدى أقمالم وُمٜمٝمؿ ،واًمِمٝمداء اًمّمدي٘مقن وومٞمٝمؿ ،واجلامقم٦م

 .اعمذيمقرة واًمٗمْم٤مئؾ ،اعم٠مصمقرة اعمٜم٤مىم٥م أوزم ،اًمدضمك

 اًمٓم٤مئٗم٦م وهؿ ،هدايتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛمقن أمجع اًمذيـ اًمديـ أئٛم٦م وومٞمٝمؿ

 أمتل مـ ضوئػي تزال ٓ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اعمٜمّمقرة

 (3)ش.افسوظي   تؼقم حتك خذَلؿ مـ وٓ خوفػفؿ مـ يْضهؿ ٓ الؼ ظذ طوهرة

                        
  .اهلل ؿم٤مء إن خترجيف ؾمٞم٠ميت (1)

  .اهلل ؿم٤مء إن خترجيف ؾمٞم٠ميت (2)

  :ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ٦ممج٤مقم قمـ ضم٤مء (3)

  .174-(1037) اإلُم٤مرة يمت٤مب ذم وُمًٚمؿ (3641) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه ،ُمٕم٤موي٦م

 .(1921) وُمًٚمؿ (3640) رىمؿ اًمٌخ٤مري رواه ،ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة



 184 واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب آقمت٘م٤مد ذم ومّمؾ                                                                                                                     

 وافسـي فؽتوبوب ظتؼودآ دم ؾصؾ

 أمريـ ؾقؽؿ ترـً» :ىم٤مل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن سمٚمٖمف أٟمف ُم٤مًمؽ قمـ

 (1)ش.رشقفف وشـي ،اهلل ـتوب :هبم َتسؽتؿ مو تضؾقا فـ

 تورك إن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل  :ىم٤مل أرىمؿ سمـ زيد وقمـ 

 حبؾ ،اهلل ـتوب وهق :أخر مـ أحدمهو بعدي تضؾقا فـ بف َتسؽتؿ إن مو ؾقؽؿ

                                                        
 (.1920رىمؿ) ُمًٚمؿ قمٜمد وصمقسم٤من

 (.1923) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد قمٌداهلل سمـ وضم٤مسمر

 (.1922) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد ؾمٛمرة سمـ وضم٤مسمر

 (.1924) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد قمٛمرو سمـ وقمٌداهلل

  (.1925) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد وىم٤مص أيب سمـ وؾمٕمد

  .ومذيمره سمٚمٖمف أٟمف (2/899) شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ رواه، وٕمٞمػ (1)

 واسمـ ،(1/93) شاعمًتدرك» ذم احل٤ميمؿ رواه قمٜمف، اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ُمقؾمك سمـ ص٤مًمح طمدصمٜم٤م :ىم٤مل ًمْمٌلا قمٛمرو سمـ داود ـمريؼ ُمـ (24/331) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم

  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب قمـ رومٞمع سمـ قمٌداًمٕمزيز طمدصمٜم٤م :ىم٤مل اًمٓمٚمحل

 .ومذيمره وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف

  .ُمؽموك اًمٓمٚمحل ُمقؾمك سمـ وص٤مًمح

 أسمٞمف قمـ أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ (1/93) احل٤ميمؿ رواه ،قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اًمديكم زيد سمـ صمقر قمـ

 .ومذيمره .. :ىم٤مل

  .وٕمٞمٗم٤من وأسمقه وإؾمامقمٞمؾ

 سمـ ويمثػم .(24/331) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ رواه ،قمقف سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

  .وٕمٞمػ حلدي٨موم٤م .قملم جمٝمقل :وأسمقه ،ُمؽموك :قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل
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 ظع يردا حتك يػسؿو وفـ ،بقتل أهؾ وظست ،إرض إػ افسمء مـ ممدود

 (1).اًمؽمُمذي أظمرضمف شؾقفم َّتؾػقن ـقػ ؾوكظروا ،القض

                        
 سمـ طمٌٞم٥م قمـ إقمٛمش قمـ ومْمٞمؾ سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (3788) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواهو ، صحٞمح (1)

  .ومذيمره ..أرىمؿ سمـ زيد قمـ صم٤مسم٧م أيب

 شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(8464 و8148) سمرىمؿ شاًمٙمؼمى» ذم اًمٜم٤ًمئل ورواه

 ُمـ (4969 /رىمؿ5) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(1555) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(1765)

  .قمقاٟم٦م أيب ـمريؼ

 أيب قمـ صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمـ إقمٛمش قمـ ؾمٚمٞمط سمـ اًمٙمريؿ قمٌد سمـ وؾمٕمٞمد :اًمٓمؼماين وزاد

  .ومذيمره ..أرىمؿ سمـ زيد قمـ اًمٓمٗمٞمؾ

 قم٤ٌمس اسمـ همػم ُمـ يًٛمع مل إٟمف :اعمدين سمـ قمكم ىم٤مل .زيد ُمـ وٓ اًمٓمٗمٞمؾ أيب ُمـ يًٛمع مل وطمٌٞم٥م

  .(60)ص شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام ،ّمح٤مسم٦ماًم ُمـ وقم٤مئِم٦م

 قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ أسمٞمف قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (110-3/109) احل٤ميمؿ ورواه

  .اهٍ  و :ش اعمؽمويملم اًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمذهٌل ىم٤مل يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ وحمٛمد .ومذيمره ..أرىمؿ سمـ زيد

 سمـ طمٙمٞمؿ قمـ اًمٖمٜمقي سمٙمػم سمـ داهللقمٌ سمـ ـمريؼ ُمـ (4971 و2681) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 ،اًمّمدق أهؾ ُمـ :اًم٤ًمضمل ىم٤مل اًمٖمٜمقي سمٙمػم سمـ وقمٌداهلل .ومذيمره ..زيد قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ ضمٌػم

 .شاًمٚم٤ًمن» ذم يمام ُمٜم٤ميمػم قمدي اسمـ ًمف وذيمر .سم٘مقي ًمٞمس

 :وومٞمف ومذيمره ..زيد قمـ طمٞم٤من سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ (2408) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم واحلدي٨م

 .ش ...سمٞمتل أهؾ ذم اهلل ذيمريمؿأ سمٞمتل أهؾو»

 وأمحد ،(10/506) ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد اعمّمٜمػ ذيمره اًمذي ٚمٗمظًمو

 ،(1027 و1021) وأسمقيٕمغم ،(3788) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(1554) قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(3/14)

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٕمقذم قمٓمٞم٦م ـمريؼ ُمـ (363) سمرىمؿ شاًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماين

  .وُمدًمس ،وؿمٞمٕمل ،وٕمٞمػ :اًمٕمقذم ؾمٕمٞمد اسمـ وهق وقمٓمٞم٦م

 ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(1558) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب اسمـ رواه ،قمكم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد قمـ زيد سمـ يمثػم قمـ اًمٕم٘مدي قم٤مُمر أيب ـمريؼ ُمـ (1760) سمرىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ

  .طمًـ وهق .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  قمكم قمـ أسمٞمف قمـ قمكم

 .قمكم قمـ رإقمق احل٤مرث ـمريؼ ُمـ (2612) شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

  .ثراحل٤م شمٙمذي٥م قمغم واجلٛمٝمقر
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 /رىمؿ3) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(3786) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه ،ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 قمـ إٟمامـمل احلًـ سمـ يدز قمـ اًمؽمُمذي( )ؿمٞمخ اًمٙمقذم قمٌداًمرمحـ سمـ ٟمٍم ـمريؼ ُمـ (2680

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  ضم٤مسمر قمـ أسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر

  .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام .احلدي٨م ُمٜمٙمر :أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مل إٟمامـمل احلًـ سمـ وزيد

 سمـ طم٤مشمؿ ـمريؼ ُمـ 147-(1218) (رىمؿ890-2/886) شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ضم٤مسمر وطمدي٨م

  .ُمٜمٙمرة ضم٤مسمر طمدي٨م ذم اًمٕمؽمة تومزي٤مد .اًمٕمؽمة يذيمر ومل  ،سمف ضمٕمٗمر قمـ إؾمامقمٞمؾ

 ذم وأمحد ،(240) رىمؿ شاعمٜمتخ٥م» ذم محٞمد سمـ قمٌد رواه ،صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(754) سمرىمؿ قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(190-189 و182-5/181) شاعمًٜمد»

 ..٤مُمرومققمً  يدز قمـ طم٤ًمن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ اًمرسمٞمع سمـ اًمريملم قمـ ذيؽ ـمريؼ ُمـ (4921-4923)

 .ومذيمره

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م .وٕمٞمػ :اًم٘م٤ميض اهلل قمٌد اسمـ وهق وذيؽ

 أيب سمـ طمٌٞم٥م قمـ إقمٛمش قمـ ذيؽ قمـ ـمري٘ملم ُمـ (4970) رىمؿ شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين ورواه

 .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  زيد قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ صم٤مسم٧م

 يمام اًمٓمٗمٞمؾ أيب ُمـ يًٛمع مل وطمٌٞم٥م .احلٗمظ دء ٕٟمف :ذيؽ أوه٤مم ُمـ آظمتالف هذا وًمٕمؾ

 .٤مآٟمٗمً  شم٘مدم

 ـمريؼ ُمـ (3052و2683) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه ،أؾمٞمد سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 وزيد .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  طمذيٗم٦م قمـ اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـ ظمرسمقذ سمـ ُمٕمروف قمـ إٟمامـمل احلًـ سمـ زيد

  .ُمؽموك أٟمف :طم٤مشمؿ أيب ىمقل شم٘مدم احلًـ سمـ

 ُمٜمٝم٤مج ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وم٘مد اًمٕمؽمة ًمٗمظ ،أُم٤م حٞمحص احلدي٨م وم٤ٌمجلٛمٚم٦م

 (:7/318) اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م

 ىم٤مًمقا صحتٝم٤م اقمت٘مدوا واًمذيـ احلدي٨م ُمـ ًمٞم٧ًم إهن٤م وىم٤مل اًمزي٤مدة هذه ذم احلٗم٤مظ ُمـ واطمد همػم ـمٕمـ وىمد)

 اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ىم٤مًمف وهذا والًم٦م قمغم يتٗم٘مقن ٓ ه٤مؿمؿ سمٜمق هؿ اًمذيـ اًمٕمؽمة جمٛمقع أن قمغم يدل إٟمام

 آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل يم٤من إذا ُمًٚمؿ ذم اًمذي واحلدي٨م ،وهمػمه يٕمغم أيب اًم٘م٤ميض أضمقسم٦م ُمـ وهق

 ىمٌؾ اًمقداع طمج٦م ذم سمف اًمقصٞم٦م شم٘مدُم٧م ىمد أُمر وهذا اهلل يمت٤مب سم٤مشم٤ٌمع اًمقصٞم٦م إٓ ومٞمف ومٚمٞمس ىم٤مًمف ىمد وؾمٚمؿ

 شم٘مدم ُم٤م يذيمروا أن ي٘متيض هبؿ إُم٦م وشمذيمػم سمٞمتل أهؾ ذم اهلل أذيمريمؿ ىم٤مل ًمٙمـ اًمٕمؽمة سم٤مشم٤ٌمع ي٠مُمر مل وهق ذًمؽ

 اهـ.(سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ىمد أُمر وهذا فمٚمٛمٝمؿ ُمـ وآُمتٜم٤مع طم٘مقىمٝمؿ إقمٓم٤مئٝمؿ ُمـ ذًمؽ ىمٌؾ سمف إُمر

-4/355) اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم اهلل رمحف إًم٤ٌمين اًمٕمالُم٦م وضمٝمٝم٤م صحتٝم٤م وقمغم

 يكم: (سمام1761سمرىمؿ361
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 قمٚمٞمٜم٤م أىمٌؾ صمؿ ،يقم ذات اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم :ىم٤مل ؾم٤مري٦م سمـ اًمٕمرسم٤مض وقمـ 

 وم٘م٤مل ،اًم٘مٚمقب ُمٜمٝم٤م ووضمٚم٧م ،اًمٕمٞمقن ُمٜمٝم٤م ذروم٧م ،سمٚمٞمٖم٦م ُمققمٔم٦م ومققمٔمٜم٤م ،سمقضمٝمف

 أوصقؽؿ» :ىم٤مل ؟٤مإًمٞمٜم شمٕمٝمد ومامذا ،ُمقدع ُمققمٔم٦م هذه يم٠من !اهلل رؾمقل ي٤م :رضمؾ

 بعدي مـؽؿ يعش مـ ؾنكف ،وحبشقً  اظبًد  ـون وإن وافطوظي، وافسؿع اهلل، بتؼقى

 َتسؽقا ادفديغ افراصديـ الؾػوء وشـي بسـتل ؾعؾقؽؿ  ،اـثرً  واختالؾً  ؾسرى

 ،بدظي حمدثي ـؾ ؾنكف ،إمقر وحمدثوت وإيوـؿ ،بوفـقاجذ ظؾقفو وظضقا هبو

 (1).واًمؽمُمذي داودقأسم أظمرضمف شضالفي بدظي وـؾ

 سمجٛمٞمع اًمٕم٤مض يتٛمًؽ يمام هب٤م متًٙمقا :أي ،شقمٚمٞمٝم٤م قمْمقا» :وُمٕمٜمك

 .أضاؾمف

 أٓ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل يٙمربُمٕمد سمـ اعم٘مدام وقمـ 

 وبقـؽؿ بقــو ؾقؼقل: أريؽتف، ظذ متؽئ وهق ظـل الديٌ يبؾغف رجؾ ظسك هؾ

 حرمـوه، وحرامً  ؾقف وجدكو ومو ،اشتحؾؾـوه ًٓ حال ؾقف وجدكو ؾم ،تعوػ اهلل ـتوب

 (2).واًمؽمُمذي داودأسمق أظمرضمف شاهلل حرم ـم اهلل رشقل حرم مو وإنّ 

                                                        
 ذم صٝمره اًمِمٞمٕم٦مُمـ ي٘مّمده ُم٤م قمغم وًمٞمس واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اعمتٛمًٙمقن هؿ اًمٌٞم٧م سم٠مهؾ اعمراد أن -1

 . اًمٜم٤مس أوؾ ُمـ يم٤مٟمقا وإن سم٠مقمٞم٤مهنؿ أٟم٤مس

 . ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء أو -2

  سمتٍمف.  اهـ أقمٚمؿ واهلل ُمٜمٝمؿ. اًمّم٤محللم ـمري٘م٦م أو -3

 هٜم٤م. إقم٤مدشمف قمـ يٖمٜمل سمام ،خترجيف شم٘مدم (1)

 ،(619) رىمؿ شإُمقال» ذم زٟمجقيف واسمـ ،(132و131-4/130) أمحد رواه، صحٞمح (2)

 وذم ،(670-20/668) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(2664) سمرىمؿ واًمؽمُمذي ،(4604) وأسمقداود

 ،(4/209) شأصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(1948و 1881 و1061) شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد»

 شاًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(4/287) واًمدارىمٓمٜمل ،(12)رىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ
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 .سمٛمٕمٜم٤مه وذيمر شمعف ومثؾف افؽتوب أوتقً إن أٓ» :أوًمف ذم داودأسمق وزاد 

 .قمٚمٞمف اشمٙمئ ُم٤م يمؾ هق :وىمٞمؾ .اجلٛمٚم٦م ذم اًمنير  ش:إريٙم٦م»و

 اهلل صغم  اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل إؿمٕمري ىمٞمس ـسم اهللقمٌد ُمقؾمك أيب وقمـ 

 أصوب ؽقٌ ـؿثؾ وافعؾؿ، اَلدى مـ بف تعوػ اهلل بعثـل مو مثؾ إن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 افؽثر، وافعشى افؽأل، ؾلكبتً ادوء، ؿبؾً ضقبي ضوئػي مـفو ؾؽوكً ،وأرًض 

 وشؼقا مـفو، ؾؼبقا افـوس، هبو اهلل ؾـػع ادوء، أمسؽً أجودب، مـفو وـون

 تـبً وٓ موء، َتسؽ ٓ ؿقعون، هل إكم أخرى، مـفو ضوئػي وأصوب وزرظقا،

 وظؾؿف، ؾعؾؿف بف، تعوػ اهلل بعثـل بم وكػعف اهلل، ديـ دم ؾؼف مـ مثؾ ؾذفؽ ـأل،

 رواه شبف أرشؾً افذي تعوػ اهلل هدى يؼبؾ ول ،ورأًش  بذفؽ يرؾع ل مـ ومثؾ

 (1).اًمِمٞمخ٤من

 ياهلد وأطمًـ ،اهلل يمت٤مب احلدي٨م ًـأطم إن) :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 وُم٤م ،ٔت شمققمدون وإٟمام ،حمدصم٤مُت٤م إُمقر وذ ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد هدي

 (2)اًمٌخ٤مري. رواه (.سمٛمٕمجزيـ أٟمتؿ

                                                        
 شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ ،(97) شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(6/549) واًمدٓئؾ ،(9/332)

 يمرب ُمٕمدي سمـ اعم٘مدام قمـ (263 و262) سمرىمؿ شتٗم٘مفواعم اًمٗم٘مٞمف» ذم واخلٓمٞم٥م ،(1/149-150)

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  اًمٙمٜمدي

 واحلدي٨م .وهمػمه أمحد قمٜمد اويمذ ،ش ..أوشمٞم٧م إين أٓ» :اعمّمٜمػ ذيمر يمام داود أيب قمٜمد وأوًمف

  .صحٞمح

٤ًٌم خترجيف وؾمٞم٠ميت صحٞمح، وهق ،راومع أيب طمدي٨م ُمـ وضم٤مء   ًمف. اعمّمٜمػ ذيمر قمٜمد اهلل ؿم٤مء إن ىمري

 (.2282) سمرىمؿ وُمًٚمؿ (،79) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (1)

 (.7277) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)



 189 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

 دم أحدث مـ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وقمـ 

 .داودوأسمق اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف شرد ؾفق مـف فقس مو هذا أمركو

 (1)ش.رد ؾفق أمركو ظؾقف فقس ظؿالً  ظؿؾ مـ» :رواي٦م وذم

 ُمـ اهلل هداه ومٞمف ُم٤م اشمٌع صمؿ ،اهلل يمت٤مب شمٕمٚمؿ ُمـ) :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ وقمـ

 (2)(.أظمرة ذم احل٤ًمب ؾمقء ووىم٤مه ،اًمدٟمٞم٤م ذم اًمْمالًم٦م

 يمقٟمقا ،يمٜمٝم٤مره٤م ًمٞمٚمٝم٤م ،اًمقاوح٦م قمغم تؿيمْ رِ شمُ ) :ىم٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وقمـ

 (3)(.اًمٙمت٤مب ذم نواًمٖمٚمام إقمراب ديـ قمغم

 (اًمٙمت٤مب أم قمٚمٞمف ُمٜمٝم٩م :اجل٤مدة قمغم شمريمتؿ) :ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وقمـ

 (4).زيـرَ  أظمرضمف

                        
 آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل أن :قم٤مئِم٦م قمـ 18-(1718) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه اًمٚمٗمظ هذا (1)

 :ُمقوٕملم ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مف .شرد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس الً قمٛم قمٛمؾ ُمـ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ

  .(4/416) اًمٜمجش سم٤مب-60 اًمٌٞمقع يمت٤مب-34 :ذم :إول 

 أو اًمٕم٤مُمؾ اضمتٝمد إذا سم٤مب-20 واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب آقمتّم٤مم يمت٤مب -96:ذم :اًمث٤مين

  .اًمٗمتح ُمـ ،(13/329احل٤ميمؿ)

 وُمًٚمؿ (1697) اًمٌخ٤مري رواه .شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ» :ًمٗمظ ٚمٞمفقم واعمتٗمؼ

  .شم٘مدم وىمد اًمرواي٦م هذه ىمٌؾ اعمذيمقر وىمد .(4606) سمرىمؿ داود وأسمق17-(1718)

  .إؾمٜم٤مد سمدون ذيمره (8) سمرىمؿ شإصقل ضم٤مُمع» همػم ذم أره مل (2)

 رمحف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ ؾمٜمد (سمدون82) سمرىمؿ إصقل ضم٤مُمع ذم إصمػم اسمـ ذيمره وٕمٞمػ  (3)

  وٕمٞمػ. ومٝمق قمٛمرَ  يدرك مل وقمٛمرُ  ...ومذيمره، ىم٤مل أٟمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم يٜمٛمٞمف اهلل

 ُمٕم٤موي٦م سمـ رزيـ :هق  ورزيـ ؾمٜمد سمدون (83سمرىمؿ) إصقل ضم٤مُمع ذم إصمػم اسمـ ذيمره قمكم أصمر (4)

 دمريد» يمت٤مب ص٤مطم٥م ،اًمِمٝمػم ثاعمحد اإلُم٤مم ،اًمنىمًٓمل إٟمدًمز اًمٕمٌدري أسمقاحلًـ قمامر سمـ

  .(205-20/204) شاًمًػم» راضمع .535 ؾمٜم٦م شمقذم شاًمّمح٤مح
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 لاحل وم٢من ،ُم٤مت ىمد سمٛمـ ومٚمٞمًتـ ٤مُمًتٜمً  يم٤من ُمـ) :ىم٤مل أٟمف ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 أومْمؾ يم٤مٟمقا وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد أصح٤مب أوًمئؽ ،اًمٗمتٜم٦م قمٚمٞمف شم١مُمـ ٓ

 شمٕم٤ممم اهلل اظمت٤مرهؿ ،٤مشمٙمٚمٗمً  وأىمٚمٝم٤م ،قمٚماًم  وأقمٛم٘مٝم٤م ،٤مىمٚمقسمً  أسمره٤م ،إُم٦م هذه

 ،ومْمٚمٝمؿ هلؿ وم٤مقمرومقا ،ديٜمف وإلىم٤مُم٦م ،وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ٟمٌٞمٝمؿ ًمّمح٦ٌم

 يم٤مٟمقا وم٢مهنؿ ،وؾمػمهؿ ظمالىمٝمؿأ ُمـ اؾمتٓمٕمتؿ سمام ومتًٙمقا ،أصمرهؿ قمغم واشمٌٕمقهؿ

 (1).ـيزرَ  أظمرضمف (اعمًت٘مٞمؿ اهلدي قمغم

 افديـ إن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمقف سمـ قمٛمرو وقمـ 

 أؾسد مو يصؾحقن افذيـ وهؿ فؾغربوء، ؾطقبك ،بدأ ـم وؽريبً  وشقعقد ،وؽريبً  بدأ

 (2).اًمؽمُمذي رواه ششـتل مـ بعدي مـ افـوس

                                                        
 ضم٤مُمع» إصمػم اسمـ يمت٤مب قمٛمدة وهق شاخلٛم٦ًم اًمّمح٤مح»و شاعمقـم٠م» سملم اًم٤ًمسمؼ يمت٤مسمف ذم مجع

 ىم٤مل رزيـ ويمت٤مب :(50-49 )ص ىم٤مل يمام شإصقل ضم٤مُمع» ذم إصمػم اسمـ وهذسمف ومرشمٌف شإصقل

 ـاه .ٕضم٤مد قمٜمٝم٤م شمٜمزه ًمق ،واهٞم٦م زي٤مدات يمت٤مسمف ظمؾدأ :(20/205) شًمًػما» ذم اًمذهٌل قمٜمف

 اسمـ ىم٤مل :ىم٤مل ىمت٤مدة ـمريؼ ُمـ (1810) سمرىمؿ شوومْمٚمف اًمٕمٚمؿ ضم٤مُمع» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ رواه وٕمٞمػ (1)

  .وٕمٞمػ وهق ؾمٜمٞمد :ؾمٜمده ذم ٤موأيًْم  ،ُمًٕمقد اسمـ ُمـ يًٛمع مل وىمت٤مدة .ومذيمره ..ُمًٕمقد

 قمـ ٟمٌٝم٤من سمـ قمٛمر ـمريؼ ُمـ (1/305306) شاحلٚمٞم٦م» ذم سمقٟمٕمٞمؿأ رواه ،قمٛمر اسمـ ىمقل ُمـ وضم٤مء

  .ٟمحقه ومذيمر ..قمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ احلًـ

 شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام .٤مطمديثً  قمٛمر اسمـ ُمـ ؾمٛمع إٟمف :ىمٞمؾ وىمد .سم٤مًمتحدي٨م يٍمح مل واحلًـ

  ضمًدا. وٕمٞمػ ومٝمق .اضمدً  وٕمٞمػ :اًمٕمٌدي وهق ٟمٌٝم٤من سمـ وقمٛمر .(68)ص

 ُمـ (6/2080) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(2630) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه سمِمقاهده صحٞمح (2)

 ىم٤ملو ومذيمره، ضمده قمـ أسمٞمف قمـ ُمٚمح٦م سمـ زيد سمـ قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ يمثػم ـمريؼ

 اهـ .صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اًمؽمُمذي أسمققمٞمًك

 ،ُمٕمتؼم فيقصم٘م مل .قملم جمٝمقل :قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل وواًمده .يمذسمف ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ُمؽموك :ويمثػم

  .اضمدً  وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،يمثػم قمٜمف سم٤مًمرواي٦م واٟمٗمرد
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 آخر دم ؽقني» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب وقمـ 

 ،أبوؤـؿ وٓ أكتؿ تسؿعقا ل بم إحوديٌ مـ يلتقكؽؿ ،ـذابقن دجوفقن افزمون

 (1).ُمًٚمؿ رواه شيػتـقكؽؿ وٓ يضؾقكؽؿ ٓ ،وإيوهؿ ؾنيوـؿ

                                                        
  :ؿمقاهد وم٘مراشمف وًمٌٕمض

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل امقمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ (146) سمرىمؿ شُمًٚمؿ صحٞمح» ومٗمل

ًٌ  اإلؾمالم  إن» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم ًٌ  وؾمٞمٕمقد ،٤مهمري  احلٞم٦م شم٠مرز يمام اعمًجديـ سملم ي٠مرز وهق ،سمدأ يمام ٤مهمري

 .شره٤مضمح إمم

  .شاإلؾمالم ضمحره٤م إمم احلٞم٦م شم٠مرز يمام اعمديٜم٦م إمم ًمٞم٠مرز اإليامن إن» :سمٚمٗمظ (147) سمرىمؿ ُمًٚمؿ ورواه

 .(145سمرىمؿ) قمٜمف اهلل ريض ،هريرة أيب قمـ ُمًٚمؿ ورواه

 ُمـ سمٕمدي ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م يّمٚمحقن اًمذيـ وهؿ  زي٤مدة دون اًمِمقاهد هبذه  صحٞمح ومٝمق    

 . ؾمٜمتل

 ُمِمٙمؾ ذح ذم اًمٓمح٤موي قمٜمد قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ضم٤مءت اًمزي٤مدة وهذه

 أصقل ذح ذم (واًمالًمٙم٤مئل6718) سمرىمؿ أصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح سمؽمشمٞم٥م إظمٞم٤مر حتٗم٦م ذم يمامأصم٤مر

 سمـ اهلل قمٌد هؾمٜمد وذم (198) سمرىمؿ اًمزهد ذم واًمٌٞمٝم٘مل (173) سمرىمؿ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد

 . طم٤مل جمٝمقل اعمٍمي اعمٕم٤مومري اًمٜمٕمامن اسمـ وهق قمٞم٤مش وأسمق ، وٕمٞمػ وهق اًمٚمٞم٨م يم٤مشم٥م ص٤مًمح

 اعم٤ٌمرك (واسمـ222و2/177) أمحد قمٜمد سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وضم٤مءت

 همػم قمٜمف يرو مل اًمقاًمٌل اهلل قمٌد سمـ وضمٜمدب  وٕمٞمػ هلٞمٕم٦م اسمـ ؾمٜمده (وذم775) سمرىمؿ اًمزهد ذم

 . اعمٜمٗمٕم٦م شمٕمجٞمؾ ذم يمام صم٘م٦م شم٤مسمٕمل : اًمٕمجكم وىم٤مل يزيد سمـ احل٤مرث

 . هلل واحلٛمد قم٤مُم٦م ؿمقاهد وهل٤م اهلل ؿم٤مء إن طمًٜم٦م ومٝمل

 سمرىمؿ شأصم٤مر ُمِمٙمؾ ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(7) سمرىمؿ شصحٞمحف ُم٘مدُم٦م» ذم ُمًٚمؿ رواه (1)

 سمـ ٌداًمرمحـقم ذيح أيب ـمريؼ ُمـ (413-12/412) شاًمٙمامل ُتذي٥م» ذم واعمزي ،(2954)

 ؾمٛمٕم٧م :وىم٤مل ي٤ًمر سمـ ُمًٚمؿ طمدصمٜمل :ي٘مقل اعمٕم٤مومري يزيد سمـ ذاطمٞمؾ ؾمٛمع أٟمف :اعمٕم٤مومري ذيح

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  أسم٤مهريرة

 احل٤مومظ وىم٤مل .سمف يٕمتؼم :اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل .مجع قمٜمف روى :اًمٓمٜمٌذي أسمققمثامن وهق ي٤ًمر سمـ وُمًٚمؿ

  .وٕمٞمًٗم٤م يٕمتؼم ومٝمق ،يمذًمؽ وهق :ىمٚم٧م .ُم٘مٌقل  :شاًمت٘مري٥م» ذم

 ذم ًمف روى إٟمام شاًمّمحٞمح» ذم ُمًٚمؿ ًمف خيرج ومل ،ُمٕمتؼم يقصم٘مف ومل مجع قمٜمف روى :يزيد سمـ وذاطمٞمؾ

  .طم٤مل جمٝمقل :ومٝمق شاعم٘مدُم٦م»
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 كبل مـ مو» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل  :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 ،بسـتف يلخذون ،وأصحوب حقاريقن أمتف دم فف ـون إٓ ؿبع أمتف دم اهلل بعثف

 مو ويػعؾقن يػعؾقن، ٓ مو يؼقفقن خؾقف، بعدهؿ مـ َّتؾػ ثؿ ،بلمره ويؼتدون

 مممـ، ؾفق بؾسوكف جوهدهؿ ومـ مممـ، ؾفق بقده جوهدهؿ ؾؿـ يممرون، ٓ

 رواه شخردل حبي اإليمن مـ ذفؽ وراء وفقس مممـ، ؾفق بؼؾبف جوهدهؿ ومـ

 (1).ُمًٚمؿ

 اػ دظو مـ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب وقمـ 

 ،وصقئً  أجقرهؿ مـ ذفؽ يـؼص ٓ تبعف، مـ أجقر مثؾ إجر مـ فف ـون هدى

 مـ ذفؽ يـؼص ٓ ،تبعف مـ آثوم مثؾ اإلثؿ مـ ظؾقف ـون ضالفي اػ دظو ومـ

 (2).ُمًٚمؿ رواه شوصقئً  آثومفؿ

 أحدـؿ أفػغ ٓ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل راومع أيب وقمـ 

 ٓ ؾقؼقل: ظـف، َّنقً أو بف أمرت ممو أمري، مـ إمر يلتقف ،أريؽتف ظذ ومتؽئً 

                                                        
 اجلامن قم٘مقد» يمت٤ميب ُم٘مدُم٦م ذم ٜمتٝم٤مسمٞمّ  ُٕمقر شُمًٚمؿ صحٞمح» ذط هل٤م ًمٞمس شُمًٚمؿ صحٞمح ُم٘مدُم٦م»و

  .ُمٓمٌقع وهق شواعمرضم٤من اًمٚم١مًم١م قمغم

 :ىم٤مل هريرة أيب قمـ 84 (157) اًمٗمتـ يمت٤مب ذم وُمًٚمؿ (3609) سمرىمؿ اًمٌخ٤مري ٜمدقم ضم٤مء ىمد ًمٙمـ

ًٌ  يمذاسمقن دضم٤مًمقن يٌٕم٨م طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل  ٤مىمري

  .شاهلل رؾمقل أٟمف يزقمؿ يمٚمٝمؿ ،صمالصملم ُمـ

  .(50) سمرىمؿ شصحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ رواه (1)

  .(2674) سمرىمؿ ُمًٚمؿ رواه (2)
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 فُم٤مضم واسمـ واًمؽمُمذي وأسمقداود أمحد رواه شاتبعـوه اهلل ـتوب دم وجدكو مو أدري

 (1).شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 أحدـؿ يممـ ٓ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمر اسمـ وقمـ 

 (2)ش.اًمًٜم٦م حذ» ذم رواه شبف جئً دو وتبعً  هقاه يؽقن حتك

                        
 ،(13) فُم٤مضم واسمـ ،(2663) واًمؽمُمذي ،(4605) وأسمقداود ،(10و6/8) أمحد رواه، صحٞمح (1)

 شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(8839) شإوؾمط»و ،(936-934 /رىمؿ1) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين

 شاًمٜمٌقة دٓئؾ»و ،(7/76) شاًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1/108) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(94)

 ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،(50) سمرىمؿ شوأصم٤مر اًمًٜمـ ُمٕمروم٦م» وذم ،(6/549)و (1/24)

 شواعمتٗم٘مف اًمٗم٘مٞمف» ذم واخلٓمٞم٥م ،(151-1/150) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ ،(4/209) شأصم٤مر

 قمـ أسمٞمف قمـ راومع أيب سمـ قمٌٞمداهلل ـمريؼ ُمـ (101) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي ،(260) رىمؿ

  .صحٞمح وهق .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم فقمٚمٞم  اهلل صغم اًمٜمٌل

 ،(15) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(104) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي رواه، وٕمٞمػ  (2)

 ذم إصٌٝم٤مين اًمًٚمٗمل حمٛمد سمـ أمحد وأسمقاًمٓم٤مهر ،(4/369) شسمٖمداد شم٤مريخ» ذم واخلٓمٞم٥م

 سمـ واحلًـ ،(1265) رىمؿ (375)ص شاًمًٗمر ُمٕمجؿ» وذم ،(45) سمرىمؿ شاًمٌٚمداٟمٞم٦م إرسمٕملم»

 ـمرق» ذم قم٤ًميمر واسمـ ،شاإلسم٤مٟم٦م» ذم سمٓم٦م واسمـ ،شاًمٙمالم ذم» ذم واهلروي ،شإرسمٕملم» ذم ؾمٗمٞم٤من

 مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ ـمريؼ ُمـ (13-1/12)  اهلل رمحف إًم٤ٌمين ًمٚمِمٞمخ شاجلٜم٦م فمالل» ذم يمام ،شإرسمٕملم

 سمـ قم٘م٦ٌم قمـ ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ- همػمه أو اًمٓمرق سمٕمض وذم– هِم٤مم قمـ اًمث٘مٗمل قمٌداًمقه٤مب قمـ

 .سمف  اًمٕم٤مص وسمـقمٛمر سمـ قمٌداهلل قمـ أوس

  :قمٚمؾ قمدة وسمف ،اضمدً  وٕمٞمػ طمدي٨م وهذا

  .اخلزاقمل وهق مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ وٕمػ-1

 سمٕمض قمـ اًمث٘مٗمل قمـ يرويف وشم٤مرة ،هِم٤مم قمـ اًمث٘مٗمل قمـ يرويف ومت٤مرة ،ٟمٕمٞمؿ قمغم آظمتالف -2

  .ُمٕمروف همػم ًمث٘مٗملا ؿمٞمخ يٙمقن اًمرواي٦م هذه وقمغم .همػمه أو هِم٤مم ُمِمٞمختٜم٤م

 ؿمٞمخف ذم هٜم٤م اجلٝم٤مًم٦م ومتٙمقن .همػمه أو هِم٤مم طمدصمٜم٤م ،ُمِمٞمختٜم٤م سمٕمض قمـ اًمث٘مٗمل قمـ يرويف وشم٤مرة

 شواحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع» ذم رضم٥م اسمـ ىم٤مل اميم ،اإلؾمٜم٤مد ذم سمؽمدده اجلٝم٤مًم٦م واعمٝمؿ ،اًمث٘مٗمل

(2/394-395).  

  .شواحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع» ذم يمام ،احلدي٨م هبذا ٟمٕمٞمؿ شمٗمرد -3

 .شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام ،ورٛمْ قمَ  اسمـ ُمـ يًٛمع مل أوس سمـ ٦ٌمقم٘م
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 (1)شاحلج٦م» يمت٤مب ذم رويٜم٤مه ،صحٞمح طمدي٨م هذا  :شأرسمٕمٞمٜمف» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 (2).صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اعم٤مزين احل٤مرث سمـ سمالل وقمـ

 هبو ظؿؾ مـ مثؾ إجر مـ فف ؾنكف بعدي، أمقتً ؿد شـتل مـ شـي أحقك مـ»

 اهلل يرضوهو ٓ ضالفي بدظي ابتدع ومـ قًئو،ص أجقرهؿ مـ يـؼص أن ؽر مـ

 شوصقئً  افـوس آثوم مـ ذفؽ يـؼص ٓ هبو ظؿؾ مـ آثوم مثؾ ظؾقف ـون ،ورشقفف

 (3).ضمده قمـ أسمٞمف قمـ قمٛمرو سمـ اهللقمٌد سمـ يمثػم قمـ فُم٤مضم واسمـ اًمؽمُمذي رواه

                                                        
 سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اعمّمٜمػ ي٘مقل يمام وًمٞمس اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد احلدي٨م شمٜمٌٞمف:صح٤ميب

  اخلٓم٤مب.

 :(2/393) شواحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع» ذم رضم٥م اسمـ ىم٤مل شاعمحج٦م شم٤مرك قمغم احلج٦م» :يمت٤مب هق (1)

  اهـ .واًمًٜم٦م احلدي٨م ىمقاقمد قمغم اًمديـ أصقل ذيمر يتْمٛمـ

 اًمٗم٘مٞمف اعم٘مدد اًمٜم٤مسمٚمز داود سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم أسمقاًمٗمتح اإلُم٤مم :هق وُم١مًمٗمف

  .(143-19/136) شاًمًػم» ذم ُمؽمضمؿ (490) ؾمٜم٦م وشمقذم (410) ؾمٜم٦م ىمٌؾ وًمد ،اًمِم٤مومٕمل

 ُمـ اضمدً  سمٕمٞمد دي٨ماحل هذا شمّمحٞمح :(2/394) شواحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع» ذم رضم٥م اسمـ ىم٤مل (2)

 .شم٘مدم ومٞمام ذيمرٟم٤مه٤م وىمد .ومذيمره٤م ...وضمقه

 و209) فُم٤مضم واسمـ ،(2677سمرىمؿ) اًمؽمُمذي رواه سمِمقاهده وهقصحٞمح ، ضمًدا وٕمٞمػ ؾمٜمده (3)

 سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ يمثػم ـمريؼ ُمـ (42) سمرىمؿ اخمتًٍم  شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(210

 ..احل٤مرث[ سمـ ]ًمٌالل :ىم٤مل وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اًمٜمٌل أن :ضمده قمـ أسمٞمف قمـ قمقف

 .ًمٚمؽمُمذي واًمزي٤مدة .ومذيمره

 احل٤مرث سمـ سمالل قمـ ضمده قمـ أسمٞمف قمـ يمثػم ـمريؼ ُمـ (110) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م ذح» ذم اًمٌٖمقي ورواه

  .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل أٟمف

ًٌ  شم٘مدم يمام ،قملم جمٝمقل :وأسمقه .ذسمفيم ُمـ وُمٜمٝمؿ ،ُمؽموك :يمثػم .اضمدً  وٕمٞمػ وهق  .٤مىمري

ـْ  (2674سمرىمؿ) ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ًمٙمـ ـْ  ىَم٤مَل  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   اهلل َصغم    َاهللِ ؾُمقلر َأن   ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  إمَِم  َدقَم٤م َُم

ـْ  ًَمفُ  يَم٤منَ  ُهًدى ضَْمرِ  ُِم ْٕ ـْ  ُأضُمقرِ  ُِمْثُؾ  ا ـْ  َذًمَِؽ  َيٜمُْ٘مُص  َٓ  شَمٌَِٕمفُ  َُم ـْ  ؿَمْٞمًئ٤م ِهؿْ ُأضُمقرِ  ُِم  قَمَٚمْٞمفِ  يَم٤منَ  َواَلًَم٦مٍ  إمَِم  َدقَم٤م َوَُم

ـْ  صْمؿِ  ُِم ـْ  آصَم٤ممِ  ُِمْثُؾ  اإْلِ ـْ  َذًمَِؽ  َيٜمُْ٘مُص  َٓ  شَمٌَِٕمفُ  َُم  ؿَمْٞمًئ٤م. آصَم٤مُِمِٝمؿْ  ُِم
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 بـل نإ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٛمر سمـ اهللقمٌد وقمـ

 ،مؾي وشبعغ ثالث ظذ أمتل وشتػسق مؾي، وشبعغ ثـتغ ظـ ػسقت ارسائقؾ

 ظؾقف أكو مو» :ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل ي٤م هل ُمـ :ىم٤مًمقا شواحدة مؾي إػ افـور دم ـؾفؿ

 (1).اًمؽمُمذي واهر ش.وأصحويب

                                                        
ـْ  َوؾَمٚم ؿَ  قَمَٚمْٞمفِ   اهلل َصغم   اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  (1017) سمرىمؿ ُمًٚمؿ قمٜمد اًمٌجكم اهلل قمٌد سمـ ضمرير وطمدي٨م ـ   َُم  ؾَم

ؾْماَلمِ  ذِم  ٜم٦َمً  ؾُمٜم ٦مً  اإْلِ ًَ ـْ  َوَأضْمرُ  َأضْمُرَه٤م وَمَٚمفُ  طَم ـْ  سَمْٕمَدهُ  هِب٤َم قَمِٛمَؾ  َُم ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ُِم ءٌ  ُأضُمقِرِهؿْ  ُِم ـْ  َرْ ـ   َوَُم  ذِم  ؾَم

ؾْماَلمِ  ـْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَه٤م قَمَٚمْٞمفِ  يَم٤منَ  ؾَمٞمَِّئ٦مً  ؾُمٜم ٦مً  اإْلِ ـْ  هِب٤َم قَمِٛمَؾ  َُم ـْ  سَمْٕمِدهِ  ُِم ـْ  َيٜمُْ٘مَص  َأنْ  هَمػْمِ  ُِم ءٌ  َأْوَزاِرِهؿْ  ُِم   . َرْ

 -: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ضم٤مء  وىمد صحٞمح  (1)

 : قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م-1

 ذم وأضمري ،(60) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد ،(2641) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه

 واًمالًمٙم٤مئل ،(129-1/128) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(25 و24 و23) سمرىمؿ شاًمنميٕم٦م»

  (147و146) سمرىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم

 سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ يزيد سمـ قمٌداهلل قمـ إومري٘مل أٟمٕمؿ سمـ زي٤مد سمـ قمٌداًمرمحـ ـمريؼ ُمـ

 سمٜمل قمغم أشمك ُم٤م أُمتل قمغم ًمٞم٠مشملم» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اًمٕم٤مص

 ،ذًمؽ يّمٜمع ُمـ أُمتل ذم ًمٙم٤من قمالٟمٞم٦م أُمف أشمك ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من إن طمتك ،سم٤مًمٜمٕمؾ اًمٜمٕمؾ طمذوا ،ؾإهائٞم

  .احلدي٨م ش...إهائٞمؾ سمٜمل وإن

 وصح٤ميب .صم٘م٦م :احلٚمٌل أسمققمٌداًمرمحـ هق يزيد سمـ وقمٌداهلل .وٕمٞمػ :أٟمٕمؿ سمـ زي٤مد سمـ اًمرمحـ وقمٌد

  .(اخلٓم٤مب سمـ رَ ٛمَ قمُ  سمـ اهلل ٌدقم) :اعمّمٜمػ ىم٤مل يمام ٓ .اًمٕم٤مص سمـ روٛمْ قمَ  سمـ قمٌداهلل :احلدي٨م

  .زي٤مد سمـ اًمرمحـ قمٌد أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ واحلدي٨م

 -:قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م -2

 ،(4596) سمرىمؿ وأسمقداود ،(67و66) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(2/332) أمحد رواه 

 يمام ٤ٌمنطم واسمـ ،(6117و 5978و 5910) وأسمقيٕمغم ،(3991) فُم٤مضم واسمـ ،(2640) واًمؽمُمذي

 (10/208) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1/128) واحل٤ميمؿ ،(6731و6247) سمرىمؿ شاإلطم٤ًمن» ذم

  .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ

 ذم يمٚمٝمؿ  ىمقًمف قمٜمده وًمٞمس ، طمًـ وم٤محلدي٨م .احلدي٨م طمًـ :قمٚم٘مٛم٦م اسمـ هق قمٛمرو سمـ وحمٛمد

  .إًمخ... اًمٜم٤مر



 196 واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب آقمت٘م٤مد ذم ومّمؾ                                                                                                                     

                                                        
 شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ (3992) سمرىمؿ فُم٤مضم اسمـ رواه ،إؿمجٕمل ُم٤مًمؽ سمـ فقمق طمدي٨م  -3

 أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(129 /رىمؿ18) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(63) سمرىمؿ

 ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ قمٛمرو سمـ صٗمقان صمٜم٤م ،يقؾمػ سمـ قم٤ٌمد ـمريؼ ُمـ (149) سمرىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م

 :ىم٤مل أٟمف إٓ .ومذيمره وؾمٚمؿ.. آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ قمقف قمـ

  . صحٞمح وهق .شوأصح٤ميب اًمٞمقم قمٚمٞمف أٟم٤م ُم٤م» :ىمقًمف سمدل شاجلامقم٦م»

 أمحد رواه وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس طمدي٨م -4

 ٟمٍم سمـ وحمٛمد ،(64) شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(3993) فُم٤مضم واسمـ ،(145و3/120)

 أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(27 25) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(54) شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي

 . وأصح٤ميب قمٚمٞمف أٟم٤م ُم٤م زي٤مدة ذيمر سمدون ومذيمره ..أٟمس قمـ (148) ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد

 .صحٞمح وهق

 قمـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل ُمروان سمـ يمثػم ـمريؼ ُمـ (7659 /سمرىمؿ8اًمٙمٌػم) ذم اًمٓمؼماين ورواه -7و6و5

 اًمزي٤مدة. هذه وومٞمف ومذيمراحلدي٨م وأٟمس وواصمٚم٦م أُم٤مُم٦م وأيب اًمدرداء أيب قمـ آدم سمـ يزيد سمـ اهلل قمٌد

 ذم طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل اعمٜمٗمٕم٦م، شمٕمجٞمؾ ذم يمام ُمٕملم اسمـ يمذسمف وىمد ضمًدا وٕمٞمػ ُمروان سمـ ويمثػم

 (:2/225اجلروطملم)

 ضمٝم٦م قمغم إٓ قمٜمف اًمرواي٦م وٓ سمف آطمتج٤مج زجيق ٓ اضمدً  احلدي٨م ُمٜمٙمر اعمراء طمدي٨م ص٤مطم٥م هق)

 قمٚمٞمف. أٟمٙمر مم٤م شمرمجتف ذم احلدي٨م هذا رذيم صمؿ (اًمتٕمج٥م

 ذم يمام . ُمٜمٙمرة أطم٤مديثف : زضم٤ميناجلق وىم٤مل ، ُمقوققم٦م :أطم٤مديثف أمحد ىم٤مل ، آدم سمـ يزيد سمـ اهلل وقمٌد

   اعمٞمزان. ًم٤ًمن

 ٟمٍم سمـ حمٛمد رواه ،وؾمٚمؿ آًمف قمغمو قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد طمدي٨م -8

 اسمٜم٦م قمـ قمٌٞمدة سمـ ُمقؾمك ـمريؼ ُمـ (28) شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(57) رىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي

  .وٕمٞمػ :اًمرسمذي هق ،قمٌٞمدة سمـ وُمقؾمك .ومذيمره ..أسمٞمٝم٤م قمـ ؾمٕمد

 شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ اسمـ رواه وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م -9

 8035 /رىمؿ8) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(57) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد ،(68)

 ،(151) رىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(8054و 8051و

  .طمًـ وهق .ومذيمره ..أُم٤مُم٦م أيب قمـ هم٤مًم٥م أيب ـمريؼ ُمـ (8/188) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 أمحد رواه وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ ُمٕم٤موي٦م ٨مطمدي ُمـ وضم٤مء -10

 شاًمًٜم٦م» ذم اعمروزي ٟمٍم سمـ وحمٛمد ،(2560) سمرىمؿ واًمدارُمل ،(4597) وأسمقداود ،(4/102)

 ،(885 و884) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(69و65و2) سمرىمؿ شاًمًٜم٦م» ذم قم٤مصؿ أيب واسمـ ،(52)

 واًمالًمٙم٤مئل ،(1/128) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(1006 و1005) سمرىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم
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 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب وقمـ

 يمت٤مب ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه شصفقد مئي أجر ؾؾف أمتل ؾسود ظـد بسـتل َتسؽ مـ»

 (1).قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ فًم شاًمزهد»

                                                        
 شاًمٜمٌقة دٓئؾ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(150) سمرىمؿ ش واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح » ذم

(6/541-542)  

 طمججٜم٤م :ىم٤مل حلل سمـ قمٌداهلل قم٤مُمر أيب قمـ قمٌداهلل سمـ أزهر طمدصمٜمل ،قمٛمرو سمـ صٗمقان ـمريؼ ُمـ

 وزي٤مدة .حلل سمـ قمٌداهلل قمـ قم٤مُمر أيب قمـ :اًمدارُمل قمٜمد ووىمع .ومذيمره ..ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمع

 صم٘م٤مت. رضم٤مًمف وسم٘مٞم٧م ،أزهر أضمؾ ُمـ .طمًـ وهق .ظمٓم٠م حلل سمـ وقمٌداهلل قم٤مُمر أيب سمـ قمـ

 ذم احل٤ميمؿ رواه وؾمٚمؿ، آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل قمـ قمقف سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ وضم٤مء

 قمقف سمـ قمٛمرو سمـ قمٌداهلل سمـ يمثػم قمـ أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ ـمريؼ ُمـ (1/129) شاعمًتدرك»

 .قملم جمٝمقل :وأسمقه ،ُمؽموك :ويمثػم ،وٕمٞمػ :وإؾمامقمٞمؾ ومذيمره. ..ضمده قمـ أسمٞمف قمـ

 .اضمدً  وٕمٞمػ قمقف سمـ قمٛمرو ومحدي٨م

 يمٚمػ اًمث٤مسمت٦م إدًم٦م وقمٛمقُم٤مت وٕمٞمٗم٦م ومٝمل وأصح٤ميب قمٚمٞمف أٟم٤م ُم٤م زي٤مدة دون ، صحٞمح ٤محلدي٨موم 

 .أقمٚمؿ واهلل قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م قمغم شمدل ، وهمػمه٤ماجلامقم٦م

 ذم أسمقٟمٕمٞمؿ ـمري٘مف وُمـ ،(5410) سمرىمؿ شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه ،هريرة أيب طمدي٨م وٕمٞمػ (1)

 ص٤مًمح سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م :ىم٤مل ظمٞمثٛم٦م أيب سمـ أمحد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م :اًمٓمؼماين ىم٤مل (8/200) شاحلٚمٞم٦م»

 ،ومذيمره ..٤مُمرومققمً  هريرة أيب قمـ قمٓم٤مء قمـ أسمٞمف قمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداعمجٞمد طمدصمٜم٤م :ىم٤مل اًمٕمدوي

  ش.ؿمٝمٞمد ُم٤مئ٦م» :سمدل شؿمٝمٞمد أضمر ومٚمف» :سمٚمٗمظ

 اسمٜمف سمف شمٗمرد .رواد أيب سمـ قمٌداًمٕمزيز إٓ قمٓم٤مء قمـ احلدي٨م هذا يروي ٓ :قم٘مٌف اًمٓمؼماين وىم٤مل

  اًمٕمزيز. قمٌد طمدي٨م ُمـ همري٥م :أسمقٟمٕمٞمؿ وىم٤مل ،قمٌداعمجٞمد

 وسم٘مٞم٦م ،شمرمجف ُمـ أر ومل ،اًمٕمدوي ًمحص٤م سمـ حمٛمد ومٞمف :(1/172) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وىم٤مل

  وٕمٞمػ. هريرة أيب ومحدي٨م اهـ .صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(207) سمرىمؿ شاًمزهد» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ومرواه ،قم٤ٌمس اسمـ وأُم٤مطمدي٨م

 صمٜم٤م ،ىمتٞم٦ٌم سمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ (701 و503) رىمؿ شإُم٤مزم» ُمـ سمنمان واسمـ ،(2/739)

 قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ جم٤مهد قمـ ٟمجٞمح أيب اسمـ قمـ اعمٜمذر سمـ قمٌداخل٤مًمؼ

 .شؿمٝمٞمد ُم٤مئ٦م أضمر ومٚمف أُمتل وم٤ًمد قمٜمد سمًٜمتل متًؽ ُمـ» :وؾمٚمؿ آًمف وقمغم
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 زمون دم إكؽؿ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل هريرة أيب وقمـ 

 بف أمر مو بعؼ مـفؿ ظؿؾ مـ زمون يلت ثؿ هؾؽ، بف أمر مو ظؼ مـؽؿ ترك مـ

 (1).اًمؽمُمذي رواه شكجو

                                                        
 وىم٤مل .وٕمٞمػ :أسمقطم٤مشمؿ وىم٤مل .احلدي٨م ُمؽموك :اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل ،اعمدائٜمل أسمققمكم ىمتٞم٦ٌم سمـ واحلًـ

 .شاعمٞمزان» ذم يمام ه٤مًمؽ. :اًمذهٌل وىم٤مل .ؿاًمقه يمثػم :اًمٕم٘مٞمكم وىم٤مل .احلدي٨م واهل :إزدي

 ا.ضمدً  وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م .يٕمرف ٓ :اعمٞمزان ذم اًمذهٌل ىم٤مل ،اعمٜمذر سمـ اخل٤مًمؼ قمٌد وؿمٞمخف

 سمتخري٩م ٤ممًاًمٌ اًمروض» ذم يمام شاًمٗمقائد» ذم ومت٤مم ،(2267) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه، وٕمٞمػ  (1)

 شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،شحلٚمٞم٦ما» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ (،1721) رىمؿ (5/139) شمت٤مم ومقائد وشمرشمٞم٥م

 (926) سمرىمؿ شضمرضم٤من شم٤مريخ» ذم اًمًٝمٛمل ـمري٘مف وُمـ (،7/2483)

 ومذيمره. هريرة أيب قمـ إقمرج قمـ اًمزٟم٤مد أيب قمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من ٟم٤م مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ ـمريؼ ُمـ

 وىمد سمف. ؾمٗمٞم٤من قمـ مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ طمدي٨م ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ همري٥م طمدي٨م هذا قم٘مٌف: اًمؽمُمذي وىم٤مل

 مح٤مد. سمـ ٟمٕمٞمؿ ُمٜم٤ميمػم ذم قمدي اسمـ ذيمره

 ذم يمام سمث٘م٦م. وًمٞمس مح٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ رواه ُمٜمٙمر، طمدي٨م هذا اًمٜم٤ًمئل: ىم٤مل وىمد وٕمٞمػ، مح٤مد سمـ وٟمٕمٞمؿ

 (.2/369) اجلقزي ٓسمـ شاعمتٜم٤مهٞم٦م اًمٕمٚمؾ»

 ضمرير رواه ظمٓم٠م، قمٜمدي هذا أسمقطم٤مشمؿ: وىم٤مل (2/429) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمره

 ُمرؾمؾ. وؾمٚمؿ آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ احلًـ قمـ ُمٕمروف قمـ ًمٞم٨م قمـ أقملم سمـ وُمقؾمك

 اهـ

 احلًـ قمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ (229) سمرىمؿ شاًمٗمتـ» ذم اًمداين أسمققمٛمرو ورواه

 ومذيمره.

 اعمراؾمٞمؾ. أوٕمػ ُمـ اًمٌٍمي احلًـ وُمراؾمٞمؾ ٓظمتالـمف، وٕمٞمػ وًمٞم٨م

 قمٜمف: اهلل ريض ذر أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 زي٤مد أيب سمـ طمج٤مج قمـ مح٤مد قمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ وهق: ُم١مُمؾ، ـمريؼ ُمـ (5/155) أمحد رواه

 ومذيمره. ذر أيب قمـ رضمؾ قمـ إؾمقد

 ذم اًمٌخ٤مري قمٜمد ُم١مُمؾ رواه وىمد أظمرى. قمٚم٦م اًمّمديؼ أيب ؿمٞمخ ضمٝم٤مًم٦م ويمذا وٕمٞمػ، وُم١مُمؾ

 ُمـ وًمٕمٚمٝم٤م ذر. وأيب اًمّمديؼ أيب سملم اًمقاؾمٓم٦م وأؾم٘مط اإلؾمٜم٤مد سمٜمٗمس (2/374) شاًمت٤مريخ»

 وٕمٞمػ. ٕٟمف ُم١مُمؾ: ختٚمٞمٓم٤مت
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 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل زماًمثام احل٤مرث سمـ ْمٞمػهم وقمـ 

 إحداث مـ خر بسـي ؾتؿسؽ افسـي، مـ مثؾفو رؾع إٓ ،بدظي ؿقم أحدث مو»

 (1).محدأ رواه شبدظي

 وؿر مـ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل ُمٞمنة سمـ إسمراهٞمؿ وقمـ 

 شاإليامن ؿمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه شاإلشالم هدم ظذ أظون ؾؼد بدظي صوحى

 (2).ُمرؾمالً 

                                                        
 أيب أو ٟمية أيب قمـ إؾمقد زي٤مد أيب سمـ طمج٤مج ـمريؼ ُمـ (2/374) شاًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري ورواه

 ذر. أيب قمـ -طمج٤مج ؿمؽ– اًمّمديؼ

 (.317ص) شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام ذر أيب ُمـ يًٛمع مل ىمٓمٕم٦م، سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اعمٜمذر وهق وأسمقٟمية

 ًمف أر ومل (32) ؾمٜم٦م أسمقذر شمقذم وىمد (108) ؾمٜم٦م شمقذم قمٛمرو سمـ سمٙمر هق: ،لاًمٜم٤مضم وأسمقاًمّمديؼ

 ًم٘مٞمف. أفمٜمف وُم٤م قمٜمف رواي٦م

 ش.شم٤مرخيف» ذم اًمٌخ٤مري قمٚم٘مٝم٤م وم٘مد أيًْم٤م، اًمِمؽ قمغم اًمرواي٦م هذه يمقن وُمع

 وٕمٞمػ. وم٤محلدي٨م

 اسمـو ،(131) رىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام واًمٌزار ،(4/105) شاعمًٜمد» ذم أمحد رواه وٕمٞمػ، (1)

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(99) شاًمًٜم٦م» ذم واعمروزي ،(855) رىمؿ شاًمّمح٤مسم٦م ُمٕمجؿ» ذم ىم٤مٟمع

 قمـ قمٌداهلل سمـ سمٙمر أيب ـمريؼ ُمـ (48/82) شدُمِمؼ شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر واسمـ ،(178 /رىمؿ18)

 اًمٓمؼماين قمٜمد وشمّمحػ ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  اًمثامزم احل٤مرث سمـ همْمٞمػ قمـ اًمرطمٌل قمٌٞمد سمـ طمٌٞم٥م

 .شقمٗمٞمػ» إمم شهمْمٞمػ»

 احل٤مرث سمـ وهمْمٞمػ ،شاًمتٝمذي٥م» ذم يمام ،اضمدً  وٕمٞمػ :ُمريؿ أيب اسمـ وهق قمٌداهلل سمـ وأسمقسمٙمر

 ذم يمام ،صحٌتف صمٌقت ذم خمتٚمػ :احلٛميص أسمقأؾمامء اًمٞمامين احل٤مرث سمـ همٓمٞمػ :وي٘م٤مل ،اًمثامزم

 وظمٚمٞمٗم٦م واًمؽمُمذي طم٤مشمؿ أيب واسمـ اًمٌخ٤مري اًمّمح٤مسم٦م ذم قمده وىمد ،(190-5/189) شاإلص٤مسم٦م»

 (.81-48/69) شدُمِمؼ شم٤مريخ» وراضمع ش.اإلص٤مسم٦م» ذم يمام ،وهمػمهؿ واًمٓمؼماين ظمٞمثٛم٦م أيب واسمـ

 وٕمٞمػ. وم٤محلدي٨م

 ُمـ (927) شاًمٙمالم ذم» ذم واهلروي ،(9464) سمرىمؿ شاإليامن ؿمٕم٥م» ذم اًمٌٞمٝم٘مل رواه، ُمٕمْمؾ (2)

 اهلل ؾمقلر ىم٤مل :ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمـ اًمٓم٤مئٗمل ُمًٚمؿ سمـ حمٛمد قمـ اًمٙمرُم٤مين إسمراهٞمؿ سمـ طم٤ًمن ـمريؼ

 ومذيمره. .وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم
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 ذم» ذم واهلروي ،(273) سمرىمؿ واجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح ذم اًمالًمٙم٤مئل ورواه

 .اإلؾمٜم٤مد طمًـ وهق .يرومٕمف ومل ،إسمراهٞمؿ ىمقل ُمـ ومذيمره ..سمف طم٤ًمن ـمريؼ ُمـ (928) شاًمٙمالم

 .صم٘م٦م شم٤مسمٕمل ٞمنةُم سمـ وإسمراهٞمؿ ،اًمقضمٝملم قمغم رواه إسمراهٞمؿ وًمٕمؾ

 اًمّمح٤مسم٦م: ُمـ مخ٦ًم قمـ أيًْم٤م ضم٤مءو

 قمٜمف: اهلل ريض قم٤مئِم٦م -1

 ،(48/348)و (14/4) شاًمت٤مريخ» ذم قم٤ًميمر واسمـ ،(6768) رىمؿ شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه

 ذم طم٤ٌمن واسمـ ،(2/736) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(1/271) شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي واسمـ

 قم٤مئِم٦م قمـ أسمٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم اخلِمٜمل حيٞمك سمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ (1/235) شاعمجروطملم»

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً 

 شاعمجروطملم» ذم طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل. ىم٤مًمف شاًمتٝمذي٥م» ذم يمام ،ُمؽموك :حيٞمك سمـ واحلًـ

 ُمقوقع. إٟمف :(1/236)

 شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر واسمـ ،(1/132) (924) رىمؿ شاًمٙمالم ذم» ذم اهلروي قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ وأمحد اًمِمٙمكم يقؾمػ سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٗمْمؾ أيب ـمريؼ ُمـ (26/456) شِمؼدُم

 سمف. ،هِم٤مم قمـ واًمٚمٞم٨م يمٌػم سمـ حيٞمك

 سمٕمض ىم٤مل يمام ،ومٞمف شمٙمٚمؿ ُمـ إؾمٜم٤مده ذم وًمٞمس :(1/315) شاًمنميٕم٦م شمٜمزيف» ذم قمراق اسمـ وىم٤مل

 اهـ أقمٚمؿ. واهلل .أؿمٞم٤مظمف

 ،(154-12/153) شسمٖمداد شم٤مريخ» ذم اخلٓمٞم٥م شمرمج٦م ،اًمِمٙمكم يقؾمػ سمـ اًمٕم٤ٌمد وأسمقاًمٗمْمؾ

 ويم٤من :اخلٓمٞم٥م ىمقل إٓ يقصمؼ ومل مجع قمٜمف روى (26/456) شدُمِمؼ شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر واسمـ

 احل٤مل. ُمًتقر ومٝمق .٤مشمقصمٞم٘مً  شمٗمٞمده ٓ وهل ،٤متٜمًٙمً ُم ٤مص٤محلً 

 سمـ حيٞمك هق سمٙمػم سمـ وحيٞمك ًمف. شمرضمؿ ُمـ أر ومل ،اهلروي سمٞمٜمف يمام ،اعمٍمي هق ؾمٗمٞم٤من سمـ وأمحد

 . صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م ،صم٘م٦م :سمٙمػم سمـ هللقمٌدا

 شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي واسمـ ،(2/498) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ رواه ،قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م -2

 يذيمر قمٓم٤مء ؾمٛمٕم٧م ضمري٩م سمـ قمٌداعمٚمؽ صمٜم٤م ،اًمٙمٜمدي قمٌٞمد سمـ هبٚمقل قمٌٞمد أيب ـمريؼ ُمـ (1/270)

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 أطم٤مدي٨م روى احل٤ميمؿ وىم٤مل احلدي٨م ينق طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل احلدي٨م ُمٜمٙمر ،قمٌٞمد سمـ وهبٚمقل

 ش.اعمٞمزان ًم٤ًمن»  ذم ُمقوققم٦ميمام

 ا.ضمدً  وٕمٞمػ قم٤ٌمس اسمـ ومحدي٨م اًمِمقاهد. ذم تكطم ،يّمٚمح ٓ ومٛمثٚمف
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 اهلل إن» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم أيب وقمـ 

 ؾال احدودً  وحد تـتفؽقهو، ؾال حرموت وحرم تضقعقهو، ؾال ؾرائض ؾرض

 رواه ش.ظـفو تبحثقا ؾال ،كسقون ؽر مـ أصقوء ظـ وشؽً تعتدوهو،

 (1).اًمدارىمٓمٜمل

                                                        
 ذم اجلقزي واسمـ ،(5/218) شاحلٚمٞم٦م» ذم أسمقٟمٕمٞمؿ رواه ،٤مُمرومققمً  سمن سمـ قمٌداهلل طمدي٨م -3

 ،سمٙمر سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أمحد صمٜم٤م ،اًمقاؾمٓمل أمحد سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (271-1/270) شاعمقوققم٤مت»

 ومذيمره. ..سمن سمـ قمٌداهلل قمـ ُمٕمدان سمـ ظم٤مًمد قمـ يزيد سمـ صمقر قمـ يقٟمس سمـ قمٞمًك صمٜم٤م

 صمقر. قمـ قمٞمًك سمف شمٗمرد ظم٤مًمد طمدي٨م ُمـ همري٥م :قم٘مٌف أسمقٟمٕمٞمؿ وىم٤مل

 :ديقم اسمـ ىم٤مل  ،سمٙمر سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ وأمحد .شسمٙمر قمـ» إمم ش سمٙمر اسمـ» اجلقزي اسمـ قمٜمد وشمّمحػ

 (.1/417) شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ذم يمام ،احلدي٨م ينق ويم٤من ،سم٤مٕسم٤مـمٞمؾ طمدث

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(6/97) شاحلٚمٞم٦م» ذم أسمقٟمٕمٞمؿ رواه ،٤مُمرومققمً  ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ طمدي٨م -4

 يزيد سمـ صمقر صمٜم٤م ،اًمقًمٞمد سمـ سم٘مٞم٦م ـمريؼ ُمـ (925) رىمؿ شاًمٙمالم ذم» ذم واهلروي ،(188 /رىمؿ20)

 .ش..ًمٞمقىمره سمدقم٦م ص٤مطم٥م إمم ُمِمك ُم٤م» :سمٚمٗمظ ومذيمره ..٤مرومققمً ُم ُمٕم٤مذ قمـ ظم٤مًمد قمـ

  سمن. سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ومجٕمٚمف يقٟمس سمـ قمٞمًك رواه أٟمف شم٘مدم وىمد

 ظم٤مًمد قمـ صمقر قمـ يقٟمس سمـ قمٞمًك ورواه ُمٕم٤مذ. قمـ :وم٘م٤مل سم٘مٞم٦م رواه يمذا :شاحلٚمٞم٦م» ذم أسمقٟمٕمٞمؿ وىم٤مل

 سمن.اهـ سمـ قمٌداهلل قمـ

 ؿمٞمخف. ؿمٞمخ ذم يٍمح مل وم٢مٟمف ؿمٞمخف ذم سح يم٤من وإن ،٦ماًمتًقي شمدًمٞمس يدًمس وسم٘مٞم٦م :ىمٚم٧م

 .(93)ص شاًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام يدريمف مل سمؾ ،ُمٕم٤مذ ُمـ يًٛمع مل ُمٕمدان سمـ وظم٤مًمد

 .ًمٚمٝمروي شاًمٙمالم ذم» ذم يمام ،ىمقهلؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ُمروي وهق

 ؾمٌٕم٦م: قمـ ضم٤مء  وىمد ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح(1)

 شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(184-4/183) شؾمٜمٜمف» ذم اًمدارىمٓمٜمل رواه صمٕمٚم٦ٌم: أيب طمدي٨م -1

 رىمؿ شواعمتٗم٘مف ًمٗم٘مٞمفا» ذم واخلٓمٞم٥م ،(3492) رىمؿ شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد» وذم ،(589/رىمؿ22)

 شاحلٚمٞم٦م» ذم وأسمقٟمٕمٞمؿ ،(10/1213) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(4/115) واحل٤ميمؿ ،(630)

 (2012) رىمؿ وومْمٚمف اًمٕمٚمؿ سمٞم٤من ضم٤مُمع ذم قمٌداًمؼم واسمـ ،(9/17)

 ومذيمره. ..ُمرومققًم٤م صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ ُمٙمحقل قمـ هٜمد أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ

 ش.٧مؾمٙم» سمدل شهمٗمؾ» اًمٓمؼماين قمٜمد إٟمف إٓ

 ش.اًمتحّمٞمؾ حتٗم٦م» ذم يمام صمٕمٚم٦ٌم أيب ُمـ يًٛمع ومل ،اإلرؾم٤مل يمثػم صم٘م٦م اًمِم٤مُمل أسمققمٌداهلل وُمٙمحقل
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 ُمرؾمؾ. ي٘م٤مل :اعمزي سم٘مقل قم٘مٌف صمؿ ،شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم قمٜمف روايتف إن شاًمتحٗم٦م» ص٤مطم٥م ىمقل وأُم٤م

 (.3/1533) شُمًٚمؿ صحٞمح» اٟمٔمر اعمت٤مسمٕم٦م. ذم ذيمره٤م إٟمام ُمًٚمؿ يتفروا يٕمتٛمد مل ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ :ىمٚم٧م

  :صمٕمٚم٦ٌم أيب قمغم ُمقىمقوًم٤م وضم٤مء

 .ُمقىمقوًم٤م سمف داود قمـ همٞم٤مث سمـ طمٗمص ـمريؼ ُمـ (10/12) اًمٌٞمٝم٘مل رواه

 ومقىمٗم٤مه. (6/324) ًمٚمدارىمٓمٜمل شاًمٕمٚمؾ» ذم يمام ىمحذم،و ه٤مرون سمـ يزيد طمٗمًّم٤م وشم٤مسمع

 شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ؾمٚمٞمامن سمـ وقمٌداًمرطمٞمؿ ،اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد إزرق إؾمح٤مق رواه وىمد

 قمٜمد ُمًٝمر سمـ وقمكم شواعمتٗم٘مف اًمٗم٘مٞمف» ذم اخلٓمٞم٥م قمـ إؾمح٤مق سمـ وزهػم ،شاًمِم٤مُمٞملم ُمًٜمد»و

 قمٌداًمؼم. اسمـ قمٜمد ومْمٞمؾ سمـ وحمٛمد ،شاحلٚمٞم٦م» ذم ٟمٕمٞمؿ أيب قمٜمد حمٛمد سمـ وأسمقسمٙمر واًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ

  ُمرومققًم٤م. سمف داود قمـ يرووٟمف يمٚمٝمؿ

 اهـ أؿمٝمر. وهق ُمرومققًم٤م، سم٤مًمّمقاب وإؿمٌف :(6/324) شاًمٕمٚمؾ» ذم اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل

 .ُمٜم٘مٓمع وهق ىمٚم٧م:

  :اًمدرداء أيب طمدي٨م -2

 شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(2/375) واحل٤ميمؿ ،(123) شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار رواه

(10/12) 

 ومذيمره. ..ُمرومققًم٤م اًمدرداء أيب قمـ أسمٞمف قمـ طمٞمقة سمـ رضم٤مء سمـ ؿقم٤مص ـمريؼ ُمـ

 قمـ روايتف :شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وم٘مد ،اًمدرداء وأيب طمٞمقة سمـ رضم٤مء سملم ُمٜم٘مٓمع وهذا

 ُمرؾمٚم٦م. اًمدرداء أيب

 (.1/355) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(1111) شاًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 أيب قمـ ـم٤مووس قمـ ُمزاطمؿ سمـ اًمْمح٤مك قمـ ظم٤مًمد سمـ ىمرة قمـ طمقؿم٥م سمـ أسم ـمريؼ ُمـ

 ُمرومققًم٤م. ومذيمره ..اًمدرداء

 سمـ ىمرة قمـ سمقاـمٞمؾ إطم٤مدي٨م وهذه :مأس ـمريؼ ُمـ أطم٤مدي٨م قمدة ذيمره سمٕمد يقمد اسمـ وىم٤مل

 اهـ هذا. مأس همػم هب٤م حيدث ٓ يمٚمٝم٤م ،ظم٤مًمد

 إمم ٟم٥ًم ،ُمؽموك وهق ،طمقؿم٥م سمـ مسأ وومٞمف :(1/171) شاًمزوائد جمٛمع» ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 يمذًمؽ. وهق  اهـ اًمقوع.

 قمـ اخلراؾم٤مين هنِمؾ ـمريؼ ُمـ (298-4/297) شاًمًٜمـ» ذم اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 سمف. اًمْمح٤مك

 ُتذي٥م» ُمـ اهـ اعمقوققم٤مت. اًمْمح٤مك قمـ روى :اًمٜم٘م٤مش أسمقؾمٕمٞمد ىم٤مل وىمد ،ُمؽموك وهنِمؾ

 ش.اًمتٝمذي٥م

 ٕم٦م.ُمٜم٘مٓم إومم ـمرىمف أطمًـ اًمدرداء أيب ومحدي٨م
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  :اًمٗم٤مرد ؾمٚمامن طمدي٨م -3

 واًمٌٞمٝم٘مل ،(4/115) واحل٤ميمؿ ،(3367) سمرىمؿ ُم٤مضمف واسمـ ،(1726) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه

 (2/174) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم واًمٕم٘مٞمكم ،(6/6124) شاًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين ،(10/12)

 ..ُمرومققًم٤م ؾمٚمامن قمـ اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن قمـ اًمؼممجل ه٤مرون سمـ ؾمٞمػ ـمريؼ ُمـ

 ومذيمره.

 وهمػمه ؾمٗمٞم٤من وروى اًمقضمف. هذا ُمـ إٓ ُمرومققًم٤م ٟمٕمرومف ٓ ،همري٥م طمدي٨م هذا :قم٘مٌف اًمؽمُمذي وىم٤مل

 اًمٌخ٤مري وؾم٠مًم٧م ،أصح اعمقىمقف احلدي٨م نويم٠م ،ىمقًمف ؾمٚمامن قمـ قمثامن أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن قمـ

 ؾمٚمامن قمـ قمثامن أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٗمٞم٤من روى حمٗمقفًم٤م أراه ُم٤م :وم٘م٤مل احلدي٨م هذا قمـ

 (.2/722) شاًمٙمٌػم اًمٕمٚمؾ» ذم ويمذا اهـ ُمقىمقوًم٤م.

 (.2/10) ٓسمٜمف شاًمٕمٚمؾ» ذم يمام ،إرؾم٤مًمف أسمقطم٤مشمؿ رضمح وىمد ،وٕمٞمػ ه٤مرون سمـ وؾمٞمػ

 أراه» :ىم٤مل ،رومٕمف ذم سم٤مًمِمؽ (10/12) شاًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من شم٤مسمٕمف وىمد

 ش.رومٕمف

 اًمٌخ٤مري. يمالم ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمقٓ ،اًمّمح٦م ؾمٜمده وفم٤مهر

 قمٌداهلل سمـ قمٌداًمٖمٗم٤مر ؾمٜمده وذم (6159/رىمؿ6) شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد أظمرى ـمريؼ وًمف

 يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ قمٜمف روى :وىم٤مل (6/54) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمرمجف اعمقصكم.

 .الً شمٕمدي وٓ ضمرطًم٤م ومٞمف يذيمر ومل اهلًٜمج٤مين،

 طم٤مل. جمٝمقل ومٝمق ،اعمٕمٛمري قمكم ـسم احلًـ احلدي٨م هذا قمٜمف وروى :ىمٚم٧م

 ش.اًمٚم٤ًمن»و شاًمًػم» ذم شمرمجتف ،طم٤مومظ صدوق اعمٕمٛمري قمكم سمـ واحلًـ

 اًمِمقاهد. ذم يّمٚمح وٕمٞمػ اًمٓمريؼ هبذه ؾمٚمامن حديثصوم

  :قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م -4

 سمـ اًمٗمْمؾ ٟمٕمٞمؿ أيب ـمريؼ ُمـ (4/115) شاعمًتدرك» ذم واحل٤ميمؿ ،(3800) سمرىمؿ أسمقداود رواه

  اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمِمٕمث٤مء أيب قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ اعمٙمل ذيط سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ،ديملم

 ٟمحقه. ُمقىمقوًم٤م اَم قمٜمٝم

 صحٞمح. ُمقىمقف وهق

  :قمٛمر اسمـ طمدي٨م -5

 ضمري٩م اسمـ قمـ اًمٕمٜمؼمي شمقسم٦م سمـ ُمدرع سمـ ٟمٕمٞمؿ ـمريؼ ُمـ (7/2481) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ رواه

 ومذيمره. ..ُمقىمقوًم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ

 قم٤مُم٦م :وىم٤مل احلدي٨م. ينق وٕمٞمػ :قمدي اسمـ ومٞمف وىم٤مل سمث٘م٦م. ًمٞمس :اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل ،ُمقرع سمـ وٟمٕمٞمؿ

 ش.اًمٚم٤ًمن» ذم يمام حمٗمقظ همػم يرويف ُم٤م
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 ،اًمًٜم٦م شمرك اًمديـ ذه٤مب أول أن سمٚمٖمٜمل) :ىم٤مل اًمديٚمٛمل سمـ اهللقمٌد وقمـ 

 (1).اًمؽمُمذي رواه (ىمقة ىمقة احلٌؾ يذه٥م يمام ٦مٜم  ؾُم  ٦مٜم  ؾُم  اًمديـ يذه٥م

                                                        
 ضمًدا. وٕمٞمػ قمٛمر اسمـ ومحدي٨م

  :قم٤مئِم٦م طمدي٨م -6

 قمـ اعمري ص٤مًمح ورواه :ىم٤مل (2/152) شواحلٙمؿ اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع» ذم رضم٥م اسمـ ذيمره ،ظمٓم٠م وهق

 اهـ إؾمٜم٤مده. ذم وأظمٓم٠م ،قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ اجلريري

 إي٤مس سمـ ؾمٕمٞمد وهق واجلريري .شاًمتٝمذي٥م» ُمـ شمرمجتف ذم يمام ُمؽموك، اعمري سمِمػم اسمـ وهق وص٤مًمح

 اظمتٚمط. أٟمف إٓ ،صم٘م٦م

 وٕمٞمػ. قم٤مئِم٦م ومحدي٨م

 اًمٌٍمي. احلًـ ُمرؾمؾ -7

 .ٚمؿ.وؾم آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل (2/174) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمٕم٘مٞمكم رواه

 ومذيمره.

 شمرمج٦م. ًمف أضمد مل اعم٤مًمٙمل قمٌداًمرمحـ سمـ مح٤مد ؾمٜمده وذم

 ش.إرسمٕملم» ذم اًمٜمقوي طمًٜمف وىمد ،ـمرىمف سمٛمجٛمقع  صحٞمح وم٤محلدي٨م

 احلدي٨م. هذا قمغم اعمًتٜمد وسم٤مإلمج٤مع ،احلدي٨م هبذا شمٕم٤ممم هلل اًمًٙمقت صٗم٦م اإلؾمالم ؿمٞمخ وأصم٧ٌم

 يقصػ اهلل أن واإلمج٤مع سم٤مًمًٜم٦م ٧ٌمومث :(6/179) شاًمٗمت٤موى جمٛمقع» ذم يمام اهلل رمحف ىم٤مل

 إًمخ. ...وإقمالُمف اًمٙمالم إفمٝم٤مر قمـ وشم٤مرة ،اًمتٙمٚمؿ قمـ شم٤مرة يٙمقن اًمًٙمقت ًمٙمـ ،سم٤مًمًٙمقت

 :ىم٤مل (98) سمرىمؿ اًمدارُمل ورواه ،اًمؽمُمذي يروه ملو اًمديٚمٛمل ومػموز سمـ اهلل قمٌد ىمقل ُمـ صحٞمح (1)

 :ىم٤مل ،اًمديٚمٛمل قمٌداهلل قمـ ِمٞم٤ٌميناًم قمٛمرو أيب سمـ حيٞمك قمـ إوزاقمل طمدصمٜم٤م ،أسمقاعمٖمػمة أظمؼمٟم٤م

 ومذيمره. ..سمٚمٖمٜمل

 اًمت٤مسمٕملم. يم٤ٌمر ُمـ ،صم٘م٦م :اًمديٚمٛمل ومػموز اسمـ هق وقمٌداهلل

 واًمالًمٙم٤مئل ،(226) رىمؿ شاإلسم٤مٟم٦م» ذم سمٓم٦م واسمـ ،(3/386) شواًمت٤مريخ اعمٕمروم٦م» ذم اًمٗمًقي ورواه

 قمـ إؾمح٤مق أيب ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿ (127) رىمؿ شواجلامقم٦م اًمًٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل ذح» ذم

 .شسمٚمٖمٜمل» :ىمقًمف ذيمر سمدون .سمف ،إوزاقمل

 أيب ُمـ أرضمح وهق ،شمّم٤مٟمٞمػ ًمف طم٤مومظ صم٘م٦م :حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اؾمٛمف ،اًمٗمزاري هق وأسمقإؾمح٤مق

 صم٘م٦م. :احلٛميص اخلقٓين احلج٤مج اسمـ قمٌداًم٘مدوس واؾمٛمف ،اعمٖمػمة
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 (1)ٕمٚمٛمفٟم اهلل يمت٤مب ُمـ رء قمـ ؾم٠مًمتٛمقٟم٤م ُم٤م) :ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ وقمـ 

 رواه (أطمدصمتؿ سمام ًمٜم٤م ـم٤مىم٦م وٓ ،سمف أظمؼمٟم٤ميمؿ اهلل ٟمٌل ُمـ ؾمٜم٦م أو ،سمف أظمؼمٟم٤ميمؿ

 (2)اًمدراُمل.

 وُم٤م ،وم٤مًمزُمٝم٤م ،اًمًٚمػ صم٤مرآو واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ خمتٍمة مجٚم٦م هذه :ىمٚم٧م 

 آشمٗم٤مق ُمـ طمّمؾ سمام إُم٦م ؾمٚمػ وص٤مًمح ورؾمقًمف اهلل قمـ صح مم٤م ُمثٚمٝم٤م يم٤من

                                                        
 قمـ إوزاقمل قمـ هومروا (5/144) ٟمٕمٞمؿ ٕيب شاحلٚمٞم٦م» ذم يمام ،اًمٕمٌدي يمثػم سمـ حمٛمد ظم٤مًمٗمٝمام ًمٙمـ

 ىمقة احلٌؾ يذه٥م يمام ،ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م اًمديـ يذه٥م :ىم٤مل حمػميز سمـ قمٌداهلل قمـ اًمِمٞم٤ٌمين قمٛمرو يبأ سمـ حيٞمك

 .ىمقة

 ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره .صدوق :أسمقطم٤مشمؿ وىم٤مل .سمث٘م٦م يٙمـ مل :ُمٕملم اسمـ ىم٤مل ،يمثػم سمـ وحمٛمد

 ٓ :ىم٤مؾمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن وىم٤مل .٦مصم٘م :أمحد وىم٤مل .ىم٤مٟمع اسمـ ووٕمٗمف .الً وم٤مو ٤مشم٘مٞمً  يم٤من :وىم٤مل ،شاًمث٘م٤مت»

  اهـ وٕمٗمف. ُمـ يّم٥م مل ،صم٘م٦م :شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل .سمف سم٠مس

 إؾمح٤مق أيب ـمريؼ وم٤مًمراضمح ُمٜمف. أرضمح وأسمقإؾمح٤مق ،احلدي٨م طمًـ يٙمقن أن يٕمدو ٓ ومٛمثٚمف :ىمٚم٧م

 .شسمٚمٖمٜمل» :ىمقًمف سمدون اًمديٚمٛمل قمٌداهلل ىمقل ُمـ أٟمف

 أسمٞمف قمـ ومػموز اسمـ قمـ قمٛمرو أيب سمـ حيٞمك قمـ ةوٛمر ـمريؼ ُمـ (4/232) اعمًٜمد ذم أمحد ورواه

 يٜم٘مْمـ يمام ،قمروة قمروة اإلؾمالم ًمٞمٜم٘مْمـ» وؾمٚمؿ: آًمف وقمغم قمٚمٞمف  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل

 .شىمقة ىمقة احلٌؾ

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ،الً ىمٚمٞم هيؿ صدوق :اًمرُمكم أسمققمٌداهلل اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل رسمٞمٕم٦م اسمـ هق ووٛمرة

 ىمقل )ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ واًمّمقاب ؿم٤مذة. اًمٓمريؼ ومٝمذه فُمٜم أرضمح وإوزاقمل ش.اًمت٘مري٥م»

 إًمٞمف. صحٞمح وهق ( اًمديٚمٛمل ومػموز سمـ اهللقمٌد

 اًمدارُمل. قمـ يمام أصمٌتٜم٤مه ُم٤م واًمّمقاب   ومٕمٚمٛمف اعمٓمٌقع ذم (1)

 اسمـ قمـ قم٤مُمر قمـ قمٓم٤مء قمـ قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ (102) سمرىمؿ اًمدارُمل رواه، وٕمٞمػ  (2)

 ُمًٕمقد.

 حتٗم٦م» ذم يمام أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مًمف ،ُمًٕمقد اسمـ ُمـ يًٛمع مل اًمِمٕمٌل ذاطمٞمؾ سمـا وهق قم٤مُمر ،وٕمٞمػ وهق

 اًمقاؾمٓمل وهق قمٌداهلل سمـ ظم٤مًمد ورواي٦م .اظمتٚمط :اًم٤ًمئ٥م اسمـ هق وقمٓم٤مء ،(164)ص شاًمتحّمٞمؾ

 وٕمٞمػ. وم٤مٕصمر شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام ،آظمتالط سمٕمد قمٜمف
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 ،اُمدطمقرً  اُمٌٕمدً  ،اُمٝمجقرً  احم٘مقرً  قمداهؿ ُمـ أىمقال ودع ،إُم٦م ظمٞم٤مر ُمـ قمٚمٞمف

 .٤مُمٚمقُمً  ٤مُمذُمقُمً 

 سمٙمثرة شمٖمؽم ومال ،اشم٤ٌمقمٝمؿ إمم قاوضمٜمح ،سم٠مىمقاهلؿ اعمت٠مظمريـ ُمـ يمثػم اهمؽم وإن

ـْ  َوَؿؾِقٌؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد ،اًم٤ٌمـمؾ أهؾ ُؽقرُ  ِظَبوِدي ِم  .[13:]ؾم٠ٌم﴾افشَّ

 ـم وشقعقد ،وؽريبً  إشالم بدأ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل وىم٤مل 

 (1).ُمًٚمؿ رواه شفؾغربوء ؾطقبك ،بدأ

 :ىمٞمؾ ُم٤م وًمٜمٕمؿ

 شم٘مٚمٌٝم٤م اًم٤ٌمري يد اًم٘مٚمقب إن

 ُمققمٔم٦م ُتديف ٓ هللا يْمٚمؾ ُمـ

 هب٤م أٟم٧م اإلؾمالم همرسم٦م ومٝمذه

 

 وشمثٌٞمت٤م شمقومٞم٘م٤م اهلل وم٠ًمل 

 ٟمٌٞمت٤مأ وم٤ٌمٕظم٤ٌمر هدي٧م وإن

 أوذي٧م اهلل ذم وًمق صٌقرا ومٙمـ

 

 

 وأصح٤مب ،وإصمر اًمًٜم٦م أهؾ ُمذاه٥م وصٗم٧م اًمتل ىم٤مويؾإ ومٝمذه 

 قم٤مب أو ،ومٞمٝمؿ ـمٕمـ أو ،هذه ُمـ ٤مؿمٞمئً  ظم٤مًمػ ومٛمـ ،اًمٜمٌقي اًمٕمٚمؿ ومحٚم٦م ،اًمرواي٦م

 وؾمٌٞمؾ ،اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٩م قمـ زائؾ ،اجلامقم٦م قمـ ظم٤مرج ،ُمٌتدع خم٤مًمػ ومٝمق ،ىم٤مئٚمٝم٤م

 .احلؼ

 ،ًمٞمحٗمٔمف ،ٟمِمقه أول ذم اًمّمٌل إمم ي٘مدم أن يٜمٌٖمل ،اًمٕم٘م٤مئد ُمـ ذيمرشمف وُم٤م

 ىمٚم٥م قمغم اهلل ومْمؾ وُمـ ،٤مومِمٞمئً  ٤مؿمٞمئً  ،يمؼمه ذم ُمٕمٜم٤مه ًمف يٜمٙمِمػ يزال ٓ صمؿ

 سمدومال ،وسمره٤من طمج٦م إمم طم٤مضم٦م همػم ُمـ ،ًمإليامن ٟمِمقه أول ذم ذطمف نأ اإلٟم٤ًمن

 .يتزًمزل وٓ يؽمؾمخ طمتك ،واًمٕم٤مُمل ،اًمّمٌل ٟمٗمس ذم إصم٤ٌمشمف ُمـ

                        
 قمٜمف. اهلل ريض هريرة أيب قمـ (145سمرىمؿ) ُمًٚمؿ رواه (1)

 قمٛمر. اسمـ طمدي٨م ذم شًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك» ىمقًمف: سمدون (146) سمرىمؿ قمٛمر اسمـ قمـ أيًْم٤م ُمًٚمؿ ورواه
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 يِمتٖمؾ سمؾ ،واجلدال اًمٙمالم صٗم٦م يٕمٚمؿ أن ،وإصم٤ٌمشمف شم٘مقيتف ذم اًمٓمريؼ وًمٞمس

 يزال ومال ،اًمٕم٤ٌمدات سمقفم٤مئػ ويِمتٖمؾ ،وُمٕم٤مٟمٞمف ،احلدي٨م وىمراءة ،اًم٘مرآن سمتالوة

 ُمـ قمٚمٞمف يرد وسمام ،وطمججف اًم٘مرآن أدًم٦م ُمـ ؾمٛمٕم٦م ي٘مرع سمام ٤مرؾمقظًم  يزداد اقمت٘م٤مده

 .ووفم٤مئٗمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة أٟمقار ُمـ قمٚمٞمف يًٓمع وسمام ،وومقائده٤م إطم٤مدي٨م ؿمقاهد

 يِمقؿمف ُم٤م وم٢من ،احلراؾم٦م هم٤مي٦م واًمٙمالم اجلدال ُمـ ؾمٛمٕمف حيرس أن ويٜمٌٖمل

 ذم ذم يمتٌٜم٤م وىمد ،يّمٚمحف مم٤م أيمثر اًمٙمالم يٗمًده وُم٤م ،يٛمٝمده مم٤م أيمثر اجلدل

 .شواًمت٠مويؾ اًمٙمالم ذم ذم اًمًٌٞمؾ ىمّمد» ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م رؾم٤مًم٦م اًمٙمالم

 اًمٜم٤مس قمقام ُمـ واًمت٘مك اًمّمالح هؾأ قم٘مٞمدة وم٘مس ٤مسمره٤مٟمً  سم٤مًمٕمٞم٤من وٟم٤مهٞمؽ

 ٓ ،اًمِم٤مُمخ يم٤مًمٓمقد اًمث٤ٌمت ذم اًمٕم٤مُمل اقمت٘م٤مد شمرى ،واعمج٤مدًملم اعمتٙمٚمٛملم سمٕم٘مٞمدة

 اجلدل وشم٘مًٞمامت اقمت٘م٤مد سملم احل٤مئر اعمتٙمٚمؿ وقم٘مٞمدة .واًمّمقاقمؼ اًمدواهل حتريمف

 .هٙمذا وُمرة ،هٙمذا ُمرة اًمري٤مح شم٘مٚمٌف ،اهلقاء ذم ُمرؾمؾ يمخٞمط

 يتْمح مل اًمدٟمٞم٤م سمٙم٥ًم اؿمتٖمؾ إن اًمٕم٘مٞمدة هذه قمغم ٟمِمقه وىمع إذا اًمّمٌل صمؿ

 أضمالف اًمنمع يٙمٚمػ مل إذ ،احلؼ أهؾ سم٤مقمت٘م٤مد ظمرةأ ذم يًٚمؿ وًمٙمٜمف ،همػمه٤م ًمف

 .اًمٕم٘م٤مئد هذه سمٔم٤مهر اجل٤مزم اًمتّمديؼ ُمـ أيمثر اًمٕمرب

 أراد إن ،أصالً  سمف يٙمٚمٗمقا ومٚمؿ ،إدًم٦م ٟمٔمؿ وشمٙمٚمػ ،تٗمتٞمشواًم اًمٌح٨م وم٠مُم٤م

 ،سم٤مًمٕمٛمؾ اؿمتٖمؾ طمتك اًمتقومٞمؼ وؾم٤مقمده ،أظمرة ـمريؼ ؾم٤مًمٙمل ُمـ يٙمقن أن

 ًمف اٟمٗمتح٧م ،واعمج٤مهدة سم٤مًمري٤مو٦م واؿمتٖمؾ ،اهلقى قمـ وهنك ،اًمت٘مقى ٓزمو

 ،ىمٚمٌف ذم ي٘مذف هللإ رقّ وٟمَ  ،اًمٕم٘مٞمدة هذه طم٘م٤مئؼ قمـ شمٙمِمػ اهلداي٦م ُمـ أسمقاب

ـَ ﴿ :ىم٤مل طمٞم٨م ،وضمؾ قمز ًمققمده ٤محت٘مٞم٘مً  اعمج٤مهدة ٥مسمًٌ  ؾِقـَو َجوَهُدوا َوافَِّذي

 .[69:اًمٕمٜمٙمٌقت]﴾ْحِسـِغَ ادُ  دََعَ  اهللَ َوإِنَّ  ُشُبَؾـَو َفـَْفِدَيـَُّفؿْ 
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 افرشوفي خوَتي

 وذم ،اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم ذيمرُت٤م اًمتل وإسمح٤مث اعم٤ًمئؾ هذه ذم زقمٛم٧م ىمد

 واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وشم٤مسمٕم٧م ،سمجٝمدي ٟمٍمشمفو احلؼ ٓطمٔم٧م أين أظمرى رؾم٤مئؾ

 ،واعمراضمٕم٤مت اعم٘م٤موٓت قمـ ضسم٧مأو ،قمٜمدي ُم٤م وهم٤مي٦م ،ومٝمٛمل سمح٥ًم

 ىمٚمٞمؾ  ،اًم٤ٌمع ىمّمػم أين ُمع ،اًم٤ٌمـمالت آقمؽماو٤مت دومع قمـ اًمٙمِمح وـمقي٧م

 وسيح اًمٙمت٤مب واوح ومٞمف وظم٤مًمٗم٧م ،يمالُمل ُمـ ومٞمف أظمٓم٠مت ومام  ،ـمالعآ

 واًمًٜم٦م اًمٕمزيز اًمٙمت٤مب وُمت٤مسمٕم٦م ،فقمٜم وآضمتٜم٤مب ،رده ُمًٚمؿ يمؾ ومٕمغم اًمًٜم٦م

 .دوٟمف اعمٓمٝمرة

 ومٞمف وًمف ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل ومٛمـ ومٞمف أص٧ٌم ومام ،خم٤مًمٗمتٝمام ٓ ،ٟمٍمُتام ىمّمدي وم٢مٟمام

 ،اًمِمٞمٓم٤من وُمـ ،ُمٜمل ومٞمف وم٤مًمذٟم٥م ،ومٞمف أظمٓم٠مت وُم٤م ،واًمثٜم٤مء واًمِمٙمر واعمٜم٦م احلٛمد

 .واًمتحذير وآؾمتٖمٗم٤مر ،قمٜمف واًمتقسم٦م ُمٜمف اًمؼماءة ومٞمف وقمكم

 وُم٤م ،واخلالف اًمٌدع ُمـ ُمٜمل صدر ُم٤م يمراه٦م سملم أومرق ٓ أن ه٦ماًمٙمرا وأؿمد

 عم٤م يمراه٦م أؿمد أيمقن أن جي٥م سمؾ ،قمت٤ًمفوآ اإلٟمّم٤مف قمغم سمٜم٤مء همػمي ُمـ صدر

 ؤاظمذأ وٓ ييين ٓ همػمي وذٟم٥م ،سمًٌٌف ؤاظمذأو ييين ذٟم٥م ٕٟمف :ُمٜمل صدر

 سمف.

 ٓم٠متأظم ُم٤م ويٖمٗمرزم ،واًمذٟمقب اًمٌدع ُمـ يًٚمٛمٜمل أن أؾم٠مل ؾمٌح٤مٟمف واهلل

 ذم ويمٗمك طمًٌل وهق ،واًمرمح٦م اًمٖمٗمران واؾمع إن ،واًمٗمروع إصقل ُمـ ومٞمف

 .وإومم أظمرة
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 ذم يم٤معمج٤مهد قمٜمٝمام واًمذاب ،اًمٕمزيز واًمٙمت٤مب ،اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م قمـ واعمح٤مُمل 

 قمٜمٝمام وٟم٤مومح ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م ،اهلل ديـ قمـ ذب ُمـ ُمع اًم٘مدس وروح ،شمٕم٤ممم اهلل ؾمٌٞمؾ

 ىم٤مل اًمذيـ ،اًمّم٤مًمح اخلٚمػ ُمـ يٙمقن أن ضم٤مءر ،فًم ٤موٟمّمحً  ٤موطمًٌ  ٤مإيامٟمً  سمٕمده ُمـ

  ،ظدوفف خؾػ ـؾ مـ افعؾؿ هذا يؿؾ» :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٞمٝمؿ

 (1)ش.اجلوهؾغ وتلويؾ دبطؾغا لواكتحو افغوفغ، حتريػ ظـف يـػقن

                        
 :مج٤مقم٦م قمـ  ضم٤مء وىمد ، وٕمٞمػ (1)

 ،(2/17) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ رواه شم٤مسمٕمل(. )وهق اًمٕمذري اًمرمحـ قمٌد ُمرؾمؾ - 1

 شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ ،(4/256) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم واًمٕم٘مٞمكم ،(4/10) شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن واسمـ

 ،(1/59) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ ،(10/209) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،(1/153)

 ُمـ (2و1) رىمؿ شاًمنميٕم٦م» ذم وأضمري ،(50) رىمؿ شاحلدي٨م أصح٤مب ذف» ذم واخلٓمٞم٥م

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  اًمٕمذري قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ اًمًالُمل روم٤مقم٦م سمـ ُمٕم٤من ـمريؼ

 شمث٧ٌم. ٓ ضمٝم٦م ُمـ ٤مُمرومققمً  ىمقم رواه وىمد روم٤مقم٦م سمـ ُمٕم٤من يٕمٜمل سمف إٓ يٕمرف وٓ :قم٘مٌف ٘مٞمكماًمٕم وىم٤مل

 ىمد روم٤مقم٦م سمـ وُمٕم٤من .شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مًمف .اإلرؾم٤مل يمثػم احلدي٨م ًملم :روم٤مقم٦م سمـ وُمٕم٤من

 يرويف وشم٤مرة ،الً ُمرؾم اًمٕمذري قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ شمرى يمام يرويف ومت٤مرة ،احلدي٨م ذم اوٓمرب

  ؾمٞم٠ميت. يمام أؾم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ

 أمحد نأ ومٞمف:و ،(51) سمرىمؿ شاحلدي٨م أصح٤مب ذف» ذم يمام اًمرمحـدقمٌ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ ورواه

 .ش٧ُم صمْ دِّ طُم » :ىم٤مل إذ ،اخلٓمٞم٥م ؿمٞمخ سمجٝم٤مًم٦م وٕمٞمػ وهق ،احلدي٨م حصح

 ومل ،طم٤ٌمن ٓسمـ شاًمث٘م٤مت»و شاًمٚم٤ًمن»و شاعمٞمزان» ذم ُمؽمضمؿ ،شم٤مسمٕمل اًمٕمذري قمٌداًمرمحـ سمـ وإسمراهٞمؿ

 ذم ؾمٞم٠ميت يمام ،ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد قمٜمف روى ىمد ًمٙمـ روم٤مقم٦م. سمـ ُمٕم٤من ؾمقى قمٜمف اًمرواة ذم يذيمروا

 طم٤مل. جمٝمقل ومٝمق اًمت٤مًمٞم٦م اًمٓمريؼ

 ـمريؼ ُمـ (10/209) شاًمٙمؼمى» ذم واًمٌٞم٘مٝمل ،(1/153) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ ورواه

  اهلل صغم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل أؿمٞم٤مظمٜم٤م ـُم اًمث٘م٦م صمٜم٤م ،قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ صمٜم٤م ،ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد

 ٟمحقه. .وؾمٚمؿ. آًمف وقمغم قمٚمٞمف

 .أؿمٞم٤مظمف وضمٝم٤مًم٦م ،قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ طم٤مل ضمٝم٤مًم٦م اًمٕمٚم٦م سم٘مٞم٧م ًمٙمـ ،روم٤مقم٦م سمـ ُمٕم٤من ومتقسمع

 وٕمٞمػ. ُمرؾمؾ هق يمؾ ٕمغموم

  :قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم طمدي٨م- 2
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 طمدصمٜمل ،اًمٙمقذم إؿمٕم٨م حمٛمد سمـ دحمٛم أٟم٠ٌم :ىم٤مل (1/152) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ رواه

 أسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ضمده قمـ أسمٞمف قمـ أيب صمٜم٤م ،حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  قمكم قمـ

 أن شمِمٞمٕمف ؿمدة ومحٚمف ،ُمٍم يٕمٜمل هب٤م قمٜمف يمت٧ٌم :قمدي اسمـ ىم٤مل ،إؿمٕم٨م ]سمـ[ حمٛمد سمـ وحمٛمد

ًٌ  ٟمًخ٦م إًمٞمٜم٤م أظمرج  قم٤مُمتٝم٤م ـمري سمخط :وىم٤مل ٟمٗمًٝم٤م اًمٓمريؼ هبذه وذيمره٤م طمدي٨م أًمػ ُمـ ٤مىمري

 ذًمؽ ووع ،اهلل آي٤مت ُمـ آي٦م :اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل .ُمقوققم٤مت مجٚم٦م قمدي اسمـ ًمف وؾم٤مق .ُمٜم٤ميمػم

 سمتٍمف. شاعمٞمزان» ُمـ اهـ اًمٕمٚمقي٤مت. يٕمٜمل اًمٙمت٤مب

 ضمًدا. وٕمٞمػ قمكم ومحدي٨م

  :٤مُمرومققمً  اَم قمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م -3

 قمـ ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م صمٜم٤م ،اًم٘مرر قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ (1/152) ش٤مُمؾاًمٙم» ذم قمدي اسمـ رواه

 يمذسمف ،اًم٘مرر إُمقي وهق قمٛمرو سمـ وظم٤مًمد ومذيمره. ..قمٛمر اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد

 قمدي. اسمـ ىم٤مًمف .طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ روايتف ٓؾمٞمام ،احلدي٨م سمقوع واُتؿ .ُمٕملم اسمـ

 .شاًمتٝمذي٥م ُتذي٥م» ذم يمام .ُمقوققم٦م ثفأطم٤مدي :طمٜمٌؾ سمـ أمحد وىم٤مل

  :٤مُمرومققمً  ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م -4

 :أسمقطم٤مشمؿ ىم٤مل ،طمرب سمـ ؾمامك سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٜمده وذم (1/31) شاعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ رواه

 سمـ اًمقًمٞمد قمـ وًمف  ،احلدي٨م ُمٜمٙمر :اًمٓم٤مئل رسمف قمٌد سمـ وقمٌداعمٚمؽ .شاعمٞمزان» ذم يمام .احلدي٨م ُمؽموك

 .شاعمٞمزان» ذم اميم .ُمقوقع ظمؼم ُمًٚمؿ

 واعمت٤مسمٕم٤مت. اًمِمقاهد ذم يّمٚمح ٓ اضمدً  وٕمٞمػ احلدي٨م هذا أن ذم يم٤مٍف  هذاو

  :٤مُمرومققمً  قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م -5

 سمـ ظم٤مًمد ـمريؼ ُمـ (1/59) شاًمتٛمٝمٞمد» ذم قمٌداًمؼم واسمـ ،(1/910) شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم اًمٕم٘مٞمكم رواه

 هريرة وأيب قمٛمرو سمـ قمٌداهلل قمـ ىمٌٞمؾ أيب قمـ طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م قمـ قمٛمرو

 ضمٌٚم٦م. أيب سمـ يزيد إمم اًمٕم٘مٞمكم قمٜمد طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد وشمّمحػ ومذيمره ..٤مُمرومققمً 

 سمـ قمٌداهلل طمدي٨م ذم وشم٘مدم شقمٛمر اسمـ» :وقمٜمده ،(143) رىمؿ شإؾمت٤مر يمِمػ» ذم يمام اًمٌزار ورواه

 ،ُمٕملم اسمـ يمذسمف أٟمف دمشم٘م وظم٤مًمد قمٛمر. اسمـ قمـ ؾم٤ممل قمـ يزيد قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ رواه اظم٤مًمدً  أن :قمٛمر

 احلدي٨م. سمقوع واُتؿ

  :ـمرق صمالث وًمف ،هريرة أيب طمدي٨م -6

 ا.ضمدً  وٕمٞمٗم٦م وهل قمٛمرو سمـ قمٌداهلل ُمع ٤مُم٘مروٟمً  شم٘مدُم٧م اًمتل هذه/1

 سمـ هِم٤مم سمـ حمٛمد صمٜم٤م ،طم٤مشمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمكم صمٜم٤م :ىم٤مل (1/152) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ قمٜمد/2

 أيب قمـ يمٞم٤ًمن سمـ يزيد قمـ اًمٗمزاري ُمروان صمٜم٤م ،اعمدين اًمٖم٤ًمين ؾمٚمٞمامن سمـ داود ]قمـ[  قمٌداًمٙمريؿ



 211 إصمر أهؾ قم٘مٞمدة 

                                                        
 اإلؾمٜم٤مد هبذا اًمٗمزاري عمروان احلدي٨م هذا أر ومل :قم٘م٦ٌم وىم٤مل .ومذيمره ..٤مُمرومققمً  هريرة أيب قمـ طم٤مزم

 اهـ اًمٓمريؼ. هذا ُمـ إٓ

 ورضم٤مًمف وم٠مصمٌتٜم٤مه٤م.  ،ؾمٚمٞمامن سمـ اودود ؿقمٌداًمٙمري سمـ هِم٤مم سمـ حمٛمد سملم اًمتحٛمؾ أداة ؾم٘مٓم٧مو

 شمرمجٝمؿ. ُمـ أرَ  مل إُول صم٦ماًمثال

 ،(47) رىمؿ شاحلدي٨م أصح٤مب ذف» ذم واخلٓمٞم٥م ،(1/153) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ قمٜمد/3

 صمٜم٤م ،قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ (134) رىمؿ شاًم٤ًمُمع وآداب اًمراوي ٕظمالق اجل٤مُمع»و

 ص٤مًمح أيب قمـ اًمٌٙمري ُمًٚمؿ سمـ قمكم قمـ اًمًٚمٛمل يزيد سمـ قمٌداًمرمحـ طمدصمٜمل ،قمكم سمـ ُمًٚمٛم٦م

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  هريرة أيب قمـ إؿمٕمري

 ذف»و (27/568) شاًمٙمامل ُتذي٥م» ُمـ واًمتّمقي٥م ،سمريد :شاًمٙم٤مُمؾ» ذم يزيد سمـ وقمٌداًمرمحـ

  .ش٨ماحلدي أصح٤مب

 ،واطمد هق :وىمٞمؾ .جمٝمقل وأظمر ،صدوق :أطمدمه٤م ،اصمٜم٤من شاًمتٝمذي٥م» ذم إؿمٕمري وأسمقص٤مًمح

 شدُمِمؼ شم٤مريخ» ذم قم٤ًميمر اسمـ شمرمجف اًمٌٙمري ُمًٚمؿ سمـ وقمكم هريرة. أيب قمـ رواي٦م ًمف أر مل ًمٙمـ

 ٤مضمرطًم  ومٞمف يذيمر ومل ،متٞمؿ سمـ يزيد سمـ قمٌداًمرمحـ ؾمقى قمٜمف اًمرواة ذم يذيمر ومل (43/235-236)

  قملم. جمٝمقل ومٝمق  اًل،شمٕمدي وٓ

 مج٤مقم٦م. شمريمف وم٘مد أىمرب ًمٚمؽمك وهق .اضمدً  وٕمٞمػ :اًمًٚمٛمل متٞمؿ اسمـ هق يزيد سمـ اًمرمحـ وقمٌد

 اًمتٛمٞمٛمل أسمقأيقب قمٞمًك اسمـ هق قمٌداًمرمحـ سمـ وؾمٚمٞمامن ُمؽموك. :اخلِمٜمل وهق قمكم سمـ وُمًٚمٛم٦م

 احلدي٨م. طمًـ :اًمدُمِم٘مل

 ضمًدا. وٕمٞمػ هريرة أيب ومحدي٨م

  :أُم٤مُم٦م أيب طمدي٨م -7

 أيب سمـ احلًلم صمٜم٤م ،ُمًٚمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل طمدصمٜم٤م :ىم٤مل (1/153) شاًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي اسمـ رواه

 سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ إهل٤مين قمٌداهلل سمـ زرير قمـ اًمرُمكم قمٌداًمٕمزيز سمـ ٛمدحم صمٜم٤م ،اًمّم٘مالين اًمٌزار ؿمٕم٦ٌم

 همرائ٥م. ًمف ،احلدي٨م طمًـ :قمٌداًمرمحـ سمـ واًم٘م٤مؾمؿ ه.ومذيمر ..٤مُمرومققمً  أُم٤مُم٦م أيب قمـ قمٌداًمرمحـ

 ،اًمٕمٛمري هق اًمرُمكم قمٌداًمٕمزيز سمـ وحمٛمد .أوه٤مم ًمف صدوق وهق ،شرزيؼ» :صقاسمف شزرير» :وىمقًمف

 ومل ،همرائ٥م قمٜمده يم٤من ،ُمٜمف اًمًامع زم ي٘مَض  ومل أدريمتف :أسمقطم٤مشمؿ وىم٤مل .سم٘مقي ًمٞمس :أسمقزرقم٦م ىم٤مل

 اسمـ وذيمره .٤مطم٤مومٔمً  يم٤من :ؾمٗمٞم٤من سمـ يٕم٘مقب وىم٤مل .هق ُم٤م اًمْمٕمػ وهق ،سم٤معمحٛمقد قمٜمدهؿ يٙمـ

 اًمٌزار ؿمٕم٦ٌم أيب سمـ واحلًلم .وٕمٞمػ ومٝمق اًمٕمجكم. ووصم٘مف .هيؿ رسمام :وىم٤مل شاًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن

 شمرمج٦م. ًمف أضمد مل :اًمّم٘مالين

  :زيد سمـ أؾم٤مُم٦م طمدي٨م -8
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 واٟمتّم٤مر احلؼ سمٞم٤من إٓ اعمراد وُم٤م ،وؾمٌٚمف اجلٝم٤مد أٟمقاع أطمد سم٤مًمٚم٤ًمن واجلٝم٤مد 

 اًمٖمراء. واًمًٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٚمٞمفقم شمٓم٤مسمؼ يمام قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس اهلل ومٓمر اًمتل اًمٗمٓمرة

 ُم٘مر ٕين ،قمكم ومٞمف اًمت٘مّمػم يٕم٤مب وٓ ،ءر ذم ظم٤مًمٗمٜمل ُمـ قمغم أقمٞم٥م وٓ

 ًمٚمٝمدى هيديٜمل أن ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم ١مواًمٚمج ،اًمدقم٤مء ُمع ،وحمٚمف ،وأهٚمف ،سمف

 .زم ويناهلدى

 ﴾َفْؾُفَدى َظَؾْقـَو إِنَّ ﴿ :وم٘م٤مل داتسمٛم١ميم اُم١ميمدً  احلٙمٞمؿ يمت٤مسمف ذم سمف وقمد وىمد

 .[12:اًمٚمٞمؾ]

بِقؾِ  َؿْصُد  اهللِ َوَظَذ ﴿ :وىم٤مل  ٤مقمٛمقُمً  ًمٚمخٚمؼ هذا .[9:﴾]اًمٜمحؾافسَّ

ـْ ﴿ .٤مظمّمقًص  وًمٚمٛم١مُمٜملم ـْ  َوَم  .[11:]اًمتٖم٤مسمـ﴾َؿْؾَبفُ  َُّيْدِ  بِوهللِ ُيْمِم

                                                        
 يمريٛم٦م أيب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ (48) سمرىمؿ شاحلدي٨م ح٤مبصأ ذف» ذم اخلٓمٞم٥م رواه

 ومذيمره. ..٤مُمرومققمً  أؾم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٝمدي قمثامن أيب قمـ روم٤مقم٦م سمـ ُمٕم٤من قمـ

 شاعمٞمزان ًم٤ًمن» ُمـ اهـ سمقاـمٞمؾ. هِم٤مم قمـ روى :اًمٕم٘مٞمكم وىم٤مل ،أسمقطم٤مشمؿ وٕمٗمف ؾمٚمٞمامن سمـ وحمٛمد

 ،٤مُمرومققمً  اًمٕمذري قمٌداًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ قمـ شم٘مدُم٧م روم٤مقم٦م سمـ ُمٕم٤من رواي٦م إن صمؿ ،(5/190)

 أرضمح. وهل

  :ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م -9

 ػظمٚم يمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ هذا يرث» :سمٚمٗمظ (49 رىمؿ) شاحلدي٨م أصح٤مب ذف» ذم اخلٓمٞم٥م رواه

 شاعمٞمزان نًم٤ًم» ذم يمام ،سمٌمء ًمٞمس :اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل ،زيمػم سمـ حيٞمك سمـ أمحد ؾمٜمده وذم .شقمدوًمف

 شمرمج٦م. ًمف أضمد مل احلٛمراوي يم٤مُمؾ سمـ ُمٞمٛمقن سمـ وحمٛمد (.1/430)

 ذم  اهلل رمحف اًمٕمراىمل ي٘مقل يمام وهق ،اعمرؾمؾ إٓ اًمْمٕمػ ؿمديدة ـمرىمف ويمؾ ،وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م

 ويمٚمٝم٤م :ىم٤مل ،اًمّمح٤مسم٦م ُمـ احلدي٨م قمٜمٝمؿ ضم٤مء ُمـ أيمثر ذيمر سمٕمد (116)ص شواإليْم٤مح اًمت٘مٞمٞمد»

 اهـ أقمٚمؿ. واهلل .اعمذيمقر اعمرؾمؾ ي٘مقي رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس أو ،رء ُمٜمٝم٤م يث٧ٌم ٓ وٕمٞمٗم٦م

 أيب اسمـ قمٜمد اعمذيمقر ًمٚمٛمرؾمؾ رواي٦م وهل (إُمر سمف يراد ظمؼم )أٟمف :شم٠موًمف ُمـ شم٠مويؾ إمم حيت٤مج وٓ

  ! ؟وهٞمٝم٤مت احلدي٨م. صح٦م قمٜمد إًمٞمف حيت٤مج اًمت٠مويؾ وهذا .(2/17) شواًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ
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 واًمًٜم٦م اًمٌٞمٜم٤مت اهلل سمآي٤مت اًمٕمٛمؾ شمريمٝمؿ ُمـ اخلٚمػ أيمثر يْمؾ وإٟمام

ـْ  آَتْقـَوُهؿْ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل ،همػمه٤م ٌٝمؿوشمٓمٚم ـْ  َبقِّـَيٍ  آَييٍ  ِم ْل  َوَم ـْ  اهللِ كِْعَؿيَ  ُيَبدِّ  َبْعدِ  ِم

 .[211:اًمٌ٘مرة]﴾ِعَؼوِب اف َصِديُد  اهللَ َؾنِنَّ  َجوَءْتفُ  َمو

 طمج٩م ُمـ اًمًٚمػ سمف ىمٜمع سمام اًم٘مٜمقع قمدم ُمـ احلذر يمؾ ذًمؽ ُمـ ومٚمٞمحذر

 قمٔمٞمؿ. وقمٞمدو ،ؿمديد ختقيػ ُمـ ًمف ومٞم٤م ،اهلل

  :أوص٤مف مخ٦ًم مجع ُمـ احلؼ يٕمرف وإٟمام

 اوضمقدً  أىمٚمٝم٤م وهق ،وراسمٕمٝم٤م،واإلٟمّم٤مف ،واًمٗمٝمؿ ،اإلظمالص أقمٔمٛمٝم٤م

 .ذًمؽ إمم اًمدقمقة وؿمدة ،احلؼ ُمٕمروم٦م قمغم احلرص :٤موم٘مداٟمً  وأيمثره٤م

 اًمدقم٤مء ويمثر ،ذاكسم٤مإل اًمٌٚمقى قمٛم٧م ىمد واعمحدصم٤مت ،يمثرت ىمد واًمٌدع

 ؾمٚمامن وهؿ اًمٗمؽمة أي٤مم ذم ـمالسمف ؿمٌف اًمٞمقم احلؼ بوـمال ،قمٚمٞمٝم٤م واًمتٕمقيؾ  ،إًمٞمٝم٤م

 ًمف وومٞمٝمؿ ،احلؼ ًمٓم٤مًم٥م ىمدوة وم٢مهنؿ ،وأضاهبام ،ٟمٗمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ وزيد ،اًمٗم٤مرد

 ،إًمٞمف اهلل سمٚمٖمٝمؿ طمتك ـمٚمٌف ذم اجلٝمد وسمذًمقا احلؼ قمغم طمرصقا عم٤م أؾمقة أقمٔمؿ

  .اجلٛم٦م اًمٕمقامل سملم ُمـ ووم٤مزوا ،قمٚمٞمف وأوىمٗمٝمؿ

 زُمـ ذم ـمٚمٌف ُمـ قمٜمف قمٛمل ويمؿ ،اًمٗمؽمة زُمـ ذم ـم٤مًمٌف احلؼ أدرك ومٙمؿ

ًً  اقمزيزً  ٤مُمّمقٟمً  زال ُم٤م احلؼ وم٢من ،اًمٙمرام سم٠موًمئؽ واىمتد ،سمذًمؽ وم٤مقمتؼم ،اًمٜمٌقة  ٤مٟمٗمٞم

 وٓ ،ؾمٌٌف إمم واإلذاف اًمتِمقق وقمدم ،ـمٚمٌف قمـ اإلضاب ُمع يٜم٤مل ٓ ،يمرياًم 

 .اًمْم٤مًملم إٟمٕم٤مم أؿم٤ٌمه يٜم٤مضمل وٓ ،اعمٕمرولم اًمٌٓم٤مًملم قمغم هيجؿ

 ىمدر احلؼ ُمريد ومٚمٞمٕمرف ،اعمٝمٚم٦م سمٓمقل واإلهمؽمار ،سم٤مًمٖمٗمٚم٦م اعمّم٤مب أقمٔمؿ ُم٤م

ـْ ﴿ اعمراشم٥م ٕقمغم ـم٤مًم٥م وم٢مٟمف ،ـم٤مًمٌف هق ُم٤م و َوَشَعك أخرة َأَرادَ  َوَم  َوُهقَ  َشْعَقَفو ََلَ

ـٌ  ؿْ  َمو ُخُذوا﴿ ،[19]اإلهاء:﴾ُمْمِم ـُ ةٍ  آَتْقـَو ُروا بُِؼقَّ ـُ  .[33]افبؼرة: ﴾ؾِقفِ  َمو َواْذ
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 ،وُمت٤مسمٕمتٝم٤م ،ورؾمٚمف ويمتٌف سم٤مهلل اإليامن ُمـ أقمز سم٠مهه اًمقضمقد ذم ومٚمٞمس

 وزظم٤مرومٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ـمٚمٌف وم٢من ،اًمٓمٚم٥م أهقن ذًمؽ شمٓمٚم٥م إٓ ،سمف واضم٤مء ُم٤م وُمٕمروم٦م

 ،قمٛمره همْم٤مرة أطمدهؿ ويٜمٗمؼ ،اًمٙم٤ٌمر واعمت٤مًمػ إظمٓم٤مء يرشمٙمٌقن ،اًمٗم٤مٟمٞم٦م

 سمام ومٙمٞمػ ،اداعمر طم٥ًم قمغم هلؿ حتّمؾ ٓ وهل ،ومٞمٝم٤م أي٤مُمف سم٤منإو ،ؿم٤ٌمسمف وٟمْم٤مرة

 .٤مأؾم٤مؾًم  هل٤م يٌٜمقا ومل ٤مرأؾًم  ًمف يرومٕمقا ومل ؟ُمٜمٝم٤م وظمػم أسم٘مك هق

 احل٘م٤مئؼ ضمٝمؾ أن وهمػمي ٟمٗمز ذم سم٤مًميورة أقمٚمؿ ٕين اًم٘مقل أـمٚمٜم٤م وإٟمام

 ٓ ،اإلقمت٤ًمف وشمرك ،ٟمّم٤مفاإل قمغم سمٛمٕمرومتٝم٤م اإلهتامم قمدم ؾمٌٌف إٟمام أيمثره٤م

 احلؼ ـم٤مًم٥م يٗمٝمؿ ٓ ٞمػومٙم ،أدريمف سمٌمء اهتؿ ُمـ وم٢من ،واإلدراك اًمٗمٝمؿ قمدم

 ،ومٞمف اجلٝمد وسمذل ،فسم آهتامم ُمع ،اًمّم٤محللم واًمًٚمػ واعمرؾمٚملم ٟمٌٞم٤مءإ ُم٘م٤مصد

 ؟اًمرامحلم أرطمؿ وًمٓمػ اًم٘مّمد وطمًـ

  ،اهلل يمت٥م قمـ يّمده ُمـ إمم يّمٖمل أن واًمّمقاب احلؼ ًمٓم٤مًم٥م يٜمٌٖمل وٓ

 ،ًمٚمِم٤ميمريـ وٟمٕمٛم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ٤مًمٓمٗمً  واًمرمح٦م واًمٜمقر اهلدى ُمـ ومٞمٝم٤م أٟمزل وُم٤م

 ًمرؾمقًمف اهلل سم٘مقل وًمٞمٕمتؼم ،وشمِمٙمٞمٙمٝمؿ زظمرومتٝمؿ ُمـ احلذر يمؾ وًمٞمحذر

وُدوا َوإِنْ ﴿ :اعمٕمّمقم ـِ  َفَقْػتِـُقَكَؽ  ـَ  . [73:]اإلهاء﴾إَِفْقَؽ  َأْوَحْقـَو افَِّذي َظ

 وٓ .ؿمٝمٞمد وهق اًمًٛمع أًم٘مك أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ !ُمقىمٔم٦م ُمققمٔم٦م ُمـ هل٤م ي٤م

 ،واًمٞم٘ملم اًمّمؼم قمغم ٟمٗمًف وًمٞمقـمـ ،اعمخ٤مًمٗملم سمٙمثرة سم٤محلؼ فمٗمر ُمـ يًتقطمش

 أسمقاب ُمـ يردٟم٤م وٓ ،و٤مًمٜم٤م وهيدي ،احلؼ ذم همرسمتٜم٤م يرطمؿ أن شمٕم٤ممم اهلل ٟم٠ًمل

 .حمروُملم ورمحتف وـمٚمٌف ودقم٤مئف رضم٤مئف

 طمتك واًمدراي٦م واًمٗمٝمؿ واًمتٛمٞمٞمز اًمٕمٚمؿ ذم اعمِم٤مريم٦م :أصٕمٌٝم٤م وهق ،وظم٤مُمًٝم٤م

 ٓ ٕٟمف ،شم٘مٚمٞمد همػم ُمـ فومٞم ومػمهم٥م ،قمٚمٞمف ي٘مػ ُم٤م وُم٘مدار ،احلؼ ُمٕمروم٦م ُمـ يتٛمٙمـ
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 يتٓمػم مل ،حمٜم٦م ًمف قمرو٧م ن٢موم ،ُم٤مضٍ  وومٝمؿ ،ٟم٤مومذ سمٍم ذو إٓ اعم٘م٤مدير يٕمرف

 .اًمٗمرج وىمرب اهلل سمٛمقاقمٞمد وًمٞمثؼ ،طمرف قمغم اهلل يٕمٌد ممـ ومٞمٙمقن ،احلؼ سمٓمٚم٥م

ْؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل َـّ  .[79:]اًمٜمٛمؾ﴾بِغِ ادُ  ؼِّ الَ  َظَذ  إِكََّؽ  اهللِ  َظَذ  َؾَتَق

ـََّؽ  َوَٓ  َحؼي  اهللِ  َوْظَد  نَّ إِ  َؾوْصِزْ ﴿ ـَ  َيْسَتِخػَّ  .[60:]اًمروم﴾ُيقِؿـُقنَ  َٓ  افَِّذي

 اهلل وأن ،واعمحًٜملم واًمّم٤مدىملم اًمّم٤مسمريـ ُمع شمٕم٤ممم أٟمف ٤مٜمً ي٘مٞم وًمٞمٕمٚمؿ

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ه وإن ،يذيمره ُمـ وذايمر ،يٜمٍمه ُمـ ٟم٤مس ؾمٌح٤مٟمف

 ًمٜم٤مسيف. ؿم٤مُمؾ ٍمهوٟم ُمتٌٕمٞمف قمغم دقم٤مئ إُمقر هذه ذم وؾمٚمؿ

 إمم اًمدقم٤مء ذم اًمؽمهمٞم٥م وصح ،واًمت٘مقى اًمؼم قمغم سم٤معمٕم٤موٟم٦م شمٕم٤ممم اهلل أُمر وىمد

ًً  أطمٞمك وُمـ ،اشمٌٕمف ُمـ أضمقر ُمثؾ ي١مشمك ذًمؽ إمم اًمداقمل وأن ،واخلػم احلؼ  ٤مٟمٗم

 اهلل ُمرو٤مت اسمتٖم٤مء صالحواإل سم٤مًمّمالح أُمر وُمـ ،٤ممجٞمٕمً  اًمٜم٤مس أطمٞمك ومٙم٠مٟمام

 .قمٔمٞماًم  اأضمرً  ي١مشمٞمف ومًقف

ـَ ﴿ :قمغم ناخل  ُمـ اًمًالُم٦م ىمٍم شاًمٕمٍم ؾمقرة» وذم  َوَظِؿُؾقا آَمـُقا افَِّذي

وِت  وِلَ ْزِ  َوَتَقاَصْقا ؼِّ ولَ بِ  َوَتَقاَصْقا افصَّ ـْ ﴿ ،[3:]اًمٕمٍم﴾بِوفصَّ ـُ  َوَم  َؿْقًٓ  َأْحَس

ـْ  َّ و َوَظِؿَؾ  اهللِ  إَِػ  َدَظو مِم ـِل َوَؿوَل  َصوِلً ـَ  إِكَّ  .[٧:33مومّمٚم]﴾ْسؾِِؿغَ ادُ  ِم

 وم٢مين ،أظمٓم٠مت ُم٤م يمؾ ذم واعم٤ًمحم٦م قمٜمل اًمتج٤موز وأؾم٠مًمف ،اهلل أؾمتٖمٗمر وأٟم٤م

 واعم٤ًمحم٦م واًمًٕم٦م واعمٖمٗمرة اًمت٘مقى أهؾ ؾمٌح٤مٟمف وهق ،وأهٚمف واًمٖمٚمط اخلٓم٠م حمؾ

 اهلل يم٤من إذا ،واجل٤مهٚملم اعم٤ًميملم ُمْم٤مي٘م٦م قمـ ،إيمؼم واًمٙمرم ،إقمٔمؿ واًمٖمٜم٤م

 .اجل٤مهٚملم سمجٝمؾ ُمتير همػم ،اًمٕم٤مروملم قمروم٤من قمـ ٤مهمٜمٞمً  وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف
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 حمٛمد قمغم وؾمالُمف وصالشمف ،اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد أن :يم٠موًمف يمالُمل وآظمر

 ،اًمٓم٤مهريـ اًمٓمٞمٌٞملم وآًمف ،اعمذٟمٌلم وؿمٗمٞمع ،اًمٜمٌٞملم وظم٤مشمؿ ،اعمرؾمٚملم ؾمٞمد

 اًمديـ. يقم إمم اعمٝمديٞملم ًمراؿمديـا وصحٌف

 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي ؿمٝمر ُمـ إرسمٕم٤مء يقم همداة زسمره٤م ُمـ اًمٗمراغ ويم٤من هذا

 قمـ وأهٚمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ص٤مهن٤م ،اعمحٛمٞم٦م هبقسم٤مل سمٚمدة ذم وأًمػ وُم٤مئتلم وصمامٟملم شمًع

 .واًمرزي٦م اًمٌٚمٞم٦م مجٞمع

 سمـ صديؼ اًمٓمٞم٥مأسمق ،ؾمقاه قمٛمـ سمف اًمٖمٜمل ،اهلل إمم اًمٗم٘مػم اًمٕمٌد وأٟم٤م

 وشم٘مٌؾ  ،ظمٚمٚمف وأصٚمح  {َزًَمَٚمـفُ } اهلل همٗمر  ،اًم٘مٜمقضمل احلًلم سمـ قمكم سمـ طمًـ

 .فأُمٚم وسمٚمٖمف ،قمٛمٚمف

 سمـ قمكم اًمًٞمد ،وم١ماده وصمٛمرة ،وًمده وأصٖمر ،يمٌده ًمٗمٚمذة شمٕمٚمٞماًم  مجٕمٝم٤م ىمد

 ،ومٞمف ًمف وسم٤مرك ،وأُمده ،وقمٛمٚمف ،وقمٛمره ،قمٚمٛمف ذم اهلل ومًح طمًـ سمـ صديؼ

  :وؾمٛمٞمتٝم٤م ،ُمدده ذم إزُم٤من ُمدى ويم٤من

 شإثر أهؾ ظؼقدة بقون دم افثؿر ؿطػ»

 .٤موسم٤مـمٜمً  اوفم٤مهرً  اوآظمرً  أوًٓ  هلل واحلٛمد

 :ٟمٔمؿ 

 ظمْمٕم٧م اًمذي سم٤مهلل ؾم٠مًمتؽ إين

 جل٤مُمٕمف وم٤مؾمتٖمٗمر شم٠مُمٚم٧م إذا

 

 اًم٤ٌمري اًمقاطمد وهق اًمًٛمقات ًمف 

 اًمٜم٤مر ُمـ يٜمجق ضم٤مُمٕمف ٕمؾًم

 

 

 

 .اًمٜمٔم٤مم هذا قمغم اًمٙمالم هذا اظمتؿ صمؿ

 :ٟمٔمؿ 
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 ضمٝمرة ذٟمقيب قمٔمٛم٧م إن رب ي٤م

 حمًـ إٓ يرضمقك ٓ يم٤من إن

 اًمرضم٤م إٓ وؾمٞمٚم٦م إًمٞمؽ ُم٤مزم

 

 أقمٔمؿ قمٗمقك سم٠من قمٚمٛم٧م ومٚم٘مد 

 اعمجرم ويًتجػم يٚمقذ ٌٛمـوم

 ُمًٚمؿ إين صمؿ قمٗمقك ًمٕمٔمٞمؿ
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