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 شأفمٙمؿ ايمٛم٣ّمس فمقمّ »ضمدي٧م ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق، اًمٜمٞم٤ًمسمقري احل٤ميمؿ ُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

أٟم٠ٌمٟم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ زي٤مد اًمني، طمدصمٜم٤م طم٤مُمد سمـ حيٞمك اًمٌٚمخل سمٛمٙم٦م، طمدصمٜم٤م 

ؾمٗمٞم٤من، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، قمـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم، ىم٤مل: يمٜم٧م سم٤معمديٜم٦م ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م 

 أـمقف ذم اًمًقق إذ سمٚمٖم٧م أطمج٤مر اًمزي٧م، ومرأي٧م ىمقُم٤م جمتٛمٕملم قمغم وم٤مرس ىمد ريم٥م

داسم٦م، وهق يِمتؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واًمٜم٤مس وىمقف طمقاًمٞمف إذ أىمٌؾ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

 ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟!. 

 .وم٘م٤مًمقا: رضمؾ يِمتؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ومت٘مدم ؾمٕمد وم٠مومرضمقا ًمف طمتك وىمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل: ي٤م هذا، قمالم شمِمتؿ قمكم سمـ أيب 

 ُمع رؾمقل ا؟هل؟! أمل يٙمـ أزهد ؟! أمل يٙمـ أّول ُمـ صغّم أمل ي٘مـ أول َمـ أؽمٙمؿـم٤مًم٥م؟! 

 . ... ٣مسأمل ي٘مـ أفمٙمؿ ايمٛمّ اًمٜم٤مس؟! 

هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(1)ٝمام اًمذهٌل قمغم ذـم

  

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. 6116، رىمؿ : 571:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ  (1)
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 ؽمٙمقين إّٓ فمقم  :َمـ ايمِمح٣مزم٥م  مل يٗمؾ

قمـ  (مخ ومقق اًمقصػ  صم٘م٦م طم٤مومظسمـ قمٞمٞمٜم٦م، )أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من : يب ؿمٞم٦ٌم ىم٤ملأظمرج اسمـ أ

أراه قمـ ؾمٕمٞمد يٕمٜمل اسمـ اعمًٞم٥م : ىم٤مل (خ م ومقق اًمقصػ صم٘م٦م صم٧ٌمإٟمّم٤مري، )حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

زمـ أيب  ؽمٙمقين  إّٓ فمقمّ : مل ي٘مـ أضمد َمـ أصح٣مب ايمٛمبل يٗمقل: ىم٤مل خ م( أطمد اًمٕمٚمامء إصم٤ٌمت)

 .ؿم٣ميم٤م

قمثامن سمـ ٟم٤م : ىم٤مل -ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م–قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم وأظمرضمف 

  .(1)ُمثٚمف ٟم٤م حيٞمك سمف  (، )إُم٤مم ومقق اًمقصػ، خ م أيب ؿمٞم٦ٌم

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

ُم٤م شمٕم٤مرف قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمًٛمقع قمـ  شؽمٙمقين»وًمٞمس اعم٘مّمقد سمـ : 

أٟم٤م »أو :  شأٟم٤م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكّم سم٤مهب٤م »، وإّٟمام هق اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقل اًمٜمٌّل ُمثاًل :  اًمٜمٌل 

 يمام ذم ًمٗمظ آظمر.. شُمديٜم٦م احلٙمٛم٦م وقمكّم سم٤مهب٤م 

فمٙمٚمٛمل أيمػ زم٣مب، ىمؾ زم٣مب »:  وهق هق اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

 وهمػم ذًمؽ مم٤ّم ٟم٤مء هذا اًمٗمّمؾ سمنده وإصم٤ٌمشمف .. شيٖمتح أيمػ زم٣مب

سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ ، وهق اًمٕمٚمؿ سمام يم٤من وُم٤م يٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ، ؾمامقم٤ًم قمـ 

 ا؟هل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ..اًمٜمٌل قمـ 

 ه٤مك اًمٜمّص اًمّمحٞمح ًمؽمى ..

 

 

 

                                                 

 م . 1983. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت، 646:  1ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )اسمـ طمٜمٌؾ(   (1)
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 ؽمٙمقين ومبؾ أن سمٖمٗمدوين: فمقم ضمدي٧م 

 وه٤م فمـ أيب ايمْمٖمٝمؾ .: ايمْمريؼ إّول

، )سمـ سمنم اًمٕمٌدي صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرمحـ : (هـ317) ىم٤مل اًمرازي ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

اسمـ راهقيف  يٕمٜملأظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق ، )طم٤مومظ طمج٦م ُمت٘مـ(أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

قمـ ، (خ م )صم٘م٦م صم٧ٌمأظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر ( خ م )صم٘م٦م طم٤مومظىم٤مل اظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق ، )صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(

، (.ويمذا اسمـ طمجر وهمػمهصم٘م٦م، وىم٤مل أيْم٤ًم: ذم شم٤مرخيف = وه٥م سمـ أيب ديب، ىم٤مًمف اسمـ ُمٕملم)وه٥م سمـ قمٌد ا؟هل 

 : ىم٤مل (قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م، روقان ا؟هل قمٚمٞمف، صح٤ميب)قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ 

 : ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل قمٜمف خيٓم٥م وهق ي٘مقل

 شمت٘مؿّٓ ضمّد إ، إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ، همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن 9 ؽمٙمقين »

، همقاهلل َم٣م َمـ آي٥م آّ وأٞم٣م أفمٙمؿ، وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ، ()صٙمقات اهلل فمٙمٝمؽ ي٣م فمقمّ 

 . (1)ش؟!دم ؽمٜمؾ أم دم صمبؾ، أزمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر

 .. شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وُمقرده 

قمـ وه٥م ، ُمٕمٛمرأظمؼمٟم٤م  :ىم٤ملذم شمٗمًػمه  (هـ111)قمٌد اًمرزاق اإلُم٤مم أظمرضمف ومٚم٘مد 

 : وهق خيٓم٥م وي٘مقل سمـ قمٌد ا؟هل ، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ، ىم٤مل ؿمٝمدت قمٚمٞم٤مً 

، ضمدشمت٘مؿ زمف همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ  ..9ؽمٙمقين»

وأٞم٣م أفمٙمؿ زمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر وأم دم ؽمٜمؾ ،  وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل ، همقاهلل َم٣م َمـ آي٥م إّٓ 

 . شأم دم صمبؾ

اِرَي٣مِت َذْرًوا وهق ظمٚمٗمل وم٘م٤مل: ُم٤م  ،وم٘م٤مم إًمٞمف اسمـ اًمٙمقاء، وأٟم٤م سمٞمٜمف وسملم قمكمّ  َوايمذَّ

٣مَِماَلِت ِووْمًرا  ، ا  ،هَم٣محْلَ ٣مِرَي٣مِت ُيْْسً اَمِت َأَْمًرا ،هَم٣مْْلَ  ؟!!.هَم٣مظْمَُٗمسِّ

                                                 

 . 191:  6اجلرح واًمتٕمديؾ )أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي(   (1)
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اِرَي٣مِت َذْرًوا: ويٚمؽ ؾمؾ شمٗم٘مٝم٤م وٓ شم٠ًمل شمٕمٜمت٤م»وم٘م٤مل ًمف قمكم:   اًمري٤مح ، َوايمذَّ

ا اًمًح٤مبوَم٤محْل٤َمُِماَلِت ِوىْمًرا ٣مِرَي٣مِت ُيْْسً اَمِت َأُْمًرا اًمًٗمـهَم٣مْْلَ ًِّ  .وم٘م٤مل: هؿ اعمالئٙم٦م وَم٤معمَُْ٘م

  !.هق؟ ىم٤مل: أومرأي٧م اًمًقاد اًمذي ذم اًم٘مٛمر ُم٤م

ْٝمَؾ َوايمٛمََّٜم٣مَر آَيَتكْمِ  أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ا؟هل ي٘مقل: :أقمٛمك ؾم٠مل قمـ قمٛمك»ىم٤مل:  َوصَمَٔمْٙمٛم٣َم ايمٙمَّ

ْٝمؾِ    .شومذًمؽ حمقه اًمًقاد اًمذي ومٞمف هَمَٚمَحْقَٞم٣م آَي٥َم ايمٙمَّ

 ؟!.يم٤من أم ُمٚمٙم٤مً  أٟمٌٞم٤مَ  ..:: أومرأي٧م ذا اًم٘مرٟملماسمـ اًمٙمقا ىم٤مل

ف اهلل، وٞم٣مصح اهلل همٟمضمبّ  أضم٤ّم  ،ص٣محل٣مً  ف ىم٣من فمبداً ٓ واضمد َمٛمٜمام، ويم٘مٛمّ »: قمكم ىم٤مل

دفم٣مهؿ  همٚم٘م٧م َم٣م ؾم٣مء اهلل، شمؿّ  ،اهلل همٛم٣مصحف اهلل، دفم٣م ومقَمف إلم اهلدى همرضزمقه فمعم ومرٞمف

   .شإلم اهلل همرضزمقه فمعم ومرٞمف أطمر، ومل ي٘مـ يمف ومرٞم٣من ىمٗمرين ايمثقر

 !.: أومرأي٧م هذه اًم٘مرٟملم ُم٤م هل؟اسمـ اًمٙمقا ىم٤مل

  .شفمالَم٥م ىم٣مٞم٦م زمكم ٞمقح، وزمكم رزمف وأَم٣من َمـ ايمٕمرق»: قمكمّ  ىم٤مل

)يمٔمّٙمف َمِمّحػ: ذيمؽ ايمٌمح »ىم٤مل:  !.: أومرأي٧م اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ُم٤م هق؟اسمـ اًمٙمقا ىم٤مل

يقم  حت٦م ايمٔمرش يدطمٙمف ىمّؾ  ،دم ؽمبع ؽماموات (وؽمٝمٟميت اح، ىمام ورد دم ايمِمح٣مح، َمٛمٜم٣م فمـ فمقمايمرُض 

 .شؽمبٔمقن أيمػ َمٙمؽ، ٓ ئمقدون إيمٝمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

يُمقْا ٞمِْٔمَٚم٥َم اهللِّ ىُمْٖمرًا َوَأضَمُٙمقْا وَمْقََمُٜمْؿ َداَر ايْمَبَقارِ : ومٛمـ اسمـ اًمٙمقا ىم٤مل ـَ زَمدَّ   !.؟ايمَِّذي

 .شىمٖمٝمتٜمؿ يقم زمدر ..9إهمجران َمـ ومريش زمٛمق أَمٝم٥م، وزمٛمق خمزوم»قمكّم: ىم٤مل 

ُْؿ َُيِْسٛمُقَن ُصٛمْٔم٣مً ىم٤مل: ومٛمـ:  َٝم٣مِة ايمُدْٞمَٝم٣م َوُهْؿ ََيَْسُبقَن َأَّنَّ ـَ َضؾَّ ؽَمْٔمُٝمُٜمْؿ دِم احْلَ   !.؟ ايمَِّذي

 .(1)شىم٣مٞم٦م أهؾ ضمروراء َمٛمٜمؿ: »قمكمّ  ىم٤مل

 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم .: أىمقل

                                                 

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : حمٛمقد قمٌدة .1976، رىمؿ : 134:  3شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق   (1)



 02   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 َمت٣مزمٔم٥م فمبٝمد اهلل اْلزري ايمثٗم٥م يمٔمبد ايمرزاق

، )سمـ همٞمالن صم٘م٦م خ(أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر اًمرىملوأظمرضمف اسمـ ؾمٕمد خمتٍمًا ىم٤مل: 

، )اإلُم٤مم ومقق اًمقصػ خ م( ، قمـ ُمٕمٛمر)إؾمدي اجلزري ، صم٘م٦م خ م( أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٛمرو

 : ، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل: ىم٤مل قمكمّ وه٥م سمـ قمٌد ا؟هل، صم٘م٦م(=) قمـ وه٥م سمـ أيب ديب

وومد فمرهم٦م زمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر، دم  ف يمٝمس َمـ آي٥م إّٓ هم١مٞمّ ؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل9 »

 .(1)شؽمٜمؾ أم دم صمبؾ

  دون يمالم.صحٞمح أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 َمت٣مزمٔم٥م فمبد اهلل ايمِمٛمٔم٣مين ايمثٗم٥م يمٔمبد ايمرزاق

ُمـ ُمِم٤ميخ أيب اًمزي٤مت، )طمدصمٜم٤م ُمٝمدي سمـ أيب اعمٝمدي: ىم٤مل (هـ156)وأظمرضمف إزرىمل 

)اسمـ ٟمِمٞمط،  طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ُمٕم٤مذ اًمّمٜمٕم٤مين: ىم٤مل، قمـ صم٘م٦م( دواد ص٤مطم٥م اًمًٜمـ، وهق ٓ يروي إّٓ 

 ؿمٝمدت قمٚمٞم٤مً : ىم٤مل، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ وه٥م سمـ قمٌد ا؟هل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، صم٘م٦م(

 وهق ي٘مقل: ، وهق خيٓم٥م، ريض ا؟هل قمٜمف

، ضمدشمت٘مؿ زمف همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ ، ؽمٙمقين»

أم زمسٜمؾ ، وأٞم٣م أفمٙمؿ أَّن٣م زمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر همقاهلل َم٣م َمـ آي٥م إّٓ ، وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل

 .شٞمزيم٦م أم زمجبؾ

ىم٤مل: أومرأي٧م ، وهق ظمٚمٗمل، وأٟم٤م سمٞمٜمف وسملم قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، وم٘م٤مم اسمـ اًمٙمقاء

 !.ُم٤م هق؟، اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر

همقق ؽمبع ؽمٚمقات حت٦م ايمٔمرش  فمـ ايمٛمبل(روي ىمام  9)اؽمٚمفاح رُض ذاك ايم: »قمكمّ  ىم٤مل

 .(1)شىمؾ يقم ؽمبٔمقن أيمػ َمٙمؽ ٓ ئمقدون همٝمف إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م يدطمٙمف

                                                 

 . دار ص٤مدر، سمػموت.338: 1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)ت: إطم٤ًمن قم٤ٌمس(   (1)

 . دار إٟمدًمس، سمػموت. 56:  1إزرىمل(  أسمق اًمقًمٞمد، حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أمحدأظم٤ٌمر ُمٙم٦م )  (1)
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 َمت٣مزمٔم٥م حمٚمد زمـ شمقر يمٔمبد ايمرزاق 

وطمدصمٜمل أمحد سمـ ومتح، ٟم٤م محزة ىم٤مل: ذم اجل٤مُمع  هـ(463)أظمرج اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم 

)أسمق قمٌد ا؟هل  سمـ حمٛمد، ٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد إقمغم، صمٜم٤م حمٛمد سمـ صمقر

قمـ قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل :  قمـ ُمٕمٛمر، قمـ وه٥م سمـ قمٌد ا؟هل اًمّم٤مدق(اًمّمٜمٕم٤مين، اًمث٘م٦م اًمٕم٤مسمد 

 ريض ا؟هل قمٜمف وهق خيٓم٥م وي٘مقل: أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤مً 

 .  ش...ضمدشمت٘مؿ زمف ؽمٙمقين همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ »

 . (1)رضم٤مًمف صم٘م٤مت ىم٤مل أسمق إؿم٤ٌمل: إؾمٜم٤مده صحٞمح،

  

                                                 

 .  دار اسمـ اجلقزي. اًمًٕمقدّي٦م. 716، رىمؿ: 464: 1أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )ت:   (1)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين : فمبد ايمرمحـ ايمٛمقهمقم فمـ أيب ايمْمٖمٝمؾ

أظمؼمٟم٤م أسمق اعمجد زاهر سمـ أمحد سمـ ذم اعمخت٤مرة ىم٤مل:  هـ(643)أظمرج اإلُم٤مم اعم٘مدد

طم٤مُمد سمـ أمحد اًمث٘مٗمل سم٘مراءيت قمٚمٞمف سم٠مصٌٝم٤من ىمٚم٧م ًمف أظمؼميمؿ أسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ 

أٟم٤م اإلُم٤مم أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ  ،قمٚمٞمف وأٟم٧م شمًٛمعقمٌد اعمٚمؽ سمـ احلًلم اخلالل ىمراءة 

أٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ  ،سمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ سمٜمدار اًمرازي اعم٘مرئ

صمٜم٤م أسمق قمٌٞمد ا؟هل ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد  ،ىمثٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمديكم ،قمكم سمـ ومراس

)قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٜمقومكم، صم٘م٦م م( يب طمًلم قمـ اسمـ أ ،صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،اًمرمحـ اعمخزوُمل

ُمثؾ ُم٤م ؾم٤مىمف  فوؾم٤مىماعمٜمؼم وهق قمغم  قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اسمـ اًمٙمقاء ؾم٠مل قمٚمٞم٤مً 

  .أو ىمري٥م ُمٜمفسمٓمقًمف قمٌد اًمرزاق 

  .(1) ىم٤مل إؾمت٤مذ اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 وًمف ؿم٤مهد صحٞمح ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمًٙمـ، ومٝم٤ميمف..

  

                                                 

 . دار ظمي ، سمػموت.554، رىمؿ: 176: 1اعمخت٤مرة )ت: إؾمت٤مذ اًمديمتقر: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(   (1)
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 زمـ ايمس٘مـ فمـ أيب ايمْمٖمٝمؾ .ومٝمس : يم٧مايمْمريؼ ايمث٣م

( ، خ مُمت٘مـطم٤مومظ صم٘م٦م اًمٜمٝمدي )طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ : سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤ملاوأظمرج 

صم٘م٦م اعمالئل )ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ىمٞمس ، (م )صم٘م٦مىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ محٞمد اًمرؤاد 

ف قمـ ىمٞمس سمـ اًمًٙمـ ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ أفمٜمّ  (خصم٘م٦م إؾمدي،)قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو ، (، مُمت٘مـ

 : قمغم ُمٜمؼمهسمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل قمكمّ  :ىم٤مل، (، مصم٘م٦مإؾمدي  )

ويمق مل أىمـ همٝم٘مؿ َم٣م ومقسمؾ همالن وهمالن وهمالن وأهؾ ، إين أٞم٣م همٗمٟمت فمكم ايمٖمتٛم٥م»

 9وأيؿ اهلل يمقٓ أن سمت٘مٙمقا همتدفمقا ايمٔمٚمؾ حلدشمت٘مؿ زمام ؽمبؼ يم٘مؿ فمعم يمس٣من ٞمبٝم٘مؿ، ايمٛمٜمر

٘مؿ ٓ سمسٟميمقين فمـ هم١مٞمّ 9 ؽمٙمقين..9 فم٣مرهم٣م زم٣ميمذي ٞمحـ فمٙمٝمف، يمّمالٓهتؿ ظمـ وم٣مسمٙمٜمؿ َمبٌماً 

إّٓ  وٓ ؾم٣مئمٜم٣م وٓ فمـ همئ٥م هتدي َم٣مئ٥م وسمّمؾ َم٣مئ٥م ،رء همٝمام زمٝمٛم٘مؿ وزمكم ايمس٣مفم٥م

 ش.ضمدشمت٘مؿ

 ؟!!.ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم طمدصمٜم٤م قمـ اًمٌالء:  ىم٤مل وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل 

ـْ إِ َِذا ؾَم٠َمَل ؾَم٤مِئٌؾ وَمْٚمَٞمْٕمِ٘مْؾ، »: وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ٧ٌَّْم، إِ ِنَّ ُِم ُئقٌل وَمْٚمَٞمَتَث ًْ َوإَِذا ؾَم٠َمَل َُم

َٛم٦َم ، ًَمْق ىَمْد  ًَ ٦ٌََّم َوسَمَرَأ اًمٜمَّ ِذي وَمَٚمَؼ احْلَ َوَراِئُٙمْؿ ُأُُمقًرا ضَمَٚماًل َوسَماَلًء ُُمٌْٚمًِح٤م ُُمْٙمٚمًِح٤م ، َواًمَّ

 ًَمَٗمِِمَؾ 
ِ
ٌَاَلء ُُُمقِر َوطَمَ٘م٤مِئُؼ اًْم ْٕ ـَْمَرَق يَمثػٌِم  وَمَ٘مْدُُتُقيِن َوَٟمَزًَم٧ْم ضَمَراِهٜم٦َُم ا َٕ ٤مِئٚمِلَم، َو ًَّ ـَ اًم يَمثػٌِم ُِم

ـْ ؾَم٤مٍق ََل٤َم ُئقًملَِم ، َوَذًمَِؽ إِ َِذا وَمَّمَٚم٧ْم طَمْرسُمُٙمْؿ َويَمَِمَٗم٧ْم قَم ًْ ـَ اعْمَ ْٟمَٞم٤م سَماَلًء  ،ُِم َوَص٤مَرِت اًمدُّ

سَْمَرارِ  طَمتَّك َيْٗمَتَح ا؟هل ،قَمغَم َأْهٚمَِٝم٤م ْٕ  . شًمٌَِِ٘مٞم٦َِّم ا

  ؟!!. ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم طمدصمٜم٤م قمـ اًمٗمتٜم٦م : وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل ىم٤مل

ـُ ُٟمُحقٌم »: وم٘م٤مل اَم اًْمِٗمَت ٌََّٝم٧ْم، َوإَِذا َأْدسَمَرْت َأؾْمَٗمَرْت، َوإِٟمَّ ٌََٚم٧ْم ؿَم إِ ِنَّ اًْمِٗمْتٜم٦ََم إِ َِذا َأىْم

وا َأىْمَقاًُم٤م يَم٤مُٟمقا  )أصقات(يَمٜمُُحقِم  ـَ آظَمَر، وَم٤مْٟمٍُمُ ْئ
ـَ سَمَٚمًدا َوخُيْٓمِ َي٤مِح، ُيِّمٌْ َأْصَح٤مَب اًمرِّ

َٓ إِ ِنَّ َأظْمَقَف اًْمِٗمْتٜم٦َِم قِمٜمِْدي قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ومِْتٜم٦َمٌ  وا َوشُمقضَمُروا، َأ  َراَي٤مٍت َيْقَم سَمْدٍر َوَيْقَم طُمٜملَْمٍ شُمٜمٍَْمُ

ـْ َأسْمٍَمَ ومِٞمَٝم٤م، َوَأظْمَٓم٠َم ا ٌَاَلُء َُم ٞمَُّتَٝم٤م، َأَص٤مَب اًْم
٧ْم سَمٚمِ ٧ْم ومِْتٜمَُتَٝم٤م، َوقَمٛمَّ ًْمٌاََلُء قَمْٛمَٞم٤مُء ُُمْٔمٚمَِٛم٦ٌم ظَمّمَّ

َْرُض قُمْدَواًٟم٤م َوفُمْٚماًم ، َوإِنَّ  ْٕ َٝم٤م طَمتَّك ُُتََْلَ ا ـْ قَمِٛمَل قَمٜمَْٝم٤م، َئْمَٝمُر َأْهُؾ سَم٤مـمِٚمَِٝم٤م قَمغَم َأْهِؾ طَم٘مِّ  َُم

٤م وََتَ ـْ َيْٙمِنُ قَمَٛمَدَه٤م َوَيَْمُع ضَمؼَمُ َل َُم َٓ َوإِٟمَّٙمُ  َوَيٜمِْزُع َأْوشَم٤مَدَه٤م ا؟هل َأوَّ ْؿ َربُّ اًْمَٕم٤معَملَِم، َأ
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 ًَمٙمُ 
ٍ
ُ ؾَمَتِجُدوَن َأْرسَم٤مَب ؾُمقء ـْ سَمْٕمِدي يَم٤مًمٜم٤َّمِب اًميَّ وِس، شَمَٕمضُّ سمِِٗمٞمَٝم٤م ، َوشَمْريُمُض ْؿ ُِم

َٓ َيٌَْ٘مك ذِم  َٓ َيَزاُل سَماَلُؤُهْؿ سمُِٙمْؿ طَمتَّك  ُف  َٓ إِ ِٟمَّ َه٤م، َأ ُِمٍْمٍ سمِِرضْمٚمَِٝم٤م، َوََتٌُِْط سمَِٞمِدَه٤م، َوَُتْٜمَُع ُدرَّ

َّٓ َٟم٤مومِ  َٓ ٌع ََلُْؿ أَ ًَمُٙمْؿ إِ ِ ـْ شمْو هَمػْمُ َو٤مٍر، َوطَمتَّك  ِة اًْمَٕمٌِْد ُِم َّٓ يَمُٜمٍْمَ ُة َأطَمِديُمْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ إِ ِ ُٙمقَن ُٟمٍْمَ

ىُمقيُمْؿ ََت٧َْم يُمؾِّ يَمْقيَم٥ٍم جَلََٛمَٕمُٙمُؿ ا؟هلَُّ َأْيَنَ َيْقٍم ََلُؿْ   ش.ؾَمٞمِِّدِه َواْيُؿ ا؟هلَِّ ًَمْق وَمرَّ

 ؟!!. ٤مقم٦م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هؾ سمٕمد ذًمٙمؿ مج: ىم٤مل وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل

٤م مج٤مقم٦م ؿمتك همػم أن أقمٓمٞم٤مشمٙمؿ وطمجٙمؿ وأؾمٗم٤مريمؿ واطمد واًم٘مٚمقب ّن ٕ: ىم٤مل

َيْ٘مُتُؾ َهَذا » :ىم٤مل ؟!.ذاك ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ُمؿّ  :خمتٚمٗم٦م هٙمذا صمؿ ؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف ىم٤مل

ٞم٦ٌَّم، ًَمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م إِ َُِم٤مُم ُهًدى 
ٌَْٞم٧ِم ُِمٜمَْٝم٤م ُيـقَمٚمَِؿ  وَٓهَذا ، ومِْتٜم٦ٌَم وَمٔمِٞمَٕم٦ٌم ضَم٤مِهٚمِ ـُ َأْهَؾ اًْم َرى َٟمْح

ٜم٤َم سمُِدقَم٤مةٍ  ًْ   ؟!.وُم٤م سمٕمد ذًمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل .شَٟمَج٤مًة َوًَم

هِ  »:ىم٤مل ـُ ظَمؼَمِ َِديِؿ َي٠ْميِت اسْم ْٕ ٌَْٞم٧ِم شَمْٗمِري٩َم ا ـْ َأْهِؾ اًْم ُج ا؟هلَُّ اًْمٌاََلَء سمَِرضُمٍؾ ُِم َّٓ َُم٤م  (1)ُيَٗمرِّ إِ ِ

ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م، ًَمْق َيْ٘مِدُروَن  ْت ىُمَرْيٌش سم٤ِمًمدُّ ِ٘مٞمِٝمْؿ سمَِٙم٠ْمِس َُمِّمػِمِه، َودَّ ًْ ُػ ، َوُي ًْ قُُمُٝمُؿ اخْلَ ًُ َي

ِذي َأقْمَرَض قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًْمَٞمْقمَ  ٌََؾ ُِمٜمُْٝمْؿ سَمْٕمُض اًمَّ ىَْم َٕ وَٟمفُ  ;قَمغَم َُمَ٘م٤مِم ضَمْزٍر َوضَمُزوٍر  دُّ ايمٗمرؾمٝمقن )وَمػَمُ

َّٓ ىَمْتاًل  (اظمٜمدي َّّٕنؿ رّدوه)َوَي٠ْمسَمك (اظمٜمدي ّدون دفمقةؽمغم  .(1)شإِ

ؾمٞمام ُمع ؿمقاهده رضم٤مًمف أصم٤ٌمت رضم٤مل اًمّمحٞمحلم، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، 

 ...إلم ومقيمفت ومريشودّ : قمكّم  ىمقل اعمقممًمٕمّؾ و ،ومٞمام هق واوحوُمت٤مسمٕم٤مشمف 

 .ومتدسّمر ،. فم٤مهر ذم اًمرضمٕم٦مايمٝمقم

  

                                                 

، ـمٛم٤ًًم ًم٘مدس آل ُمتالقم٥م ومٞمف هق حمّرفسمؾ وا؟هل يمام شمرى وم٤مًمٜمص ُمٌٝمؿ ُمِمقه ٟم٤مىمص ُمْمٓمرب،   (1)

ـُ طمغمة اإلَم٣مء: وم٤مًمّمحٞمح: حمٛمد  ومال يٕمٓمٞمٝمؿ إّٓ  ،ويً٘مٞمٝمؿ سمٙم٠مس ُمّمؼمة يًقُمٝمؿ ظمًٗم٤مً  زمٟميب ازم

 ... . اًمًٞمػ

 ( ومراضمع. 58:  7وهق اًمذي ذيمره اسمـ أيب احلديد قمـ مج٤مقم٦م أصح٤مسمف اعمٕمتزًم٦م )ذم ذح اًمٜمٝم٩م 

 وهذا حيت٤مج إمم َت٘مٞمؼ ـمقيؾ ذم اعمّم٤مدر واًمٜمًخ ٓ يًٕمف ُم٘م٤مُمٜم٤م.  

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض، يمامل يقؾمػ احلقت .518:  7ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (1)
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 . ص٣ميمح فمـ فمقمّ أزمق : ايمْمريؼ ايمرازمع

)اجلِمٛمل، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري : أظمرج اسمـ أيب يٕمكم ذم ُمًٜمده ىم٤مل

)ومقق اًمقصػ، خ طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم  ، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(اًم٤ٌمهكم)طمدصمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽصم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

)قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٞمس ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ص٤مًمح  )اًمث٘مٗمل صم٘م٦م خ م(قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل أيب قمقنم(

وم٠ًمًمف اسمـ اًمٙمقاء قمـ سمٜم٧م إخ ُمـ  شؽمٙمقين»: : ظمرج قمكم وم٘م٤مل: ي٘مقل ٜمٗمل، صم٘م٦م م(احل

  ؟!!.اًمرو٤مقم٦م

 .شهل ازمٛم٥م أطمل َمـ ايمرض٣مفم٥م: وم٘م٤مل: ت اسمٜم٦م محزة ًمرؾمقل ا؟هلرَ يمِ ذُ »: وم٘م٤مل قمكمّ 

  .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح: ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد

يدل قمٚمٞمف ىمٚم٧م: سم٤من أّٟمف ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م أيب اًمٓمٗمٞمؾ وىمٞمس سمـ اًمًٙمـ واًمٜمقومكم، 

 وم٤مطمٗمظ.ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر أيت، 

، ومرّدهؿ أّن هذا ٓ يّمٚمح  ًمٙمل يتزوضمٝم٤م (ت اسمٜم٦م محزة ًمرؾمقل ا؟هلرَ يمِ ذُ )وىمقًمف : 

 .٤م اسمٜم٦م أظمٞمف محزة قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اًمرو٤مقم٦م : ّٕن 

 صٚم٤ًٌم، ًمٙمٜمّف أظمقه رو٤مقم٦ًم . ىمٚمٜم٤م : محزة هق قمّؿ اًمٜمٌّل 

  

                                                 

 . َت٘مٞمؼ طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد. دار اعم٠مُمقن دُمِمؼ. 311:  1ُمًٜمد أيب يٕمكم   (1)
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 رسّي٥م فمـ فمقم  :ايمْمريؼ اخل٣مَمس

طمدصمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد، : (هـ161) ىم٤مل اسمـ ؿم٦ٌم

قمـ طمّملم سمـ احل٤مرث، قمـ هي٦م سمٜم٧م زيد سمـ أرىمؿ، ىم٤مًم٧م: دظمؾ قمكّم قمغم زيد سمـ 

 : ريض ا؟هل قمٜمفأرىمؿ يٕمقده، ومخ٤موقا ذم احلدي٨م، وم٘م٤مل قمكم 

 . (1) ش ؾمئتؿ، همال سمسٟميمقن فمـ رء إّٓ أٞمبٟمسم٘مؿ زمف...ؽمٙمقين فماّم » 

  .هّي٦م ذيمره٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت : إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ،ىمٚم٧م

، صدوق يمام قمغم اًمتّمحٞمػ ّملم سمـ احل٤مرث، وىمد ي٘م٤مل: طمًلم سمـ احل٤مرثطم

ومح٤مومٔم٤من يمٌػمان وإُم٤مُم٤من  ،٤م إؾمامقمٞمؾ ويزيدىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م، وأُمّ 

 .، اٟمٔمر شمرامجٝمؿ ذم َتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ُمٕمرووم٤من

  

                                                 

 . ضمدة، ت : ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت .1161:  4شم٤مريخ اعمديٜم٦م )اسمـ ؿم٦ٌم اًمٜمٛمػمي(   (1)
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 . : رهمٝمع أزمق ىمثغم فمـ فمقم دسايمْمريؼ ايمس٣م

)صم٘م٦م(، ىم٤مل اسمـ سمٓم٦م ذم آسم٤مٟم٦م: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٌزاز

اخلٗم٤مف، صم٘م٦م (ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٓم٤مء (، سم٢مـمالق )صم٘م٦مىم٤مل: صمٜم٤م أمحد سمـ اًمقًمٞمد اًمٗمح٤مم 

ُمّمحػ أيب يمثػمة، )، قمـ رومٞمع أيب يمثػم (م صم٘م٦م صم٘م٦ماًمًدود، )، قمـ قمٛمران سمـ طمدير(م صدوق

 ، ىم٤مل:(ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف ذم طمدي٨م احلقض

 .(1)ش ؽمٙمقين فماّم ؾمئتؿ»ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف يقُم٤ًم: 

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح: رضم٤مًمف صم٘م٤مت

٤ٌّمن ًمٙمـ ىم٤مل: ر،  (1)وصم٘مف اًمٕمجكم، رومٞمع  ومٞمع َأسُمق قم٘م٦ٌَم اًمًُدوِد يروي واسمـ طم

 . (3)قَمـ قمكّم، روى قَمٜمُف قمٛمَران سمـ طمدير

 . (4)وأورده اسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل يذيمر ومٞمف ضمرطم٤ًم أو شمٕمدياًل، ًمٙمٜمّف ىم٤مل: أسمق يمثػمة 

روى قمٜمف  أسمق قم٘م٦ٌم رومٞمع اًمًدود، ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم،: ذم اًمٙمٜمك  وىم٤مل اإلُم٤مم ُمًٚمؿ

  .(5)قمٛمران سمـ طمدير

 .ومراضمع ًمتتح٘مؼ، سمع ُمـ اًمٗمّمؾ اًم٤ًم ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف ذم طمدي٨م احلقضىمٚم٧م: 

  

                                                 

 دار اًمراي٦م. ٟمح٘مٞمؼ رو٤م ُمٕمٓمل. . اًمري٤مض، 418:  1آسم٤مٟم٦م )اسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي(   (1)

 . دار اًم٤ٌمز .445، رىمؿ : 161:  1صم٘م٤مت اًمٕمجكم   (1)

٤ٌّمن   (3)  . اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اًمديمـ، اَلٜمد .1763، رىمؿ : 139:  4صم٘م٤مت اسمـ طم

 . جمٚمس اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد، اًمديمـ، اَلٜمد .1313، رىمؿ : 516:  3اجلرح واًمتٕمديؾ   (4)

 . ت: قمٌد اًمرطمٞمؿ اًم٘مِمػمي.1616، رىمؿ : 645:  1إؾمامء )ُمًٚمؿ ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح( اًمٙمٜمك و  (5)
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 زمـ رزمٝمٔم٥م فمـ فمقم ايمْمريؼ ايمس٣مزمع: فمقمّ 

)اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اًمدُمِم٘مل أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ اعمًٚمؿأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

أٟم٤م ضمدي أسمق  اًمقاطمد اًمًٚمٛمل ، صم٘م٦م قمدل ُم٠مُمقن()أمحد سمـ قمٌد أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ أيب احلديد (

 )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾأٟم٤م أسمق اًمدطمداح )حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمدل، صم٘م٦م ُمريض ؿمٞمخ أُملم(سمٙمر

)سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمٗمزاري،  ٟم٤م ُمروان (صدوق )صم٘م٦مٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إؿمجٕمل (تٛمٞمٛملًما

)سمـ ٟمْمٚم٦م اًمقاًمٌل صم٘م٦م خ  ٕم٦مٞمقمـ قمكم سمـ رسم )صم٘م٦م جمٛمع قمٚمٞمف(ٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد اًمٓم٤مئل طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(

ـمريؼ أيب  ...، وؾم٤مق سمٕمض ُم٤م أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ُمـ ىم٤مل ؾم٠مل اسمـ اًمٙمقا قمٚمٞم٤مً  م(

 ،ردتأأَم٣م واهلل َم٣م ايمٔمٙمؿ  ،ي٣م ازمـ ايم٘مقا»، وهٞمٝمٜم٤م زي٤مدة وهل ىمقل قمكّم: أٟمػ اًمٓمٗمٞمؾ

 ؟!!!.ُمـ رب اًمٜم٤مس ..:اًمٙمقااسمـ ي٤م صمٙمٚمتؽ أُمؽ   ..:ؽ أردت ايمٔمٛم٦مويم٘مٛمّ 

  .ا؟هلاسمـ اًمٙمقا:  ىم٤مل؟!!. شهمٚمقلم ايمٛم٣مس»قمكّم: ىم٤مل  .ا؟هلاسمـ اًمٙمقا: ىم٤مل 

ؿْ ..ىمذزم٦م»قمكّم:  ىم٤مل َٓ ََمْقلَم هَلُ ـَ  ـَ آََمٛمُقا َوَأنَّ ايْمَ٘م٣مهمِِري  اهـ..(1) اهللََّ ََمْقلَم ايمَِّذي

 يمالم.أىمقل: يمام شمرى ، إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك 

 ايمٗم٣مؽمؿ زمـ أيب زمزة فمـ فمقم ث٣مَمـ:ايمْمريؼ ايم

)اَلذزم ، ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر )حمٛمد سمـ اعمثٜمك سمـ قمٌٞمد اًمٕمٜمزي صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م اسمـ اعمثٜمك 

) ، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة خ م(صم٘م٦م )أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م،  ىم٤مل: صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم ُمٚم٘م٥م سمٖمٜمدر ، صم٘م٦م خ م(

ريض ا؟هل قمٜمف  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً  م(خ صم٘م٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ٟم٤مومع سمـ ي٤ًمر ، 

 .(1)شضمدشمت٘مؿ ٥م َم٣مضٝم٥م، إّٓ سٟميمقين فمـ ىمت٣مب ٞم٣مؿمؼ، وٓ ؽمٛمّ سمٓ »ي٘مقل: 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم .

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر.166: 17شم٤مريخ دُمِمؼ )قمٛمرو اًمٕمٛمري(  (1) 

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.396: 11شمٗمًػم اًمٓمؼمي )أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (1)
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 . : طم٣ميمد زمـ فمرفمرة فمـ فمقمّ ت٣مؽمعايمْمريؼ ايم

 )اإلُم٤مم اسمـ راهقيف ، ومقق اًمقصػإؾمح٤مق وىم٤مل اسمـ أيب أؾم٤مُم٦م ذم سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م: طمدصمٜم٤م 

اإلُم٤مم اًمٌٍمي ) طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م )اعم٤مزين، صم٘م٦م صم٧ٌم إُم٤مم خ م(أظمؼمٟم٤م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ  (خ  م

 صم٘م٦م(اًمتٞمٛمل )، قمـ ظم٤مًمد سمـ قمرقمرة(خ م صدوقاًمذهكم صم٘م٦م )، طمدصمٜم٤م ؾمامك سمـ طمرب(خ م صم٘م٦م

، ويم٤من ؾمؾ اًمًٞمػ ومٞمٜم٤م قمٔمٞمامً  عم٤م ىمتؾ قمثامن ريض ا؟هل قمٜمف ذقمرت ذقمرا ؿمديدًا،» ىم٤مل: 

وم٢مذا ؾمٚمًٚم٦م ُمٕمرو٦م ُمثٜمٞم٦م ، ومخرضمٜم٤م إمم اًمًقق ذم سمٕمض احل٤مضم٦م ، ومٛمررت سم٤ٌمب دار 

 .قمغم اًم٤ٌمب، وإذا مج٤مقم٦م، ومذه٧ٌم أدظمؾ ومٛمٜمٕمٜمل رضمؾ ُمـ اًم٘مقم

 .ىم٤مل اًم٘مقم: دقمف

ومدظمٚم٧م وم٢مذا وؾم٤مدة ُمثٜمٞم٦م، وإذا مج٤مقم٦م إذ ضم٤مء رضمؾ قمٔمٞمؿ اًمٌٓمـ أصٚمع ذم طمٚم٦م 

  !!.شؽمٙمقين وٓ سمسٟميمقين إّٓ فماّم يٛمٖمع ويرض»ومجٚمس وم٘م٤مل:  ،ًمف

 .(1)وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم... اًمخ

 صحٞمح دون يمالم.أىمقل: إؾمٜم٤مده .

  

                                                 

 . اعمديٜم٦م . 461:  1 )ت: طمًلم اًم٤ٌميمري(سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث ٓسمـ أيب أؾم٤مُم٦م   (1)



 12   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 وأزمق إؽمقد ايمدؤرم فمـ فمقمّ زاذان : ٔم٣مذايمْمريؼ ايم

طمدصمٜم٤م :  -يمام ذم ُمٓم٤مًم٥م اسمـ طمجر– (144اًمٌٖمقي احل٤مومظ  )ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ ُمٜمٞمع

)حمجـ سمـ  ، قمـ أيب طمرب)اعمٙمل، صم٘م٦م خ م( ، صمٜم٤م اسمـ ضمري٩م)اعمّمٞميص، صم٘م٦م خ م( احلج٤مج سمـ حمٛمد

)اًمدؤزم، فم٤ممل سمـ قمٛمرو، صم٘م٦م ومقق اًمقصػ، ص٤مطم٥م أُمػم ، قمـ أيب إؾمقد صم٘م٦م م( اًمدؤزم أيب إؾمقد

 قمـ قمكّم .. اعم١مُمٜملم وُم١مؾمس قمٚمؿ اًمٜمحق خ م(

ريض ا؟هل قمٜمف إذ  قمـ رضمؾ، قمـ زاذان ىم٤مٓ: سمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس ذات يقم قمٜمد قمكمّ و

ومذيمر احلدي٨م  ...،ـمٞم٦ٌم. ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م قمـ أصح٤مسمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم واوم٘مقا ُمٜمف ٟمٗم٤ًمً 

ىم٤مل: وم٘م٤مم قمٌد ا؟هل سمـ اًمٙمقا إقمقر، رضمؾ ُمـ سمٜمل سمٙمر اسمـ وائؾ. وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم 

ذات : قمكمّ  ىم٤مل ء ذات احلبؽوايمسامومذيمر ُمثٚمف. وزاد: ىم٤مل ذم: !.ُم٤م اًمذاري٤مت ذروا؟

ىم٤مل اسمـ  : وٓ شمٕمد عمثؾ هذا. ٓ شم٠ًمًمٜمل قمـ ُمثؾ هذا.اخلٚمؼ احلًـ. وزاد ومٞمف أيْم٤مً 

 .(1)هذا ـمرف ُمـ طمدي٨م ؾم٤مىمف سمٓمقًمف، وومرىمتف ذم أسمقاسمفطمجر: 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ دون يمالم. 

 . ؾم٤مىمف سمٓمقًمف، وومرىمتف ذم أسمقاسمف: اًمٕمً٘مالين  واٟمتٌف ًم٘مقل اسمـ طمجر

، إّٟمام اعم٤موٞم٦م  فظمالل ـمرىمْم٤مه أّن يمّؾ ُم٤م ؾم٘مٜم٤مه ُمـ خمتٍمات هذا احلدي٨م ومٛم٘مت

واًمٓمقل ، واعمتـ وإن شمٖم٤مير ذم اًم٘مٍم ، وإّٓ وم٤محلدي٨م سمٓمقًمف هق احلدي٨مهق ُم٘مّٓمع ُمٗمّرق

  .اعمتـ قملم سم٥ًٌم اًمتٗمريؼ ، ومٝمق 

  

                                                 

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م ، اًمًٕمقدّي٦م.  3718، رىمؿ: 169: 15اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓسمـ طمجر)ت: د. ؾمٕمد اًمِمثري(   (1)
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 ايمْمريؼ احل٣مدي فممم: زر فمـ فمقمّ 

أمجٕمقا قمغم أّٟمف )طمدصمٜم٤م أسمق ه٤مرون اًمٙمقذم: اًمٗمتـ ىم٤مل فاعمروزي ذم يمت٤مسماإلُم٤مم ظمرج أ

قمـ زر ، )صم٘م٦م(قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، )صم٘م٦م ُمت٘مـ(قمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس اعمالئل، وٕمٞمػ احلدي٨م(

 :ي٘مقل، ؾمٛمع قمٚمٞم٤مً ، )صم٘م٦م(سمـ طمٌٞمش

إّٓ ، أو هتدي َم٣مئ٥م، يمقين فمـ همئ٥م طمرصم٦م سمٗم٣مسمؾ َم٣مئ٥مٟمهمقاهلل ٓ سمس، ؽمٙمقين« 

 .(1)»زمٝمٛم٘مؿ وزمكم ومٝم٣مم ايمس٣مفم٥مَم٣م ، أٞمبٟمسم٘مؿ زمس٣مئٗمٜم٣م ووم٣مئده٣م وٞم٣مفمٗمٜم٣م

  صم٤مسم٧م صحٞمح سمام ُم٣م، وًمقٓ ذًمؽ عم٤م ؾم٘مٜم٤مه.ُمٕمٜم٤مه أىمقل: إؾمٜم٤مده واه، و

سمـ أمحد )طمدصمٜم٤م قمٞمًك ىم٤مل ذم ُمًٜمده:  (هـ335)اَلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م وىمد أظمرج اًمِم٤مر 

أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ )صم٘م٦م(، أظمؼمٟم٤م سم٤ًمم  ،أظمؼمٟم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م  صم٘م٦م(اًمٌٖمدادي، 

 . (1)وؾم٤مق ٟمحق طمدي٨م أيب اًمٓمٗمٞمؾ  شؽمٙمقين9 هم١مٞم٘مؿ ٓ سمسٟميمقن زمٔمدي َمثقم»أيب ـم٤مًم٥م: 

 . ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهداً  ىمٚم٧م: 

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمتقطمٞمد اًم٘م٤مهرة، َت٘مٞمؼ ؾمٛمػم اًمزهػمي.  46: 1ٚمٛمروزيًماًمٗمتـ   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، َت٘مٞمؼ : د حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل. 96:  1ُمًٜمد اًمِم٤مر   (1)
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 …»ؽمٙمقين»: همٗمف ضمدي٧م

اًمنمقمّٞم٦م( اًمٕم٤مدّي٦م واحلدي٨م ٟمّص ذم اًمٕمّمٛم٦م دون ري٥م: ٓؾمتح٤مًم٦م )آؾمتح٤مًم٦م 

همقاهلل ٓ  ..9ؽمٙمقين»= ُمٕمّمقُم٤ًم يم٤من أن يٕمٚمؿ سمنم ُم٤م ؾمٞمٙمقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إّٓ إذا 

وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل ، همقاهلل ، ضمدشمت٘مؿ زمف سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ 

  ش.وأٞم٣م أفمٙمؿ زمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر وأم دم ؽمٜمؾ، أم دم صمبؾ َم٣م َمـ آي٥م إّٓ 

وؾمٞم٠ميت ُم٤م يِمٝمد َلذا ، ُمـ طمدي٨م إذن اًمقاقمٞم٦م، وطمدي٨م اًم٘مْم٤مء، وهمػم ذًمؽ 

 ..ت٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌّل 

 !!فمعم ومسٚمكميمٔمٙمؿ زمام هق ىم٣مئـ سمٛمبٝمف: ا

هق اًمٕمٚمؿ اًمذي خيتّص سمام دون اًمٕمرش ٓ همػم: أي ُم٤م اظمتّص سمٕم٤ممل  ايمٗمسؿ إّول:

ىُمُؾ ..: ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم: إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُمٚمٙمقيت، وُم٤م شمٕمّٚمؼ هبام ُمـ شمدسمػم ،  اًمٗمٜم٤مءاعم٤مدة و

َّٓ َوصْمَٜمُف يَمُف  ٍء َه٣ميمٌِؽ إِ ْ٘مُؿ َوإيَِمْٝمِف سُمْرصَمُٔمقنَ َرْ   .(1) احْلُ

ٞمف : يدّل قمٚماعم٤مدي ذو إسمٕم٤مد  هق ظمّمقص اًمٕم٤ممل اًمٕمٜمٍمي،  إذ اَل٤مًمؽ اعمتالش

إرواح واجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر إضم٤ًمم اعمٚمٙمقشمّٞم٦م ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ ٚمقد إمج٤مع أهؾ اًم٘مٌٚم٦م اًمت٤مم قمغم ظم

 قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب .طمتك ، سمؾ هذا ُمـ اًميورّي٤مت واًمٕم٘مقل 

ٓ »هق اًمذي قمٜم٤مه اعمقمم سم٘مقًمف أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمداء: ومٝمذا اًم٘مًؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ:  :اًمزسمدة

 ٤مً قم٘مٞمدشمٜم٤م أّن أسم٤م احلًٜملم قمٚمٞمّ و .شضمدشمت٘مؿ زمف إّٓ  إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥مسمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن 

 .، وؾمٞم٠ميت اًمًٌطومٞمْم٤مً  ىمد شمٚمّ٘م٤مه قمـ رؾمقل ا؟هل 

وًمؽ أن شم٘مقل: قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  (دون اًمٕمرش وومقىمف)اعمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ  ايمٗمسؿ ايمث٣مين:

بغِمُ ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم: ..: واًمِمٝم٤مدة ٘مِٝمُؿ اخْلَ َٜم٣مَدِة َوُهَق احْلَ   .(1) فَم٣ممِلُ ايْمَٕمْٝم٤ِم َوايمُمَّ

                                                 

 . 88اًم٘مّمص:   (1)

 . 73إٟمٕم٤مم:   (1)
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، يمٗمر ُمـ ظم٤مّص سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممسمٜمحق آؾمت٘مالل، اًم٘مًؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ وهذا 

ًا وُمؾ َّٓ : وهق ىمقل ٟمٌّٞمٜم٤م يمام ىم٤مل ا؟هل: أي٤ًم يم٤من اقمت٘مد همػم ذًمؽ َأَْمٙمُِؽ يمِٛمَْٖمِز َٞمْٖمٔم٣ًم َوَٓ ََضّ

ٛمَِل ايمُسقُء إِْن َأَٞم٣مْ إِ  غْمِ َوََم٣م ََمسَّ ـَ اخْلَ َّٓ إَِّٓ ََم٣م ؾَم٣مء اهللُّ َويمَْق ىُمٛم٦ُم َأفْمَٙمُؿ ايْمَٕمْٝم٤َم ٓؽَْمَتْ٘مثَْرُت َِم

فم٣ممِلُ  ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اجلـ : ُمـ هذا ويًتثٜمك .(1) َٞمِذيٌر َوزَمُِمغٌم يمَِّٗمْقٍم ُي٠ْمَِمٛمُقنَ 

ـْ َرؽُمقلٍ  ـِ اْرسَم٢م َِم  . ايْمَٕمْٝم٤ِم هَمال ُيٓمِْٜمُر فَمعم نَمْٝمبِِف َأضَمدًا إَِّٓ ََم

سمام يٙمقن إمم اًم٤ًمقم٦م ، ويمذا سم٘مّٞم٦م  أُمػم اعم١مُمٜملم قمٚمؿ اًمزسمدة : ومٕم٘مٞمدشمٜم٤م أّن 

إّٟمام هق اًمٕمٚمؿ اعمٌذول قمـ ا؟هل ًمتدسمػم ؿم١مون اخلٚمؼ سم٢مذٟمف : اعمٕمّمقيـ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

، ، مم٤ّم هق أقمغم ُمـ اًمٕمرش ؾمٌح٤مٟمف مم٤ّم دون اًمٕمرش ، وًمٞمس هق قمٚمؿ اًمذات اعم٘مّدؾم٦م 

 ومذاك ٓ حيٞمط سمف همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، وُمـ اقمت٘مد همػم ذًمؽ يمٗمر أي٤ًم يم٤من ..

م قمٚمٞمف اًمًالم ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٕمٚمؿ وًمٜم٤م سم٢مذن ا؟هل شمٕم٤ممم رؾم٤مًم٦م ٟمٌلم ومٞمٝم٤م ُم٘مدار قمٚمؿ اعمٕمّمق

ا؟هل شمٕم٤ممم ، ذاك اعمٌذول إًمٞمف ُمـ ىمٌٚمف ؾمٌح٤مٟمف : إذ ٓ ي٘م٤مس قمٚمؿ اخل٤مًمؼ اعمٓمٚمؼ اًمذي هق 

ًمف ُمـ ًمدن ا؟هل قملم اًمذات ، سمٕمٚمؿ اعمٕمّمقم : وم٢مّن أذف ُم٤م ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم أّٟمف ُمٌذول 

 .؟!!اعمخٚمققُمـ اعمقهقب اًمٗم٘مػم  ،اًمقاه٥م اًمٖمٜملاخل٤مًمؼ ، وم٠ميـ قمٚمؿ ضمّٚم٧م أؾمامؤه 

َيْٛمُحق  شمٕم٤ممم : ٘مْم٤مئف سم٘مل أن ٟمٜمٌّف إمم أّن قمٚمؿ ا؟هل اعمٌذول ، قمرو٦م قمغم اًمدوام ًم

اًمتدسمػم إذ ىمد ىم٣م شمٕم٤ممم أن يٙمقن أُمره ذم قم٤ممل  (1) ا؟هلَُّ َُم٤م َيَِم٤مُء َوُيْث٧ٌُِم َوقِمٜمَْدُه ُأمُّ اًْمٙمَِت٤مِب 

، واًمٖمرض رمح٦ًم سمٕم٤ٌمده  (3)ُهَق ذِم ؿَم٠ْمنٍ يُمؾَّ َيْقٍم ُمتٖمػم ، سمتٖمػّم اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م وم٘م٤مل : 

ُل ا؟هلَُّ : ُمٓمقي ذم ُمـ يمّؾ ذًمؽ  ٌَدِّ ـَ َوقَمِٛمَؾ قَمَٛماًل َص٤محِل٤ًم وَم٠ُموًَمِئَؽ ُي ـْ شَم٤مَب َوآَُم َّٓ َُم إِ

ٜم٤َمٍت َويَم٤مَن ا؟هلَُّ هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم  ًَ  .(4) ؾَمٞمَِّئ٤مَِتِْؿ طَم

 ذم اًمٕمٙمر . آصٓمٞم٤مد طم٤مول ٝمٜم٤مك ُمـ ، وم٤مشم٘م٤منوم٤مطمٗمظ هذا سم٢مطمٙم٤مم، واومٝمٛمف سم

                                                 

 . 188إقمراف:   (1)

 .39اًمرقمد :   (1)

 .19اًمرمحـ :   (3)

 .76اًمٗمرىم٤من :   (4)
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 أومّم٣مٞم٣م  فمقمّ  :ضمدي٧م

 ..زمـ اخلْم٣مب فمٚمر : إولايمْمريؼ 

 ازمـ فمب٣مس فمـ فمٚمر .. : اإلؽمٛم٣مد إول

قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، طمدصمٜم٤م ويمٞمع: ُم٤م ٟمّّمف٘م٤مل ومأظمرج اإلُم٤مم أمحد 

، أومّم٣مٞم٣مفمقّم : ىم٤مل قمٛمر ريض ا؟هل قمٜمف: ىم٤مل، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، صم٤مسم٧م

 .وإّٟم٤م ًمٜمدع يمثػمًا ُمـ حلـ أيبّ ، وأيّب أىمرؤٟم٤م

: وا؟هل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل، ومال أدقمف ًمٌمء، ؾمٛمٕم٧م ُمـ رؾمقل ا؟هل: ي٘مقل وأيبّ 

  .َم٣م ٞمٛمسخ َمـ آي٥م أو ٞمٛمسٜم٣م ٞمٟمت زمخغم َمٛمٜم٣م أو َمثٙمٜم٣م

 .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم: ىم٤مل إرٟم١موط

واحلدي٨م ٟمّص ذم اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ذم ، اًم٘مراءة: اعم٘مّمقد ُمـ اًمٚمحـىمٚم٧م: 

سمـ  يبأُ اًمٙمٌػم ًمّمح٤ميب اوأّن قمٛمَر جيتٝمد رأيف ىم٤ٌمل ُمًٛمقع ، اًمنميػ ىمراءة اعمّمحػ

 .ُمـ اًمٜمٌليمٕم٥م 

 .قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف ُمثٚمف، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: وأظمرضمف أمحد أيْم٤ًم واسمـ ؿمٌف ىم٤مٓ

مه٤م اإلُم٤مُم٤من اًم٘مٓم٤من واًمثقري ، وحيٞمك وؾمٗمٞم٤من. (1)سمدل أىمْم٤مٟم٤م قمكمّ ، قمكّم أىمْم٤مٟم٤م: ؾمقى

 .يمام ٓ خيٗمك 

ىم٤مل: ، أظمؼمٟم٤م وه٥م سمـ ضمرير سمـ طم٤مزم: ىم٤ملذم اًمٓمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   أظمرجو

ىم٤مل: ىم٤مل ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، قمـ طمٌٞم٥م سمـ اًمِمٝمٞمد، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم

 .(3)شوأىمرؤٟم٤م أيب، أومّم٣مٞم٣م فمقمّ »قمٛمر: 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .11684، رىمؿ : 11:  35ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)

 ، ت : ومٝمٞمؿ ؿمٚمتقت .766:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(. اًمرؾم٤مًم٦م. شم٤مريخ اعمديٜم٦م   (1)

٤ٌّمس .339:  1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   (3)  . دار ص٤مدر، ت : إطم٤ًمن قم
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قمـ ، قمـ ؾمامك، أظمؼمٟم٤م إهائٞمؾ، أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم أسمق ٟمٕمٞمؿ: أيْم٤مً ىم٤مل و

٤م ًمٜمرهم٥م قمـ وإٟمّ ، أىمرؤٟم٤م وأيبّ ، أومّم٣مٞم٣م فمقمّ »ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر: ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمٙمرُم٦م

  .(1)شيمثػم ُمـ حلـ أيب

 رضم٤مل اًمّمحٞمح .، رضم٤مَلام صم٘م٤مت: مه٤م صحٞمح٤مناد٤مؾمٜمإ: أىمقل

 ازمـ أيب يمٝمعم فمـ فمٚمر : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين

ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ حمٛمد اسمـ ، سمـ اًمًٙمـطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك : أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل

صمٜم٤م أسمق ومروة ُمًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد ، ٟم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، قم٤مئِم٦م اًمتٞمٛمل

 .(1)شأومرؤٞم٣م وأيبّ ، أومّم٣مٞم٣م فمقم»ي٘مقل: ، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر، اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت.: أىمقل

 أزمق هريرة فمـ فمٚمر : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م

أظم٤ٌمر ذم  (هـ366)اعمٚم٘م٥م سمقيمٞمع ، ، أسمق سمٙمر اًمٌٖمداديسمـ ظمٚمػحمٛمد ، ىم٤مل أسمق سمٙمر

طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ خمٚمد: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يزيد : أظمؼمٟم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري: ىم٤مل: ٤مةاًم٘مْم

سمـ قمٌد اعمٚمؽ، قمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ قمٌد اًمرمحـ إقمرج، قمـ أيب هريرة: 

 .(3)ش أومّم٣مٞم٣م فمقمّ »ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر: 

وهق : رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٜمقومكم، طمًـ ص٤مًمحإؾمٜم٤مده : ىمٚم٧م

: وُمرة، ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م ًمٞمس سمف سم٠مس: ًمٙمـ ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وٕمٞمػ احلدي٨م

ـ ؾم٤مء طمٗمٔمف طمتك يم٤من يم٤من ممّ : وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن. قمٜمده ُمٜم٤ميمػم: وُمرة، وٕمٞمػ احلدي٨م

يروي اعم٘مٚمقسم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت وي٠ميت سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ أىمقام ُمِم٤مهػم ومٚمام يمثر ذًمؽ ذم أظم٤ٌمره 

                                                 

٤ٌّمس .339:  1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد   (1)  . دار ص٤مدر، ت : إطم٤ًمن قم

 . دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة، ت : ـم٤مرق قمقض ا؟هل .7711، رىمؿ : 357:  7ٕوؾمط ًمٚمٓمؼماين ا  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري اًمٙمؼمى، ُمٍم .85:  1أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة )ت: قمٌد اًمٕمزيز اعمراهمل(   (3)
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وان اقمتؼم ُمٕمتؼم سمام واومؼ اًمث٘م٤مت ُمـ طمديثف ُمـ همػم أن حيت٩م سمف  ،سمٓمؾ آطمتج٤مج سمآصم٤مره

  .(1) مل أر سمذًمؽ سم٠مؾم٤مً 

 أٞمس فمـ فمٚمر : رازمعاإلؽمٛم٣مد ايم

طمدصمٜمل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ مح٤مد اًم٘مرر، قمـ قمٛمر سمـ : أيْم٤مً  هـ(366)ىم٤مل ويمٞمع

ـمٚمح٦م اًم٘مٞم٤مر، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ اعمٝمٚم٥م قمـ اعمٜمذر سمـ زي٤مد، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس: ىم٤مل: 

ٛمف: يٕمٜمل أن ٟمحٙمّ أُمرٟم٤م ٤م إذا اظمتٚمٗمٜم٤م ذم رء ىم٤مل قمٛمر ًمرضمؾ: اضمٕمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ُمـ يمٜمّ 

 .(1) ٤مً قمٚمٞمّ 

وهٜم٤مك ُمـ اعمتقاشمرات ُم٤م يِمٝمد ًمف، يمحدي٨م  ىمٚم٧م : ذم إؾمٜم٤مده ُمـ مل أقمرومف.

 اًمٖمدير وهمػمه ..

  

                                                 

 . دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اَلٜمد.666، رىمؿ: 347: 11َتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مرّي٦م ، ُمٍم.89)ت: قمٌد اًمٕمزيز اعمراهمل(: أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة   (1)
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 ازمـ َمسٔمقد: ايمْمريؼ ايمث٣مين

صمٜم٤م ، هبٛمدان، أظمؼمين قمٌد اًمرمحـ سمـ احلًـ اًم٘م٤ميض: ىم٤مل (هـ465)أظمرج احل٤ميمؿ 

قمـ قمٌد اًمرمحـ ، قمـ أيب إؾمح٤مق، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، صمٜم٤م آدم سمـ أيب إي٤مس، إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم

ىمٛم٣ّم ٞمتحدث أّن أوم٢م أهؾ اظمديٛم٥م فمقّم زمـ أيب » قمـ قمٌد ا؟هل ىم٤مل: ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، سمـ يزيد

 .(1)ومل خيرضم٤مه ، هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلمش ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف

سمـ اًمف ؿم٤مهد صحٞمح ُمـ طمدي٨م  شفمقم أومّم٣مٞم٣م»: طمدي٨م قمٛمر:ىم٤مل اسمـ طمجر 

 .(1)ُمًٕمقد قمٜمد احل٤ميمؿ 

ٚمح٤ميمؿ ذم ًمو: (هـ961) يم٤مًمًخ٤مويمج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ىم٤مل : أىمقل

وُمثؾ هذه اًمّمٞمٖم٦م طمٙمٛمٝم٤م اًمرومع قمغم ، ٤م ٟمتحدث...ُمًتدريمف قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: يمٜمّ 

  اهـ.(3)اًمّمحٞمح 

)أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من، طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمدوأظمرج ويمٞمع ذم أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة ىم٤مل: 

، قمـ سمـ قمكم( )ُمٜمدلىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٜمدل اًمٕمٜمزي )صم٘م٦م خ م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم صم٘م٦م صدوق(

 إنّ  !.?، قمـ قمٌد ا؟هل: ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقًمقن )صم٘م٦م خ م( ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م)صم٘م٦م خ م( أيب إؾمح٤مق

 .(4) أفمٙمؿ أهؾ اظمديٛم٥م فمقمّ 

ُمٜمدل ، وٕمػ طمديثف همػم أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم ؾمقى 

ًمف أطم٤مدي٨م أومراد وهمرائ٥م وهق ممـ يٙمت٥م طمديثف، ُمؽموك ىم٤مل اسمـ قمدي: واطمد، 

  .احلدي٨م، ومل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٙمذب

ًمٙمـ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ ُم٤م سمف سم٠مس، حيّقل ُمـ يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٌخ٤مري. وىم٤مل 

 .(5). وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ًمٞمس سمف سم٠مس. وقمٜمف همػم ذًمؽُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي: مل أر سم٤مًمٙمقوم٦م أورع ُمٜمف

                                                 

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .4656، رىمؿ : 145:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . 74:  7ومتح اًم٤ٌمري )اسمـ طمجر(   (1)

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت، ت : حمٛمد اخلِم٧م .141، رىمؿ : 136اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م   (3)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مرّي٦م.89٘مْم٤مة)قمٌد اًمٕمزيز اعمراهمل( : أظم٤ٌمر اًم  (4)

 . اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد.1987، رىمؿ: 434: 8اٟمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ  (5)
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 . فمقم اإلَم٣مم : يم٧مايمْمريؼ ايمث٣م

: ًمذًمؽ فاًمٜمٌّقة ومٞم ُمٕم٤مضمزوهذا ُمـ : مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم إًمٞمفأؾمٜمده 

 ..ذم اًمٗمّمؾ اعمٕمٜمل سمف، آظمر اًمٙمت٤مب: ومٝم٤مك أيت أدرضمٜم٤مه 

 اإلؽمٛم٣مد إول: ضم٣مرشم٥م زمـ َمرضب فمـ فمقم 

أظمرج أمحد واًمٜم٤ًمئل وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ٕمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، طمدصمٜم٤م 

إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طم٤مرصم٦م سمـ ُميب، قمـ قمكم، ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: سمٕمثٜمل 

  .شٕىميض سمٞمٜمٝمؿ -لوهؿ أؾمـ ُمٜمّ -ؽ شمٌٕمثٜمل إمم ىمقم إٟمّ »وم٘مٚم٧م: :  رؾمقل ا؟هل إمم اًمٞمٛمـ

 ش. ٦م يمس٣مٞمؽاهلل ؽمٝمٜمدي ومٙمبؽ ويثبّ  اذه٤م هم١منّ : » اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل

 .(1)إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح وم٣مل 

 أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى طم٤مرصم٦م، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع.

  ايمبخؼمي فمـ فمقمّ اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: أزمق 

ىم٤مل: صمٜمل حيٞمك، قمـ  -واًمٚمٗمظ ًمَلول–أظمرج أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م وهمػممه٤م 

وؾم٤مق إقمٛمش، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ أيب اًمٌخؽمي، قمـ قمكم، ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل 

 ُمٜمف. ٤مً ىمريٌ

أسم٤م  رٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم إٓ أنّ إ ىم٤مل

اًمٌخؽمي، واؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز، مل يًٛمع ُمـ قمكّم ؿمٞمئ٤ًم، وًمف ـمريؼ أظمرى ُمتّمٚم٦م 

 . (1)َيُّمحُّ هب٤م( 666)ؾمت٠ميت سمرىمؿ 

 .(3)ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء: احلدي٨م صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف 

                                                 

 . 636، رىمؿ : 69:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . 636، رىمؿ : 69:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. ت : زهػم اًمِم٤مويش .1566:  ، رىمؿ116:  8إرواء اًمٖمٚمٞمؾ   (3)
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 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: ضمٛمش فمـ فمقم 

ؾمامك،  وأظمرضمف أسمق داود ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمقن، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ذيؽ، قمـ 

قمـ طمٜمش، قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل إمم اًمٞمٛمـ ىم٤موٞم٤ًم، وم٘مٚم٧م: ي٤م 

اهلل ؽمٝمٜمدي  إنّ »رؾمقل ا؟هل شمرؾمٚمٜمل وأٟم٤م طمدي٨م اًمًـ، وٓ قمٚمؿ زم سم٤مًم٘مْم٤مء، وم٘م٤مل: 

ومٙمبؽ، ويثب٦م يمس٣مٞمؽ، هم١مذا صمٙمس زمكم يديؽ اخلِمامن، همال سمٗمّمكم ضمتك سمسٚمع َمـ 

، همام زيم٦م وم٣مضٝم٣مً »، ىم٤مل: شأضمرى أن يتبكم يمؽ ايمٗمّم٣مء أطمر، ىمام ؽمٚمٔم٦م َمـ إول، هم١مٞمف

 ش. أو َم٣م ؾم٘م٘م٦م دم ومّم٣مء زمٔمد

 . (1)ىم٤مل إًم٤ٌمين: طمًـ 

 اإلؽمٛم٣مد ايمرازمع: أزمق صمحٝمٖم٥م فمـ فمقم 

ىم٤مل: ٟم٤م ؾمٝمؾ سمـ أمحد  (346)أظمرج اإلُم٤مم أسمق ؾمٕمٞمد، أمحد سمـ حمٛمد اسمـ إقمرايب 

سمـ قمثامن أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمقاؾمٓمل، سمٌٖمداد، ٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٞمًك سمـ إسمراهٞمؿ اًمٓم٤مئل، ٟم٤م 

قمكّم وؾم٤مق اعم١مُمؾ سمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمكم سمـ إىمٛمر، قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م، قمـ 

 . (1)مم٤م ؾم٤مىمف أسمق داود قمـ طمٜمش ٤مً ىمريٌ

رضم٤مل اًمّمحٞمح، ُمـ أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ُم١مُمؾ ومٛمـ ومقىمف 

هق وه٥م  ،واًمٌ٘مٞم٦م صم٘م٤مت ؾمقى اًمٓم٤مئل: ىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق شمٖمػّم. وأسمق ضمحٞمٗم٦م

 اخلػم أطمد اًمّمح٤مسم٦م .

 اإلؽمٛم٣مد اخل٣مَمس: فمٚمر زمـ ضمبًم فمـ فمقم 

أظمرج اًمٜم٤ًمئل وأضمري واًمٚمٗمظ ًمَلول ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك، ىم٤مل: 

ؿمٞم٤ٌمن، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اًمٕمالء، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم، قمـ

إٞمؽ »قمٛمرو سمـ طمٌٌم، قمـ قمكم ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل إمم اًمٞمٛمـ، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا؟هل 

                                                 

 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت. 3581، رىمؿ : 361:  3ؾمٜمـ أيب داود )ت: حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد (  (1)

 . 1719، رىمؿ : 834:  1ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب  (1)
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إن اهلل ؽمٝمثب٦م يمس٣مٞمؽ، »ىم٤مل: ش سمبٔمثٛمل إلم ؾمٝمقخ ذوي أؽمٛم٣من، إيّن أطم٣مف أن ٓ أصٝم٤م

 . (1)شوهيدي ومٙمبؽ

 .(1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: وهذا ؾمٜمد طمًـ ذم اًمِمقاهد

طمًـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمرو سمـ طمٌٌم، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم دون ـمٕمـ، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ُم٘مٌقل .

 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مدس: فمبد اهلل زمـ ؽمٙمٚم٥م فمـ فمقم 

ذم اًم٘مْم٤مة ىم٤مل:  (366)أظمرج أسمق سمٙمر، حمٛمد سمـ ظمٚمػ اًمٌٖمدادي، اعمٚم٘م٥م سمقيمٞمع 

ىم٤مل: : (طم٤مومظ إُم٤مم، يم٤من حيٗمظ أيمثر طمديثف) ا؟هل اًمرىم٤مر طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد

، قمـ قمٛمرو )ومقق اًمقصػ خ م( : ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم)صم٘م٦م خ م( طمدصمٜم٤م سمنم سمـ قمٛمر اًمزهراين

: م( ضمٚمٞمؾ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع اًم٘مٚمٞمؾ، خ)ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز، صم٘م٦م ، قمـ أيب اًمٌخؽمي)اعمرادي صم٘م٦م خ م( سمـ ُمرة

ؽ شمٌٕمثٜمل، وأٟم٤م طمدي٨م اًمًـ، ي٤م رؾمقل ا؟هل، إٟمّ  وم٘مٚم٧م:ىم٤مل:  ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع قمٚمٞم٤م

اٞمْمٙمؼ هم١من اهلل ؽمٝمٜمدي ومٙمبؽ، ويثب٦م يمس٣مٞمؽ، وم٣مل: همام »ٓ قمٚمؿ زم سم٤مًم٘مْم٤مء: ىم٤مل: 

 .(3) ش٦م دم ومّم٣مء زمكم اشمٛمكم٘مؾم٘م

  أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح.

 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مزمع: ازمـ أيب يمٝمعم فمـ فمقم 

وأٟم٠ٌمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مضمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ىم٤مل أضمري: 

قمٛمر اًمٙمقذم أسمق قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، قمـ ُمًٚمؿ إقمقر، قمـ قمٌد 

اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: ىم٤مل قمكم ريض ا؟هل قمٜمف: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل إمم اًمٞمٛمـ ٕىميض 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .511، رىمؿ : 411:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .5665، رىمؿ : 451:  11ه٤مُمش صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري اًمٙمؼمى، ُمٍم .85:  1أظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة )ت: قمٌد اًمٕمزيز اعمراهمل(   (3)
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ـ اًم٘مْم٤مء، ومقوع يده قمغم صدري صمّؿ ىم٤مل: سمٞمٜمٝمؿ، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا؟هل إيّن ًمٞمس أطمً

 .(1) شايمٙمٜمؿ فمّٙمٚمف ايمٗمّم٣مء»

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى إقمقر، إيمثر قمغم وٕمػ طمديثف، واًمٌٕمض اطمتٛمؾ 

طمديثف، وآظمر ٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ذم أطمد ىمقًمٞمف: ُمْمٌقط. وأّي٤ًم يم٤من ومٝمق 

 ؿم٤مهد طمًـ .

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مَمـ: ازمـ فمب٣مس فمـ فمقم 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم اجلقزي سم٤معمقصؾ،  (هـ354)أظمرج اسمـ طم٤ٌمن 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إمحز، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم، قمـ 

ؾمامك، قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ قمكم، ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل سمرؾم٤مًم٦م، وم٘مٚم٧م: ي٤م 

 ش .ؽمٟمل فمـ ايمٗمّم٣مء وٓ أدري َم٣م أصمٝم٤مايمسـ9 همٟمُ سمبٔمثٛمل وأٞم٣م نمالم ضمدي٧م »رؾمقل ا؟هل: 

وإن »ىم٤مل قمكم: وم٘مٚم٧م: ش. َم٣م زمد َمـ ذيمؽ..9 أن أذه٤م هب٣م أٞم٣م أو أٞم٦م»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

اٞمْمٙمؼ هم٣مومرأه٣م فمعم ايمٛم٣مس، هم١من اهلل سمٔم٣ملم يثب٦م »وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ش. يم٤من وٓ سمد، أذه٥م أٟم٤م

خلِمامن، همال سمٗميض إن ايمٛم٣مس ؽمٝمتٗم٣مضقن، هم١مذا أسم٣مك ا»صمؿ ىم٤مل: ش  يمس٣مٞمؽ، وهيدي ومٙمبؽ

 .(1)ش  يمقاضمد ضمتك سمسٚمع ىمالم أطمر، هم١مّٞمف أصمدر أن سمٔمٙمؿ ظمـ احلؼ

سمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اأىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ًمٙمـ يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف 

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلّملم أٟم٤م أسمق ـم٤مًم٥م سمـ همٞمالن ٟم٤م أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ هم٤مًم٥م 

هق اسمـ طمرب، طمدصمٜمل قمٌد اًمّمٛمد وهق اسمـ اًمٜمٕمامن، ٟم٤م ورىم٦م )=ورىم٤مء(، قمـ ُمًٚمؿ 

 .(3)ُمٜمف ٤مً ىمريٌوهق إقمقر، قمـ جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ر قمغم أّٟمف وٕمٞمػ احلدي٨م أو ُمؽموك أو أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى ُمًٚمؿ، إيمث

واه، ًمٙمـ ىم٤مل احلًـ سمـ اًمّم٤ٌمح اًمٌزار: ًمٞمس سمف سم٠مس يروي قمـ مج٤مقم٦م اطمتٛمٚمقا طمديثف. 

                                                 

 . دار اًمقـمـ اًمًٕمقدي٦م، ت : اًمدُمٞمجل .1553رىمؿ :  ،1671:  4اًمنميٕم٦م )أضمري(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .5665، رىمؿ : 451:  11صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 .391: 41شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمري (  (3)
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وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره طمتك يم٤من ٓ يدري ُم٤م حيدث سمف، ومجٕمؾ ي٠ميت سمام ٓ 

 أصؾ ًمف قمـ اًمث٘م٤مت وم٤مظمتٚمط طمديثف ومل يتٛمٞمز .

 ٓ يًٕمٝم٤م ُم٘م٤مُمٜم٤م، ومٚمتٜمٔمر .. ذم آقمت٤ٌمر، وصمٛم٦م ـمرق همػم هذه، ص٤محل٦م 

 ايمززمدة:

 ..ُمٕمجزة ٟمٌقّي٦م ، ورشم٦ٌم ؾماموّي٦م ، ٓ شمتًٜمك ًمٖمػم ُمٕمّمقم قمٚمؿ قمكّم 
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 أومّم٣مىمؿ فمقم : ضمدي٧مهمٗمف 

طمد قمنم ـمري٘م٤ًم ُمًٜمدًا إمم صمالصم٦م ُمـ أ ٤مومٗمٞمٝم: ُمٕمٜمكظم٤ٌمر اعم٤مّرة ٓ يٌٕمد شمقاشمر إ

وومّمؾ اًمٌٞم٤من ، ُمـ اًمند إومّمح قمغم ُم٤م اشمْمح، ؾمت٦م ُمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل ، اًمّمح٤مسم٦م

 إرضمح ..

إذ مل يرد أّن : اًمّمح٤مسم٦مر ئؾم٤مدون  سمف قمكّم  ّص أّن هذا مم٤ّم اظمتىمد اٟمٌٚم٩م صمّؿ 

وهذا يْم٤مف إمم ىم٤مئٛم٦م ُم٤م يًتٗم٤مد ، اصٓمٗمك أطمدًا هبذه اًمدقمقة اًمنميٗم٦م همػمه اًمٜمٌّل 

يمام هق سيح جمٛمقع أدًّم٦م هذا ، صح٤مسم٦م وهمػمهؿ، ٓمٚم٘م٤مً ُّم٦م ُمقمـ اًمٜمٌل أّٟمف أقمٚمؿ إ

 .اًمٗمّمؾ

: وقمقيّم٤مت اخلّمقُم٤مت، ذم طمّؾ ُمٕمْمالت اًمٜمزاقم٤متقمٚمؿ ٕا :إوم٢مَمٔمٛمك و

وهذا ، ُمـ قمٚمقم اًمًاموات واًمٜمٌقات سمام يٗم٤مض، ٓطمتٞم٤مضمٝم٤م إمم اًمٗمّمؾ ذم اخلٓم٤مسم٤مت

ذم  احلدي٨م اعم٤مّر اًمٜمٌل دقم٤مء ًم: ذم قمٚمؿ اًم٘مْم٤مء٦م ٕمّمٛماًمقمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م دًمٞمؾ قمغم 

وشمّمديؼ ، سمٛمٕمقٟم٦م اًمقضمدانهذا يمّؾ ش َم٣م ؾم٘م٘م٦م»: وًم٘مقل قمكمّ ، ٓ يتخّٚمػوهق 

ومل ، أّن قمٚمٞم٤ًم مل خيٓم٠م ذم ىمْم٤مءؿمٝم٤مدة قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد ٟم٤مهٞمؽ قمـ ُم٘مت٣م ، اًمقاىمع

 .ومل يزغ ذم سمٞم٤من ، ومل جير ذم ىمًٛم٦م، يِمٓمط ذم طمٙمؿ

َوؾَمَدْدَٞم٣م َُمْٙمَ٘مُف َوآسَمْٝمٛم٣َمُه  :ذم داودىمقًمف شمٕم٤ممم ُمٜم٤مط ّؾ هذا ُمٓمقي ذم أصؾ يمو

َْم٣مِب  ْ٘مَٚم٥َم َوهَمِْمَؾ اخْلِ أٞم٣م دار احل٘مٚم٥م : »ىمقل اًمٜمٌل وؾمٞم٠ميت ُمٕمٜمك احلٙمٛم٦م ذم . (1) احْلِ

اًم٘مْم٤مء سم٤مشمٗم٤مق أهمٚم٥م ىمدُم٤مء  -ذم ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم–ومّمؾ اخلٓم٤مب ومٝمق أُّم٤م . و ش وفمقّم زم٣مهب٣م

 ..أئّٛم٦م اًمتٗمًػم

 همِمؾ اخلْم٣مب: روى قمٌد اًمرزاق قمـ ُمٕمٛمر قمـ ىمت٤مدة ىم٤ملومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل 

 . (1)اًم٘مْم٤مء

                                                 

 . 16ؾمقرة ص :   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت: حمٛمقد قمٌدة .1584، رىمؿ : 111:  3شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق   (1)
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( قمـ أيب احلّملم قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ إؾمٚمٛمل هـ161وروى ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )

 .(1)ُمثٚمف

همِمؾ ( ذم ضم٤مُمٕمف: ؾم٠مًم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ ُمٕمٜمك هـ197) وىم٤مل اسمـ وه٥م

 . (1)وم٘م٤مل: اخلّمقُم٦م واًم٘مْم٤مء: ي٘مقُمقن سم٤مًم٘مًط اخلْم٣مب

 ذط اًمِمٞمخلم.صحٞمح قمغم ، اًمٓمرق اًمثالصم٦م قمغم طمدةهذه ويمؾ ُمـ ىمٚم٧م: 

. واسمـ زيد، وُم٘م٤مشمؾ، واًمًدي، وجم٤مهد، وهق اعمروي صحٞمح٤ًم قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أىمقل

 .(3)وُمٕمٜم٤مه اًم٘مٓمع  همِمؾ: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وهق يمام شمرى، وإيامنهق اًمِمٝمقد : وىم٤مل ذيح

 عمٕمّمقم. إّٓ  ،وٓ يتًٜمك ُمٓمٚم٘م٤مً 

  

                                                 

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .815، رىمؿ : 157شمٗمًػم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :   (1)

 . ت: ُمٞمٙمٚمقش ُمقراين .163، رىمؿ : 133اجل٤مُمع ٓسمـ وه٥م :   (1)

 .ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. اًمرؾم٤مًم٦م . 171:  11اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)



 28   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 دم ومت٣مل ايمٛم٣مىمثكم وايمٗم٣مؽمْمكم واظم٣مرومكم ومّم٣مء فمقمّ 

ايمٙمٜمؿ اهده » سمٚمٗمظ: -وهق ٓ يتخّٚمػ إمج٤مقم٤مً - : إّن دقم٤مء اًمٜمٌلهٞمٝمٜم٤م أىمّؾ ُم٤م ي٘م٤مل

ٟم٤مهٞمؽ قمـ ، ًمٚم٘مقم ٟمّص فم٤مهر أّن ىمت٤مل قمكم، اعم٤مّرة أو همػمه ُمـ إًمٗم٤مظ شايمٗمّم٣مء

ُمـ ومٞمٝم٤م ًمف دونؿ يم٤من اًمّمقاب سمِمتك شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وأىم٤ًمُمٝم٤م،  ظمّمقُم٤مشمف ُمع اًمّمح٤مسم٦م

٘مْم٤مء اعمقمم : وم..، وم٤مطمٗمظ هذا ذم آطمتج٤مج، ومال يًقغ اًمتٖم٤مومؾ قمٜمفومقق ؾمٌع ؾماموات

 .أو أن شمتخّٚمػ  ٤م، ٓ يٛمٙمـ ضمحدهحمٛمدُمـ ُمٕم٤مضمز ؾمٞمد اًمرؾمؾ ُمٕمجزة  قمكمّ 

إّن َمٛم٘مؿ َمـ يٗم٣مسمؾ فمعم سمٟمويٙمف، ىمام »أظمر:  ؾمٞمام ًمق وّؿ إًمٞمف ىمقل اعمّمٓمٗمك

ش 9ٓ ويم٘مٛمّف طم٣مصػ ايمٛمٔمؾ»ىم٤مل: وم٘م٤مم أسمق سمٙمر، وقمٛمر وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ش وم٣مسمٙم٦م فمعم سمٛمزيٙمف

 .وقمكّم خيّمػ ٟمٕمٚمف

اَلٞمثٛمل: رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اإلُم٤مم ىم٤مل 

 . (1)وهق صم٘م٦م

 . (1) سمقزمع، وىمد ضمدي٧م صحٝمحىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: و

 سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمثٚمف. أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن هق ُم٤م  ايمت٣مزمعُم٣م أّن  :ىمٚم٧م

 . (3)إؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط َمسٙمؿىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

 أسمق يٕمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن طمدصمٜم٤م ضمرير سمف ُمثٚمف. اإلُم٤مم وأظمرضمف 

 . (4)إؽمٛم٣مده صحٝمحأىمقل: ىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: 

 .(5)رواه أزمق ئمقم ورصم٣ميمف رصم٣مل ايمِمحٝمحيمام ىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل: 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة. 14763، رىمؿ : 134:  9جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (1)

 .11189، رىمؿ : 391:  17ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .6937، رىمؿ : 385:  15صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )َت٘مٞمؼ إرٟم١موط(  (3)

 . 1686 ، رىمؿ :341:  1ُمًٜمد أيب يٕمكم )َت٘مٞمؼ : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (4)

 . 338:  5جمٛمع اًمزوائد  (5)
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. وهق ُم٤م ضمزم سمف (1)هم٣محلدي٧م صحٝمح ٓ ري٤م همٝمفيمام ىمد صححف إًم٤ٌمين ىم٤مل: 

 .(1)اًمًٞمقـمل 

فمقم َمع ايمٗمرآن »، واًمّمحٞمح أظمر :  شاحلؼ َمع ذا»ويمذا ىمقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح: 

ومٛمجٛمقع هذا يدّل قمغم اًمٕمّمٛم٦م ، قمالوة قمغم أّٟمف أقمٚمؿ اخلٚمؼ سمٕمد  شوايمٗمرآن َمع فمقمّ 

 رؾمقل ا؟هل .

اًمزسمدة: وم٤مًمذي يٓمٕمـ سم٤معمقمم أّٟمف ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، ومٚمٞمجحد هذه إصقل، صمّؿ 

 ومٚمٞمٕمتٜمؼ ديٜم٤ًم آظمر.

  

                                                 

 . 1487، رىمؿ : 639:  5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز. 135شم٤مريخ اخلٚمٗم٤مء)ت: محدي اًمدُمراش( :  (1)
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 .  َمٔمّمٙم٥م يمٝمس هل٣م أزمق احلسـيتٔمقذ َمـ فمٚمر 

سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد روى اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ حيٞمك ضم٤مزُم٤ًم:  هـ(636ىم٤مل اسمـ إصمػم )

  .(1)سمـ اعمًٞم٥م، ىم٤مل: يم٤من قمٛمر يتٕمقذ ُمـ ُمٕمْمٚم٦م ًمٞمس َل٤م أسمق طمًـ

وًمف ؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت وُمًتخرضم٤مت ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م،  أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

 ومٚمتٜمٔمر.: ُمٜمٝم٤م ..

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل ىمثٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل : ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل( هـ141)اإلُم٤مم أمحد  فأظمرضمُم٤م 

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ، ىمثٜم٤م اسمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ،ٟم٤م ُم١مُمؾ: اًم٘مقاريري ىم٤مل

 . ىم٣من فمٚمر يتٔمقذ زم٣مهلل َمـ َمٔمّمٙم٥م يمٝمس هل٣م أزمق ضمسـىم٤مل: 

٤ٌّمس  .(1)إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ : ىم٤مل ويص قم

رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ، زمؾ إؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط ايمبخ٣مري: ىمٚم٧م

ًمٙمـ ، قمغم أّٟمف صم٘م٦مىمد أمجٕمقا سمؾ ، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، ؾمقى ُم١مُمؾ وهق اسمـ إؾمامقمٞمؾ

وإئّٛم٦م يم٤مًمؽمُمذي ذم . اطمؽمىم٧م يمتٌف ومحدث ُمـ طمٗمٔمف ومّم٤مر خيٓمكء: سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل

 .دون شمرديد ؾمٜمٜمف يّمححقن ُمروي٤مشمف

ودقمقى اطمؽماق اًمٙمت٥م، اومؽماء ُمْمحؽ إلؾم٘م٤مط ُم٤م ٓ يٕمج٥م اخلّمقم ُمـ 

أّن طمرق اًمٙمت٥م ُمًٚمؽ ُمٝمؿ  ٤مًم٥م ، سمؾ ىمد شم٘مدم ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مأطم٤مدي٨م اعمٜم٤مىم٥م واعمث

 اخلّمقم، ومتذيمر .ه١مٓء ُمـ ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد 

  

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 87: 4أؾمد اًمٖم٤مسم٦م)ت: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اعمقضمقد(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .1166 ، رىمؿ :647:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم٤ٌمس(   (1)
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 َم٣م أطم٣مل أضمدًا ئمّٙمٚمٛم٣م ايمسٛم٥ّم: يمٔمٚمر ومقل فمقم 

قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من: أظمرج اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

حمرم وهق ، أسمٍم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر صمقسملم ُميضملم: قمكم ىم٤مل

َم٣م أطم٣مل أضمدًا »: سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف ُم٤م هذه اًمثٞم٤مب؟!. وم٘م٤مل قمكمّ : وم٘م٤مل قمٛمر

 .(1) ومًٙم٧م قمٛمرش  ئمّٙمٚمٛم٣م ايمسٛم٥م

، ُم٤مم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلمومًٗمٞم٤من هق اإل، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إمج٤مقم٤مً : أىمقل

ضمٕمٗمر  ىمد أدرك قمٌد ا؟هل سمـ، وأسمق ضمٕمٗمر هق اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر يمذًمؽ

 اًمٓمٞم٤مر ..!!.

يروون قمـ أسم٤مئٝمؿ قمـ  وًمٞمس ُمثؾ هذا سمٛمرؾمؾ: ًمثٌقت أّن أهؾ اًمٌٞم٧م

 .رؾمقل ا؟هل

 َم٣م ؽمبٗمف إويمقن زمٔمٙمؿ وٓ أطمرون: احلسـ ضمدي٧م 

همػمهؿ قمـ اعمجتٌك احلًـ أمحد واًمٜم٤ًمئل وواًمٌزار واًمٓمؼماين  فأظمرضمُم٣م ُم٤م 

زم٣مَٕمس رصمؾ َم٣م ؽمبٗمف إويمقن )ومتٙمتؿ( يمٗمد هم٣مروم٘مؿ ، ي٣م أهّي٣م ايمٛم٣مس»ىم٤مل: قمٚمٞمف اًمًالم 

ومام يرضمع ، إن يم٤من رؾمقل ا؟هل يٌٕمثف اعمٌٕم٨م ومٞمٕمٓمٞمف اًمراي٦م، وٓ يدرىمف أطمرون، زمٔمٙمؿ

ُم٤م شمرك صٗمراء وٓ ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ ي٤ًمره، ضمؼميؾ قمـ يٛمٞمٜمف إنّ ، طمتك يٗمتح ا؟هل قمٚمٞمف

 (1)شأراد أن يِمؽمي هب٤م ظم٤مدُم٤مً ، سمٞمْم٤مء إٓ ؾمٌع ُمئ٦م درهؿ

 . (3) طمًـىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده .

                                                 

 . 161:  1إم ) اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل(  (1)

٤م ُمٕمّمٗمر اًمثٞم٤مب، وهق اعمّمٌقغ سم٤مًمقرس دون اًمزقمٗمران، أو اعميج وهق ٓ جيقز ًمٚمٛمحرم اًمٓمٞم٥م، أُمّ ىمٚم٧م: 

اعمّمٌقغ سم٤محلٛمرة، ومٞمجقز: ّٕنام ًمٞم٤ًم ُمـ اًمٓمٞم٥م، وقمغم هذا اإلُم٤مُمٞم٦م ويمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم. سمغم رسمام ىمٞمؾ 

 ا؟هل شمٕم٤ممم اًمٕم٤ممل.شمقهؿ قمٛمر أّٟمف طمرام، وقمغم دومع  قمكم ىمقل سمٙمراهتام، وطمٞمٜمذاك حيٛمؾ 

 . 79:  3ؼماين ُمٕمجؿ اًمٓم  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1716، رىمؿ : 147:  3ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (3)
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 . (1) : صحٞمحوىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

وىم٤مل حم٘م٘مف  (اًمٜمٝم٤مي٦مشم٤مرخيف )=اًمٌداي٦م ووىمد أورد اسمـ يمثػم اخلؼم ذم 

 .  (1): إؾمٜم٤مده صحٞمح

 فمقّم  إّٓ ٘مؿ ـأضمد زمّْس ٞمبٝمّ : ٓ خيػمىمؿ ؽمٙمامنضمدي٧م  

 ذم إٟم٤ًمب: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ قمكم سمـ إؾمقد وحمٛمد سمـ ؾمٕمدىم٤مل اًمٌالذري 

، طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م خ م( ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك اًمٓمٌ٘م٤مت(يمت٤مب اًمث٘م٦م ص٤مطم٥م اًمٙمٌػم )اإلُم٤مم 

 وم٘م٤مل: ريض ا؟هل قمٜمف قمغم ؾمٚمامن  ىم٤مل: ُمّر رضمٌؾ  )صم٘م٦م خ م(، قمـ أيب إؾمح٤مق)صم٘م٦م خ م(إهائٞمؾ

همال سمٗمقَمقن همتٟمطمذون زمحجزسمف، همق ايمذي ٞمٖمز أرى فمٙمٝم٣ًم يٚمر زمكم ـمٜمراٞمٝم٘مؿ، »

 .(3) شزمّْس ٞمبٝم٘مؿ زمٔمده زمٝمده ٓ خيػمىمؿ أضمٌد 

سمـ قمكم أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إّٓ ؿمٞمخل اًمٌالذري، احلًلم 

سمـ ؾمٕمد هق اإلُم٤مم احل٤مومظ ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت اعمًامة سم٤مؾمٛمف، حمٛمد وحمٛمد سمـ ؾمٕمد، و

ُمتٗمؼ قمغم وصم٤مىمتف وضمالًمتف سمٞمٜمٝمؿ، وىمد يم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ جيّٚمف، وأُّم٤م اسمـ إؾمقد، ومث٘م٦م 

 وًمٚمحدي٨م طمٙمؿ اعمرومقع : ٓؾمتح٤مًم٦م آضمتٝم٤مد. .ٓ همػم تٙمٚمؿ ومٞمف، ؾمٞمؼ ُمت٤مسمٕم٦مُم

ؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت  شص٣مضم٤م رّسي»و:  شفمقّم َمقضع رّسي»أىمقل: ًمٚمٗمظ :

عمٕمٜمك ٕصؾ ادومٕم٤ًم ًمٚمتٙمرار، وم٤مٟمتٔمر..، ًمٙمـ يِمٝمد  شفمقّم وصٝمل»ؾمٜمنده٤م َت٧م قمٜمقان: 

  ..طمدي٨م ؾمٚمامناًمقارد ذم 

  

                                                 

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .1716، رىمؿ : 343:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿم٤ميمر(   (1)

 دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمري٤مض . . 18: 11شم٤مريخ اسمـ يمثػم )ت: اًمؽميمل (   (1)

 . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.183: 1أٟم٤ًمب إذاف   (3)
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 )اطمتّص ايمٛمبل فمٙمٝم٣ًم زمسبٔمكم فمٜمدًا(: ضمدي٧م ازمـ فمب٣مس 

ذم يمت٤مب  (هـ187)سمـ قمٛمرو سمـ اًمْمح٤مك اًمِمٞم٤ٌمين أظمرج اسمـ أيب قم٤مصؿ، أمحد 

يٚم٘م٥م ) ، طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ قمٌدويف)اًمْمٌل صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ( أمحد سمـ اًمٗمراتصمٜم٤م اًمًٜم٦ّم ىم٤مل: طمد

، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٜمدي، ؿمٞمخ صم٘م٦م قم٤ممل، مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمدزائدة اإلصٌع، هق: ا

 ػ)سمـ ـمري ، قمـ ُمٓمرفًمف أوه٤مم( :)اًمرازي، صم٘م٦م صدوق ىمٞمؾ ، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ أيب ىمٞمس((1)يٖمرب

)اإلُم٤مم اعمٗمّن، ص٤مطم٥م اسمـ  ، قمـ اًمتٛمٞمٛمل)سمـ قمٛمرو، صم٘م٦م خ( ، قمـ اعمٜمٝم٤ملاحل٤مرصمل ، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

٤ٌّمس أرسمدة اًمتٛمٞمٛمل ٣م ىمٛمّ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: (، وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل اسمـ طمجر صدوققم

 .(1) ؽمبٔمكم فمٜمدًا، مل ئمٜمده إلم نمغمه رؽمقل اهلل فمٜمد إلم فمقمّ  ٞمتحدث أنّ 

اًمّمٖمػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ ضم٤مُمٕمف ذم  (هـ366)اًمٓمؼمايناإلُم٤مم وأظمرضمف 

، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اًمٗمرات اًمرازي (، مل يٓمٕمٜمقا ومٞمف)صحٞمح اًمًامع سمـ اًمّم٤ٌمح اًمّمٗم٤مر إصٌٝم٤مين

 . (3)سمف ُمثٚمف

                                                 

ىم٤مل هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٓمٞم٤مًمز:مل أر سم٤مًمري أقمٚمؿ سم٤محلدي٨م ُمـ رضمٚملم حيٞمك سمـ اًمييس،وُمـ زائد (1)

 اإلصٌع )=ؾمٝمؾ(.

 وىمد شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل: ؿمٞمخ.  

 سمٔمديؾ، وومقل ازمـ ضمب٣من: يٕمرب ٓ يدل فمعم ايمتّمٔمٝمػ!!. ، ومقل أيب ضم٣مسمؿ : ؾمٝمخ 

ىمقل أيب طم٤مشمؿ :  -سمتٍمف ُمٜمل-ُمـ يمالم ـمقيؾ  ( 5177 ، رومؿ :512:  02وم٣مل اإلَم٣مم إيمب٣مين )دم ايمّمٔمٝمٖم٥م 

...، وظمالص٦م اًمٙمالم ذم ؾمٝمؾ  سمف : ؿمٞمخ: ىمري٥م قمٜمده ُمـ ُمٜمزًم٦م ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف: صدوق، أو حمٚمف اًمّمدق، أو ٓ سم٠مس

صم٘م٦م وؾمط طمًـ احلدي٨م، وًمٞمس يمام زقمٛمف سمٕمض ضمٝمٚم٦م اًمٓمٚم٦ٌم اعمٖمروريـ اعمتٕم٤معملم أّن ؾمٝمؾ سمـ قمٌدويف وٕمٞمػ. : 

: أّن اسمـ طم٤ٌمن أظمرج ًمًٝمؾ هذا طمديث٤ًم قمـ أيب هريرة ذم اًمٙمتامن، وىم٤مل قم٘مٌف ذم أضمدمه٣م :أَمران ذيمرشمفوي١ميد ُم٤م 

( اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م، وىمد زقمؿ سمٕمض 1453، وهق خمرج ذم )اًمّمحٞمح٦م، رىمؿ : هذا اؽمٛم٣مد ضمسـروو٦م اًمٕم٘مالء : 

ثػم ذم طمدي٨م أظمر ًمًٝمؾ هذا أن احل٤مومظ اسمـ يم وإَمر أطمر: اعمٖمروريـ ُمـ اعمٕم٤مسيـ أٟمف طمدي٨م ُمقوقع... .

وأُم٤م ىمقل  ( : وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ .91: 6سمًٜمده قمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م اسمـ قمٌد اعمٜمذر إٟمّم٤مري ذم آؾمتً٘م٤مء ىم٤مل )ذم اًمٌداي٦م 

: وهذا ُمـ شم٤ًمهٚمف. ومٝمق ُمـ ضمٝمٚمف وهمروره: ّٕٟمف يزقمؿ أّن ؾمٝماًل هذا وٕمٞمػ، وأن ىمقل اسمـ اًمٓم٤مًم٥م اعمٖمرور ذًمؽ 

 اهـ. ٜمف ًمف: وىمد قمروم٧م وٕمػ ذًمؽ اًمزقمؿ مم٤ّم شم٘مدمطم٤ٌمن ومٞمف : يٖمرب، شمْمٕمٞمػ ُم

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت. 1186، رىمؿ : 564:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )ت: َت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين(  (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. 956، رىمؿ : 161:  1اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين )ت: حمٛمد إُمرير(  (3)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، ٓ يٜمزل قمـ رشم٦ٌم احلًـ، وُمـ أقمج٥م اًمٕمج٥م ىمقل 

 . (1)اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم، وومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿاإلُم٤مم اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه 

أّنؿ ُمٕمروومقن، وًمٕمٚمف ي٘مّمد ؿمٞمخ اًمٓمؼماين اًمّمٗم٤مر وؾمٝمؾ سمـ قمٌدويف: ًمقوقح 

ذم يمت٤مسمف  ًمٙمقنام ًمٞم٤ًم ُمـ رضم٤مل اًمٙمت٥م اًمًّت٦م، وأي٤ًم يم٤من ومحًٌٜم٤م إؾمٜم٤مد اسمـ أيب قم٤مصؿ

 يِمٝمد ًمف طمدي٨م....: ًمقصم٤مىم٦م رضم٤مًمف، اًمًٜم٦ّم

                                                 

 .  ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14664، رىمؿ : 113:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم .............................................................................       35

 شفمقّم صٖمٝمل وأَمٝمٛمل»: وأزمٝمف ضمدي٧م ٞم٣مهمع زمـ فمجغم

أظمؼمين زيمري٤م سمـ أظمرج اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى واخلّم٤مئص ىم٤مل: 

)حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمدين صم٘م٦م صم٧ٌم خ ىم٤مل طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ(ظمّٞم٤مط اًمًٜم٦ّم، )اًمًجزي، حيٞمك

)سمـ ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  )حمٛمد سمـ قمثامن اًم٘مرر، صم٘م٦م صدوق ؾمٞمؼ هٜم٤م ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م(وأسمق ُمروان م(

)صم٘م٦م طم٤مومظ أمجع احلّٗم٤مظ قمـ يزيد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اَل٤مد حمٛمد اًمدراوردي، صم٘م٦م صدوق خ م(

، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق اعمٓمٚمٌل يمام ذم )صم٘م٦م سم٢مـمالققمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم قمٚمٞمف خ م(

صم٘م٦م، ضمزم سمّمحٌتف، أسمق ، ُمقمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبٟم٤مومع سمـ قمجػم ) قمـ أسمٞمف (، وهمػممه٤ماعمتٗمؼ واعمٗمؽمق ًمٚمخٓمٞم٥م

ل همِمٖمٝمّ  أَم٣م أٞم٦م ي٣م فمقمّ » :ىم٤مل رؾمقل ا؟هل :ىم٤مل قمـ قمكمّ  واعمديٜمل وهمػمهؿ( ،واًمٌٖمقي، ٟمٕمٞمؿ

 .(1)شوأَمٝمٛمل

)اًمٕمٜمزي اًمزُمـ، صم٘م٦م صم٧ٌم طم٤مومظ ُم٠مُمقن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمكاًمٌزار ىم٤مل: اإلُم٤مم وأظمرضمف 

، صمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ (، خ ماعمٚمؽ سمـ قمٛمرو اًم٘مٞمز، صم٘م٦م ُم٠مُمقن)قمٌد  ، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمرخ م(

يزيد سمـ اَل٤مد اًمٚمٞمثل صم٘م٦م ) قمـ يزيد سمـ قمٌد ا؟هل يٕمٜمل اسمـ اَل٤مدي، (، ُذيمر أقماله )اًمدراورديحمٛمد

 ، قمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم، قمـ أسمٞمف)سمـ احل٤مرث اًم٘مرر ، صم٘م٦م خ م( ، قمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ(ُمٙمثر خ م

 . (1)أـمقل ُمٜمف، ، قمـ قمكمّ (صح٤ميب ُمـ ُمِم٤ميخ ىمريش اًم٘مرر)قمجػم سمـ قمٌد يزيد 

 .(3)٘م٤مترواه اًمٌزار، ورضم٤مًمف صمىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: 

  .و اوحق سمؾ هق قمغم ذط اًمِمٞمخلم يمام ه، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

وصمٛم٦م ومرق سملم إؾمٜم٤مدي اًمٜم٤ًمئل واًمٌزار ٓ يّي: ٓطمتامل رواي٦م يمّؾ ُمـ ٟم٤مومع سمـ 

، ومٙمالمه٤م صح٤ميب رأى قمٚمٞم٤ًم وؾمٛمٕمف، وقمغم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف قمكمّ قمجػم وأسمق قمجػم قمـ 

، ومال وٓ يمالم ومٞمف  أىمؾ اًمت٘م٤مدير وم٤محلدي٨م ُمـ رواي٦م ٟم٤مومع قمـ أسمٞمف قمجػم يمام هد اًمٌزار

 شمرشمٌؽ . 

                                                 

 .  اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.8464، رىمؿ: 434: 7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى)إذاف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م . 891، رىمؿ:166: 3ُمًٜمد اًمٌزار)حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل (   (1)

 . اًم٘م٤مهرة. 14935، رىمؿ: 156: 9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (3)
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 شزم٣مهب٣م وفمقمي ، أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ»: ايمٛمبل ضمدي٧م 

اعمٕمروم٦م سمؾ ُمقوقع قمٜمد َأهؾ ، هذا احلدي٨م وٕمٞمػ: (هـ718)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 . (1)وُمع هذا ومٝمق يمذب، ًمٙمـ ىمد رواه اًمؽمُمذيُّ وهمػمه، سم٤محلدي٨م

ٓ ، وفّمحٞمح ُمـ ـمرىماًم احلدي٨م سمتٜم٤مدهذا أّن سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦ّم وٕمػ  ٟمِمػم

، يمام ٟمِمػم أّن احلدي٨م ورد سمٚمٗمٔملم: ومت٤مرة ُمع اًمرمحـ اً ، أو قمٜم٤مدٝمؾ سم٤معمٔم٤منّ يٕمدو اجل

 ومه٤م واطمد..    شدار احل٘مٚم٥م»وأظمرى  شَمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ»سمٚمٗمظ:

 .فمقم : اظمقلم ايمْمريؼ إول

 . فمبد ايمرمحـ زمـ فمسٝمٙم٥م ايمِمٛم٣مزمحل فمـ فمقمّ اإلؽمٛم٣مد إول: 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٔمٗمر قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًمٙمريؿ وأسمق  (هـ571)اسمـ قم٤ًميمر أظمرج 

اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر، ىم٤مٓ أٟم٤م أسمق ؾمٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، أٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ سمنم سمـ 

ٟم٤م ذيؽ، قمـ  )اَلروي صم٘م٦م صدوق م(اًمٕم٤ٌمس، أٟم٤م أسمق ًمٌٞمد حمٛمد سمـ إدريس، ٟم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد

 : ىم٤مل  ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ اًمّمٜم٤مسمحل، قمـ قمكم

 .(1)ش أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقّم زم٣مهب٣م، همٚمـ أراد ايمٔمٙمؿ همٙمٝمٟمت زم٣مب اظمديٛم٥م» ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

أىمقل: رضم٤مًم٦م أئّٛم٦م طمّٗم٤مظ صم٘م٤مت: وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد: ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، صم٘م٦م طم٤مومظ، 

، وىمد مجٕمقا قمغم وصم٤مىمتف وضمالًمتف، ًمٙمٜمّٝمؿ ذيمروا أّٟمف قمٛمل آظمر طمٞم٤مشمف وم٤موٓمرب طمديثفأ

 شمقسمع ؾمقيد..

 حمٚمد ايمروَمل فمـ ذيؽَمت٣مزمٔم٥م اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين :  

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر أظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي 

سمـ اًمروُمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م، قمـ 

                                                 

 . اعمٙمت٥م آؾمالُمل، سمػموت .15، رىمؿ : 61أطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مص )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين( :  (1)

 . 378:  41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (1)
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هذا طمدي٨م ش. أٞم٣م دار احل٘مٚم٥م وفمقم زم٣مهب٣م» اًمّمٜم٤مسمحل، قمـ قمكم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

، وٓ ٟمٕمرف هذا احلدي٨م قمـ أطمد ُمـ اًمث٘م٤مت همػم ذيؽ، وذم اًم٤ٌمب ... نمري٤م َمٛم٘مر

 . قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 .(1) طمدي٨م طمًـ –ؾمٜمٜمفيمام ذم سمٕمض ٟمًخ –أىمقل: ىم٤مل اًمؽمُمذي 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  -أمحد سمـ طمٜمٌؾذم زوائد ومْم٤مئؾ –اإلُم٤مم اًم٘مٓمٞمٕمل وأظمرضمف 

ؿمٞمخ صم٘م٦م ، ًملّم هبذا )حمّٛمد سمـ اًمروُمل، أظمؼمٟم٤م  (سمـ قمٌد ا؟هل اًمٙمٌم، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم)إسمراهٞمؿ

 .(1)سمف ُمثٚمف (احلدي٨م وم٘مط

ذم َتذي٥م أصم٤مر: طمدصمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًدي،  (هـ316)وىم٤مل اًمٓمؼمي 

وهذا طمػم صحٝمح ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر اًمروُمل ...، اًم٘مقل ذم قمٚمؾ هذا اخلؼم: 

ًمٕمٚمتلم: إطمدامه٤م: ، وىمد جي٥م أن يٙمقن قمغم ُمذه٥م أظمريـ ؾم٘مٞماًم همػم صحٞمح، ؽمٛمده

قمـ اًمٜمٌل إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف. وإظمرى: أّن ؾمٚمٛم٦م  أّٟمف ظمؼم ٓ يٕمرف ًمف خمرج قمـ قمكمّ 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌميب، ُمٍم. 3713، رىمؿ : 637:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )أمحد ؿم٤ميمر(  (1)

ويرضمح أّٟمف َتريػ اًمٕمٚمتلم وم٘م٤مل: همري٥م ُمٜمٙمر: ومٞمٝم٤م ٟمًخ٦م ُمٕمتٛمدة ًمًٜمـ اًمؽمُمذي مجع  أىمقل: مل أىمػ قمغم

رواه اًمؽمُمذي، ( ُم٤م ٟمّّمف : 348:  1يِمٝمد ًمذًمؽ أّن اإلُم٤مم اًمٜمقوي ىم٤مل )ذم َتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ُمتٕمّٛمد: 

. ُمرؾمالً  يرووىم٤مل : هق طمدي٨م ُُمٜمٙمر. ورم سمٕمض اًمٜمًخ : همري٥م. ىم٤مل : ومل يروه ُمـ اًمث٘م٤مت همػم ذيؽ، و

 اهـ.

قمـ ُم٤م ٟمّّمف : ( 159:  3ذم يمت٤مسمف اًمري٤مض اًمٜمية ) هـ694سمؾ ىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمٌػم حم٥م اًمديـ اًمٓمؼمي 

 اهـ . .ضمسـ نمري٤مأظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل: ش  أٞم٣م دار احل٘مٚم٥م وفمقم زم٣مهب٣م» قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل : ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

، رىمؿ : 155:  6ذم ُمقوع ُمـ ؾمٜمٜمف )ىم٤مل اًمؽمُمذي  ف أي أٟمّ ٙمقٟمف طمًٜم٤ًم قمٜمد اإلُم٤مم اًمؽمُمذي يِمٝمد ًمىمٚم٧م: 

 .همري٥م، ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ طمدي٨م اسمـ اًمروُمل ضمسـهذا طمدي٨م ؾمٜمد شمٗمرد سمف اسمـ اًمروُمل:  ذم ( 3815

( يمام ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م 167، رىمؿ: 168: 1وأُّم٤م ذيؽ : وم٘مد طمًـ سمؾ صحح اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ًمف )ذم ؾمٜمٜمف

 . شايمٕمسؾٓ يتقضٟم زمٔمد »أّن اًمٜمٌّل 

 احل٤مصؾ: وم٤محلدي٨م طمًـ قمغم ُمٌٜمك اإلُم٤مم اًمؽمُمذي دون يمالم : ومػمضمح أّن هٜم٤مك شمالقم٥م ذم ؾمٜمٜمف.

٤ٌّمس( (1)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.1681، رىمؿ: 634: 1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م أمحد)ويص قم
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سمـ يمٝمٞمؾ قمٜمدهؿ ممّـ ٓ يث٧ٌم سمٜم٘مٚمف طمج٦م. وىمد واومؼ قمٚمٞم٤ًم ذم رواي٦م هذا اخلؼم قمـ اًمٜمٌل 

 .(1)همػمه

٤ٌّمن،  أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وحمٛمد سمـ اًمروُمل ُم٘مٌقل طمًـ احلدي٨م، وصم٘مف اسمـ طم

ـ اًمؽمُمذي طمديث٤م اٟمٗمرد سمف ذم ؾمٜمٜمف..:. وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ؿمٞمخ ومٞمف ًملميمام ًّ  . (1) ىمد طم

(: حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد ا؟هل سمـ روُمل، وي٘م٤مل:  833اسمـ اجلزري )اإلُم٤مم وىم٤مل 

 .(3)ومػموز أسمق قمٌد ا؟هل اًمٌٍمي، ُم٘مرىء ضمٚمٞمؾ

  اهـ..(4)وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ىمديؿ صدوق، روى قمـ ذيؽ طمديث٤ًم ُمٜمٙمراً 

: إذ مل ُمـ أيب طم٤مشمؿ وهق ظمٓم٠م٤محلدي٨م أقماله، سماسمـ اًمروُمل  شمٗمّردي٘مّمد : ىمٚم٧م

 يتٗمرد، ومٚم٘مد شمقسمع يمام أن ًمف ؿم٤مهد طمًـ صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ؾمٞم٠ميت .

 حمٚمد ايمدود فمـ ذيؽَمت٣مزمٔم٥م اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: 

ذم اًمٜمًخ٦م  (هـ576اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد)ىم٤مل أسمق ـم٤مهر اًمًٚمٗمل

اًمٙمجل، صم٘م٦م =)عمِمٞمختف اًمٌٖمدادي٦م ُم٤م ٟمّّمف: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ا؟هل اًمٙمٌماعمخٓمقـم٦م 

)اًم٘م٤ميض، صم٘م٦م ، ٟم٤م ذيؽ(مل أىمػ قمٚمٞمف، ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م وم٘مط) ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اًمدود طم٤مومظ إُم٤مم(

، )احليُمل، صم٘م٦م ُم٠مُمقن صم٧ٌم، خ م(قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ (، خ مسم٢ممج٤مع، شمٖمػم طمٗمٔمف سمٕمد أن وزم اًم٘مْم٤مء

 ، قمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل: )صٜم٤مسمح سمـ إقمن، صح٤ميب(ٜم٤مسمحلقمـ اًمّم

 .(5)ش أٞم٣م دار احل٘مٚم٥م وفمقّم زم٣مهب٣م» ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

                                                 

 ، ت : حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر. 164:  3َتذي٥م أصم٤مر  (1)

 .  666، رىمؿ: 366: 9َتذي٥م اًمتٝمذي٥م (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .3317، رىمؿ : 118:  1هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء )اسمـ اجلزري(  (3)

 دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد. . 94، رىمؿ: 11: 8اجلرح واًمتٕمديؾ  (4)

ُمدريد، رىمؿ -، أقمغم اًمّمٗمح٦م، اًمِمؼ إيٛمـ، ُمٙمت٦ٌم إؾمٙمقري٤مل3-1. ؾمٓمر : 41خمٓمقط : اًمقرىم٦م :  (5)

 ، شمتٙمّقن ُمـ مخس وصمالصملم ضمزًء .348قمدد أوراىمٝم٤م : ، 1783اعمخٓمقـم٦م : 
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أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم همػم اًمٙمٌم، وهق صم٘م٦م طم٤مومظ أُم٤مم إمج٤مقم٤ًم. 

وذيؽ صم٘م٦م قم٤ممل وم٤موؾ ٟمٌٞمؾ إمج٤مقم٤ًم يمام ذيمر اًمذهٌل وهمػمه، ًمٙمـ أظمذوا قمٚمٞمف ؾمقء 

طمٗمٔمف سمٕمد أْن وزم اًم٘مْم٤مء، وهذا يٜمدومع ُت٤مُم٤ًم سمٙمثرة اًمٓمرق قمٜمف ذم ظمّمقص اًمرواي٦م 

ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ اًمث٘م٤مت: ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد أو اصمٜم٤من أقماله، وم٘مد رواه٤م قمٜمف صمالصم٦م 

أىمػ قمٚمٞمف ، وئمٝمر ُمـ سمٕمض مل ، واًمدود هذا حمٛمد اًمدود ومْماًل قمـ  :سمـ اًمروُمل

ٝمٜم٤مك ؿم٤مهد أي٤ًم يم٤من وماًمٜمّمقص أٟمف ضمٚمٞمؾ ومٚمٞمٜمٔمر طم٤مًمف، يمام ٟمحتٛمؾ أٟمف ُمّمحػ ، و

 طمًـ صحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ..
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 .ازمـ فمّب٣مس : ايمْمريؼ ايمث٣مين

 )احلًـ سمـ قمكّم، صم٘م٦م طم٤مومظ(طمدصمٜم٤م اعمٕمٛمريىم٤مل: ذم اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين اإلُم٤مم أظمرج 

ىم٤مٓ: صمٜم٤م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح  )صم٘م٦م وم٤مهؿ واؾمع اًمرواي٦م(وحمٛمد سمـ قمكم اًمّم٤مئغ اعمٙمل

)حمٛمد سمـ ظم٤مزم صمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م (سمٛمحٛمد اًمٗمٞمدي اًمث٘م٦مومٞمف، ُم٣م طم٤مًمف، وىمد شمقسمع قا )إُم٤مم صم٘م٦م، شمٙمٚمٛماَلروي

قمـ  )اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م خ م(قمـ إقمٛمش أطمٗمظ اصح٤مب إقمٛمش،خ م(إقمٛمك،طم٤مومظ صم٘م٦م، 

أٞم٣م »قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  )اإلُم٤مم اعمٗمن اًمث٘م٦م، ص٤مطم٥م اسمـ قم٤ٌمس، خ م (جم٤مهد

 .(1)شزم٣مهب٣م همٚمـ أراد ايمٔمٙمؿ همٙمٝمٟمسمف َمـ زم٣مزمف َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقمّ 

)إُمقي، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب: ٤ملىمحل٤ميمؿ ف اأظمرضمو

، وىمد صحح ًمف احل٤ميمؿ ،)شمرضمؿ ًمف ُمـ دون ـمٕمـصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اَلروي، حمدث قمٍمه(

همٚمـ أراد ...»: سمف ُمثٚمف ؾمقى ًمٗمظ، صمٜم٤م أسمق اًمّمٚم٧م قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح، سم٤مًمرُمٚم٦م، (شمقسمع

 .شاظمديٛم٥م همٙمٝمٟمت ايمب٣مب

وم٢ميّن : وأسمق اًمّمٚم٧م صم٘م٦م ُم٠مُمقن. ومل خيرضم٤مه، هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ىم٤مل احل٤ميمؿ:

ؾمٛمٕم٧م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ذم اًمت٤مريخ ي٘مقل

أًمٞمس ىمد طمدث : وم٘مٚم٧م. وم٘م٤مل: صم٘م٦م، قمـ أيب اًمّمٚم٧م اَلروي، ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم: ي٘مقل

ىمد طمدث سمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر : ؟!. وم٘م٤ملشأٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ»قمـ إقمٛمش ، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م

 . (1)وهق صم٘م٦م ُم٠مُمقن، دياًمٗمٞم

ؾم٠مًم٧م اسمـ : ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري: ذم اًمٚمئ٤مممء (هـ 911)وىم٤مل اًمًٞمقـمل 

أٞم٣م َمديٛم٥م » : أًمٞمس ىمد طمدث قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م: وم٘مٚم٧م. صم٘م٦م: اًمّمٚم٧م؟!. وم٘م٤مل أيبُمٕملم قمـ 

 . (3)وهق صم٘م٦م، ىمد طمدث سمف حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي: وم٘م٤مل ؟!...شايمٔمٙمؿ.

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 1661، رىمؿ: 65: 11اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .4637، رىمؿ : 137:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت:قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . 364:  1اًمٚمئ٤مممء اعمّمٜمققم٦م  (3)
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ىمد وصم٘مف ، حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٌٖمدادي اًمٗمٞمدي: (1156)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين : أىمقل

 وم٤مطمٗمظ .، هـ.ا(1)حيٞمك سمـ ُمٕملم 

، ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ٟمٍم أمحد سمـ ؾمٝمؾ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ٌمين إُم٤مم قمٍمه سمٌخ٤مرى: وىم٤مل احل٤ميمؿ

، وؾمئؾ قمـ أيب اًمّمٚم٧م اَلروي: ؾمٛمٕم٧م ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م احل٤مومظ ي٘مقل: ي٘مقل

ومٚماّم ظمرج شمٌٕمتف ، أيب اًمّمٚم٧م ومًٚمؿ قمٚمٞمف قمغمدظمؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وٟمحـ ُمٕمف : وم٘م٤مل

إّٟمف يروي : وم٘مٚم٧م ًمف. ُم٤م شم٘مقل رمحؽ ا؟هل ذم أيب اًمّمٚم٧م؟!. وم٘م٤مل: هق صدوق: وم٘مٚم٧م ًمف

، وفمقم زم٣مهب٣م، أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ»:قمـ اًمٜمٌل ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ جم٤مهد، طمدي٨م إقمٛمش

قمـ ، قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، ذاك اًمٗمٞمدي، وم٘م٤مل: ىمد روى هذا، شهمٚمـ أراد ايمٔمٙمؿ همٙمٝمٟمهت٣م َمـ زم٣مهب٣م

 . هـا .(1)إقمٛمش يمام رواه أسمق اًمّمٚم٧م 

قمٌد ، وؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ أيب اًمّمٚم٧م: ىم٤مل اسمـ حمرز ذم اًم١ًمآتو

قمـ ، وم٘مٞمؾ ًمف ذم طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م. اًمًالم سمـ ص٤مًمح اَلروي؟!. وم٘م٤مل ًمٞمس ممّـ يٙمذب

هق ُمـ : ؟!. وم٘م٤ملش زم٣مهب٣م اٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقمّ » : قمـ اسمـ قم٤ٌمس، قمـ جم٤مهد، إقمٛمش

، صمّؿ يمػ قمٜمف، طمدث سمف أسمق ُمٕم٤موي٦م ىمديامً : طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م ..: أظمؼمين اسمـ ٟمٛمػم ىم٤مل

ويم٤مٟمقا حيدصمقٟمف ، ويٙمرم اعمِم٤ميخ، ويم٤من أسمق اًمّمٚم٧م رضماًل ُمقهًا يٓمٚم٥م هذه إطم٤مدي٨م

 .(3)هب٤م 

٤ٌّمس ، ُمـ جمٛمقع ُم٤م ؾم٘مٜم٤مهو: أومقل : سمف أؾم٤مٟمٞمد قمـ أيب ُمٕم٤موي٦مأرسمٕم٦م ومٚمٓمريؼ اسمـ قم

 يم٤مٔيت :

 أزمق ايمِمٙم٦م فمـ أيب َمٔم٣موي٥م ..: اإلؽمٛم٣مد إّول

، وأسمق اًمّمٚم٧م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، رضم٤مًمف صم٘م٤مت :وصححف وهق ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ أقماله

 ؿًمتقهّ : سمؾ اَتٛمقه سم٤مًمٙمذبهمػم واطمد رّد طمديثف  وىمد، وصم٘مف احل٤ميمؿ وحيٞمك اسمـ ُمٕملم

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ت : قمٌد اًمرمحـ اًمٞمامين .51، رىمؿ : ٤348مين :  اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ًمٚمِمقيم (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .4637، رىمؿ : 137:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت:قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . جمٛمع اًمٚمٖم٦م، دُمِمؼ، ت : حمٛمد اًم٘مّم٤مر .79:  1ؾم١مآت اسمـ حمرز ٓسمـ ُمٕملم  (3)
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سمٌ٘مٞم٦م اًمٓمرق وإؾم٤مٟمٞمد ضمٝمؾ هق  وأ، ُمٗمْمقحوهق قمٜم٤مد ، سمحدي٨م اًم٤ٌمبشمٗمّرده 

 :ُمٜمٝم٤م: ُمرضمقح

 .فمـ أيب َمٔم٣موي٥م ، حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمٖمٝمدي : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين

قمـ أيب ، ذاك اًمٗمٞمدي، ىمد روى هذا: وهق ُم٤م ضمزم سمف اإلُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕملم ىم٤مل

 .(1)قمـ إقمٛمش يمام رواه أسمق اًمّمٚم٧م، ُمٕم٤موي٦م

حيٞمك سمـ ، ذيمره اإلُم٤مم أسمق زيمري٤مُم٤م  ٦مطمدصمٜم٤م سمّمحّ : وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل

صمٜم٤م حمٛمد سمـ ، صمٜم٤م احلًلم سمـ ومٝمؿ، صمٜم٤م أسمق احلًلم حمٛمد سمـ أمحد سمـ ُتٞمؿ اًم٘مٜمٓمري، ُمٕملم

 ،....صمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، (ايمبٕمدادي ايمٔمالف) صمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٗمٞمدي، حيٞمك سمـ اًمييس

 .قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤مه أسمق اًمّمٚم٧م اَلروي، ىم٤مل احلًلم سمـ ومٝمؿ

صم٘م٦م ، احلًلم سمـ ومٝمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ  ًمٞمٕمٚمؿ اعمًتٗمٞمد َلذا اًمٕمٚمؿ أنّ : ىم٤مل احل٤ميمؿ 

  .(1)ُم٠مُمقن طم٤مومظ

 .رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن مجٞمٕم٤مً : أىمقل

 ازمـ ٞمٚمغم فمـ أيب َمٔم٣موي٥م .: اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م

طمدث سمف أسمق ُمٕم٤موي٦م : أظمؼمين اسمـ ٟمٛمػم ىم٤مل: ىم٤ملـ ُمٕملم شم٘مّدم أّن اإلُم٤مم حيٞمك سم

أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقّم »جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: قمـ إقمٛمش، قمـ  ىمديامً 

 .هـصمّؿ يمػ قمٜمف. اش زم٣مهب٣م

إُم٤مم ، هق اَلٛمداين، واسمـ ٟمٛمػم، اًمروقم٦مذم هم٤مي٦م صحٞمح ، د ٤مؾمٜمإومٝمذا أىمقل: 

وم٤مٟمدومع : ـ أيب ُمٕم٤موي٦م يم٤من ىمديامً قمؾمامع ُمـ ؾمٛمع أّن  ،سمٞم٤مناًمٜمص  وذم .طم٤مومظ صم٘م٦م إمج٤مقم٤مً 

  .سم٠مظمرةاًمٓمٕمـ سمتٖمػّم ُمـ روى قمٜمف 

                                                 

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .4637، رىمؿ : 137:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت:قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م .4638، رىمؿ : 137:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت:قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)
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 فمـ أيب َمٔم٣موي٥م َمقؽمك زمـ حمٚمد ايمثٗم٥م اإلؽمٛم٣مد ايمرازمع:  

طمدصمٜم٤م ىم٤مل: هـ( 343)أظمرج اإلُم٤مم أسمق احلًـ ، ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن اًمِم٤مُمل اًم٘مرر 

)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن طمدصمٜم٤م حمٗمقظ سمـ سمحر إٟمٓم٤ميمل  )حمٛمد سمـ قمقف سمـ ؾمٗمٞم٤من، صم٘م٦م طم٤مومظ(اسمـ قمقف 

، قمـ أيب )صم٘م٦م(، طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري اًمٙمقذم وىم٤مل ُمًت٘مٞمؿ احلدي٨م، ًمٞمٜمف اًمذهٌل(

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(، قمـ جم٤مهد )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(، قمـ إقمٛمش  )صم٘م٦م خ م( ُمٕم٤موي٦م

 .(1)شأٞم٣م َمديٛم٥م احل٘مٚم٥م ، وفمقم ، زم٣مهب٣م: »()أي قمـ اًمٜمٌل ريض ا؟هل قمٜمٝمام ُمرومققم٤م

 .ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ 

  

                                                 

 .، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، ًمٌٜم٤من 166:  طمدي٨م ظمٞمثٛم٦م )ت: قمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمػمي( (1)
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 !!.ديٛم٥م ايمٔمٙمؿدي٧م َمسمِمحٝمح وحتسكم أهؾ ايمسٛم٥م حل

واإلُم٤مم ٓمؼمي اًمو ٟم٤مهٞمؽ قمـ احل٤ميمؿ...ش أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ» : صحح إؾمٜم٤مد طمدي٨م

 .(1)٤مهمػممهَتذي٥م اسمـ طمجر ويمام ذم شم٤مريخ سمٖمداد واسمـ ُمٕملم 

ومٛمٜمٝمؿ : وهؿ قمغم ىمًٛملم، اًمٕمٚمامء ف همػم واطمد ُمـطمًٜم ،أىمقل: ومٜم٤مهٞمؽ قمـ هذا

 ًّ ٜمف ، ذاشمفف ًمٜمُمـ طم ًّ احل٤مومظ اسمـ ًمٜمٗمًف وذاشمف ف ومٛمّٛمـ طمًٜم: جٛمقع ـمرىمفعموُمٜمٝمؿ ُمـ طم

 . اًمٕمً٘مالين طمجر

ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان: هذا احلدي٨م ًمف ـمرق يمثػمة ذم  هـ(851)اسمـ طمجراحل٤مومظ وىم٤مل 

٤م أن يٙمقن ًمٚمحدي٨م أصؾ، ومال يٜمٌٖمل إـمالق اًم٘مقل قمٚمٞمف َلاعمًتدرك، أىمؾ أطمقا

 . (1)سم٤مًمقوع

٤ٌّمس (هـ961)وىم٤مل اًمًخ٤موي  ٤ٌّمس وأطمًٜمٝم٤م طمدي٨م: ذم طمدي٨م اسمـ قم سمؾ ، اسمـ قم

 . هـ. ا(3)هق طمًـ

 .قمغم إفمٝمريٕمٜمل طمًـ ًمذاشمف : أىمقل

ف طمًـ وىم٤مل احل٤مومظ أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمالئل: اًمّمقاب أٟمّ  : (هـ911)وىم٤مل اًمًٞمقـمل

  .(4) قمـ أن يٙمقن ُمقوققم٤مً  وٓ وٕمٞمػ، ومْمالً ، سم٤مقمت٤ٌمر ـمرىمف ٓ صحٞمح 

 يٕمٜمل أّٟمف طمًـ ًمٖمػمه .: أىمقل

رضمقع احل٤مرث إقمقر شمٕمٚمٞمؾ ذم – اَلروي اًم٘م٤مريوىم٤مل اإلُم٤مم احلٜمٗمل اعمالّ قمكم 

 »زه سم٘مقًمف ذم احلدي٨م أو ًمتٛمٞمّ ، إُّم٤م ًمٙمقٟمف اخلٚمٞمٗم٦م إذ ذاك: ُم٤م ٟمّّمف - ذم اًمٗمتٜم٦م إمم قمكم

                                                 

. دار 5718، رىمؿ : 49:  11. شم٤مريخ سمٖمداد ) ت : ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م(619، رىمؿ : 319:  6َتذي٥م اسمـ طمجر  (1)

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .

 .  اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اَلٜمد. 513، رىمؿ : 113:  1ًم٤ًمن اعمٞمزان  (1)

 . اًمري٤مض، ت : اًمديمتقر حمٛمد اًمّم٤ٌمغ .38، رىمؿ : 75اًمدرر اعمٜمتثرة )اًمًٞمقـمل( :  (3)

 ، اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ت: حمٛمد اخلِم٧م .189، رىمؿ : 169د احلًٜم٦م )اًمًخ٤موي( : اعم٘م٤مص (4)
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إّٓ أْن يريد ، وعمـ ىم٤مل: وٕمٞمػ، إّٟمف ُمقوقع: ظمالوم٤ًم عمـ ىم٤ملش أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقم زم٣مهب٣م

 . (1)ومراد ـمرىمف يمام ذيمره اسمـ طمجرأأّٟمف سم٤مقمت٤ٌمر 

، ٓ صحٞمح وٓ وٕمٞمػ، وهق طمًـ سم٤مقمت٤ٌمر ـمرىمف: (1631)وىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي 

 .(1)ووهؿ اسمـ اجلقزي ، ومْماًل قمـ يمقٟمف ُمقوققم٤مً 

وىم٤مل اًمزريمٌم: احلدي٨م يٜمتٝمل إمم درضم٦م احلًـ : ذم اًمٗمٞمضاعمٜم٤موي وىم٤مل 

 . قمـ يمقٟمف ُمقوققم٤مً  ومْمالً ،  وٓ يٙمقن وٕمٞمٗم٤مً ، اعمحت٩م سمف 

اًمت٤مريخ سم٤مًمٚمٗمظ اعمزسمقر ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ إقمٛمش ورواه اخلٓمٞم٥م ذم 

ىم٤مل: ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ: ؾم٠مًم٧م اسمـ ُمٕملم قمٜمف وم٘م٤مل: هق صحٞمح.  قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قم٤ٌمس صمؿّ 

إذ رواه همػم  :ف صحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ُمٕم٤موي٦م وًمٞمس سم٤ٌمـمؾىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ىمٚم٧م أراد أٟمّ 

اٟمتٝمك  .(3)ي٨م طمًـوأومتك سمحًٜمف اسمـ طمجر وشمٌٕمف اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل: هق طمد ،واطمد قمٜمف

 يمالم اعمٜم٤موي سمحروومف.

وىمد يمٜم٧م سمٕمد أن ٟم٘مؾ َتًلم اسمـ طمجر واًمٕمالئل:  هـ(975)وىم٤مل اعمت٘مل اَلٜمدي

إمم أن وىمٗم٧م قمغم شمّمحٞمح اسمـ ضمرير حلدي٨م  )أي اًم٘مقل سم٤محلًـ( أضمٞم٥م هبذا اجلقاب دهراً 

وضمزُم٧م وم٤مؾمتخرت ا؟هل ، حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  احل٤ميمؿ ُمع شمّمحٞمح، ذم َتذي٥م أصم٤مر  قمكمّ 

 .(4)سم٤مرشم٘م٤مء احلدي٨م ُمـ ُمرشم٦ٌم احلًـ إمم ُمرشم٦ٌم اًمّمح٦م

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .1138، رىمؿ : 1471:  4ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )ذح ُمرىم٤مة اعمّم٤مسمٞمح (  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمِم٤مومٕمل، اًمري٤مض. 377:  1اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم  (1)

.  اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، ُمٍم . شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر 1765، رىمؿ : 46:  3طمٙم٤مه اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير  (3)

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت.5681، رىمؿ: 315: 11قمقاد( 

 صٗمقة اًمً٘م٤م. . 36465، رىمؿ: 149: 13يمٜمز اًمٕمامل (4)
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 وَمٔمٛمك احل٘مٚم٥م !!ش  وفمقّم زم٣مهب٣م أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ» : همٗمف ضمدي٧م

أٞم٣م َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وفمقم زم٣مهب٣م همٚمـ أراد ايمٔمٙمؿ همٙمٝمٟمت »: ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي ؿم٤مرطم٤مً 

: وٓ سمّد ًمٚمٛمديٜم٦م ُمـ سم٤مب، اعمديٜم٦ُم اجل٤مُمٕم٦ُم عمٕم٤مين اًمدي٤مٟم٤مت يمّٚمٝم٤م، وم٢مّن اعمّمٓمٗمكش  ايمب٣مب

وُمـ أظمٓم٠مه أظمٓم٠م ، ومٛمـ أظمذ ـمري٘مف دظمؾ اعمديٜم٦م، وم٠مظمؼم أّن سم٤مهب٤م هق قمكّم يمرم ا؟هل وضمٝمف

واعمٕم٤مدي واعمح٤مًمػ..: ظمرج ، وىمد ؿمٝمد ًمف سم٤مٕقمٚمٛمٞم٦م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ، ـمريؼ اَلدى

أريد : وم٘م٤مل. ؾمؾ قمٚمٞم٤ًم هق أقمٚمؿ ُمٜمل: اًمٙمالسم٤مذي أّن رضماًل ؾم٠مل ُمٕم٤موي٦م قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل

وىمد يم٤من . وحيؽ يمره٧م رضماًل يم٤من رؾمقل ا؟هل يٕمزه سم٤مًمٕمٚمؿ قمزاً : ضمقاسمؽ!!. ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م

ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف : أيم٤مسمر اًمّمح٥م يٕمؽمومقن ًمف سمذًمؽ ويم٤من قمٛمر ي٠ًمًمف قماّم أؿمٙمؾ قمٚمٞمف

ىمؿ ٓ أىم٤مم ا؟هل : وم٘م٤مل: هٝمٜم٤م قمكم وم٤مؾم٠مًمف وم٘م٤مل: أريد أؾمٛمع ُمٜمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل

وصّح قمٜمف ُمـ ـمرق أّٟمف يم٤من يتٕمقذ ُمـ ىمقم ًمٞمس هق ، ًمديقانرضمٚمٞمؽ وحمك اؾمٛمف ُمـ ا

وأظمرج احل٤مومظ ، ومٞمٝمؿ طمتك أُمًٙمف قمٜمده ومل يقًمف ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٌٕمقث عمِم٤مورشمف ذم اعمِمٙمؾ

قمٌد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: ذيمر ًمٕمٓم٤مء أيم٤من أطمد ُمـ اًمّمح٥م أوم٘مف ُمـ قمكم ىم٤مل: ٓ 

٤مب ا؟هل ُمٜمحٍم إمم قمٚمؿ قمكم ىم٤مل احلرازم: ىمد قمٚمؿ إوًمقن وأظمرون أن ومٝمؿ يمت. وا؟هل

وُمـ ضمٝمؾ ذًمؽ وم٘مد وؾ قمـ اًم٤ٌمب اًمذي ُمـ ورائف يرومع ا؟هل قمٜمف اًم٘مٚمقب احلج٤مب 

  اهـ.(1)طمتك يتح٘مؼ اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ يتٖمػم سمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مء إمم هٝمٜم٤م يمالُمف

 ذم قمّمٛم٦مٟمّص فم٤مهر ، ومل يٕم٤مٟمد أو جيحػ، سمؾ قمٜمد همػمٟم٤م ممّـ أٟمّمػ، هذا اًمٜمّص قمٜمدٟم٤م: أىمقل

وُم٤م اؾمتؽم ُمـ ، وُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾم٤مًم٦م، طمٍم قمٚمقم اًمًامء، إذ يًتحٞمؾ قم٤مدًة وذقم٤مً : اًمٞمٕمًقب

 . ُمٕمّمقُم٤مً سمِمخص واطمد إّٓ إذا يم٤من ، شم٠مويؾ اًمٙمت٤مب

إذا يم٤من ُمديٜم٦م ، وم٢مّن اًمٜمٌل: واًمٙمذب يٕمرف ُمـ ٟمٗمس ُمتٜمف: وهذا رّد قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مئؾ

 .(1)ومًد أُمر اإلؾمالم ، إّٓ واطمد ومل يٌٚمغ قمٜمف اًمٕمٚمؿ، ومل يٙمـ َل٤م إّٓ سم٤مب واطمد، اًمٕمٚمؿ

                                                 

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، ُمٍم .1765، رىمؿ : 46:  3ومٞمض اًم٘مدير )اعمٜم٤موي(  (1)

 . رؿم٤مد ؾم٤ممل .515:  7)اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(  ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم (1)
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حمّٛمد  ؾمٞمد اعمخٚمقوم٤متيـ اإلؾمالم ضم٤مء سمف رضمؾ واطمد هق د: -ٟم٘مْم٤مً – ىمٚمٜم٤م

سمام –قمغم يمّؾ اًمنميٕم٦م ا؟هل شمٕم٤ممم ؿمخّم٤ًم سمٕمٞمٜمف إذ إئتامن . ؟!. واجلقاب هق اجلقاب

إّٓ ذم إدي٤من،  ي٘مؿ سمف وإّول مل، ٤م رء آظمرَلآطم٤مد إُّم٦م وشمٌٚمٞمغ ، رء -هل يمّؾ 

 .. ُمٕمّمقم واطمد، ُمٜمذ آدم طمتك يقم اعمٝمدي 

ًمٙمـ ذم اًمٗمرض اًمث٤مين ًمٞمس صمّٛم٦م ُم١مُّمـ ، صم٘م٦مُم١مُمـ سمف يمّؾ ٜمٝمض ٞموماًمٕم٤مم أُّم٤م اًمتٌٚمٞمغ 

، ويّص ًمف ٜم٤مئ٥م قمـ اًمٜمٌل وم٤مطمتٞم٩م ًم: ًمٕمدم قمّمٛم٦م اعمٌٚمٖملم إذا اظمتٚمٗمقا، ُمـ اًمْمالل

واعم١مُّمـ اًمٜمٌقي ، ومٞمف وشم٤مهقا قمٜمفومٞمام وّٚمقا دهيؿ وهي، ُم٤م اهتدوا إًمٞمفًمٕمٚمامء إُّم٦م، ٛميض يُ 

ومٌٝمذا . طمدي٨م أٟم٤م دار احلٙمٛم٦م...و، اًمٙم٤ًمء، اًمث٘مٚملم، ذم يمّؾ ذًمؽ هق طمدي٨م اًمٖمدير

 . وشمٚمجؿ أومقاه اًمزيغ، وشمرهمؿ أٟمقف اًمْمالل ٝمؾ،شمٙمن أقمٜم٤مق اجلدون ؾمقاه 
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 َمٔمٛمك احل٘مٚم٥م ؟!!!!

 ..:قمؼم اًم٘مرونأهؾ اًم٘مٌٚم٦م قمٚمامء يمثػم ُمـ يمٚمامت ٜم٤م ومٚم٘مد شمتٌٕم، احل٘مٚم٥م ُمٕمٜمكأُّم٤م 

، اخلٚمط واخلٌطء ُمـ يهمػم سمر، سم٤مإلمج٤مل ُمّم٤مب، ُمـ آوٓمراب همػم ؾم٤مملوضمّٚمٝم٤م 

 أن ي٘م٤مل: اًمت٤مم ذم طمّده٤مواًمّمحٞمح ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ قمدم آـمراد وآٟمٕمٙم٤مس

 . اً وإفمتٗم٣مد وفمٚمالً  ومقًٓ  ،َمٙم٘م٥م إص٣مزم٥م احلؼ :احل٘مٚم٥م

 ًم٘مقل: اًمٕمّمٛم٦مواحلٙمٛم٦م ذم أقمغم درضم٤مَت٤م شم٤ًموق  . ُمـ ًمف هذه اعمٚمٙم٦م: احلٙمٞمؿو

ْم٣َمِب  :داودشمٕم٤ممم ذم ا؟هل  ْ٘مَٚم٥َم َوهَمِْمَؾ اخْلِ   .(1)َوؾَمَدْدَٞم٣م َُمْٙمَ٘مُف َوآسَمْٝمٛم٣َمُه احْلِ

ومّمؾ اخلٓم٤مب ُمـ ذاشمٞم٤مت احلٙمٛم٦م ،  ٕنّ : وقمٓمػ ومّمؾ اخلٓم٤مب قمغم احلٙمٛم٦م

َي٣م ََيَْٝمك طُمِذ : وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم، يمام أّن اًمٜم٤مـم٘مّٞم٦م ُمـ ذاشمٞم٤مت اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م 

ْ٘مَؿ َصبِٝم٣ّمً  ٍة َوآسَمْٝمٛم٣َمُه احْلُ  .، وم٤مومٝمؿ. وم٤محلٙمؿ هٜم٤م هق ومّمؾ اخلٓم٤مب هٜم٤مك(1) ايْم٘مَِت٣مَب زمُِٗمقَّ

 احل٘مٚم٥م فمعم ومسٚمكم: يمدٞمّٝم٥م وىمسبّٝم٥م  

ًمدٟمّٞم٤ًم إيت٤مًء يٙمقن ومت٤مرة : إيت٤مء احلٙمٛم٦م ُمـ ىمٌؾ ا؟هل شمٕم٤ممم قمغم ٟمحقيـصمّؿ إّن 

ْ٘مَٚم٥َم َوهَمِْمَؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يمام ذم ، سم٠مهؾ اًمٕمّمٛم٦م ٤مً ظم٤مصاصٓمٗم٤مئّٞم٤ًم  َوآسَمْٝمٛم٣َمُه احْلِ

َْم٣مِب  وًم٘مد شمٜمٌّف اًمٜمقاص٥م إمم هذا ، إّن طمدي٨م اًم٤ٌمب ُمـ أدًّم٦م اًمٕمّمٛم٦م: ًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م اخْلِ

 ومٚمؿ يٗمٚمحقا . ،ومح٤موًمقا ضمحده

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ يمام ، قمٛمقُم٤ًم أو ظمّمقص٤مً ، شمٜم٤مل سم٤مًمٓم٤مقم٤مت، وشم٤مرة أظمرى يمًٌّٞم٤مً 

ٛم٣َم : آل قمٛمران ُٚمُٜمُؿ ايْم٘مَِت٣مَب َرزمَّ ٛمُْٜمْؿ َيتُْٙمق فَمَٙمٝمِْٜمْؿ آَي٣مسمَِؽ َوُئَمٙمِّ َوازْمَٔم٧ْم همِٝمِٜمْؿ َرؽُمقًٓ َمِّ

ٝمِٜمْؿ إِٞمََّؽ َأٞم٦َم ايمَٔمِزيُز احَل٘مِٝمؿُ  ْ٘مَٚم٥َم َوُيَزىمِّ  .(3) َواحْلِ

                                                 

 . 16ص :  (1)

 . 11:  ؾمقرة ُمريؿ  (1)

 .119ؾمقرة آل قمٛمران :  (3)
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، اؾمتح٤مًم٦م اًمٗمّمؾ احلٙمٛم٦مقمٜمد أهؾ سملم اًم٘مًٛملم، اًمٚمديّن واإليمت٤ًميب ٤م يٛمٞمّز ُمو

 -يمٚم٘مامن-ُم٤م يدريمف احلٙمٞمؿ  ومٙمّؾ  ،قم٤مدةً  ٤متواًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ذم اًمٚمدٟمٞمّ  قمت٘م٤مدسملم آ

 ي٘مقًمف ويٕمٛمؾ سمف. 

هق أُّم٤م اًمٙمًٌٞم٦ّم ومال: وم٘مد يدرك اًمٕمٌد طمٙمٛم٦ًم، ومٞمخ٤مًمٗمٝم٤م ىمقًٓ أو قمٛماًل ، وهذا 

 ..، ويمّؾ سمحًٌف..: ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقنطم٤مل أيمثر اخلٚمؼ

 -ُمثالً  يمٚم٘مامن–أّن احلٙمٞمؿ وشم٘مٞمٞمد اإلؾمتح٤مًم٦م ذم اًمٚمدٟمٞم٤مت سم٤مًمٕم٤مدّي٦م: ًمٚم٘مٓمع 

، وهق اًمقضمف ذم ىم٤مدر قمغم اعمٕمّمٞم٦ّم ، ًمٙمٜمّف ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م، وهٙمذا سم٘مّٞم٦م أهؾ اًمٕمّمٛم٦م

 شمٕمريػ احلٙمٛم٦م سم٤معمٚمٙم٦م..: وم٤مطمٗمظ.

     ومم٤ّم يِمٝمد حلدي٨م اًم٤ٌمب .. 
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 شفمٙمٚمٛمل رؽمقل اهلل ايمػ زم٣مب»: فمقم 

أمحد اإلُم٤مم احل٤مومظ، ) أسمق يٕمغمطمدصمٜم٤م : يمالمه٤م (354)واسمـ طم٤ٌّمن  (365)ىم٤مل اسمـ قمدي 

دون  ، ُمتٙمٚمؿ ومٞمفصدوق )اجلحدري، صم٘م٦م طمدصمٜم٤م يم٤مُمؾ سمـ ـمٚمح٦م ، ومقق اًمقصػ(سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك

طمدصمٜمل طمٞمل سمـ قمٌد ، (، م)صم٘م٦م طمًـ احلدي٨م، ُم٣م طم٤مًمف يمثػماً طمدصمٜم٤م اسمـ َلٞمٕم٦م، (سمٞم٤من

قمـ قمٌد ، اعمٕم٤مومري، صم٘م٦م م()قمٌد ا؟هل سمـ يزيد قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، )اعمٕم٤مومري، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف(ا؟هل

  .شادفمقا رم أطمل»: ىم٤مل ذم ُمروف، رؾمقل ا؟هل ا؟هل سمـ قمٛمرو أنّ 

 .وم٠مقمرض قمٜمف، ومدقمل ًمف أسمق سمٙمر

 .وم٠مقمرض قمٜمف، قمل ًمف قمثامنومدُ . شادفمقا رم أطمل»: اًمٜمٌل ىم٤مل صمؿّ 

 ُم٤م ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمف،  ظمرج ُمـ قمٜمدهومٚماّم ، وأيم٥م قمٚمٞمف، ومًؽمه سمثقسمف، دقمل ًمف قمكمّ  صمؿّ  

 !. ?اًمٜمٌّل ًمؽ

 .شىمؾ زم٣مب يٖمتح أيمػ زم٣مب، فمٙمٚمٛمل أيمػ زم٣مب»: قمكمّ  ىم٤مل

رّد هذا اًميب ُمـ طمدي٨م رؾمقل ًماًمٌٕمض  اظمؽمعإؾمٜم٤مده طمًـ: وًم٘مد ىمٚم٧م: 

 ..: ه٤مك ًمؽمى..ىمذا، وىمٟمّٞمف ىمذا ، أـمٛمّف ىمذا يمٔمّٙمف: فُمٚمّخّمأصالً ا؟هل، 

وم٢مّٟمف : سمـ َلٞمٕم٦مااًمٌالء ومٞمف ُمـ  ويمٔمّؾ ، هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر: اسمـ قمديىم٤مل ومٚم٘مد 

 .هـا.(1)ؿ ومٞمف إئٛم٦م وٟمًٌقه إمم اًمْمٕمػوىمد شمٙمٚمّ ، ؿمديد اإلومراط ذم اًمتِمٞمع

وَم٣م رأي٦م أضمدًا ومبٙمف رَم٣مه يمذا ىم٤مل اسمـ قمدي، اًمذهٌّل ذم رّده: اإلُم٤مم ًمٙمـ ىم٤مل 

 هـ..ا(1)زم٣ميمتُمٝمع

سمـ قمدي ذم احلدي٨م اعم٤ميض: قمٚمٛمٜمل أًمػ سم٤مب، ا٤م ىمقل أُمّ وذم ُمقوع آظمر ىم٤مل: 

ومام  .اهـ.ف ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمعاًمٌالء ومٞمف ُمـ اسمـ َلٞمٕم٦م، وم٢مٟمّ  همٙمٔمّؾ يٗمتح يمؾ سم٤مب أًمػ سم٤مب، 

                                                 

٤ٌّمن 561، رىمؿ : 389:  3اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء )اسمـ قمدي(  (1)  .538، رىمؿ : 14:  1. اعمجروطملم ٓسمـ طم

 . 4536، رىمؿ : 483:  1. ُمٞمزان آقمتدال 115:  11. شم٤مريخ اإلؾمالم 133:  7ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (1)
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ؾمٛمٕمٜم٤م هبذا قمـ اسمـ َلٞمٕم٦م، سمؾ وٓ قمٚمٛم٧م أٟمف همػم ُمٗمرط ذم اًمتِمٞمع، وٓ اًمرضمؾ ُمتٝمؿ 

سمٕمض اًمراومْم٦م أدظمٚمف  يمٔمّؾ ف اًمّمدق، ف ؿمٞمخ حمٚمّ أدظمؾ قمغم يم٤مُمؾ، وم٢مٟمّ  فيمٔمٙمّ سم٤مًمقوع، سمؾ 

 . (1)ذم يمت٤مسمف، ومل يتٗمٓمـ هق وم٤م؟هل أقمٚمؿ

شمٕم٤مـمك  سمٕمٚمؿ، ؾمقى أّٟمف ىمٚم٧م: مل يًع اًمذهٌل اًمٓمٕمـ ذم إؾمٜم٤مد هذا احلدي٨م اجلّٞمد 

 فىمٟمٞمّ ، هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر: ذم اًمًػموم٘م٤مل ذم إٟمٙم٤مر اعمتـ، اعمْمحؽ ذاك إصؾ 

  .اهـ.(1)ُمقوقع

أّن اًمؽمُمذي يِمٝمد ًمذًمؽ  :سمؾ صحٞمح، سمح٥ًم اًمّمٜم٤مقم٦م طمًـإؾمٜم٤مده اًمزسمدة: 

، هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م: ىم٤مل ُمّرةومٚم٘مد : سم٤محلًـطمٙمؿ قمغم سمٕمض ُمٜمٗمردات اسمـ َلٞمٕم٦م 

٤ٌّمن وهمػم واطمد صححقا ُم٤م . (3)ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ طمدي٨م اسمـ َلٞمٕم٦م  يمام أّن اإلُم٤مم اسمـ طم

ٜمقا طمديثف يم٤مَلٞمثٛمل وإًم٤ٌمين وهمػممه٤م، ُمٜمٗمرداً  يًٜمده اسمـ َلٞمٕم٦م ًّ ، ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء طم

وهذا ، أقمالهدي٨م احلعمجّرد روايتف ، أّٟمف ؿمٞمٕملاسمـ قمدّي  فاَّتٛماسمـ َلٞمٕم٦م واعمّمٞم٦ٌم أّن 

ـّ واَلقىيمثػمة أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٙمقن٤م : يٕمٚمـ قمـ ظمقاء قمٚمقم اًمٜم٘مد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم  ُمٌٜمّٞم٦م قمغم اًمٔم

 ٓ قمغم اًمٞم٘ملم واًمؼمه٤من . (=يمٔمّؾ  وىمٟمنّ )

وىمد  .اسمـ َلٞمٕم٦م ، وم٤مرضمع إًمٞمف ذمإًم٤ٌمين قمـ يمثػم ُمـ اًم٘مقل اإلُم٤مم أهمٜم٤مٟم٤م وًم٘مد 

 .شمقسمع اسمـ َلٞمٕم٦م.

  

                                                 

 اًمرؾم٤مًم٦م . .16: 8)إرٟم١موط( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م . .14: 8)إرٟم١موط( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (1)

 . 46، رىمؿ : 95:  1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمّقاد(  (3)
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 هلٝمٔم٥م فمٛمد اإلَم٣مم إيمب٣مين ازمـ

 :اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم 

أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمْمٕمٗم٤مء، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ: يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب  

 يٕمغم...، ومذيمره. 

وىم٤مل اسمـ قمدي: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر، وًمٕمؾ اًمٌالء ومٞمف ُمـ اسمـ َلٞمٕم٦م: وم٢مّٟمف ؿمديد 

 اإلومراط ذم اًمتِمٞمع، وىمد شمٙمّٚمؿ ومٞمف إئٛم٦م، وٟمًٌقه إمم اًمْمٕمػ. 

وشمٕم٘مٌف اًمذهٌل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم سم٘مقًمف: يمذا ىم٤مل اسمـ قمدي، وُم٤م رأي٧م أطمدًا ىمٌٚمف 

ؿ: ٓ سم٠مس سمف. وىم٤مل أمحد: ُم٤م رُم٤مه سم٤مًمتِمٞمع. ويم٤مُمؾ اجلحدري وإْن يم٤من ىمد ىم٤مل أسمق طم٤مشم

قمٚمٛم٧م أطمدًا يدومٕمف سمحج٦م. وم٘مد ىم٤مل ومٞمف أسمق داود: رُمٞم٧م سمٙمتٌف. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ًمٞمس 

 سمٌمء. ومٚمٕمّؾ اًمٌالء ُمـ يم٤مُمؾ وا؟هل أقمٚمؿ .

ىمٚم٧م )=إًم٤ٌمين(: اًمذي يٌدو زم وا؟هل أقمٚمؿ أّن اًمرضمؾ يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ، 

ح همػم ُمٗمن: ومال ي٘مٌؾ ذم هذه احل٤مل، وإمم هذا ُم٤مل ُمـ اعمَقصمَِّ٘ملم، وىمقل أيب داود ضمر

احل٤مومظ: ومتٌٜمك ذم اًمت٘مري٥م ىمقل أيب طم٤مشمؿ اعمذيمقر، ومٝمق صدوق وؾمط إْن ؿم٤مء ا؟هل شمٕم٤ممم، 

وىمد صحح ًمف اسمـ طم٤ٌمن قمدة أطم٤مدي٨م، وقمٚمٞمف: ومتٕمّمٞم٥م اًمٌالء سم٤مسمـ َلٞمٕم٦م يمام ومٕمؾ اسمـ 

ـْ ذًمؽ ٓ يًتٚمزم ٟمًٌتف إمم اًمتِمٞمع: سمٚمف  اإلومراط ومٞمف، ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ قمدي أومم: وًمٙم

 ُمـ سمٕمٞمد: ٕٟمف جمرد راٍو، يمام هق فم٤مهر ٓخيٗمك إن ؿم٤مء ا؟هل شمٕم٤ممم .

ُمـ طمدي٨م قمكّم ٟمٗمًف، ُمـ رواي٦م اًمقاىمدي،  -ـمرومف إول ُمٜمف-وىمد روي احلدي٨م 

 . (1)اهـ يمالم إًم٤ٌمين سمحروومف.وىمد ُم٣م َترجيف واًمٙمالم قمٚمٞمف

أو يمام ومٕمؾ اسمـ قمدي ، ًمٞمس َترّص٤ًم ٓ جي٤مٟم٥م اإلٟمّم٤مف  -ذم اجلٛمٚم٦م–ىمٚم٧م : يمالُمف 

 ، ٟمٕمقذ سم٤م؟هل ُمـ اخلذٓن.ضمزاف 

 

                                                 

 .. اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض6617، رىمؿ : 364:  14)إًم٤ٌمين( اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (1)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين: اظمقلم ايمٝمٔمسقب 

يقٟمس سمـ )ق اًمٜمقنسم: أظمؼمٟم٤م أهـ(797)اًمِمٞمخ٦م ُمريؿ احلٜمٌٚمّٞم٦م ؾم٧ّم اًم٘مْم٤مة ىم٤مًم٧م 

ؾمامقم٤ًم قمـ احل٤مومظ  (اعمٍمّي٦مؿمٞمخ ص٤مًمح ُمًٜمد اًمدي٤مر )أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ اعم٘مػّم  (إسمراهٞمؿ اًمدسمقد، صم٘م٦م

، أٟم٤م احل٤مومٔم٤من أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ا؟هل سمـ )اًمًالُمل صم٘م٦م(أيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ٟم٤مس 

٤ٌّمل  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م قمٔمٞمؿ وأسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ ٟمٍم احلٛمٞمدي )ُمت٘مـ صم٘م٦م طم٤مومظ(ؾمٕمٞمد اخل

هـ ذم 481ذهٌل ، وىمٌٚمف اًمٜمٕمامينشمرضمؿ ًمف اًم)ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق حمٛمد اًمٗمْمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب يمرام  اًم٘مدر(

، أٟم٤م أسمق أمحد قمٌٞمد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ أمحد (صم٘مت٤منإُم٤مُم٤من وومٞم٤مت اعمٍميلم، يمالمه٤م دون ـمٕمـ، روى قمٜمف 

، ٟم٤م أمحد سمـ )طم٤مومظ صم٘م٦م إُم٤مم اَتٛمف اًمٌٕمض، ُم٣م طم٤مًمف(اسمـ قم٘مدةصمٜم٤م  (صم٘م٦م ُمِمٝمقر ُم٠مُمقن)اًمٗمريض 

)صم٘م٦م ، إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤مُمر اًمٌجكمصدوق()أسمق اًمِمٛم٘مٛمؼ، ٓ سم٠مس سمف، احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ 

رضمح قمٜمدي أٟمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ إؾمقد ) ، طمدصمٜمل قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد(، مل يٓمٕمـصدوق

، قمـ زيد صم٘م٦م شمٙمٚمؿ ومٞمف ، ُم٣م احلدي٨م قمٜمف(هـ 145)قمـ إضمٚم٩م سمـ طمّجٞم٦م اعمح٤مريب، ُم٘مٌقل، ومٚمٞمٜمٔمر(

)ؾمٞمد اًمِمٝمداء صٚمقات ، قمـ ضمده قات ا؟هل قمٚمٞمف()اًمًج٤مد صٚم، قمـ أسمٞمف (قمٚمٞمف اًمًالم )اًمِمٝمٞمدسمـ قمكم 

. وٕمٞمػ شفمٙمٚمٛمل ايمٛمبل أيمػ زم٣مب، ىمؾ زم٣مب يٖمتح أيمػ زم٣مب» ىم٤مل ، قمـ قمكمّ ا؟هل قمٚمٞمف(

 .(1) اإلؾمٜم٤مد.اهـ.

ٟم٤م ذم اسمـ إؾمقد جلزُمٜم٤م وًمقٓ شمرددإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ حيتٛمؾ،  ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م،: ٧مىمٚم

 ..أيْم٤ًم ، وىمد شمقسمع ومٚمٞمٜمٔمر سم٤محلًـ،

أظمؼمين احلًلم سمـ ؿمػمويف سمـ مح٤مد سمـ ىم٤مل:  هـ(371)اإلؾمامقمٞمكمظمرج اإلُم٤مم أ

)اَتٛمقه سم٤مًمٖمٚمق سمٛمجرد هذا احلدي٨م ٓ  ر يٖمٚمقيمِ سمحر اًمٗم٤مرد أسمق قمٌد ا؟هل سم٤مًمٙمقوم٦م، ويم٤من ومٞمام ذُ 

، )ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان قمٞم٤مض سمدل قم٤ٌمس( ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد سمـ قم٤ٌمسهمػم، وهذه ُمّم٤مدرة(

)سمـ دراج ، وصم٘مف اسمـ ٟمٛمػم ، وىم٤مل أسمق زرقم٦م  ، قمـ ٟمقحمل أىمػ قمغم طم٤مًمف(سمـ قم٤مُمر اًمٌجكم ) أظمؼمٟم٤م قم٤مصؿ

، قمـ زيد سمـ قمكم، )صم٘م٦م ًمٞمٜمف اًمٌٕمض، صحح ًمف اًمؽمُمذي( ، قمـ إضمٚمح: ٓ سم٠مس سمف، ووٕمٗمف اًم٤ٌمىمقن(

٤مس، ُم٤م هذه اعم٘م٤مًم٦م ٤م اًمٜمّ ظمٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ي٤م أهّي   قمٚمٞم٤مً  قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، أنّ 

                                                 

 ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م. .11، رىمؿ: 48-47ُمٕمجؿ اًمِمٞمخ٦م ُمريؿ )ت: حمٛمد قمثامن(:  (1)
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وا؟هل ًمٞم٘متٚمـ ـمٚمح٦م واًمزسمػم، وًمتٗمتحـ اًمٌٍمة، وًمت٠مشمٞمٜمٙمؿ  !.قمٜمٙمؿ؟اًمًٞمئ٦م اًمتل شمٌٚمٖمٜمل 

ُم٤مدة ُمـ اًمٙمقوم٦م ؾمت٦م آٓف ومخًامئ٦م وؾمتقن، أو مخ٦ًم آٓف وؾمتامئ٦م ومخًقن. ىم٤مل اسمـ 

 !.قم٤ٌمس: وم٘مٚم٧م: واحلرب ظمدقم٦م، ىم٤مل: ومخرضم٧م وم٠مىمٌٚم٧م أؾم٠مل اًمٜم٤مس: يمؿ أٟمتؿ؟

ف قمٚمٛمف أًمػ يمٚمٛم٦م، يمؾ يمٚمٛم٦م شمٗمتح وم٘م٤مًمقا يمام ىم٤مل، وم٘مٚم٧م: هذا سمام أه إًمٞمف رؾمقل ا؟هل، إٟمّ 

 .(1)أًمػ يمٚمٛم٦م

 ىمٚم٧م: هذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ومٞمف ُمـ مل أقمرومٝمؿ.

فمٙمٚمٛمل رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أيمػ »ىم٤مل قمكم قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل اًمرازي: 

وم٢مذا يم٤من طم٤مل اًمقزم هٙمذا، ومٙمٞمػ ش زم٣مب َمـ ايمٔمٙمؿ واؽمتٛمبْم٦م َمـ ىمؾ زم٣مب أيمػ زم٣مب

 .(1)وؾمٚمؿطم٤مل اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف 

 

 

 

                                                 

 ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م. .154، رىمؿ: 613: 1ؿمٞمقخ اإلؾمامقمٞمكم)زي٤مد ُمٜمّمقر( (1)

 سمػموت .. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، 166: 8شمٗمًػم اًمرازي  (1)
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 شإذا ؽم٘م٦م ازمتدي٦م»: فمقم ضمدي٧م 

 همغموز .ؽمٔمٝمد زمـ ، أزمق ايمبخؼمي: ايمْمريؼ إول

: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل: ىم٤مل، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك: (هـ363)اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم ىم٤مل 

ىمٛم٦م إذا ؽمٟميم٦م »: ىم٤مل قمـ قمكمّ ، قمـ أيب اًمٌخؽمي، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، طمدصمٜم٤م إقمٛمش

 .(1)شأفمْمٝم٦م وإذا ؽم٘م٦م أزمتدي٦م

 . رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ : ىم٤ملوهمػمه  (436)أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ىمد أظمرضمف و

. (1)قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة ُمثٚمف ، طمدصمٜم٤م ُمًٕمر، طمدصمٜم٤م ظمالد، طمدصمٜم٤م سمنم سمـ ُمقؾمك، احلًـ

 . ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 ايمرضير .زاذان : ايمْمريؼ ايمث٣مين

قمـ ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م طمج٤مج، أظمؼمٟم٤م يقؾمػ سمـ ؾمٕمٞمد: ىم٤مل (هـ363)أظمرج اًمٜم٤ًمئل 

ىم٤مل : قمـ زاذان ىم٤مٓ، أيب إؾمقد ورضمؾ آظمر قمـ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق طمرب، اسمـ ضمري٩م

 .(3)ش ىمٛم٦م واهلل إذا ؽمٟميم٦م أفمْمٝم٦م وإذا ؽم٘م٦م ازمتدي٦م»: قمكم

زاذان صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ..: ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم إّٓ : أىمقل

سم٤مًمتحدي٨م واًمًامع ومال قمٌد اعمٚمؽ سمـ ضمري٩م ىمد ّسح و .وم٘مد اٟمٗمرد سم٤مٓطمتج٤مج سمف ُمًٚمؿ

 .ُمٜمفيرد أّٟمف مل يًٛمع 

 فمبد اهلل احلبقم .: ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕمال، اًمٙمقي٧م، ت : أمحد اًمٌٚمقر .116، رىمؿ : 133ظمّم٤مئس اًمٜم٤ًمئل :   (1)

 . 383:  4طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )أسمقٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين(   (1)

 . ت : اًمٌٚمقر .111، رىمؿ : 133ظمّم٤مئس اًمٜم٤ًمئل :   (3)



 

طمدصمٜم٤م : طمدصمٜم٤م ظمالد سمـ أؾمٚمؿ اًمٌٖمدادي ىم٤مل: ىم٤مل( هـ179)أظمرج اإلُم٤مم اًمؽمُمذي 

ىم٤مل: ىم٤مل ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمرو سمـ هٜمد احلٌكم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمقف، اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ

  .شوإذا ؽم٘م٦م ازمتدأين، ىمٛم٦م إذا ؽمٟميم٦م رؽمقل اهلل أفمْم٣مين»: قمكمّ 

 . هـا .(1) هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف٤مل اًمؽمُمذي: ىم

طمدصمٜم٤م ، أظمؼمين أسمق احلًـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ه٤مينء اًمٕمدل: وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل

هذا طمدي٨م : صمّؿ ىم٤مل. طمدصمٜم٤م قمقف سمف ُمثٚمف، طمدصمٜم٤م هقذة سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ

 . (1)ومل خيرضم٤مه وواوم٘مف اًمذهٌل، صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم همػم قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمرو سمـ هٜمد وىمد وصّمؼ: أىمقل

، امف قمغم ذـمٝمدقمقى احل٤ميمؿ واًمذهٌل أٟمّ َتري٩م و .ًمٙمـ مل حيت٩م سمف اًمٌخ٤مري أو ُمًٚمؿ

أصؾ اًمنمط: وًمٞمس هق همػم اًمٕمداًم٦م وصمٌقت اعمٕم٤مسة أو اًمٚم٘مٞم٤م، وزاد إمم ُمرّده 

 .اًمٌخ٤مري: اًمًامع. وهق ُمتح٘مؼ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، وم٤مًم٘مقل: سم٠منام ومه٤م ًمٞمس سمجّٞمد

 هبغمة ايمُمٝمب٣مين .: ايمْمريؼ ايمرازمع

ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل قمٜمف ، قمـ هٌػمة، قمـ أيب إؾمح٤مق، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٞمس

قمـ  )أي قمكّم(وؾمئؾ  . هبؿؼِم ظْم ل قمـ أؾمامء اعمٜم٤موم٘ملم وم٠مُ ٠مَ وم٘م٤مل: ؾَم ، وؾمئؾ قمـ طمذيٗم٦م

 .(3)ش إي٣مي فمرهم٦م ىمٛم٦م إذا ؽمٟميم٦م أصمب٦م وإذا ؽم٘م٦م ازمتدي٦م»وم٘م٤مل: ، ٟمٗمًف

سمـ  وىم٤مل أمحد، هٌػمة وصم٘مف اًمٕمجكم وهمػمه .رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إؾمٜم٤مده طمًـىمٚم٧م: 

هق أطم٥م : وُمرة، هق أطمًـ اؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ همػمه، رضمؾ ص٤مًمح ٓ سم٠مس سمحديثف: طمٜمٌؾ 

 . إًمٞمٜم٤م ُمـ طم٤مرصم٦م إقمقر

 وىم٤مل اسمـ ُمٕملم جمٝمقل .. اعمخت٤مريم٤من جيٝمز قمغم اجلرطمك ُمع : وىم٤مل اًمٌخ٤مري

                                                 

 ُمٍم . . ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل3711، رىمؿ : 637:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (1)

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.4636، رىمؿ : 135:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . دار هجر، ُمٍم، ت : حمٛمد اًمؽميمل .176، رىمؿ : 149:  1ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز   (3)
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 فمٚمر زمـ فمقم : ايمْمريؼ اخل٣مَمس

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ : أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف واًمٌالذري يمالمه٤م ىم٤مل

ف ىمٞمؾ أٟمّ ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، أيب ومديؽ اعمدين

 ؟!. ًمٕمكم: ُم٤م ًمؽ أيمثر أصح٤مب رؾمقل ا؟هل طمديث٤مً 

 .(1)شوإذا ؽم٘م٦م ازمتدأين، إيّن ىمٛم٦م إذا ؽمٟميمتف أٞمبٟمين»وم٘م٤مل: 

سمؾ سمتقؾمط أسمٞمف  وحمٛمد ٓ يروي قمـ ضمّده قمكم ، إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ: أىمقل

 ٙمالم ومٞمٝم٤م .يٜمٌٖمل اًموهل صم٤مسمت٦م ٓ ، قمٜمف قمٚمٞمف اًمًالم

                                                 

٤ٌّمس(   (1)  . 99:  1. دار ص٤مدر، سمػموت. أٟم٤ًمب إذاف 338:  1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت : إطم٤ًمن قم
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 شىمٛم٦م واهلل إذا ؽمٟميم٦م أفمْمٝم٦م، وإذا ؽم٘م٦م ازمتدي٦م» :همٗمف ضمدي٧م

 أنّ ، أمجٕملم ٚمؿ يرد ذم أطمد ُمـ اخلٚمؼوم: اًمٕم٤معملمذم هبذا   قمكمّ اعمقمم شمٗمّرد ًم٘مد 

قمٔمٞمٛملم ذم ضمٚمٞمٚملم أُمريـ جمٛمقع يدّل قمغم وهق : ؾمقاه سمزق اًمٕمٚمؿأطمدًا اظمتّص اًمٜمٌل 

 سح اًمٕم٘مٞمدة ..

ُم٤م ًمٞمس قمٜمد سم٘مٞم٦ّم ، )اضمت٤ٌمه(آضمت٤ٌمئل ُمـ اًمٕمٚمؿ  قمكمأُمػم اعم١مُمٜملم قمٜمد : إّول

 .أمجٕملمـمّرًا اخلٚمؼ 

ٓ يٗمٕمؾ قمـ ظمقاء  اًمٜمٌل  ٕنّ : ُمـ ا؟هل وأُمر ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف أّن هذا وطملشم٣مٞمٝم٣ًم: 

أو: ش َم٣م أٞم٣م اٞمتجٝمتف ويم٘مـ اهلل اٞمتج٣مه: »صحٞمح٤مً  : وًم٘مد ُم٣موهقاء وٓ يٜمٓمؼ قمـ هقى

  وٟمحق ذًمؽ.ش َم٣م أٞم٣م أدطمٙمتف وأطمرصمت٘مؿ ،ويم٘مـ اهلل أدطمٙمف وأطمرصم٘مؿ»و: ش ٟم٤مضم٤مه»

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضم٤مسم٤من  (366)اًمٓمؼماين فأظمرضمُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ويمذا ُم٤م يم٤من 

، ىم٤مٓ: صمٜم٤م قمٌد اًمرزاق  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(اجلٜمدي٤ًمسمقري، واحلًـ سمـ قمكم اعمٕمٛمري 

)قمٌد ا؟هل ، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، قمـ ُمٕمٛمر )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(

، قمـ احلؼم اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل:  خ م(  إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦مقمـ جم٤مهد ) اًمث٘مٗمل، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(

عم٤م زوج اًمٜمٌل وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞم٤ًم ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ي٤م رؾمقل ا؟هل، زوضمتٜمل ُمـ رضمؾ وم٘مػم ًمٞمس ًمف 

أَم٣م سمرضكم ي٣م هم٣مؿمٚم٥م أّن اهلل فمز وصمؾ اطمت٣مر َمـ أهؾ إرض »رء، وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)شرصمٙمكم9 أضمدمه٣م أزمقك، وأطمر زوصمؽ

 دون يمالم، واجلٜمدي٤ًمسمقري ؾمٞمؼ قمغم ذط اًمِمٞمخلم إؽمٛم٣مده صحٝمحأىمقل: 

 وهمػم ذًمؽ مم٤م ُم٣م وي٠ميت .. .وم٘مط ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م

 قمدا ُم٤م ُم٣م .. -ذم إظم٤ٌمر اجلّٞمدة اإلؾمٜم٤مد-أقماله  يدّل قمغم جمٛمقع إُمريـصمّؿ 

 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .11153، رىمؿ : 93:  11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  (1)
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 شإّن اهلل أَمرين أن أفمّٙمٚمؽ»: زمريدةضمدي٧م 

 :  َمرؽمؾ وهٝم٤م زمـ ايمقردّٕولايمْمريؼ ا

)اسمـ أٟم٤م أمحد سمـ احلًـ  )صم٘م٦م طم٤مومظ( إٟمامـملىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: أظمؼمٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مت 

 ىم٤مٓ أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمنمان )اسمـ اًم٤ٌمىمالين، صم٘م٦م طم٤مومظ(وأمحد سمـ احلًـ ظمذاداد، صم٘م٦م طم٤مومظ(

ٟم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب )حمدث صم٘م٦م طمّج٦م( أٟم٤م أسمق قمكم سمـ اًمّمقاف  )إُمقي، ُمًٜمد اًمٕمراق صم٘م٦م(

)أطمد اًمٕمٚمامء، وصم٘مف اًمؼمىم٤مين واسمـ ُمٕملم وهمػممه٤م، ًمٞمٜمف أهؾ سمٚمدشمف( ٟم٤م حمٛمد سمـ يزيد  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م( ؿمٞم٦ٌم

قمـ وهٞم٥م  )اًمْمٌل صم٘م٦م خ م(ٟم٤م قمامرة سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع )صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع( ٟم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ

 :ىم٤مل )اسمـ اًمقرد، صم٘م٦م م (اعمٙمل

إّن اهلل أَمرين أن أدٞمٝمؽ وٓ أومِمٝمؽ، وأن أفمٙمٚمؽ وٓ »يمٔمقم: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل   

 .(1)شأن سمٔمل قمّ فمفمٙمٝمؽ  أن أفمٙمٚمؽ وضمّؼ  أصمٖمقك، همحؼ فمقمّ 

ُمت٤مسمٕم٦م : أي ذم يِمٝمد ًمف  صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ ًمذاشمف .طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

 ..اًمٓمرق اًمتل شمّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٤مت

 زمريدة  ين:ايمْمريؼ ايمث٣م

، ىم٤مل: صمٜمل سمنم سمـ )اًمٕمً٘مالين صم٘م٦م(: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ظمٚمػ هـ(316)ىم٤مل اًمٓمؼمي

ُمِمٝمقر ضمدًا، وصم٘مف اسمـ ، سمـ قمٛمر إؾمدي)، ىم٤مل: صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ اًمزسمػم )صدوق، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن(آدم 

، ىم٤مل: (طم٤ٌمن . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ًملم احلدي٨م، واًمد اإلُم٤مم اًمٙمٌػماًمزسمػمي وىمد روى قمٜمف، يمام روى قمٜمف اًمٙمقومٞمقن

 .ُمثٚمف ّمح٤ميب(اًم)، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م سمريدة (ومٚمٞمٜمٔمر (1)وصم٘مف اَلٞمثٛمل)صمٜمل قمٌد ا؟هل سمـ رؾمتؿ

 .(3) وسمٔمٝمٜم٣م أذن وافمٝم٥مومٜمزًم٧م وزاد : 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.376: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (1)

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة . .18411، رىمؿ: 355: 16جمٛمع اًمزوائد   (1)

. اًمرؾم٤مًم٦م. وأظمرضمف سمٕمٞمٜمف اسمـ قم٤ًميمر ُمرومققم٤ًم سمف قمـ سمريدة 579: 13شمٗمًػم اًمٓمؼمي)أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (3)

 قمـ اًمٜمٌل، ًمٙمـ ومٞمف ص٤مًمح سمـ هٞمثؿ سمدل اسمـ رؾمتؿ. 
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اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول سمٕمٞمٜمف ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم، ؾمقى ص٤مًمح سمـ اإلُم٤مم وأظمرضمف 

.، واًمّمحٞمح ُمٞمثؿ ٓ هٞمثؿ ، شمرضمؿ ًمف اسمـ ٟم٤مس .(1) ؿتسمدل : قمٌد ا؟هل سمـ رؾمهٞمثؿ 

 .(1)اًمدُمِم٘مل ذم شمقوٞمح اعمِمتٌف

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ظمٚمػ، ىم٤مل: صمٜم٤م احلًـ سمـ مح٤مد صم٤مًمث٤ًم ىم٤مل:اًمٓمؼمي  يمام ىمد أظمرضمف

، قمـ )يٙمت٥م طمديثف(إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ أسمق حيٞمك اًمتٞمٛمل  ، ىم٤مل: صمٜم٤م)اًمْمٌل صم٘م٦م صدوق(

، )ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث(، قمـ أيب داود ؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ(ضم)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرومْمٞمؾ سمـ قمٌد ا؟هل 

 .(3)قمـ سمريدة إؾمٚمٛمل ُمثٚمف

ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث،  :أسمق داود هق. ومتدسّمر: ومٚمٕمّؾ ذم إُمر شمٚمّٕم٤ٌمً ري٦ٌم: صمّٛم٦م أىمقل: 

ـ يروي قمـ اًمث٘م٤مت ذيمره ذم اعمجروطملم ىم٤مل:يم٤من ممّ يمام ىمد اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت.  هذيمر

 قمغم ضمٝم٦م آقمت٤ٌمر. إؿمٞم٤مء اعمقوققم٤مت شمقمه٤م ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف وٓ اًمرواي٦م قمٜمف آّ 

 اًم٤ٌمىمقن.وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م، ووّٕمٗمف 

صحٞمح: وم٢مّٟمف يِمٝمد ًمف ُمـ  -سمٛمجٛمقع ـمرىمف، ُمع أشمٞم٦م –واًمزسمدة: وم٤محلدي٨م 

 اعمرومقع ..

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: فمبد اهلل زمـ صمٔمٖمر 

)اًمٙمرُم٤مين، اًم٘م٤ميض اًمٗم٘مٞمف، وصم٘مف اسمـ طمدصمٜم٤م ٟمجٞمح سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذمأظمرج اًمٌزار ىم٤مل: 

)اًمتٞمٛمل، صدوق وّٕمػ، سمـ سد، ىم٤مل: ٟم٤م ضار (، روى قمٜمف ـمقائػ ُمـ اًمث٘م٤متطم٤ٌمن وىم٤مل: يٖمرب

، ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب )صم٘م٦م خ م(، ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ومديؽُم٣م طم٤مًمف(

                                                 

 . دار آصالح، اًمدُم٤مم.  444أؾم٤ٌمب اًمٜمزول)ت: قمّم٤مم احلٛمٞمدان(:   (1)

ص٤مًمح سمـ ُمٞمثؿ .ت: اًمٕمرىمًقد( : 311: 8هـ )ذم شمقوٞمح اعمِمتٌف841اًمدُمِم٘مل ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ٟم٤مس   (1)

 .وص٣ميمح هذا روى فمـ زمريدة إؽمٙمٚمل، ..سم٤مًمٙمقوم٦م

 ( : ص٤مًمح سمـ ُمٞمثؿ اًمٙمٜم٤مين : ُمـ ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م.1471: 3وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل )ذم اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ

وهؿ مج٤مقم٦م ُمـ وًمد ص٤مًمح سمـ ُمٞمثؿ ( : اعمٞمثٛمل ...، 4613، رىمؿ: 518: 11وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين )ذم إٟم٤ًمب 

 اًمٙمقذم ورهٓمف.

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 579: 13شمٗمًػم اًمٓمؼمي)أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (3)
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)صم٘م٦م، وهق ومقق  ، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر(، يٙمت٥م طمديثف)صدوق وٕمٗمف حمتٛمؾُمٚمٞمٙم٦م

ىم٤مل ا؟هل رؾمقل  ، أنّ  قمٚمٞمف()اسمـ اًمٓمٞم٤مر ذي اجلٜم٤مطملم صٚمقات ا؟هل، قمـ أسمٞمفاًمقصم٤مىم٦م روقان ا؟هل قمٚمٞمف(

وهذا احلدي٨م ٓ ٟمٕمٚمٛمف يروى قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر  وىم٤مل:ُمٜمف  ٤مً وؾم٤مق ُمثٚمف أو ىمريٌ ًمٕمكمّ 

 .(1)هبذا اإلؾمٜم٤مد إّٓ 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمتٝمؿ. وُمٕمٜمك 

 حيت٩ّم سمف إذا شمقسمع سمٛمثٚمف ٓ أىمؾ، وًم٘مد شمقسمع .. ممّـ وٕمٗمف حمتٛمؾ: أّٟمف 

 ايمْمريؼ ايمرازمع: ايمِمح٣ميب أزمق راهمع     

، )اًمرواضمٜمل، صم٘م٦م وٕمػ ُم٣م طم٤مًمف خ(طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقبىم٤مل: اًمٌزار يمام ىمد أظمرج 

)ٓ  قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع )صم٘م٦م، م، ُم٣م طم٤مًمف(ىم٤مل: ٟم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد 

، قمـ ضم٤مسمر، )إٟمّم٤مري صم٘م٦م خ م(، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد اًمرمحـ(اٟمٗمرد، ُمٜمٙمر احلدي٨م ضمداً حيت٩م سمف إذا 

 ىم٤مل حمٛمد: وطمدصمٜمل أيب وقمٌد ا؟هل يٕمٜمل قمٛمف، وقمٌٞمد ا؟هل، قمـ أسمٞمٝمام، قمـ أيب راومع، أنّ 

ٚمؽ وٓ أصمٖمقك، وأن أدٞمٝمؽ اهلل أَمرين أن أفمٙمّ  إنّ »سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل ًمٕمكمّ 

 .(1)شفمٙمٝمؽ أن سمٔمل وضمؼي ، أن أفمٙمٚمؽ  فمقمَّ  وٓ أومِمٝمؽ، همحؼ

 إذاػ وٕمٞمأىمقل: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى حمٛمد، وهق 

 ..ٗمرد، ومل يٜمٗمرديٜم

   ايمْمريؼ اخل٣مَمس: فمقمّ 

)اسمـ اجلٕم٤ميب إُم٤مم طم٤مومظ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمؿأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل: 

، طمدصمٜمل أسمق حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر صم٘م٦م(

سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، طمدصمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ أسمٞمف، 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م.1151، رىمؿ: 111: 6ُمًٜمد اًمٌزار)ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل(  (1)

 اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م.. ُمٙمت٦ٌم 3878، رىمؿ: 314: 9ُمًٜمد اًمٌزار)ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل(  (1)
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اهلل أَمرين أن أدٞمٝمؽ  ي٣م فمقم إنّ »حمٛمد، قمـ أسمٞمف قمٛمر، قمـ أسمٞمف قمكم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .شهمٟمٞم٦م أذن وافمٝم٥م يمٔمٙمٚمل» وسمٔمٝمٜم٣م أذن وافمٝم٥م٧م هذه أي٦م: وأٟمزًم شوأفمٙمٚمؽ يمتٔمل

أىمقل: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وم٤مًم٘م٤مؾمؿ ىمٞمؾ ومٞمف: روى ٟمًخ٦م قمـ آسم٤مئف 

 ..  (1)مل يٜمٗمرد ىمد سم٤من هٞمٝمٜم٤م أّٟمف أيمثره٤م ُمٜم٤ميمػم. أي اٟمٗمرد هب٤م ، و

 !! شضمؼي فمٙمٝمؽ أن سمٔمل»زمٝم٣من : 

أن  همحؼ فمقمَّ ، ٚمؽ وٓ أصمٖمقكاهلل أَمرين أن أفمٙمّ  إنّ  »ىمقل اًمٜمٌّل : فم٤مهره 

 شمنميع وضمقسملم : وإن يم٤من  شضمؼي فمٙمٝمؽ أن سمٔمل،  أفمٙمٚمؽ

 أن يٕمّٚمؿ اًمٜمٌّل قمٚمٞم٤ًم .صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف  إّول : جي٥م قمغم اًمٜمٌّل 

 . : واًمث٤مين : جي٥م قمغم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم أن يتٕمّٚمؿ ُمـ اًمٜمٌّل 

ُمّر ُمـ آضمت٤ٌمء وآصٗم٤مء وآٟمتج٤مء ، إّٓ  ىمٚمٜم٤م : هذا وإن يم٤من صحٞمح٤ًم : عم٤م

، ومٚمٞم٧ًم اًمٕمٚمقم اعمٕمٜمٞم٦ّم هٞمٝمٜم٤م ، قمٚمقم َتّمٞمٚمٞم٦ّم ، وأيمؼم ُمـ هذا ٔمؿ أّن إُمر أقم

 وإّٟمام ًمدٟمٞم٦ّم وطمٞمقّي٦م ؾماموّي٦م ..

ٓ سمسٟميمقين فمـ رء إلم  »:  يدّل قمغم هذا ُم٤م ُمّر صحٞمح٤ًم ُمـ ىمقل قمكّم 

 .وم٤مطمٗمظ  شيقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ أٞمبٟمسم٘مؿ زمف

ٓ يًٕمٜم٤م اًمًٌط ذم هذا ًمٙمـ ًمٜم٤م رؾم٤مًم٦م ذم قمٚمؿ اعمٕمّمقم قمٚمٞمف اًمًالم ، 

 ٟم٠ًممم ا؟هل شمٕم٤ممم اًمٕمقن قمغم إُت٤مُمٝم٤م ، ٟمٕمؿ اعمقمم رسمٜم٤م وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم .

 يدّل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ، أيْم٤ًم ..

  

                                                 

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت.6: 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   (1)
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 أذن وافمٝم٥م فمقمّ 

قمٌد )اإلُم٤مم اعمًٜمد قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٔمٗمر سمـ اًم٘مِمػميأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

أٟم٤م أسمق  :ىم٤مٓ )اإلُم٤مم زاهر سمـ ـم٤مهر، ُمًٜمد ٟمٞمِم٤مسمقر، صحٞمح اًمًامع(وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمح٤مُمل اًمٙمريؿ(

)اًمٜمٞم٤ًمسمقري أٟم٤م حمٛمد سمـ سمنم سمـ اًمٕم٤ٌمس  ،)حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمٜمجرودي، صم٘م٦م(ؾمٕمد إدي٥م

ٜمف اًمٌٕمض )اَلروي، صم٘م٦م، ًمٞمٟم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، )اًم٤ًمُمل صم٘م٦م(ٟم٤م أسمق ًمٌٞمد حمٛمد سمـ إدريس صم٘م٦م(، 

 )صم٘م٦م دون يمالم(قمـ قمكم سمـ طمقؿم٥م اًمٗمزاري ،)اًم٘مرر، صم٘م٦م خ م(ٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ ،سم٤محلٗمظ، م(

 (1)َوسَمِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥مٌ : حيدث قمـ سمريدة ىم٤مل شمال رؾمقل ا؟هل هذه أي٦م ف ؾمٛمع ُمٙمحقًٓ أٟمّ 

 .(1)شزمٔمد ذيمؽ همام ٞمسٝم٦م ؾمٝمئ٣مً : »ىم٤مل قمكمّ  .شؽمٟميم٦م اهلل أن جئمٙمٜم٣م أذٞمؽ» :وم٘م٤مل اًمٜمٌل

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم  -ُمرؾمالً قمـ اًمٜمٌل–قمـ ُمٙمحقل ًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه وأظمرضمف ا

همام ؽمٚمٔم٦م ؾمٝمئ٣ًم َمـ : »سمف سمٚمٗمظ قمكّم سمـ ؾمٝمؾ )احلرر صم٘م٦م(، ىم٤مل: صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ 

 .(3)شرؽمقل اهلل همٛمسٝمتف

وأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل )إُم٤مم طم٤مومظ 

يمٌػم(، طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمقًمٞمد سمـ صٌح اًمدُمِم٘مل )صم٘م٦م صدوق(طمدصمٜم٤م زيد سمـ صم٘م٦م 

 . (4)سمـ طمقؿم٥م ُمثٚمف حيٞمك)اخلزاقمل، صم٘م٦م ُم٠مُمقن(، طمدصمٜم٤م قمكمّ 

وىمد ي٘م٤مل: إّن ُمٙمحقًٓ مل يًٛمع ُمـ صم٘م٤مت:  ٤م، رضم٤مَل٦مصحٞمحٟمٞمده٤م ٤مؾمأأىمقل: 

 يِمٝمد ًمف ..ٟمّص ذم آظمتّم٤مص: احلدي٨م صمّؿ إّن سمريدة، وٓ يّي ، ًمٚمِمقاهد أشمٞم٦م، 

)اإلُم٤مم اعمٗمن اًمث٘م٦م، سمـ ومٜمجقيفأظمؼمين اىم٤مل:  هـ(417)اًمثٕمٚمٌلاإلُم٤مم  فأظمرضمُم٤م 

)اإلُم٤مم اعمٚم٘م٥م سمقيمٞمع، حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ طمٞم٤مناحلًلم سمـ ومٜمجقيف(

)سمـ ُمروان اًمٖمزال، ىم٤مل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ حمٛمد هـ(366طمٞم٤من، صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ، 

                                                 

 . 11احل٤مىم٦م:   (1)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. 455: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 579: 13شمٗمًػم اًمٓمؼمي)أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (3)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م . 18961، رىمؿ: 369: 16شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(  (4)
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ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٞمًك ىم٤مل:  اًمدراىمٓمٜمل: ًمٞمس ممّـ حيت٩م سمحديثف(

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق محزة اًمثامزم ىم٤مل:طمدصمٜمل قمٌد ا؟هل سمـ احلًـ ىم٤مل: طملم 

 . َوسَمِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥مٌ : ٟمزًم٧م هذه أي٦م 

 همام ٞمسٝم٦م ؾمٝمئ٣مً : ىم٤مل قمكمّ ش  ّفمقمؽمٟميم٦م اهلل أن جئمٙمٜم٣م أذٞمؽ ي٣م » ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:

 .(1)وَم٣م ىم٣من رم أن أٞمس٣مه ،زمٔمد

ويِمٝمد ٟٓمحّم٤مر قمٚمقم اًمٜمٌّقة اعمتٙمٗمٚم٦م  إؾمٜم٤مده.ذم أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م، ومٚمٞمٜمٔمر 

 ..ٕمكّم سم ،َلداي٦م اخلٚمؼ

                                                 

 .  دار إطمٞم٤مء اًمؽماب اًمٕمريب، سمػموت . 18: 16شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)ت: قم٤مؿمقر(   (1)
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 شاهل٣مدفمقّم أٞم٣م اظمٛمذر و»: ايمٛمبل ضمدي٧م 

  ايمْمريؼ إّول : فمّب٣مد فمـ فمقمّ 

)اسمـ اًمًامك  أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ أمحد سمـ اًمًامك: ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

صمٜم٤م طمد، ؿ سم٤مًمتٗمّرد(اَّت  ،)صم٘م٦مصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر احل٤مرصملطمد، صم٘م٦م ُم٠مُمقن، سم٢ممج٤مع(

صمٜم٤م طمد، )ؿمٞمخ ٓسمـ ُمٕملم، وصم٘مف هق وهمػمه، شمٙمٚمؿ ومٞمف اًمٌٕمض دون سمٞم٤من( طمًلم سمـ طمًـ إؿم٘مر

قمـ اعمٜمٝم٤مل سمـ ، )صم٘م٦م خ م( قمـ إقمٛمش، سم٤مًمتِمٞمع()صم٘م٦م رُمل  ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد

اَم َأٞم٦َم َُمٛمِذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم  :قمـ قمكم، )صم٘م٦م خ م(قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد ا؟هل إؾمدي )صم٘م٦م خ(،قمٛمرو إِٞمَّ

 . شٞم٣م اهل٣مديأو، رؽمقل اهلل اظمٛمذر »: ىم٤مل (1)َه٣مدٍ 

 . .ومل خيرضم٤مه هذا ضمدي٧م صحٝمح اإلؽمٛم٣مد: ىم٤مل احل٤ميمؿ

 . (1)زمؾ ىمذب، ومّبح اهلل واضٔمفاًمتٚمخٞمص: وىم٤مل اًمذهٌل ذم

ٝمال ذيمر ًمٜم٤م اًمذهٌل ُمـ هق : وموشمٜم٤ميمده  ٓطمظ ظمٌط اًمذهٌل وقمٜم٤مده: ٧مىمٚم

  ذم اإلؾمٜم٤مد؟!. ٙمّذاباًمقّو٤مع اًم

أّٟمف  ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ إذ ًمٞمس ذم اإلؾمٜم٤مد ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب واًمقوع ، وًم٘مد ذيمر

ث ذم أيب سمٙمر ف حيدّ ذيمر ًمف أٟمّ  ، صمؿّ  ـ ي٘مذبمل ي٘مـ فمٛمدي ممّ : )=أمحد( وم٘م٤مل يتِمّٞمع 

 اهـ..ث قمٜمفوم٘م٤مل : ًمٞمس هذا سم٠مهؾ أن حيدّ  ؟!!.وقمٛمر

ومالطمظ مل يتٝمٛمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، سمٙمذب : وىمقًمف ًمٞمس سم٠مهؾ ... . ُمًٚمؽ ُمـ 

وأي٤ًم ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس احل٘مٞم٘م٦م ، طمتك ًمق يم٤من اًمراوي ص٤مدىم٤ًم ، ُمّر سمٞم٤مٟمف ذم ومّمؾ ُمًت٘مؾ..: 

  ..   ف..: ومٝم٤ميمدم٤مهٚمفضَمِٝمَٚمف ، أو ًمٕمّٚمف  :ٚمٚمحدي٨م ؿم٤مهد مل يٕمرض ًمف اًمذهٌلوميم٤من 

                                                 

 .  7اًمرقمد:   (1)

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .4646. رىمؿ: 146:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف)ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

. دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدي٦م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد، قمٌد 964:  3ظمرضمف اسمـ إقمرايب )ذم ُمٕمجٛمفوىمد أ

 اًمرمحـ احل٤مرصمل... . 
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  ايمْمريؼ ايمث٣مين: فمبد طمغم فمـ فمقمّ 

)أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل، حمّدث ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕمز سمـ يم٤مدش  (هـ571) أظمرج اسمـ قم٤ًميمر

 )اًمٓمؼمي صم٘م٦م إُم٤مم( أٟم٤م أسمق اًمٓمٞم٥م ـم٤مهر سمـ قمٌد ا؟هل صدوق صحٞمح اًمًامع، اَتٛمف اًمٌٕمض سم٤مًمتخٚمٞمط(

)اًمّمقذم ٟم٤م أمحد سمـ احلًـ سمـ قمٌد اجل٤ٌمر )صم٘م٦م صم٘م٦م قم٤ممل ُم٠مُمقن(أٟم٤م قمكم سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد احلريب

)اًمث٘مٗمل، صم٘م٦م ، ٟم٤م اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد)اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمٌػم، صم٘م٦م خ م(، ٟم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم صم٘م٦م ُمت٘مـ(

اًمرمحـ، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع، )اًمٙمٌػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد قمـ اًمًدي  قمٜمد مجٝمقر اًم٘مدُم٤مء، أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمه(

ام أٟم٧م إٟمّ ذم ىمقل ا؟هل قمز وضمؾ :  ،  قمـ قمكمّ )سمـ يزيد اَلٛمداين، صم٘م٦م خميم(قمـ قمٌد ظمػمم(

 ؟!!. ُمٜمذر وًمٙمؾ ىمقم ه٤مد

 .(1)شاهل٣مدي فمقمّ » رؾمقل ا؟هل: ٤ملىم

ؾمٜم٤مد طمًـ، ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى صحٞمح ، وهذا اإلأىمقل: 

 اسمـ يم٤مدش، وهق ُمـ أهؾ اًمّمدق، رُمل سم٤مًمتخٚمٞمط. 

ٌّف إمم اطمتامل اًمً٘مط ذم احلدي٨مو أٞم٣م اظمٛمذر »: وم٠مصٚمف: ، أو اًمتالقم٥م اخلٌٞم٨م  ٟمٜم

 ذم اَل٤مُمش: ومٚمٞمٜمٔمر. حم٘مؼ شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  اًمً٘مط، أؿم٤مر إممش وفمقّم اهل٣مدي

ذم شمٗمًػمه: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ احلًلم، صمٜم٤م قمثامن سمـ أيب  (317)وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

ىم٤مل:  يم٘مؾ ومقم ه٣مدؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد، قمـ اًمًدي، قمـ قمٌد ظمػم، قمـ قمكم 

 اَل٤مد رضمؾ ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ. 

 ىم٤مل اسمـ اجلٜمٞمد: هق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف. 

وروي قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قم٤ٌمس ذم إطمدى اًمرواي٤مت، وقمـ أيب ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ : 

 .(1)ٟمحق ذًمؽ()اًم٤ٌمىمر ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م.359: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (1)

 . أىمقل : هذا أطمد وضمقه شمٗمًػم أي٦م قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ .1115:  7شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ   (1)
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وذم زوائد ُمًٜمد أمحد ىم٤مل قمٌد ا؟هل: طمدصمٜمل قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ُمٓمٚم٥م سمـ 

  إٞمام أٞم٦م َمٛمذر ويم٘مؾ ومقم ه٣مدزي٤مد، قمـ اًمًدي، قمـ قمٌد ظمػم، قمـ قمكّم، ذم ىمقًمف: 

 . شاظمٛمذر، واهل٣مد رصمؾ َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿرؽمقل اهلل »ىم٤مل: 

 .(1) ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

يمام ىمد أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه قمٌد ا؟هل ذم اعمًٜمد 

 . (1)واًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط ورضم٤مل اعمًٜمد صم٘م٤مت 

وذم سمٕمض اًمٓمرق: زي٤مدة  .(3)وىم٤مل اًمدهٞمش ذم ه٤مُمش اعمخت٤مرة: إؾمٜم٤مده طمًـ

 يٕمٜمل ٟمٗمًف: أي قمكّم.  

٤ٌّمس  ،صم٤مًم٨موصمّٛم٦م ؿم٤مهد   ..قمـ احلؼم اسمـ قم

  

                                                 

  . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة.1641رىمؿ:  .49-48:  1 )ت: اإلُم٤مم أمحد ؿم٤ميمر(ُمًٜمد أمحد   (1)

 . 41:  7، جمٛمع اًمزوائد 94:  1اعمٕمجؿ آوؾمط ًمٚمٓمؼماين   (1)

 . دار ظمي، سمػموت. ت : د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ دهٞمش. 186:  1إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )اعم٘مدد(   (3)
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 ازمـ فمّب٣مسؽمٔمٝمد زمـ ضمبغم فمـ ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: 

ًْ : ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ُمـ  -زم١مؽمٛم٣مد ضمسـ–ب ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼمي رَ ٖمْ تَ واعم

رؾمقل ا؟هل يده قمغم عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ووع : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل، ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

أٞم٦م اهل٣مدي زمؽ هيتدي اظمٜمتدون »: وىم٤مل ،وأوُم٠م إمم قمكمّ ، أٞم٣م اظمٛمذر» : صدره وىم٤مل

 .(1)أي سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمثالً : أظمص ُمـ اًمذي ىمٌٚمف، وم٤معمراد سم٤مًم٘مقم، وم٢مْن صم٧ٌم هذاش زمٔمدي

ٔيت، وًمٕمّٚمف ي٘مّمد همػمه مم٤ّم مل ٟم٘مػ اًمٓمريؼ اأىمقل: مل ٟمجد ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي إّٓ 

 ..   سمٖمْم٤ًم ًمٕمكمّ  ، سمؾ اعمْمّٞمعُمـ اًمؽماث اًمْم٤مئع قمٚمٞمف

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ احلًلم : ىم٤مل، )صم٘م٦م( طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمّمقذم: ىم٤مل اًمٓمؼمي

٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ىمصدوق، ) طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ُمًٚمؿ سمٞم٤مع اَلروي: ىم٤مل )اًمٕمرين، ُمْمّٕمػ(إٟمّم٤مري 

قمـ اسمـ ، )اًمِمٝمٞمد صم٘م٦م خ م(قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، )صدوق، خ( قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، جمٝمقل(

أٟم٤م : ووع يده قمغم صدره وم٘م٤مل، ام أٞم٦م َمٛمذر ويم٘مؾ ومقم ه٣مدإٞمّ عم٤م ٟمزًم٧م : قم٤ٌمس ىم٤مل

زمؽ ، أٞم٦م اهل٣مدي ي٣م فمقمّ »: وم٘م٤مل وأوُم٠م سمٞمده إمم ُمٜمٙم٥م قمكمّ  ويم٘مؾ ومقم ه٣مداعمٜمذر 

 .(1)ش هيتدي اظمٜمتدون زمٔمدي

دقمقى أّن ُمٕم٤مذ سمـ ُمًٚمؿ إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ سم٤مًمٕمرين، يّمٚمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وأىمقل: 

اًم٘مرائ٦م واًمٚمٖم٦م واًمرواي٦م، مل يٓمٕمـ ومٞمف ذم ًمٙمقٟمف إُم٤مُم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم : سمح٤مًمف ضمٝمؾ يمٌػم ،جمٝمقل

شمٚمٛمٞمذ ًمف، ىمد أظمذ  -أطمد اًم٘مّراء اًمًٌٕم٦م–أطمد ىمٌؾ اًمذهٌل، طمًٌف أّن اإلُم٤مم اًمٙم٤ًمئل 

 . وؾمٛمع ُمٜمف  قمٜمف

يم٤من يٌٞمع  ىم٤مل:( ذم أٟم٤ٌمء اًمرواة 646شمرضمؿ ًمف اإلُم٤مم قمكّم سمـ يقؾمػ اًم٘مٗمٓمل)

 . (3)سمذًمؽ: ٟمحقي يمقذّم، وهق أؾمت٤مذ اًمٙم٤ًمئل لاًمثٞم٤مب اَلروّي٦م، ومًٛمّ 

                                                 

 . 375:  8ومتح اًم٤ٌمري   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م َت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .354:  16شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمّي٦م ، سمػموت. 761، رىمؿ: 188: 3أٟم٤ٌمء اًمرواة   (3)
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( : وروى احلدي٨م قمٜمف، وطمٙمٞم٧م قمٜمف ذم اًم٘مراءات هـ681وزاد اسمـ ظمٚمٙم٤من )

 .(1)طمٙم٤مي٤مت يمثػمة، وصٜمػ ذم اًمٜمحق يمثػماً 

 .(1) إّٟمف اًمقاوع إّول ًمٕمٚمؿ اًمتٍميػ ًَمـَٛمْح٧ُم : ىم٤مل اًمًٞمقـملسمؾ ىمد اؾمتٚمٛمح 

 ىمٚم٧م : قمٚمؿ اًمتٍميػ ، هق قمٚمؿ اًمٍمف .

يمام ىمد شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم اًمًػم ُم٘مّرًا سمٙمّؾ ذًمؽ، وزاد: ؿمٞمخ اًمٜمحق...، ُم٤م هق 

  اهـ.(3)ذم اعمٞمزان: ًمف قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م ظمؼم سم٤مـمؾ٤مل وىم اهـ. سمٛمٕمتٛمد ذم احلدي٨م

 .ا؟هل اعمًتٕم٤من واعمّم٤مدرة ومٞمف واوح٦م، ىمٚم٧م: ي٘مّمد اخلؼم أقماله: 

اًمٕمرين وم٘مد ىم٤مل اسمـ قمدي: ٓ يِمٌف طمديثف طمدي٨م اًمث٘م٤مت. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ٤م وأُمّ 

 .(4)مل يٙمـ سمّمدوق قمٜمدهؿ

هذا..: ضمزوُم٤مت همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء..: ومم٤ّم يِمٝمد ٓقمت٤ٌمر ـمريؼ اَلروي    

( ذم اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ضم٤مزُم٤ًم: وروى قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 417اًمثٕمٚمٌل)ىم٤مل 

 .(5)ش، زمؽ هيتدي اظمٜمتدون َمـ زمٔمديهمٟمٞم٦م اهل٣مدي ي٣م فمقمّ »سمٚمٗمظ: ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .ضمسـوهق ـمريؼ ىمٚم٧م : 

. ىم٤مل اسمـ واهل٣مدي فمقمّ  اظمٛمذر ايمٛمبلّ ( ضم٤مزُم٤ًم: اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 666) وىم٤مل اًمرازي

 .(6)وؾم٤مق ُمثٚمف ،قم٤ٌمس ريض ا؟هل قمٜمٝمام: ووع رؾمقل ا؟هل

 .(7)سمـ أيب ـم٤مًم٥م وقمكمّ  : ٟمزًم٧م ذم اًمٜمٌّل لمضم٤مزُمواسمـ اجلٜمٞمد وىم٤مل اًم٘مِمػمي 

                                                 

 . دار ص٤مدر، سمػموت.715، رىمؿ: 118: 5ن قم٤ٌمس( وومٞم٤مت إقمٞم٤من)ت:إطم٤ًم  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمّي٦م ، ًمٌٜم٤من .191: 1سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة)أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ(   (1)

 .1198، رىمؿ: 431: 7. واٟمٔمر ؾمػم إقمالم ًمف 8613، رىمؿ: 131: 4ُمٞمزان آقمتدال   (3)

 . اًمٜمٔم٤مُمّٞم٦م، اَلٜمد .964، رىمؿ: 199: 1ًم٤ًمن اعمٞمزان   (4)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.171: 5ِمػ واًمٌٞم٤من)ت: اسمـ قم٤مؿمقر( اًمٙم  (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت. ؾمقرة اًمرقمد .14: 19شمٗمًػم اًمرازي   (6)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت: صدىمل مجٞمؾ. 354: 6طمٙم٤مه قمٜمف ضم٤مزُم٤ًم اإلُم٤مم اسمـ طمٞم٤من ذم اًمٌحر اعمحٞمط   (7)
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 ؿمريؼ آطمر فمـ ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم

ذم اعمخت٤مرة ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل  (643)أظمرج اإلُم٤مم اعم٘مدد

)ىمٞمؾ: جمٝمقل، ىمرأ قمٚمٞمف سم٠مصٗمٝم٤من حمدصم٤من صم٘مت٤من ، أن أسم٤م اخلػم حمٛمد سمـ رضم٤مء (611)حمدث طم٤مومظ،صم٘م٦م، 

)اسمـ ، أٟم٤ٌم أمحد سمـ ُمقؾمك)صدوق ُمٙمثر(اًمرمحـ، أظمؼمهؿ: أٟم٤ٌم أمحد سمـ قمٌد (، أيمثرا قمٜمفيمٌػمان

، صمٜم٤م )ىمٞمؾ: جمٝمقل(، طمدصمٜمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ طم٤مومظ قمالُم٦م صم٘م٦م(إُم٤مم ُمردويف إصٌٝم٤مين، 

، صمٜم٤م أمحد سمـ )ىمٞمؾ: جمٝمقل(، صمٜم٤م احلًـ سمـ قمتٞم٦ٌم )ىمٞمؾ: جمٝمقل(أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ 

قمـ  )سمـ قمتٞم٦ٌم، صم٘م٦م إُم٤مم خ م (، قمـ احلٙمؿ ()صدوق، ، صمٜم٤م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م )ىمٞمؾ: جمٝمقل(اًمٜمي

إٟمام أٟم٧م ُمٜمذر وًمٙمؾ ىمقم ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف )اًمِمٝمٞمد صم٘م٦م ، خ م(ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

 .(1)شرؽمقل اهلل اظمٛمذر واهل٣مد فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م» ىم٤مل:  ه٤مد

أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م عم٤م أظمرضمف اًمٓمؼمي: وًمٕمّٚم٦م أظمرى: ومٚم٘مد ٟمحتٛمؾ أّن اعمج٤مهٞمؾ 

يمذًمؽ: وم٠مُّم٤م أسمق اخلػم، وم٘مد صحح ًمف اًمدهٞمش أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة، هق ومٞمٝم٤م  اومٞمف ًمٞمًقاًمذيـ 

سمٛمالطمٔم٦م اًمراوي واعمروي –، وأُّم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ومٚمٕمّٚمف (1)ُمـ دون ُمت٤مسمٕم٦م

 -ومٞمام ئمٝمر ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م أيْم٤مً –اًمذيمقاين اًمث٘م٦م، وأُم٤ّم أمحد سمـ اًمٜمي، ومٚمٕمّٚمف  -قمٜمف واًمٓمٌ٘م٦م

٤م احلًـ سمـ قمتٞم٦ٌم د اًمقه٤مب واسمـ سمحر اًمٕمًٙمري، ويمالمه٤م صم٘م٦م، وأُمّ ُمردد، سملم اسمـ قمٌ

 ومٚمٕمّٚمف ُمّمحػ احلًـ سمـ قمٜم٦ًٌم اًمقراق : ومٚمٞمٜمٔمر ..

 أزمق زمرزة إؽمٙمٚمل ايمْمريؼ ايمرازمع:   

ر: وأظمرج اسمـ ُمردويف قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل ذم اًمدّ  (هـ911)وىم٤مل اًمًٞمقـمل 

وووع يده قمغم صدر ٟمٗمًف،  َمٛمذرام أٞم٦م إٞمّ ريض ا؟هل قمٜمف: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 . (3)شومقم ه٣مد يم٘مّؾ »وي٘مقل:  صمّؿ ووٕمٝم٤م قمغم صدر قمكمّ 

 . سمٖمْم٤ًم ًمٕمكمّ  :قمـ قمٛمداعمْمّٞمع  اًمْم٤مئعأىمقل: مل ٟم٘مػ قمغم إؾمٜم٤مد هذا اًمؽماث 

                                                 

 . دار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، ًمٌٜم٤من.158، رىمؿ: 159: 16( اعمخت٤مرة )ت: اًمدهٞمش  (1)

 ( .... 168:  6(، )181:  1، ) 186:  1اعمخت٤مرة )اعم٘مدد(   (1)

 . 668:  7اًمدر اعمٜمثقر )اًمًٞمقـمل(   (3)
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 إؾم٘م٣مل ٞم٘م٣مرة احلدي٧م!!!

هذا :  (774)وىم٤مل اسمـ يمثػم  .(1)ىمٌح ا؟هل واوٕمف ،سمؾ يمذب :اًمذهٌلُم٣م ىمقل 

 اهـ.(1)ٟمٙم٤مرة ؿمديدةاحلدي٨م ومٞمف 

٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقل ا؟هل ًمٚمٜمٌل : احلدي٨م عمهل ُمٜم٤موم٤مة اعمزقمقُم٦م اًمٜمٙم٤مرة ىمٚم٧م: 

ـَ  َـّ اهللََّ هَيِْدي ََمـ َيَُم٣مُء َوُهَق َأفْمَٙمُؿ زم٣ِمظْمُْٜمتَِدي
ـْ َأضْمَبب٦َْم َويَم٘مِ َٓ هَتِْدي ََم ال يٕم٘مؾ وم  إِٞمََّؽ 

 .ًمٕمكمّ إصم٤ٌمَت٤م اَلداي٦م قمـ اًمٜمٌل و لٗمٟم

وَمْد وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  أّن ا؟هل شمٕم٤ممم ىم٣م أن ٓ هداي٦م إّٓ سم٤مًمٜمٌّل ويدومٕمف  

ُ يَمُ٘مْؿ...، هَيِْدي زمِِف اهللُّ  َوإِٞمََّؽ يَمَتْٜمِدي إلَِم ٜمٌّل: ذم اًمل ٤مىميمام ىمد  صَم٣مءىُمْؿ َرؽُمقيُمٛم٣َم ُيبكَمِّ

اٍط َُمْستَِٗمٝمؿٍ  إومم سم٤مٕص٤مًم٦م ذم وأي٦م إومم، أيتلم، ه٤مشملم وجيٛمع سملم   ِسَ

 : سمٞم٤من ذًمؽ ..تلمواإلرؿم٤مد ذم اًمث٤مٟمٞم

 قمغم ىمًٛملم:  -طم٥ًم اًمتّمّقر اًمٌدوي–اَلداي٦م 

 . هداي٦م ُمـ اًمٜمٌل حمّٛمدومت٤مرة 

 . : هداي٦م سم٤مًمٜمٌل حمّٛمدأظمرىو

 ذك سمقاح: إذ ٓ ه٤مدي إّٓ هق ؾمٌح٤مٟمف.  -سم٘مّمد آؾمت٘مالل– وإّومم

حمّٛمدًا رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، وقمٚماًم  ؟هل شمٕم٤ممم هق ُمـ ٟمّّم٥مومَلّن ا :وأُّم٤م اَلداي٦م سم٤مًمٜمٌل

: قمكّم اعمقمم واًمٙمالم قملم اًمٙمالم ذم ، سمٜمّص أيتلم أقماله، َلداي٦م اخلٚمؼ أمجٕملم

 .وم٤مًمٜمٌل هق ُمـ ٟمّّم٥م قمٚمٞم٤ًم َلداي٦م إُّم٦م

                                                 

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .4646. رىمؿ: 146:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف)ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

. دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدي٦م( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد، قمٌد 964:  3وىمد أظمرضمف اسمـ إقمرايب )ذم ُمٕمجٛمف

 اًمرمحـ احل٤مرصمل... . 

 . 434:  4شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)
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 نْ إيمـ سمّمٙمقا َم٣م ، زمٝمتل أهؾىمت٣مب اهلل وفمؼميت »: وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ذم طمدي٨م اًمث٘مٚملم

ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ قمـ اًمٜمٌل يمام  ٟمٕمت٘مده.وهق ؿم٤مهد ىمٓمٕمل عم٤م  شمتس٘متؿ هبام

 ش. ...فمقّم َمع ايمٗمرآن وايمٗمرآن َمع فمقمّ : »ىمقًمف

ذم  اًمذهٌل ىم٤ملو، هذا ضمدي٧م صحٝمح اإلؽمٛم٣مد: ذم اعمًتدرك  ىم٤مل احل٤ميمؿ

 .(1) صحٝمحاًمتٚمخٞمص: 

اٞمٓمروا ايمٖمروم٥م »ىم٤مل: قمـ طمذيٗم٦م  -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح–يمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٌزار 

٤م ممّ . وهمػم ذًمؽ (1)شأَمر فمقّم ريض اهلل فمٛمف، هم٣ميمزَمقه٣م9 هم١مَّّن٣م فمعم اهلدىايمتل سمدفمق إلم 

 هدٟم٤مه: ومتذيّمر .. 

ًمتٗمًػم يمت٤مب ا؟هل شمٕم٤ممم، ويٕمن قمٚمٞمف ُمثؾ هذا اسمـ يمثػم ومٛمّمٞم٦ٌم وا؟هل، أن يتّمّدى 

 همػم ظمٌػم سمٛمداًمٞمؾ إًمٗم٤مظ. -ومٞمام ضمزم اإلُم٤مم اًمًٌٙمل–ٕمذر اًمذهٌل أّٟمف ىمد ياجلٛمع، و

 اًمٕمٜم٤مد ..و اًمٚمج٤مجوًمٕمّٚمف 

 ..طمدي٨م يِمٝمد ًمٙمّؾ ُم٤م ُم٣م

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت .134:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م، ت: حمٗمقظ زيـ ا؟هل .1816، رىمؿ : 136:  7ُمًٜمد اًمٌزار   (1)
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 ش َٕمتل َم٣م اطمتٙمٖمقا همٝمف زمٔمديأٞم٦م سمبكّم »: ايمٛمبل 

 ايمْمريؼ إّول: أزمق ايمْمٖمٝمؾ فمـ أٞمس 

: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم، ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦مُم٣م خمتٍمًا ُم٤م أظمرضمف 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ 

 قمٞم٤مش، قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمة، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٜمدب، قمـ أٟمس ىم٤مل: 

 صمّؿ ىم٤مم ومّمغم ريمٕمتلم، صمؿ ىم٤مل: ش ي٣م أٞمس اؽم٘م٤م رم وضقءاً »ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

أَمغم اظم٠مَمٛمكم، وؽمٝمد اظمسٙمٚمكم، ٙمٝمؽ َمـ هذا ايمب٣مب، ي٣م أٞمس أول َمـ يدطمؾ فم» 

 .ش ووم٣مئد ايمٕمر اظمحجٙمكم وطم٣مسمؿ ايمقصٝمكم

ويمتٛمتف إذ ضم٤مء قمكّم، وم٘م٤مل ، ىمٚم٧م: اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر : ىم٤مل أٟمس

 ؟!!. شَمـ هذا ي٣م أٞمس»اًمٜمٌل: 

وم٤مقمتٜم٘مف، صمّؿ ضمٕمؾ يٛمًح قمرق وضمٝمف سمقضمٝمف،  وم٘م٤مم ُمًتٌنماً  .وم٘مٚم٧م: قمكمّ 

: ي٤م رؾمقل ا؟هل ًم٘مد رأيتؽ صٜمٕم٧م ؿمٞمئ٤ًم ُم٤م صٜمٕم٧م يب ويٛمًح قمرق قمكّم سمقضمٝمف: ىم٤مل قمكمّ 

 ُمـ ىمٌؾ؟!. 

وَم٣م يٚمٛمٔمٛمل وأٞم٦م سم٠مدي فمٛمّل، وسمسٚمٔمٜمؿ صقيت، وسمبكّم هلؿ َم٣م : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .(1) . ورواه ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أٟمس سمٜمحقه (1) شاطمتٙمٖمقا همٝمف زمٔمدي

طمًـ  -(3) اسمـ اجلقزيضمزم و سمٜم٤مء قمغم ضمزُمف-إؾمٜم٤مد أيب ٟمٕمٞمؿ اًمث٤مينإّن : وًم٘مد ىمٚمٜم٤م

صحٞمح، وىمد ُم٣م سمٞم٤من طم٤مل ضم٤مسمر، وأّٟمف صم٘م٦م قمٜمد مجٝمقر ىمدُم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم، ومال قمؼمة 

 ح ُمـ شم٠مظّمر قمٜمٝمؿ.وسمجر

                                                 

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .63:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .63:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)

هذا احلدي٨م ضم٤مسمر  وىمد روى، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م( ضم٤مزُم٤ًم: 376: 1ىم٤مل اسمـ اجلقزي )ذم اعمقوققم٤مت(3)

 ف أقمّٚمف سمج٤مسمر ..اهـ. ًمٙمٜمّاجلٕمٗمل قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أٟمس
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وأُّم٤م اإلؾمٜم٤مد إّول: وم٘م٤مًمقا: إّٟمف وٕمٞمػ سم٤مسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن. ًمٙمـ وصم٘مف اسمـ 

 طم٤ٌمن، وىم٤مل ص٤مًمح ضمزرة: ُمٜمٙمر احلدي٨م. 

: ومٚمٕمّٚمف ..وأُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظمٜمدب، أو ضمٜمدب: ومت٤مسمٕمل مل ٟم٘مػ قمغم طم٤مًمف، ومٚمٞمٜمٔمر

 ومه٤م صم٘مت٤من. ،سمـ أيب سمّزةااًم٘م٤مؾمؿ سمـ ي٤ًمر أو أطمد شمٚمٛمٞمذي أٟمس، 
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 أٞمس زمـ َم٣ميمؽاحلسـ فمـ ايمْمريؼ ايمث٣مين: 

صدوق، ىم٤مًمف )طمدصمٜم٤م قمٌدان سمـ يزيد سمـ يٕم٘مقب اًمدىم٤مق: ىم٤مل (465)أظمرج احل٤ميمؿ 

، ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ ( 384، رىمؿ : 549:  7اًمذهٌل ذم شم٤مريخ اإلؾمالم

صم٧ٌم خ )اًمتٞمٛمل صم٘م٦م ، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ضار سمـ سد، صمٜم٤م ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن)صم٘م٦م طم٤مومظ ُم٠مُمقن(ديزيؾ

)اًمٌٍمي ومقق  يذيمر، قمـ احلًـ )ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أيب م(

أٞم٦م سمبكم َٕمتل َم٣م »: ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض ا؟هل قمٜمف، أن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكمّ اًمقصػ(

 ش اطمتٙمٖمقا همٝمف َمـ زمٔمدي

  هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه.ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 . (1)سمؾ هق ومٞمام اقمت٘مده ُمـ ووع ضار : ىم٤مل اًمذهٌل

٤ٌّمن ذم اعمجروطملم  ٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ صمىم٤مل:  -شمرمج٦م ضار–وأظمرضمف اسمـ طم

 .(1) ( ىم٤مل: صمٜم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك سمـ قم٤مصؿ اًمٙمقذم )صم٘م٦م( صمٜم٤م ضار سمف ُمثٚمفصم٘م٦م صدوقوم٤مرس)

وىم٤مل: سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمرُم٤مين، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن )ٟم٤م ٟمجٞمحوأظمرضمف اسمـ إقمرايب ىم٤مل: 

  . (3) سمف ُمثٚمف ، طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ضار سمـ سد(يٖمرب

 ومٝمذه صمالصم٦م ـمرق إمم ضار: وم٤محلدي٨م صم٤مسم٧م قمٜمف، صحٞمح إًمٞمف، وإؾمٜم٤مده: أىمقل

اسمـ اجلزري ىمد وصّم٘مف و، صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع ؾمقى ضارطمًـ صحٞمح سمٛمالطمٔم٦م ذًمؽ: رضم٤مًمف 

، ًمق صم٧ٌم قمٜمفوهق ضمرح همػم ُمٗمّن ، اَتٛمف سم٤مًمٙمذبًمٙمـ روي أّن اسمـ ُمٕملم ،  واحل٤ميمؿ

يمام ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ، صدوق، قم٤ممل سم٤مًمٗمرائض، وم٘مٞمف، ُم٘مرىءأّن ضارًا ُمٕم٤مرض هق سمؾ 

٤ٌّمن واسمـ طمجر  يِمٝمد ًمف .. .(4)سمؾ صم٘م٦م ص٤مًمح يمام ىم٤مل اسمـ اجلزري ، واسمـ طم

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .4616، رىمؿ : 131:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

٤ٌّمن)حمٛمقد زايد(  (1)  . دار اًمققمل، طمٚم٥م.  515، رىمؿ: 386: 1اعمجروطملم ٓسمـ طم

 . دار اسمـ اجلقزي ، اًمًٕمقدّي٦م.1167: 3ُمٕمجؿ اسمـ آقمرايب   (3)

 َضار زمـ سد صدوق!!  (3)

 . وىم٣من فم٣مرهم٣ًم زم٣ميمٖمرائض، ورُمل سم٤مًمتِمٞمع، صدوق يمف أوه٣مم وطمْمٟمىم٤مل اسمـ طمجر )ذم شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م(  : 
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 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م : ضمذيٖم٥م

)صم٘م٦م ٟمٌٞمؾ، اًمٜمًٞم٥مأظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ : ىم٤مل (571)أظمرج اسمـ قم٤ًميمر 

أظمؼمين أسمق اًمٗمرج ، )اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع( ٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م، ممدوح قمغم يمّؾ ًم٤ًمن(

)اإلُم٤مم اًمٙمٌػم اسمـ ؿم٤مهلم،  ٟم٤م قمٛمر سمـ أمحد اًمقاقمظ، )احلًلم سمـ قمكّم، صم٘م٦م حمّدث طمّج٦م( اًمٓمٜم٤مضمػمي

)شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م واًمذهٌل  إٟم٤ٌمري سم٤مًمٌٍمةٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمقد ، صم٘م٦م طم٤مومظ حمّدث ُمت٘مـ طمّج٦م سم٢ممج٤مع(

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ )ٟم٤م أيب ، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف(اًمًٛم٤ًمر، ) ٟم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، ذم شم٤مرخيٞمٝمام دون ـمٕمـ(

)احلٛميص حمدث طم٤مومظ قمٌد اًمرمحـ ٟم٤م قمٌد اًمّمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد أسمق، صدوق ٓ سم٠مس سمف سم٢مـمالق(ه٤مؿمؿ، 

، )سمـ اجلراح، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم خ م( قمـ ويمٞمع، اَل٤مؿمٛمل، صم٘م٦م()سمـ قمٞمًك  ٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك، صم٘م٦م(

قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل ، )ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م، صم٘م٦م إُم٤مم خ م(قمـ أيب وائؾ، )صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم خ م( قمـ إقمٛمش

  شهمٚمـ مل يتبٔمؽ همٗمد ىمٖمر9 همٝمام زمٝمٛمل وزمكم أَمتل  صمٔمٙمتؽ فمٙمامً » : ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكمّ 

 .(1)ُمـ سملم اًمٗمْمؾ واًمقاقمظ جم٤مهٞمؾ ٓ يٕمرومقن ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر : 

روى قمٜمف اسمـ : رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ حمٛمد إٟم٤ٌمري، سمؾ ُمٕمروومقن: أىمقل

يمالمه٤م اًمذهٌل ذم شم٤مرخيٞمٝمام ، وشمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م يمام ىمد ، يمام هق أقماله (هـ385)ؿم٤مهلم

 .طم٥ًم اًم٘مقاقمدؿم٤مهدًا يّمٚمح مم٤ّم وقمٚمٞمف وم٤مإلؾمٜم٤مد . (1)دون ـمٕمـ

                                                                                                                                  

 . ىم٣من َمتٔمبداً ( : 798، رىمؿ : 456:  4وىم٤مل ) ذم َتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

: ضار سمـ سد سمـ ( 1469، رىمؿ : 338: 1)ذم هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ـمٌ٘م٤مت اًم٘مراء  وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلزري

 . ، روى اًم٘مراءة قمـ اًمٙم٤ًمئلشمٗم٥م ص٣ميمحؾمٚمٞمامن أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمتٞمٛمل اًمٙمقذم 

صدوق ص٣مضم٤م ومرآن وهمرائض، ي٘مت٤م (: 1646، رىمؿ : 464:  4وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

 .ضمديثف

ضار سمـ سد هذا ُمـ اعمٕمرووملم سم٤مًمٙمقوم٦م وًمف ( 1646، رىمؿ : 161:  5وىم٤مل اسمـ قمدي ) ذم اًمٙم٤مُمؾ 

 أطم٤مدي٨م يمثػمة، وهق ذم مجٚم٦م ُمـ يٜمًٌقن إمم اًمتِمٞمع سم٤مًمٙمقوم٦م .

 ( :515، رىمؿ : 386:  1وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن )ذم اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌّمن 

ذم اًمٕمٚمؿ  اظمالً إٓ أٟمف يروي اعم٘مٚمقسم٤مت قمـ اًمث٘م٤مت طمتك إذا ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ يم٤من د ىم٣من همٗمٝمٜم٣م فم٣مظم٣م زم٣ميمٖمرائض 

 . ؿمٝمد قمٚمٞمف سم٤مجلرح واًمقهـ

 . دار اًمٗمٙمر . 388:  41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (1)
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أو ، قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م سمٛمـ اؾمتحّؾ ضمحد ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل وهذا احلدي٨م ُم١مول

٤ٌّمس وذم ش  ّيمٔمٛمٜمؿ اهلل سمرىمقا ايمسٛم٥ّم َمـ زمٕمض فمقم»: اؾمتحّؾ ذًمؽ ذم دائرة ىمقل اسمـ قم

ىمٛم٣ّم ، صالةً ، رٞم٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م وٞمحـ زم٣ميمبٌمةيمٗمد ذىمّ : دائرة ىمقل أيب ُمقؾمك إؿمٕمري

 ؟!!.(1) فمٚمداً همال أدري أٞمسٝمٛم٣مه٣م أم سمرىمٛم٣مه٣م 9 ٞمِمّٙمٝمٜم٣م َمع رؽمقل اهلل

، وٓ شمٙمٗمػم إّٓ ذم دائرة شمٙمذي٥م وم٤محلدي٨م سمٛمالطمٔم٦م ـمرىمف صحٞمح  :واًمزسمدة

 .اًمٜمٌل واًمرد قمٚمٞمف 

  

                                                                                                                                  

شم٤مريخ اإلؾمالم  . اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت .1616، رىمؿ : 415:  4شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر قمقاد (   (1)

 .415: 4)سمِم٤مر(

. ُمّر أن إؾمٜم٤مده صحٞمح دون 19489، ورىمؿ : 19494، رىمؿ : 151:  31ُمًٜمد أمحد )َت٘مٞمؼ إرٟم١موط(   (1)

 يمالم .
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 شفمٝمب٥م فمٙمٚمل فمقمّ »  ايمٛمبلضمدي٧م 

 ايمْمريؼ إول : ازمـ فمب٣مس

طمدصمٜم٤م اسمـ سمٜم٧م أيب ، )صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م أمحد سمـ محدون اًمٜمٞم٤ًمسمقريأظمرج اسمـ قمدي ىم٤مل: 

، طمدصمٜم٤م ضار سمـ (.(1)أمحداإلُم٤مم )ص٤مطم٥م طمدي٨م يمّٞمس، ُمدطمف  ضمٕمٗمر سمـ هذيؾأؾم٤مُم٦م هق 

، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٞمًك (ـمٛم٤ًًم عمٜم٤مىم٥م قمكم وُمث٤مًم٥م ظمّمقُمف:  وٕمٗمف اًمٌٕمض، )قم٤ممل وم٘مٞمف صدوق سد

قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل  ، قمـ اسمـ)وصمؼ( قمـ قم٤ٌمي٦م)صم٘م٦م خ م( قمـ إقمٛمش)صم٘م٦م، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض م(، اًمرُمكم

 شفمٙمٚمل فمٝمب٥م فمقمّ »صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

ار ُمـ اعمٕمرووملم سم٤مًمٙمقوم٦م وًمف أطم٤مدي٨م يمثػمة، وهق ذم مجٚم٦م ضىم٤مل اسمـ قمدي: 

  .(1) ُمـ يٜمًٌقن إمم اًمتِمٞمع

ٕمٞم٦ٌم ُمقوع اًمن، واعم٘مّمقد ُمقوع ّهي ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ىمقّي طمًـ . واًم

 .وظم٤مّصتل 

( أي ُمٔمٜم٦م اؾمتٗمّم٤مطمل وظم٤مصتل وُمقوع فمٝمب٥م فمٙمٚمل)قمكم ىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي : 

 .(3)ُم٤م حيرز اًمرضمؾ ومٞمف ٟمٗم٤مئًف :واًمٕمٞم٦ٌم :ٟمٗم٤مئزهي وُمٕمدن 

  

                                                 

 . اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم. 1663، رىمؿ: 131: 3ٖمٚمٓم٤ميُمإيمامل َتذي٥م اًمٙمامل ًمإلُم٤مم   (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. . 956، رىمؿ: 161: 5اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ُمٍم.5593، رىمؿ: 365: 4ض اًم٘مدير ومٞم  (3)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين : ازمـ َمسٔمقد 

أٟم٤ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ ٟمٍم سمـ ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

أٟم٤م أسمق قمكم احلًـ سمـ أمحد  )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق احلًـ سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيقب )صم٘م٦م( اًمزاهمقين

ٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ  )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ يم٤مُمؾ سمـ ظمٚمػ سمـ ؿمجرة )صم٘م٦م(سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿم٤مذان

)روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت مل زيمري٤م سمـ حيٞمك احلرار اعم٘مرئ )=اعمٕمنمي، صم٘م٦م(سمـ اًمٕم٤ٌمس اعمٕمني 

قمـ  خ م( ، ؾم٤مء طمٗمٔمف سم٠مظمرة)صم٘م٦مٟم٤م ذيؽ )ٓ حيت٩م سمف إذا اٟمٗمرد(ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد يٓمٕمـ سمٌمء(

قمـ أم  )سمـ ُمًٕمقد(قمـ قمٌد ا؟هل  )صم٘م٦م خ م(قمـ قمٚم٘مٛم٦م )صم٘م٦م خ م(قمـ إسمراهٞمؿ )صم٘م٦م خ م(ُمٜمّمقر

ودَمف  ،حلٚمف َمـ حلٚمل»:اًمٜمٌل ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل ا؟هل هذا قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل :ىم٤مًم٧مؾمٚمٛم٦م 

 .(1)ش... فمٙمٚملفمٝمب٥م وهق  ،َمـ دَمل

ىمٚم٧م : ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اًمِمقاهد، واحلدي٨م سمٓمري٘مٞمف طمًـ، ومْمٕمػ يمؾ ُمٜمٝمام 

دون  أّن اًمٜمٌل اصٓمٗمك قمٚمٞم٤مً ىمٓمٕم٤ًم يدل حمتٛمؾ. قمغم أن ٓ طم٤مضم٦م ًمإلؾمٜم٤مد: وم٘مد ُم٣م ُم٤م 

ٓ  »وومحقى ىمقل اًمٜمٌل :  يدل قمغم ذًمؽ ٟمّم٤ًم ٛماّم وم ..:ًمٚمٕمٚمؿ وًمٖمػم اًمٕمٚمؿسم٘مٞم٦م اخلٚمؼ 

 ٝم٤ميمف ..، وم ..وهمػمه شل إّٓ فمقمّ ي٠مدي فمٛمّ 
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 شل إّٓ فمقمّ ي فمٛمّ ٓ ي٠مدّ 9 فمقّم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف»: ضمدي٧م

 احلدي٨م يٜم٤مؾمٌف ومّمؾ اعمٜم٤مىم٥م وًمٞمس اًمٕمٚمؿ؟!!ًمٕمّٚمؽ شم٘مقل: هذا 

: وىمد ُم٣م )ا؟هل اضمت٤ٌمه( ُمنموـم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اإلضمت٤ٌمئل ىمٚمٜم٤م: اًمت٠مدي٦م قمـ اًمٜمٌّل 

، وإّٟمام أّٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل سمتجزئ٦م واىمع قمكمّ  -وىمد أذٟم٤م أّول اًمٙمت٤مب–: وٟم١ميّمد َترجيف..

اإلُم٤مُم٦م وسم٤مًمٕمٙمس، هق ٟمٔم٤مم ٟمٌقّي واطمد يمّؾ: ومحدي٨م اعمٜم٤مىم٥م قمٜمدٟم٤م سمٕمٞمٜمف هق طمدي٨م 

واًمت٘مًٞمؿ إمم أسمقاب وومّمقل وُمٓم٤مًم٥م وُم٤ٌمطم٨م وُم٤ًمئؾ و...، إّٟمام هق طمٙمؿ اعمٜمٝم٩م ٓ 

              .وٓ شُمًتٖمٗمؾ ، وم٤مومٝمؿأيمثر وٓ أىمّؾ..

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، وإؾمامقمٞمؾ : سمـ ُم٤مضم٦م ىم٤ملاأظمرج 

طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمـ ، سمـ ُمقؾمك، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق

 . ش ّل إّٓ فمقمل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ ي٠مدي فمٛمّ َمٛمّ  فمقمّ »رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 .(1)طمًـ : ىم٤مل إًم٤ٌمين

وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق أيـ رأيتف ؟!! : زي٤مدةُمع وأظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م 

 .  (1) وىمػ قمٚمٞمٜم٤م ذم جمٚمًٜم٤م وم٘م٤مل...: وم٘م٤مل

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، واسمـ أيب : زي٤مدة وم٘م٤مل ُمع -ُمت٤مسمٕم٦م ًمنميؽ–يمام أظمرضمف أمحد 

، صح٤ميب ؿمٝمد اًمًٚمقزم)سمٙمػم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة 

 ش ّل إٓ أٞم٣م أو فمقمل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ ي٠مدي فمٛمّ َمٛمّ  فمقمّ  »: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل طمّج٦م اًمقداع(

 .(3)ش  ّأٞم٣م أو فمقم ل ديٛمل إّٓ ٓ يٗميض فمٛمّ  »وىم٤مل اسمـ أيب سمٙمػم: 

                                                 

 . حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، وُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين .119، رىمؿ : 44:  1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م   (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت .1316، رىمؿ : 598:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )َت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .17565، رىمؿ : 49:  19ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)
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 -هٞمٝمٜم٤م–أىمقل: وهذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم سم٢ممج٤مع..: وٓ شمي 

ذم هم٤مي٦م  -وهق ؾمٌٓمف– قمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل: إلمج٤مع اًمٕمٚمامء أّن رواي٦م إهائٞمؾ قمٜمف

 .  (1)آشم٘م٤من

ل، وأٞم٣م َمٛمف، وٓ يٗميض َمٛمّ  فمقمّ »: وسمٕملم هذا اًمًٜمد رواه أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمٚمٗمظ

 .(1)ش أٞم٣م أو فمقمّ  ل إّٓ ي فمٛمّ وٓ ي٠مدّ »ىم٤مل اسمـ آدم: ، ش ّأٞم٣م أو فمقم ل ديٛمل إّٓ فمٛمّ 

ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٝمؿ  ويمت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل، يذيمر أنّ : وذم ومْم٤مئؾ أمحد

ىم٤مل: عم٤م يم٤من يقم أطمد  ىمثٜم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ 

 ، ومحٛمٚم٧م قمغم اًم٘مقم، وم٢مذا أٟم٤م سمرؾمقل ا؟هلاًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل ًمٞمٗمرّ  وومرّ 

 .هذه َلل اعمقاؾم٤مة وم٘م٤مل ضمؼميؾ: إنّ 

 .(3)شهمٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م َمٛم٘مام، ل، وأٞم٣م َمٛمفإٞمف َمٛمّ »: وم٘م٤مل اًمٜمٌل

أيب طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ وأظمرضمف اًمؽمُمذي ىم٤مل: 

 . (4)طمًـ همري٥م صحٞمحسمف ُمثٚمف. وىم٤مل:  إؾمح٤مق

  

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م.378، رىمؿ: 443: 1ممّـ ذيمر ذًمؽ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ٟمٗمًف ذم ُمًٜمد أمحد   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.1116، رىمؿ : 657:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم٤ٌمس(   (1)

 . ٦1م اًمرؾم٤مًم٦م. ط : . ُم١مؾم1119ً، رىمؿ : 656:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم٤ٌمس(   (3)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت.3719، رىمؿ: 79: 6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(   (4)
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 دم ضمج٥م ايمقداع ايمٛمبلوم٣ميمف 

أظمؼمٟم٤مه أسمق قمكم احلداد ذم يمت٤مسمف صمؿ طمدصمٜمل أسمق ُمًٕمقد قمٌد ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: 

ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  ،ٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،أٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ ،اًمرطمٞمؿ سمـ قمكم قمٜمف

قمـ طمٌٌم سمـ  ،قمـ أيب إؾمح٤مق ،قمـ قمٜم٦ًٌم ،ٟم٤مطمٙم٤مم ،ٟم٤م حمٛمد سمـ محٞمد ،ضمٌػم سمـ ه٤مرون

وٓ ، وأٞم٣م َمٛمف ، ل فمقم َمٛمّ » :ضمٜم٤مدة اًمًٚمقزم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل

 .(1)وم٣ميمف دم ضمج٥م ايمقداع شأٞم٣م أو فمقم إّٓ ، يبٙمغ فمٛمل 

 ف، وحمٛمد سمـ محٞمد طم٤مومظ صم٘م٦م وٕمٗمىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن

 .ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اًمٌٕمض دون سمٞم٤من، ُم٣م سمٞم٤من طم٤مًمف

ذم همػم ذًمؽ  ىم٤مل هذا ذم طمّج٦م اًمقداع ، ٓ يٜم٤مذم أن ي٘مقًمف  ويمقن اًمٜمٌّل 

، وإُمثٚم٦م ٓ َتَم ، أضماله٤م : إذ اًمرؾم٤مًم٦م إذا اهتٛم٧م سمٌمء أُمٕمٜم٧م ذم اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف 

 اهتامم اًم٘مرآن سمند ىمّمص اًمٞمٝمقد : ُٓم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمؼم . 

 ٓ ي١مّدي قمٜمّل؟!! : ٜمكًمٙمـ ُم٤م ُمٕم

 ..ضمكمّ  ومّمٞمح ُم٤م هق ٟمّص  ىمقل اًمٜمٌلُمـ ه٤مك 
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 .زمراءة ٞمٚمقذصم٣ًم  شٓ ي٠مّدي إّٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتل»

احل٤مدي قمنم  ذم ُمٜمٝم٤مج اًمٙمراُم٦م: روقان ا؟هل قمٚمٞمفاسمـ اعمٓمّٝمر احلكّم، ٕمالُم٦م اًمىم٤مل 

: ..وأْن يتقمم هق ذًمؽ، وأُمره سمرّدهصمّؿ أٟمٗمذ قمٚمٞم٤ًم ، ٕداء ؾمقرة سمراءةسمٙمر  ٤مسمأ أٟمٗمذاًمٜمٌّل  أنّ 

ـْ ٓ يّمٚمح ٕداء ؾمقرة أو سمٕمْمٝم٤م اعمتْمٛمٜم٦م ٕداء  ،ومٙمٞمػ يّمٚمح ًمإلُم٤مُم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومٛم

 إطمٙم٤مم إمم مجٞمع إُم٦م؟!!.

أّن هذا : أطمده٤م: واجلقاب ُمـ وضمقه: ىم٤مل -ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم–هذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رّد  

، اًمٜمٌل اؾمتٕمٛمؾ أسم٤م سمٙمر قمغم احل٩م ؾمٜم٦م شمًعوم٢مّن : يمذب سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ وسم٤مًمتقاشمر اًمٕم٤مم

 ُمـ مجٚم٦م رقمٞمتف يّمكّم  وقمكمّ ، سمؾ هق اًمذي أىم٤مم ًمٚمٜم٤مس احل٩م ذًمؽ اًمٕم٤مم، ه وٓ رضمعمل يردّ 

وهذا ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمتقاشمر قمٜمد أهؾ ، يم٤ًمئر ُمـ ُمٕمف، وي٠مُتر سم٠مُمره، ويدومع سمدومٕمف، ظمٚمٗمف

ومٙمٞمػ  ،سم٠مُمر اًمٜمٌل، ذًمؽ اًمٕم٤مممل خيتٚمػ اصمٜم٤من ذم أّن أسم٤م سمٙمر هق اًمذي أىم٤مم احل٩م ، اًمٕمٚمؿ

 .(1) ؟!!ف أُمره سمردهي٘م٤مل إٟمّ 

دقمقى ذم أيب سمٙمر ام ىم٤مًمف ُمـ اًمتقاشمر وم، ضمكّم أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ظمٌط ظمٌط قمِمقاء: أىمقل

قمـ ح ٗمّمشم، قمّدة ـمرق ٟم٤مصٕم٦م سمٞمْم٤مء، ومٝم٤مك قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٕمٚمامءوومري٦ٌم قمٛمٞم٤مء،  ،صٚمٕم٤مء

 ..أُمر اًمٜمٌّل سمرّد أيب سمٙمر

  

                                                 

 . رؿم٤مد ؾم٤ممل .195:  8ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (1)
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 زمـ َم٣ميمؽأٞمس : ايمْمريؼ إّول

، طمدصمٜم٤م قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر ىم٤مل: (هـ179ىم٤مل اًمؽمُمذي )

قمـ ، قمـ ؾمامك سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مٓ، اًمّمٛمد سمـ قمٌد اًمقارث وقمٌد

 .سمٕم٨م اًمٜمٌل سمؼماءة ُمع أيب سمٙمر: ىم٤مل، أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 .شرصمؾ َمـ أهقم ٓ يٛمبٕمل ٕضمد أن يبٙمغ هذا إّٓ »: وم٘م٤مل:  صمّؿ دقم٤مه

 . قمٚمٞم٤ًم وم٠مقمٓم٤مه إّي٤مهاًمٜمٌّل ومدقم٤م 

 .(1)ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ضمسـ نمري٤مهذا طمدي٨م :  هـ(179)ىم٤مل اًمؽمُمذي

 . (1)ضمسـ اإلؽمٛم٣مدىم٤مل إًم٤ٌمين: 

 . (3)ىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌد ا؟هل اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده صحٞمح

٤ٌّمس:    .(4)إؽمٛم٣مده ضمسـوىم٤مل ويص قم

 .(5)إؽمٛم٣مده ضمسـوىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: 

ومرضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم إّٓ مح٤مد ، صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿإؾمٜم٤مده سمؾ : ىمٚم٧م

صغّم أّن اًمٜمٌّل فم٤مهر وهق ٟمص ، وم٘مد اطمت٩م هبام ُمًٚمؿ واؾمتِمٝمد هبام اًمٌخ٤مري، وؾمامك

 .دقم٤م أسم٤م سمٙمر ورّدها؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ، 

                                                 

 . َت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .3696رىمؿ :  175:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (1)

ـمٌٕم٦م سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمّٞم٦م ، قمغم ٟمٗم٘م٦م حمٛمد  . 3696، رىمؿ:  491طمٙم٤مم إًم٤ٌمين(: )ُمذيؾ سم٠مؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (1)

 اًمراضمحل. 

. دار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، 1175، رىمؿ: 171: 6إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد )َت٘مٞمؼ: أ.قمٌد ا؟هل اًمدهٞمش(   (3)

 سمػموت.

٤ٌّمس(  (4)  اًمًٕمقدّي٦م . . ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،946، رىمؿ:  561: 1ومْم٤مئؾ أمحد)َت٘مٞمؼ: ويص قم

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث ، دُمِمؼ .3695، رىمؿ: 411: 5ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(   (5)
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اًمٜمص اًمٍميح سمرّد  -سمٕملم هذا اإلؾمٜم٤مد–وصمّٛم٦م شمالقم٥م سم٠مًمٗم٤مظ احلدي٨م: وم٘مد ورد 

 ..سمـ أيب ىمح٤موم٦م أيب سمٙمر 

، )سمـ ؾمٝمؾ اًمٕمٗم٤مين، صم٘م٦م دون يمالم( ّ وطمدصمٜم٤م قمكم: ىم٤مل (346) ومٗمل ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب

)اًمٌٍمي، إُم٤مم ومقق ٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦مطمدصمٜم٤م محّ ، )سمـ ُمًٚمؿ اًم٤ٌمهكم، صم٘م٦م طم٤مومظ طمّج٦م خ م(طمدصمٜم٤م قمٗم٤من

 اإلُم٤مم مح٤مد: ومرواي٦م )سمـ طمرب اًمذهكم، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، شمٖمػم ىمٌؾ ُمقشمف، وٓ يي هٞمٝمٜم٤مقمـ ؾمامك، اًمقصػ خ م(

، قمـ أٟمس أّن اًمٜمٌل سمٕم٨م سمؼماءة ُمع أيب سمٙمر اًمّمديؼ إمم أهؾ ُمٙم٦م، ، خ م(قمٜمف ىمٌؾ اًمتٖمػم

 .وهومردّ ش وهردّ »: وم٘م٤مل اًمٜمٌل

  رء؟!!. أأٟمزل ذمَّ ، ٤مل أسمق سمٙمر ُم٤م زم وم٘م

 ومدومٕمٝم٤م إمم قمكمّ ش ويم٘مٛمّل أَمرت أْن ٓ يبٙمٕمٜم٣م إّٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّل، ٓ»: اًمٜمٌلىم٤مل 

 .(1)سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف 

، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، ؾمقى قمكم سمـ ؾمٝمؾ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

وأي٤ًم يم٤من ومرواي٦م اإلُم٤مم مّح٤مد قمٜمف، ىمٌؾ ، وىمد شمٙمّٚمؿ ذم طمٗمظ ؾماّمك قمـ ظمّمقص قمٙمرُم٦م

 ..يِمٝمد ًمف .اًمتٖمػّم 

  

                                                 

، اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ 1636:  3ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )=أمحد سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد، أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي(    (1)

 اجلقزي .
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 أزمق زم٘مر ٞمٖمسفايمْمريؼ ايمث٣مين: 

)سمـ ، ىم٤مل: ىم٤مل إهائٞمؾ)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م ويمٞمع: هـ(141)أظمرج أمحد ىم٤مل

: قمـ )اًمًٌٞمٕمل، ضمد إهائٞمؾ، صم٘م٦م ُمٙمثر طم٤مومظ خ م(، ىم٤مل أسمق إؾمح٤مقيقٟمس اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م(

٤ٌّمن)=يزيد سمـ يثٞمع اَلٛمداين، زيد سمـ يثٞمع واَلٞمثٛمل واسمـ طمجر، وزاد إظمػم  صم٘م٦م، وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم

زمٔمد ايمٔم٣مم َمممك، وٓ  ٓ َي٨ّم »ٕمثف سمؼماءة ٕهؾ ُمٙم٦م: اًمٜمٌل سم قمـ أيب سمٙمر: أنّ  ((1)خميم

ٞمٖمس َمسٙمٚم٥م، َمـ ىم٣من زمٝمٛمف وزمكم رؽمقل اهلل  يْمقف زم٣ميمبٝم٦م فمري٣من، وٓ يدطمؾ اْلٛم٥م إّٓ 

 ش. ة همٟمصمٙمف إلم َمدسمف، واهلل زمريء َمـ اظمممىمكم ورؽمقيمفَمّد 

أزم٣م زم٘مر،  فمقمَّ  دَّ همرُ احلٗمف »، ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمف: ىم٤مل ًمٕمكمّ  ، صمؿّ ىم٤مل: وم٤ًمر هب٤م صمالصم٤مً 

قمغم اًمٜمٌل سمٙمك، ىم٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، أسمق سمٙمر ىم٤مل: ومٗمٕمؾ، ىم٤مل: ومٚمام ىمدم  .شوزمٙمٕمٜم٣م أٞم٦م

  !.رء؟ طمدث ذمَّ 

 .شلأٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّ  ٕمف إّٓ أن ٓ يبٙمّ ، َمرت طمغم، ويم٘مـ أُ  َم٣م ضمدث همٝمؽ إّٓ »:  ىم٤مل

 .(1) ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح

ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: رضم٤مًمف اإلُم٤مم أسمق يٕمغم.  -إؾمٜم٤مدًا وُمتٜم٤مً –أظمرضمف سمٕمٞمٜمف و

 .(3)صم٘م٤مت 

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إّٓ زيد وهق شم٤مسمٕمل صم٘م٦م، مل يرو قمـ همػم  

 اًمّمح٥م. 

 .(4)وىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: ىمٚم٧م: ذم اًمّمحٞمح سمٕمْمف: رواه أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت 

                                                 

، رىمؿ 419:  1. اًمٙم٤مؿمػ 493، رىمؿ : 171:  1صم٘م٤مت اًمٕمجكم  .1763، رىمؿ : 151:  4صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (1) 

 :1759. 

 دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة . .4، رىمؿ : 168:  1 ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(ُمًٜمد أمحد )  (1)

 . 166: 1. ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد( 4، رىمؿ : 183:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)

 .  ت : طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد .5464، رىمؿ : 139:  3جمٛمع اًمزوائد   (4)
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إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت إرٟم١موط: ؿمٕمٞم٥م وم٢مذا اشمّْمح هذا، ومٝم٤مك ىمقل  

ومل يقصم٘مف همػم اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن، ومٝمق ذم قمداد  ،رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم زيد سمـ يثٞمع

 .(1) اعمجٝمقًملم

أىمقل: يمام شمرى، شمٜم٤ميمد واوح، وقمٜم٤مد وم٤موح. ومم٤م يدّل قمغم صح٦م اإلؾمٜم٤مد قمدا 

أقماله ذم  ، أّن اًمؽمُمذي صحح ٓسمـ يثٞمع ٟمحق احلدي٨مئٛم٦م إرسمٕم٦م أقمالهشمقصمٞمؼ إ

 اجل٤مُمع..: ومٝم٤مك ..

  

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.4، رىمؿ: 183: 1ُمًٜمد أمحد)إرٟم١موط(   (1)
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 فمقمّ ازمـ يثٝمع فمـ اظمقلم ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: 

)سمـ ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من)حمٛمد اًمٕمدين، صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمرأظمرج اًمؽمُمذي 

رء  سم٠مّي  ، قمـ أيب إؾمحؼ، قمـ زيد سمـ يثٞمع ىم٤مل: ؾم٠مًمٜم٤م قمٚمٞم٤مً صػ، خ م(ققمٞمٞمٜم٦م ، ومقق اًم

زمٟمرزمع أن ٓ يْمقف زم٣ميمبٝم٦م فمري٣من، وَمـ ىم٣من زمٝمٛمف وزمكم سمٕمث٧م » سمٕمث٧م ذم احلج٦م؟!!. ىم٤مل: 

ايمٛمبل فمٜمد همٜمق إلم َمدسمف، وَمـ مل ي٘مـ يمف فمٜمد همٟمصمٙمف أرزمٔم٥م أؾمٜمر، وٓ يدطمؾ اْلٛم٥م إّٓ 

 ش.  ٞمٖمس َم٠مَمٛم٥م، وٓ جيتٚمع اظمممىمقن واظمسٙمٚمقن زمٔمد فم٣مَمٜمؿ هذا

 . هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح)= اًمؽمُمذي( : ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

 .(1)ؾمٜم٤مد صحٞمح اإل :ىم٤مل إًم٤ٌمين

أظمرضمف احل٤ميمؿ وم٘م٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وسمذًمؽ ضمزم اًمذهٌل ذم 

 . (1)اًمتٚمخٞمص

ُمدرج ًمٞمس ُمـ أصؾ  شطمغم َم٣م ضمدث همٝمؽ إّٓ »وصمّٛم٦م أُمر وم٘مقل اًمٜمٌل ٕيب سمٙمر :   

: طمدصمٜمل أسمق ىم٤مل ذم إُمقالأظمرضمف  هـ(114)قمٌٞمد ٤مأسماحلدي٨م: يدّل قمٚمٞمف أّن اإلُم٤مم 

 ،صم٘م٦ماًمًٌٞمٕمل، )، قمـ يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مقاًمْمٌل، صم٘م٦م خ( )قمٌد اًمرمحـ سمـ همزوانٟمقح

سمٕم٨م رؾمقل ا؟هل أسم٤م سمٚمٗمظ:  ، قمـ زيد سمـ يثٞمعطم٤مومظ خ م(ُمٙمثر)صم٘م٦م ، قمـ أسمٞمفم( رسمام هيؿ،

  !.رء؟ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل أٟمزل ذمَّ همرصمع أزمق زم٘مر ىمئٝمب٣مً ، سمٙمر سمؼماءة، صمؿ أشمٌٕمف قمٚمٞم٤مً 

  .شأٞم٣م أو رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتلٓ، ويم٘مٛمل أَمرت أن أزمٙمٕمٜم٣م : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ٕمث٧م  رؾمقل رؾمقل ا؟هل إًمٞمٙمؿ، وىمد سمُ إيّن »إمم أهؾ ُمٙم٦م وم٘م٤مل:  ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ قمكمّ 

  .(3) شإًمٞمٙمؿ سم٠مرسمع

 رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح.ىمٚم٧م: 

                                                 

 ، َت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر.3691رىمؿ :  175:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (1)

 . دار اعمٕمروم٦م .54:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.457، رىمؿ: 115إُمقال)ت: ظمٚمٞمؾ هراس(:   (3)
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 فمقم ضمٛمش فمـ  رازمع:ايمْمريؼ ايم

ىم٤مل قمٌد ا؟هل سمـ أمحد، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن ًمقيـ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضم٤مسمر، قمـ 

عم٤م ٟمزًم٧م قمنم آي٤مت ُمـ سمراءة قمغم اًمٜمٌل، دقم٤م اًمٜمٌل » ؾمامك، قمـ طمٜمش، قمـ قمكم، ىم٤مل: 

أدرك أزم٣م زم٘مر، همحٝمثام أسم٤م سمٙمر ومٌٕمثف هب٤م ًمٞم٘مرأه٤م قمغم أهؾ ُمٙم٦م، صمّؿ دقم٤مين اًمٜمٌل وم٘م٤مل زم: 

، ومٚمح٘متف سم٤مجلحٗم٦م هم٣مذه٤م زمف إلم أهؾ َم٘م٥م، هم٣مومرأه فمٙمٝمٜمؿحلٗمتف همخذ ايم٘مت٣مب َمٛمف، 

 رء؟!.  أسمق سمٙمر إمم اًمٜمٌل ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، ٟمزل ذمَّ  ورصمعوم٠مظمذت اًمٙمت٤مب ُمٜمف، 

ٓ، ويم٘مـ صمػميؾ صم٣مءين، همٗم٣مل: يمـ ي٠مدي فمٛمؽ إّٓ أٞم٦م أو رصمؾ : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .شَمٛمؽ

  . (1)ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده طمًـ

 .(1)وهق وٕمٞمػ وىمد وصمؼ ،حمٛمد سمـ ضم٤مسمر اًمًحٞمٛملىم٤مل اَلٞمثٛمل: ومٞمف و

  

                                                 

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .1196، رىمؿ: 135: 1ُمًٜمد أمحد )ت: اإلُم٤مم: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة . 11639، رىمؿ: 19: 7جمٛمع اًمزوائد   (1)



 012   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 ازمـ فمب٣مس: ٣مَمسايمْمريؼ اخل

 ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم فمـ ازمـ فمب٣مس اإلؽمٛم٣مد إّول: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام،  (179)أظمرج اًمٌالذري 

أٟم٠ٌمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن اًمٜمٌل سمٕم٨م سمًقرة سمراءة 

ُمع أيب سمٙمر، صمّؿ سمٕم٨م قمٚمٞم٤ًم وم٠مظمذه٤م ُمـ أيب سمٙمر، ومج٤مء أسمق سمٙمر وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل هؾ 

 رء؟!. ىم٤مل:  ٟمزل ذمَّ 

 .(1)ش ٓ ويم٘مٛمّف ٓ ي٠مدي فمٛمّل نمغمي أو رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتل » 

، إّٓ ؾمٗمٞم٤من اًمقاؾمٓمل، قمغم ذط اًمِمٞمخلمأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

 صم٘م٦م سم٢ممج٤مع يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر . -ذم همػم اًمزهري–وهق 

 فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن فمـ ازمـ فمب٣مساإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: 

: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م،  (141)أمحد ُم٣م ُمٓمقًٓ ُم٤م أظمرضمف 

صمّؿ ىم٤مل: ، ...طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩م، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إيّن جل٤مًمس إمم اسمـ قم٤ٌمس

ٓ يذه٤م هب٣م »سمًقرة اًمتقسم٦م ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤ًم ظمٚمٗمف، وم٠مظمذه٤م ُمٜمف، ىم٤مل: )=أسمق سمٙمر( سمٕم٨م ومالٟم٤ًم 

 ش . إّٓ رصمؾ َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف...

أّن احل٤ميمؿ أظمرضمف ىم٤مئاًل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وىم٤مل ٤م ُم٣م ىمد قمروم٧م ممّ أىمقل: 

 . (1)اًمذهٌل: صحٞمح 

ٜمف ًّ ذم ُمقوع ، وصححف ًمذاشمف ذم  ويمذًمؽ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. وأّن إًم٤ٌمين طم

 .(3) ضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحر: يم٘مقل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار و ، وهمػم ذًمؽآظمر

                                                 

 .164:  7، جمٛمع اًمزوائد 763:  1ٕمحد  ، ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م417:  1ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط(   (1)

 . دار اعمٕمروم٦م .143:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة . .14338، رىمؿ: 56: 9جمٛمع اًمزوائد   (3)
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 َمٗمسؿ فمـ ازمـ فمب٣مس ..ث٣ميم٧م: اإلؽمٛم٣مد ايم

طمدصمٜم٤م ، طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾطمدصمٜم٤م : أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل

قمـ اسمـ ، قمـ ُم٘مًؿ، قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم، قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام

ومٌٞمٜم٤م أسمق ، صمّؿ أشمٌٕمف قمٚمٞم٤مً ، سمٕم٨م اًمٜمٌل أسم٤م سمٙمر وأُمره أن يٜم٤مدي هب١مٓء اًمٙمٚمامت: قم٤ٌمس ىم٤مل

ـّ ، ومخرج أسمق سمٙمر ومزقم٤مً ، سمٙمر ذم سمٕمض اًمٓمريؼ إذ ؾمٛمع رهم٤مء ٟم٤مىم٦م رؾمقل ا؟هل اًم٘مّمقاء ومٔم

وأُمر قمٚمٞم٤ًم أْن يٜم٤مدي هب١مٓء ، ومدومع إًمٞمف يمت٤مب رؾمقل ا؟هل، ق قمكّم وم٢مذا ه، أّٟمف رؾمقل ا؟هل 

ذَم٥م اهلل ورؽمقيمف زمريئ٥م َمـ ىمؾ » : وم٘م٤مم قمكّم أي٤مم اًمتنميؼ ومٜم٤مدى، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م ومحّج٤م، اًمٙمٚمامت

وٓ يْمقهمـ ، وٓ َيجـ زمٔمد ايمٔم٣مم َمممك، همسٝمحقا دم إرض أرزمٔم٥م أؾمٜمر، َمممك

ىم٤مم أسمق سمٙمر  )شمٕم٥م( كيٜم٤مدي وم٢مذا قمٞم ويم٤من قمكمّ ش وٓ يدطمؾ اْلٛم٥م إّٓ َم٠مَمـ، زم٣ميمبٝم٦م فمري٣من

 . ومٜم٤مدى هب٤م

وهذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف )=اإلُم٤مم اًمؽمُمذي( ىم٤مل أسمق قمٞمًك 

 . ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 .(1)صحٞمح اإلؾمٜم٤مد : ىم٤مل إًم٤ٌمين

ومٚم٘مد يم٤من اعمٜم٤مدي : ٟمٙم٤مرة وؿمذوذف اوٓمراب، سمؾ ًمٙمـ ومٞم، أصٚمف صحٞمح: أىمقل

 ..قمغم ذًمؽ يدّل : أسمق هريرة وًمٞمس أسمق سمٙمر قمكماعمقمم إذا شمٕم٥م 

، واًمٓمؼماين، ُم٤م أظمرضمف اعمحدصمقن واعمٗمنون واعم١مرظمقن يم٤مسمـ أيب طم٤مشمؿ 

واحل٤ميمؿ سمٕملم ، واًمٌالذري، واسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، واًمذهٌل، واًمٌٞمٝم٘مل، واًمٓمؼمي

قمـ ، قمـ احلٙمؿ، قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ طمًلم، قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقامأي قمـ : إؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي أقماله

 . هم١مذا زمح وم٣مم أزمق هريرة همٛم٣مدى، هم٘م٣من فمقّم يٛم٣مدي هب٣م: قمـ اسمـ قم٤ٌمس وومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤مً ، ُم٘مًؿ

 . (1)ويمذًمؽ ىم٤مل اًمذهٌل، وىمد ىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

                                                 

 ، َت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. 3691رىمؿ :  175:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (1)

 . دار اعمٕمروم٦م .53:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)
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 يـ أسمق سمٙمر؟!!!. ٠موم

ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ طمدي٨م ٟمٗمس  هذا واوٓمراسمف، يمام يدّل قمغم ؿمذوذ طمدي٨م اًمؽمُمذي

 .أيب هريرة سمٕمد ىمٚمٞمؾ

إذ ىمد رضمع إمم : يمذبإمم ُمّٙم٦م،  ومدقمقى أّن أسم٤م سمٙمر يم٤من ىمد ذه٥م ُمع اعمقمم

٤ٌّمس  وأيب سمٙمر ٟمٗمًف، ٟم٤مهٞمؽ قمام رواه اعمقمم قمكمّ أٟمس أطم٤مدي٨م اعمديٜم٦م سمٜمص  واسمـ قم

 .. ذم اًمٓمرق اًمّمحٞمح٦م أٟمٗم٦م
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 أزمق هريرة: س٣مدسايمْمريؼ ايم

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ : -واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مين ومه٤م ُمتامصمالن– أظمرج اإلُم٤مُم٤من أمحد واًمٜم٤ًمئل 

، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ اعمٖمػمة، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم: ىم٤مٓ، ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد وقمثامن سمـ قمٛمر، سمِم٤مر

سمـ أيب ـم٤مًم٥م طملم سمٕمثف رؾمقل ا؟هل  ىم٤مل ضمئ٧م ُمع قمكمّ : قمـ أسمٞمف، قمـ اعمحرر سمـ أيب هريرة

 ٜمتؿ شمٜم٤مدون؟!!. ُم٤م يم: إمم أهؾ ُمٙم٦م سمؼماءة

، وٓ يْمقف زم٣ميمبٝم٦م فمري٣من، إّٞمف ٓ يدطمؾ اْلٛم٥م إّٓ ٞمٖمس َم٠مَمٛم٥م»: يمٜم٤ّم ٟمٜم٤مدي: ىم٤مل

هم١مذا َمّم٦م إرزمٔم٥م ، وَمـ ىم٣من زمٝمٛمف وزمكم رؽمقل اهلل فمٜمد همٟمصمٙمف أو أَمده إلم أرزمٔم٥م أؾمٜمر

هم٘مٛم٦م أٞم٣مدي ، وٓ َي٨م زمٔمد ايمٔم٣مم َمممك اهلل زمريء َمـ اظمممىمكم ورؽمقيمفأؾمٜمر هم١مّن 

 ش .صقيتضمتك صحؾ 

 . (1)صحٞمح: ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء: أىمقل

 . رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم حمرر، إؾمٜم٤مده طمًـ: وىم٤مل إرٟم١موط

: وىم٤مل اًمذهٌل، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه: وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 .(1)صحٞمح

 ..وًمٞمس هذا وطم٥ًم، ومٚمف ؿم٤مهد آظمر .!وم٠ميـ أسمق سمٙمر؟

  

                                                 

. 356:  13. ُمًٜمد أمحد 1958. رىمؿ : 134:  5، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 361:  4رواء اًمٖمٚمٞمؾ )إًم٤ٌمين ( إ  (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م، ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط.  

 . دار اعمٕمروم٦م.  361:  1اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)
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 . ايمب٣مومر اإلَم٣مم  زمع:ايمْمريؼ ايمس٣م

طمدصمٜم٤م حمٛمد ، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل، طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد ىم٤مل ىم٤مل: (هـ 316) اًمٓمؼمي أظمرج

قمـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ ، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ سمـ قم٤ٌمد سمـ طمٜمٞمػ، سمـ إؾمح٤مق

رمح٦م وىمد يم٤من سمٕم٨م أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ، عم٤م ٟمزًم٧م سمراءة قمغم رؾمقل ا؟هل: طمًلم سمـ قمكم ىم٤مل

 .ًمٚمٜم٤مسا؟هل قمٚمٞمف ًمٞم٘مٞمؿ احل٩م 

 .!؟ًمق سمٕمث٧م إمم أيب سمٙمر، ي٤م رؾمقل ا؟هل: ىمٞمؾ ًمف

صمّؿ دقم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  شٓ ي٠مدِّي فمٛمل إّٓ رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتل»: اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل

يمٛم٣مس يقم ايمٛمحر إذا وأذِّن دم ا، راءةزماطمرج هبذه ايمٗمِم٥م َمـ صدر » : وم٘م٤مل، رمح٦م ا؟هل قمٚمٞمف

 .(1)ش أّٞمف ٓ يدطمؾ اْلٛم٥م ىم٣مهمر... كاصمتٚمٔمقا زمٚمٛم

وصم٘مف مج٤مقم٦م : ىم٤مل اًمذهٌل، اسمـ محٞمد خمتٚمػ ومٞمف: ذم اًمِمقاهد ده طمًـ٤مؾمٜمإ: أىمقل

رضمؾ : اسمـ اؾمح٤مقإُم٤مم اعمٖم٤مزي وىم٤مل أسمق زرقم٦م ذم . وؾمٚمٛم٦م صم٘م٦م خيٓمكء. وإومم شمريمف

 ىمد اضمتٛمع اًمٙمؼماء ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم إظمذ قمٜمف .

  

                                                 

 . ت : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .168:  14شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (1)
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 ضمبًم ايمِمح٣ميب: ث٣مَمـايمْمريؼ ايم

، قمـ أيب إؾمح٤مق، طمدصمٜم٤م ذيؽ، حيٞمك سمـ آدمطمدصمٜم٤م :  (141)ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ٓ ، وأٞم٣م َمٛمف، فمقم َمٛمّل»قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة اًمًٚمقزم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 . شي٠مدي فمٛمل إّٓ أٞم٣م أو فمقمّ 

 ؟!. ؽمٚمٔم٦م َمٛمفىم٤مل ذيؽ: وم٘مٚم٧م ٕيب إؾمح٤مق: أيـ 

 . (1)ٓ أطمٗمٔمف، ىم٤مل: ُمقوع يمذا

)اإلُم٤مم حمٛمد  طمدصمٜم٤م أسمق أمحدىم٤مل: ذم اعمًٜمد وىمد شمقسمع ذيؽ سم٢مهائٞمؾ: أظمرج أمحد 

، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ م(، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾسمـ قمٌد ا؟هل اًمزسمػمي، صم٘م٦م خ م(

ل وأٞم٣م َمٛمف، َمٛمّ  فمقمّ »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  ،ويم٤من ىمد ؿمٝمد طمج٦م اًمقداع ،ضمٜم٤مدة اًمًٚمقزم

 .(1)شأٞم٣م أو فمقمّ  ل إّٓ وٓ ي٠مدي فمٛمّ 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ: أىمقل

 . اًمٌخ٤مرياؾمتِمٝمد سمف و، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ذيؽ

قمغم أّن ؾمامع ذيؽ ُمـ أيب ، ؾمح٤مق سح سم٤مًمًامع ُمـ طمٌٌم ومال شمدًمٞمسإوأسمق 

 . ، ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمت٤مسمٕم٦م سم٢مهائٞمؾإؾمح٤مق ىمديؿ

ٓ ي٠مدي »: ىم٤مل هذا، أيىمد صغم اًمف قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ اًمٜمٌل ٙمام أّن وصمّٛم٦م أُمر، وم

 سمٕمد شمٌقكأي ..، أيْم٤مً ذم اًمٖمدير  وم٢مّٟمف مم٤ّم ىمد ىم٤مًمفٟمزًم٧م سمراءة ،  ٤مّ عم شأٞم٣م أو فمقمّ  ل إّٓ فمٛمّ 

 ، يدل قمٚمٞمف....سم٠مؿمٝمر

  

                                                 

  ا؟هل قم٤ٌمس .. ت : ويص599:  1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )اسمـ طمٜمٌؾ(   (1)

 ، اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.17511، رىمؿ: 53: 19ُمًٜمد أمحد )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)
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 )ايمقرم هق اظم٠مّدي(زمـ أيب ووم٣مص ؽمٔمد: ت٣مؽمعايمْمريؼ ايم

 اإلؽمٛم٣مد إّول: فم٣مئُم٥م فمـ أزمٝمٜم٣م ؽمٔمد

ىم٤مل  )سمـ حمٌقب اعمزين، صم٘م٦م(أظمؼمين هالل سمـ سمنم: ىم٤مل (هـ363)اًمٜم٤ًمئل اإلُم٤مم أظمرج 

طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ  :ىم٤مل )اًمٌٍمي، صم٘م٦م ُم٤م سمحديثف سم٠مس(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد وهق اسمـ قمثٛم٦م

ىم٤مل طمدصمٜمل ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر  )اًمزُمٕمل، صم٘م٦م ص٤مًمح قمٜمد إيمثر، ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: ُمٜمٙمر احلدي٨م(يٕم٘مقب

ىم٤مًم٧م ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل  م() صم٘م٦م قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد)اًم٘مرر، صم٘م٦م ص٤مًمح م(

ي٣م أهي٣م »: ىم٤مل ومخٓم٥م ومحٛمد ا؟هل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿّ  وأظمذ سمٞمد قمكمّ )=همدير ظمؿ( يقم اجلحٗم٦م 

هذا ويمٝمل »: أظمذ سمٞمد قمكم ومرومٕمٝم٤م وىم٤مل صمؿّ  ،صدىم٧م ي٤م رؾمقل ا؟هل :ىم٤مًمقا ش ويمٝم٘مؿايمٛم٣مس إيّن 

 .(1)ش اهلل َمقال ظمـ وآه وَمٔم٣مد َمـ فم٣مداه واظم٠مدي فمٛمّل وإنّ 

وىم٤مل اسمـ ضمرير: صمٜم٤م أمحد سمـ قمثامن أسمق اجلقزاء، صمٜم٤م حمٛمد سمـ : (774)ىم٤مل اسمـ يمثػم 

 اهـ..(1)همري٥م  ضمدي٧م ضمسـىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل: هذا سمف ُمثٚمف.  ظم٤مًمد سمـ قمثٛم٦م

: هق ايمقرمّ أّن  ، وهق ٟمٌص شويمٝمل واظم٠مدي فمٛمل»: ُمقوع اًمِم٤مهد ىمقًمف : ىمٚم٧م

 : وم٤مطمٗمظ .  أو نمغم أيب زم٘مر اظم٠مّدي فمـ ايمٛمبّل زمام ٓ يِمٙمح يمف أزمق زم٘مر

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: فمبد اهلل زمـ ايمرومٝمؿ ايم٘مٛم٣مين فمـ ؽمٔمد

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )اًمًجزي صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(أظمؼمٟم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك: وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل

، قمـ م(صم٘م٦م )سمـ حمٛمد اًم٘مرر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط )اًم٘مرر، ُمٚم٘م٥م: ُمِمٙمداٟم٦م، صم٘م٦م م(قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر

، قمـ )صم٘م٦م يٛمٞمؾ إمم اًمتِمّٞمع(، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽاعمخزوُمل، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع خ()سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ومٓمر

، قمـ ؾمٕمد )شمرضمؿ ًمف اًم٘مدُم٤مء وأظمرج ًمف أمحد ذم اعمًٜمد واًمٜم٤ًمئل وهمػممه٤م، ومل يٓمٕمـ( قمٌد ا؟هل سمـ رىمٞمؿ

وم٠مظمذه٤م  ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل ا؟هل أسم٤م سمٙمر سمؼماءة طمتك إذا يم٤من سمٌٕمض اًمٓمريؼ أرؾمؾ قمٚمٞم٤مً 

                                                 

. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمال اًمٙمقي٧م، ت : أمحد ُمػميـ اًمٌٚمقر. وأظمرضمف أيْم٤م ذم ؾمٜمٜمف 18ظمّم٤مئص قمكم )اًمٜم٤ًمئل( :   (1)

 . 8346، رىمؿ : 469:  7اًمٙمؼمى 

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت  : قمكم ؿمػمي. 118:  5شم٤مريخ اسمـ يمثػم   (1)
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 إٞمف ٓ ي٠مدي فمٛمل إّٓ »ذم ٟمٗمًف، وم٘م٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  ومقضمد أسمق سمٙمرُمٜمف، صمؿ ؾم٤مر هب٤م، 

 .(1)شأٞم٣م أو رصمؾ َمٛمل

وىمد ، ؾمقى اًمت٤مسمٕمل قمٌد ا؟هل سمـ رىمٞمؿ اًمٙمٜم٤مين، ذم اعمت٤مسمٕم٤متسم٢مؾمٜم٤مده ٓ سم٠مس : أىمقل

 سمـ طمجر أّٟمف جمٝمقل ُمـ اًمث٤مًمث٦م .اٟمص احل٤مومظ 

دون ـمٕمـ، وأظمرج ًمف أمحد ذم اعمًٜمد ىمٚم٧م: شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ 

 .و ؿمقاهده واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى واخلّم٤مئص : ومتحتٛمؾ ُمت٤مسمٕم٤مشمف

 فمـ ؽمٔمد اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: احل٣مرث زمـ َم٣ميمؽ 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ؿمداد اًمؽمُمذي، ٟم٤م قمكم : ىم٤مل  (353)اًمِم٤مر  فأظمرضموًمف ؿم٤مهد 

ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أشمٞم٧م ُمٙم٦م، قمـ احل٤مرث سمـ ، سمـ ىم٤مدم، أٟم٤م إهائٞمؾ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ

  !.ومٚم٘مٞم٧م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وم٘مٚم٧م: هؾ ؾمٛمٕم٧م ًمٕمكم ُمٜم٘م٦ٌم؟

ُمـ اًمدٟمٞم٤م أقمٛمر ومٞمٝم٤م  ، ٕن يٙمـ زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزمَّ ىم٤مل: ؿمٝمدت ًمف أرسمٕم٤مً 

ُمثؾ قمٛمر ٟمقح قمٚمٞمف اًمًالم، إن رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م أسم٤م سمٙمر 

اشمٌع أسم٤م سمٙمر ومخذه٤م ومٌٚمٖمٝم٤م »وًمٞمٚم٦م، صمؿ ىم٤مل ًمٕمكم:  سمؼماءة إمم ُمنميمل ىمريش وم٤ًمر هب٤م يقُم٤مً 

  !.رء؟ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، أٟمزل ذمَّ  ومرضمع أسمق سمٙمر، شأسم٤م سمٙمر ورد قمكمّ 

 .(1)ش لل إٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّ غ فمٛمّ ف يمٝمس يبٙمِّ أٞمّ  ٓ، طمغم، إّٓ : »ىم٤مل

أىمقل: يمذًمؽ ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، ؾمقى 

 احل٤مرث، ىمٞمؾ: هق جمٝمقل، وًمٕمّٚمف اًمّمح٤ميب اسمـ سمرص٤مء اًمٚمٞمثل، ومٚمٞمٜمٔمر، ومٚمف وضمف.

إؾم٤مٟمٞمد اًمثالصم٦م سمٛمالطمٔم٦م هذه –سمـ أيب وىّم٤مص  واًمزسمدة: وم٤محلدي٨م قمـ ؾمٕمد

 صحٞمح، وم٤ممجع . -قمٜمف

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : قمٌد ا؟هل اًمؽميمل .8468، رىمؿ : 435:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف إرٟم١موط(   (1)

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م، ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل. 63، رىمؿ : 116:  1ُمًٜمد اًمِم٤مر   (1)
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 ايمْمريؼ ايمٔم٣مذ: فمبد اهلل زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمح٤مس صم٘م٦م صم٧ٌم(طمدصمٜم٤م ومٝمد اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ىم٤مل: أظمرج 

)صم٘م٦م صم٧ٌم ، ىم٤مًمف اسمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ (، خ)صم٘م٦م صم٧ٌمحمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ إصٌٝم٤مين

)وصم٘مف اسمـ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م همػمهؿ ؿمٞمٕمل حمؽمق( اعمديٜمل ووصم٘مف آظمرون، وىم٤مل

، قمـ مجٞمع  (سمٖمٚمق اًمتِمّٞمع ف اسمـ طمجر ، ووٕمٗمف آظمرونىماًم٠ٌمس اسمـ طمٜمٌؾ، وصدّ قمٜمف ُمٕملم واًمٕمجكم وٟمٗمك 

)وصم٘مف اًمٕمجكم، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ صدوق ص٤مًمح احلدي٨م، وٟمحقه اًم٤ًمضمل واسمـ طمجر ، سمـ قمٛمػم اًمتٞمٛمل 

 ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر:  ع(ووٕمٗمف اًمٌٕمض سمٖمٚمّق اًمتِمٞم

رؾمقل ا؟هل سمٕم٨م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض ا؟هل قمٜمٝمام: سمؼماءة ، طمتك إذا يم٤مٟم٤م ُمـ  إنّ 

ـمريؼ ُمٙم٦م سمٙمذا ويمذا ، إذا مه٤م سمرايم٥م ، وإذا هق قمكم ريض ا؟هل قمٜمف ، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر ، 

 .ه٤مت اًمٙمت٤مب اًمذي ُمٕمؽ 

  !وم٘م٤مل: ُم٤م زم ي٤م قمكم؟

 .شظمػماً  إّٓ ُم٤م قمٚمٛم٧م ، وا؟هل »ىم٤مل: 

  !.إمم رؾمقل ا؟هل وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل ، ُم٤م زم؟ ومرضمع أسمق سمٙمر 

فمقّم  9طمغم ، ويم٘مـ أَمرت أٓ يبٙمغ فمٛمل إٓ أٞم٣م، أو رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتل: »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .(1) شزمـ أيب ؿم٣ميم٤م

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد .

                                                 

 اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. .  3587، رىمؿ: 116: 9صم٤مر)ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( ذح ُمِمٙمؾ أ  (1)
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  ايمقرمّ إّٓ  فمـ ايمٛمبلٓ ي٠مّدي همٗمف احلدي٧م : 

 إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم أُمقر ..أمجٕم٧م 

َمـ أهؾ  ل إّٓ أٞم٣م أو رصمٌؾ ٓ ي٠مدي فمٛمّ »: ىمقل اًمٜمٌل ٓ يٌٕمد شمقاشمر : أوًٓ 

: ًمتٚمّ٘مٞمف وًمق أهمٛمْمٜم٤م ومٚمف طمٙمؿ ُم٘مٓمقع اًمّمدور ومٝمق قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. شزمٝمتل

 .قمٜمد اًم٘مدُم٤مء سم٤مًم٘مٌقل

ٓ »: اًمٜمٌلًم٘مقل : دون ؾمقاهؿ أهؾ ايمبٝم٦مهق أطمد ، ذقم٤مً  قمـ اًمٜمٌّل  اظم٠مّدي: ٞمٝم٣مً شم٣م

شمٕملّم ، ُمـ ىمرائـ يمثػمة، ىمريٜم٦م ىمٓمٕمّٞم٦م. وهق شي٠مّدي فمٛمل إّٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمـ أهؾ زمٝمتل

واًمث٘مٚملم طمدي٨م اًمٙم٤ًمء آي٦م اًمتٓمٝمػم واًمقارد ذم : اعم٘مّمقد اًمنمقمل ُمـ ًمٗمظ أهؾ اًمٌٞم٧م

 ..  وهمػم ذًمؽ

َمـ يمف ايمٛمبل وايمٛمبل َمٛمف..9 َمـ َمـ ىم٣من  طمِمقص: ذقم٤ًم هؿ همٟمهؾ ايمبٝم٦م 

، ومٛمـ دونؿ، واًمزوضم٤مت ومخرج اًمّمح٤مسم٦م. ديـ اهلل  فٕن ي٠مّدي فمٛم إهٙمٝم٥م ايمت٣مَّم٥م

 أمجٕمقن إمم يقم يٌٕمثقن .

 ،لهذا ويمٝمّ »: ًم٘مقل اًمٜمٌل ذم طمدي٨م ؾمٕمد: ايمقرّم ٓ ي٠مّدي فمـ ايمٛمبل إّٓ : شم٣ميمث٣مً 

، وهق ٟمّص يٌٓمؾ ظمالوم٦م ُمـ ش َمـ فم٣مداه اهلل َمقارم َمـ وآه، وَمٔم٣مدي وإنّ  ،لواظم٠مّدي فمٛمّ 

 .قمدا آل حمٛمد 

يمام  شترْ َمِ أُ :»: ًم٘مقًمف اًمٜمٌل أُمر قمٚمٞم٤ًم سم٤مًمتٌٚمٞمغ سمقطمل ُمـ ا؟هل شمٕم٤ممم: رازمٔم٣مً 

وهذا هق ُم٘مّمقد اًمِمٞمٕم٦م . وًمٞمس هق رأي ؿمخيص ًمف، سمٕمض اًمٓمرق أٟمٗم٦مٟمّّم٧م 

 سم٤مًمٜمّص قمغم اإلُم٤مُم٦م واًمقٓي٦م واًمًٞم٤مدة واخلالوم٦م ُم٤م ؿمئ٧م ومٕمؼّم .

جي٥م أن يٙمقن اعم١مّدي ُمـ اًمٜمٌل واًمٜمٌل ُمٜمف: ًم٘مقل اًمٜمٌل ذم ـمريؼ أيب  طم٣مَمس٣ًم:

ل وأٞم٣م َمٛمّ  فمقمّ ». ويمذا ذم ـمريؼ طمٌٌم: شلأٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّ  أَمرت أن ٓ يبٙمٕمف إّٓ »سمٙمر: 

صمػميؾ صم٣مءين، همٗم٣مل: يمـ ي٠مدي » وـمريؼ طمٜمش:  شأٞم٣م أو فمقمّ  ل إّٓ َمٛمف، وٓ ي٠مدي فمٛمّ 

 وم٤مطمٗمظ.. شفمٛمؽ إّٓ أٞم٦م أو رصمؾ َمٛمؽ



 002   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

وٓ خيٗمك قمغم اعمٜمّمػ اًمٗمٓمـ، سمٛمالطمٔم٦م جمٛمقع اًم٘مرائـ أقماله ُم٤م ذم ىمقل اًمٜمٌل : 

ُمـ أهار ؾماموّي٦م وظمٗم٤مي٤م ىمدؾمّٞم٦م ، أقمغم ُمـ اًمٜم٥ًم واًم٘مراسم٦م، ومتدسّمر يمثػمًا  شوأٞم٣م َمٛمف»

 وشم٠مُمؾ ـمقيالً ، وٓ شم٠مظمذك ذم ا؟هل ًمقُم٦م ٓئؿ .. 

 .. شل وأٞم٣م َمٛمفَمٛمّ  فمقمّ » ًم٘مقل اًمٜمٌل أظمرى ٝم٤مك ـمرق وم
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 شؽَمٛمّل وأٞم٣م َمٛمأٞم٦م » : ضمدي٧مسمقاسمر 

 ايمػماء زمـ فم٣مزب: ايمْمريؼ إّول

طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، : اًمٌخ٤مري ىم٤ملأظمرج 

وم٠مسمك أهؾ ، ذم ذي اًم٘مٕمدة  قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: اقمتٛمر اًمٜمٌل

ُمٙم٦م أن يدقمقه يدظمؾ ُمٙم٦م طمتك ىم٤مو٤مهؿ قمغم أن ي٘مٞمؿ هب٤م صمالصم٦م أي٤مم، ومٚمام يمتٌقا اًمٙمت٤مب، 

ؽ رؾمقل ا؟هل وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟم٘مر هب٤م، ومٚمق ٟمٕمٚمؿ أٟمّ  يمتٌقا هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل ا؟هل،

 .ٜمٕمٜم٤مك، ًمٙمـ أٟم٧م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هلُم٤م ُم

 .شاَمح رؽمقل اهلل»ىم٤مل ًمٕمكم:  ، صمؿّ شأٞم٣م رؽمقل اهلل، وأٞم٣م حمٚمد زمـ فمبد اهلل»ىم٤مل: 

 .ٓ أحمقك أسمداً ، : ٓ وا؟هل قمكّم  ىم٤مل

ا؟هل، ٓ يدظمؾ وم٠مظمذ رؾمقل ا؟هل اًمٙمت٤مب، ومٙمت٥م هذا ُم٤م ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد 

ذم اًم٘مراب، وأن ٓ خيرج ُمـ أهٚمٝم٤م سم٠مطمد، إن أراد أن يتٌٕمف، وأن ٓ يٛمٜمع  ُمٙم٦م ؾمالح إّٓ 

 .أطمدا ُمـ أصح٤مسمف أراد أن ي٘مٞمؿ هب٤م

ًمّم٤مطمٌؽ اظمرج قمٜم٤م، وم٘مد ُم٣م  وم٘م٤مًمقا: ىمؾ ومٚمام دظمٚمٝم٤م وُم٣م إضمؾ، أشمقا قمٚمٞم٤مً 

  .إضمؾ

وَل٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ومخرج اًمٜمٌل ، ومتٌٕمتٝمؿ اسمٜم٦م محزة: ي٤م قمؿ ي٤م قمؿ، ومتٜم٤م

ؽ، وم٤مظمتّمؿ ومٞمٝم٤م : دوٟمؽ اسمٜم٦م قمٛمّ فمٙمٝمٜم٣م ايمسالما؟هل قمٜمف، وم٠مظمذ سمٞمده٤م، وىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م 

 .وزيد، وضمٕمٗمر، وم٘م٤مل قمكم: أٟم٤م أطمؼ هب٤م وهل اسمٜم٦م قمٛمل قمكم،

 .ىم٤مل ضمٕمٗمر: اسمٜم٦م قمٛمل وظم٤مًمتٝم٤م َتتلو

 .وىم٤مل زيد: اسمٜم٦م أظمل

ل وأٞم٣م أٞم٦م َمٛمّ »: ، وىم٤مل ًمٕمكمّ شاخل٣ميم٥م زمٚمٛمزيم٥م إم»خل٤مًمتٝم٤م، وىم٤مل: وم٘م٣م هب٤م اًمٜمٌل 
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 .(1)شأٞم٦م أطمقٞم٣م وَمقٓٞم٣م»، وىم٤مل ًمزيد: شأؾمبٜم٦م طمٙمٗمل وطمٙمٗمل»، وىم٤مل جلٕمٗمر: شَمٛمؽ

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، طمدصمٜم٤م أيب، قمـ إهائٞمؾ : وأظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ىم٤مل

ُمقؾمك، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب )ح( وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ 

ش أٞم٦م َمٛمل وأٞم٣م َمٛمؽ»: اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب، أنّ 

 . وذم احلدي٨م ىمّم٦م

 . (1): هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمحاًمؽمُمذي  ىم٤مل أسمق قمٞمًك

وهق صحٞمح قمغم ذط ، صم٤مين إؾمٜم٤مدي اًمؽمُمذي قملم إؾمٜم٤مد اًمٌخ٤مري: أىمقل

 ؿ ذم طمٗمٔمف .وهق صم٘م٦م ُمتٙمٚمّ ، سمًٗمٞم٤من٤م إول ومحًـ أُمّ ، اًمِمٞمخلم

  

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 1699، رىمؿ : 184:  3صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (1)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت. 3716، رىمؿ : 77:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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 فمقم : ايمْمريؼ ايمث٣مين

  ه٣مٞمكء زمـ ه٣مٞمكء فمٛمف : اإلؽمٛم٣مد إول

طمدصمٜم٤م أؾمقد يٕمٜمل اسمـ قم٤مُمر، أظمؼمٟم٤م إهائٞمؾ، : وأظمرضمف أمحد ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل

قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ه٤مٟمئ سمـ ه٤مٟمئ، قمـ قمكم، ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟم٤م 

أٞم٦م » ومحجؾ، ىم٤مل: وىم٤مل جلٕمٗمر: ش  أٞم٦م َمقٓي »ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمزيد: وضمٕمٗمر، وزيد، 

 ش ل، وأٞم٣م َمٛمؽأٞم٦م َمٛمّ » ىم٤مل: ومحجؾ وراء زيد، ىم٤مل: وىم٤مل زم: ش أؾمبٜم٦م طمٙمٗمل وطمٙمٗمل

 .  (1)ىم٤مل: ومحجٚم٧م وراء ضمٕمٗمر

، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى ه٤مٟمكء، إؾمٜم٤مد ُم٤م أظمرضمف أمحد صحٞمح: أىمقل

ًمٙمـ ضمٝمؾ طم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل ، ٓ سم٠مس سمف: اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئلوىم٤مل ، وصم٘مف اًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن

ًمذًمؽ ضمزم احل٤ميمؿ ذم : وٓ ري٥م أّن ُمـ يٕمٚمؿ طمّج٦م قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ، ورسمام همػمه

 . (1)اعمًتدرك أّٟمف صحٞمح وواوم٘مف اًمذهٌل

ف صمّؿ سمٙمٚمّ  ،ًؿ قمغم ىمدماجلسمٙمؾ ، واحلجؾ: اًمتاميؾ ومرطم٤مً أي ُمِمٞم٧م : وطمجٚم٧م

 .ُمـ ؿمّدة اًمٗمرح،  قمغم إظمرى

ه٤مٟمكء سمـ ه٤مٟمئ شم٘مدم اًم٘مقل ومٞمف : إؽمٛم٣مده ضٔمٝمػ: ٕرٟم١موط ىمقًمفاوقمج٥ٌم ُمـ  

رضم٤مًمف ، إؽمٛم٣مده ضمسـ: . ومٚمام رضمٕمٜم٤م إمم إطم٤مًمتف وضمدٟم٤مه ىم٤ملهـا (769)قمٜمد احلدي٨م رىمؿ 

 اًمٕم٤مومٞم٦م .اًمٕمٗمق وٟم٠ًمل ا؟هل  .(3) صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم ه٤مٟمئ سمـ ه٤مٟمئ

  هبغمة فمٛمف : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين

٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب طمدصمٜم٤م طمج٤مج، طمدصمٜم: أمحد أيْم٤ًم ىم٤ملاإلُم٤مم وأظمرضمف 

 .  سمـ ه٤مٟمئ، وهٌػمة سمـ يريؿ، قمـ قمكم ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف...كء إؾمح٤مق، قمـ ه٤مٟم

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 857، رىمؿ : 113:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .4614، رىمؿ : 136:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 769، رىمؿ : 159:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)
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 . (1)إؾمٜم٤مده طمًـ : ىم٤مل إرٟم١موط

 . (1) وىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده صحٞمح

 . وقمٜم٤مده ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح يمام ىم٤مل ؿم٤ميمر ، وٓ قمؼمة سمتخٚمٞمط إرٟم١موط

 )فمقّم صٖمٝمل وأَمٝمٛمل(ٞم٣مهمع زمـ فمجغم فمٛمف : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م

وىم٤مل اسمـ أيب : اإلُم٤مم اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤ملوُمـ ـمريؼ آظمر ظمّرضمف 

قمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ ، قمـ يزيد سمـ اَل٤مد، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمدراوردي، قمٛمر

ظمرج زيد سمـ طم٤مرصم٦م ريض ا؟هل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل ، قمـ أسمٞمف، قمجػم

وأَّم٣م أٞم٦م ي٣م فمقّم »قمٜمف إمم ُمٙم٦م وم٘مدُم٧م اسمٜم٦م محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ريض ا؟هل قمٜمٝمام ...، 

 .ش همِمٖمٝمل وأَمٝمٛمل

أٞم٦م َمٛمل »: إّٟمف ىم٤مل: ومذيمرت ذًمؽ ًمٕمٌد ا؟هل سمـ طمًـ وم٘م٤مل: ىم٤مل يزيد سمـ اَل٤مد

 .(3)روٞم٧م ي٤م رؾمقل ا؟هل  :ىم٤مل ريض ا؟هل قمٜمفش وأٞم٣م َمٛمؽ

ؾمقى ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إّول صحٞمح، إؾمٜم٤مدانًمف : أىمقل

أطمد طمٗم٤مظ احلدي٨م ، واسمـ أيب قمٛمر هق اًمٕمدين، وهق صم٘م٦م دون يمالم، حمٛمد سمـ ٟم٤مومع

 . اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ: وأئٛمتف

. شوأَّم٣م أٞم٦م ي٣م فمقّم همِمٖمٝمل وأَمٝمٛمل»: وومٞمف زي٤مدة ُمٝمّٛم٦م وهل ىمقل اًمٜمٌل 

 وإن يم٤من ُمرؾماًل سمٕمٌد ا؟هل سمـ احلًـ .، شم٘مدم وي٠ميت واًمث٤مين أيْم٤ًم صحٞمح سمام

ًمقطمده٤م ش وأَّم٣م أٞم٦م ي٣م فمقّم همِمٖمٝمل وأَمٝمٛمل»: زي٤مدةاإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل  وىمد أظمرج

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب  )اًمًجزي، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(أظمؼمين زيمري٤م سمـ حيٞمك: ىم٤مل

، ىم٤مٓ ُمٜم٤ميمػم( )حمٛمد سمـ قمثامن اًم٘مرر صم٘م٦م صدوق، ًمف وأسمق ُمروان، )اًمٕمدين ، صم٘م٦م خ م(قمٛمر

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 931، رىمؿ : 149:  1إرٟم١موط( ت: ؿمٕمٞم٥م ُمًٜمد أمحد )  (1)

  دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة .. 931، رىمؿ : 8:  1( ؿم٤ميمرت: أمحد حمٛمد ُمًٜمد أمحد )  (1)

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٕمقدي٦م، ت : ؾمٕمد اًمِمثري .1685، رىمؿ : 384:  8اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم زوائد اًمثامٟمٞم٦م   (3)
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، قمـ يزيد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ )سمـ حمٛمد اًمدراوردي، صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز

 .(1)سمف ، )اًمٚمٞمثل صم٘م٦م ُمٙمثر خ م(اَل٤مد

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح: أىمقل

)سمـ قمٌد إقمغم وطمدصمٜم٤م يقٟمس: سملم اًمٚمٗمٔملم وم٘م٤مل ٤مً ُمٕم٤موأظمرج اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ضم

ىم٤مل: أظمؼمين سمٙمر سمـ ومقق اًمقصػ خ م()اإلُم٤مم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م  اًمّمدذم، صم٘م٦م م(

 ، قمـ قمكمّ )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، قمـ اسمـ اَل٤مد، قمـ حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم)اًم٘مرر، صم٘م٦م خ م(ُمي

، همِمٖمٝمل وأَمٝمٛمل ٣م أٞم٦م ي٣م فمقمّ وأَمّ »سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)ش ل وأٞم٣م َمٛمؽ ...وأٞم٦م َمٛمّ 

 .إؾمٜم٤مده صحٞمح: أىمقل 

ىم٤مل : مم٤م ىمد ظمرضمف ذم اإلَت٤مف وم٘م٤مل (846هـ)وأٟمٌف إمم أّن اإلُم٤مم اًمٌقيٍمي 

، : وصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمدراوردي...)صم٘م٦م طم٤مومظ، خ م(حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أيب قمٛمر

وسم٤مىمل رضم٤مل ، مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م، هذا إؾمٜم٤مد ومٞمف ُم٘م٤مل، حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم

 .(3)اإلؾمٜم٤مد صم٘م٤مت

: ُمـ ُمثؾ اإلُم٤مم اًمٌقيٍميهمػم ُمتقىمٕم٦م ، زًّم٦م ُمًؽموح قمجٞم٦ٌمهذه وا؟هل : أىمقل

ـُ طم٤ٌمن ووصم٘مف، أسمق طم٤مشمؿ، ومٚم٘مد شمرضمؿ عمحٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم واًمٌخ٤مريُّ ذم ، واسم

: قمـ اإلُم٤مم اسمـ إؾمح٤مق ىم٤مل، خمرضم٤ًم هٜم٤مك سمًٜمد صحٞمح قمغم ذـمف، شم٤مرخيف اًمٙمٌػم

 . (4)اهـ وىم٣من شمٗم٥مطمدصمٜمل حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم 

 .اًمٕم٤مومٞم٦م .ٟم٠ًمل ا؟هل 

                                                 

. اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت. ت : قمٌد ا؟هل 8464، رىمؿ : 434:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف إرٟم١موط(    (1)

 اًمؽميمل.  

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط.  3681، رىمؿ : 93:  8ٕم٤مين أصم٤مر ذح ُم  (1)

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض. ت : أمحد قمٌد اًمٙمريؿ.  4868، رىمؿ : 376:  5إَت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اًمٕمنمة   (3)

 ، شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم.  431:  7اجلرح واًمتٕمديؾ، صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (4)
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حمٛمد سمـ ٟم٤مومع سمـ قمجػم ، : هق اإلُم٤مم إًم٤ٌمين ىم٤مل ذم يمالم ًمف ،وُمًؽموح آظمر

وًمٞمس هق ُمـ رضم٤مل اًمًت٦م، وٓ وضمدت ًمف شمرمج٦م ذم رء ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمرووم٦م، ؾمقى 

 .(1)اجلرح واًمتٕمديؾ  ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ 

٤معمحٗمقظ قمـ وم: وهق ظمٓم٠م. ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ٟم٤مومع سمـ قمجػم قمـ أسمٞمفىمٚم٧م:

 .شمرشمٌؽومال . ُم٤م ؾم٘مٜم٤مهاًمٜمّ٘م٤مد 

 ازمـ أيب يمٝمعم فمٛمف : اإلؽمٛم٣مد ايمرازمع

قمٌد اعمٚمؽ ، أظمرضمف اعمحدث اإلُم٤مم أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، وُمـ ـمريؼ آظمر قمـ قمكم 

أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلٙمؿ : ىم٤مل (436)اسمـ سمنمان اًمٌٖمدادي 

أيب، صمٜم٤م طمًلم سمـ قمكم، قمـ زائدة، اًمقاؾمٓمل، أٟم٤ٌم إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ قمٛمر اًمقيمٞمٕمل، صمٜم٤م 

سمٜم٧م محزة  قمـ أيب ومروة ُمًٚمؿ اجلٝمٜمل، ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم: أص٤مب قمكمّ 

ؿ أطمؼ هب٤م، ويم٤مٟم٧م ُمـ اعمنميملم، وهل ضم٤مري٦م ؿم٤مسم٦م، ىم٤مل: ومذيمر قمكم، وضمٕمٗمر، وزيد، أهّي 

وم٠مرؾمؾ ، ظم٤مًمتٝم٤م قمٜمد ضمٕمٗمر أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ويم٤من رؾمقل ا؟هل ىمد آظمك سملم زيد ومحزة

ل ؽ َمٛمّ ٣م أٞم٦م ي٣م فمقم هم١مٞمّ أَمّ »أو أشمقه، ومذيمروا أهّيؿ أطمّؼ سم٘مٌْمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: ، إًمٞمٝمؿ اًمٜمٌل

 . (1)ش وأٞم٣م َمٛمؽ...

وأُم٤م أمحد ، طمًلم ومٛمـ ومقىمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم :إؾمٜم٤مده صحٞمح: أىمقل

 وأُم٤م اسمٜمف إسمراهٞمؿ واًمقاؾمٓمل ومث٘مت٤من دون يمالم .، اًمقيمٞمٕمل ومٕمغم ذط ُمًٚمؿ

  

                                                 

ٌّف إمم أيّن ٓ أَّتؿ إًم٤ٌمين 148:  7ػم اًمِم٤مويش( إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )ت: زه  (1) . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. وأٟم

 سمًقء اًمٜمّٞم٦م، ومٚم٘مد ظمؼمت اًمرضمؾ ومقضمدشمف ٓ جي٤مٟم٥م اإلٟمّم٤مف إذا اٟمٗمٚم٧م قمـ زيػ اًمؽماث .

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض. ت : أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن.  1119، رىمؿ : 87سمـ سمنمان )اجلزء اًمث٤مين( : اأُم٤مزم   (1)
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 أؽم٣مَم٥م زمـ زيد: ايمث٣ميم٧مايمْمريؼ 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م )إؾمدي صم٘م٦م خ( أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اعمٚمؽ

، شمٙمّٚمؿ ومٞمف اًمٌٕمض ُمـ دون إُم٤مم اعمٖم٤مزياحلّج٦م )احل٤مومظ اًمث٘م٦م قمـ حمّٛمد سمـ إؾمح٤مق  )صم٘م٦م م(اًم٤ٌمهكم 

 . (1) ...خ م( دًمٞمؾ،

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  )صم٘م٦م صدوق(أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ سمٙم٤مر احلراين : اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل فأظمرضمو

، قمـ )اًمٚمٞمثل صم٘م٦م خ م(حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ اسمـ إؾمح٤مق، قمـ يزيد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ىمًٞمط

أَّم٣م أٞم٦م ي٣م : » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل )اًمّمح٤ميب أؾم٤مُم٦م(، قمـ أسمٞمف )صم٘م٦م(حمٛمد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 .(1)شل، وأٞم٣م َمٛمؽفمقّم همختٛمل، وأزمق ويمدي، وأٞم٦م َمٛمّ 

، واسمـ إؾمح٤مق هق إُم٤مم اعمٖم٤مزي، صم٘م٤مت سم٤مشمٗم٤مقرضم٤مًمف : إؾمٜم٤مده صحٞمح: أىمقل

 .وهق ومحؾ صم٘م٦م 

 ازمـ فمب٣مس: ايمْمريؼ ايمرازمع

 فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقن فمـ ازمـ فمب٣مس : اإلؽمٛم٣مد إول

 ،طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد: ىم٤مل  (هـ141) ُم٤م أظمرضمف أمحد٣م ُم

إذ أشم٤مه شمًٕم٦م ، إيّن جل٤مًمس إمم اسمـ قم٤ٌمس: ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩م

 .  ي٤م أسم٤م قم٤ٌمس...: وم٘م٤مًمقا، رهط

٤ٌّمس ، ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤ًم ظمٚمٗمف ومالٟم٤ًم سمًقرة اًمتقسم٦م )=أسمق سمٙمر( صمّؿ سمٕم٨َم : ىم٤مل اسمـ قم

 ش .وأٞم٣م َمٛمف...، لٓ يذه٤م هب٣م إّٓ رصمؾ َمٛمّ »: ىم٤مل  اًمٜمٌل، ُمٜمف وم٠مظمذه٤م

                                                 

 .  اًمرؾم٤مًم٦م.11777، رىمؿ: 111: 36ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

ىم٤مل اًم٘مًٓمالين: اسمـ إؾمح٤مق إُم٤مم . دار اعمٕمروم٦م سمػموت( :  458ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم ُم٘مّدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري : 

همب٣من أّن ذم اعمٖم٤مزي خمتٚمػ ذم آطمتج٤مج سمف. واجلٛمٝمقر قمغم ىمٌقًمف ذم اًمًػم..: ىمد اؾمتٗمن ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اجلرح: 

 .ؽمببف نمغم وم٣مدح

. اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت. ت : قمٌد ا؟هل 8476، رىمؿ : 459:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف إرٟم١موط(    (1)

 اًمؽميمل.  
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صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل : وأّن احل٤ميمؿ أظمرضمف ىم٤مئالً ، شم٘مّدم أّن إؾمٜم٤مده صحٞمحأىمقل: 

وويص  ؿم٤ميمرحمٛمد . ويمذًمؽ أمحد (1)صحٞمح : وىم٤مل اًمذهٌل، خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م

٤ٌّمس و  .همػمهؿإًم٤ٌمين وقم

  َمٗمسؿ فمـ ازمـ فمّب٣مس: ث٣ميناإلؽمٛم٣مد ايم

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق : اًمنميٕم٦م ىم٤ملذم أظمرج أضمري 

: طمدصمٜم٤م أسمق ؿمٞم٦ٌم اًمٕمٌز ىم٤ملسمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٝمِمكم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٙمرُم٤مين سمـ قمٛمرو ىم٤مل: 

أٞم٦م أؾمبٜمٜمؿ »طمدصمٜم٤م احلٙمؿ ، قمـ ُم٘مًؿ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل جلٕمٗمر: 

 .(1)شأٞم٦م أطمل وص٣مضمبل، وأٞم٦م َمٛمل وأٞم٣م َمٛمؽ: »وىم٤مل ًمٕمكمّ ش يب طمٙمٗم٣مً 

إيمثر قمغم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اًمٕمٌز، ذم اعمت٤مسمٕم٤متطمًـ إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل : أىمقل

َم٣م وىمقل اإلُم٤مم يزيد سمـ ه٤مرون: . صدوق ىمتب٦م فمٛمف: أيب طم٤مشمؿًمٙمـ أوىمٗمٜم٤م ىمقل ، وٕمٗمف

قمالوة قمغم أّنؿ مل ، ومّمٚمح ًمٚمٛمت٤مسمٕم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م. وم٢م فمعم ايمٛم٣مس رصمؾ أفمدل َمٛمف

 ومٚمٞمٜمٔمر وحيرر .: ي٠مشمقا سمٌٞمٜم٦م قمغم وٕمػ طمديثف أو ُم٤م اَتٛمقه سمف

 فم٘مرَم٥م فمـ ازمـ فمب٣مس : يم٧ماإلؽمٛم٣مد ايمث٣م

ٟم٤م قمكم سمـ قم٤مصؿ، ٟم٤م أسمق قمكم اًمرطمٌل، قمـ ٟم٤م حيٞمك، : أظمرج اسمـ إقمرايب ىم٤مل

 .(3)ش ي٣م فمقم أٞم٦م َمٛمل وأٞم٣م َمٛمؽ» : قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ...، ىم٤مل اًمٜمٌل

 .(4)إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: أىمقل

                                                 

 . دار اعمٕمروم٦م .143:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)

 . دار اًمقـمـ اًمًٕمقدي٦م، ت : قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل.  1711، رىمؿ : 1138:  5مضمري ًماًمنميٕم٦م   (1)

 دار اسمـ اجلقزي، اًمًٕمقدي٦م .  .1416، رىمؿ: 1111: 3 )ت: قمٌد اعمحًـ احلًٞمٜمل(سمـ إقمرايبا ُمٕمجؿ  (3)

اهـ. وقمكم  مل يْمٔمـ همٝمف أضمد زمحج٥م، وٓ زمٟمس زمف فمٛمديؿ ومٞمف، ًمٙمـ ىم٤مل اًمدراىمٓمٜمل: ومٞمحٞمك اًمقاؾمٓمل ُمتٙمٚمّ   (4)

سمـ قم٤مصؿ واًمرطمٌل ُمتٙمٚمؿ ومٞمٝمام، إيمثر قمغم وٕمٗمٝمام، ًمٙمـ أوىمٗمٜم٤م ذم إول أّن اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل: يٖمٚمط وخيٓمئ، 

: هق وا؟هل قمٜمدي صم٘م٦م وأٟم٤م صم٤مًمث٦مرة: أُم٤م أٟم٤م وم٠مطمدث قمٜمف، وُمرة: يٙمت٥م طمديثف، وىم٤مل ُممل يٙمـ ُمتٝمام سم٤مًمٙمذب. و

سم٤محلدي٨م، واًمٜم٤مس ئمٚمٛمقٟمف ذم أطم٤مدي٨م  صم٘م٦م، ُمٕمرووم٤مً  أطمدث قمٜمف. وىم٤مل احل٤ميمؿ: صدوق. وىم٤مل اًمٕمجكم: يم٤من
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 ضمبًم زمـ صمٛم٣مدة ..: ايمْمريؼ اخل٣مَمس

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، : سمـ ُم٤مضم٦م ىم٤ملاُم٤م أظمرضمف ُم٣م 

ُمقؾمك، ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة، وإؾمامقمٞمؾ سمـ 

ىم٤مل . شفمقم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ ي٠مدي فمٛمل إّٓ فمقم»ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 .(1)طمًـ : إًم٤ٌمين

 .وم٘مٚم٧م ي٤م أسم٤م إؾمح٤مق أيـ رأيتف؟!!: وأظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦م ُمع زي٤مدة

 .  (1) وىمػ قمٚمٞمٜم٤م ذم جمٚمًٜم٤م وم٘م٤مل...: وم٘م٤مل

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم، واسمـ : ُمع زي٤مدة وم٘م٤مل -ُمت٤مسمٕم٦م ًمنميؽ–يمام أظمرضمف أمحد 

ىم٤مل حيٞمك سمـ –أيب سمٙمػم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة 

ل وأٞم٣م َمٛمف، َمٛمّ  فمقمّ »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  -زم ويم٤من ىمد ؿمٝمد يقم طمج٦م اًمقداعآدم: اًمًٚمق

 .(3)ش ّأٞم٣م أو فمقم ٓ يٗميض فمٛمل ديٛمل إّٓ »وىم٤مل اسمـ أيب سمٙمػم: ش فمقمّ وٓ ي٠مدي فمٛمل إٓ أٞم٣م أو 

فمقّم َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف، وٓ يٗميض »: وسمٕملم هذا اًمًٜمد رواه أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ سمٚمٗمظ

 .(4)ش ل إّٓ أٞم٣م أو فمقمّ وٓ ي٠مدي فمٛمّ »ىم٤مل اسمـ آدم: ، شفمٛمّل ديٛمل إّٓ أٞم٣م أو فمقم

 فمٚمران زمـ احلِمكم: ايمْمريؼ ايمس٣مدس

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ : ىم٤مل (179)اًمؽمُمذي  فأظمرطمُم٤م أيْم٤ًم ُم٣م 

ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل، قمـ يزيد اًمرؿمؽ، قمـ ُمٓمرف سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، 

َم٣م »ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل ا؟هل ...، وم٠مىمٌؾ إًمٞمف رؾمقل ا؟هل اًمٖمْم٥م يٕمرف ذم وضمٝمف، وم٘م٤مل: 

                                                                                                                                  

ٓت اي٠ًمًمقن أن يدقمٝم٤م، ومٚمؿ يٗمٕمؾ. وأُّم٤م اًمرطمٌل وم٘مد أوىمٗمٜم٤م ومٞمف ىمقل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك: صم٘م٦م، وىم٤مل ذم ؾم١م

 اًمًجزي: سمٍمي صم٘م٦م .

 . حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، وُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين .119، رىمؿ : 44:  1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م   (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت .1316، رىمؿ : 598:  1ًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )َت٘مٞمؼ إًم٤ٌمين( اًم  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .17565، رىمؿ : 49:  19ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)

 . 1. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. ط : 1116، رىمؿ : 657:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم٤ٌمس(   (4)
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إّن فمٙمٝم٣ّم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، ؟! فمقم َم٣م سمريدون َمـ !؟َم٣م سمريدون َمـ فمقم !سمريدون َمـ فمقم؟

 ش. وهق ورّم ىمؾ َم٠مَمـ َمـ زمٔمدي

ُمـ طمدي٨م ، هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف: ىم٤مل اًمؽمُمذي

صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل  )=ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن(ىمٚم٧م: وهق : . وىم٤مل إًم٤ٌمين ُمٕمٚم٘م٤مً (1)ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن

ه وأومرّ ، فمعم ذط َمسٙمؿصحٝمح وًمذًمؽ ىم٤مل احل٤ميمؿ:  : ُمًٚمؿ ويمذًمؽ ؾم٤مئر رضم٤مًمف

 هـ..ا(1) ايمذهبل

 أٞمس زمـ َم٣ميمؽ: س٣مزمعايمْمريؼ ايم

قمـ أٟمس أّن اًمٜمٌل سمٕم٨م سمؼماءة ُمع أيب سمٙمر  (هـ346)ُم٤م أظمرضمف اسمـ إقمرايب ُم٣م 

 وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ُم٤م زم أأٟمزل ذمَّ ، ومردوهش ردوه»: وم٘م٤مل اًمٜمٌل، اًمّمديؼ إمم أهؾ ُمٙم٦م

ومدومٕمٝم٤م إمم ش يبٙمٕمٜم٣م إّٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّل ويم٘مٛمّل أَمرت أْن ٓ، ٓ» : رء؟!!. ىم٤مل اًمٜمٌل

 .(3)قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف 

وهق صم٘م٦م ، ؾمقى قمكم سمـ ؾمٝمؾ اًمٕمٗم٤مين، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

 . سم٢ممج٤مع

 أزمق زم٘مر: ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ

، طمدصمٜم٤م ويمٞمع: ىم٤مل -واًمٚمٗمظ ًمٚمث٤مين–يٕمغم وأمحد ذم ُمًٜمدهيام  قأسمُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

أّن اًمٜمٌل سمٕمثف سمؼماءة ، قمـ أيب سمٙمر، قمـ زيد سمـ يثٞمع: ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق، إهائٞمؾىم٤مل: ىم٤مل 

أَمرت زمذيمؽ..9 أْن ٓ يبٙمغ إّٓ أٞم٣م أو : »قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم صمّؿ ىم٤مل...،إمم أهؾ ُمٙم٦م

 ش.رصمؾ َمٛمّل

                                                 

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت .3711، رىمؿ : 73:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض .1113، رىمؿ : 161:  5َلًم٤ٌمين  ًماًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (1)

، اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ 1636:  3ُمٕمجؿ اسمـ إقمرايب )=أمحد سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد، أسمق ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي(    (3)

 اجلقزي .



 014   .....................................................................  ايمٖمِمؾ ايمث٣مَمـ : فمٙمؿ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

  .(1): رضم٤مًمف صم٘م٤مت -حم٘مؼ ُمًٜمد أيب يٕمغم–ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد 

 .(1)رواه أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت : اًمّمحٞمح سمٕمْمفىمٚم٧م: ذم : وىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع

 َمرؽمؾ ومت٣مدة .: ت٣مؽمعايمْمريؼ ايم

اظمتّمؿ ذم سمٜم٧م محزة قمكم : ذم ضم٤مُمٕمف قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل( 153)روى ُمٕمٛمر سمـ راؿمد 

 . (3)وضمٕمٗمر وزيد سمـ طم٤مرصم٦م وؾم٤مق ٟمحق ُم٤م شم٘مدم 

 ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ .، قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

  

                                                 

 . 166: 1. ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد( 4، رىمؿ : 183:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 .  ت : طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد .5464، رىمؿ : 139:  3جمٛمع اًمزوائد   (1)

(. اعمٙمت٥م آؾمالُمل سمػموت، ت 16394، رىمؿ : 117:  11سمـ راؿمد )ُمٚمحؼ ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق اضم٤مُمع   (3)

 : طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل.   
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 َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف فمقمّ : همٗمف ضمدي٧م

 ومٞمام رسمام يرضمح: هذا احلدي٨م يم٤مد أن يٙمقن ُمتقاشمرًا، سمؾ هق يمذًمؽاٟمٌٚم٩م أّن 

 .قم٤مدة ًمٙمقٟمف قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٛمتٜمع شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب

َم٣م سمريدون َمـ »: طمدي٨م قمٛمران سمـ احلّملميمام ذم  ًمٜمٌل قل اىمصمّؿ إّن  

 ش. إّن فمٙمٝم٣ّم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، وهق ورّم ىمؾ َم٠مَمـ َمـ زمٔمدي .؟!شفمقم

َمـ »  ومرع يمقن قمٚمٞم٤مً  شفمقمّ وٓي٥م »أّن ُمٚمٞمح ضمكّم سيح، فم٤مهر  ٟمص  

 شمٗمرع اعمٕمٚمقل قمغم اًمٕمّٚم٦م . شايمٛمبل وايمٛمبل َمٛمف

فمقم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، وٓ »: ذم طمدي٨م طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة ويمذًمؽ ىمقًمف 

ومرع يمقن  ،ُمٕمّمقُم٤مً أداًء شم٤مُّم٤ًم يم٤مُماًل ، وم٠مداء اًمديـ وشمٌٚمٞمٖمف. شي٠مدي فمٛمل إّٓ فمقم

 .شَمٛمفَمـ ايمٛمبل وايمٛمبل »اعم١مّدي 
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 زم٣مؿمؾ؟!!!يمٙمممئم٥م  نمغم فمقّم وآل ايمبٝم٦مهؾ سمبٙمٝمغ 

قمـ أيب صحٞمح٤ًم  اًمٌالذري ذم إٟم٤ًمبضمقاسمف ُم٣م، ُمتقاشمرًا ُمٕمٜمك: ومٞمام أظمرضمف 

زمكم ـمٜمراٞمٝم٘مؿ،  أرى فمٙمٝم٣مً يٚمرّ »وم٘م٤مل: ريض ا؟هل قمٜمف قمغم ؾمٚمامن  إؾمح٤مق ىم٤مل: ُمّر رضمٌؾ 

. ش٘مؿ زمٔمدههمال سمٗمقَمقن همتٟمطمذون زمحجزسمف، همق ايمذي ٞمٖمز زمٝمده ٓ خيػمىمؿ أضمد زمّْس ٞمبٝمّ 

ُمـ سمٕمده  صمّؿ أهؾ اًمٌٞم٧مذم آٟمحّم٤مر سمٕمكمهمػم ذًمؽ مم٤ّم هق ٟمّص فم٤مهر و

 .سمِمٝم٤مدة طمدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه

٣م ٞمتحدث ىمٛمّ ويمذا ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ وهمػمه صحٞمح٤ًم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: 

 وُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري وهمػمه. ؽمبٔمكم فمٜمدًا، مل ئمٜمده إلم نمغمه رؽمقل اهلل فمٜمد إلم فمقمّ  أنّ 

 .... : فمقّم أومّم٣مٞم٣م

ذم صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف  وهمػم هذا يمثػم، وهق ُمتقاشمر ُمٕمٜمك يمام أؾمٚمٗمٜم٤م: يم٘مقل اًمٜمٌل

وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم:  شٙمقا وفمؼميت َم٣م إن متس٘متؿ هبام يمـ سمّمىمت٣مب اهلل»: طمدي٨م اًمث٘مٚملم 

مم٤ّم ٓ حيَم  ذًمؽاًمٖمدير وهمػم طمدي٨م اًمقٓي٦م ذم و شأٞم٦م َمٛمّل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون...»

و شمْمٛمٜم٤ًم ، ٟمّم٤ًم ٕمكم وأهؾ اًمٌٞم٧م شمٌٚمٞمغ اًمديـ سم اٟمحّم٤مر ذمويمّٚمٝم٤م فم٤مهرة سمًٝمقًم٦م، 

 .واىمتْم٤مًء وإؿم٤مرة  واًمتزاُم٤مً 

ؾمقى قمكّم وأهؾ  قص ىم٤مـمٕم٦م ذم ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ اًمت٤مم قمّٛمـوذم اجلٛمٚم٦م: ومٝمذه ٟمّم

 : ومٞمٌٓمؾ اشم٤ٌمع همػمهؿ: ضورة أّن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف .. اًمٌٞم٧م 

 صقرشم٤من..سم٢ممج٤مقمٜم٤م وشمًتثٜمك 

 ٓ ذم قمروٝمؿ. إومم: أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ذم ـمقل شمٌٚمٞمغ حمّٛمد وآل حمٛمد

 خيٗمك ، وًٓمتٌٚمٞمغ هذا اًمٖمػم، وًمق سمٕمد طملم اًمث٤مين: إُمْم٤مء حمّٛمد وآل حمٛمد 

 واًمت٤مسمٕمقن قمـ رؾمقل ا؟هل٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م ممّ  اً يمثػمأُمْمقا  إئٛم٦م قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن 

 ..  صغّم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف
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: اإلُمْم٤مءذم قمٚمٛمّٞم٦م ظمالل و٤مسمٓم٦م  شم٘مٕمٞمداً أظمرى و، شمٍمحي٤مً  شم٤مرة أُمْمقه 

٤م ٓ اًمٕمؽمة وهمػم ذًمؽ ممّ ُم٤م وم٤مض قمـ ُمثاًل، وقمدم اعمّم٤مدُم٦م ُمع اًمٙمريؿ يمٛمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب 

 .، وم٤مٟمتٌف أن يًٕمٜم٤م ومٞمف اًمًٌط
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 ؟!!!.يمٕمغم فمقّم  شهق َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف»ايمٛمبل:  وم٣ملهؾ 

ىم٤مل هذا  فأٟمّ اعمٕمتٛمدة مل يرد ذم إظم٤ٌمر : -آل حمّٛمدسمٕمد اؾمتثٜم٤مء -ىمٚمٜم٤م

ًمٙمـ ورد سم٢مؾمٜم٤مد ُمْمٓمرب قمـ أٟمس أّن اًمٜمٌل ىم٤مل هذا ،  قمكمّ اعمقمم همػم طمد سمٕمٞمٜمف ٕ

قمٌد اعمٓمٚم٥م..: ف ىم٤مل هذا ًمٕمٛمف اًمٕم٤ٌمس سمـ يمام ىمد ورد سم٢مؾمٜم٤مد واه أٟمّ ، ضمٚمٞمٌٞم٥مًمٚمّمح٤ميب 

 يم٤مٔيت ..

 واه شَمٛمل وأٞم٣م َمٛمف»صمٙمٝمبٝم٤م: ٙمِمح٣ميب ضمدي٧م ايمٛمبل يم

طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمط، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ أظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل: 

صم٤مسم٧م، قمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ، قمـ أيب سمرزة، أن اًمٜمٌل، يم٤من ذم ُمٖمزى ًمف، وم٠موم٤مء ا؟هل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل 

هؾ »، صمؿ ىم٤مل: ، وومالٟم٤مً ، وومالٟم٤مً ٟمٕمؿ، ومالٟم٤مً  ىم٤مًمقا:ش هؾ شمٗم٘مدون ُمـ أطمد؟»ٕصح٤مسمف: 

ش هؾ شمٗم٘مدون ُمـ أطمد»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ومالٟم٤م، وومالٟم٤م، وومالٟم٤م، صمؿ ىم٤مل: ش شمٗم٘مدون ُمـ أطمد

ومٓمٚم٥م ذم اًم٘متغم، ومقضمدوه إمم ضمٜم٥م ؾمٌٕم٦م ش ًمٙمٜمل أوم٘مد ضمٚمٞمٌٞم٤ٌم، وم٤مـمٚمٌقه»ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: 

ومتؾ ؽمبٔم٥م، شمؿ »قمٚمٞمف، وم٘م٤مل:  ىمد ىمتٚمٝمؿ، صمؿ ىمتٚمقه، وم٠مشمك اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومقىمػ

 .(1)ش ومتٙمقه هذا َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف، هذا َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف

، ذيمر ذًمؽ اًمدارىمٓمٜمل واسمـ أيب طم٤مشمؿ  ؾمٜمدًا وُمتٜم٤مً ىمٚم٧م: هذا ُمٕمّؾ سم٤مٓوٓمراب 

 ..(1)ذم قمٚمٚمٞمٝمام 

، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ صم٤مسم٧م هـ(111) قمٌد اًمرزاقُم٤م أظمرضمف وحي٘مؼ آوٓمراب  

ومتؾ ؽمبٔم٥م، شمؿ ومتٙمقه هذا  : »ؾمقى  هـ(161)ُمثؾ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ اًمٌٜم٤مين، قمـ أٟمس ىم٤مل

وهق أىمدم ُمـ ُمًٚمؿ  (3) همٙمؿ يذىمره٣م فمبد ايمرزاق شَمٛمل وأٞم٣م َمٛمف، هذا َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف

ـ ـم٤مًم٧م ُمالزُمتف ٕٟمس ..، ٟم٤مهٞمؽ قمـ قمٚمق إؾمٜم٤مد قمٌد اًمرزاق صم٤مسم٧م ممّ  ؾمٞمام أنّ  .ومػمضمح

 ىمٞم٤مؾم٤ًم سمام أظمرضمف ُمًٚمؿ قمٜمف قمـ أيب سمرزة..
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 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم .............................................................................       021

طمدصمٜم٤م أوػ إمم هذا ومجٚمٞمٌٞم٥م يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم ومٞمام ئمٝمر..: أظمرج اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل: 

قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ يمٜم٤مٟم٦م سمـ ٟمٕمٞمؿ اًمٕمدوي، قمـ أيب سمرزة 

ـّ ىم٣من اَمرأ يدطمؾ فمعم ايمٛمس٣مء،  أن صمٙمٝمبٝمب٣مً إؾمٚمٛمل،  وم٘مٚم٧م ُٓمرأيت: ٓ  ويالفمبٜمـ يٚمر هب

 . دظمؾ قمٚمٞمٙمؿ، ٕومٕمٚمـ وٕومٕمٚمـف إن يدظمٚمـ قمٚمٞمٙمؿ ضمٚمٞمٌٞم٥م: وم٢مٟمّ 

 .(1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، صم٤مسم٧م هق سمـ أؾمٚمؿ اًمٌٜم٤مين

َمـ ايمٛمبل » ،أىمقل: ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يٙمقن ُمـ يم٤من قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م ُمـ اًمٗمجقر

 ؟!!.شوايمٛمبل َمٛمف

 . !!!، وهق قمّٚم٦م ىم٤مدطم٦مإّٟم٤م ٟمِمّؽ ذم ذًمؽاًمٚمٝمؿ 

 ضٔمٝمػ شوأٞم٣م َمٛمفهق َمٛمل »ضمدي٧م ايمٛمبل يمٔمٚمف ايمٔمب٣مس: 

، قمـ فمبد إفمعمطمدصمٜمل طمجلم سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أظمرج أمحد ىم٤مل: 

ُمـ إٟمّم٤مر وىمع ذم أيب اًمٕم٤ٌمس يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م،  رضمالً  اسمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أنّ 

ومٚمٓمٛمف اًمٕم٤ٌمس، ومج٤مء ىمقُمف، وم٘م٤مًمقا: وا؟هل ًمٜمٚمٓمٛمٜمف يمام ًمٓمٛمف. ومٚمًٌقا اًمًالح، ومٌٚمغ ذًمؽ 

س، أي أهؾ إرض أيمرم أهي٤م اًمٜم٤م»غم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومّمٕمد اعمٜمؼم، وم٘م٤مل: رؾمقل ا؟هل ص

 شهم١من ايمٔمب٣مس َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف»ىم٤مًمقا: أٟم٧م. ىم٤مل:   !.؟شقمغم ا؟هل

، هق اسمـ قم٤مُمر اًمثٕمٚمٌل، وٕمٗمف أمحد فمبد إفمعمإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ،  :ىم٤مل إرٟم١موط

 .(1) وأسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُمٕملم وهمػمهؿ

ٕمّٛمف يم قمرومٞم٤ًم،إـمالىم٤ًم ًمٖمقي٤ًم أو ٤م ٓ ٟمٛمٜمع أن يٓمٚمؼ اًمٜمٌل هذا اًم٘مقل ذم أطمد ٟمٜمٌف أٟمّ 

٤ٌّمس،  أٞم٣م أو رصمؾ َمٛمل،  ٓ ي٠مدي فمٛمل إّٓ »ًمٙمـ أن ي٘مرن هذا آـمالق سمت٠مدي٦م اًمديـ: اًمٕم

وآئتامن قمغم وطمل رب اًمٕم٤معملم، ورؾم٤مًم٦م ؾمٞمد اًمٜمٌٞملم ، ومٙمال صمّؿ يمال..: ش أو أهؾ زمٝمتل

 ..إّٓ ًمٕمكم وآل اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م هذا مل يرد إذ 
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ضمسكم َمٛمل وأٞم٣م َمـ ضمسكم ، أضم٤م اهلل »وقمغم هذا اعمٜمقال ىمقل اًمٜمٌل ذم احلًلم : 

 .. شَمـ أضم٤ّم ضمسٝمٛم٣ًم، ضمسكم ؽمبط َمـ إؽمب٣مط

ذ ٓ ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن ُم١مدي٤ًم ًمٚمديـ: إيمٕمكّم وم٤محلًلم ُمـ اًمٜمٌل واًمٜمٌل ُمٜمف: ًمٙمقٟمف 

، إّٓ هذا.. وهق ُمٕمٜمك اًمًٌط ،  ا؟هل شمٕم٤ممم: أي أُّم٦م ه٤مدي٦م داقمٞم٦م إمم احلًلم ؾمٌٓم٤مً 
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 شوأٞم٣م َمٛم٘مام» : ل صمػمائٝمؾ يمٙمٛمبل وفمقمّ قوم

 ايمْمريؼ إول : أزمق راهمع

يذيمر ، ومٞمام يمت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٞمامن ُمٓملم: ذم ومْم٤مئؾ أمحد ُم٤م ٟمّّمف

زمـ أيب حمٚمد زمـ فمبٝمد اهلل ىمثٜم٤م طم٤ٌمن سمـ قمكم، قمـ ، أّن قمكم سمـ طمٙمٞمؿ إودي طمدصمٝمؿ

، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده ىم٤مل: عم٤م ىمتؾ قمكّم أصح٤مب إًمقي٦م يقم أطمد ىم٤مل ضمؼميؾ: ي٤م راهمع

إٞمف َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف، وم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م »: رؾمقل ا؟هل، إن هذه َلل اعمقاؾم٤مة، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 .(1)شَمٛم٘مام ي٣م رؽمقل اهلل

احليُمل، صمٜم٤م قمكم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل :  اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ىم٤ملذمورواه اًمٓمؼماين 

 .(1)سمـ طمٙمٞمؿ إودي سمف ُمثٚمف

رواه اًمٓمؼماين، وومٞمف طم٤ٌمن سمـ قمكم وهق وٕمٞمػ ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم : ىم٤مل اَلٞمثٛمل

  .(3)وٕمٞمػ قمٜمد اجلٛمٝمقر، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن رواي٦م، وحمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع 

 وىمد شمقسمع ..: أىمقل
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 ايمث٣مين : اظمقلم فمقمايمْمريؼ 

 اإلؽمٛم٣مد إول: أزمق راهمع فمـ فمقم 

يذيمر أّن ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد ، ويمت٥م إًمٞمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل: أيْم٤مً ومٗمل ومْم٤مئؾ أمحد 

ىم٤مل: عم٤م يم٤من  ، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ فمٚمرو زمـ شم٣مزم٦مطمدصمٝمؿ ىمثٜم٤م 

يقم أطمد وومّر اًمٜم٤مس وم٘مٚم٧م: ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل ًمٞمٗمر، ومحٛمٚم٧م قمغم اًم٘مقم، وم٢مذا أٟم٤م سمرؾمقل ا؟هل، 

همٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م ، إٞمف َمٛمل، وأٞم٣م َمٛمف»وم٘م٤مل ضمؼميؾ: إن هذه َلل اعمقاؾم٤مة، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(1)شَمٛم٘مام

رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م : ذم اعمت٤مسمٕم٤متؾمٞمام : طمًـإؾمٜم٤مده : ىمقلأ

ا وورو، طمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ: ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌزار، ػ طمديثف إيمثر إذا اٟمٗمردوٕمّ ، اًمٌٙمري

، وٕمٞمػ احلدي٨م: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. ومل يؼمك ضمديثف، قمغم أّٟمف يم٤من رضمالً يتِمٞمع، قمٜمف

 . ؿمديد اًمتِمٞمع، يم٤من رديء اًمرأي، ي٘مت٤م ضمديثف

 ذم احلدي٨م. ىم٣من صدووم٣مً وًمٙمٜمف ، راوميض ظمٌٞم٨م رضمؾ ؾمقء: وىم٤مل أسمق داود

ٓ ومتك إٓ قمكّم وٓ  :زي٤مدة -سمٕملم إؾمٜم٤مد اًمٗمْم٤مئؾ إول-وذم شم٤مريخ اًمٓمؼمي

 .ذو اًمٗم٘م٤مر ؾمٞمػ إّٓ 

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: صم٣مزمر فمـ فمقم

، َمٔمعم زمـ فمبد ايمرمحـطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م : أظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل

قم٘مٞمؾ، قمـ ضم٤مسمر، ىم٤مل: صمٜم٤م ذيؽ، وقمٛمرو سمـ أيب اعم٘مدام، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ 

 وم٘م٤مل: ، دظمؾ قمكم ريض ا؟هل قمٜمف قمغم وم٤مـمٛم٦م رمح٦م ا؟هل قمٚمٞمٝم٤م يقم أطمد

 ومٚمــــــــــــ٧ًم سمرقمديد وٓ سمٚمئٞمؿ أوم٤مـمؿ ه٤مك اًمًٞمػ همػم ذُمٞمــــــــؿ        

 ٞمؿــٕم٤ٌمد قمٚمــــــرو٤مة رب سم٤مًمـــر أمحد        وُمـــــذم ٟمّم ًمٕمٛمري ًم٘مد أسمٚمٞم٧ُم 
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 لف َمٛمّ ي٣م صمػميؾ، إٞمّ »: ، وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هلد، هذا وأزمٝمؽ اظمقاؽم٣مةي٣م حمٚمّ : وم٘م٤مل ضمؼميؾ

 .(1)شَمٛم٘مامهمٗم٣مل صمػميؾ: وأٞم٣م 

 سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمقاؾمٓمل، وهق وٕمٞمػ رواه اًمٌزار وومٞمف ُمٕمغّم : ىم٤مل اَلٞمثٛمل

 .(1)ف ٓ سم٠مس سمفوىم٤مل اسمـ قمدي: أرضمق أٟمّ ، ضمداً 

 ..أىمقل: ومٛمجٛمقع هذا يدّل قمغم أّن ًمٚمحدي٨م أصاًل 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: ازمـ فمب٣مس 

سمـ ٞمك وىمد روى أسمق سمٙمر سمـ ُمردويف، ُمـ طمدي٨م حيىم٤مل اسمـ اجلقزي ضم٤مزُم٤ًم: 

: ص٤مح ص٤مئح يقم أطمد ُمـ ىم٤ملؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، 

 .شزمـ أيب ؿم٣ميم٤م فمقمّ  ذو ايمٖمٗم٣مر وٓ همتك إّٓ  ٓ ؽمٝمػ إّٓ »اًمًامء: 

ىمٚم٧م: ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ، صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ؾمقى حيٞمك، وٕمٗمف إيمثر ، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ 

 .آؾمتِمٝم٤مد ومّمٚمح سمف  .ٓ زمٟمس زمفقمدي : 

احلدي٨م أقماله سم٠مرسمٕم٦م أؾم٤مٟمٞمد ُمـ صمالصم٦م ـمرق ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م  اًمزسمدة، ورد

 سمٕمْم٤ًم ، يمٚمٝم٤م ُمٕمتؼمة ، وم٤محلدي٨م يرىمك ًمرشم٦ٌم احلًـ ٓ أىمؾ .

                                                 

 . 1789، رىمؿ : 319:  1يمِمػ إؾمت٤مر ذم زوائد اًمٌزار )اَلٞمثٛمل (   (1)

 . ت : طم٤ًمم اًم٘مدد . 16116، رىمؿ : 111:  6جمٛمع اًمزوائد   (1)
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 ايمٔمٗمب٥م زم٣مئمقا فمٙمٝم٣ًم يمٙمٛمبلّ زمٝمٔم٥م دم ٞمِم٣مر إ

ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ُمروان  )سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمقؿم٤م، صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م أمحدأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

 ىم٤مل: ٟم٤م طمًلم سمـ زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م )صم٘م٦م دون يمالم(اًمٗمزاري

ىم٤مل: ٟم٤م  اًمٜمٌالء، سم٘مٞم٦م أهؾ سمٞمتف، وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: ومٞمف وٕمػ يٙمت٥م طمديثف()أطمد إذاف 

، ()اًمًج٤مد ، حلدصمٜمل قمـ أسمٞمف()اًم٤ٌمىمر ىم٤مل: أؿمٝمد قمغم أيب ()اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

ًلم سمـ قمكم ىم٤مل: ضم٤مءت إٟمّم٤مر شم٤ٌميع احل (ؾمٞمد اًمِمٝمداء=ضمّد أيب وهق قمـ أي  )ه قمـ ضمدّ 

 .شهمب٣مئمٜمؿ ومؿ ي٣م فمقمّ »قمغم اًمٕم٘م٦ٌم، وم٘م٤مل: رؾمقل ا؟هل 

  !.: قمغم ُم٤م أسم٤ميٕمٝمؿ ي٤م رؾمقل ا؟هل؟قمكّم  وم٘م٤مل

فمعم أن يْم٣مع اهلل، وٓ ئمٍم، وفمعم أن متٛمٔمقا رؽمقل اهلل وأهؾ زمٝمتف وذريتف »ىم٤مل: 

 .(1)ش٣م متٛمٔمقن َمٛمف أٞمٖمس٘مؿ وذراري٘مؿممّ 

زيد  ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى احلًلم سمـ

 .(1)روقان ا؟هل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف، صم٘م٦م صدوق، ًمٙمـ أظمذ قمٚمٞمف: رسمام أظمٓم٠م

، ىم٤مل: هذا إؾمٜم٤مد  إذا وم٣مم يمٙمجٛم٣مزةىمٚم٧م: صحح ًمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك طمدي٨م 

ـ ًمف إؾمت٤مذ اًمدهٞمش طمدي٨م: (3)صحٞمح ًّ  شإذا َم٦ّم همٕمسٙمٛمل زمسبع ومرب». يمام ىمد طم

 .(4)ىم٤مل: إؾمٜم٤مده طمًـ

                                                 

 دار احلرُملم، اًم٘م٤مهرة .  .1745، رىمؿ: 167: 1اعمٕمجؿ إوؾمط)ـم٤مرق قمقض ا؟هل(   (1)

 . سمقشمٝمؼ احلسكم زمـ زيد اهل٣مؾمٚمل  (1)

 اًمدارىمٓمٜمل: صم٘م٦م.ىم٤مل 

 ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ومٞمف وٕمػ. ووىم٤مل اسمـ قمدي: وضمدت ذم طمديثف سمٕمض اًمٜمٙمرة، وأرضمق أٟمف ٓ سم٠مس سمف

 وىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق رسمام أظمٓم٠م.  وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يٕمرف ويٜمٙمر.ويٙمت٥م طمديثف.

 .1316، رىمؿ: 375 :6أٟمٔمر شمرمجتف ذم َتذي٥م اًمٙمامل َت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.1318رىمؿ:  . 511: 1ُمًتدرك احل٤ميمؿ )حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (3)

 ، رىمؿ: . دار ظمي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، سمػموت.183: 1اعمخت٤مرة )َت٘مٞمؼ قمٌد ا؟هل اًمدهٞمش(   (4)
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رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ُمـ ـمريؼ قمٌد ا؟هل سمـ ُمروان، وهق ىم٤مل اَلٞمثٛمل: و

 . (1) وٕمٞمػ وىمد وصمؼ

إذ مل يٓمٕمـ ذم قمٌد ا؟هل سمـ ُمروان اًمٗمزاري  .يمٌقة قمجٞم٦ٌماإلُم٤مم اَلٞمثٛمل يمٌك ىمٚم٧م: 

ٌّف أّن ذم احلدي٨م فمٝمقر ذم اًمٕمّمٛم٦م : إذ ٓ ف اًمتٌس قمٚمٞمف ..ُمـ أطمد ُمٓمٚم٘م٤ًم ، وًمٕمٚمّ  ، وأٟم

يٛمٙمـ أن يٜمقب قمـ اًمٜمٌل ذم هذه اعمٝمّٛم٦م اًمًاموّي٦م همػم ُمٕمّمقم ، وٓ أىمؾ ُمـ قمدم 

يمام ٟمِمػم أّن قمٛمر  .شٓ ي٠مّدي فمٛمّل إّٓ أٞم٣م أو فمقّم »اًمقىمقع ..، وًم٘مد ُم٣م ىمقل اًمٜمٌل : 

 ذم اًمٕم٘م٦ٌم يم٤من صٖمػمًا . اعمقمم قمكّم 

  

                                                 

 . ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .9896، رىمؿ: 49:  6جمٛمع اًمزوائد   (1)
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 .دم فمٙمؿ فمقم أهؾ ايمسٛم٥ّم ايم٘مب٣مر أومقال فمٙمامء 

 !! ازمـ اْلقزي: اخلٙمؼ َيت٣مصمقن إلم فمٙمؿ فمقمّ 

، وىم٣من اخلٙمؼ َيت٣مصمقن إلم فمٙمؿ فمقماسمـ اجلقزي ذم يمت٤مسمف اًمتٌٍمة: اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ومٚماّم وزم مل يتٖمػم قمـ اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م .طمتك ىم٤مل قمٛمر: آه ُمـ ُمٕمْمٚم٦م ًمٞمس َل٤م أسمق طمًـ

 .(1)ٚمٞم٤ًم ُم٤م زاٟمتف اخلالوم٦م وًمٙمـ هق زان٤م ويم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: إّن قم

 طمص زمٔمٙمؿ ايمٗمرآن وايمٖمٗمف . : فمقم  (هـ113)ايمُم٣مهمٔمل 

ىمد ظمّص سمٕمٚمؿ  )يمذا ذم اعمّمدر(وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ويم٤من قمكم قمٚمٞمف اًمًالم 

ه شمرومع إمم ٤مدقم٤م ًمف، وأُمره أن ي٘ميض سملم اًمٜم٤مس، ويم٤مٟم٧م ىمْم٤مي اًم٘مرآن واًمٗم٘مف: ّٕن اًمٜمٌّل 

 .(1)اًمٜمٌّل ومٞمٛمْمٞمٝم٤م 

 . همٜمؿ ىمت٣مب اهلل َمٛمحٌم إلم فمٙمؿ فمقم  :(683)احَلَرارِمّ 

وىمد قمٚمؿ إوًمقن وأظمرون أّن ومٝمؿ يمت٤مب ا؟هل : (683)وىم٤مل اإلُم٤مم احلرازم 

ُمٜمحٍم إمم قمٚمؿ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم، وُمـ ضمٝمؾ ذًمؽ وم٘مد وؾ قمـ اًم٤ٌمب اًمذي ُمـ ورائف 

 .(3) يتٖمػم سمٙمِمػ اًمٖمٓم٤مءيرومع ا؟هل قمـ اًم٘مٚمقب احلج٤مب، طمتك يتح٘مؼ اًمٞم٘ملم اًمذي ٓ 

 اظمٛم٣موي: فمقم أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمتٖمسغم ايمٗمرآن .

فمقم َمع ايمٗمرآن وايمٗمرآن َمع فمقم يمـ يتٖمروم٣م ضمتك »ؿم٤مرطم٤ًم:   (1631) ىم٤مل اعمٜم٤موي

 . (4)وهلذا ىم٣من أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زمتٖمسغمهش احلقض»ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ش يردا فمقمَّ 

                                                 

 م . 1989. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمًٜم٦م 449:  1( 579اًمٗمرج اسمـ اجلقزي  يبٕاًمتٌٍمة   (1)

 . اًم٘م٤مهرة، ت : د. أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤م .135ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي :   (1)

م، . َت٘مٞمؼ اسمـ قمٌد اًمًال16( ذم اًمتٗمًػم: 683احلًـ، قمكم سمـ أمحد اًمتجٞمٌل اعمرايمٌم  قشمراث احلََرازِمّ )أسم  (3)

 اعمريمز اجل٤مُمٕمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، اًمرسم٤مط .

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، ُمٍم .356:  4ٚمٛمٜم٤موي ًمومٞمض اًم٘مدير   (4)
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وؿمج٤مقمتف، ُمـ ، وقمٚمٛمف، : ىمْم٤مء قمكمّ ذم اعم٘م٤مصد وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًخ٤موي

  . (1)اعمتقاشمرات، ومٚمٞمس ذم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يٗمقىمف ذم ذًمؽ

أىمقل: هذه اًمٕم٤ٌمرة وضمدٟم٤مه٤م ذم ه٤مُمش اعم٘م٤مصد: ومل ٟمٛمٞمّز هؾ هل ًمإلُم٤مم 

    اًمًخ٤موي أم عمحّ٘م٘مف اًمٕمالُم٦م أيب اًمّمديؼ اًمٖمامري!!. ومٚمتٜمٔمر ٟمًختف اخلٓمّٞم٦م سمٕمٜم٤مي٦م.

 زم٣مب َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٙمقمأزمق ٞمٔمٝمؿ: فمقم 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وؾمٞمد اًم٘مقم، حم٥م : (هـ436)ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

، ورأس اعمخ٤مـم٤ٌمت، وُمًتٜمٌط ، زم٣مب َمديٛم٥م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٙمقماعمِمٝمقد، وحمٌقب اعمٕمٌقد

اإلؿم٤مرات، راي٦م اعمٝمتديـ، وٟمقر اعمٓمٞمٕملم، ووزم اعمت٘ملم، وإُم٤مم اًمٕم٤مدًملم، أىمدُمٝمؿ إضم٤مسم٦ًم 

..: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأوهمرهؿ فمٙمامً وإيامٟم٤ًم، وأىمقُمٝمؿ ىمْمٞم٦م وإي٘م٤مٟم٤ًم، وأقمٔمٛمٝمؿ طمٚماًم، 

قطمٞمد، اعمِمػم إمم قمـ طم٘م٤مئؼ اًمت كءاعمٜمٌيمرم ا؟هل وضمٝمف: ىمدوة اعمت٘ملم، وزيٜم٦م اًمٕم٤مروملم، 

ًمقاُمع قمٚمؿ اًمتٗمريد، ص٤مطم٥م اًم٘مٚم٥م اًمٕم٘مقل، واًمٚم٤ًمن اًم١ًمول، وإذن اًمقاقمل، 

قمٞمقن اًمٗمتـ، ووىمل ُمـ ومٜمقن اعمحـ: ومدومع اًمٜم٤ميمثلم، وووع  ٠مواًمٕمٝمد اًمقاذم، وم٘م

 .(1)اًم٘م٤مؾمٓملم، ودُمغ اعم٤مرىملم، إظمٞمِمـ ذم ديـ ا؟هل، اعمٛمًقس ذم ذات ا؟هل 

 فمقّم ورث فمٙمؿ رؽمقل اهلل 

أظمؼمين هالل سمـ اًمٕمالء سمـ هالل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمًلم ىم٤مل: أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م زهػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق ىم٤مل: ؾم٠مل قمٌد اًمرمحـ ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس ُمـ أيـ 

 ورث قمكم رؾمقل ا؟هل ؟!. 

ىم٤مل: إّٟمف يم٤من أوًمٜم٤م سمف حلقىم٤ًم، وأؿمّدٟم٤م ًمف ًمزوُم٤ًم، ظم٤مًمٗمف زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم وم٘م٤مل: قمـ 

 .(3)ثؿ ظم٤مًمد سمـ ىم

                                                 

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت.143، رىمؿ: 134إلُم٤مم اًمًخ٤موي : ًماعم٘م٤مصد احلًٜم٦م   (1)

 . اًمًٕم٤مدة ُمٍم .61:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )أسمق ٟمٕمٞمؿ(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، َت٘مٞمؼ آرٟم١موط .447 : 7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   (3)
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صمّؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٛمٕم٧م  .وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ وم٘م٤مل صحٞمح، وواوم٘مف اًمذهٌل

ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أسم٤م احلًـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اَل٤مؿمٛمل ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٛمر اًم٘م٤ميض 

ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض ي٘مقل: و ذيمر ًمف ىمقل ىمثؿ هذا وم٘م٤مل: إّٟمام 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ أّن اسمـ اًمٕمؿ ٓ يرث ُمع يرث اًمقارث سم٤مًمٜم٥ًم أو سم٤مًمقٓء و ٓ ظمالف سملم

 . (1) همٗمد ـمٜمر هبذا اإلمج٣مع أّن فمٙمٝم٣ًم ورث ايمٔمٙمؿ َمـ ايمٛمبل دوَّنؿاًمٕمؿ: 

  

                                                 

 . 136:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف   (1)
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 فمقم وارث ايمٛمبل حمٚمد وأطمقه وويمّٝمف 

اًمٓمؼماين قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمف ُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

أهم١من  إّن ا؟هل قمز وضمؾ ي٘مقل: »يم٤من ي٘مقل ذم طمٞم٤مة رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

؟!!. وا؟هل ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م ا؟هل..:  َم٣مت أو ومتؾ اٞمٗمٙمبتؿ فمعم أفمٗم٣مزم٘مؿ

ُم٤م ىم٤مشمؾ قمٚمٞمف طمتك أُمقت، وا؟هل إيّن ٕظمقه، ووًمّٞمف، وا؟هل، ًمئـ ُم٤مت أو ىمتؾ ٕىم٤مشمٚمـ قمغم 

 ؟!!!.ووارشمف همٚمـ أضمؼ زمف َمٛملواسمـ قمٛمف، 

 .(1)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح  

اطمٗمظ !!. ومم٤ّم ٤ممجع و، وموويمّٝمفسمٕمد:  ووارشمف: قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أىمقل: ىم٤مل 

 يِمٝمد ًمذًمؽ ىمقل ..

 ث إٞمبٝم٣مءورَّ ووارشمل َم٣م ، : أٞم٦م أطمل ضمدي٧م 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمّمقذم، طمدصمٜم٤م أسمق قمكم :  (هـ141)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد 

احلًلم سمـ حمٛمد اًمًٕمدي اًمٌٍمي، ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُم٤مئتلم، ىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اعم١مُمـ سمـ قم٤ٌمد اًمٕمٌدي ىم٤مل: ٟم٤م يزيد سمـ ُمٕمـ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذطمٌٞمؾ، قمـ 

؟!. شأيـ همالن، أيـ همالن»أورم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم رؾمقل ا؟هل ُمًجده وم٘م٤مل: زيد سمـ أيب 

ومجٕمؾ يٜمٔمر ذم وضمقه أصح٤مسمف، ويتٗم٘مدهؿ ويٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ، طمتك شمقاومقا قمٜمده، ومحٛمد ا؟هل 

: ًم٘مد ذه٧ٌم وأصمٜمك قمٚمٞمف، ومآظمك سمٞمٜمٝمؿ، وذيمر احلدي٨م طمدي٨م اعم١ماظم٤مة سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل قمكمّ 

همػمي، وم٢من يم٤من هذا  ،سم٠مصح٤مسمؽ ُم٤م ومٕمٚم٧مروطمل، واٟم٘مٓمع فمٝمري، طملم رأيتؽ ومٕمٚم٧م 

 .ومٚمؽ اًمٕمتٌك واًمٙمراُم٦م ُمـ ؾمخط قمكمَّ 

يمٛمٖمز، وأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م  وايمذي زمٔمثٛمل زم٣محلؼ، َم٣م أطمرسمؽ إّٓ »وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل:  

ُم٤م أرث ُمٜمؽ ي٤م »، ىم٤مل: شه٣مرون َمـ َمقؽمك، نمغم أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمدي، وأٞم٦م أطمل ووارشمل

 ؟!. شا؟هل ٟمٌّل 

                                                 

 . 134:  9. جمٛمع اًمزوائد 167:  1ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم   (1)
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، ىم٤مل: وُم٤م ورث إٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمؽ؟!. ىم٤مل: شإٞمبٝم٣مء ومبقم َث َم٣م ورَّ : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ىمت٣مب اهلل وؽمٛم٥م ٞمبٝمٜمؿ، وأٞم٦م َمٔمل دم ومٌمي دم اْلٛم٥م َمع هم٣مؿمٚم٥م ازمٛمتل، وأٞم٦م أطمل »

اعمتح٤مسمقن ذم ا؟هل قمز وضمؾ  فمعم رسر َمتٗم٣مزمٙمكم إطمقاٞم٣مً شمال رؾمقل ا؟هل:  صمؿّ ش ورهمٝمٗمل

 .(1)يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض

ويزيد سمـ ُمٕمـ: وم٠مُّم٤م اًمٕمٌدي وم٘مد وٕمػ طمديثف أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ اًمٕمٌدي 

، ًمٙمـ ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم (1)أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وذيمره اًمٌٕمض ذم اًمْمٕمٗم٤مء

. وأُّم٤م يزيد سمـ ُمٕمـ ومٚمؿ (3)رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ٓ سم٠مس سمفاًمث٘م٤مت، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌزار: 

 .. : ومٚمٕمّٚمف يّمٚمح أىمػ قمٚمٞمف، وىمد ؾم٘مٜم٤مه ًمالؾمتِمٝم٤مد يمام ٓ خيٗمك

  

                                                 

 . 666:  1ومْم٤مئؾ أمحد   (1)

 . 183:  5ًم٤ًمن اعمٞمزان )اسمـ طمجر (   (1)

 . ت : قم٤مدل سمـ ؾمٕمد .136:  13(   191ُمًٜمد اًمٌزار )  (3)
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 أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زم٣ميمسٛم٥ّم . فم٣مئُم٥م: فمقم 

ىم٤مل: صمٜم٤م أظمرج اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم ىم٤مل: ىم٤مل ًمٜم٤م قمكّم، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ يامن، 

قمـ قمٓم٤مء، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م،  -ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ: وم٘م٤مل اسمـ طمرقم٦م–ؾمٗمٞم٤من، قمـ ضمحدر 

 .(1)شفمقم أفمٙمؿ ايمٛم٣مس زم٣ميمسٛم٥م»ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م شم٘مقل: 

أىمقل رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إّٓ ضمحدر، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر، ضمخدب، وذم سمٕمْمٝم٤م 

، وُم١مشمٚمػ (1)يمام ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ضمخدب سمـ ضمرقم٥م اًمتٞمٛملواًمّمحٞمح: سم٤معمٝمٛمٚم٦م، 

ضمخدب سمـ ضمرقم٥م اًمتٞمٛمل يروي قمـ وهمػممه٤م، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل:  (3)اًمدارىمٓمٜمل

يم٤من ضمخدب ذا ىمدر . وىم٤مل اًمٌالذري: (4)روى قمٜمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح

 . (5)سم٤مًمٙمقوم٦م وقمٚمؿ

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٓمؼمي ذم َتذي٥م أصم٤مر ىم٤مل:  فوأظمرضم

 اًمرمحـ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ ومٚمٞم٧م، قمـ ضمنة سمٜم٧م دضم٤مضم٦م، ىم٤مًم٧م: ىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م: إّن قمٚمٞم٤مً 

 أُمر سمّمٞم٤مم يقم قم٤مؿمقراء. 

 .(6) ٜم٦مىم٤مًم٧م: هق أقمٚمؿ ُمـ سم٘مل سم٤مًمً

أىمقل رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وومٚمٞم٧م سمـ ظمٚمٞمٗم٦م صدوق، وضمنة ممّـ وصم٘مٝم٤م اًمٕمجكم 

 وهق صحٞمح سمٓمري٘مٞمف. .(7)وهمػمه، سمؾ ىمٞمؾ: إّن َل٤م إدرايم٤ًم وصح٦ٌم، وم٤محلدي٨م طمًـ

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر، َت٘مٞمؼ : ه٤مؿمؿ اًمٜمدوي .155:  1اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم شم٤مريخ (1)

 .468: 41شم٤مريخ دُمِمؼ  (1)

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت. 516: 1اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ًمٚمدارىمٓمٜمل)ت: ُمقومؼ قمٌد اًم٘م٤مدر(  (3)

 . 7151، رىمؿ: 158: 6صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (4)

 .173: 11أٟم٤ًمب إذاف (5)

 . 115:  1َتذي٥م أصم٤مر اًمٓمؼمي  (6)

اٟمٔمر أىمقال قمٚمامء اًمٗمري٘ملم ذم طمٙمؿ صقم قم٤مؿمقراء ذم يمت٤مسمٜم٤م اًمرؾمقل اعمّمٓمٗمك واًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمّٞم٦م . دار  (7)

 . إصمر سمػموت
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 ايمِمح٣مزم٥م إّٓ فمقم  ضٝم٣مع ايمسٛم٥م فمـ ىمّؾ 

 أُمػم اعم١مُمٜملمأن ٟمقازم همػم  -سمٕمد اًمٜمٌل –هذا أطمد إدًّم٦م اًمنمقمّٞم٦م اًمتل ُتٜمٕمٜم٤م 

 ..: إذ ًمـ شمؼمأ اًمذُّم٦م سمٖمػم قمكم واًمٕمؽمة ..  سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكم

ىمـ٤مل: ُمـ٤م أقمـرف ؿمـٞمئ٤ًم ممّـ٤م يمـ٤من قمـغم قمٝمـد قمـ أٟمس اًمٌخ٤مري  فأظمرضمومٚم٘مد ُم٣م ُم٤م 

 .(1)اًمٜمٌل. ىمٞمؾ: اًمّمالة؟!. ىم٤مل: أًمٞمس ىمد وٞمٕمتؿ ُم٤م وٞمٕمتؿ ومٞمٝم٤م 

هـذا ىم٤مل: ًم٘مد ذيمرين ذم قمكمّ اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمران سمـ احلّملم أظمرضمف ُم٤م ويمذا 

 .(1)سمّمالة حمٛمد أو ىم٤مل: ًم٘مد صغّم سمٜم٤م صالة حمٛمد

وىمـد . (3): ًمٕمٜمٝمؿ ا؟هل شمريمقا اًمًـٜم٦م ُمــ سمٖمـض قمـكميمام ىمد ُم٣م ىمقل احلؼم اسمـ قم٤ٌمس

اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري أّن اخلٚمٞمٗم٦م قمثامن هق ُمـ همػّم ذم ُمٕم٤ممل اًمّمالة وشمٌٕمف ذيمر احل٤مومظ 

وٓ ٟمٜمًك ىمـقل قمٛمـر ذم  .(4)٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ ُمٕم٤موي٦م وزي٤مد اسمـ أسمٞمف وإُمقيقن وقمٛمقم أشمٌ

 .(5)اًمؽماويح: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م

  

                                                 

 . اًمٌٖم٤م. 566، رىمؿ : 197: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)

 .191: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)

 .153: 5ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   (3)

 .114: 1ومتح اًم٤ٌمري  (4)

 .  اًمرؾم٤مًم٦م.179. رىمؿ: 169: 1ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمرواي٦م أيب ُمّمٕم٥م اًمزهري )ت: سمِم٤مر قمقاد(   (5)
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 زمام ي٘مقن َمـ ايمٖمتـ .. فمٙمؿ فمقّم 

ُمٕم٤موي٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ  أيبقمـ ؿمٞمخف  (هـ135)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

يٛمٗمص اإلؽمالم ضمتك ٓ يٗم٣مل: اهلل اهلل، »، ىم٤مل: اًمتٞمٛمل، قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد، قمـ قمكمّ 

ئمسقب ايمديـ زمذٞمبف، هم١مذا همٔمؾ ذيمؽ، زمٔم٧م ومقم جيتٚمٔمقن ىمام هم١مذا همٔمؾ ذيمؽ َضب 

 . (1)شجيتٚمع ومزع اخلريػ، واهلل إيّن ٕفمرف اؽمؿ أَمغمهؿ وَمٛم٣مخ رىم٣مهبؿ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م وأسمق أؾم٤مُم٦م وحيٞمك سمـ اًمٞمامن،  (هـ118)وأظمرضمف اعمروزي 

 ش...يٜم٘مص اًمديـ»ىم٤مل:  ريض ا؟هل قمٜمف قمـ إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكمّ 

 .(1)وؾم٤مق ُمثٚمف

أىمقل: هذا واًمذي ؾمٌ٘مف، صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وأسمق ُمٕم٤موي٦م، هق حمٛمد 

ذم هذا اًمٗمّمؾ وىمد ُم٣م  .اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿسمـ ظم٤مزم إقمٛمك اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من 

ؽمٙمقين همقاهلل َم٣م سمسٟميمقين فماّم هق ىم٣مئـ إلم »: قمكّم  صحٞمح٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىمقل

 .شأطمػمسم٘مؿ زمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ 

طمدصمٜم٤م قمكم، ٟم٤م ىمتٞم٦ٌم، ٟم٤م ضمرير، قمـ إقمٛمش، قمـ ذم اًمٗمْم٤مئؾ:  (141)وىم٤مل أمحد 

ٓ يزال ايمٛم٣مس يٛمتٗمِمقن ضمتك ٓ »إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ احل٤مرث سمـ ؾمقيد ىم٤مل: ىم٤مل قمكم: 

َضب ئمسقب ايمديـ زمذٞمبف، هم١مذا همٔمؾ ذيمؽ زمٔم٧م  ،يٗمقل أضمد: اهلل اهلل، هم١مذا ىم٣من ذيمؽ

 ٕفمٙمؿ اؽمؿ فمعم أؿمراف إرض، ىمام سمتجٚمع ومزع اخلريػ، واهلل إيّن  إيمٝمف زمٔمث٣م يتجٚمٔمقن

 .(3)شأَمغمهؿ، وَمٛم٣مخ رىم٣مهبؿ

أىمقل: هق صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم إّٓ قمكّم، وهق اسمـ ـمٞمٗمقر، وصم٘مف اخلٓمٞم٥م 

 . (4)واسمـ اجلقزي

                                                 

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت: يمامل يقؾمػ احلقت .37153، رىمؿ : 451:  7ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (1)

 ُمٙمت٦ٌم اًمتقطمٞمد ، اًم٘م٤مهرة. . 1175، رىمؿ: 196: 1اًمٗمتـ)ت: ؾمٛمػم اًمزهػمي(   (1)

 . ت : ويص ا؟هل حمٛمد قم٤ٌمس. 1115، رىمؿ : 666:  1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )أمحد سمـ طمٜمٌؾ(  (3)

 . دار ص٤مدر، سمػموت .176، رىمؿ : 119:  6، اعمٜمتٔمؿ 6197، رىمؿ : 461:  13شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر(  (4)
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مل أؾمٛمع ذم اعمٝمدي سمحدي٨م أصح ُمـ وجيدر اًمتٜمٌٞمف إمم أّن اإلُم٤مم ويمٞمٕم٤ًم ىم٤مل: 

 . (1) ...إقمٛمش طمدي٨م

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل اًمّمٗم٤مر، صمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أروُم٦م، أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

صمٜم٤م احلًلم سمـ طمٗمص، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش، قمـ ُمٜمذر اًمثقري، قمـ حمٛمد سمـ 

 احلٜمٗمٞم٦م، قمـ قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل:  

تٛم٥م سم٘مقن دم هذه إَم٥م مخس همتـ: همتٛم٥م فم٣مَم٥م، وهمتٛم٥م طم٣مص٥م، شمؿ همتٛم٥م فم٣مَم٥م وهم»

  .شطم٣مص٥م، شمؿ سم٘مقن همتٛم٥م ؽمقداء َمٓمٙمٚم٥م، ي٘مقن ايمٛم٣مس همٝمٜم٣م ىم٣ميمبٜم٣مئؿ

  .. وىم٤مل اًمذهٌل: صحٞمحهذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ 

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ يم٤مُمؾ اًم٘م٤ميض وذيمره سمٛمثٚمف، صمٜم٤م أسمق وأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ ـمروم٦م ىمالسم٦م، صمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، صمٜم٤م اًمقو٤مح، قمـ إقمٛمش، قمـ 

 ريض ا؟هل قمٜمف، ي٘مقل:  اًمًٚمٛمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

٣م مل سم٘مـ دويم٥م ضمؼ ومط إٓ أديؾ آدم فمعم إزمٙمٝمس، وٓ دويم٥م زم٣مؿمؾ ومط إٓ أديؾ إَّّن »

ضمتك ومتؾ ايمرصمالن أضمدمه٣م  ،إزمٙمٝمس فمعم آدم، أَمر إزمٙمٝمس زم٣ميمسجقد همٔمٍم همٟمديؾ فمٙمٝمف آدم

ؽمت٘مقن همتـ همتٛم٥م طم٣مص٥م، وهمتٛم٥م فم٣مَم٥م، وهمتٛم٥م طم٣مص٥م، ٣م ص٣مضمبف همٟمديؾ فمٙمٝمف إزمٙمٝمس، وإَّّن 

 .شوهمتٛم٥م فم٣مَم٥م

همٗمٝمؾ: ي٣م أَمغم اظم٠مَمٛمكم، َم٣م ايمٖمتٛم٥م اخل٣مص٥م وايمٖمتٛم٥م ايمٔم٣مَم٥م، وهمتٛم٥م اخل٣مص٥م وهمتٛم٥م 

 !.ايمٔم٣مَم٥م؟

ي٘مقن اإلَم٣مَم٣من إَم٣مم ضمؼ وإَم٣مم زم٣مؿمؾ، همٝمٖملء َمـ احلؼ إلم ايمب٣مؿمؾ، »وم٣مل: همٗم٣مل: 

ي٘مقن اإلَم٣مَم٣من إَم٣مم ضمؼ وإَم٣مم زم٣مؿمؾ همٝمٖملء وَمـ ايمب٣مؿمؾ إلم احلؼ، همٜمذه همتٛم٥م اخل٣مص٥م، و

 . ش احلؼ همٜمذه همتٛم٥م ايمٔم٣مَم٥م َمـ احلؼ إلم ايمب٣مؿمؾ وَمـ ايمب٣مؿمؾ إلم

                                                 

 . 5983، رىمؿ : 464:  3اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل  (1)
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وم٢من اًمقو٤مح هذا هق أسمق : هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

  .(1). وىم٤مل اًمذهٌل صحٞمح قمقاٟم٦م، ومل خيرضم٤مه ًمٚمًٜمد ٓ ًمإلؾمٜم٤مد

٣مُم شمٕم٤ممم:وُمٕمٜمك أديؾ يم٤معمٕمٜمك ذم ىمقًمف  ٣مَوسمِْٙمَؽ إيَّ  . زَمكْمَ ايمٛم٣َّمسِ  ُٞمَداِوهُلَ

َتت٤مج ًمتقؾمٕم٦م ٓ يٜمٝمض هب٤م خمتٍمٟم٤م ىمٚم٧م: وإظم٤ٌمر ذم هذا قمـ اعمقمم قمكّم 

 هذا . 

                                                 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.  8657و:  .8546، رىمؿ: 556: 4( ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م (1)



 

 

 

 

 

 

 

    ت٣مؽمع ايمٖمِمؾ ايم

 فمقّم أَمغم اظم٠مَمٛمكم إَم٣مَم٥م 
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ًمٙمّؾ ُمـ ظم٤مض ذم أدًم٦م اإلُم٤مُم٦م أن ي٘متٓمع دًمٞمالً   -يمام ٟمٌٝمٜم٤م ُمراراً –ٓ جيقز ذقم٤ًم 

ٟمّمقص اًمنمع ضورة أّن ، إظمري٤مت اًمٌٞمّٜم٤مت اًمٜمٌقّي٤متقمغم آؾمت٘مالل، ويتٜم٤مؾمك 

 سمٕمْمٝم٤م يٌلّم سمٕمْم٤ًم..

 أومقى إؾم٘م٣مٓت أهؾ ايمسٛم٥م دم رّد إَم٣مَم٥م فمقمّ 

 قمغم ًم٤ًمن يمٌػميـ قمٜمدهؿ: يم٤مٔيت..  ٤مه٤ميمٝم

-ؿم٤مرطم٤ًم طمدي٨م قمٛمر( ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح هـ1614اًم٘م٤مري ) ىم٤مل اعمال اَلروي قمكم

(، أي: ـمقسمك ًمؽ أو فمٛمف زمٔمد ذيمؽ همٗم٣مل يمف هٛمٝمئ٣م همٙمٗمٝمف فمٚمر ريض اهلل) :-ؾمٞم٠ميت َترجيف

 َمقلم ىمّؾ (، أي: ست ذم يمؾ وىم٧م )ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م، أصبح٦م وأَمسٝم٦م) هٜمٞمئ٤مً  قمش

 .( َم٠مَمـ وَم٠مَمٛم٥م

ف ُمـ اًمٜمص اعمٍمح سمخالوم٦م قمكم ريض ا؟هل قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مًمقا: ُتًٙم٧م اًمِمٞمٕم٦م أٟمّ 

 .عم٤م اطمت٤مج إمم مجٕمٝمؿ يمذًمؽ، هذا ُمـ أىمقى ؿمٌٝمٝمؿ ُمٕمٜمك اعمقمم: إومم سم٤مإلُم٤مُم٦م، وإّٓ 

وهق يمرم ا؟هل وضمٝمف ، سمٛمٕمٜمك اعمحٌقب : اعمقمم  ودومٕمٝم٤م قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م سم٠منّ 

 .ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞمٌٜم٤م، وًمف ُمٕم٤من أظمر شم٘مدُم٧م، وُمٜمف اًمٜم٤مس وأُمث٤مًمف

ف سمٛمٕمٜمك إومم ؿ أٟمّ وًمق ؾمٚمّ  ،قمـ أن يٙمقن سحي٤مً  ومْمالً ،  ومخرج قمـ يمقٟمف ٟمّم٤مً 

 .ًمزم أن يٙمقن هق اإلُم٤مم ُمع وضمقده قمٚمٞمف اًمًالم ٤معمراد سمف اعم٤مل، وإّٓ سم٤مإلُم٤مُم٦م، وم

٘مد اًمٌٞمٕم٦م ًمف، ومال يٜم٤مومٞمف شم٘مديؿ إئٛم٦م قمومتٕملم أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمٜمف طملم يقضمد 

 .طمتك ُمـ قمكم، ٟٓمٕم٘م٤مد إمج٤مع ُمـ يٕمتد سمف  :اًمثالصم٦م قمٚمٞمف

ف ُمًٙم٦م سم٠مٟمّ ىم٤مض قمغم ُمـ ًمف أدٟمك ، ؾمٙمقشمف قمـ آطمتج٤مج سمف إمم أي٤مم ظمالومتف  صمؿّ 

 .ف ٓ ٟمص ومٞمف قمغم ظمالومتف قم٘م٥م ووم٤مشمف قمٚمٞمف اًمًالمقمٚمؿ ُمٜمف أٟمّ 

ف صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٜمص قمٚمٞمف وٓ قمٚمٞم٤م يمرم ا؟هل وضمٝمف سح ٟمٗمًف سم٠مٟمّ  ُمع أنّ 

خمتٚمػ ذم صحتف، ومٙمٞمػ ؾم٤مغ ًمٚمِمٞمٕم٦م أن ،  هذا احلدي٨م ُمع يمقٟمف آطم٤مداً  قمغم همػمه، صمؿّ 

  !.قاشمر ذم أطم٤مدي٨م اإلُم٤مُم٦م؟قا ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف ُمـ اؿمؽماط اًمتٗمخي٤مًم
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(، أي: ذم ُمًٜمده، وأىمؾ رواه أمحدشمٜم٤مىمض سيح وشمٕم٤مرض ىمٌٞمح ) ُم٤م هذا إّٓ 

ه سم٠مّن ُمرشمٌتف أن يٙمقن طمًٜم٤ًم ومال اًمتٗم٤مت عمـ ىمدح ذم صمٌقت هذا احلدي٨م، وأسمٕمد ُمـ ردّ 

قمٚمٞم٤ًم يم٤من سم٤مًمٞمٛمـ ًمثٌقت رضمققمف ُمٜمٝم٤م وإدرايمف احل٩م ُمع اًمٜمٌل وًمٕمؾ ؾم٥ٌم ىمقل هذا 

 وهؿ أن اًمٜمٌل ىم٤مل هذا اًم٘مقل قمٜمد وصقًمف ُمـ اعمديٜم٦م إمم همدير ظمؿ، صمؿ ىمقل اًم٘م٤مئؾ أٟمف

ُمقوققم٦م ُمردودة، وم٘مد ورد ذًمؽ ُمـ ـمرق  شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه»سمٕمْمٝمؿ إن زي٤مدة: 

 .(1)ُمٜمٝم٤م وا؟هل أقمٚمؿ صحح ايمذهبل ىمثغماً 

ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمـ  ذم اًمتٛمٝمٞمد: إنّ  (هـ463)ىم٤مل اًم٤ٌمىمالين، حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اعم٤مًمٙمل 

ٕن اًمٜمٌل ىمررهؿ قمغم ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه:»اًمِمٞمٕم٦م: ٟمّص اًمٜمٌل قمغم قمكّم سم٘مقًمف 

أيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم »ىم٤مل سمٕمد ىمقًمف َلؿ:  ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، صمؿّ  أولم هبؿوضمقب ـم٤مقمتف وأّٟمف 

ُمـ وضمقب اًمٓم٤مقم٦م وآٟم٘مٞم٤مد ًمف  وم٠موضم٥م ًمٕمكمّ ش َمـ أٞمٖمسٜمؿ همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه

 مم هبؿ ُم٤م أوضمٌف ًمٜمٗمًف!!.وأٟمف أو

ي٘م٤مل َلؿ )=ًمٚمِمٞمٕم٦م(: ٓ جي٥م ُم٤م ىمٚمتؿ: ٕن ُم٤م أصمٌتف اًمٜمٌل ًمٜمٗمًف ُمـ يمقٟمف أومم 

ش همٔمقم َمقٓه هَمـ ىمٛم٦م َمقٓ»ف ىم٤مل: هبؿ، ًمٞمس هق ُمـ ُمٕمٜمك ُم٤م أوضمٌف ًمٕمكّم سمًٌٞمؾ: ٕٟمّ 

، وأوضم٥م ًمٜمٗمًف يمقٟمف أومم هبؿ ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وًمٞمس وم٠موضم٥م اعمقآة ًمٜمٗمًف وًمٕمكمّ 

حيتٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وضمقه٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ش َمقلم»أومم ُمـ ُمٕمٜمك ُمقمم ذم رء: ٕن ىمقًمف:  ُمٕمٜمك

: ومال جي٥م إذا قم٘م٥م يمالم سمٙمالم، ًمٞمس ُمـ ُمٕمٜم٤مه، أن يٙمقن ُمٕمٜم٤ممه٤م شأولم»ُمٕمٜمك: 

 . (1)واطمداً 

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .6163، رىمؿ : 3944:  9ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )قمكم اًم٘م٤مري(   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، ًمٌٜم٤من .451ُتٝمٞمد إوائؾ ًمٚم٤ٌمىمالين )ت: قمامد طمٞمدر(  :   (1)
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 شايمسٝمد إولم»ٔمٛمل يدم ضمدي٧م ايمٕمدير  شاظمقلم»أّن  ٛمصايم

أىمَم ُم٤م ذيمره أهؾ اًمًٜم٦م ذم رد هق ًمف اَلروي واًم٤ٌمىمالين ٤مُم٤م ىمُمْمٛمقن ىمٚمٜم٤م: 

اقمتٛمدا آضمتٝم٤مد  -أهؾ اًمًٜم٦ّمهذا وقمغم –واوح أّنام ظمالوم٦م قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم، و

د قمـ سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٌل اًمٜم٤مصٕم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م اًمٗمّمٞمح٦م ذم اًمًٞمهمامض ٤مإلسمسم٤مًمرأي 

 ..واخلٚمٞمٗم٦م  وإومم

 .اهلل ورؽمقيمف زمٟمَمر، فم٣مَّم٥م، دم ايمديـ وايمدٞمٝم٣م)=رئ٣مؽم٥م( ؽمٝم٣مدة  :اإلُم٤مُم٦م قمٜمدٟم٤م

 ،اإلُم٤مُم٦مخيّص ومٞمام سملم اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م  ٦مٕم٘مديّ اًم ٤متٍماقماًمأيمؼم ُمـ وٓ خيٗمك أّن 

وم٠مهؾ  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقّم َمقٓه»ىمقل اًمٜمٌل: اًمقارد ذم  شاظمقلم»:شمٕمٞملم ُمٕمٜمك 

واًمرئٞمس  ،إومم  : هق اًمًّٞمداواًمٜم٤مس، واًمِمٞمٕم٦م ىم٤مًمق قباًمًٜم٦م ىم٤مًمقا: إّٟمف اعمحٌ

 ..اعمتٍّمف

قمغم اًمٌلّم اًمٗمّمٞمح،  ،اًمث٤مسم٧م اًمٍميحاًمّمحٞمح، اًمنمقمل ٜمّص ًمٙمـ ُم٤م هق اًم

 .؟!!قمغم اخلٚمؼ سمٕمد اًمٜمٌل اعمٓمٚم٘م٦م اعمقمم قمكمأو ظمالوم٦م ، أو رئ٤مؾم٦م  ،ؾمٞم٤مدة

: ُمع اًمتٜمٌٞمف أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مّمد ُمـ هذا ..ذًمؽاًمٍمحي٦م ذم  ٟمّمقص اًمٜمٌّل ه٤مك 

سيح ٟمٌقّي ، سمؾ وم٘مط ُم٤م هق ٟمّص اًمٕم٘مٚمٞم٦ّم واًمٕم٘مالئٞم٦ّم واًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمٗمّمؾ هد أدًّم٦م اإلُم٤مُم٦م

 ذم اخلالوم٦م واًمًٞم٤مدة ، ومال شمٖمٗمؾ ..
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  ٛمّص إّولايم

 شأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل دم ىمّؾ َم٠مَمـ زمٔمدي»

طمدصمٜم٤م ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف اًمًٜم٦ّم ىم٤مل:  هـ(187)اسمـ أيب قم٤مصؿ أظمرج اإلُم٤مم

طمدصمٜم٤م حيٞمك  ،(، خ مصم٘م٦م طمّج٦م صم٧ٌم، أمجٕمقا قمٚمٞمفطم٤مومظ حمّدث )سمـ قمٌٞمد اًمٕمٜمزي اًمزُمـ، حمٛمد سمـ اعمثٜمك

طم٤مومظ صم٘م٦م ُمت٘مـ  )اًمقو٤مح سمـ قمٌد ا؟هل اًمٞمِمٙمري،طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م ،)اًمِمٞم٤ٌمين صم٘م٦م قم٤مسمد ُمت٠مًمف، خ م(سمـ مح٤مد

 ، ٓ يث٧ٌم ىمقل اًمٌخ٤مري)حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٗمزاري، صم٘م٦مؾمٚمٞمؿ أيب سمٚم٩م قمـ حيٞمك سمـ ،خ م( ومقق اًمقصػ،

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل:  )إزدي ، صم٘م٦م قم٤مسمد، خ م(قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن  ،(: ومٞمف ٟمٔمرومٞمف

 ل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك إّٓ أومال شمرى أن شمٙمقن ُمٜمّ » ًمٕمكّم:ىم٤مل رؾمقل ا؟هل 

 .شزمٔمديَمـ  َم٠مَمـ ىمّؾ دم  طمٙمٝمٖمتلوأٞم٦م  ،ًم٧ًم سمٜمٌلؽ أٟمّ 

ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم أيب سمٚم٩م، 

 .(1)واؾمٛمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ سمٚم٩م، ىم٤مل احل٤مومظ: صدوق رسمام أظمٓم٠م

وأظمرضمف أمحد وُمـ ىم٤مل:  -ذم اًمّمحٞمح٦م-إؾمٜم٤مدهىمٚم٧م: ىمد صّحح آًم٤ٌمين 

  .(1)وهق ىمام وم٣مٓـمري٘مف احل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وواوم٘مف اًمذهٌل، 

 .، يم٤مإلُم٢مم أمحد ؿم٤ميمر وهمػمهوىمد ُم٣م شمّمحٞمح مج٤مقم٦م إلؾمٜم٤مده

ٟم٤مىمص ٚمٗمظ سم -سمٕملم اإلؾمٜم٤مد-هـ( أظمرضمف 141ىمد ُم٣م أّن أمحد سمـ طمٜمٌؾ)يمام 

، طمدصمٜم٤م أسمق سمٚم٩م،  أسمق قمقاٟم٦م طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م: ىم٤مل : رسمام ئمٝمر ُمٜمف اًمتالقم٥م

٤ٌّمس: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل:  إّٞمف ٓ يٛمبٕمل أْن » :ٟمٌل ا؟هل ًمٕمكّم  ىم٤ملىم٤مل اسمـ قم

 .شطمٙمٝمٖمتلأذه٤م إّٓ وأٞم٦م 

                                                 

. اعمٙمت٥م 1351و:1188، رىمؿ: 663: 1(  فمالل اجلٜم٦ّم ذم َتري٩م يمت٤مب اًمًٜم٦م )ت: اإلُم٤مم إًم٤ٌمين (1)

 اإلؾمالُمل . 

 ىمٚم٧م: شم٘مدُم٧م أىمقل اًمٕمٚمامء ذم صح٦م إؾمٜم٤مد احلدي٨م ذم سمح٨م ؾم٤مسمؼ .

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ، اًمري٤مض.1113، رىمؿ: 163: 5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (1)
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، اعمقاومؼ ًمٕم٘مٞمدة اخلّمؿ ف ُمروي سم٤معمٕمٜمكٟمّ ..، إُّم٤م ٕوٓ ؿمؽ ذم وىمقع اًمتحريػ

، اعمٜم٤مىم٥م واعمث٤مًم٥م ٜمّمقصوسم٘مّٞم٦م اًمًٚمػ اؾمتحّٚمقا اًمتالقم٥م سموإُّم٤م ّٕن أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 . ث٤مًم٨موىمد ُم٣م اًمٌٞم٤من ذم هذا قمـ أمحد ذم اًمٗمّمؾ اًم

  سمٕمد اًمٜمٌل قمغم يمّؾ إُّم٦م. اًمزسمدة: احلدي٨م ٟمّص ذم ظمالوم٦م قمكمّ 

 آشمٛمل فممم اخلٙمٖم٣مء أّول  اظمقلم فمقم

٤ٌّمس   ٓ يزال هذا ايمديـ فمزيزاً : »ىمقل اًمٜمٌلوطم٤مصؾ اجلٛمع سملم طمدي٨م اسمـ قم

 .أول آصمٜمل قمنم أّن قمٚمٞم٤مً  .(1) شىمّٙمٜمؿ َمـ ومريش..، طمٙمٝمٖم٥مإلم اشمٛمل فممم  َمٛمٝمٔم٣مً 

 وم٤مطمٗمظ.

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت .1811، رىمؿ:  1453: 3صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(   (1)
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 ٛمّص ايمث٣مينايم

 شأولم ايمٛم٣مس زم٘مؿ زمٔمدي فمقمّ » 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار، وأمحد سمـ زهػم  (هـ366)أظمرج اًمٓمؼماين 

اًمتًؽمي ىم٤مٓ: صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، صمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ 

صٝمٞم٥م، قمـ ديملم، قمـ وه٥م سمـ محزة ىم٤مل: صح٧ٌم قمٚمٞم٤ًم ُمـ اعمديٜم٦م إمم ُمٙم٦م ومرأي٧م ُمٜمف 

 ىمدُم٧م ًم٘مٞم٧م اّم سمٕمض ُم٤م أيمره وم٘مٚم٧م: ًمئـ رضمٕم٧م إمم رؾمقل ا؟هل ٕؿمٙمقٟمؽ إًمٞمف، ومٚم

زم٘مؿ  أولم ايمٛم٣مسٓ سمٗمؾ هذا همٜمق »رؾمقل ا؟هل وم٘مٚم٧م: رأي٧م ُمـ قمكّم يمذا ويمذا، وم٘م٤مل: 

 .(1)شزمٔمدي

، ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ومل يْمّٕمٗمف دىمكمىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين، وومٞمف 

 .(1)أطمد، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا 

وديملم هذا ُمّمحػ ريملم سمـ اًمرسمٞمع سمـ قمٛمٞمٚم٦م أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح: 

ٙمّؾ ًمشمرضمؿ  اجلرح واًمتٕمديؾيمت٤مسمف ذم طم٤مشمؿ  ٤مأسماًمٗمزاري، صم٘م٦م قمغم ذط ُمًٚمؿ. وٟمِمػم أّن 

: ذم يمت٤مسمف ذاك -همٗمٚم٦مً - ُمع أّنام واطمد، ويمثػمًا ُم٤م يٗمٕمؾ هذا أسمق طم٤مشمؿ، ديملم وريملم ُمـ 

 . (3) ...وٓ خيٗمك هذا 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة، ت : محدي اًمًٚمٗمل .366، رىمؿ : 135:  11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)

 . .ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة، ت: طم٤ًمم اًم٘مدد 14641، رىمؿ : 169:  9جمٛمع اًمزوائد اَلٞمثٛمل   (1)

 .. ف ازمـ ايمرزمٝمع ، جمٚمقع َم٣م يقميدّل فمعم ايمتِمحٝمػ وأّن دىمكم هق رىمكم ، وأٞمّ   (3)

 أسمق ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمٌد ا؟هل إصٗمٝم٤مين )شمٚمٛمٞمذه -سمٕمٞمٜمف ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم قمدا اًمتّمحٞمػ–أظمرج طمدي٨م اًمٓمؼماين 

 ىم٤مل:ت: قم٤مدل اًمٕمزازي(  . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض 6561، رىمؿ : 1713: 5ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ، ذم هـ 436

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد )اإلُم٤مم اًمٓمؼماين(، صمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار وأمحد سمـ حيٞمك سمـ زهػم، ىم٤مٓ: صمٜم٤م حمٛمد 

، قمـ وه٥م سمـ مجرة ، وىمٞمؾ: محزة فمـ رىمكم، سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، صمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م

 .، سمف ُمثٚمف

:  5أؾمد اًمٖم٤مسم٦م  ، ذم636قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اًمِمٞم٤ٌمين ذم إؾُمد )رضمف اسمـ إصمػم يدّل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ُم٤م أظم

 : وه٥م سمـ محزةذم شمرمج٦م  ىم٤مل ت : قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اعمقضمقد (، . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت5484، رىمؿ : 415
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 .، قمـ وه٥م سمـ محزة، ىم٤مل: صح٧ٌُم قمٚمٞم٤مً فمـ رىمكميٕمد ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م، روى طمديثف يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م،  

 ت : قمكم، . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت9178، رىمؿ : 487:  6اإلص٤مسم٦م  )دّل قمغم اًمتّمحٞمػ ىمقل اسمـ طمجر يمام ي

فمـ ( ُمـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م، هـ353: أظمرج اإلُم٤مم اسمـ اًمًٙمـ، ؾمٕمٞمد سمـ قمثامن اًمٌٖمدادي )(ُمٕمقض

 ... . رىمكم

 ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .. دار اًمٗمٙمر 199: 41ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي  ىمٚم٧م : وُمثٚمف أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمره ذم شم٤مرخيف 

 ومم٣ّم يدل فمعم ايمتِمحٝمػ وأٞمف ازمـ ايمرزمٝمع ايمٖمزاري ..

 ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض. ت: خمت٤مر اًمٜمدوي( ىم٤مل:5114، رىمؿ: 359: 7ُم٤م أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل )ذم اًمِمٕم٥م

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل احل٤مومظ، أٟم٤م قمكم سمـ محِم٤مذ، صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ح وأظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم سمـ ىمت٤مدة، أٟم٤م أسمق 

ايمدىمكم زمـ ًمروم٤مء اَلروي، أٟم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، صمٜم٤م قمٛمر سمـ قمقن، صمٜم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م، قمـ إهائٞمؾ، قمـ قمكم ا

ىم٣من فم٣مومب٥م أَمره إلم  َم٣م أىمثر أضمد َمـ ايمرزم٣م إّٓ »، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ُمًٕمقد، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: ايمرزمٝمع زمـ فمٚمٝمٙم٥م

 .شومؾ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

، اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد( : 1119، رىمؿ: 167: 8ىمقل أيب طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ  يدّل قمٚمٞمف أيْم٤مً 

 .وقمٛمرو سمـ ىمٞمس ايمدىمكم زمـ رزمٝمعيمقرم روى قمـ  ،قمقرمحز إُمًٚمٛم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًمٌجغم إ

 ُمًٚمٛم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًمٌجكم( : 564، رىمؿ: 311: 8يدل قمٚمٞمف يمذًمؽ ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر )ذم اًمتٝمذي٥م

 ... .وقمٛمرو سمـ ىمٞمس ايمدىمكم زمـ رزمٝمعروى قمـ  ،قمقر يمقذممحز إإ

اًمرسمٞمع سمـ (  : 1551، رىمؿ: 343: 4هـ ذم إيمامل َتذي٥م اًمٙمامل761ومم٤ّم يدل قمغم ذًمؽ ىمقل ُمٖمٚمٓم٤مي )

 ... .ووايمد ايمدىمكمقمٛمٞمٚم٦م اًمٗمزاري اًمٙمقذم، أظمق يًػم، 

، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ( 1113ىمؿ: ، ر461: 1هـ ذم ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر855يمام يدّل قمٚمٞمف ىمقل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )

 .سمـ قمٛمٞمٚم٦م ايمدىمكم زمـ ايمرزمٝمعروى قمٜمف ي...، ىم٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن اًمٕم٤مُمر: 

، ُمٙمت٦ٌم أهؾ إصمر 14: رىمؿ: 16هـ، ذم ضمزئف: 376يدل قمٚمٞمف أيْم٤ًم ُم٤م أظمرضمف احلًـ سمـ رؿمٞمؼ اًمٕمًٙمري)

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمؿ اعم٘مدد طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل:  دار همراس، ت: ضم٤مؾمؿ اًمٗمجل(

 .ايمرزمٝمع زمـ فمٚمٝمٙم٥م وايمد ايمدىمكمإيكم سم٠ميٚم٦م طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم قمـ 

 ومم٤م يدّل قمغم اخلٌط واًمتّمحٞمػ قمدا مم٤م ُمّر ..

ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل اًمٓمؼماين: ( سمػموت. دار ظمي 16681، رىمؿ: 457: 8ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ )ىمقل اسمـ يمثػم 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار وأمحد سمـ زهػم اًمتًؽمى، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ُمقؾمك 

، قمـ  فمـ زم٘مغم )ايمِمحٝمح رىمكم()اًمّمحٞمح قمٌٞمد ا؟هل( ، طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ طمٌٞم٥م )اًمّمحٞمح سمـ صٝمٞم٥م( ، 

 وه٥م سمـ محزة. ُمثٚمف

 ويمٙمتٚمٝمٝمز..

اؾمٛمف اًمريملم سمـ قمٌد إقمغم اًمْمٌل، ذيمره اًمٌخ٤مري واسمـ قمدي واًمذهٌل، روى قمٜمف ؾمٗمٞم٤من ومٝمٜم٤مك راو 

وم٘مط..: ىم٤مل ضمرير اًمْمٌل: يم٤من قمريٗم٤ًم مل يٙمـ يرشمٗمع سمحديثف. أي ٓ يًٜمده إمم اًمّمح٤مسم٦م. ًمٙمـ وصّم٘مف اًمٗمًقي 
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 سمِمحٝمػ رىمكم زمـ ايمرزمٝمع إلم دىمكم 

أسمق ٟمٕمٞمؿ، شمٚمٛمٞمذه -سمٕمٞمٜمف ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم قمدا اًمتّمحٞمػ–أظمرج طمدي٨م اًمٓمؼماين 

 ىم٤مل:أمحد سمـ قمٌد ا؟هل إصٗمٝم٤مين 

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد )اإلُم٤مم اًمٓمؼماين(، صمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار وأمحد سمـ 

حيٞمك سمـ زهػم، ىم٤مٓ: صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، صمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ 

 .(1)، قمـ وه٥م سمـ مجرة ، وىمٞمؾ: محزة ، سمف ُمثٚمففمـ رىمكم، صٝمٞم٥م

قمكم سمـ أيب اًمٙمرم اًمِمٞم٤ٌمين ذم إؾُمد يدّل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم ُم٤م أظمرضمف اسمـ إصمػم 

 : وه٥م سمـ محزةىم٤مل ذم شمرمج٦م 

، قمـ وه٥م سمـ فمـ رىمكميٕمد ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م، روى طمديثف يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م،  

 .(1)محزة، ىم٤مل: صح٧ٌُم قمٚمٞم٤مً 

يدّل قمغم اًمتّمحٞمػ ىمقل اسمـ طمجر: أظمرج اإلُم٤مم اسمـ اًمًٙمـ، ؾمٕمٞمد سمـ يمام 

 . (3) ... فمـ رىمكم( ُمـ ـمريؼ يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م، هـ353قمثامن اًمٌٖمدادي )

. 199: 41ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي   .(4)ىمٚم٧م : وُمثٚمف أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمره ذم شم٤مرخيف

 دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .

 ايمٖمزاري ..ومم٣ّم يدل فمعم ايمتِمحٝمػ وأٞمف ازمـ ايمرزمٝمع 

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل احل٤مومظ، أٟم٤م قمكم سمـ اًمِمٕم٥م ىم٤مل : ُم٤م أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

محِم٤مذ، صمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ح وأظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم سمـ ىمت٤مدة، أٟم٤م أسمق قمكم اًمروم٤مء اَلروي، 

                                                                                                                                  

، وًمٞمس هق 9 شمٗم٥مرىمكمىم٤مل: قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ( أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت113: 3اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )

 .اسمـ اًمرسمٞمع

 .ت: قم٤مدل اًمٕمزازي . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض 6561، رىمؿ : 1713: 5ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م   (1)

 .ت : قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل اعمقضمقد، . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت5484، رىمؿ : 415:  5أؾمد اًمٖم٤مسم٦م   (1)

 .ُمٕمقض ت : قمكم، . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت9178، رىمؿ : 487:  6اإلص٤مسم٦م    (3)

 دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م . .199: 91شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(    (4)
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ايمدىمكم أٟم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، صمٜم٤م قمٛمر سمـ قمقن، صمٜم٤م حيٞمك سمـ زيمري٤م، قمـ إهائٞمؾ، قمـ 

َم٣م أىمثر أضمد َمـ »، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ُمًٕمقد، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: زمـ فمٚمٝمٙم٥م زمـ ايمرزمٝمع

 .(1) شىم٣من فم٣مومب٥م أَمره إلم ومؾ ايمرزم٣م إّٓ 

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت.

ُمًٚمٛم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًمٌجغم : ىمقل أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾيدّل قمٚمٞمف أيْم٤ًم  

 ..(1) وقمٛمرو سمـ ىمٞمس ايمدىمكم زمـ رزمٝمعيمقرم روى قمـ  ،قمقرمحز إإ

 ُمًٚمٛم٦م سمـ ضمٕمٗمر اًمٌجكم: ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٝمذي٥م يدل قمٚمٞمف يمذًمؽ

 . (3) ...وقمٛمرو سمـ ىمٞمس ايمدىمكم زمـ رزمٝمعروى قمـ  ،قمقر يمقذممحز إإ

اًمرسمٞمع سمـ : اًمٙمامل  ذم إيمامل َتذي٥م (هـ761ومم٤ّم يدل قمغم ذًمؽ ىمقل ُمٖمٚمٓم٤مي )

 . (4) ...ووايمد ايمدىمكمقمٛمٞمٚم٦م اًمٗمزاري اًمٙمقذم، أظمق يًػم، 

ىم٤مؾمؿ سمـ :  إظمٞم٤مرذم ُمٖم٤مين  (هـ855يمام يدّل قمٚمٞمف ىمقل سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل )

 .(5) سمـ قمٛمٞمٚم٦م ايمدىمكم زمـ ايمرزمٝمعروى قمٜمف ي...، طم٤ًمن اًمٕم٤مُمر

، ذم ضمزئف ىم٤مل: ( هـ376يدل قمٚمٞمف أيْم٤ًم ُم٤م أظمرضمف احلًـ سمـ رؿمٞمؼ اًمٕمًٙمري)

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمؿ اعم٘مدد طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ إيكم سم٠ميٚم٦م طمدصمٜم٤م 

 .(5) ايمرزمٝمع زمـ فمٚمٝمٙم٥م وايمد ايمدىمكمؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم قمـ 

ىمقل اسمـ يمثػم ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل اًمٓمؼماين: غم اخلٌط واًمتّمحٞمػ قمدا ُم٤م ُمّر ، ومم٤م يدّل قم

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو اًمٌزار وأمحد سمـ زهػم اًمتًؽمى، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ يمراُم٦م، 

                                                 

 .، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض. ت: خمت٤مر اًمٜمدوي5114، رىمؿ: 359: 7اإليامن  ؿمٕم٥م  (1)

 .، اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد1119، رىمؿ: 167: 8اجلرح واًمتٕمديؾ  (1)

 .564، رىمؿ: 311: 8اًمتٝمذي٥مَتذي٥م   (3)

 .1551، رىمؿ: 343: 4اًمٙماملإيمامل َتذي٥م   (4)

 .، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت1113، رىمؿ: 461: 1ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر  (5)

 .، ُمٙمت٦ٌم أهؾ إصمر دار همراس، ت: ضم٤مؾمؿ اًمٗمجل14: رىمؿ: 16: ضمزء اسمـ رؿمٞمؼ  (6)
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طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ُمقؾمك )اًمّمحٞمح قمٌٞمد ا؟هل( ، طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ طمٌٞم٥م )اًمّمحٞمح سمـ 

 . (0)، قمـ وه٥م سمـ محزة. ُمثٚمف فمـ زم٘مغم )ايمِمحٝمح رىمكم(صٝمٞم٥م( ، 

 ويمٙمتٚمٝمٝمز..

ومٝمٜم٤مك راو اؾمٛمف اًمريملم سمـ قمٌد إقمغم اًمْمٌل، ذيمره اًمٌخ٤مري واسمـ قمدي 

واًمذهٌل، روى قمٜمف ؾمٗمٞم٤من وم٘مط..: ىم٤مل ضمرير اًمْمٌل: يم٤من قمريٗم٤ًم مل يٙمـ يرشمٗمع سمحديثف. 

، وًمٞمس رىمكم9 شمٗم٥مأي ٓ يًٜمده إمم اًمّمح٤مسم٦م. ًمٙمـ وصّم٘مف اًمٗمًقي ىم٤مل: قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ 

 .(1)هق اسمـ اًمرسمٞمع

 اًمزسمدة: 

: إذ ٓ قمغم اخلٚمؼ سمٕمد اًمٜمٌّل  فم٤مهر ذم ؾمٞم٤مدة اعمقمم قمكمّ  احلدي٨م ٟمّص 

ايمٛمَّبُِل  ل ا؟هل شمٕم٤ممم: قىميمام ذم : اًمرئٞمس اعمتٍمفأي  :شمٕمٜمل اًمًٞمّد شإولم»:ؿمٌٝم٦م أّن 

ـْ َأٞمُٖمِسِٜمؿْ   .(3)َأْولَم زم٣ِمظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َِم

ايمٛمَّبُِل : ىمقًمف قمز وضمؾذم شمٗمًػمه اخل٤مزن: هـ( 741أسمق قمكم اخل٤مزن )ىم٤مل اإلُم٤مم 

ـْ َأْٞمُٖمِسِٜمؿْ   .(4)ذم ٟمٗمقذ طمٙمٛمف، قمٚمٞمٝمؿ ووضمقب ـم٤مقمتف َأْولم زم٣ِمظْم٠ُْمَِمٛمكَِم َِم

  .شأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل دم ىمّؾ َم٠مَمـ زمٔمدي»: ؾمٞمام ُمع ىمقل اًمٜمٌل

 ذم ؾمٞم٤مدة ٤منومّمٞمح ٤منٟمّّم  شطمٙمٝمٖمتل دم ىمّؾ َم٠مَمـ زمٔمدي»و:  شأولم ايمٛم٣ّمس»ومٚمٗمٔم٤م: 

وهذا هق ُمٕمٜمك اإلُم٤مُم٦م ..: سمٕمد اًمٜمٌّل اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمٜم٤ّمس  شمفوإُمراًمٕم٤مُّم٦م ، قمكّم 

 ..يِمٝمد ًمٙمّؾ هذا ومّمٞمح٤ًم سحي٤مً قمٜمدٟم٤م، 

                                                 

 .. دار ظمي سمػموت16681، رىمؿ: 457: 8ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد واًمًٜمـ   (1)

 .أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، سمػموت. اًمرؾم٤مًم٦م ، 113: 3اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ   (1)

 .6ؾمقرة إطمزاب:   (3)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .469: 3شمٗمًػم اخل٤مزن)ت: حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم(   (4)
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 ايمث٣ميم٧مايمٛمص 

 شد دم أطمرةد دم ايمدٞمٝم٣م ؽمٝمّ أٞم٦م ؽمٝمّ » 

فم٤مهر ومّمٞمح، ذم سمٓمالن ظمالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر  صحٞمح ، سملّم سيح،هذا ٟمّص 

: إذ هق ٟمّص فم٤مهر ضمكّم ذم طمرُم٦م ؾمٞم٤مدة أطمد ُمـ اخلٚمؼ  اعمقمم قمكمّ يسمٛمح وقمثامن

 : ومٝم٤ميمف..قمٚمٞمف

اعمزيمك، طمدصمٜم٤م أمحد )طمدصمٜم٤م( أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل:  (465) أظمرج احل٤ميمؿ

سمـ ؾمٚمٛم٦م واحلًلم سمـ حمٛمد اًم٘مت٤ٌمين، )وطمدصمٜمل( أسمق احلًـ أمحد سمـ اخلي اًمِم٤مومٕمل، طمدصمٜم٤م 

إسمراهٞمؿ سمـ أيب ـم٤مًم٥م وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق، )وطمدصمٜم٤م ( أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أُمٞم٦م 

)صم٘م٦م إزهر اًم٘مرر سم٤مًم٤ًمىم٦م، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك سمـ إؾمح٤مق احلٚمقاين )ىم٤مًمقا(: طمدصمٜم٤م أسمق

)إُم٤مم : طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاقىم٤مل )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(...، وىمد طمدصمٜم٤مه أسمق قمكم اعمزيمك قمـ أسمك إزهرسم٢ممج٤مع(

)اإلُم٤مم اًمٙمٌػم، ، قمـ اًمزهري صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م(إُم٤مم )سمـ راؿمد إزدي، أٟم٠ٌمٟم٤م ُمٕمٛمر طم٤مومظ يمٌػم صم٘م٦م، خ م(

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض ا؟هل  ٗم٘مٞمف خ م()اَلذزم، اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًم، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٌد ا؟هلصم٘م٦م، خ م(

ي٣م فمقّم أٞم٦م ؽمٝمد دم ايمدٞمٝم٣م ؽمٝمد »قمٜمٝمام ىم٤مل: ٟمٔمر اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف إمم قمكم وم٘م٤مل: 

دم أطمرة، ضمبٝمبؽ ضمبٝمبل، وضمبٝمبل ضمبٝم٤م اهلل، وفمدوك فمدوى، وفمدوي فمدو اهلل، 

 .شوايمقيؾ ظمـ أزمٕمّمؽ زمٔمدي

إزهر زم١ممج٣مفمٜمؿ شمٗم٥م، وإذا سمٖمرد صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكم، وأزمق  ىم٤مل احل٤ميمؿ:

  .(1) ايمثٗم٥م زمحدي٧م همٜمق فمعم أصٙمٜمؿ صحٝمح

: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر ذم اًمٗمْم٤مئؾ (هـ141وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ )

 . (1) اًمّمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إزهر سمف ُمثٚمف...

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.   4646. رىمؿ: 138:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(    (1)

 .   161:  1ومْم٤مئؾ أمحد   (1)
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: إّٓ أّن ذم شمرمج٦م أيب ورصم٣ميمف شمٗم٣متىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، 

إزهر: أمحد سمـ إزهر اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أّن ُمٕمٛمرًا يم٤من ًمف اسمـ أخ راوميض، وم٠مدظمؾ هذا 

 .(1)احلدي٨م ذم يمتٌف، ويم٤من ُمٕمٛمر ُمٝمٞم٤ًٌم ٓ يراضمع...

٤م يم٤من ُمٕمٛمر ؿمٞمخ٤ًم ، وُمهذه ضم٘م٣مي٥م َمٛمٗمْمٔم٥مأىمقل: ىم٤مل اًمذهٌل ذم رّد هذا اَلذي٤من: 

 . (1)يم٤من طم٤مومٔم٤ًم سمّمػمًا سمحدي٨م اًمزهري ..:ُمٖمٗماًل يروج هذا قمٚمٞمف

وىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين طم٤ميمٞم٤ًم: وىمد رواه حمٛمد سمـ محدون اًمٜمٞم٤ًمسمقري، قمـ حمٛمد 

إذ ومد سمقزمع سمـ قمكم سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٜمج٤مر، قمـ قمٌد اًمرزاق: ومؼمىء أسمق إزهر ُمـ قمٝمدشمف: 

 اهـ.(3)فمعم روايتف

صحٞمح: وقمج٥م ُمـ ضمرأة أهؾ اًمٜمّّم٥م اظمؽماقمٝمؿ هذه احلٙم٤مي٦م  أىمقل: إؾمٜم٤مده

اعمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ ُمٕمٛمر، ًمرّد هذا احلدي٨م اًمّمحٞمح، سمؾ اظمؽماقمٝمؿ اسمـ أخ راوميض، ٓ وضمقد 

، إُم٤مُم٦م اعمقمم قمكّم ًمف إّٓ ذم آومؽماء وآظمؽماع: ويٌدو أّن احلٞمؾ ىمد أقمجزَتؿ ذم رّد 

 مل حيّدث سمف أطمدًا إّٓ أسم٤م إزهر؟!!!. ًمٙمـ ُم٤م اًمّن أّن قمٌد اًمرزاق ومٗمْمحقا هبذا!!!.

أضم٤مب اًمذهٌل ىم٤مئاًل: ُم٤م ضَمن أْن حيدث سمف عمثؾ أمحد، واسمـ ُمٕملم، وقمكم، سمؾ وٓ 

 .(4)طم٣مئػ يؼموّم٤مظمرضمف ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف، وطمّدث سمف وهق أ

ُمٕملم: ؾمٛمٕم٧م أّن ويمٞمع سمـ اجلراح ٓ حيدث سمٗمْم٤مئؾ قمـكّم زُم٤مٟمـ٤ًم، اسمـ وذم هذا ىم٤مل 

 . هـ. ا(5)...إّن ايمٛم٣مس َيٚمٙمقن فمٙمٝمٛم٣مدث هب٤م؟!. وم٘م٤مل: طمتك ىمٚم٧م ًمف: مل ٓ َت

ُم٤ًمًمؽ ـمٛمس ومْمـ٤مئؾ قمـكّم وُمث٤مًمـ٥م أقمـداه ، ومٛمــ ُمًـ٤مًمٙمٝمؿ ذم ُم٣م هذا ىمٚم٧م: 

 .ومتذيّمرًمذًمؽ يم٤من قمٌد اًمرزاق ظم٤مئٗم٤ًم يؽمىم٥م،  :، اًمتِمديد سمؾ اًمتٝمديد سمؾ اًم٘متؾاعمٚمٕمقٟم٦م 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14766، رىمؿ: 131: 9جمٛمع اًمزوائد   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .116، رىمؿ:    576: 9ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(   (1)

 . دائرة اعمٕم٤مرومـ، اًمري٤مض.     4894، رىمؿ: 513: 16اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمَلًم٤ٌمين   (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .116، رىمؿ:    576: 9ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)إرٟم١موط(   (4)

 .316: 1شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم   (5)
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 ؿمريٖم٥م زمكم ازمـ اْلقزي وايمذهبل دم ضمدي٧م أيب إزهر!!

هذا وإن ىم٣من رواسمف شمٗم٣مت، همٜمق ( ذم طمدي٨م أيب إزهر: هـ748اًمذهٌل)ىم٤مل 

 . (1)َمٛم٘مر

هذا ضمدي٧م ٓ يِمح فمـ رؽمقل (: هـ597وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي ذم اعم٘م٤مسمؾ )

 .(1) اهلل، وَمٔمٛم٣مه صحٝمح

اًمذهٌل عم٤م مل جيد قمّٚم٦م ذم إؾمٜم٤مده، أٟمٙمر ُمتٜمف، أُم٤م اسمـ اجلقزي ومٓمٕمـ ذم : ىمٚم٧م

ا؟هل اعمًتٕم٤من قمغم ُم٤م ،  ومالطمظ اًمتخٌّط ذم رّد إُم٤مُم٦م قمكمّ إؾمٜم٤مده وصحح ُمٕمٜم٤مه، 

 يّمٗمقن، وٓ طمقل وٓ ىمّقة إّٓ سم٤م؟هل اًمٕمٔمٞمؿ .

ٟمص  شي٣م فمقّم أٞم٦م ؽمٝمد دم ايمدٞمٝم٣م ؽمٝمد دم أطمرة» :٘مقل اًمٜمٌلاًمزسمدة: وم

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ويمٗمك ،  ، سمٕمد اًمٜمٌّل قمغم هذه إُّم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سيح ذم ؾمٞم٤مدة قمكّم 

 . ذم طمدي٨م اًمٖمديرش قلماظم»ٕمٜمك: سمٞم٤مٟم٤ًم عمسمف 

أّن إصم٤ٌمت ؾمٞم٤مدة اعمقمم قمكّم، يٕمٜمل سمٞم٘ملم، وطم٤مصؾ اًمٜمٙم٤مرة اًمتل يٕمٜمٞمٝم٤م اًمذهٌل: 

وإّٓ اضمتٛمع اًمٜم٘مٞمْم٤من وهق سمٓمالن ؾمٞم٤مدة )ظمالوم٦م( أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن قمغم إُّم٦م: 

 ..دي٨م أيب إزهر : يِمٝمد حلحم٤مل

                                                 

 .   118:  3شمٚمخٞمص اعمًتدرك   (1)

 .   119:  1اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )اسمـ اجلقزي(   (1)
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 ايمٛمص ايمرازمع

 شفمقّم ؽمّٝمُد اظمسٙمٚمكم، وورّم اظمتٗمكم، ووم٣مئُد ايمٕمّر اظمحّجٙمكم»

أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م، ويمّؾ ُمـ ًمف ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: هذا يمذب ُمقوقع سم٤مشمٗم٤مق 

أدٟمك ُمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م، يٕمٚمؿ أّن هذا يمذب ُمقوقع، مل يروه أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 .(1)سم٤محلدي٨م، ذم يمت٤مب يٕمتٛمد قمٚمٞمف، ٓ اًمّمح٤مح، وٓ اًمًٜمـ، وٓ اعم٤ًمٟمد اعم٘مٌقًم٦م

 .أّن اإلُم٤مم اًمّمٗمدي ىم٤مل ذم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾأىمقل: ُم٣م 

ذا ـمري٘م٤من َلومٝم٤مك ; ٟم٘مّم٤من قم٘مٚمفقمغم آظمر ىم٤مـمع  دًمٞمؾشمٙمذيٌف ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، و

 ..وم٤ممجع ُمثٚمف ، وؾمٞم٠ميت اًمٜمص اًمث٤مًم٨م ذم، ٟم٤مهٞمؽ قماّم ُمّر احلدي٨م

  

                                                 

 . ت : رؿم٤مد ؾم٤ممل .386:  7ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(  (1)
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 ايمْمريؼ إول: فم٣مئُم٥م

)إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد، صم٘م٦م إُم٤مم أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي

، وأسمق اًمؼميم٤مت  )صدوق طمًـ احلدي٨م(وأسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ قمكم سمـ أمحد اعم٘مرئ  طم٤مومظ(

)شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م واًمذهٌل دون ـمٕمـ روى قمٜمف  حيٞمك سمـ احلًـ سمـ احلًلم اعمدائٜمل، وأسمق سمٙمر حمٛمد

اسمٜم٤م أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ  )ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمت٤مريخ: ص٤مًمح ُمًتقر( ،  وأسمق قمٛمرو قمثامنصم٘م٤مت(

 :)مخًتٝمؿ(، ىم٤مًمقا دطمروج

ٟم٤م قمٞمًك سمـ قمكم  )أمحد سمـ حمٛمد، صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ صحٞمح اًمًامع(أٟم٤م أسمق احلًلم سمـ اًمٜم٘مقر 

وأٟم٤م أؾمٛمع ىمٞمؾ  )احل٤مومظ، قم٤ممل صم٘م٦م ُم٠مُمقن(ىم٤مل ىمرئ قمغم أيب احلًـ سمـ ٟمقح )اًمقزير، صم٘م٦م سم٢مـمالق( 

ل ٟم٤م أسمق سمال )ىم٤مل يمؾ ُمـ أيب طم٤مشمؿ واسمٜمف: صدوق(ًمف: طمدصمٙمؿ ضمٕمٗمر سمـ أمحد اًمٕمقؾمجل

، اإلُم٤مم اعمحدث أطمد قمٚمامء اًمٙمقوم٦م، ًمٞمٜمف اًمدارىمٓمٜمل، ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم ُمرداس سمـ حمٛمد سمـ احل٤مرث )إؿمٕمري

)سمـ ديٜم٤مر، صم٘م٦م  قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة)سمـ قمٌد ا؟هل اًم٘مّٛمل، صم٘م٦م خ( ٟم٤م يٕم٘مقب اًمتٞمٛمل ((1)اًمًػم

 ،سمـ أيب ـم٤مًم٥م يقُم٤مً أىمٌؾ قمكّم : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م)قمٌد اًمرمحـ صح٤ميب( قمـ أسمـ أسمزى  سم٢مـمالق(

 ش. هذا ؽمٝمد اظمسٙمٚمكم»وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل: 

 وم٘مٚم٧م: أًم٧ًم ؾمٞمد اعمًٚمٛملم ي٤م رؾمقل ا؟هل؟!!. 

 ش.أٞم٣م طم٣مسمؿ ايمٛمبٝمكم ورؽمقل رب ايمٔم٣مظمكم»وم٘م٤مل:

                                                 

 .هـ(121)ومبؾ  َمرداس زمـ حمٚمد زمـ احل٣مرث ، أزمق زمالل إؾمٔمري (0)

 ( دون ـمٕمـ .1566. رىمؿ: 356: 9شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ )ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

 ...، ًمٞمٜمف اًمدارىمٓمٜمل.اإلَم٣مم، اظمحدث، أضمد فمٙمامء ايم٘مقهم٥م( : 165، رىمؿ: 581: 16ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم )

 ، ًمٞمٜمف اًمدارىمٓمٜمل.َمـ ىمب٣مر ؾمٝمقخ ايم٘مقهم٥م، سمِم٤مر قمقاد( :337: 5وىم٤مل )ذم شم٤مريخ اإلؾمالم

سمـ أيب سمردة  ُمرداس سمـ حمٛمد سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد ا؟هل( : 159، رىمؿ 199: 9وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل )ذم اًمث٘م٤مت

 .يٕمرب ويتٖمردؾمك إؿمٕمري ُمقيروي قمـ أيب 

ُمرداس سمـ حمٛمد سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أيب سمردة قمـ أيب ( : 14: 6وىم٤مل اسمـ طمجر )ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان 

يروي  ،هق ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف أسمق سمالل ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م :ىمٚم٧م .ٓ يٕمرف اًمٌت٦م :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٓم٤من ...،ُمقؾمك إؿمٕمري

وًمٞمٜمف احل٤ميمؿ  ،يٖمرب ويتٗمرد :ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت ،قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع واًمٙمقومٞملم روى قمٜمف أهؾ اًمٕمراق

 اهـ.ف ُمٕمروف.وم٢مٟمّ ُمٜمف: وهؿ  ،وىمقل اًم٘مٓم٤من ٓ يٕمرف اًمٌت٦م .أيْم٤مً 
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ذم اإلؾمٜم٤مد يمّذاب أوُمتٝمؿ يمام إذا ًمٞمس  :ذم اعمت٤مسمٕم٤متىمقّي، طمًـ أىمقل: إؾمٜم٤مده 

، روى قمٜمف وهق حمدث إُم٤مم أيب سمالل ن، ؾمقىقاسمـ شمٞمٛمٞم٦م..: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمروٞمهرف 

٤ٌّمن وىم٤مل: يٖمرب ويتٗمّرد. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل:  يمٝمس ـمقائػ ُمـ يم٤ٌمر اًمث٘م٤مت..: وصمّ٘مف اسمـ طم

ش صدوق»يرادف:  شيمٝمس زم٣ميمٗمقي». ىمٚم٧م: ىمد ُم٣م قمـ اسمـ طمجر وهمػمه أّن: زم٣ميمٗمقي

 ش.شمٗم٥م دء احلٖمظ»أو: 

مل يٜمٗمرد أسمق سمالل ..: إذ  ..:اعمت٤مسمٕم٤مت اًمِمقاهد و ذم ىمقّي، طمًـواًمزسمدة وم٤مإلؾمٜم٤مد 

 ومٝم٤مك اًمِم٤مهد ..
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 : فمبد اهلل زمـ أؽمٔمد زمـ زرارة .ث٣مينايمْمريؼ ايم

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ أيب طمرب، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ  (هـ336)اعمح٤مُمكماإلُم٤مم أظمرج 

 ، ضمزم سمف اخلٓمٞم٥م ذمهالل اًمقزان)=هالل ايمِمغمدمأيب سمٙمػم، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد، طمدصمٜم٤م 

 طمدصمٜم٤م أسمق يمثػم إٟمّم٤مري، طمدصمٜمل قمٌد ا؟هل سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة ىم٤مل: ، (إوه٤مم ُمقوح

دم فمقّم  -أو أَمرين صمٔمٖمر ؾمؽ-اٞمتٜمٝم٦م إلم ريب همٟموضمك إرّم »ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)ش 9 أّٞمف ؽمٝمّد اظمسٙمٚمكم، وورم اظمتٗمكم، ووم٣مئد ايمٕمّر اظمحجٙمكمزمثالث

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمر، قمٌد اًمقاطمد ذم ُمقوح إوه٤مم ( هـ463)وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م 

سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ُمٝمدي، طمدصمٜم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمح٤مُمكم 

 .(1)إُمالء، سمف ُمثٚمف 

ذم اًمٓمٞمقري٤مت ىم٤مل: ( هـ566) اظمب٣مرك زمـ فمبد اْلب٣مر ايمِمغمدم ايمْمٝمقريوأظمرضمف 

إسمراهٞمؿ سمـ قم٤ٌمد اًمٙمرُم٤مين، طمدصمٜم٤م أظمؼمٟم٤م أمحد: طمدصمٜم٤م حمٛمد، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب داود، طمدصمٜم٤م 

 .(3)سمف ُمثٚمف  هالل ايمقّزانحيٞمك سمـ أيب سمٙمػم، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد، قمـ 

يمام ىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ إؾمح٤مق، أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ أيقب، أٟم٤م 

، قمـ هالل زمـ أيب محٝمدقمٛمرو سمـ احلّملم اًمٕم٘مٞمكم، أٟم٠ٌمٟم٤م حيٞمك سمـ اًمٕمالء اًمرازي، طمدصمٜم٤م 

 . (4)قمٌد ا؟هل سمـ أؾمٕمد سمـ زرارة قمـ أسمٞمف...

 . )=هالل اًمقزان(وذم ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ىم٤مٟمع: ضمٕمٗمر، قمـ هالل سمـ ُم٘مالص 

                                                 

 . دار اًمٜمقادر، ت : محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل .66أُم٤مزم اعمح٤مُمكم )رواي٦م اسمـ ُمٝمدي اًمٗم٤مرد( :  (1)

 . دار اعمٕمروم٦م سمػموت، ت : أُملم ىمٚمٕمجل .183:  1ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي(  (1)

 . أوقاء اًمًٚمػ، اًمري٤مض، ت : ؾمامن ُمٕم٤مزم .936. رىمؿ : 996: 3اًمٓمٞمقري٤مت )اسمـ اًمٓمٞمقري(   (3)

 . 148:  3اعمًتدرك   (4)
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أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح: رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم هالل وضمٕمٗمر سمـ زي٤مد: وضمٕمٗمر 

 ّحح ًمف يمثػم ُمـ إقمالم: يم٤محل٤ميمؿ. صطم٤مًمف هق إمحر، صم٘م٦م ُمتٙمّٚمؿ ومٞمف: ُم٣م سمٞم٤من

 . (1)واًمذهٌل، ضمزم اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف سمحًـ طمديثف، ويمذا اسمـ طمجر وهمػمه

وم٠مُّم٤م هالل اًمّمػمذم، اسمـ أيب محٞمد اًمقّزان: ومث٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من، ًمف ذم يمت٥م 

هالل زمـ أيب محٝمد ايمقزان اًمٓمرق أقماله: ومت٤مرة: قمغم ُم٤م أووحتف اًمؽماضمؿ أيمثر ُمـ اؾمؿ: 

، و...، واجلٛمٞمع واطمد وم٤مطمٗمظ: هالل زمـ َمٗمالصًمث٦م : . وصم٤مازمـ محٝمد، وأظمرى:  ايمِمغمدم

 .ومٌٕمض ُمـ ؾمٚم٥م ا؟هل قمٜمف اَلداي٦م أراد أن يّمٓم٤مد ذم هذا اًمٕمٙمر

هالل اًمّمػمذم هق هالل أّن زال آؿمت٤ٌمه وشمٌلّم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: 

 . (1)اًمقزان

  

                                                 

، رىمؿ : 181:  6. اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )َت٘مٞمؼ سمِم٤مر( 148:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف  (1)

3868 . 

 دار اعمٕمروم٦م سمػموت، ت : أُملم ىمٚمٕمجل .. 63اًمقهؿ: . 183:  1ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي(  (1)
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 همقائد دم احت٣مد ايمِمغمدم وايمقزان.

، هالل ايمِمغمدم، ويٗم٣مل يمف: أيب محٝمدهالل زمـ هق:  هالل ايمقزان ىم٤مل أسمق داود:

ـّ أّن سمٕمْمٝمؿ ىمد ىم٤مل:  . وهالل ٓ سم٠مس سمف، طمدث قمٜمف ؾمٗمٞم٤من، وؿمٕم٦ٌم، هالل اْلٜمبذوأفم

 .(1)وزائدة 

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر : هالل سمـ أيب محٞمد، وي٘م٤مل: اسمـ محٞمد، وي٘م٤مل: اسمـ قمٌد 

ق قمٛمر، وي٘م٤مل: أسمق ، ُمقٓهؿ أسمزمـ َمٗمالص اْلٜمٛملا؟هل، وي٘م٤مل: اسمـ قمٌد اًمرمحـ، وي٘م٤مل: 

...، ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر قمـ ايمِمغمدم اْلٜمبذ ايمقزانأُمٞم٦م، وي٘م٤مل: أسمق اجلٝمؿ اًمٙمقذم 

 .(1)ويمذا ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل أضمري قمـ أيب داود: ٓ سم٠مس سمف شمٗم٥مسمـ ُمٕملم: ا

 .(3) هالل زمـ َمٗمالص احلٛمٖمل، وهق هالل ايمِمغمدم: وىم٤مل اسمـ مح٤مد اًمدوٓيب 

هالل ايمقزان ايم٘مقدم ، اًمتقىمٞمٗمٞم٦ّم( :  196: 8وىم٤مل اًمذهٌل )ذم شم٤مريخ اإلؾمالم 

، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ...، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ازمـ أيب محٝمد، وي٘م٤مل: ازمـ َمٗمالص ، هقايمِمغمدم

 .(4)وهمػمه

 طمًـ صحٞمح طم٥ًم اًم٘مقاقمد.  -سمٓمري٘مٞمف-اًمزسمدة: وم٤محلدي٨م 

: ..أرواطمٜم٤م َلؿ اًمٗمداء ٤مً قمٚمٞموم٤مـمٛم٦م إٟمٙم٤مح اًمٜمٌل ُمـ طمدي٨م طمًـ وًمف ؿم٤مهد 

 ومٝم٤ميمف..

                                                 

 . ، ت : قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٌتقي. دار آؾمت٘م٤مُم٦م ُمٙم٦م168، رىمؿ : 166ؾم١مآت أضمري ٕيب داود :   (1)

 .68:  11اًمتٝمذي٥م اسمـ طمجر َتذي٥م  (1) 

 ..  دار اسمـ طمزم، سمػمت، ت : ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤ميب346:  1اًمٙمٜمك  (3) 

 .، اًمتقىمٞمٗمّٞم٦م 196: 8شم٤مريخ اإلؾمالم (4) 
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  ٛمص اخل٣مَمسايم

 شؽمٝمدًا دم أطمرة ،أٞم٘محُتِؽ ؽمٝمدًا دم ايمدٞمٝم٣م»

 ايمْمريؼ إّول: فمٚمران زمـ احلِمكم 

)وصم٘مف : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ يزيد اًمزقمٗمراين(هـ385)ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ؿم٤مهلم 

، صمٜم٤م ًمٞم٨م سمـ داود )وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل وهمػمه(، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمداخلٓمٞم٥م وهمػمه(

)صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف، اطمت٩ّم سمف اًمٌخ٤مري ،  أٟم٠ٌم اعم٤ٌمرك سمـ ومْم٤مًم٦م وىم٣من يٗم٣مل همٝمف طمغماً اًم٘مٞمز، 

ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمران سمـ طمّملم ظمرضم٧م )اًمٌٍمي إُم٤مم صم٘م٦م( ، قمـ احلًـ اؾمتِمٝم٤مدًا، رُمل سم٤مًمتدًمٞمس(

أن يقُم٤ًم وم٢مذا أٟم٤م سمرؾمقل ا؟هل ىم٤مئؿ وم٘م٤مل زم: ي٤م قمٛمران إّن وم٤مـمٛم٦م ُمريْم٦م ومٝمؾ ًمؽ 

 شمٕمقده٤م؟!. 

 ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومداك أيب وأُّمل وأّي ذف أذف ُمـ هذا؟!. 

ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚمؼ رؾمقل ا؟هل وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمف طمّتك أشمك اًم٤ٌمب وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ، 

 أأدظمؾ؟!. 

  .دظمؾاُ ىم٤مًم٧م: وقمٚمٞمٙمؿ 

 وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: أٟم٤م وُمـ ُمٕمل؟!. 

 ىم٤مًم٧م: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلّؼ ُم٤م قمكّم إّٓ هذه اًمٕم٤ٌمءة. 

رؾمقل ا؟هل ُمالءة ظمٚم٘م٦م ومرُمك هب٤م إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مل: ؿمّدي هب٤م قمغم رأؾمؽ، ىم٤مل: وُمع 

ُمٜمف  وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمٝم٤م وىمٕمدت ىمري٤ٌمً  ،صمّؿ ىم٤مًم٧م: ادظمؾ ومدظمؾ ودظمٚم٧م ُمٕمف، ومٗمٕمٚم٧م 

 ؟!. شأي زمٛمٝم٥م ىمٝمػ جتديٛمؽ»وم٘م٤مل: 

ىم٤مًم٧م: وا؟هل ي٤م رؾمقل ا؟هل إيّن ًمقضمٕم٦م: وإيّن ًمٞمزيدين وضمٕم٤ًم إمم وضمٕمل أن ًمٞمس 

 .قمٜمدي ُم٤م آيمؾ
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ي، أي زمٛمٝم٥م أي زمٛمٝم٥م سمِمػّم »ومٌٙمك رؾمقل ا؟هل وسمٙم٧م وسمٙمٞم٧م ُمٕمٝمام وم٘م٤مل َل٤م: ىم٤مل: 

ش أي زمٛمٝم٥م أَم٣م سمرضكم أن سم٘مقين ؽمٝمدة ٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم»صمّؿ ىم٤مل َل٤م:  ُمرشملم أو صمالصم٤مً ش يسمِمػّم 

 ىم٤مًم٧م: وم٠ميـ ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران؟!. 

أي زمٛمٝم٥م سمٙمؽ ؽمٝمدة ٞمس٣مء فم٣مظمٜم٣م وأٞم٦م ؽمٝمدة ٞمس٣مء فم٣مظمؽ9 وايمذي : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل َل٤م

 .(1)ش9 ٓ يبٕمّمف إّٓ ىمّؾ َمٛم٣مهمؼيمٗمد زوصمتؽ ؽمٝمدًا دم ايمدٞمٝم٣م وؽمٝمدًا دم أطمرةزمٔمثٛمل زم٣محلؼ 

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى ًمٞم٨م سمـ داود، أسمق حمٛمد اًم٘مٞمز إؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

: شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م دون ـمٕمـ، وىم٤مل: يمام ذيمر أقماله اًمٌٖمدادي: وىمد يم٤من ي٘م٤مل ومٞمف ظمػماً 

، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ص٤مًمح، يقؽمػ زمـ حمٚمد زمـ ص٣مفمدروى قمـ اعم٤ٌمرك وؿمٕم٦ٌم: روى قمٜمف 

 .(1) أضم٣مدي٧م َمستٗمٝمٚم٥موأمحد سمـ قمكم اخلراز، 

هدٟم٤م ، رووا قمـ ًمٞم٨م اًم٘مٞمز قملم احلدي٨م ىمٚم٧م: ه١مٓء صمالصم٦م طمّٗم٤مظ صم٘م٤مت

، وصمّٛم٦م ـمريؼ آظمر صحٞمح، ُمـ ومٞمام سم٤منقمٜمف احل٤مومظ اسمـ ص٤مقمد أقماله ُم٤م يم٤من ُمـ رواي٦م 

  ، ومٝم٤ميمف..رواي٦م احل٤مومظ أمحد سمـ قمكّم قمٜمف..

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ (571)أظمرضمف صحٞمح٤ًم اسمـ قم٤ًميمر

)أمحد سمـ قمكم ، أٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ ظمٚمػ )ؿمٞمخ قم٤ممل ُمًٜمد وم٤موؾ يٗمٝمؿ احلدي٨م(سمـ قمٌد ا؟هل اًمًٌتل

طمدصمٜمل قمكّم سمـ   )ص٤مطم٥م اعمًتدرك، إُم٤مم صم٘م٦م( احل٤ميمؿ أسمق قمٌد ا؟هل، أٟم٤م اًمِمػمازي، قم٤ممل أدي٥م صم٘م٦م(

 .(3)قمـ ًمٞم٨م سمف ُمثٚمف)صم٘م٦مطم٤مومظ(  أمحد سمـ قمكّم سمـ ُمًٚمؿ،  ٟم٤م )صم٘م٦م إُم٤مم(محِم٤مذ اًمٕمدل 

يمام ىمد رواه قمٜمف صم٘م٦م آظمر جمٛمع قمٚمٞمف، هق اعمثٜمك اًمٕمٜمؼمي: أظمرضمف اإلُم٤مم 

، طمدصمٜم٤م ُمثٜمك )اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م(اودذم اعمِمٙمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ د (311)اًمٓمح٤موي

 .     (4)، طمدصمٜم٤م ًمٞم٨م سمـ داود اًمٌٖمدادي سمف ُمثٚمف)اًمٕمٜمؼمي صم٘م٦م م( ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذسمـ 

                                                 

 .  دار اسمـ إصمػم، اًمٙمقي٧م.13. رىمؿ: 16ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م ٓسمـ ؿم٤مهلم)سمدر اًمٌدر(:  (1)

 .  اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت.6919، رىمؿ: 539: 14شم٤مريخ سمٖمداد)سمِم٤مر قمقاد(  (1)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت.133: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .149، رىمؿ: 141: 1ُمِمٙمؾ أصم٤مر)إرٟم١موط(  (4)
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ىمٚم٧م: ومرواي٦م صمالصم٦م ُمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت قمٜمف، قملم احلدي٨م، ؾمٞمام ًمق وؿ إًمٞمف ُم٤م 

شمرمجتف..: : ومٞمام ذيمر اخلٓمٞم٥م ذم ، وأّن رواي٦م ه١مٓء اًمثالصم٦م قمٜمف ُمًت٘مٞمٛم٦مىمٞمؾ ومٞمف ُمـ ظمػم

: روى طمديث٤ًم  -سمٕمد قمٝمد اخلٓمٞم٥م سمثالصم٦م ىمرون-سمحًٜمف، ومال يٕم٠ٌم سم٘مقل اًمذهٌل  ُمِمٕمرٌ 

 ًمٙمقٟمف ُمع ؿمذوذه قملم اعمّم٤مدرة .. .ُمٜمٙمراً 

وصمّٛم٦م ُم٤م هق ُمٚمٗم٧م ذم اًمٗمٙمر: وم٤مًمٜمٌل يتٕمٛمد أظمذ قمٛمران سمـ احلّملم إمم وم٤مـمٛم٦م 

أيب وأَّمل وأّي همداك » ًمٞمحقز أقمٔمؿ ذف ذم اًمتؼمك سمٛمحٔمره٤م اعم٘مّدس: ومٗمل اًمٜمّص: 

ًمٙمـ اعمٚمٗم٧م ضمّدًا أّن اًمٜمٌل أّس قمغم أظمذ قمٛمران سمـ احلّملم  شذف أذف َمـ هذا

طمّتك ُمع قمٚمٛمف أْن ًمٞمس قمغم وم٤مـمٛم٦م رء يًؽمه٤م ُت٤مُم٤ًم، ًمقٓ ُمالئتف اعمٓمٝمرة، وإّٟمام ومٕمؾ 

وذم هذا وأُمث٤مًمف  شفمٙمٝم٣ًم ؽمٝمد دم ايمدٞمٝم٣م وأطمرة»أّن : طمدي٨م قمٛمران  ٞمٗمِمقاًمٜمٌل هذا ًم

، ويمؾ هذا يم٤من قم٤معم٤ًم سمٛم٤ًمًمؽ ـمٛمس ُمٜم٤مىم٥م قمكّم  ّن ٟمٌل احلٙمٛم٦م إؿم٤مرة أ

 . شإَم٥م ؽمتٕمدر زمؽ زمٔمدي»: ُمٓمقي ذم ىمقًمف
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 : ازمـ َمسٔمقدث٣مينايمْمريؼ ايم

سم٢مؾمٜم٤مد ُم٘مٌقل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ  (هـ436)ُم٣م ُم٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ 

صمٜم٤م أيب  )وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل(ىم٤مل: صمٜم٤م أمحد سمـ قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمًٚمٗمل  )اجلٕم٤ميب صم٘م٦م طم٤مومظ( ؾم٤ممل

، صمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ إقمٛمش، قمـ )ؿمٞمخ وصّمؼ ومٞمف وٕمػ(

إسمراهٞمؿ، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: أص٤مسم٧م وم٤مـمٛم٦م صٌٞمح٦م يقم اًمٕمرس 

، ي٣م هم٣مؿمٚم٥م»وم٘م٤مل َل٤م رؾمقل ا؟هل:  (314: 9)سم٥ًٌم اجلقع، يمام ذم اَت٤مف اخلػمة ًمٚمٌقيٍميرقمدة 

ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م: ًم٘مد يم٤مٟم٧م ...ش زوصمتؽ ؽمٝمدًا دم ايمدٞمٝم٣م، وإّٞمف دم أطمرة ظمـ ايمِم٣محلكم

 وم٤مـمٛم٦م شمٗمتخر قمغم اًمٜم٤ًمء، ّٕن أول ُمـ ظمٓم٥م قمٚمٞمٝم٤م ضمؼميؾ.

ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: همري٥م ُمـ طمدي٨م اًمثقري، قمـ إقمٛمش، وقمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، 

 . (1)وُمـ ومقىمف أقمالم صم٘م٤مت واًمٜمٔمر ذم طم٤مل قمٛمرو سمـ ظم٤مًمد اًمًٚمٗمل

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى قمٛمرو اًمًٚمٗمل، مل ذم اًمِمقاهد : إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ٧مىمٚم

٤ٌّمن صدوقجيرطمف أطمد اًم٘مدُم٤مء..: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ. وُم٘متْم٤مه٤م أّٟمف  . ووصم٘مف اسمـ طم

وىم٤مل: رسمام أظمٓم٠م . وم٠مّول ُمـ وٕمٗمف اًمدارىمٓمٜمل، وىم٤مل اسمـ قمدي: روى أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة 

قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم وإص٤مسم٦م اًمرقمدة ُمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م  . ال يؼمك آؽمتُمٜم٣مد زمفهمقمـ صم٘م٤مت اًمٜم٤مس. 

مل يٙمـ صٌٞمح٦م اًمٕمرس سمؾ سمٕمد أي٤مم ُمـ ذًمؽ يمام ضم٤مء ذم اًمٓمرق إظمرى،  ،سم٥ًٌم اجلقع

 يِمٝمد ًمذًمؽ وٕصؾ طمدي٨م اًمًٞم٤مدة. .

  

                                                 

 ّٞم٦م، سمػموت .. دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت. ويمذًمؽ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم 69:  5طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)
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 : ضمبًم زمـ صمٛم٣مدةث٣ميم٧مايمْمريؼ ايم

)سمـ ُمًٚمؿ اًمٕمجكم اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح اإلُم٤مم اًمث٧ٌم أظمرج 

)اًمًٌٞمٕمل، ، قمـ أيب إؾمح٤مق خ م(سمٕمد شم٘مٚمده اًم٘مْم٤مء )صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ذم طمٗمٔمف (، قمـ ذيؽاعم٘مرىء،صم٘م٦م

ىم٤مل: عم٤م زوج رؾمقل ا؟هل وم٤مـمٛم٦م )سمـ ٟمٍم اًمًٚمقزم، صح٤ميب(قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة صم٘م٦م خ م(، 

اؽم٘مٛمل همٗمد »وم٘م٤مل: )سم٥ًٌم اجلقع، سمٕمد أّي٤مم ُمـ زواضمٝم٤م اعم٘مّدس، يمام ذم شم٤مريخ دُمِمؼ وهمػمه( أرقمدت 

 .(1)شوصمتؽ ؽمٝمدًا دم ايمدٞمٝم٣م وإّٞمف دم أطمرة ظمـ ايمِم٣محلكمز

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اسمـ ص٤مًمح، وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق. 

ضمزم سمّمح٦ٌم طمٌٌم اًمًٚمقزم، أسمق طم٤مشمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمذهٌل واعمزي واسمـ طمجر،  وىمد

وهق ظمٓم٠م: وم٤مًمذي يرشمٕمد ُمـ ش اؽم٘متل»وزاد: ؿمٝمد سمٞمٕم٦م اًمروقان. وذم سمٕمض اعمّم٤مدر: 

 اجلقع ٓ ي٘م٤مل ًمف اؾمٙم٧م سمؾ اؾمٙمـ. 

وم٤معمٕمٜمك أّن اًمٜمٌّل صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف، سمام آشم٤مه : ذم اًمتٙمقيـ وهذا ُمـ ُمٕم٤مضمزه 

. وًمف ٟمٔم٤مئر شاؽم٘مٛمل»ا؟هل شمٕم٤ممم، أذه٥م قمـ ُمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م رقمدة اجلقع سمٛمجّرد ىمقًمف: 

همام فمٙمٝمؽ إّٓ ٞمبل أو صديؼ أو  9أضمد اؽم٘مـ»عم٤م اردمػ َتتف : جلٌؾ اُ طُمد  يم٘مقًمف 

 .(1)وأطمد قمنم صح٤مسمٞم٤ًم  ويم٤من ُمٕمف قمكمّ ومًٙمـ.  شؾمٜمٝمد

 ىمـ همٝم٘مقناإلجي٤مد سم٤مًمٚمٗمظ: يم٘مقل ا؟هل شمٕم٤ممم: اخلٚمؼ وواًم٘مقل اًمتٙمقيٜمل: هق 

يم٤من ٓ صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف وىمد اصٓمٗمك ا؟هل شمٕم٤ممم سمٕمض قم٤ٌمده َلذا سم٢مذٟمف ؾمٌح٤مٟمف : ومٕمٞمًك 

 شاؽم٘مـ»مل يزد قمغم:  ، وٟمٌٞمٜم٤م  شىمؿ»قمغم يمٚمٛم٦م: سم٢مذن ا؟هل شمٕم٤ممم يزيد ذم إطمٞم٤مئف اعمقشمك 

 . ، وهٙمذا وم٤مطمٗمظطمدًمٞمًٙمـ أُ 

، ُم٤م ورد ُمـ ًمٗمظ اًمٞمٕمًقب ، وُمٕمٜم٤مه اًمًّٞمد ، يِمٝمد حلدي٨م اًمًٞم٤مدة قمدا ُم٤م ُمّر ..

 ومٝم٤ميمف ..

                                                 

 . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.75، رىمؿ: 119: 1أٟم٤ًمب إذاف )ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر( (1)

 دار اسمـ طمزم ، سمػموت. .85، رىمؿ: 36: 1اًمٙمٜمك وإؾمامء ًمٚمدوٓيب )ت: ٟمٔمر اًمٗم٤مرايب(  (1)
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 ايمٛمص ايمس٣مدس

 ش، وهق ايمٖم٣مروقاظم٠مَمٛمكم فمقم ئمسقب» 

 ؽمخٝمٙم٥م أيبزمـ أيب ديب فمـ ا: ولايمْمريؼ إ

، قمـ يقٟمس سمـ )اًمْمٌل صم٘م٦م خ م(أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمقًمٞمد سمـ ص٤مًمح 

، قمـ وه٥م سمـ أيب ديب )صم٘م٦م صدوق، ُمٕمروف احلدي٨م، روى قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(أرىمؿ 

إّٟمف »قمـ أيب ؾمخٞمٚم٦م ىم٤مل: ُمررُت أٟم٤م وؾمٚمامن سم٤مًمرسمذة قمغم أيب ذر وم٘م٤مل:  )إزدي صم٘م٦م(

ٞمٙمؿ سمٙمت٤مب ا؟هل وقمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: وم٢ميّن ؾمٛمٕم٧م ؾمتٙمقن ومتٜم٦م وم٢من أدريمتٛمقه٤م ومٕمٚم

 وهق ئمسقب ،ايمٗمٝم٣مَم٥م أول َمـ آَمـ يب وأول َمـ يِم٣مهمحٛمل يقم فمقمّ »رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 .(1)شاظم٠مَمٛمكم )=ايمسّٝمد ايمرئٝمس(

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أيب ، ؽمٝمام دم ايمُمقاهد واظمت٣مزمٔم٣متإؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

ؾمخٞمٚم٦م: روى قمٜمف صم٘مت٤من سمؾ أيمثر، وشمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ، واًمٌخ٤مري، واإلُم٤مم اسمـ ُمٜمدة، 

شمّؿ فمرهمتف، ي٘مت٤م  ،ٓ ئمرفواًمذهٌل واعمّزي، يمّٚمٝمؿ ُمـ دون ـمٕمـ، وزاد اًمذهٌل: 

 اهـ..(1)ضمديثف

  

                                                 

 . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م.75، رىمؿ: 119: 1أٟم٤ًمب إذاف )ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر( (1)

. وه٤مُمش 1816، رىمؿ: 388: 9. واٟمٔمر اجلرح واًمتٕمديؾ 7486، رىمؿ: 786: 1اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء  (1)

. وومتح اًم٤ٌمب 7381، رىمؿ: 341: 33. وَتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي 357، رىمؿ: 41: 9شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم 

 .3719، رىمؿ: 414ٓسمـ ُمٜمدة: 
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 يمقه٤مايمْمريؼ ايمث٣مين: َمت٣مزمٔم٥م همّمٝمؾ زمـ َمرزوق 

ٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ إؾمح٤مق ًمسمام أظمرضمف اُمروي أيب ؾمخٞمٚم٦م وىمد شمقسمع 

)صم٘م٦م صدوق، ، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًدي )صدوق طمًـ احلدي٨م(اًمقزير إصٌٝم٤مين 

)صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ، صمٜم٤م قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق رُمل اًمتِمّٞمع(

 قمـ أيب ذر، وقمـ ؾمٚمامن ىم٤مٓ: ، قمـ أيب ؾمخٞمٚم٦م، ُم٘م٤مرب احلدي٨م(

إّن هذا أّول َمـ آَمـ يب، وهق أّول »أظمذ رؾمقل ا؟هل سمٞمد قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، وم٘م٤مل: 

َمـ يِم٣مهمحٛمل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وهذا ايمِمّديؼ إىمػم، وهذا هم٣مروق هذه إَم٥م، يٖمرق زمكم 

 .(1)شاحلؼ وايمب٣مؿمؾ، وهذا ئمسقب اظم٠مَمٛمكم، واظم٣مل ئمسقب ايمٓم٣ممل

ُمت٤مسمٕم٦م عم٤م أظمرضمف اًمٌالذري، وٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ًمذًمؽ: رضم٤مًمف أهؾ أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه 

صدق، ؾمقى قمٛمر سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌٍمي: وهق ومٞمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر، ذم اًمٚم٤ًمن طم٤ميمٞم٤ًم 

٤ٌّمن: قمٛمر سمـ مّح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد إسمح: روى قمٜمف أهٚمٝم٤م، يم٤من ممّـ خيٓم٠م، مل يٙمثر  قمـ اسمـ طم

مل يٜمٗمؽ ُمٜمف اًمٌنم طمتك ٓ يٕمدل سمف  ظمٓم١مه طمتك اؾمتحؼ اًمؽمك، وٓ اىمتٍم ُمٜمف قمغم ُم٤م

 .(1)قمـ اًمٕمداًم٦م: ومٝمق قمٜمدي ؾم٤مىمط آطمتج٤مج ومٞمام اٟمٗمرد سمف

ف إمم أّن اًمٌٕمض يم٤مًمذهٌل هم٤مير ٜمٌّ ٟمأىمقل: ومل يٜمٗمرد ومٞمام سم٤من، ومّمٚمح٧م سمف اعمت٤مسمٕم٦م، و

ىمد وىمع ذم سمٕمض ٟمًخ شم٤مريخ اسمـ يمام  .ؾمٕمٞمد، وسملم قمٛمر سمـ مح٤مد سمـ ؾمٕمٞمد سملم قمٛمر سمـ

ومٞمف قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد وهق اًمذي ذيمره اَلٞمثٛمل سم٘مقًمف ذم اًمٓمريؼ أقماله: قم٤ًميمر: قمٛمرو، 

 .(3)اعمٍمي، وهق وٕمٞمػ

  

                                                 

 .  ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .6184، رىمؿ: 169: 6اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  (1)

 .644، رىمؿ: 87: 1. اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن 841، رىمؿ:  361: 4ًم٤ًمن اعمٞمزان  (1)

 .14597، رىمؿ : 161: 9جمٛمع اًمزوائد )طم٤ًمم اًم٘مدد(  (3)
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 ازمـ فمّب٣مسايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: 

، طمدصمٜم٤م قمٌد )سمـ ؾمٕمٞمد، قمٚمٞمؽ اًمرازي صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م قمكمىم٤مل:  هـ(365)أظمرج اسمـ قمدي

، ص٤مًمح ضمزرة: ؿمٞمخ صدوق( . وىم٤مل: ىم٤مًمف اسمـ طم٤ٌمنيٕمتؼم سمف ومٞمام واومؼ اًمث٘م٤مت، )سمـ داهر، وٕمٞمػ احلدي٨م ا؟هل

)داهر سمـ حيٞمك،ىم٤مل اًمٌزار:طمًـ اًمٕم٘مؾ طمًـ اًمٗمٝمؿ،وىم٤مل: اًمدارىمٓمٜمل:يٖمٚمق ذم اًمرومض ٓ يت٤مسمع  طمدصمٜم٤م أيب

)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل أسمق قمـ قم٤ٌمي٦م ،)ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران، صم٘م٦م خ م(، قمـ إقمٛمشقمغم طمديثف(

دريمٝم٤م أطمد ُمٜمٙمؿ ومٕمٚمٞمف ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ؾمتٙمقن ومتٜم٦م وم٢من أطم٤مشمؿ:ؿمٞمخ ُمـ قمتؼ اًمِمٞمٕم٦م(

وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل، وهق آظمذ سمٞمد : سمخّمٚمتلم يمت٤مب ا؟هل، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

هذا أول َمـ آَمـ يب وأول َمـ يِم٣مهمحٛمل، وهق هم٣مروق هذه إَم٥م يٖمرق زمكم احلؼ » :قمكم

وايمب٣مؿمؾ، وهق ئمسقب اظم٠مَمٛمكم واظم٣مل ئمسقب ايمٓمٙمٚم٥م، وهق ايمِمديؼ إىمػم، وهق 

 .(1)شوهق طمٙمٝمٖمتل َمـ زمٔمديَمٛمف،  كسموزم٣ميب ايمذي أُ 

٤ٌّمس: : ؾمٞمام طمدي٨م اًمِمقاهد إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذمأىمقل:  وأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل دم »اسمـ قم

 وم٤ممجع. شَم٠مَمـ َمـ زمٔمدي ىمّؾ 

 أزمق راهمعايمْمريؼ ايمرازمع:

 طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب اًمٕمرزُمل، ىم٤مل: ٟم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿأظمرج اًمٌزار ىم٤مل: 

، )وٕمٞمػ احلدي٨م ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، ىم٤مل: )اًمؼميدي، صم٘م٦م صدوق، رُمل سم٤مًمتِمٞمع م(

 ، قمـ ضمده أيب راومع)قمٌٞمد ا؟هل سمـ أؾمٚمؿ، صم٘م٦م خ م( ، قمـ أسمٞمف(اعمجروطملمذم ٤مت و٘مذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث

أٞم٦م أول َمـ آَمـ يب، وأٞم٦م »ف ىم٤مل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ، قمـ أيب ذر، قمـ اًمٜمٌل أٟمّ )صح٤ميب خ م(

، ٞم٦م ايمِمديؼ إىمػم، وأٞم٦م ايمٖم٣مروق سمٖمرق زمكم احلؼ وايمب٣مؿمؾأول َمـ يِم٣مهمحٛمل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م، وأ

 .(1) شوأٞم٦م ئمسقب اظم٠مَمٛمكم، واظم٣مل ئمسقب ايم٘مٖم٣مر

 ىمٚم٧م: صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.  

                                                 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت، ًمٌٜم٤من.  .1646، رىمؿ: 379: 5 (اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل)ت: قم٤مدل اعمقضمقد (1)

 ـ زيـ ا؟هل.. حمٗمقظ اًمرمح3898، رىمؿ: 341: 9ُمًٜمد اًمٌزار  (1)
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 . فمقمّ  اظمقلم :٣مَمسايمْمريؼ اخل

 . اإلؽمٛم٣مد إول: أزمق فمبد اهلل اْلدرم فمـ فمقم

أظمؼمٟم٤م: أسمق احلًـ ىم٤مل: هـ( 337)أظمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمح٤مق اًمٌٖمدادي

اًمٕمالُم٦م هـ، 191) ىم٤مل أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حيٞمك صمٕمٚم٥م (هـ، صم٘م٦م315)قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٌلإظمٗمش 

، وزم اًم٘مْم٤مء )إُم٤مم اًمٚمٖم٦م، حمٛمد سمـ زي٤مد اًمٙمقذمأظمؼمٟم٤م اسمـ إقمرايب  :ىم٤مل ،اًمٚمٖمقي اإلُم٤مم، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(

روي قمـ أيب قمٌد ا؟هل اجلدزم. ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ  :ىم٤مل (ًمٚمٛمٝمدي اًمٕم٤ٌمد

 !.، وم٘مٚم٧م ُم٤م هذا ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟ُمّمٌقسم٤مً  ومرأي٧م سملم يديف ذه٤ٌمً روقان ا؟هل قمٚمٞمف أيب ـم٤مًم٥م 

 :وم٘م٤مل !.. وم٘مٚم٧م وُم٤م ُمٕمٜمك يٕمًقب ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم؟شهذا ئمسقب اظمٛم٣مهمٗمكم»: وم٘م٤مل

 .شيٙمقذ اظم٠مَمٛمقن يب، همٟمٞم٣م ئمسقب اظم٠مَمٛمكمهذا يٙمقذ زمف اظمٛم٣مهمٗمقن ىمام »

وسملم سمـ إقمرايب اُمٜم٘مٓمع سملم قمغم اًمٔم٤مهر ف ًمٙمٜمّ  ،ذم اًمِمقاهد ىمٚم٧م:إؾمٜم٤مده ىمقّي 

ووضمف اًمتِمٌٞمف واوح: إذ ٓ  .(1)، واًمٞمٕمًقب رئٞمس اًمٜمحؾ، ىم٤مًمف اًمزضم٤مضمل وهمػمهاجلدزم

 .شم٘مقم ىم٤مئٛم٦م ًمٚمٜمحؾ ُمـ دون رئٞمس ومٙمذا قمكّم 

 .فمقم فمـ فمقماإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: فمٚمر زمـ 

)اًمِمٓمقي اًمٌٖمدادي، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ هاللأظمرج اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل: 

، طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ قمٌد ا؟هل سمـ )اًمٗمٞمدي صم٘م٦م صدوق(، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ضيسصم٘م٦م(

)ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: مل يٙمـ سم٘مقي ذم احلدي٨م، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم  حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ، قمـ أسمٞمفوؾمط( ُم٘مٌقل )قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد، داومـ، ، طمدصمٜمل أيب وىم٤مل ذم طمديثف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم( اًمث٘م٤مت،

قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  )قمٛمر سمـ قمكم اًم٘مرر، صم٘م٦م(، قمـ ضمده )حمٛمد سمـ قمٛمر اًم٘مرر، صم٘م٦م صدوق(

ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه  .(1)شئمسقب اظم٠مَمٛمكم واظم٣مل ئمسقب اظمٛم٣مهمٗمكم فمقمّ » :ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل

 يِمٝمد ًمف .. واؾمتِمٝم٤مدًا ،  ُمت٤مسمٕم٦م

                                                 

 . دار اجلٞمؾ ، سمػموت. قمٌد اًمًالم ه٤مرون .16أُم٤مزم اًمزضم٤مج :  (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.1389، رىمؿ:419: 6اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء)قمٚمدل اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض(  (1)
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 . اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: فمب٣مي٥م فمـ فمقمّ 

طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم، صمٜم٤م ُم٤م أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م: 

، قمـ )إؾمدي( أمحد سمـ اَلٞمثؿ، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ، صمٜم٤م ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ ُمقؾمك سمـ ـمريػ

ئمسقب اظم٠مَمٛمكم، واظم٣مل ئمسقب أٞم٣م »، ي٘مقل: قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 .(1)شايمٓمٙمٚم٥م

ه ُمت٤مسمٕم٦م: ٤م: ؾم٘مٜماه، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقسمٛمقؾمك ؾمٜم٤مد وٕمٞمػصحٞمح وهذا اإلىمٚم٧م: 

 ..يِمٝمد ًمف

 .اإلؽمٛم٣مد ايمرازمع : أزمق َمسٔمر فمـ فمقمّ 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: 

قمكم سمـ قم٤مسمس، صمٜم٤م قمثامن سمـ اعمٖمػمة إقمِمك، قمـ ؾم٤ممل  إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن، صمٜم٤م

ريض ا؟هل قمٜمف ذم اًمرطم٦ٌم وسملم يديف  سمـ أيب اجلٕمد، قمـ أيب ُمًٕمر، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم قمكمّ 

أٞم٣م ئمسقب اظم٠مَمٛمكم، وهذا ئمسقب اظمٛم٣مهمٗمكم، يب يٙمقذ اظم٠مَمٛمقن، وهبذا »ذه٥م، وم٘م٤مل: 

 .(1)شيٙمقذ اظمٛم٣مهمٗمقن

اسمـ ُمٞمٛمقن: ُمٜمٙمر احلدي٨م. واسمـ قم٤مسمس، ُم٘م٤مرب ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م، ىم٤مًمقا ذم 

 احلدي٨م يٕمتؼم سمف.

 .اإلؽمٛم٣مد اخل٣مَمس: احلسكم فمـ أزمٝمف 

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد ىم٤مل: هـ( 499)أظمرج حيٞمك سمـ احلًلم اًمِمجري اجلرضم٤مين 

اًمٕمزيز سمـ قمكم إرضمل، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ 

سمـ ؾمٜمٌؽ اًمٌجكم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق احلًلم قمٛمر سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ ُم٤مًمؽ إؿمٜم٤مين، 

ي ي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿ اعمروزززيمري٤م اعمروىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ 

                                                 

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.335. رىمؿ: 85: 1ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )قم٤مدل اًمٕمزواي( (1)

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.336. رىمؿ: 85: 1ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )قم٤مدل اًمٕمزواي( (1)
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ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜمل أيب ، ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ )ُمؽموك، يمذسمف اسمـ ُمٕملم(إقمقر

، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالمضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمكم، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم، قمـ أسمٞمف 

أٞم٦م ايمِمديؼ إىمػم، وأٞم٦م ايمٖم٣مروق سمٖمرق زمكم : »صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل 

 .شوايمب٣مؿمؾ، وأٞم٦م ئمسقب اظم٠مَمٛمكم، واظم٣مل ئمسقب ايمٓم٣مظمكماحلؼ 

 . (1)ىمٚم٧م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، ؾمقى ُمقؾمك اعمروزي، وٕمٞمػ رُمل سم٤مًمٙمذب

 يِمٝمد ًمٙمؾ ُم٤م شم٘مّدم..

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.19، رىمؿ: 58: 1)ت: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ(  إُم٤مزم اخلٛمٞمًّٞم٦م (1)



 074   ..............................................................  ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع : إَم٣مَم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم 

 ايمٛمص ايمس٣مزمع 

 شد ايمٔمربفمقّم ؽمٝمّ »

 ايمْمريؼ إّول: فم٣مئُم٥م. 

)طم٤مومظ صم٘م٦م صم٧ٌم، ىم٤مل ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد، أسمق سمٙمر إصمرم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمكء 

طمّدث قمـ )صم٘م٦م طم٤مومظ صم٧ٌم ُمت٘مـ سم٢ممج٤مع خ( : ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ قمٌد اعمٚمؽ احلّراين (هـ165طمدود 

)ضمٕمٗمر سمـ أي٤مس، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، خ ، قمـ أيب سمنم)اًمقو٤مح سمـ قمٌد ا؟هل اًمٞمِمٙمري، صم٘م٦م صم٧ٌم، خ م( أيب قمقاٟم٦م

 ىم٤مًم٧م :  قمـ قم٤مئِم٦م )إُم٤مم وم٘مٞمف ؿمٝمٞمد خ م(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم م(

 .(1)شأٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم، وفمقّم ؽمٝمد ايمٔمرب»ٌّل: ىم٤مل اًمٜم 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري دون يمالم. وهق إىمرار ومّمٞمح، ضم٤مزم 

سيح، سمٚم٤ًمن ُمٚمٞمح، ُمـ اإلُم٤مم إصمرم أّن ؾمٜمد احلدي٨م صم٤مسم٧م صحٞمح، ُٓمٓمٕمـ ومٞمف. 

 وىمد شمقسمع احلراين.. 

  

                                                 

. دار اًمراي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، 118. رىمؿ:  167اعمٜمتخ٥م ُمـ قمٚمؾ اخلالل اعم٘مدد )ت: ـم٤مرق أسمق ُمٕم٤مذ( :   (1)

 اًمري٤مض.

إصمرم: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد ا؟هل )=أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ُذيمر ًمف قمـ أيب قمقاٟم٦م، قمـ أيب ىم٤مل وىمد ورد ذم اعمٜمتخ٥م هٙمذا: 

 اً وم٠مٟمٙمره إٟمٙم٤مرش أٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم، وفمقّم ؽمٝمد ايمٔمرب»سمنم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ قم٤مئِم٦م أّن اًمٜمٌّل ىم٤مل: 

 ؿمديدًا!!.

قمٚمٞمف، وم٢مذا همػمه ىمد رواه. ىمٚم٧م )=إصمرم( ٕيب قمٌد ا؟هل )يمٜمٞم٦م اإلُم٤مم أمحد(: رواه اسمـ احلامين وم٠مٟمٙمره اًمٜم٤مس 

ىم٤مل: هٙمذا يم٠مّٟمف يتٕمج٥م. صمّؿ ىم٤مل: أٟم٧م !!. ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُمـ؟!!. ىمٚم٧م: ذاك احلراين، أمحد سمـ قمٌد اعمٚمؽ

 ؾمٛمٕمتف ُمٜمف؟!. 

ىمٚم٧م: ؾمٛمٕمتف وهق ي٘مقل ذم هذا: وم٘مٚم٧م ًمف )=ًمٚمحراين(: إّن اسمـ احلامين ىمد رواه. ىم٤مل )=احلراين(: ومام 

: وىمد رواه ا  حلامين ومل حيدصمٜم٤م سمف؟!!.شمٜمٙمرون قمكمَّ
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 َمت٣مزمٔم٥م احلاّمين يمٙمحراين 

)صم٘م٦م طم٤مومظ أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًمٌٖمدادي 

أٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ ؿمٙمروي٦م، وحمٛمد سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن،  إُم٤مم(

 .. )اًمٙمقؾم٩م، صدوق قمدل ُمريض(وحمٛمقد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد 

ىم٤مًم٧م أٟم٤م أسمق  ًٜم٦م احلدي٨م()صدوىم٦م طموأظمؼمشمٜم٤م أم اًمٗمتقح راسمٕم٦م سمٜم٧م ُمٕمٛمر سمـ أمحد  

  )أىمقل: إؾمٜم٤مد أم اًمٗمتقح، ُمت٤مسمٕم٦م ٕيب ؾمٕمٞمد اًمٌٖمدادي ٓ همػم(اًمٓمٞم٥م حمٛمد سمـ أمحد. 

أٟم٤م أسمق  )ؿمٞمخ قم٤ممل صم٘م٦م(ىم٤مًمقا: أٟم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اًمٌٖمدادي 

ٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ  )إُم٤مم حمدث صم٘م٦م(احلًـ اًمٕمٌدي وهق أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أسم٤من 

) صم٘م٦م ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف إإلّ ُمـ طمًد ٟم٤م حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامين   )صم٘م٦م قم٤مرف ُمت٘مـ صم٧ٌم(ؿم٤ميمر اًمّم٤ميغ 

 .(1)ٟم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب سمنم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ قم٤مئِم٦م ُمثٚمف م(

 طم٤مومظ صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ُمتٙمّٚمؿ ينإؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واحلاّم أىمقل: 

صدوق َمُمٜمقر اسمـ ُمٕملم )يمام ذم َتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر وهمػمه(: سم٘مقل  وردّ ومٞمف، 

 . شمٗم٥م9 َم٣م يٗم٣مل همٝمف إّٓ َمـ ضمسد

فمٛمدي أوشمؼ َمـ أيب زم٘مر زمـ أيب ؾمٝمب٥م، وَم٣م أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمرُم٤مدي: سم٘مقل و

 اهـ. .يت٘مّٙمٚمقن همٝمف إّٓ َمـ احلسد

 وّٕمٗم٤مه. أنام اإلُم٤مم أمحد واسمـ ٟمٛمػم ىمد طمٙمل قمـ و

: ومٚم٘مد صم٧ٌم أّنام ٟمٗمٞم٤م قمٜمف اًم٠ٌمس وصّدىم٤مه، سمؾ وصّم٘م٤مه. وىمد ؿمديد  ٟمٔمروومٞمف ىمٚم٧م : 

 شمقسمع أيْم٤ًم ..

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت.364: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر)ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (1)
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 َمت٣مزمٔم٥م ايمراؽمبل يمٙمحامين واحلّراين 

)ص٤مطم٥م  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ أمحد اعمحٌقيب (465)أظمرج احل٤ميمؿ 

، صمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ )اًمٕمٜمزي صم٘م٦م سم٢مـمالق(، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٕم٤مذ اًمؽمُمذي، إُم٤مم صم٘م٦م ُم٠مُمقن(

)ضمٕمٗمر ، قمـ أيب سمنم )اًمقو٤مح سمـ قمٌد ا؟هل اًمٞمِمٙمري، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(احلًـ اًمراؾمٌل، صمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م 

، قمـ قم٤مئِم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م، )اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم خ م(، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  سمـ أي٤مس، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(

 ش.أٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم، وفمقّم ؽمٝمد ايمٔمرب»أّن اًمٜمٌل ىم٤مل: 

فمٚمر زمـ ، ومل خيرضم٤مه، وذم إؾمٜم٤مده : هذا ضمدي٧م صحٝمح اإلؽمٛم٣مد(314)احل٣مىمؿوم٣مل 

، وًمقٓ ذًمؽ حلٙمٛم٧م سمّمحتف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وًمف احلسـ وأرصمق أّٞمف صدوق

 ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م قمروة، قمـ قم٤مئِم٦م. 

 .(1)أّن قمٛمر سمـ طمًـ اًمراؾمٌل اًمذي ووع هذا أـمـ: (748)وىم٤مل اًمذهٌل

ن صم٘م٤مت، واًمراؾمٌل قمّدًمف احل٤ميمؿ قأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح: رضم٤مًمف ُمروٞم

وارشمْم٤مه، يمام هق أقماله، ومل يٓمٕمـ ومٞمف ُمـ أطمد إّٓ اًمذهٌل سمٕمد احل٤ميمؿ سم٘مرون، وًم٘مد 

ـّ أٟمّمػ اًمذهٌل سم٘مقًمف:  . ومٞمٌدو أّٟمف ضم٤مهؾ سمِمقاهد احلدي٨م اجلّٞمدة، وُمت٤مسمٕم٤مشمف أـم

 احلًٜم٦م، إذ ًمٞمس ًمف ؾمٚمػ ذم طمٙمؿ اًمقوع..

ٟم٦م : يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم أّن اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل اٟمٌٚم٩م هبذا أّن احلدي٨م صم٤مسم٧م قمـ أيب قمقا

أٞم٣م » يمام ذم قمٚمٚمف: ؾمئؾ قمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ قم٤مئِم٦م، ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: ( 385)

 ؟!!!.ش ؽمٝمد ويمد آدم، وفمقم ؽمٝمد ايمٔمرب

: اظمتٚمػ ومٞمف قمغم ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ومرواه أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب )=اًمدارىمٓمٜمل(وم٘م٤مل 

سمنم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ قم٤مئِم٦م.... ورواه أسمق يمري٥م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب اعمٖمػمة، 

                                                 

 . دار إطمٞم٤مء شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م ، ـمٝمران.111يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م:   (1)
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قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ُمرؾمالً. وروى هذا احلدي٨م ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ 

 اهـ. (1)ظم٤مًمد ُمرؾماًل، وروى هذا احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م 

 يح ذم ضمزم اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل سمف قمـ أيب قمقاٟم٦م . ىمٚم٧م: وهق س

   احلسكم ايمُمٜمٝمد ث٣مين:ايمْمريؼ ايم

)قمٌد ا؟هل ذم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ اًم٘مٌٞمٓمل ( 658)اًمٙمٜمجل أطمرج اإلَم٣مم  

)حمٛمد سمـ قمٌد اًم٤ٌمىمل، قم٤ممل صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ سمق اًمٗمتح سمـ اًمٌٓمل أظمؼمٟم٤م أوهمػمه سمٌٖمداد، صم٘م٦م(   641سمـ حمٛمد 

(، 488)محد سمـ أمحد احلداد، إُم٤مم صحٞمح اًمًامع وم٤موؾ، اظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ إصٌٝم٤مين ُمًٜمد( 

، طمدصمٜم٤م قمٌد (436)اإلُم٤مم أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين، ص٤مطم٥م طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مءأظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمٌد ا؟هلّ 

، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ )شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م دون ـمٕمـ، وطمدث قمٜمف أسمق ٟمٕمٞمؿ(اًمقه٤مب سمـ اًمٕم٤ٌمس اَل٤مؿمٛمل 

)اًمٌٖمدادي ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد احلٛمٞمد اعم٘مري )صم٘م٦م سم٢مـمالق(احلًـ اًمّمقذم 

، طمدصمٜم٤م ىمٞمس سمـ  )خمتٚمػ ومٞمف وىمد وصمؼ(، طمدصمٜم٤م طمًلم إؿم٘مر( 161احلدادي اعم٘مرئ، صم٘م٦م وم٤موؾ، 

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمـ ( 111سمـ احل٤مرث اًمٞم٤مُمل، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م قمـ زسمٞمد )) صم٘م٦م ًمٞمٜمف اًمٌٕمض سم٤محلٗمظ(، اًمرسمٞمع

ي٣م أٞمس »أسمك ًمٞمغم، قمـ احلًلم سمـ قمكم، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هلّ صغم ا؟هلّ قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

، وم٘م٤مًمقا: أًم٧ًم ؾمٞمد اًمٕمرب؟!. ىم٤مل رؾمقل ا؟هلّ صغم ا؟هلّ قمٚمٞمف وآًمف شإّن فمٙمٝم٣ًم ؽمٝمد ايمٔمرب

 . (1)شأٞم٣م ؽمٝمد ويمد آدم، وفمقّم ؽمٝمد ايمٔمرب»وؾمٚمؿ: 

 .إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل ذم اعمت٤مسمٕم٤مت :واؾمتِمٝم٤مدًا  أىمقل: ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م

قمغم اإلو٤موم٦م، ٓ يٜم٤مذم يمقٟمف ؾمٞمدًا قمغم يمّؾ  شفمقّم ؽمّٝمد ايمٔمرب »: وىمقل اًمٜمٌّل 

ذم  وىمقًمف  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقم َمقٓه »، سمؾ قمغم يمّؾ اًمٜم٤مس ًم٘مقل اًمٜمٌل: إُّم٦م

 وهمػم ذًمؽ مم٤م ُمر وي٠ميت..  شأٞم٦م ؽمٝمد دم ايمدٞمٝم٣م وؽمٝمد دم أطمرة»طمدي٨م أيب إزهر: 

                                                 

 . دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم ، ت : حمٛمد اًمدسم٤مد.   317:  14قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل   (1)

 شمراث أهؾ اًمٌٞم٧م ، ـمٝمران. . دار إطمٞم٤مء111يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م:   (1)
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ِٝمْؿ  َأْولَم زم٣ِمظْم٠ُْمَِمٛمكِمَ اًمٜمٌَِّلُّ : ذم ؾمقرة إطمزاب ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممم ٟمٔمػمه  ًِ ـْ َأٟمُٗم  (1)ُِم

يمام هق  (1) َرؾُمقًٓ َويَمَٗمك سم٤ِم؟هلِّ ؿَمِٝمٞمداً  َوَأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك يمِٙمٛم٣َّمسِ ومٝمذا ٓ يٜم٤مذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ُمٕمٚمقم ضورة ، وم٤مٟمتٌف عمٕمٜمك اإلو٤موم٦م.

ويٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم ُمٕمٜمك إوًمقّي٦م واًمتٜمٌٞمف : وم٢مذا يم٤من قمكم  قمٚمٞمف اًمًالم ؾمّٞمدًا 

قمغم اًمٕمرب ، وهؿ أول ُمـ آُمـ ، ومًٞم٤مدشمف قمغم همػمهؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر أومم ، يمام ذم ىمقل ا؟هل 

ِٝمؿْ  َأْولَم زم٣ِمظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ اًمٜمٌَِّلُّ شمٕم٤ممم :  ًِ ـْ َأٟمُٗم قمغم اعم١مُمٜملم شمث٧ٌم  ومًٞم٤مدة اًمٜمٌل  ُِم

 ؾمٞم٤مدشمف قمغم ُمـ دونؿ سم٤مٕومم .

وؾمٞم٠ميت ُم٤م يِمٝمد َلذا ذم اًمٜمص اًمت٤مؾمع : وهق ىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم 

 ؟!!. شيمٞمػ أيمقن ُمقٓيمؿ وأٟمتؿ ىمقٌم قمرب »جلامقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م : 

ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه هم١مّن هذا َمقٓه»  ىم٤مًمقا: ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل ا؟هل يقم همدير ظمؿ ي٘مقل:

 وم٤مٟمتٔمر هده ىمري٤ًٌم ..

 

                                                 

 .6إطمزاب:   (1)

 .79اًمٜم٤ًمء:   (1)
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 ث٣مَمـايمٛمص ايم

 شزمٔمدي ٠مَمـَمّؾ ىم فمقّم ورمّ » 

 سمٕمد-ن ٟم٤مصع، قمغم ُم٤ٌمذة وٓي٦م قمكم إُّم٦م ٤مهذا احلدي٨م، دًمٞمؾ ىم٤مـمع، وسمره

اًمٜمّمقص اًمًٌٕم٦م ، ؾمٞمام أّن واًمًّٞمد أّن اعمقمم يٕمٜمل اًمقزّم  ٟمص  وهق دون ومّمؾ،  -اًمٜمٌل

 وًمف أيمثرُمـ ـمريؼ .. : وم٤مطمٗمظ،إومماًمًٞمد ، وهق ٜم٧م أّن قمٚمٞم٤ًم هق اخلٚمٞمٗم٦ماعم٤موٞم٦م سمٞمّ 

 ايمْمريؼ إول: فمٚمران زمـ احلِمكم 

طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن اًمْمٌٕمل، ىم٤مل:  (هـ179)أظمرح اًمؽمُمذي 

قمـ يزيد اًمرؿمؽ، قمـ ُمٓمرف سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ قمٛمران سمـ طمّملم، ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل 

ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٞمِم٤م واؾمتٕمٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومٛم٣م ذم اًمني٦م 

ذا ًم٘مٞمٜم٤م وم٠مص٤مب ضم٤مري٦م وم٠مٟمٙمروا قمٚمٞمف، وشمٕم٤مىمد أرسمٕم٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل ا؟هل، ىم٤مًمقا: إ

رؾمقل ا؟هل أظمؼمٟم٤مه سمام صٜمع قمكم، ويم٤من اعمًٚمٛمقن إذا رضمٕمقا ُمـ اًمًٗمر سمدءوا سمرؾمقل ا؟هل 

ومًٚمٛمقا قمٚمٞمف، صمؿ اٟمٍمومقا إمم رطم٤مَلؿ ومٚمام ىمدُم٧م اًمني٦م ؾمٚمٛمقا قمغم اًمٜمٌل، وم٘م٤مم أطمد 

مل شمر إمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م صٜمع يمذا ويمذا، وم٠مقمرض قمٜمف أإرسمٕم٦م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، 

، صمؿ ىم٤مم اًمث٤مين وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٘م٤مًمتف، وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿ ىم٤مم إًمٞمف اًمث٤مًم٨م وم٘م٤مل ُمثؾ رؾمقل ا؟هل

 .ُم٘م٤مًمتف، وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿ ىم٤مم اًمراسمع وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مًمقا

َم٣م سمريدون َمـ فمقم؟!  »اًمٖمْم٥م يٕمرف ذم وضمٝمف، وم٘م٤مل: ووم٠مىمٌؾ إًمٞمف رؾمقل ا؟هل 

ورّم ىمؾ َم٠مَمـ وهق إّن فمٙمٝم٣ّم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف، ؟! َم٣م سمريدون َمـ فمقم؟! َم٣م سمريدون َمـ فمقم

 ش. َمـ زمٔمدي

ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إّٓ ُمـ هذا اًمقضمف، ُمـ طمدي٨م 

 . (1)ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن 

                                                 

 . دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت .3711، رىمؿ : 73:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ ويمذًمؽ  )=ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن(وىم٤مل إًم٤ٌمين ُمٕمٚم٘م٤ًم: ىمٚم٧م: وهق 

 اهـ. (1)وأومره ايمذهبل، فمعم ذط َمسٙمؿصحٝمح ؾم٤مئر رضم٤مًمف: وًمذًمؽ ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(1)وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط : إؾمٜم٤مده ىمقي

أىمقل: ىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ يٕم٘مقب احل٤مومظ، طمدصمٜمل أيب، 

 . (3)وحمٛمد سمـ ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مٓ: صمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمف ُمثٚمف. وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: ازمـ فمب٣مس 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان اًم٘مٓمٞمٕمل، ىم٤مل:  (هـ465)أظمرج احل٤ميمؿ 

سمٌٖمداد ُمـ أصؾ يمت٤مسمف، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، صمٜم٤م 

... إمم أن  جل٤مًمس قمٜمد اسمـ قم٤ٌمسأسمق قمقاٟم٦م، صمٜم٤م أسمق سمٚم٩م، صمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إيّن 

 ش .َم٠مَمـ زمٔمدي وَم٠مَمٛم٥م أٞم٦م ورم ىمّؾ : »وىم٤مل ًمف رؾمقل ا؟هلىم٤مل: 

، ومل خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م، وىمد طمدصمٜم٤م صحٝمح اإلؽمٛم٣مدىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م 

اًمًٞمد إوطمد أسمق يٕمغم محزة سمـ حمٛمد اًمزيدي ريض ا؟هل قمٜمف، صمٜم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد 

سمـ ُمٝمرويف اًم٘مزويٜمل اًم٘مٓم٤من، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طم٤مشمؿ اًمرازي، ي٘مقل: يم٤من يٕمجٌٝمؿ أن 

 ٗمْم٤مئؾ ُمـ رواي٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض ا؟هل قمٜمف. جيدوا اًم

 .(4)  صحٝمحوىم٤مل اًمذهٌل: 

: طمدي٨م اسمـ احلّملم ذم اًمٓمريؼ إول اعم٤مّر، مم٤ّم أظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ، ىمٚم٧م

 .(5)ًمذًمؽ ىم٤مل اًمرازي ُم٤م ىم٤مل أقماله 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض .1113، رىمؿ : 161:  5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م إًم٤ٌمين    (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م. .36، رىمؿ: 199: 8 ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء )إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .4651، رىمؿ : 143:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف    (3)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .4651، رىمؿ : 143:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف    (4)

 . ويص قم٤ٌمس .1666، رىمؿ : 616:  1ومْم٤مئؾ أمحد   (5)
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 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: زمريدة 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜمل أضمٚمح اًمٙمٜمدي، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ  (141)أظمرج أمحد 

سمريدة، قمـ أسمٞمف سمريدة ىم٤مل: سمٕم٨م رؾمقل ا؟هل سمٕمثلم إمم اًمٞمٛمـ: قمغم  أطمدمه٤م قمكم سمـ أيب 

إذا ايمتٗمٝمتؿ همٔمقّم فمعم ايمٛم٣مس، وإن اهمؼمومتام » ـم٤مًم٥م، وقمغم أظمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٘م٤مل: 

 ش. هم٘مؾ واضمد َمٛم٘مام فمعم صمٛمده

سمٜمل زيد ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ وم٤مىمتتٚمٜم٤م ومٔمٝمر اعمًٚمٛمقن قمغم اعمنميملم، وم٘متٚمٜم٤م  ىم٤مل: ومٚم٘مٞمٜم٤م

اُمرأة ُمـ اًمًٌل ًمٜمٗمًف: ىم٤مل سمريدة: ومٙمت٥م ُمٕمل  اعم٘م٤مشمٚم٦م، وؾمٌٞمٜم٤م اًمذري٦م وم٤مصٓمٗمك قمكم  

ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم رؾمقل ا؟هل خيؼمه سمذًمؽ، ومٚمام أشمٞم٧م اًمٜمٌل دومٕم٧م اًمٙمت٤مب، وم٘مرئ قمٚمٞمف، 

٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا؟هل، هذا ُمٙم٤من اًمٕم٤مئذ سمٕمثتٜمل ُمع ومرأي٧م اًمٖمْم٥م ذم وضمف رؾمقل ا؟هل وم

 رضمؾ وأُمرشمٜمل أن أـمٞمٕمف، ومٗمٕمٚم٧م ُم٤م أرؾمٚم٧م سمف. 

ف ، وإٞمّ وهق ويمٝم٘مؿ زمٔمدي9 هم١مّٞمف َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف، ٓ سمٗمع دم فمقمّ  »وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)ش ل وأٞم٣م َمٛمف، وهق ويمٝم٘مؿ زمٔمديَمٛمّ 

  

                                                 

 ٟم١موط، اًمرؾم٤مًم٦م .ر، ت : ؿمٕمٞم٥م ا13611ٕ، رىمؿ : 118:  38ٜمد أمحد ُمً  (1)
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 ايمٕمدير اإلَم٣مم إيمب٣مين : يْمٔمـ دم صمرأة ازمـ سمٝمٚمٝم٥م فمعم إٞم٘م٣مر ضمدي٧م

ىم٤مل إًم٤ٌمين: ىمٚم٧م: وإؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم إضمٚمح، 

 .وهق اسمـ قمٌد ا؟هل اًمٙمٜمدي، خمتٚمػ ومٞمف، وذم اًمت٘مري٥م:  صدوق ؿمٞمٕمل

وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: راوي هذا اًمِم٤مهد ؿمٞمٕمل، ويمذًمؽ ذم ؾمٜمد اعمِمٝمقد ًمف ؿمٞمٕمل 

 ٨م وقمٚم٦م ومٞمف؟!. آظمر، وهق ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن، أومال يٕمتؼم ذًمؽ ـمٕمٜم٤ًم ذم احلدي

وم٠مىمقل: يمال: ّٕن اًمٕمؼمة ذم رواي٦م احلدي٨م إّٟمام هق اًمّمدق واحلٗمظ، وأُّم٤م اعمذه٥م 

أن يتجّرأ ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥م  همٚمـ ايمٔمجٝم٤م ضمٗم٣مً ...، ومٝمق سمٞمٜمف وسملم رسمف، ومٝمق طمًٞمٌف

 . (1) يمام ومٕمؾ سم٤محلدي٨م اعمت٘مدم هٜم٤مك، ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ،  وسم٘مذيبف، فمعم إٞم٘م٣مر هذا احلدي٧م 

 اٟمتٝمك يمالم إًم٤ٌمين سمحروومف .

أىمقل: ًمٞمس قمجٞم٤ًٌم أن يتجّرأ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٤مًمرضمؾ ًمٞمس سمج٤مُمع ًمنمائط اًمٜمٔمر، 

ًمٙمقٟمف جيٝمؾ ُم٤م ٓ جيٝمٚمف اعمٌتدؤون ُمـ صٖم٤مر اًمٓمٚم٦ٌم، هذا إذا أهمٛمْمٜم٤م أّٟمف يٕم٤مٟمد قمـ 

، وىمد ُمّر سمٞم٤من طم٤مًمف جيحد قمـ ومٝمؿ  .ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾسمؾ هق يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمّمٗمدي: قمٚمؿ، 

 .قمٜمد أئٛم٦م اًمٜم٘مد اًمٙم٤ٌمر ذم اًمٗمّمؾ إول ، ومراضمع 

  

                                                 

:  4. ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض. ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م : 1113، رىمؿ : 163-161:  5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م إًم٤ٌمين    (1)

164 . 
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 ضمذيٖم٥م ايمْمريؼ ايمرازمع: 

ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ومٝمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومٝمد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ  (436)أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ 

زيمري٤م اًمٖماليب، صمٜم٤م سمنم سمـ ُمٝمران، صمٜم٤م ذيؽ، قمـ إقمٛمش، قمـ زيد سمـ وه٥م، قمـ 

 طمذيٗم٦م، ىم٤مل: 

َمـ رسه أن َيٝم٣م ضمٝم٣ميت، ويٚمقت َمٝمتتل، ويتٚمسؽ زم٣ميمٗمِمب٥م »رؾمقل ا؟هل: ىم٤مل 

ايمٝم٣مومقسم٥م ايمتل طمٙمٗمٜم٣م اهلل زمٝمده شمؿ وم٣مل هل٣م: ىمقين، هم٘م٣مٞم٦م، همٙمٝمتقل فمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م َمـ 

 . (1)شزمٔمدي

أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: ًمّمالطمٞم٦م مجٞمع رواشمف ًمذًمؽ، إّٓ اًمٖماليب 

سمٕمْمٝمؿ، ًمٙمـ وصّم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: يم٤من ص٤مطم٥م وم٤مٕيمثر قمغم وٕمٗمف، سمؾ ىمد اَتٛمف 

طمٙم٤مي٤مت وأظم٤ٌمر، يٕمتؼم طمديثف إذا روى قمـ اًمث٘م٤مت: ّٕٟمف ذم روايتف قمـ اعمج٤مهٞمؾ سمٕمض 

 اهـ. (1)اعمٜم٤ميمػم

  وقمٚمٞمف ومٞمٛمٙمـ آؾمتِمٝم٤مد سمف ًمذًمؽ .

قمدا اًمٜمّمقص  شفمقّم ويمٝم٘مؿ »ٕمٜمك اًمًٞم٤مدة ذم ىمقل اًمٜمٌل:ُمٌلّم يقمدا هذا وم٢مّٟمف 

 ..اًمًٌٕم٦م أٟمٗم٦م 

                                                 

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت . 86:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )إصٗمٝم٤مين(   (1)

 . اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اًمديمـ .15737، رىمؿ : 154:  9صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن )ت: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(    (1)
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 ايمٛمص ايمت٣مؽمع

 شأىمقن َمقٓىمؿ وأٞمتؿ ومقم فمرب ىمٝمػ» 

 ذم يمت٤مسمٞمف اعمًٜمد وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم (141)ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ

 ، طمدصمٜم٤م طمٜمش سمـ احلرث سمـ ًم٘مٞمط اًمٜمخٕمل إؿمجٕمل(خ م )سمـ ؾمٚمٞمامن إُمقي، صم٘م٦م صم٧ٌم إُم٤مم

، ىم٤مل: ضم٤مء رهط إمم قمكّم سم٤مًمرطم٦ٌم وم٘م٤مًمقا: )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(، قمـ ري٤مح سمـ احلرث(سم٢مـمالق )صم٘م٦م

 ؟!!. شىمٝمػ أىمقن َمقٓىمؿ وأٞمتؿ ومقم فمرب»!!!. ىم٤مل قمكم: ي٣م َمقٓٞم٣ماًمًالم قمٚمٞمؽ 

ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه هم١مّن هذا َمقٓه» ىم٤مًمقا: ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل ا؟هل يقم همدير ظمؿ ي٘مقل: 

أسمق  ىم٤مل ري٤مح ومٚماّم ُمْمقا شمٌٕمتٝمؿ، وم٠ًمًم٧م ُمـ ه١مٓء؟!. ىم٤مًمقا: ٟمٗمر ُمـ إٟمّم٤مر ومٞمٝمؿ

 أيقب إٟمّم٤مري.

 . (1)ىم٤مل محزة اًمزيـ: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 . (1)وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح

 وىم٤مل إًم٤ٌمين: هذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد رضم٤مًمف صم٘م٤مت. 

٤ٌّمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح  . (3)وىم٤مل ويص قم

 . (4) وىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه أمحد واًمٓمؼماين، ورضم٤مل أمحد صم٘م٤مت

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم دّر اًمًح٤مسم٦م: أظمرج أمحد واًمٓمؼماين قمـ ري٤مح ...، 

 . (5)ورضم٤مل أمحد صم٘م٤مت 

                                                 

، 571:  1. وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ٕمحد 13453، رىمؿ: 36: 17ُمًٜمد أمحد )ت : أمحد ؿم٤ميمر ومحزة اًمزيـ(  (1)

 . ت : ويص قم٤ٌمس .967رىمؿ : 

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م .13563. رىمؿ : 541:  38ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط (   (1)

 . ت : ويص ا؟هل حمٛمد قم٤ٌمس.  967رىمؿ احلدي٨م :  571:  1وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ًمف   (3)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14616، رىمؿ: 164: 9جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(    (4)

 .   1. دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ. ت : اًمديمتقر : طمًلم اًمٕمٛمري. ط : 44، رىمؿ : 168در اًمًح٤مسم٦م :   (5)
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( ذم اإلَت٤مف: رواه أسمق سمٙمر اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد...، هـ846وىم٤مل اًمٌقيٍمي )

 . (1)ورضم٤مًمف صم٘م٤مت

قمغم اًمت٘مرير: أي يمٞمػ ش ىمٝمػ أىمقن َمقٓىمؿ وأٞمتؿ ومقم فمرب: »أىمقل: ىمقًمف

؟!. وهق ًمٕمٛمري ٟمّص صحٞمح، فم٤مهر أضمرار فمرب يمستؿ فمبٝمداً أيمقن ؾمّٞمديمؿ، وأٟمتؿ 

 ، وًمٞمس اعمح٥م أو اًمٜم٤مس..أُمر اعمتٍّمف ومّمٞمح، ذم أّن ُمٕمٜمك اعمقمم هٜم٤م اًمًّٞمد

 . (1)وشم٤مسمٕمف أمحد ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد، طمدصمٜم٤م طمٜمش سمف ُمثٚمف

سم٢مؾمٜم٤مديـ طمًٜملم سمؾ صحٞمحلم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ  يمام وىمد أظمرضمف اًمٓمؼماين

قمٌد ا؟هل احليُمل، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمٙمٞمؿ إودي، طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ طمٜمش سمـ 

احل٤مرث، وقمـ احلًـ سمـ احلٙمؿ قمـ ري٤مح سمـ احل٤مرث، ح وطمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إؾمح٤مق، 

طمدصمٜم٤م حيٞمك احلامين، طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ احلًـ سمـ احلٙمؿ، قمـ ري٤مح سمـ احل٤مرث 

خٕمل، ىم٤مل يمٜم٤ّم ىمٕمقدا ُمع قمكم ريض ا؟هل قمٜمف ومج٤مء ريم٥م ُمـ إٟمّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمامئؿ اًمٜم

أٞم٣م َمقٓىمؿ وأٞمتؿ ومقم »ريض ا؟هل قمٜمف:  !!. وم٘م٤مل قمكمّ ي٣م َمقٓٞم٣م وم٘م٤مًمقا: اًمًالم قمٚمٞمؽ

 ؟!! ش فمرب

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه »ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٜمٌل ي٘مقل: 

أسمق أيقب ومٞمٜم٤م: ومحن أسمق أيقب اًمٕمامُم٦م قمـ وضمٝمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م وهذا ش وفم٣مد َمـ فم٣مداه

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه »رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 .(3)ش  وفم٣مد َمـ فم٣مداه

وأنام صم٘مت٤من شمٙمٚمؿ أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح: ُم٣م سمٞم٤من طم٤مل احلامين وذيؽ، 

 ..ومٞمٝمام سمام ٓ يٖمٜمل

                                                 

 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض. ت : أمحد قمٌد اًمٙمريؿ.  6687، رىمؿ : 111:  7اَت٤مف اخلػمة اعمٝمرة   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م .13564. رىمؿ : 541:  38ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط (   (1)

 . 174:  4ػم اعمٕمجؿ اًمٙمٌ  (3)
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ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ طمٜمش سمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمت٤مسمٕم٦م أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم و

ذم اًمرطم٦ٌم إذ ضم٤مء رضمؾ قمٚمٞمف أصمر  ضم٤مًم٤ًمً  احل٤مرث، قمـ رسم٤مح سمـ احل٤مرث، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م قمكمٌ 

اًمًٗمر وم٘م٤مل: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م ُمقٓي، وم٘م٤مل: ُمـ هذا، وم٘م٤مًمقا: هذا أسمق أيقب 

 .(1)شـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓهَم»إٟمّم٤مري، وم٘م٤مل: إيّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

 ايمٛمص ايمٔم٣مذ: 

 يمٝمس َمُمؼمىم٣مً  ازمـ فمب٣مس: اظمقلم َمٔمٛمك طم٣مص زمٔمقمّ 

أف وسمػ وومٔمقا : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌّمس ذم طمدي٨م اًمرهط اًمتًٕم٦مُم٣م طمدي٨م أىمقل: 

اًمٕمنمة ُمٜمٝم٤م طمدي٨م  وؾم٤مق ،...هنمغم يمٝمس٦م ٕضمدٍ دم رصمؾ يمف زمّمع فمممة همّم٣مئؾ 

صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦م. وىم٤مل ىم٤مل احل٤ميمؿ: ومٞمام اًمٖمدير، وىمد ُمّر أّٟمف 

  .(1)اًمذهٌل: صحٞمح 

قمم اعمُمٕمٜمك ٟمّص يٛمٜمع أن يٙمقن ،  ههمّم٣مئؾ يمٝمس٦م ٕضمد نمغم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: وم

آؿمؽماك  ك، واسمـ قم٤ٌمس ٟمٗمسملم اعم١مُمٜملم  ُمِمؽميم٤مً اعمح٥م أو اًمٜم٤مس: ًمٙمقن اعمح٦ٌم أُمرًا 

   صم٧ٌم آظمتّم٤مص.أو

                                                 

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت : يمامل يقؾمػ احلقت .31673، رىمؿ : 366:  6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (1)

 . دار اعمٕمروم٦م .143:  3اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف   (1)
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 ٣مدي فمممايمٛمص احل

 زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أصبح٦م َمقٓي يمؽ ي٣مزمخ زمخ 

 إول: ايمػماء زمـ فم٣مزب ..ايمْمريؼ 

: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ هـ(141)ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

ىم٤مل: ومٜمزًمٜم٤م سمٖمدير  ;زيد، قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ اًمؼماء، ىم٤مل: يمٜم٤ّم ُمع رؾمقل ا؟هل ذم ؾمٗمر 

ا؟هل َت٧م ؿمجرة ومّمغم اًمٔمٝمر وم٠مظمذ  ظمؿ ، ىم٤مل: ومٜمقدي: اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، ويمًح ًمرؾمقل

أًمًتؿ »ىم٤مًمقا: سمغم. ىم٤مل: ش ، أيمستؿ سمٔمٙمٚمقن أين أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ»سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: 

ايمٙمٜمؿ »ىم٤مًمقا: سمغم. ىم٤مل: وم٠مظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: ش ، شمٕمٚمٛمقن أين أومم سمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف

: ومٚم٘مٞمف قمٛمر سمٕمد ىم٤ملش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

 . َم٠مَمـ وَم٠مَمٛم٥م هٛمٝمئ٣م يمؽ ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م، أصبح٦م وأَمسٝم٦م َمقلم ىمّؾ ذًمؽ وم٘م٤مل: 

ىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمـ أضمؾ قمكم سمـ زيد، وهق 

اسمـ ضمدقم٤من، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، همػم مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، ومٛمـ رضم٤مل 

 .(1)ُمًٚمؿ

: ىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ذم يمالم ًمف: قمكم سمـ زيد، أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده طمًـ ًمذاشمف

 . (1)ومٞمف وٕمػ، وطمديثف طمًـ

( ذم ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح : )رواه أمحد(: أي ذم 1614ىم٤مل اعمال اَلروي قمكم اًم٘م٤مري )

 . (3)ُمًٜمده، وأىمؾ ُمرشمٌتف أن يٙمقن طمًٜم٤ًم ومال اًمتٗم٤مت عمـ ىمدح ذم صمٌقت هذا احلدي٨م

 أىمقل: ويِمٝمد ًمف ..

                                                 

 .31118، رىمؿ : 436:  36ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 ، ُمٙمت٦ٌم اعم٘مدد، اًم٘م٤مهرة، ت : طم٤ًمم اًمديـ اًم٘مدد .7693، رىمؿ : 311:  4جمٛمع اًمزوائد   (1)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .6163، رىمؿ : 3944:  9ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )قمكم اًم٘م٤مري(   (3)
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 أزمق هريرةايمْمريؼ ايمث٣مين: 

ذم أسم٤مـمٞمٚمف: أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمتح سمـ قمكم سمـ قمٌٞمد ا؟هل،  (543)ىم٤مل اجلقزضم٤مين اًمٜم٤مصٌل 

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٓم٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلقهري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤مذ 

اًمِم٤مه قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُم٠مُمقن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٍم طمًٜمقن سمـ ُمقؾمك سمـ 

د، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرُمكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م أيقب اجلالزم، سمٌٖمدا

اًم٘مرر، قمـ اسمـ ؿمقذب، قمـ ُمٓمر اًمقراق، قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، قمـ أيب هريرة، قمـ 

َمـ ص٣مم يقم شمامن فمممة َمـ ذي احلج٥م ىمت٤م يمف صٝم٣مم ؽمتكم ؾمٜمرا، وهق »اًمٜمٌل، ىم٤مل: 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل: ، صمّؿ أظمذ اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞمد قمكم شيقم نمدير طمؿ

، شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»، وم٘م٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل: شأيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم»

زمخ زمخ يمؽ ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م، أصبح٦م َمقٓي وَمقلم ىمؾ وم٘م٤مل ًمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِضٝم٦ُم ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم  ىم٤مل: وم٠مٟمزل ا؟هل قمزوضمؾ: َمسٙمؿ، 

ضِمٝمؿٌ  شْمٍؿ هَم١مِنَّ اهللَّ نَمُٖمقٌر رَّ ِ ـِ اْضُْمرَّ دِم خَمَْٚمَِم٥ٍم نَمغْمَ َُمَتَج٣مٞمٍِػ إلِّ وُمـ »ىم٤مل:  (1)يَمُ٘مُؿ اإِلؽْماَلَم ِديٛم٣ًم هَمَٚم

ص٤مم يقم ؾمٌع وقمنميـ ُمـ رضم٥م، يمت٥م ًمف ؾمتلم ؿمٝمرًا هق أول يقم ٟمزل ضمؼميؾ قمغم 

 ش.حمٛمد سمرؾم٤مًمتف 

قزضم٤مين: هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ، مل يروه قمـ أيب هريرة إّٓ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م، ىم٤مل اجل

وٓ قمٜمف إّٓ ُمٓمر اًمقراق، ىم٤مل أسمق احلًلم اًم٘م٤مرىء: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ قمكم، ي٘مقل: مل 

أؾمٛمع حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، حيدث قمـ ؿمٝمر سمٌمء ىمط، وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ: ؾم٠مًم٧م اسمـ قمقن 

  اهـ..(1)قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م؟!.وم٘م٤مل: ُمٜمٙمر احلدي٨م

                                                 

 . 3ؾمقرة اعم٤مئدة :   (1)

 ت : اًمٗمريقائل . . دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض،514، رىمؿ : 366:  1إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم )اجلقزضم٤مين(   (1)
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( ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ  483أىمقل: وىمد أظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم )

ـم٤موان ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق احلًلم أمحد سمـ احلًلم اسمـ اًمًامك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد ضمٕمٗمر 

 . (1)سمف ُمثٚمف  اًمرُمكمسمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اخلٚمدي، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ىمتٞم٦ٌم 

ٛمٞمًٞم٦م: طمدصمٜم٤م اًم٘م٤ميض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ ( ذم إُم٤مزم اخل499وىم٤مل اجلرضم٤مين )

اعمحًـ سمـ قمكم اًمتٜمقظمل، إُمالء، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ أمحد سمـ قمثامن 

اًمقاقمظ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾم٤ممل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرىمل. ح ىم٤مل 

ا؟هل سمـ حمٛمد  اًمًٞمد: وطمدصمٜم٤مه اًم٘م٤ميض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد

سمـ قمٌٞمد اًمزضم٤مج اًمِم٤مهد اًمٜمٌٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٜمٍم طمٌِمقن سمـ أيقب احلالل، ىم٤مل: 

 .(1)سمف ُمثٚمف  )اًمرُمكم(طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمِم٤مُمل 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ُمٕم٤مذ اًمِم٤مه سمـ قمٌد  هـ(576)يمام ىمد أظمرضمف أسمق ـم٤مهر اًمًٚمٗمل 

اًمرمحـ اَلروي، هب٤م، صمٜم٤م أسمق ٟمٍم طمٌِمقن سمـ ُمقؾمك سمـ أيقب اخلالل، سمٌٖمداد، ٟم٤م قمكم سمـ 

 .(3)سمف ىمري٥م ُمٜمف  اًمرُمكم ؾمٕمٞمد

أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ سمنمان، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م وأظمرج اخلٓمٞم٥م ىم٤مل: 

قن سمـ ُمقؾمك سمـ أيقب اخلالل، ىم٤مل: قمكم سمـ قمٛمر احل٤مومظ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٍم طمٌِم

 سمف ُمثٚمف.  اًمرُمكم طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد

اؿمتٝمر هذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م طمٌِمقن، ويم٤من ي٘م٤مل: إٟمف شمٗمرد سمف،  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م:

وىمد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف أمحد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ اًمٜمػمي ومرواه قمـ قمكم سمـ ؾمٕمٞمد، أظمؼمٟمٞمف إزهري، 

ل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اسمـ أظمل ُمٞمٛم

اًمٕم٤ٌمس سمـ ؾم٤ممل سمـ ُمٝمران اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٜمػمي إُمالء، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد 

                                                 

 . دار أصم٤مر صٜمٕم٤مء، ت : شمريمل اًمقادقمل .14. رىمؿ : 46ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم :   (1)

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت: حمٛمد اؾمامقمٞمؾ.716، رىمؿ : 191:  1( 616إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م )مجع اًمٕمٌِمٛمل   (1)

 . قمغم شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م، واًمٙمت٤مب خمٓمقط .36طمٙم٤مي٤مت اًمًٚمٗمل :   (3)
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ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ اسمـ ؿمقذب، قمـ ُمٓمر، قمـ ؿمٝمر سمـ  ،)اًمرُمكم( اًمِم٤مُمل

 .(1)طمقؿم٥م، قمـ أيب هريرة، ىم٤مل: وذيمر ُمثؾ ُم٤م شم٘مدم أو ٟمحقه 

إمم  وُمـ ومقىمف ،وهذا طمدي٨م ٓ جيقز آطمتج٤مج سمف(: 597ىم٤مل اسمـ اجلقزي )

  . (1)أيب هريرة وٕمٗم٤مء

 طمٌِمقن ومٛمـ ومقىمف.أي ىمٚم٧م: 

  

                                                 

 . 4345، رىمؿ : 111:  9شم٤مريخ سمٖمداد ) ت : سمِم٤مر(   (1)

 . اًمٕمٚمقم إصمري٦م، سم٤م يمًت٤من، إرؿم٤مد إصمري.356، رىمؿ : 113:  1اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م )اسمـ اجلقزي(   (1)



 112   ..............................................................  ايمٖمِمؾ ايمت٣مؽمع : إَم٣مَم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم 

 إؽمٛم٣مد ضمدي٧م أيب هريرة 

أىمقل: إّٟمام أيمثرٟم٤م ُمـ هد اًمٓمرق إمم اًمرُمكم، طمتك ٓ ي٠ميت ُمتٜمٓمع ُمتٜم٤ميمد، يٓمٕمـ 

يمالم، وإٟماّم وىمع اًمٙمالم ومٞمٛمـ سمٕمده: أقمٜمل  ذم اإلؾمٜم٤مد إًمٞمف، وم٤مًمٓمريؼ إًمٞمف ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف وٓ

، ومه٤م صم٘مت٤من أظمرج َلام اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأصح٤مب ذم ُمٓمر اًمقراق وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م

 .اًمًٜمـ، ُم٣م طم٤مَلام ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت 

. وىم٤مل (1)وأُّم٤م اًمرُمكم قمكم سمـ ؾمٕمٞمد: وم٘مد ىم٤مل اًمذهٌل: يتث٧ٌم ذم أُمره يم٠مّٟمف صدوق

. وذم شمرمج٦م اسمـ أيب محٚم٦م ٟمّص اسمـ هـ. ا(1)اسمـ طمجر ُمٕمّٚم٘م٤ًم: وهق اسمـ أيب محٚم٦م اًمذي شم٘مدم 

 طمجر ىم٤مئاًل: 

َم٣م قمكم سمـ أيب مَحَٚم٦م، َأسُمق ٟمٍم، وهق قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرُمكم، ؿمٞمخ وٛمرة سمـ رسمٞمٕم٦م. 

ف أطمد ، ومل خيرج ًمص٣ميمح إَمر، وٓ رأي٧م أطمدًا إمم أن شمٙمٚمؿ ومٞمف، وهق فمٙمٚم٦م زمف زمٟمؽم٣مً 

، اٟمتٝمك، وإذا يم٤من صم٘م٦م ومل يتٙمٚمؿ ومٞمف أطمد ومٙمٞمػ َمع شمٗمتفُمـ أصح٤مب اًمٙمت٥م اًمًت٦م 

 .اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر  سمحروومف .(3)شمذيمره )خي٤مـم٥م اًمذهٌل( ذم اًمْمٕمٗم٤مء 

اًمزسمدة: اشّمْمح ُمـ جمٛمقع ُم٤م شم٘مّدم أّن احلدي٨م صحٞمح ىمٓمٕم٤ًم: ومٚمف ـمري٘م٤من قمـ 

ّص أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٝمؿ ٟم -صمؿّ ُمـ –احلدي٨م و صح٤مسمٞملم، يمؾ ُمٜمٝمام طمًـ ًمذاشمف.

: إذ ٓ ُمٕمٜمك اإلُمرة واإلُم٤مُم٦ماًمًٞم٤مدة  ،ذم طمدي٨م اًمٖمديراًمذي  شاظمقلم»ُمـ ًمٗمظ :

يمام ٓ ُمٕمٜمك ًمٌخٌخ٦م  .: ًمٚمٖمقّي٦م وَتّمٞمؾ احل٤مصؾ، واًمٜمٌل ُمٜمزه قمٜمٝمامًمٚمٛمح٥م واًمٜم٤مس

 قمٛمر  ًمق يم٤من ُمٕمٜمك اعمقمم، اعمح٦ٌّم اًمث٤مسمت٦م ًمٙمؾ اعم١مُمٜملم .

                                                 

 . 4176، رىمؿ : 448:  1اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء   (1)

 . 5385، رىمؿ : 544:  5ًم٤ًمن اعمٞمزان )اسمق همدة(   (1)

 . 4176، رىمؿ : 448:  ٤1مء اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم  (3)
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 ث٣مين فمممايمٛمص ايم

 شأٞم٣م وفمقّم ضمج٥م اهلل فمعم فمب٣مده»

 )إصمري، صم٘م٦م صدوق إُم٤مم( اعمٚمؽىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ قمٌد 

)حمٛمد سمـ أٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ اعم٘مرئ  )أمحد سمـ حمٛمقد اًمث٘مٗمل، إُم٤مم صم٘م٦م سم٢مـمالق(أٟم٤م أسمق ـم٤مهر سمـ حمٛمقد

ٟم٤م أمحد سمـ   )صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ ٟم٤مىمد(أٟم٤م أمحد سمـ قمٛمرو سمـ ضم٤مسمر اًمرُمكمإسمراهٞمؿ، إُم٤مم صم٘م٦م ُم٠مُمقن( 

قمـ قمٓم٤مء سمـ  صم٘م٦م سم٢ممج٤مع رُمل سم٤مًمتِمٞمع، خ م()ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك  (، صم٘م٦م)ُمّمّحػ ظمثٞمؿظمٞمثؿ 

 .(1)ش أٞم٣م وفمقّم ضمج٥م اهلل فمعم فمب٣مده» قمـ أٟمس ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل:  )صم٘م٦م رُمل سم٤مًم٘مدر، خ م(ُمٞمٛمقن

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أمحد سمـ ظمٞمثؿ، وهق: أمحد سمـ راؿمد سمـ إؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

 ثؿ: وىمد وصّمؼ ُمـ دون ـمٕمـ، ومٝم٤مك ُمقضمز طم٤مًمف:ٞمظمثٞمؿ: وًمٞمس ظم

( ذم اجلرح: أمحد سمـ رؿمد سمـ ظمثٞمؿ اَلالزم، روى قمـ 317أيب طم٤مشمؿ )ىم٤مل اسمـ 

قمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ ظمثٞمؿ، روى قمٜمف أيب، وؾمٛمع ُمٜمف أّي٤مم قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك أطم٤مدي٨م 

 . ومل يٓمٕمـ ومٞمف.(1)أرسمٕم٦م

٤ٌّمن) ( ىم٤مل: أمحد سمـ راؿمد سمـ ظمثٞمؿ اَلالزم ُمـ أهؾ 354يمام ىمد وصّم٘مف اسمـ طم

. (3)ـ ظمثٞمؿ يم٤من قمٚمٞمؽ اًمرازي يمثػم اًمرواي٦م قمٜمفاًمٙمقوم٦م يروي قمـ ويمٞمع وقمٛمف ؾمٕمٞمد سم

أوػ إمم هذا رواي٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت قمٜمف، سمٕمْمٝمؿ أئٛم٦م ومحقل: ُمٜمٝمؿ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف، 

 اإلُم٤مم اًمٜم٤مىمد أمحد اًمرُمكم.

ًمٙمـ أدرضمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان: ًمروايتف قمـ قمّٛمف ؾمٕمٞمد طمديث٤ًم قمـ أّم اًمٗمْمؾ، قمـ 

 . أو يمام ىم٤مل.(4)اظمتٚم٘مف سمجٝمؾ اًمٜمٌل ذم سمٜمل اًمٕم٤ٌمس: وىم٤مل: هذا ريمٞمؽ،

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر .369:  41شم٤مريخ دُمِمؼ )ت: قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (1)

 ٟمٞم٦م ، اَلٜمد .. اعمٕم٤مرف اًمٕمثام53، رىمؿ: 51: 1اجلرح واًمتٕمديؾ  (1)

٤ٌّمن)قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(  (3)  . اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد .11153، رىمؿ: 46: 8صم٘م٤مت اسمـ طم

 .دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.375، رىمؿ: 97: 1ُمٞمزان آقمتدال )قمكم اًمٌج٤موي( (4)
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أّن اظمٜمدي َمـ زمٛمل أىمقل: وومٞمف ٟمٔمر: وم٠مصؾ احلدي٨م صحٞمح، أُّم٤م اًمزي٤مدة اًم٤ٌمـمٚم٦م: 

 . ايمٔمب٣مس، يِمقّم زم٣مظمسٝمح زمـ َمريؿ

ومٖمػم ُمقضمقدة ذم سمٕمض اًمٓمرق قمـ اَلالزم : ومٚمٕمّؾ اخلٓم٠م )أو اجلٝمؾ( ُمـ همػمه. 

 ذم إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م وأقمّٚمف سمٖمػمه، ومٚمٞمٜمٔمر.احلدي٨م يِمٝمد ًمف أّن اسمـ اجلقزي أورد 

واًمزسمدة: وم٤مإلؾمٜم٤مد ذم إىمّؾ ىمقّي طمًـ. إذ ىمد وصّمؼ اَلالزم، ومل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد 

: إذ ٓ ُمٕمٜمك اًمٕمّمٛم٦م واإلُم٤مُم٦مذم فم٤مهر سيح ، ذم اًمًٞم٤مدة وهق ٟمّص ومّمٞمح .اًم٘مدُم٤مء

..: يٕمْمده ُم٤م ُمر قمـ إّٓ هذا  قمغم اًمٕم٤ٌمد؟هلطمّج٦م  ٕن يٙمقن اًمٜمٌل واعمقمم قمكم 

 يِمٝمد ًمف .. شٓ ي٠مدي إٓ أٞم٣م أو فمقمّ »اًمٜمٌل : 
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 فممميم٧م ث٣مايمٛمّص ايم

 شضمّؼ فمقّم فمعم اظمسٙمٚمكم ضمؼ ايمقايمد فمعم ويمده » 

)إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد صم٘م٦م ( أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

وأسمق اًمؼميم٤مت حيٞمك سمـ  )صدوق(وأسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ اًمِم٤مًمٜمجل 

اسمٜم٤م أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ  ،قمثامن وأسمق قمٛمرو ،وأسمق سمٙمر حمٛمد ،احلًـ سمـ احلًلم اعمدائٜمل

 : )مخًتٝمؿ(ىم٤مًمقا  ،دطمروج

)اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اعمًٜمد، ٟم٤م قمٞمًك سمـ قمكم )صم٘م٦م صحٞمح اًمًامع(اًمٜم٘مقرأٟم٤م أسمق احلًلم سمـ 

وأٟم٤م )صم٘م٦م ُم٠مُمقن( ىم٤مل ىمرئ قمغم أيب احلًـ حمٛمد سمـ ٟمقح اجلٜمدي٤ًمسمقري  صحٞمح اًمًامع(

ٟم٤م أمحد سمـ اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر اًمٕمٜمؼمي  )صم٘م٦م(أؾمٛمع ىمٞمؾ ًمف: طمدصمٙمؿ أمحد سمـ حيٞمك اًمّمقذم 

)ُمّمحػ اسمـ قمـ أيب راومع  صم٘م٦م صدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع()ٟم٤م ضمٕمٗمر إمحر  )صدوق ُمقصمؼ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(

،  قمـ أسمٞمف )صدوق وصمؼ خ(، ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٌد اًمرمحـ (1) (صم٘م٦م خ ماًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م سمـ راومع، ، راومع

 قمـ قمامر سمـ ي٤مه وقمـ أيب أيقب ىم٤مٓ:  ) قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى اًمّمح٤ميب(

 .(1)شفمعم ويمدهضمّؼ فمقّم فمعم اظمسٙمٚمكم ضمّؼ ايمقايمد :»ىم٤مل رؾمقل ا؟هل 

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واسمـ راومع: ًمذاشمف أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، سمؾ ٓ أىمؾ ُمـ احلًـ

، اًمٙم٤مهكم، صم٘م٦م زمـ راهمعسم٘مريٜم٦م اًمٓمٌ٘م٦م واًمراوي واعمروي قمٜمف، هق: اًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م 

 اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من. 

 قمغم وًمدهقاًمد اًمقٓي٦م ، يمواحلدي٨م فم٤مهر أّن ًمٕمكّم وٓي٦م )=ؾمٞم٤مدة( قمغم إُّم٦م

٦ٌّم جمّردة  .. ًمــ وٓ سم٠مس أن ٟمٕمرض .اًمتل هل ؾمٞم٤مدة ُمـ ضمٜمًٝم٤م، ٓ حم

  

                                                 

، وهق  قمٌٞمد سمـ أؾمٚمؿ، صم٘م٦م  ازمـ أيب راهمع( : 177، رىمؿ: 115وىمع )ذم ُمِمٞمخ٦م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي :  (1)

 .اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من 

 . دار اًمٗمٙمر .368: 41شم٤مريخ دُمِمؼ)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  (1)
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 ضمدي٧م: أزمق زم٘مر ؽمٝمد ىمٜمقل ايمٔمرب

رواه أمحد قمـ ظمٚمػ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤مًمد قمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًمٜمٌل 

 . (1)ُمثٚمف

أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى ظمٚمػ إؿمجٕمل: وهق صم٘م٦م، ًمٙمـ 

: ىم٤مل اإلُم٤مم قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٕمٌز: صدوق طمّرف واطمتٙمطأمجع أهؾ اًمٜم٘مد قمغم أّٟمف: 

فصم٘م٦م ،   هـ. .ا(1)وأمحد ، وم٤موٓمرب قمٚمٞمف طمديثف. وىمد يمّذسمف ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦ميم٘مٛمّف طَمرَّ

 يمذب. إُّم٤م َتريػ وإُّم٤م  شأزمق زم٘مر ؽمٝمد ىمٜمقل...»: ىمٚم٧م: ومزي٤مدة

                                                 

 . 599، رىمؿ: 394: 1)ت: ويص قم٤ٌمس( ومْم٤مئؾ أمحد  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.1767رىمؿ:  . 184: 8َتذي٥م اًمٙمامل ًمإلُم٤مم اعمزي )ت: سمِم٤مر قمقاد(  (1)
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 رازمع فمممايمٛمص ايم

 شل ووارشملفمقّم وصٝمّ » 

 ايمْمريؼ إّول: زمريدة زمـ احلِمٝم٤م فمـ ايمٛمبل.

، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ )اًم٤ًمُمري صم٘م٦م( ومحدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٜمػم: هـ(365)ىم٤مل اسمـ قمدي

 ، طمدصمٜم٤م)اًمرازي، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت(، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد)اًمرُمكم صم٘م٦م(ؾمٝمؾ

)إُم٤مم اعمٖم٤مزي، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ ، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق)سمـ اًمٗمْمؾ إٟمّم٤مري، صم٘م٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء( ؾمٚمٛم٦م

)قمٛمر ، قمـ أيب رسمٞمٕم٦م اإلي٤مدياظمتٚمط عم٤م وزم اًم٘مْم٤مء،خ م()صم٘م٦م صم٘م٦م، ىمٞمؾ:  قمـ ذيؽ سمـ قمٌد ا؟هل م(،

 ،؟هل سمـ سمريدة، صم٘م٦م خ م()قمٌد اقمـ اسمـ سمريدة ، سمـ رسمٞمٕم٦م ، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ُمٜمٙمر احلدي٨م(

 فمٙمٝم٣مً  ووارث، وإنّ  وّص  ٞمبلّ  يم٘مّؾ »رؾمقل ا؟هل ىم٤مل:  أنّ  )سمريدة سمـ احلّمٞم٥م اًمّمح٤ميب(قمـ أسمٞمف 

 .(1)شل ووارشملوصٝمّ 

ٟم٤م قمكم سمـ  ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمدوأظمرضمف اًمٌٖمقي ذم ُمٕمجٛمف ىم٤مل: 

اًم٠ٌمس أمحد، يمذسمف )اًمٙم٤مسمكم ىم٤ميض اًمري، وصم٘مف ضمرير واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ُمٕملم، وٟمٗمك قمٜمف جم٤مهد

 .(1)سمف ُمثٚمفٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق  ،اجلامل(

 .: يِمٝمد ًمف.ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ، سمؾ ٓ أىمؾ ُمـ احلًـ

  

                                                 

 . اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.  11: 5اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل)ت: قم٤مدل اعمقضمقد( (1)

 ي٧م..  ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، اًمٙمق1816، رىمؿ: 363: 4ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م)ت: حمٛمد اجلٜمٙمل( (1)
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 فمـ ايمٛمبلأٞمس فمـ ؽمٙمامن ايمْمريؼ ايمث٣مين: 

 فمـ ؽمٙمامن اإلؽمٛم٣مد إّول: َمْمر فمـ أٞمس

 هـ(368اًمٕمراق )أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان، صم٘م٦م طم٤مومظ، ُمًٜمد أظمرج اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل

ىمثٜم٤م حمٛمد سمـ أيب  )اًمدوري، صم٘م٦م إُم٤مم ُمت٘مـ(طمدصمٜم٤م هٞمثؿ سمـ ظمٚمػذم زوائد ومْم٤مئؾ أمحد ىم٤مل: 

)ُمـ ُمِم٤مهػم اًم٘مّراء، شمرضمؿ ًمف أسمق طم٤مشمؿ وىم٤مل: يمتٌٜم٤م ُمـ طمديثف، واخلٓمٞم٥م دون ـمٕمـ، روى قمٛمر اًمدوري

)إمحر ، صم٘م٦م  سمـ زي٤مدىمثٜم٤م ضمٕمٗمر ، )إؾمقد سمـ قم٤مُمر اًمِم٤مُمل، صم٘م٦م خ م(ىمثٜم٤م ؿم٤مذان  ،قمٜمف اًمث٘م٤مت(

، قمـ أٟمس، يٕمٜمل: اسمـ ُم٤مًمؽ، )سمـ ـمٝمامن اًمقراق، صم٘م٦م صدوق خ م(، قمـ ُمٓمرصدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع(

 !،ـ وصٞمؽ؟ـ وصٞمف، وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن: ي٤م رؾمقل ا؟هل، ُمَ ىم٤مل: ىمٚمٜم٤م ًمًٚمامن: ؾمؾ اًمٜمٌل ُمَ 

وصٝمل  هم١منّ »ىم٤مل: يقؿمع سمـ ٟمقن، ىم٤مل:  ؟!شي٣م ؽمٙمامن، َمـ ىم٣من وص َمقؽمك»ىم٤مل: 

 .(1) شيٗميض ديٛمل، ويٛمجز َمقفمقدي: فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ،لووارشم

صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد ضمّٞمد طمًـ، ٓ يٌٕمد أن يٙمقن صحٞمح٤ًم: طمدي٨م  :ىمٚم٧م

رضم٤مًمف ُمقصّم٘مقن ؾمقى اًمدوري، شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م دون ـمٕمـ، وىمٌٚمف أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح 

صم٘مت٤من،  . وُم٘متْم٤مه أّٟمف صدوق يٙمت٥م طمديثف. يمام ىمد روى قمٜمفىمتبٛم٣م فمٛمفواًمتٕمديؾ ىم٤مل: 

، سمؾ هق ومٞمام ذيمر اًمًٞمقـمل ذم ـمٌ٘م٤مشمف ُمـ ُمِم٤مهػم رسمام أيمثر، ومل يٓمٕمـ ومٞمف ُمـ أطمد

 : ومحًٜم٧م سمف اعمت٤مسمٕم٦م. يِمٝمد ًمف..اًم٘مراء

  اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: ايمٛمٚمغمي فمـ أٞمس فمـ ؽمٙمامن

)صم٘م٦م ُمـ أهؾ سمٞم٧م أظمؼمٟم٤م اسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ احلًلم احلٜم٤مئلأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

، ؾمٞمؼ )حمٛمد، صدوقوأسمق احلًلم )أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمتٛمٞمٛمل، صم٘م٦م(أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمكم، احلدي٨م واًمٕمداًم٦م(

، أٟم٠ٌمٟم٤م اسمق قمٌد )اعمٞم٤مٟمجل، صم٘م٦م(اسمٜم٤م أيب ٟمٍم، ىم٤مٓ: أٟم٠ٌمٟم٤م اسمق سمٙمر اسمـ يقؾمػ سمـ ىم٤مؾمؿ (ُمت٤مسمٕم٦م

                                                 

٤ٌّمس(   (1)  . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.1651، رىمؿ: 615: 1ومْم٤مئؾ أمحد)ت:ويص قم
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)اًمٜمقومكم محد سمـ قمثامنأ، أٟم٠ٌمٟم٤م (1)ا؟هل احلًلم اسمـ حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م اًمٌجكم اًمٙمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م

 )اًمزسمٞمدي، صم٘م٦م صدوق(، أٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ)اًمٙمقذم صم٘م٦م، صدوق(سمـ صم٤مسم٧م ، أٟم٠ٌمٟم٤م قمكمّ م(صم٘م٦م، 

٤ٌّمن، وىم٤مل ، قمـ يمثػم)سمـ قمكم اًمٕمٜمزي، صم٘م٦م ُم٤م سمف سم٠مس، ًملم دون سمٞم٤من(وُمٜمدل )سمـ ىم٤مروٟمد، وصم٘مف اسمـ طم

٤مد سمـ قمٌد )ُمّمحػ اًمِم٘مػم، زي أيب اًمًٗمػم اًمٜمٛمػمي قمـ ((1)اًمٕمجكم ٓ سم٠مس سمف، وىمد وّٕمػ، وصمّٛم٦م ٟمٔمر

قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  ا؟هل، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف ، وىمد ًملّم(

 .(3) سمـ أيب ـم٤مًم٥م ص٤مطم٥م ّهي قمكمّ 

اًمٜمقا ٟمٔمر ـمقيؾ، ٓ يًٕمف يمثػم أىمقل: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده، ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت. وذم 

 وٕمػ احل٤مل، ومٚمٞمٜمٔمر، قمغم أّٟمف ىمد شمقسمع سم٤مًمٕمتٙمل..

 ايمٔمت٘مل يم٘مثغم ايمٛمقاَمت٣مزمٔم٥م 

٤ٌّمن ىم٤مل:  ٤ٌّمن طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمقد سمـ ؾمٚمٞمامنأظمرج اسمـ طم )اًمًٕمدي ؿمٞمخ اسمـ طم

)مل أىمػ قمغم طم٤مًمف، ًمٙمٜمّف ُمٕمروف سمؾ ُمٕمتٛمد ذم يمت٥م  سمـ قمٛمران ءطمدصمٜم٤م اًمٕمال صحح ًمف ذم صحٞمحف(

قمـ ؾمٚمامن  ،)اًمّمح٤ميب( قمـ أٟمس ،قمـ ظم٤مًمد سمـ قمٌٞمد اًمٕمتٙمل أيب قم٤مصؿ ،اًمرضم٤مل همػم ُمٓمٕمقن(

 .فمقم وصٝمل وَمقضع رسي وطمغم َمـ أسمرك زمٔمدي: ُمرومققم٤مً 

٤ٌّمن:   .اهـ. (4) قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمج٥م إّٓ  )=ظم٤مًمد اًمٕمتٙمل(ٓ َتؾ يمت٤مسم٦م طمديثف ىم٤مل اسمـ طم

                                                 

 احلسكم زمـ حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م ( :654، رىمؿ: 333ىم٤مل اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل )ذم رضم٤مل ُمًتدرك احل٤ميمؿ   (1)

احلسكم زمـ ( وم٘م٤مل: اًمًٜمجل، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اًمٙمٌػم: أسمق قمكم 413: 14شمرمجف اًمذهٌل رمحف ا؟هل )ذم اًمًػم ايمبجقم

 .اهـ. واًمٕمٝمدة قمٚمٞمف.حمٚمد زمـ َمِمٔم٤م زمـ رزيؼ اظمروزي ايمسٛمجل

، رىمؿ: 415: 8. وَتذي٥م اسمـ طمجر 4935، رىمؿ: 163: 14اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم َتذي٥م اًمٙمامل َت٘مٞمؼ سمِم٤مر قمقاد  (1)

758. 

اًمٜمقا، ن أطمدمه٤م يمثػم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمقا، وأظمر يمثػم أسمق إؾمامقمٞمؾ ٤مواًمٜمٔمر هق: إطمتامل أّن يٙمقن هٜم٤مك راوي

 ومٚمٞمٜمٔمر!!.   

 . 815، رىمؿ : 36:  38شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (3)

 دار اًمققمل، طمٚم٥م. .195، رىمؿ: 179: 1اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن )ت: حمٛمقد إسمراهٞمؿ( (4)
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أّن إمم ىمٚم٧م: هذا إومراط: وم٤مًمرضمؾ قمٜمد ىمدُم٤مئٝمؿ قمٔمٞمؿ اًمِم٠من ضمٚمٞمؾ. ُمع اإلًمٗم٤مت 

٤ٌّمن مل يٓمٕمـ ذم اإلؾمٜم٤مد  قمداًم٦م أظمريـ: ؾمٞمام قمغم ، وُم٘متْم٤مه ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمتٙملإّٓ  اسمـ طم

 ُمٌٜم٤مه اعمٕمروف.

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري فمـ ؽمٙمامن

، صمٜم٤م  )ُمٓملم، إُم٤مم صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُملأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

)ُمردد سملم  ، صمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغمؿمٞمخ( :)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ اًمثٕمٚمٌل

، قمـ (٤من ذًمؽ ذم آظمر ُم٤ًمًمؽ اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مُم٣م سمٞموأيب اعمحٞم٤مة واجلٛمٞمع صم٘م٦م أو ُمقصمؼ،  إؾمٚمٛمل واعمح٤مريب

، )اًمتٛمٞمٛمل، ضمٚمٞمؾ ص٤مًمح، قمّٔمٛمف اًمٕمٚمامء، ُوّٕمػ ذم احلدي٨م سم٥ًٌم هذه اًمرواي٦م وم٘مط(  ٟم٤مصح سمـ قمٌد ا؟هل

ىمٚم٧م: ي٤م ، قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ ؾمٚمامن ىم٤مل:  )صم٘م٦م خ م(اًمذهكم قمـ ؾمامك سمـ طمرب

ل، ومٚمام يم٤من سمٕمد رآين، وم٘م٤مل: ومًٙم٧م قمٜمّ  !.ويص، ومٛمـ وصٞمؽ؟ رؾمقل ا؟هل، ًمٙمؾ ٟمٌّل 

ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ يقؿمع ش َمقؽمك سمٔمٙمؿ َمـ وّص »وم٠مهقم٧م إًمٞمف، ىمٚم٧م: ًمٌٞمؽ، ىم٤مل: ش ي٣م ؽمٙمامن»

ي، وطمغم وَمقضع رّس  لوصٝم هم١منّ »ف يم٤من أقمٚمٛمٝمؿ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ٕٟمّ  ؟!.شمل»ىم٤مل:  .سمـ ٟمقن

  .ش، ويٗميض ديٛمل فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤مَمـ أسمرك زمٔمدي، ويٛمجز فمديت

ف أوص٤مه ذم أهٚمف ٓ : يٕمٜمل أٟمّ ل: ىمقًمف: وصٞمّ )=اإلُم٤مم اًمٓمؼماين( ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ

رواه ىم٤مل اَلٞمثٛمل:  .(1)سم٤مخلالوم٦م، وىمقًمف: ظمػم ُمـ أشمرك سمٕمدي: يٕمٜمل ُمـ أهؾ سمٞمتف

 .(1)وذم إؾمٜم٤مده ٟم٤مصح سمـ قمٌد ا؟هل وهق ُمؽموك ...،اًمٓمؼماين

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة .6663، رىمؿ: 111: 6ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم)محدي اًمًٚمٗمل(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.14668، رىمؿ: 113: 9جمٛمع اًمزوائد  (1)

 ضم٣مل ٞم٣مصح زمـ فمبد اهلل

ٞمٔمَؿ . وىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح: ي٘مت٤م ضمديثفىم٤مل اسمـ قمدي: ٟم٤مصح ذم مجٚم٦م ُمتِمٞمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وهق ممّـ 

يروي  ؾمٝمخ٣م ص٣محل٣مً ، ويم٤من يّمع فمعم ايمثٗم٣مت. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: اؽمٚمع َمـ ٞم٣مصحأيب ٟمٕمٞمؿ:  ٦م، وذم روايايمرصمؾ

ومٙم٤من ي٠ميت  نمٙم٤م فمٙمٝمف ايمِمالحِمٌف طمدي٨م إصم٤ٌمت، ويٜمٗمرد سم٤معمٜم٤ميمػم قمـ صم٘م٤مت ُمِم٤مهػم، يقمـ اًمث٘م٤مت ُم٤م ًمٞمس 

. وم٤مٟمٔمر اخلٚمط ذم يمالم اسمـ طم٤ٌمن ومٝمق ي٘مقل: هـسم٤مًمٌمء قمغم اًمتقهؿ ومٚمام ومحش ذًمؽ ُمٜمف اؾمتحؼ شمرك طمديثف. ا

 يْمع قمغم اًمث٘م٤مت، ويم٤من ؿمٞمخ٤ًم ص٤محل٤ًم. واًمٕم٘مؾ ٟمٕمٛم٦م !!.

 سمـ ص٤مًمح ٕيب ٟمٕمٞمؿ: اؾمٛمع ُمٜمف ، يدل قمغم صم٘متف ذم احلدي٨م. وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ؿم٤مهلم: ىمقل احلًـ
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 .اهـ.... ؾمٝمخ٣م ص٣محل٣مً ، ويم٤من يّمع فمعم ايمثٗم٣مت ذم ٟم٤مصح:ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن 

٤ٌّمن: إذ ٓ ٟمدري يمٞمػ يٙمقن اًمقو٤مع ص٤محل٤ًم،  ىمٚم٧م: واًمتٜم٤مذم ضمكّم ذم يمالم اسمـ طم

. واإلُم٤مم شَمـ ىمذب فمقّم َمتٔمّٚمدًا أىمّبف اهلل دم ايمٛم٣مر»وهق يٙمذب قمغم رؾمقل ا؟هل اًم٘م٤مئؾ: 

حيٞمك سمـ ومٞمف ىمريٜم٦م أّن ًمٕمّؾ اًم٤ٌمىملم، واَلٞمثٛمل مل يٕمّؾ احلدي٨م إّٓ سمٜم٤مصح: وُم٘متْم٤مه قمداًم٦م 

 ػ. يِمٝمد ًمف..يٕمغم هق اعمح٤مريب اًمث٘م٦م وًمٞمس إؾمٚمٛمل اعمْمٕمّ 

 اإلؽمٛم٣مد ايمرازمع: ومٝمس زمـ َمٝمٛم٣مء فمـ ؽمٙمامن

، طمدصمٜم٤م قمٌد )اًم٘مٓمٞمٕمل، صم٘م٦م( طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد: -ذم شمرمج٦م ىمٞمس-ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم 

)اًمؼميدي، صم٘م٦م صدوق، رُمل  سمـ ه٤مؿمؿ طمدصمٜم٤م قمكمّ  )اًمْمٌل صم٘م٦م صدوق(اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب

ىمٞمؾ: هق ىم٤مل اسمـ طمجر ) ضمرير سمـ ذاطمٞمؾ ، قمـ)سمـ أيب ظم٤مًمد اًمٌجكم صم٘م٦م خ م(، قمـ إؾمامقمٞمؾسم٤مًمتِمٞمع(

، قمـ )اًمٙمقذم، ٓ يت٤مسمع قمغم طمديثف ، دء اعمذه٥م( ، قمـ ىمٞمس سمـ ُمٞمٜم٤مء((1)طمريز سمـ ذاطمٞمؾ، ًمف صح٦ٌم

 ؾمٚمامن ىم٤مل: 

يمقذم ٓ يت٤مسمع . ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم: شفمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف وصٝملّ »ىم٤مل اًمٜمٌل: 

 .(1) قمغم طمديثف، ويم٤من ًمف ُمذه٥م ؾمقء

 فمقم»طمدي٨م:  قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد:  -ذم شمرمج٦م ىمٞمس سمـ ُمٞمٜم٤مء-ىم٤مل اًمذهٌل 

رواه قمٌد اًمٕمزيز سمـ اخلٓم٤مب، قمـ قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ إؾمامقمٞمؾ،  وهذا يمذب. ش.لوصٝم

، قمـ ىمٞمس، قمـ ؾمٚمامن، ىم٤مل اًمٜمٌل: )ًمٕمؾ صمٛم٦م شمالقم٥م ومٚمٞمٜمٔمر( ضمرير، قمـ ذاطمٞمؾقمـ 

 .(3)شزمـ أيب ؿم٣ميم٤م فمقم لوصٝم»

                                                                                                                                  

 واًمزسمدة: ومٗمل أىمّؾ اًم٘مقل: ٓ سم٠مس سمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩ّم سمف.

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .1515، رىمؿ: 469: 3وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم)قمٌد اًمٕمٓمل ىمٚمٕمجل(  (1)

( ، وىمد 1143واسمـ إصمػم )ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، رىمؿ: ( 431ضمزم سمذًمؽ حلريز ، اسمـ ُمٜمدة )ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م:  (1)

 ( ، ُمٖم٤ميرا سمٞمٜمٝمام ، وىم٤مل ذم إول: ؿمٞمخ جمٝمقل1189، و: 1676شمرضمؿ  أسمق طم٤مشمؿ ًمٙمؾ ُمـ ضمرير وطمريز )رىمؿ: 

. 

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. 6911، رىمؿ: 398: 3ُمٞمزان آقمتدال)ت: قمكم اًمٌج٤موي( (3)
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قمالَلؿ احلدي٨م سم٘مٞمس، ضمزم ُمٜمٝمؿ سمثٌقت اإلؾمٜم٤مد إًمٞمف، وىمٞمس مل يٓمٕمـ إأىمقل: 

وأي٤م ومٞمف ُمـ أطمد ؾمقى اًمٕم٘مٞمكم ذم ىمقًمف: ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف. وىمد ُم٣م أّٟمف ًمٞمس سمجرح ُمٗمًد. 

 شمقسمع ىمٞمس..يم٤من ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا ، وًم٘مد 

 : أزمق ايمْمٖمٝمؾ وايمٗم٣مؽمؿ ىمالمه٣م فمـ أٞمس.٣مَمساإلؽمٛم٣مد اخل

سمـ ضمٜمدب، قمـ أٟمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: قمـ اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ٟمٕمٞمؿ ؾمٞم٠ميت ُم٤م أظمرضمف 

ي٣م أٞمس أول َمـ يدطمؾ » صمّؿ ىم٤مم ومّمغم ريمٕمتلم، صمؿ ىم٤مل: ش ي٣م أٞمس اؽم٘م٤م رم وضقءاً »

وطم٣مسمؿ  ،٣مئد ايمٕمر اظمحجٙمكمأَمغم اظم٠مَمٛمكم، وؽمٝمد اظمسٙمٚمكم، وومفمٙمٝمؽ َمـ هذا ايمب٣مب، 

 . (1)إذ ضم٤مء قمكّم... شايمقصٝمكم

 .(1) ورواه ضم٤مسمر اجلٕمٗمل قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قمـ أٟمس سمٜمحقهىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: 

طمًـ صحٞمح،  -ذم ىمقًمف: رواه ضم٤مسمر... سمٜم٤مء قمغم ضمزُمف-إؾمٜم٤مد أيب ٟمٕمٞمؿ اًمث٤مينىمٚمٜم٤م: 

ومال قمؼمة سمجرح ُمـ وىمد ُم٣م سمٞم٤من طم٤مل ضم٤مسمر، وأّٟمف صم٘م٦م قمٜمد مجٝمقر ىمدُم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم، 

 شم٠مظّمر قمٜمٝمؿ.

  

                                                 

 يب، سمػموت .. اًمٙمت٤مب اًمٕمر63:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .63:  1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)
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 ْمريؼ ايمث٣ميم٧م : ازمـ فمب٣مسايم

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شمرمج٦م: قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل اًمًٛم٤ًمر، ُمـ شم٤مريخ 

سمٖمداد: أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل اًمٜمج٤مر، ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر، طمدصمٜم٤م 

اد، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمثٜمك اًمٓمٝمقي، طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل اًمًٛم٤ًمر سمٌٖمد

سمـ ازيد سمـ احل٤ٌمب، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ َلٞمٕم٦م، طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ قمٙمرُم٦م قمـ 

 قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: وؾم٤مق طمديث٤م ـمقياًل ذم آظمره: 

، وإَم٣مم اظمتٗمكم ووم٣مئد ايمٕمر وص رؽمقل رب ايمٔم٣مظمكمهذا فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م، » 

 .(1)مل أيمتٌف إّٓ هبذا اإلؾمٜم٤مد واسمـ َلٞمٕم٦م ذاه٥م احلدي٨م ش اظمحجٙمكم

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، وسمٕمْمٝمؿ طمًـ صدوق، ؾمقى اًمًٛم٤ًمر: شمرضمؿ ًمف 

وىمد أقمّٚمف ش. َم٣م دم ايمٗمٝم٣مَم٥م راىم٤م نمغمٞم٣م...»اخلٓمٞم٥م واًمذهٌل وؾم٤مىم٤م ًمف طمدي٨م اًمٜمٌل: 

 ، وُم٘متْم٤مه طمًـ اًمًٛم٤ًمر قمٜمده. وم٘مط اخلٓمٞم٥م سم٤مسمـ َلٞمٕم٦م

وىمد ُم٣م أّن اسمـ َلٞمٝم٦م طمًـ اًمذهٌل أقمٚمف سم٤مًمًٛم٤ًمر دون اسمـ َلٞمٕم٦م، يمام أّن 

 ؿ ومٞمف، وصم٘مف مج٤مقم٦م ووٕمٗمف آظمرون، ىمد أظمرج ًمف ُمًٚمؿ. احلدي٨م: ُمتٙمٚمّ 

شمقضم٥م أن يٙمقن  ُم٘مٌقًم٦م ُمٕمتؼمة، هل سمٛمجٛمققمٝم٤م  واًمزسمدة: ومٝمذه ؾمٌٕم٦م أؾم٤مٟمٞمد

 د..طم٥ًم اًم٘مقاقمه ٓ يًقغ إٟمٙم٤مرقمكّم ، أصالً ، اعمقمم حلدي٨م اًمقيص وأّٟمف 

  

                                                 

 . 5785، رىمؿ : 411:  11شم٤مريخ سمٖمداد )َت٘مٞمؼ سمِم٤مرقمقاد (  (1)
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 شي٣م فمقّم أوصٝمؽ زم٣ميمٔمرب» :ايمْمريؼ ايمرازمع: فمقم

طمدصمٜم٤م احلًلم صمٜم٤م أسمق سمٙمر ىم٤مل:  -واًمٚمٗمظ ًمَلظمػم-أظمرج اًمٌزار واًمٓمؼماين واعمح٤مُمكم 

)اجلقال ُم٣م  ، صمٜم٤م ىمٞمس)سمـ مجٞمؾ اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م(، صمٜم٤م اَلٞمثؿ)حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م( اًمزهػمي

)صم٤مسم٧م سمـ هرُمز اًمٙمقذم ،  ، قمـ أيب اعم٘مداموًمٞمٜمف سمٕمض ُمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ(طم٤مًمف، وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم واًمثقري وهمػممه٤م 

ىم٤مل:  ، قمـ قمكمّ )اًمٕمرين ، وصم٘مف أمحد واًمٕمجكم ، وقمدًمف همػم واطمد، وًمٞمٜمف آظمرون(، قمـ طم٦ٌم صم٘م٦م(

، أوصٝمؽ زم٣ميمٔمرب ي٣م فمقمّ »أؾمٜمدشمف إمم ٟمحري ذم ُمروف ىم٤مل:  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل طملم

 .(1)صمالصم٤مً ش طمغماً 

، )=ُمٓملم، إُم٤مم صم٘م٦م طم٤مومظ( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُملوأظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

، صمٜم٤م ىمٞمس سمـ )سمـ قمٌد احلٛمٞمد، صم٘م٦م طم٤مومظ ، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض دون قمٚم٦م(صمٜم٤م حيٞمك احلامين

 .(1))=اجلقال( سمفاًمرسمٞمع

ا؟هل إمم ف ىم٤مل ومٞمف: أؾمٜمدت رؾمقل أٟمّ  رواه اًمٓمؼماين، واًمٌزار، إّٓ ىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 .(3)صدري وم٘م٤مل: ومذيمر ٟمحقه، ورضم٤مل اًمٌزار وصم٘مقا قمغم وٕمٗمٝمؿ

 شفمقم وصٝمل»أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ. واحلدي٨م سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ُم٣م ُمـ ىمقل اًمٜمٌل : 

ؾم٤مدة اًمٜم٤مس ، ًمقٓ ذًمؽ: وم٤مًمٕمرب فم٤مهر ذم اإلُم٤مُم٦م: إذ ٓ ُمٕمٜمك ٕن يقصٞمف سم٤مًمٕمرب، 

 .، ًمٙمقن ضمّؾ همػمهؿ ُمقالحلٔم٦م اخلٓم٤مب

ٕوائؾ هؿ اًمٕمرب ا إذ شٓ همّمؾ يمٔمريب فمعم أفمجٚمل إّٓ زم٣ميمتٗمقى»وهق ٓ يٜم٤مذم : 

قمٌد اعمٓمٚم٥م ،  لسمٜم: ذم أّن اإلُم٤مُم٦م ومٞمٝمؿٟم٤مهٞمؽ قمـ إمم اإلؾمالم،  محٚم٦م اًم٘مرآن، واًم٤ًمسم٘مقن

 . (4)، ومتٕملم اًمت٘مديؿ: واًمٜم٤مس شمٌع َلؿ ُمـ هذه اجلٝم٦محمٛمد وآل حمٛمد 

                                                 

 . دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ، اًمدُم٤مم .166، رىمؿ: 119أُم٤مزم اعمح٤مُمكم)ت: إسمراهٞمؿ اًم٘مٞمز(:   (1)

 ـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة.. ُمٙمت٦ٌم اسم 3481، رىمؿ: 8: 4اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . اًم٘م٤مهرة.16599، رىمؿ: 51: 16جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(   (3)

 اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م ، اًم٘م٤مهرة .16: ًمٚمِمقيم٤مين اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم إصم٤ٌمت وص٤مي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم   (4)
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 وصومقل اإلَم٣مم ايمُمقىم٣مين : جي٤م فمٙمٝمٛم٣م اإليامن أّن فمٙمٝم٣ًم 

اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اإليامن : ذم يمت٤مسمف اًمٕم٘مد اًمثٛملم  (هـ1156)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين 

سم٠مّن قمٚمٞم٤ًم ويص رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وٓ يٚمقُمٜم٤م اًمتٕمرض ًمٚمتٗم٤مصٞمؾ 

اعمقص هب٤م : وم٘مد صم٧ٌم أٟمف أُمره سم٘مت٤مل اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم واعم٤مرىملم ، وقملم ًمف قمالُمتٝمؿ ، 

اًمٕمٚمقم ، وأُمره سم٠مُمقر ظم٤مّص٦م يمام ؾمٚمػ ، ومجٕمؾ اعمقص هب٤م ومردًا ُمٜمٝم٤م وأودقمف مجاًل ُمـ 

 . ًمٞمس ُمـ دأب اعمٜمّمٗملم ...

قمٚمٞم٤ًم ويص ًمرؾمقل ا؟هل ُمـ  قمّدوا ىمقَلؿ إنّ  ،واقمٚمؿ أّن مج٤مقم٦م ُمـ اعمٌٖمْملم ًمٚمِمٞمٕم٦م

 .(1)ظمراوم٤مَتؿ ، وهذا اومراط وشمٕمٜم٧م ي٠مسم٤مه اإلٟمّم٤مف

                                                 

/ ( ًمٚمِمقيم٤مين، ـمٌع وٛمـ جمٛمققم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٞمٛمٜمٞم٦م 9 - 8اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم إصم٤ٌمت وص٤مي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم )  (1)

 .ـه 1348 ، ؾمٜم٦م اًمٓمٌعاعمٓمٌٕم٦م اعمٜمػمي٦م اًم٘م٤مهرة . اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 
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 ايمٛمص اخل٣مَمس فممم

 دون ايمٔم٣مظمكم  اطمتِم٣مص فمقّم زمٚمغماث ايمٛمبّقة 

 ايمْمريؼ إول: زمريدة .

ل وصٝمّ  فمٙمٝم٣مً  ووارث، وإنّ  وّص  ٞمبلّ  يم٘مّؾ »: ىمقل اًمٜمٌلُم٣م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ، 

 صحٞمح.أو طمًـ  -سمٛمجٛمقع ـمرىمف  -وىمد سم٤من أّن إؾمٜم٤مده  شووارشمل

 .رضقان اهلل فمٙمٝمف ايمْمريؼ ايمث٣مين : ؽمٙمامن 

 ،وصٝمل ووارشمل يٗميض ديٛمل، ويٛمجز َمقفمقدي هم١منّ » :ىمقل اًمٜمٌلُم٣م أيْم٤ًم 

 وإؾمٜم٤مده سمٛمالطمٔم٦م ؿمقاهده وُمت٤مسمٕم٤مشمف صحٞمح . شفمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م

   فمقمّ أَمغم اظم٠مَمٛمكم : ث٣ميم٧مايمْمريؼ ايم

)إقمرج ، صم٘م٦م داهٞم٦م ذم أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾىم٤مل:  هـ(363)اًمٜم٤ًمئلاإلُم٤مم أظمرج 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق  )اًم٤ٌمهكم ، صم٘م٦م طم٤مومظ صم٧ٌم خ م(ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ احلٗمظ خ م(

)قمٌد ا؟هل سمـ ٟم٤مضمذ  ، قمـ أيب ص٤مدق)اًمث٘مٗمل صم٘م٦م خ(، قمـ قمثامن سمـ اعمٖمػمة)صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(قمقاٟم٦م

، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم واَلٞمثٛمل واسمـ طمجر، ومل يٓمٕمـ )صم٘م٦مذ، قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمإزدي صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(

  ؟!.ؽؽ دون قمٛمّ اسمـ قمٛمّ  ورشم٦م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم مل ىم٤مل ًمٕمكمّ  رضمالً  ، أنّ (سمٌمء

وم٠ميمٚمقا  ،ُمـ ـمٕم٤مم مجع رؾمقل ا؟هل سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م، ومّمٜمع َلؿ ُمداً »: قمكمّ  ىم٤مل

دقم٤م سمٖمٛمر ومنمسمقا طمتك رووا وسم٘مل  ف مل يٛمس، صمؿّ وسم٘مل اًمٓمٕم٤مم يمام هق يم٠مٟمّ  ،طمتك ؿمٌٕمقا

ي٣م زمٛمل فمبد اظمْمٙم٤م إين زمٔمث٦م إيمٝم٘مؿ زمخ٣مص٥م، اًمنماب يم٠مٟمف مل يٛمس أو مل ينمب وم٘م٤مل: 

٘مؿ يب٣مئمٛمل فمعم أن ي٘مقن وإلم ايمٛم٣مس زمٔم٣مَم٥م، وومد رأيتؿ َمـ هذه أي٥م َم٣م ومد رأيتؿ، همٟميّ 

  ؟!.شووارشملأطمل، وص٣مضمبل، 
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ىم٤مل صمالث  صمؿّ ش اضمٚمس»ومٚمؿ ي٘مؿ إًمٞمف أطمد وم٘مٛم٧م إًمٞمف، ويمٜم٧م أصٖمر اًم٘مقم وم٘م٤مل: 

 :طمتك يم٤من ذم اًمث٤مًمث٦م ضب سمٞمده قمغم يديش اضمٚمس»ُمرات يمؾ ذًمؽ أىمقم إًمٞمف ومٞم٘مقل: 

 .(1)  شدون قمٛمل ازمـ فمٚملورشم٦م همبذيمؽ 

ًمٕمكّم دون سم٘مٞم٦ّم اًمٕم٤معملم، َتّّمص سمف أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح. وهذا طمٙمؿ ظم٤مص 

. وٓ خيٗمك أّن اعمػماث هٜم٤م هق سم٤مًمٕمّمٛم٦م َتّمّم٤ًم قمٜمٝم٤م هق ظم٤مرج ، أو آي٤مت اعمػماث

، وأصؾ ُمػماث اًمٜمٌقة هق اًمٕمٚمؿ ؾمقى ٟمٗمس اًمٜمٌّقة ًمٚمخ٤مُتٞم٦ّم ُمػماث اًمٜمٌّقة ومام دون٤م

 وهق دال قمغم اًمٕمّمٛم٦م.واًمًٞم٤مدة، 

 فمٛمف ريض اهلل: ومثؿ زمـ ايمٔمب٣ّمس رازمعايمْمريؼ ايم

)اًم٤ٌمهكم، صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم أهؾ أظمؼمين هالل سمـ اًمٕمالء سمـ هالل أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: 

)سمـ ُمٕم٤موي٦م اجلٕمٗمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زهػم )سمـ قمّٞم٤مش اًمرىمل، صم٘م٦م وم٤موؾ(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمًلم اجلزيرة ذم وىمتف(

ىم٤مل: ؾم٠مل قمٌد اًمرمحـ ىمثؿ سمـ اًمٕم٤ٌمس  )اًمًٌٞمٕمل صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(

رؾمقل ا؟هل؟!. ىم٤مل: إّٟمف يم٤من أوًمٜم٤م سمف حلقىم٤ًم، وأؿمّدٟم٤م ًمف ًمزوُم٤ًم، ظم٤مًمٗمف  ُمـ أيـ ورث قمكمّ 

 .(1)زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم وم٘م٤مل: قمـ ظم٤مًمد سمـ ىمثؿ 

  .وىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ وم٘م٤مل صحٞمح، وواوم٘مف اًمذهٌل

سمـ ص٤مًمح اَل٤مؿمٛمل صمّؿ ىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٛمٕم٧م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أسم٤م احلًـ حمٛمد 

ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٛمر اًم٘م٤ميض ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض ي٘مقل: و 

وٓ ظمالف سملم أهؾ  ،ذيمر ًمف ىمقل ىمثؿ هذا وم٘م٤مل: إّٟمام يرث اًمقارث سم٤مًمٜم٥ًم أو سم٤مًمقٓء

همٗمد ـمٜمر هبذا اإلمج٣مع أّن فمٙمٝم٣ًم ورث ايمٔمٙمؿ َمـ أّن اسمـ اًمٕمؿ ٓ يرث ُمع اًمٕمؿ:  ،اًمٕمٚمؿ

 . (3) ايمٛمبل دوَّنؿ

                                                 

 .  اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.8397، رىمؿ: 431: 7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)ت: طمًـ ؿمٚمٌل(   (1)

 ٦م، َت٘مٞمؼ آرٟم١موط .. اًمرؾم٤مًم447:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   (1)

 . 136:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف   (3)
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واًمًٞم٤مدة  اإلُم٤مُم٦ماًمٕمٚمؿ ووهق: ىمٚمٜم٤م: سمؾ ىمد ورث قمكّم قمـ اًمٜمٌل ُمػماث اًمٜمٌّقة ، 

 . يِمٝمد ًمف..، سمؾ اًمٜمّمقص اًمت٤مُم٦م اًمدًٓم٦م: ًمإلـمالقواًمقٓي٦م قمغم إُّم٦م

 : ازمـ فمّب٣مس ٣مَمسايمْمريؼ اخل

ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين، سم٢مؾمٜم٤مٍد قمغم ذط اًمّمحٞمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: إّن ُم٣م 

 : يٗمقل دم ضمٝم٣مة رؽمقل اهللقمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من 

٣مَت َأْو وُمتَِؾ اٞمَٗمَٙمْبُتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مؿْ  إّن ا؟هل قمز وضمؾ ي٘مقل: » ؟!. وا؟هل ٓ  َأهَم١مِن َمَّ

ـّ فمعم َم٣م وم٣مسمؾ فمٙمٝمف ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م ا؟هل:  واهلل، يمئـ َم٣مت أو ومتؾ، ٕوم٣مسمٙم

 ؟!!. 9 همٚمـ أضمّؼ زمف َمٛمّلووارشمفضمتك أَمقت، واهلل إيّن ٕطمقه، وويمّٝمف، وازمـ فمٚمف، 

 .(1)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                 

 . 134:  9. جمٛمع اًمزوائد 167:  1ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم   (1)
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 ايمٛمص ايمس٣مدس فممم

 شَمـ أؿم٣مع فمٙمّٝم٣ًم همٗمد أؿم٣مع اهلل» 

اًمِمٞم٤ٌمين ُمـ أصؾ أظمؼمٟم٤م أسمق أمحد حمٛمد سمـ حمٛمد ( ىم٤مل: هـ465أظمرج احل٤ميمؿ )

يمت٤مسمف، صمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم اًمرازي سمٛمٍم، صمٜم٤م احلًـ سمـ مح٤مد احليُمل، صمٜم٤م حيٞمك 

سمـ يٕمغم، صمٜم٤م سم٤ًمم اًمّمػمذم، قمـ احلًـ سمـ قمٛمرو اًمٗم٘مٞمٛمل، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم، قمـ 

َمـ أؿم٣مفمٛمل همٗمد أؿم٣مع اهلل، وَمـ فمِم٣مين همٗمد فمٍم اهلل، »أيب ذر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 ش.ع فمٙمٝم٣ًم همٗمد أؿم٣مفمٛمل، وَمـ فمٍم فمٙمٝم٣ًم همٗمد فمِم٣مينوَمـ أؿم٣م

 .(1)صحٝمحىم٤مل احل٤ميمؿ:هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهٌل: 

وأظمرضمف ُمـ ـمريؼ آظمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ 

، صمٜم٤م حمٛمد سمـ واًمًػم وإٟم٤ًمب وهمػممه٤م( ش ج»و:ش ا»)اًمؼمًمز يمام ذم اًمٜمًختلم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمؼمٟمز 

، )اعمح٤مريب، ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري، صم٘م٦م( صمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغم )اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح(إؾمامقمٞمؾ 

 طمدصمٜم٤م سم٤ًمم، سمف ُمثٚمف. 

 . (1)ىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

وحيٞمك سمـ يٕمغم، وهق إؾمٚمٛمل، أّٟمك ًمف اًمّمح٦م، ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين: 

 ؟!.(3)وٕمٞمػ

 ٛمـ يروي قمٜمف اًمٌخ٤مري هقأظمٓم٠م اإلُم٤مم إًم٤ٌمين ذم هذا ظمٓم٠ًم وم٤مطمِم٤ًم : ومأىمقل: 

يدّل قمٚمٞمف  :إؾمٚمٛملحيٞمك سمـ يٕمغم : حيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث اعمح٤مريب، وًمٞمس ؿمٞمخف

 ..ٝمقرةسمٞم٘ملم أّن اًمٌخ٤مري مل يرو قمـ إؾمٚمٛمل هذا ؿمٞمئ٤ًم ذم قم٤مُم٦م يمت٥م احلدي٨م اعمِم

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 4617، رىمؿ: 136: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 4764، رىمؿ: 149: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 .  دار اعمٕم٤مرف اًمري٤مض.4891، رىمؿ: 517: 16اًمْمٕمٞمٗم٦م  (3)



  أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم  .............................................................................113

ـّ  ،ُم٤ٌمذة طملم روى ذم قمـ اعمح٤مريب ذم صحٞمحف،  ،ومٞمام هق ُمٕمٚمقم ٕهؾ اًمٗم

يِمٝمد ًمف أّن احل٤مومٔملم، اعمزي واسمـ طمجر، ذم شمرمج٦م سم٤ًمم اًمّمػمذم ُمـ َتذيٌٞمٝمام، ذيمرا 

سملم هذا أّٟمف ظمٌط إًم٤ٌمين ُمٜمِم٠م شمقهؿ اإلُم٤مم إؾمٚمٛمل. وٓ  ذم ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مرياعمح٤مريب 

 .ظمٌط قمِمقاءاًمٓمريؼ وـمريؼ اسمـ قمٛمر أيت ىمري٤ًٌم 

ىمد شمرضمؿ يمام وُمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واَلٞمثٛمل يمام ذم احلدي٨م أيت: 

ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ،  يمالمه٤م ُمـ دون ـمٕمـ، قمغم أّن ُم٘مت٣م شمّمحٞمح احل٤ميمؿ 

     ٞمؼ.ف ، سمؾ هق ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ُمرادف ًمٚمتقصمواًمذهٌل شمقصمٞم٘م

: ُٓمتٜم٤مع َت٘مؼ ـم٤مقم٦م ا؟هل ورؾمقًمف، سمٓم٤مقم٦م واحلدي٨م: ٟمّص ذم قمّمٛم٦م قمكّم 

ٝمق ٟمص فم٤مهر ذم ؾمٞم٤مدة قمكّم قمغم اخلٚمؼ ذم وموُمـ صمؿ  .قمكّم: ُمع اومؽماض قمدم قمّمٛمتف

ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكم »، وهق ُمٌلم شم٤مم ًم٘مقل اًمٜمٌل : اًمٓم٤مقم٦م سمٕمد رؾمقل اًمرمح٦م حمٛمد

 يِمٝمد ًمٙمؾ ُم٤م شم٘مّدم طمدي٨م.. : وم٤ممجع واطمٗمظ.. شُمقٓه
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 ايمٛمص ايمس٣مزمع فممم

 شَمـ هم٣مرق فمٙمٝم٣ًم هم٣مرومٛمل، وَمـ هم٣مرومٛمل هم٣مرق اهلل» 

 ايمْمريؼ إّول : أزمق ذر 

: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر، وإسمراهٞمؿ سمـ زي٤مد، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م (191)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌزار 

قمقف، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ٟمٛمػم، قمـ قم٤مُمر سمـ اًمًٌط، قمـ أيب اجلح٤مف، داود سمـ أيب 

 ي٣م فمقّم، َمـ هم٣مرومٛمل هم٣مرومف اهلل»ُمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم، قمـ أيب ذر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكم: 

 .(1)ش ، وَمـ هم٣مرومؽ ي٣م فمقّم هم٣مرومٛملىمام فمٛمد احل٣مىمؿ( ،رق اهلل٣م)هم

 اَلٞمثٛمل: رواه اًمٌزار ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. اإلُم٤مم ىم٤مل 

 . (1)وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: ازمـ فمٚمر 

ذم اًمٙمٌػم قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ (  366)وصمٛم٦م ؿم٤مهد أظمرضمف اًمٓمؼماين 

، طمدصمٜم٤م حيٞمك )صدوق(، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ صٌٞمح إؾمدي )ُمٓملم طم٤مومظ صم٘م٦م(قمٌد ا؟هل احليُمل 

، طمدصمٜمل )ممدوح(، قمـ أيب إدريس  )ُمقصمؼ سم٢مـمالق(، قمـ قمٛمران سمـ قمامر  )إؾمٚمٛمل(سمـ يٕمغم 

َمـ »، قمـ اسمـ قمٛمر ريض ا؟هل قمٜمف أّن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل:  )اإلُم٤مم سمـ ضمؼم اًم٘مرر،خ م(جم٤مهد

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، َت٘مٞمؼ : حمٗمقظ زيـ ا؟هل .455:  9ُمًٜمد اًمٌزار   (1)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  . 4614، رىمؿ: 133:  3 )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر(ًمٚمح٤ميمؿ . اعمًتدرك184:  9جمٛمع اًمزوائد   (1)

 سمػموت.

، وىمد ُمّر ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ اًمتزاُم٤مً اإلُم٤مُملم اَلٞمثٛمل واحل٤ميمؿ شمقصمٞمؼ عمٕم٤موي٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم، ُمٜمٓمقىم٤ًم وىمٚم٧م: ىمقٓ 

أّن اسمـ طم٤ٌمن وصم٘مف أيْم٤ًم، يمام أّن اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ شمرمج٤م ًمف دون أدٟمك ـمٕمـ. سمؾ ىمد شمرضمؿ ًمف اسمـ طمجر ذم 

اإلص٤مسم٦م، واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اإلؾمتٞمٕم٤مب، واسمـ إصمػم ذم إؾمد، يمّٚمٝمؿ قمغم أّٟمف حمتٛمؾ اًمّمح٦ٌم: ومٚمٞمحرر هذا، 

 وًمف ؿم٤مهد ..،  فم٤مهر ذم قمّمٛم٦م قمكمّ  واحلدي٨م ٟمصومٚمٕمّؾ ومٞمف صمٛمرة. 
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. يمام ىمد أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط قمـ (1)شهم٣مرق فمٙمٝم٣مً هم٣مرومٛمل، وَمـ هم٣مرومٛمل هم٣مرق اهلل

 .(1)سمريدة سم٠مـمقل ُمـ هذا

ٌّف إمم أّن هذا اًمٓمريؼ هق ُم٤م  أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل، ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م، يّمٚمح َل٤م. وٟمٜم

ْمٕمػ، همرر سم٤مإلُم٤مم إًم٤ٌمين ومزًّم٧م ىمدُمف: ومٞمحٞمك اًمذي ذم هذا اإلؾمٜم٤مد هق إؾمٚمٛمل اعم

وًمٞمس اعمح٤مريب: ضورة أّن اًمذي يروي قمـ قمٛمران سمـ قمامر، ومٞمام ذيمرت يمت٥م اًمرضم٤مل، 

هق إؾمٚمٛمل: وىمد طم٥ًم إًم٤ٌمين أّن حيٞمك إؾمٚمٛمل ذم ـمريؼ اسمـ قمٛمر هٜم٤م، هق قمٞمٜمف 

ـمريؼ أيب ذر هٜم٤مك، ُمع أّنام ـمري٘م٤من ُمًت٘مالن، ٓ قمالىم٦م اًمذي روى قمٜمف اًمٌخ٤مري ذم 

 ٕطمدمه٤م سم٤مٔظمر .

وٟمذيّمرك سمام ُم٣م ُمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين أّن إؾمٚمٛمل وهق ُمقصمؼ، هق قمٞمٜمف أسمق 

ُمًٚمؽ ظمٌٞم٨م ذم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ُمع أّنام واطمد ، ومٚم٘مد ذيمرٟم٤م هٜم٤مك أّن  اعمحّٞم٤مة اًمث٘م٦م،

 ومال شمٖمٗمؾ.  وُمث٤مًم٥م أقمدائٝمؿ،  ـمٛمس ُمٜم٤مىم٥م آل حمٛمد

  

                                                 

 . 313:  11ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم   (1)

 . 161:  6ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط   (1)
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 شووٓيتل وٓي٥م اهلل وٓي٥م فمقّم وٓيتل»ضمدي٧م: 

أٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ  )صم٘م٦م(أٟم٤ٌمٟم٤م أسمق قمكم احلداد أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

ٟم٤م حمٛمد سمـ قمثامن  )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م، ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ(ٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين )صم٘م٦م(أمحد سمـ ريذة

ٟم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م  )روى قمٜمف أيمثر ُمـ صم٘متلم(ٟم٤م أمحد سمـ ـم٤مرق اًمقاسمٌم  )إُم٤مم صم٘م٦م(سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

)وٕمٗمف مج٤مقم٦م، ًمٙمـ ىم٤مل أسمق داود: يم٤من صدوىم٤ًم ذم احلدي٨م ، وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌزار: طمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ومل يؽمك 

قمـ أسمٞمف أيب قمٌٞمدة  )يم٤من قم٤معم٤ًم(قمـ حمٛمد سمـ أيب قمٌٞمدة سمـ حمٛمد سمـ قمامر سمـ ي٤مه ، طمديثف(

ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل  )قمامر روقان ا؟هل قمٚمٞمف(قمـ أسمٞمف  )صم٘م٦م(د سمـ قمامر سمـ ي٤مه قمـ حمٛم

وٓيتف وٓيتل  هم١منّ  9زمـ أيب ؿم٣ميم٤م َمـ يب وصدومٛمل همٙمٝمتقل فمقمّ َمـ آ» :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

 . شاهلل ووٓيتل وٓي٥م

َمـ ىمٛم٦م »:  ، سمِمٝم٤مدة ىمقل اًمٜمٌلُمٕمٜم٤مهإؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد، وأىمقل: 

 ..، ٓؿمؽ قمٜمدٟم٤م وٓ ري٥م ُمٕمٜمًك ُمتقاشمر  شَمقٓهَمقٓه همٔمقّم 

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: ومٛمـ ؿمقاهد ًمٗمٔمف ُم٤م 

أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمدة أٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ أٟم٤م أسمق أمحد سمـ قمدي أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل 

سمـ ومْمٞمؾ ٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ اًمْمح٤مك ٟم٤م اسمـ قمٞم٤مش قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع 

قمـ  ،قمـ أسمٞمف ،قمـ أيب قمٌٞمدة سمـ حمٛمد سمـ قمامر سمـ ي٤مه )وٕمٞمػ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف(

زمقٓي٥م ، َمـ يب وصدومٛمل آأوص َمـ »: ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ضمده

 .شهمٚمـ سمقٓه سمقٓين وَمـ سمقٓين سمقلم اهلل 9فمقم

وأٟم٤م أسمق أمحد أٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ سمٞم٤من ٟم٤م حيٞمك سمـ قمٌد ا؟هل سمـ سمٙمػم  :ىم٤مل

 ،قمـ أيب قمٌٞمدة سمـ حمٛمد سمـ قمامر سمـ ي٤مه ،طمدصمٜمل اسمـ َلٞمٕم٦م طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل

قمـ ضمده ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ شمقمم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،قمـ أسمٞمف

 .(1)ومذيمر ٟمحقه

                                                 

 . 119: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  ٓسمـ قم٤ًميمر   (1)
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 .طمدي٨م اًمٖمديرُمتقاشمر: إذ هق قملم اعمٕمٜمك اًمذي ذم يمام ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜم٤مه أىمقل: 

فمِم٣مين همٗمد َمـ أؿم٣مفمٛمل همٗمد أؿم٣مع اهلل، وَمـ »: ىمقل اًمٜمٌلاًمذي ذم يمذا و

  ش.فمٍم اهلل، وَمـ أؿم٣مع فمٙمٝم٣ًم همٗمد أؿم٣مفمٛمل، وَمـ فمٍم فمٙمٝم٣ًم همٗمد فمِم٣مين

، )هم٣مرق اهلل، ىمام فمٛمد احل٣مىمؿ ( ي٣م فمقّم، َمـ هم٣مرومٛمل هم٣مرومف اهلل»وىمقل اًمٜمٌل أظمر: 

وهمػم ذًمؽ مم٤م جيري ذم هذه اًم٤ًمىمٞم٦م ..، وم٤مطمٗمظ وٓ  شوَمـ هم٣مرومؽ ي٣م فمقّم هم٣مرومٛمل

 شمًتٖمٗمؾ ..
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 شَمقٓه ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقمّ َمـ »: ضمدي٧م ايمٕمدير

وهؿ  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م عمـ ُمٕمف،  همدير ظمؿ ذمىم٤مل اًمٜمٌل ذم ُمٜمٍمومف ُمـ طمج٦م اًمقداع 

همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقّم »: ىم٤مل. ؟!! ىم٤مًمقا سمغمش أيمس٦م أولم زم٘مؿ َمـ أٞمٖمس٘مؿ»: ،آٓف

 ش .َمقٓه

 ، رواه قمنمات اًمّمح٤مسم٦م، ٓ يًع ُمقضمز يمت٤مسمٜم٤ماًمٓمرق يمثػموهق طمدي٨م ُمتقاشمر 

وىمد يٖمٜمٞمٜم٤م ، ذًمؽـمرىمف وؿمقاهده وُمت٤مسمٕم٤مشمف، وم٢مّن جمّٚمدًا وخاًم ٓ يٜمٝمض سم ، هد يمّؾ هذا

وهق  ي٤مداشمفهّؿ زًمٙمـ ًمـ ٟمتٜم٤مؾمك أن ٟمٕمرض ٕسمتقاشمره، أهؾ اًمًٜم٦م شمٍميح سمٕمض أئٛم٦م 

اًمِمٜمٞمع جلٝمٚمف  :وم٢مّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمّذهب٤م شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»: ىمقل اًمٜمٌل

   ..اًمٕم٘مؾ ومٞمام ىم٤مل شمٚمٛمٞمذه اإلُم٤مم اًمّمٗمديٟم٤مىمص ُمٕم٤مٟمدًا ، أو ًمٙمقٟمف سمٓمرىمٝم٤م
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 ..ضمدي٧م ايمٕمدير زمتقاسمرصمزوَم٣مت أهؾ ايمسٛم٥م 

ُمـ ٤مقم٦م مج شَمقٓه َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقمّ » ظمّمقص ىمقل اًمٜمٌل: ّسح سمتقاشمر

 ه٤مك سمٕمض شمٍمحي٤مَتؿ..، ضمٝم٤مسمذة أهؾ اًمًٜم٦ّم

 هـ(863اإلَم٣مم زمـ ضمجر اهلٝمتٚمل)

وىمد أظمرضمف مج٤مقم٦م يم٤مًمؽمُمذي  ،ٓ َمري٥م همٝمفطمدي٨م صحٞمح وم٣مل دم ايمِمقافمؼ: 

 .(1)وؿمرومف ىمثغمة صمداً واًمٜم٤ًمئل وأمحد 

، وهذا ُمـ )=اًمٞم٘ملم( هق اعمٗمٞمد ًمٚمٕمٚمؿ ، ىمٚم٧م: احلدي٨م اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف 

  اًمذاشمٞم٦م .احل٘مٞم٘مّٞم٦م ، وُم٘مقُم٤مشمف ظمّم٤مئص اعمتقاشمر 

 .جيزم زمتقاسمره :  هـ(718)اإلَم٣مم ايمذهبل

  .(1)صم٤مسم٧م سمال ري٥م:   هـ(718)ىم٤مل اًمذهٌل

 .(3)َمتٛمف َمتقاسمرذم اًمًػم:   هـ(718)اًمذهٌلأيْم٤ًم: اإلُم٤مم ىم٤مل و

وصدر : ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م احل٤مومظ أسمق قمٌد ا؟هل اًمذهٌل: وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شم٤مرخيف

ايمٙمٜمؿ وال »: وأُّم٤م، شمٞم٘مـ أّن رؾمقل ا؟هل ىم٤مًمفأَمتقاسمر  (َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه)=احلدي٨م 

 اهـ. .(4)همزي٣مدة ومقي٥م آؽمٛم٣مد شَمـ وآه

 ىمٚم٧م: مجعَ :  -هـ(718شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٓمؼمي)-ًػم ذم ُمقوع آظمر ُمـ اًمىم٤مل و

 وصمزَم٦مهمبٜمرين ؽمٔم٥م رواي٣مسمف، طمدي٨م: همدير ظمؿ، ذم أرسمٕم٦م أضمزاء، رأي٧م ؿمٓمره،  ـمرق

 .(5)زمقومقع ذيمؽ

                                                 

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، ًمٌٜم٤من .166: 1اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م)ت: قمٌد اًمرمحـ اًمؽميمل، يم٤مُمؾ اخلراط(  (1)

 . 415:  5ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م . .335:  8 )إرٟم١موط( ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (3)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : قمكم ؿمػمي. 133:  5شم٤مريخ سمـ يمثػم  (4)

 اًمرؾم٤مًم٦م . .175، رىمؿ: 177: 14)إرٟم١موط(  ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (5)
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 هـ(663اإلَم٣مم ازمـ ىمثغم )

وىمد ظمٓم٥م رؾمقل ا؟هل ذم هذا اًمٞمقم اًمنميػ  :ومّمؾىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م : 

..، إمم أن وٟمحـ ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ينه ا؟هل قمز وضمؾ سمقاسمرت هب٣م إضم٣مدي٧مطمْمب٥م فمٓمٝمٚم٥م 

ومّمؾ ذم إيراد احلدي٨م اًمدال قمغم أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ظمٓم٥م سمٛمٙم٤من سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ىم٤مل: 

همبكم همٝمٜم٣م همّمؾ فمقم زمـ  ،يٗم٣مل يمف نمدير طمؿ، ُمرضمٕمف ُمـ طمج٦م اًمقداع ىمري٥م ُمـ اجلحٗم٦م 

سمٕمض ُمـ يم٤من ُمٕمف سم٠مرض اًمٞمٛمـ، سم٥ًٌم ُم٤م  ٤م يم٤من شمٙمٚمؿ ومٞمفوسمراءة قمروف ممّ  أيب ؿم٣ميم٤م

، واًمّمقاب وسمخالً  وشمْمٞمٞم٘م٤مً  يم٤من صدر ُمٜمف إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمٕمدًم٦م اًمتل فمٜمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ضمقراً 

يم٤من ُمٕمف ذم ذًمؽ، وَلذا عم٤م شمٗمرغ قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ سمٞم٤من اعمٜم٤مؾمؽ ورضمع إمم اعمديٜم٦م سملم 

حلج٦م قم٤مُمئذ ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي ا طمْمب٥م فمٓمٝمٚم٥مذًمؽ ذم أصمٜم٤مء اًمٓمريؼ، ومخٓم٥م 

 فمقمّ وذىمر َمـ همّمؾ  ويم٤من يقم إطمد سمٖمدير ظمؿ َت٧م ؿمجرة هٜم٤مك، ومٌلم ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء.

 ُم٤م أزاح سمف ُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمقس يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمٜمف. وأَم٣مٞمتف وفمديمف وومرزمف إيمٝمف

لّم  ،وٟمحـ ٟمقرد قمٞمقن إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽىم٤مل اسـم يمثػم :   ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صحٞمح وٌٟم

 .وقمقٟمفووٕمٞمػ سمحقل ا؟هل وىمقشمف 

وىمد اقمتٜمك سم٠مُمر هذا احلدي٨م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سـم ضمرير اًمٓمؼمي ص٤مطم٥م ىم٤مل اسمـ يمثػم : 

 ،ومجٛمع ومٞمف جمٚمدـي أورد ومٞمٝمام ـمرىمف وأًمٗم٤مفمف، وؾم٤مق اًمٖم٨م واًمًٛملم، اًمتٗمًػم واًمت٤مريخ 

 اٟمتٝمك يمالم اسمـ يمثػم . .(1)واًمّمحٞمح واًمً٘مٞمؿ

 وضمس٣من، وىمثغم َمـ أؽم٣مٞمٝمده٣م صح٣مح : ؿمرومف ىمثغمة صمّدًا  ازمـ ضمجر

ُمـ  ()قمكّم وأوقم٥م ُمـ مجع ُمٜم٤مىمٌف ذم اًمٗمتح: اًمٕمً٘مالين احل٤مومظ اسمـ طمجر ىم٤مل 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم »:٤م طمدي٨موأُمّ  ،اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اخلّم٤مئص ،إطم٤مدي٨م اجلٞم٤مد

سمـ قم٘مدة اوىمد اؾمتققمٌٝم٤م  ،وهق ىمثغم ايمْمرق صمداً  ،وم٘مد أظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئلش َمقٓه

                                                 

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .117 -113: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ت: قمكم ؿمػمي(   (1)
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 :وىمد رويٜم٤م قمـ اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل ..:ويمثػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م صح٤مح وطم٤ًمن ،ذم يمت٤مب ُمٗمرد

 .(1) سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤مسمٚمٖمٜم٤م قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُم٤مسمٚمٖمٜم٤م قمـ قمكمّ 

أىمقل: وٓ خيٗمك أّن ىمقًمف: يمثػم اًمٓمرق ضمّدًا. سمْمٛمٞمٛم٦م أّن يمثػمه٤م صح٤مح 

 اًمتقاشمر. ل ٟمتٞمج٦م وطم٤ًمن، اًم٘مٓمع سمّمدوره، وه

 جيزم زمتقاسمره  (833)اإلَم٣مم ازمـ اْلزري

أظمؼمٟم٤م أسمق طمٗمص : (1) (هـ833)اسمـ اجلزري إوطمدي ذم اًم٘مراءات ُم٤مم اإلىم٤مل 

أٟم٤م  ،قمٛمر سمـ احلًـ اعمراهمل ومٞمام ؿم٤مومٝمٜمل سمف قمـ أيب اًمٗمتح يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب اًمِمٞم٤ٌمين

أٟم٤م اإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ صم٤مسم٧م  ،أٟم٤م أسمق ُمٜمّمقر اًم٘مزاز ،أسمق اًمٞمٛمـ زيد سمـ احلًـ اًمٙمٜمدي

صمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر  ،أٟم٤م أسمق قمٛمر حيٞمك سمـ قمٛمر إظم٤ٌمري ،أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ سمٙمػم ،احل٤مومظ

صمٜم٤م إؿم٩م طمدصمٜم٤م اًمٕمالء سمـ ؾم٤ممل قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد قمـ قمٌد  ،أمحد سمـ حمٛمد اًمْمٌٕمل

اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤م ريض ا؟هل قمٜمف سم٤مًمرطم٦ٌم يٜمِمد اًمٜم٤مس ُمـ ؾمٛمع اًمٜمٌل 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ »صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 ومِمٝمدوا أنؿ ؾمٛمٕمقا رؾمقل ا؟هل ي٘مقل ذًمؽ. وم٘م٤مم إصمٜم٤م قمنم سمدري٤مً ش فم٣مداه

وهق  ،سمقاسمر فمـ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقمّ  ،هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح ُمـ وضمقه يمثػمة

وٓ قمؼمة سمٛمـ طم٤مول شمْمٕمٞمٗمف  ،فمـ ايمٛمبل رواه اْلؿ ايمٕمٖمغم فمـ اْلؿ ايمٕمٖمغم يتقاسمر أيّم٣مً 

 .ـ ٓ اـمالع ًمف ذم هذا اًمٕمٚمؿممّ 

 ،وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ا؟هل ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ وم٘مد ورد ُمرومققم٤مً 

واًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد  ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ،وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ،واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام

وأيب  ،وأيب هريرة ،وسمريدة سمـ احلّمٞم٥م ،واًمؼماء سمـ قم٤مزب، وزيد سمـ أرىمؿ  ،اعمٓمٚم٥م

                                                 

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.74: 7ومتح اًم٤ٌمري  (1)

ٓ همرو أن يٙمقن ُمثٚمف إُم٤مُم٤ًم أوطمدّي٤ًم ذم اًم٘مراءات، ومٙمّؾ أُّم٦م حمٛمد، ؿمٞمٕم٦م وؾمٜم٦ّم، ُمٜمذ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اَلجري   (1)

، ضمزاه ا؟هل شمٕم٤ممم قمغم ىمدر ـمٞم٦ٌم اًمٜمنمإمم اًمٞمقم يْمٌٓمقن ُمّم٤مطمٗمٝمؿ قمغم أصقًمف اًمتل أودقمٝم٤م ذم يمت٤مسمٞمف اًمٜمنم و

 . ٟمقاي٤مه
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وقمٌد ا؟هل  ،وطمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة ،وقمٌد ا؟هل سمـ قم٤ٌمس ،وضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل ،ؾمٕمٞمد اخلدري

 ،وأيب ذر اًمٖمٗم٤مري ،وقمامر سمـ ي٤مه ،وقمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر ،وقمٛمران سمـ طمّملم ،سمـ ُمًٕمقد

وؾمٝمؾ  ،وأيب أيقب إٟمّم٤مري ،وظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ،وأؾمٕمد سمـ زرارة ،وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

 ،وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وزيد سمـ صم٤مسم٧م ،وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ،وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ،سمـ طمٜمٞمػ

 .وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ

 .وصح قمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ حيّمؾ اًم٘مٓمع سمخؼمهؿ 

أن هذا اًم٘مقل يم٤من ُمٜمف يقم همدير ظمؿ وذًمؽ ذم ظمٓم٦ٌم ظمٓمٌٝم٤م اًمٜمٌل  وصم٧ٌم أيْم٤مً 

إطمدى قمنم عم٤م رضمع اًمٜمٌل ُمـ ذم طم٘مف ذًمؽ اًمٞمقم وهق اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 

 .(1)طمج٦م اًمقداع

 (0103)اظمال اهلروي ايمٗم٣مري 

هذا طمدي٨م  واحل٤مصؾ أنّ : (1614)اَلروي اًم٘م٤مري ، سمـ ؾمٚمٓم٤منوىم٤مل اعمال قمكم 

إذ ذم رواي٦م ٕمحد أٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ : ه ُمتقاشمراً صحٞمح ٓ ُمري٦م ومٞمف، سمؾ سمٕمض احلٗم٤مظ قمدّ 

عم٤م ٟمقزع أي٤مم ظمالومتف، وؾمٞم٠ميت زي٤مدة َت٘مٞمؼ ذم  ، وؿمٝمدوا سمف ًمٕمكمّ اًمٜمٌل صمالصمقن صح٤مسمٞم٤مً 

 .(1)اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م قمٜمد طمدي٨م اًمؼماء 

 .  (800)ايمسٝمقؿمل اإلَم٣مم 

. وىم٤مل (3) ضمدي٧م َمتقاسمر: ىم٤مل اعمّمٜمػ )=اًمًٞمقـمل(: وىم٤مل اإلُم٤مم اعمٜم٤موي

ضمدي٧م : ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ذم اًمٌٞم٤من واًمتٕمريػ (1116)إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل 

 .(4) َمتقاسمر

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن .1، رىمؿ : 11ُمٜم٤مىم٥م إؾمد اًمٖم٤مًم٥م )ت: ـم٤مرق ـمٜمٓم٤موي( :  (1)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم .6696، رىمؿ : 3937:  9ُمرىم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  (1)

٤مري٦م، . اعمٙمت٦ٌم اًمتج9666، رىمؿ : 117:  6اعمٜم٤موي( اإلُم٤مم  ومٞمض اًم٘مدير، ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمًٞمقـمل ) (3)

 ُمٍم .

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت .1577، رىمؿ : 136:  1اًمٌٞم٤من واًمتٕمريػ ذم أؾم٤ٌمب ورود احلدي٨م اًمنميػ  (4)
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 هـ(0311)اإلَم٣مم إيمب٣مين

ذيمرت وظمرضم٧م ُم٤م شمٞمن زم ُمٜمٝم٤م مم٤م ي٘مٓمع اًمقاىمػ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد َت٘مٞمؼ اًمٙمالم  وىمد

 ، وىمد اؾمتققمٌٝم٤م اسمـ قم٘مدة ذمومٝمل يمثػمة ضمداً  ، وإّٓ أؾم٤مٟمٞمده٤م سمّمح٦م احلدي٨م ي٘مٞمٜم٤مً  قمغم

 نّ إ :يمت٤مب ُمٗمرد، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ُمٜمٝم٤م صح٤مح وُمٜمٝم٤م طم٤ًمن. ومجٚم٦م اًم٘مقل

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه =)، سمؾ إول ُمٜمف  (1)طمدي٨م صحٞمح سمِمٓمريف )=طمدي٨م اًمٖمدير(طمدي٨م اًمؽممج٦م 

يمام فمٝمر عمـ شمتٌع أؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف، وُم٤م ذيمرت ُمٜمٝم٤م  صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َمتقاسمر فمٛمف (همٔمقم َمقٓه

صحتف  إذا قمروم٧م هذا، وم٘مد يم٤من اًمداومع ًمتحرير اًمٙمالم قمغم احلدي٨م وسمٞم٤من...،  يمٗم٤مي٦م

اًمِمٓمر  ٤مػ اًمِمٓمر إول ُمـ احلدي٨م، وأُمّ سمـ شمٞمٛمٞم٦م، ىمد وٕمّ اٜمل رأي٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمّ 

ذم شمْمٕمٞمػ  وهذا ُمـ ُم٤ٌمًمٖمتف اًمٜم٤مدم٦م ذم شم٘مديري ُمـ شمنقمف .ف يمذبأظمر، ومزقمؿ أٟمّ 

 .(1)وا؟هل اعمًتٕم٤من ،إطم٤مدي٨م ىمٌؾ أن جيٛمع ـمرىمٝم٤م ويدىمؼ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م

يتجرأ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٛمـ اًمٕمجٞم٥م طم٘م٤م أن : ٝم٤موىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمٜم

يمام ومٕمؾ سم٤محلدي٨م اعمت٘مدم  ( (164/  4ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  )يمت٤مسمف )ذم  وشمٙمذيٌف قمغم إٟمٙم٤مر هذا احلدي٨م

اًمتنع واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمرد قمغم  إّٓ  ،ومال أدري سمٕمد ذًمؽ وضمف شمٙمذيٌف ًمٚمحدي٨م  ،...هٜم٤مك

 .(3)اًمِمٞمٕم٦م، همٗمر ا؟هل ًمٜم٤م وًمف

 .صح٣ميب فمـ ايمٛمبلاإلَم٣مم ازمـ ؾم٣مهكم: رواه َم٣مئ٥م 

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ : هـ( 385)اسمـ ؿم٤مهلم أسمق طمٗمص ، قمٛمر سمـ أمحد ، وىم٤مل اإلُم٤مم 

حمٛمد، صمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح إزدي، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قمثامن احليُمل، قمـ أيب 

إؾمح٤مق، قمـ زيد سمـ أرىمؿ، واًمؼماء، ىم٤مٓ: يمٜم٤م ُمع رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم 

أٓ إن اهلل ويمٝمل، وأٞم٣م ورم ىمؾ »ع همّمـ اًمِمجرة قمـ رأؾمف، وم٘م٤مل: همدير ظمؿ وٟمحـ ٟمروم

 .ش َم٠مَمـ، َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه

                                                 

 .شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه». واًمِمٓمر اًمث٤مين:  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقم َمقٓه»اًمِمٓمر إّول :  (1)

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض. . 1751-1756، رىمؿ: 344: 4ًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٚم (1)

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض. .1113، رىمؿ:  163: 5اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (3)
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وهذا طمدي٨م ش ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه»وذم همػم هذه اًمرواي٦م: ىم٤مل : 

وهمٝمٜمؿ ، َم٣مئ٥م ٞمٖمسوومد روى ضمدي٧م نمدير طمؿ فمـ رؽمقل اهلل ٞمحق همري٥م صحٞمح، 

هبذه ايمٖمّمٝمٙم٥م، مل يممىمف همٝمٜم٣م  سمٖمرد فمقمّ ، وهق طمدي٨م صم٤مسم٧م، ٓ أقمرف ًمف قمٚم٦م. ايمٔمممة

 .(1)أضمد

 اإلَم٣مم ايمٔمجٙمقين 

َمـ »: ذم اًمٙمِمػ هـ(1161)اإلُم٤مم أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٕمجٚمقين ىم٤مل

رواه اًمٓمؼماين وأمحد واًمْمٞم٤مء ذم اعمخت٤مرة قمـ زيد سمـ أرىمؿ،  ش.ىمٛم٦م َمقٓه9 همٔمقم َمقٓه

هم٣محلدي٧م ش ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه»وصمالصملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٚمٗمظ:  وقمكمّ 

 .(1)َمتقاسمر أو َمُمٜمقر

ايمٙمٜمؿ وال »ٚمحدي٨م ُمع زي٤مدة : ٟم٤مفمر ًم ،اًمٕمجٚمقين : ُمتقاشمر أو ُمِمٝمقر ىمقلىمٚم٧م: 

ؿمٓمر احلدي٨م إول  يمقن٤م قمـ صمالصملم صح٤مسمٞم٤ًم،ويم٠مّن شمقاشمر ش، وفم٣مد َمـ فم٣مداهَمـ وآه

 ه، ومت٠مُمؾُمٗمروغ قمٜمف قمٜمد شهمٔمقم َمقٓهَمـ ىمٛم٦م َمقٓه9 »:

 ؾمٔمٝم٤م إرٞم٠موط

ُمتـ احلدي٨م صحٞمح ورد ُمـ ـمرق يمثػمة شمزيد ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

 .(3)، وىم٤مل اًمذهٌل ُمتٜمف ُمتقاشمر قمغم صمالصملم صح٤مسمٞم٤مً 

                                                 

 . ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم .87، رىمؿ: 163ذح ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م :  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م . 1591، رىمؿ: 319: 1يمِمػ اخلٗم٤مء )ت: قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.641، رىمؿ: 71: 1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (3)
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 ش...ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد»:  سمِمحٝمح أهؾ ايمسٛم٥م يمزي٣مدة

وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ »هذا اًمٚمٗمظ، وهق ىمقًمف:   نّ إ: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

: ٤م ىمقًمفوأُمّ ، يمذب سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨مش واٞمٌم َمـ ٞمٌمه، واطمذل َمـ طمذيمف

 . هـ. ا(1)ومٚمٝمؿ ومٞمف ىمقٓن ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»

ٌّف: ومٚمٞمس اعم٘م٤مم : أىمقل َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقّم : »قمـ طمدي٨م اًمٜمٌلهٞمٝمٜم٤م شمٜم

: همػمهؿوواجلزري اًمًٞمقـمل ىم٤مل اًمذهٌل وإًم٤ٌمين ويمام ُمتقاشمر سم٤من أّٟمف ىمد ومٝمذا ش َمقٓه

 . ش...ايمٙمٜمؿ وال»وإّٟمام قمـ ظمّمقص اًمزي٤مدة اًمتل يمّذهب٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أي ىمقل اًمٜمٌل: 

 شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه»زي٤مدة:  ىمقل سمٕمْمٝمؿ إنّ ىم٤مل اعمال قمكم اَلروي اًم٘م٤مري: 

 .(1)وا؟هل أقمٚمؿ صحح ايمذهبل ىمثغمًا َمٛمٜم٣م ،ؿمرقُمردودة، وم٘مد ورد ذًمؽ ُمـ  ،ُمقوققم٦م

طمٙمك اعمزي ىم٤مل: وروى سمريدة، وأسمق هريرة، وضم٤مسمر، واًمؼماء سمـ قم٤مزب، وزيد 

ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»سمـ أرىمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل أّٟمف ىم٤مل يقم همدير ظمؿ: 

 .(3)ىمّٙمٜم٣م آشم٣مر شم٣مزمت٥م...، وهل ش ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه:»زاد سمٕمْمٝمؿ 

 )=طمدي٨م اًمٖمدير(طمدي٨م اًمؽممج٦م  نّ إ :ومجٚم٦م اًم٘مقليمام ىمد ُم٣م ىمقل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين: 

صغم ا؟هل قمٚمٞمف  َمتقاسمر فمٛمف (َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه=)، سمؾ إول ُمٜمف  (4)طمدي٨م صحٞمح سمِمٓمريف

 .(5) يمام فمٝمر عمـ شمتٌع أؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف، وُم٤م ذيمرت ُمٜمٝم٤م يمٗم٤مي٦م وؾمٚمؿ

 . (6)همزي٣مدة ومقي٥م آؽمٛم٣مد شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه»يمام ىمد ُم٣م ىمقل اًمذهٌل: وأُّم٤م : 

 .. أو جيحد ُم٤م يٕمرف، أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هيرف سمام ٓ يٕمرفًمؽمى ٝم٤م: ومٝم٤مك سمٕمض ـمرىم

                                                 

 . 55:  7ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ) ت : رؿم٤مد ؾم٤ممل(   (1)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت .6163، رىمؿ : 3944:  9ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح )قمكم اًم٘م٤مري(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .4689، رىمؿ : 484:  16َتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي )ت : سمِم٤مر قمقاد(   (3)

 .شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه». واًمِمٓمر اًمث٤مين:  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقم َمقٓه»ّول : اًمِمٓمر إ (4)

 ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض. . 1751-1756، رىمؿ: 344: 4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  (5)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : قمكم ؿمػمي. 133:  5شم٤مريخ سمـ يمثػم  (6)
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 ش...وفم٣مد ،ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه »زي٣مدة :سمقاسمر 

 ..  اظمقلم أَمغم اظم٠مَمٛمكم ايمْمريؼ إّول : 

 أزمق ايمْمٖمٝمؾ فمـ فمقم : إولؽمٛم٣مد اإل

ومٓمر، قمـ أيب  طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ حمٛمد، وأسمق ٟمٕمٞمؿ اعمٕمٜمك، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م: ىم٤مل أمحد

 ىءىم٤مل َلؿ: أٟمِمد ا؟هل يمؾ اُمر ريض ا؟هل قمٜمف اًمٜم٤مس ذم اًمرطم٦ٌم، صمؿّ  اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل: مجع قمكمّ 

وم٘م٤مم صمالصمقن ُمـ اًمٜم٤مس، وىم٤مل ، ُمًٚمؿ ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل يقم همدير ظمؿ ُم٤م ؾمٛمع، عم٤م ىم٤مم

 أولم أسمٔمٙمٚمقن أيّن » أسمق ٟمٕمٞمؿ: وم٘م٤مم ٟم٤مس يمثػم ومِمٝمدوا طملم أظمذه سمٞمده، وم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس: 

 ؟!.شزم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ

 .ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل ا؟هل

 .شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه: »اًمٜمٌّل  ىم٤مل

ذم ٟمٗمز ؿمٞمئ٤ًم، ومٚم٘مٞم٧م زيد سمـ أرىمؿ وم٘مٚم٧م ًمف:  : ومخرضم٧م ويم٠منّ )أسمق اًمٓمٗمٞمؾ( ىم٤مل

: ومام شمٜمٙمر؟!. ىمد ؾمٛمٕم٧م زيد ىم٤مل . قمٜمف ي٘مقل: يمذا ويمذاإيّن ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل

 . رؾمقل ا؟هل ي٘مقل ذًمؽ ًمف

وهق ، إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم همػم ومٓمر: ىم٤مل إرٟم١موط

 . (1)، وهق صم٘م٦م٘مروٟم٤مً ومٛمـ رضم٤مل أصح٤مب اًمًٜمـ، وروى ًمف اًمٌخ٤مري ُم، اسمـ ظمٚمٞمٗم٦م

  .(1)صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري: ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمينو

همػم ومٓمر ، رواه أمحد ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح : ذم اعمجٛمع  وىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل

 . (3)سمـ ظمٚمٞمٗم٦م وهق صم٘م٦م

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 19361، رىمؿ : 56:  31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف اًمري٤مض. 1756، رىمؿ : 336:  4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمَلًم٤ٌمين   (1)

 . 14611، رىمؿ : 165:  9جمٛمع اًمزوائد   (3)
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 طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك اًم٘مٓم٤من، وحمٛمد سمـ قمثامن سمـ: وىمد أظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل

يمراُم٦م واًمٚمٗمظ ًمٞمقؾمػ، ىم٤مٓ: ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: ٟم٤م ومٓمر، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، ىم٤مل: 

 .(1)ش...وفم٣مد َمـ فم٣مداه» : ، وهق يٜمِمد اًمٜم٤مس ذم اًمرطم٦ٌم... إمم ىمقًمفؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 قمغم ذط اًمٌخ٤مري .اإلؾمٜم٤مد وهذا يمذًمؽ صحٞمح : أىمقل

ذم ؾمٞم٠ميت ، اًمِمٞمخلمصم٘م٦م ُمـ رضم٤مل إُم٤مم سمحٌٞم٥م سمـ صم٤مسم٧م وهق وىمد شمقسمع ومٓمر 

إذ  :واحلدي٨م ٟمّص أّن اعم٘مّمقد ُمـ اًمقٓي٦م، اًمًٞم٤مدة واإلُم٤مُم٦م .ىمري٤ٌمً ـمريؼ زيد سمـ أرىمؿ 

٦ٌّم عم٤م ؿمّؽ أسمق اًمٓمٗمٞمؾ  . ، وم٤مطمٗمظًمق يم٤مٟم٧م اعمح

  

                                                 

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل .491، رىمؿ : 133:  1ُمًٜمد اًمٌزار   (1)
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 ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م فمٛمف : ايمث٣مين ايمْمريؼ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م : ىم٤مل)=ُمٌتقرًا( خمتٍمًا  هـ(141)أمحداإلُم٤مم أظمرج 

 ٟمِمد قمكمّ : ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م ىم٤مل )شمٍميح سم٤مًمًامع(قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ، ؿمٕم٦ٌم

َمـ ىمٛم٦م » رؾمقل ا؟هل ىم٤مل:  ومِمٝمدوا أنّ ، اًمٜم٤مس، وم٘م٤مم مخ٦ًم أو ؾمت٦م ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

 .شَمقٓه َمقٓه همٔمقمّ 

  .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح: إرٟم١موطؿمٕمٞم٥م ىم٤مل  

 .(1)رواه أمحد، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح:وىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع

أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ طمري٨م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م : أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى ىم٤ملًمٙمـ 

اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك، قمـ إقمٛمش، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م ىم٤مل: ىم٤مل قمكم 

اهلل ورم اظم٠مَمٛمكم،  إنّ »ذم اًمرطم٦ٌم: أٟمِمد سم٤م؟هل ُمـ ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل يقم همدير ظمؿ ي٘مقل: 

 ش.وَمـ ىمٛم٦م ويمٝمف همٜمذا ويمٝمف، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه، واٞمٌم َمـ ٞمٌمه

 . (3)شىم٤مم إمم ضمٜمٌل ؾمت٦م»ىم٤مل: وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد:  

، وهذا ويمذًمؽ رواه ؿمٕم٦ٌم قمـ أيب إؾمح٤مقىم٤مل اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م : 

 . (4)إؾمٜم٤مد ضمّٞمد 

 سم٤مٓطمتج٤مج سمف . ُمًٚمؿ  ؾمٕمٞمد اٟمٗمرد: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿىمٚم٧م: 

  

                                                 

 . 13167، رىمؿ : 198:  38ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 . ت : طم٤ًمم اًم٘مدد .14613، رىمؿ : 165:  9جمٛمع اًمزوائد   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.  ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8419، رىمؿ : 444:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى   (3)

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .119: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ت: قمكم ؿمػمي(   (4)
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  فمقمّ  فمـ 9 شمالشمتٜمؿفمٚمرو ذي َمرو ،وؽمٔمد ،زمـ يثٝمعا: ايمث٣ميم٧م ايمْمريؼ

أظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، قمـ 

فمـ أيب إؽمح٣مق، فمـ فمٚمرو ذي َمر،  وفمـ ؽمٔمٝمد زمـ وه٤م، وفمـ زيد ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، 

ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل ي٘مقل يقم همدير  قمٚمٞم٤ًم، ي٘مقل: ٟمِمدت ا؟هل رضمالً ، ىم٤مًمقا ؾمٛمٕمٜم٤م زمـ يثٝمع

أيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم » ظمؿ عم٤م ىم٤مم وم٘م٤مم إًمٞمف صمالصم٦م قمنم رضمال، ومِمٝمدوا أن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل:

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا »ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل ىم٤مل: وم٠مظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: ش  َمـ أٞمٖمسٜمؿ

اه، وأضم٤م َمـ أضمبف، وأزمٕمض َمـ أزمٕمّمف، َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مد

 .(1)شواٞمٌم َمـ ٞمٌمه، واطمذل َمـ طمذيمف

 .، رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالمإؾمٜم٤مده صحٞمح  ىمٚم٧م:

طمدصمٜم٤م قمكم : ىم٤مل  قمٌد ا؟هل سمـ أمحدسمام أظمرضمف اًمرواة قمـ أيب إؾمح٤مق،  وىمد شمقسمع

سمـ طمٙمٞمؿ إودي، أظمؼمٟم٤م ذيؽ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م، وقمـ زيد سمـ 

 .ىم٤مٓ: ٟمِمد قمكم اًمٜم٤مس ذم اًمرطم٦ٌم: ُمـ ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل ي٘مقل يقم همدير ظمؿ إٓ ىم٤مم يثٞمع،

ؿ ؾمٛمٕمقا رؾمقل ىم٤مل: وم٘م٤مم ُمـ ىمٌؾ ؾمٕمٞمد ؾمت٦م، وُمـ ىمٌؾ زيد ؾمت٦م، ومِمٝمدوا أّن 

 ا؟هل ي٘مقل ًمٕمكم يقم همدير ظمؿ: أًمٞمس ا؟هل أومم سم٤معم١مُمٜملم؟!. 

 .ىم٤مًمقا: سمغم

 ش .وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداهايمٙمٜمؿ َمـ ىمٛم٦م َمقٓه، همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ »ىم٤مل: 

ذيؽ، وهق اسمـ قمٌد ا؟هل، وإن يم٤من ؾمٞمئ احلٗمظ ، صحٞمح ًمٖمػمه: ىم٤مل إرٟم١موط

ىمد شمقسمع، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم زيد سمـ يثٞمع ُمت٤مسمع ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م، 

 . (1)ومٛمـ رضم٤مل اًمؽمُمذي، ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم

                                                 

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل .786، رىمؿ : 34:  3ُمًٜمد اًمٌزار   (1)

 . 956، رىمؿ : 161:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)
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قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى : سمؾ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ىمٚم٧م

 :ؾمٕمٞمد اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ دون اًمٌخ٤مري: وذم اإلؾمٜم٤مد قمٚمت٤من ُمدومققمت٤من

 .ذيؽ ومٞمام ىمٞمؾ: ىمد شمٖمػم طمٗمٔمف سمآظمرة: عم٤م وزم اًم٘مْم٤مء ايمٔمّٙم٥م إولم :

سم٠مّن ؾمامقمف قمـ أيب إؾمح٤مق ىمديؿ: ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: صدوق صم٘م٦م هل ُمٜمدومٕم٦م و

 اًمٕمٚم٦م إومم..هذه هل . ومديؿ ايمسامع َمـ أيب إؽمح٣مق...، 

ًامع قمٜمف اًمقمٜمٕمٜم٦م أيب إؾمح٤مق قمـ ؾمٕمٞمد، وهل ُمٜمدومٕم٦م سمتٍمحيف  :وايمٔمٙم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م

يمام ذم اإلؾمٜم٤مد اًمث٤مين اعم٤ميض، ؾمٞمام أّن اًمراوي قمٜمف ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج اًم٘م٤مئؾ: يمٗمٞمتٙمؿ 

 .وم٤مطمٗمظ شمدًمٞمس صمالصم٦م، يم٤من أسمق إؾمح٤مق أطمدهؿ .
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  فمـ فمقمّ زاذان ايمرازمع:  ايمْمريؼ

صمٜم٤م أيب، ىمثٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، ٟم٤م قمٌد طمدأظمرج قمٌد ا؟هل سمـ أمحد ذم زوائد اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: 

ذم اًمرطم٦ٌم  اعمٚمؽ، قمـ أيب قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٙمٜمدي، قمـ زاذان أيب قمٛمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

  !.؟شُمـ ؿمٝمد رؾمقل ا؟هل يقم همدير ظمؿ وهق ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل»وهق يٜمِمد اًمٜم٤مس: 

َمـ ىمٛم٦م »ؾمٛمٕمقا رؾمقل ا؟هل وهق ي٘مقل: ؿ ومِمٝمدوا أّن  وم٘م٤مم صمالصم٦م قمنم رضمالً 

 .شوآه... َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ

٤ٌّمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح ، وأسمق قمٌد اًمرطمٞمؿ هق ظم٤مًمد سمـ يزيد سمـ ؾمامك  ىم٤مل ويص قم

 . (1) شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه »سمـ رؾمتؿ احلراين ، وهق ذم اعمًٜمد ُمـ دون زي٤مدة : 

، ومٝمق اعم٘مّمقد قمٜمد آـمالق احلراين، هق هٞمٝمٜم٤مشمرديد أّن أسم٤م قمٌد اًمرطمٞمؿ ٓ ىمٚم٧م: 

 أيمثر قمٜمف حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م.

 فمقّم ازمـ أيب يمٝمعم فمـ : ٣مَمساخل ايمْمريؼ

يقٟمس سمـ أرىمؿ، طمدصمٜم٤م  طمدصمٜمل قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٛمر اًم٘مقاريري، طمدصمٜم٤م: قمٌد ا؟هلىم٤مل 

يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم، ذم اًمرطم٦ٌم يٜمِمد 

 اًمٜم٤مس: أٟمِمد ا؟هل ُمـ ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل ي٘مقل يقم همدير ظمؿ: 

ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ: وم٘م٤مم اصمٜم٤م قمنم . عم٤م ىم٤مم ومِمٝمدش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»

: ٟمِمٝمد أٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل يقم همدير ظمؿ سمدري٤ًم، يم٠مين أٟمٔمر إمم أطمدهؿ، وم٘م٤مًمقا:

 ؟!. شأًم٧ًم أومم سم٤معمًٚمٛملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، وأزواضمل أُمٝم٤مَتؿ»

 .وم٘مٚمٜم٤م: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل

 ش.همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه»: ىم٤مل

                                                 

 اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.. 991، رىمؿ: 585: 1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )ويص قم٤ٌمس(   (1)
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وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ يزيد سمـ أيب زي٤مد، ، طمًـ ًمٖمػمه: ىم٤مل إرٟم١موط

ويقٟمس سمـ أرىمؿ ًمٞمٜمف اسمـ ظمراش واَلٞمثٛمل، وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل اًمٌخ٤مري 

  .(1)ويم٤من يتِمٞمع ، ُمٕمروف احلدي٨م: ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

 .طم٤مل يزيد سمٞم٤من وىمد ُم٣م ، سمؾ طمًـ ًمذاشمف: أىمقل

: ..وهقصم٘م٦م  ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ٚم٘مد شمقسمع يزيد سمٛمًٚمؿ سمـ ؾم٤ممل وُمع ذًمؽ وم

طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: ٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜمل : أظمرج اًمٌزار ىم٤مل

، ىم٤مٓ: ٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب َمسٙمؿ زمـ ؽم٣مملضمٕمٗمر إمحر، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد، وقمـ 

يقم همدير ا؟هل ؾمٛمع رؾمقل  يٜمِمد اًمٜم٤مس، ي٘مقل: أٟمِمد اُمرأ ُمًٚمامً  ًمٞمغم، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

 ىم٤مم ؟!.  ظمؿ، إّٓ 

أهي٣م ايمٛم٣مس »، صمؿ ىم٤مل: ٤مًمقا: أظمذ رؾمقل ا؟هل سمٞمد قمكمّ وم٘م، وم٘م٤مم اصمٜم٤م قمنم رضمالً 

 .شأيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ

ايمٙمٜمؿ َمـ ىمٛم٦م َمقلم يمف همٜمذا َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ »ىم٤مل: . ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل

 .(1)شوآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه

رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى ضمٕمٗمر سمـ زي٤مد ، صحٞمحطمًـ إؾمٜم٤مده : أىمقل

 صدوق ذم أىمّؾ أطمقاًمف .، ؿ ومٞمفُمتٙمٚمّ صم٘م٦م وىمد ُم٣م أّٟمف ، إمحر

وروى ٟمحقه يزيد سمـ أيب زي٤مد، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، أٟمف : ىم٤مل اًمذهٌل

وروى ٟمحقه قمٌد ا؟هل سمـ أمحد ذم ُمًٜمد أسمٞمف، ُمـ . ٤مس ذم اًمرطم٦ٌمؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم يٜمِمد اًمٜمّ 

احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر ذم طمدي٨م ؾمامك سمـ قمٌٞمد، قمـ اسمـ أيب ًمٞمغم، وًمف ـمرق أظمرى ؾم٤مىمٝم٤م 

 .(3)  ًيِمدق زمٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣م شمرمج٦م قمكمّ 

                                                 

 . 416:  8، شم٤مريخ اًمٌخ٤مري 187:  9. صم٘م٤من اسمـ طم٤ٌمن 961، رىمؿ : 169:  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 .  ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل .631، رىمؿ : 135:  1ُمًٜمد اًمٌزار   (1)

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت. ت : قمٛمر اًمتدُمػمي. 631:  3 ًمٚمذهٌل شم٤مريخ اإلؾمالم  (3)



  أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم  .............................................................................133

 أزمق َمريؿ فمـ فمقم : س٣مدسايم ايمْمريؼ

طمدصمٜمل طمج٤مج اسمـ اًمِم٤مقمر، طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م، : أظمرج قمٌد ا؟هل ذم زوائد اعمًٜمد ىم٤مل

طمدصمٜمل ٟمٕمٞمؿ سمـ طمٙمٞمؿ، طمدصمٜمل أسمق ُمريؿ، ورضمؾ ُمـ ضمٚم٤ًمء قمكم، قمـ قمكم: أن اًمٜمٌل 

 .ش َمقٓه همٔمقم َمقٓهَمـ ىمٛم٦م »ىم٤مل يقم همدير ظمؿ: 

 . شوال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه» : ىم٤مل: ومزاد اًمٜم٤مس سمٕمد

 .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح : ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

 . (1)رواه أمحد ورضم٤مًمف صم٘م٤مت : وىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل 

 . (3)صحٞمح ًمٖمػمه...: ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطو

 .(4)أسمق ُمريؿ جمٝمقل ، اعمت٤مسمٕم٤مت وهذا ؾمٜمد ٓ سم٠مس سمف ذم: وىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين

وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل قمغم ُم٤م ضمزم سمف ، صم٘م٦موم٠مسمق ُمريؿ ، إإلؾمٜم٤مد صحٞمح ًمذاشمفسمؾ : أىمقل

ذم هذا وىمد ُم٣م اًمٙمالم ، اًمٙماملاًمذهٌل ذم اًمٙم٤مؿمػ واخلزرضمل ذم ظمالص٦م َتذي٥م 

 . اعمٜم٤مىم٥مذم ومّمؾ  َت٧م قمٜمقان طم٤مل أيب ُمريؿ

 . وزاد اًمراوون: وذم ًمٗمظ، ومزاد اًمٜم٤مس: وىمقًمف

شمقاشمرت  ومٙمٞمػ ًمق، ًمإلمج٤مع قمغم أّن زي٤مدة اًمث٘م٦م طمّج٦م: يمام رسمام يتقهؿًمٞمس ىمدطم٤ًم 

 ؟!!!.ومٞمام ؾمٜمرى قمـ اًمّمح٤مسم٦م ، سمؾ قمـ اًمٜمٌّل 

  

                                                 

 . دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة .1316، رىمؿ : 141:  1ُمًٜمد أمحد )ؿم٤ميمر(   (1)

 . وومٞمف : وزاد اًمراوون .14618، رىمؿ : 167:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1311، رىمؿ : 434  1ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)

 . 1756، رىمؿ : 338:  4اًمّمحٞمح٦م ًمَلًم٤ٌمين   (4)
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 : فمٚمغمة زمـ ؽمٔمد فمـ فمقمزمعايمس٣م ايمْمريؼ

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ا؟هل سمـ يمٞم٤ًمن أظمرج اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم ىم٤مل: 

وُم٤مئتلم ، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو، طمدصمٜم٤م اًمث٘مٗمل اعمديٜمل إصٌٝم٤مين، ؾمٜم٦م شمًٕملم 

ريض ا؟هل قمٜمف قمغم  ُمًٕمر، قمـ ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف، قمـ قمٛمػمة سمـ ؾمٕمد ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمٞم٤مً 

 يقماعمٜمؼم يٜم٤مؿمد أصح٤مب رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: ُمـ ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل 

ق ؾمٕمٞمد ، همدير ظمؿ ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل؟ ومٚمٞمِمٝمد ، وم٘م٤مم اصمٜم٤م قمنم رضمال ُمٜمٝمؿ: أسمق هريرة ، وأسم

َمـ »وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ، ومِمٝمدوا أنؿ ؾمٛمٕمقا رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

 .(1)شىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه ، وفم٣مد َمـ فم٣مداه

 ، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُم٘مٌقل ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت .ُمتقاشمر صحٞمح ىمٚم٧م: 

  

                                                 

 سمػمت. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، . 75، رىمؿ: 119: 1اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼماين)ت: حمٛمد إُمرير(   (1)
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 ايمػماء زمـ فم٣مزبضمدي٧م  (1)

 ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ : فمدي زمـ شم٣مزم٦م فمـ ايمػماء 

: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من ىم٤مل: ُمّر قمٚمٞمؽ ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل

يمٜم٤ّم ُمع رؾمقل ا؟هل ذم ؾمٗمر...: : ىم٤مل، قمـ اًمؼماء، قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ، أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ زيد

ايمٙمٜمؿ وال َمـ ، ايمٙمٜمؿ َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»وم٘م٤مل: سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٠مظمذ سمٞمد قمكم 

، هٛمٝمئ٣م يمؽ ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤مىم٤مل: ومٚم٘مٞمف قمٛمر سمٕمد ذًمؽ وم٘م٤مل: . شوآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

 . أصبح٦م وأَمسٝم٦م َمقلم ىمؾ َم٠مَمـ وَم٠مَمٛم٥م

، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق: وىمد أظمرضمف اًمٌالذري ىم٤مل

 .(1)قمـ قمكم سمـ زيد سمـ ضمذقم٤من سمف ُمثٚمف

 وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ُمـ أضمؾ قمكم سمـ زيد، صحٞمح ًمٖمػمه: إرٟم١موطؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

 .(1)ومٛمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ ،همػم مح٤مد ، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، سمـ ضمدقم٤من

ىمد شمقسمع و ،ومٕمكم سمـ زيد صدوق طمًـ احلدي٨م: سمؾ إؾمٜم٤مده طمًـ ًمذاشمف: أىمقل

 ..سم٠ميب ه٤مرون

وىم٤مل مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمكم سمـ زيد، وأيب ه٤مرون، قمـ : ٤مل اًمذهٌل ضم٤مزُم٤مً ىم

 .(3)ُمثٚمف قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ اًمؼماء 

ًمٙمـ يٕمتؼم سمف ًمق يم٤من اًمراوي  قمٜمدهؿ: ٤مً ُمؽمويماًمٕمٌدي وإن يم٤من أسمق ه٤مرون : أىمقل

 . (4)اًمثقري قمٜمف احلامدان و

                                                 

 شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م .47، رىمؿ: 116: 1أٟم٤ًمب إذاف  (1)

 .31118، رىمؿ : 436:  36ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 . ت : قمٛمر اًمتدُمػمي . 631:  3شم٤مريخ اإلؾمالم   (3)

، رىمؿ: 159ؾم١مآت أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ًمٚمدارىمٓمٜمل)ت: ؾمٕمد احلٛمٞمد(: هـ )ذم 411ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل  (4)

 .  ئمتػم زمام يرويف فمٛمف ايمثقري واحلّٚمـ٣مدانيتٚمقن ظم٤مرضمل وؿمٞمٕمل: ( : 186
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 زيد زمـ أرومؿضمدي٧م أيب  (2)

  زيد زمـ أرومؿ  أزمق ايمْمٖمٝمؾ فمـ: يمْمريؼ ايمت٣مؽمع ا

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م : اًمٌزار ىم٤ملأظمرج 

أسمق قمقاٟم٦م، قمـ إقمٛمش، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ زيد سمـ أرىمؿ، 

 .(1)ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه »أّن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل: 

أظمؼمٟم٤م : ذم اًمٙمؼمى سم٠مـمقل ُمـ هذا ىم٤ملسمٕملم اإلؾمٜم٤مد  (هـ363)وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل 

حمٛمد سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: طمدصمٜمل حيٞمك سمـ مح٤مد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: 

رضمع رؾمقل ا؟هل  طمدصمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: عم٤مّ 

ىمٟمين ومد دفمٝم٦م، »قمـ طمج٦م اًمقداع، وٟمزل همدير ظمؿ أُمر سمدوطم٤مت وم٘مٛمٛمـ صمؿ ىم٤مل: 

همٟمصمب٦م، إين ومد سمرىم٦م همٝم٘مؿ ايمثٗمٙمكم أضمدمه٣م أىمػم َمـ أطمر: ىمت٣مب اهلل وفمؼميت أهؾ 

 إنّ »ىم٤مل:  صمؿّ ش احلقض ام يمـ يتٖمروم٣م ضمتك يردا فمقمّ زمٝمتل، هم٣مٞمٓمروا ىمٝمػ ختٙمٖمقين همٝمٜمام، هم١مَّّن 

ف، ف، همٜمذا ويمٝمّ َمـ ىمٛم٦م ويمٝمّ »صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل: ش اهلل َمقٓي، وأٞم٣م ورم ىمؾ َم٠مَمـ

َم٣م »وم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م ًمزيد: ؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل ا؟هل ؟!. ش ٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداهايمٙم

 .(1)شىم٣من دم ايمدوضم٣مت أضمد إٓ رآه زمٔمٝمٛمٝمف، وؽمٚمٔمف زمٟمذٞمٝمف

طمدٍ  هذا احلدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، هـ( :311اًمٓمح٤موي)اإلُم٤مم ىم٤مل  ذم  ٓ ـمٕمـٕ 

 .(3)ُمـ رواشمف أطمدٍ 

 هذا :ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل اًمذهٌلاًمٌداي٦م: يمت٤مسمف اسمـ يمثػم ذم اإلُم٤مم ىم٤مل و

 .(4)طمدي٨م صحٞمح

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل .4198، رىمؿ : 111:  16ُمًٜمد اًمٌزار   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.  ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8416، رىمؿ : 437:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى   (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. .1765، رىمؿ:  18: 5 ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر)ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (3)

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .118: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ت: قمكم ؿمػمي(   (4)
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هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه  وىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

 .(1)سمٓمقًمف، ؿم٤مهده طمدي٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ أيْم٤م صحٞمح قمغم ذـمٝمام 

 .(1)وىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين : صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري

ومٓمر، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ  صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدُم٤م أظمرضمف أمحد ُم٣م قمٚمٞمؽ ىمد ىمٚم٧م: 

، ٤م ؾم٤مىمف اًمٌزارممّ  ٤مً ىمريٌُمثؾ أو وؾم٤مق  ريض ا؟هل قمٜمف اًمٜم٤مس ذم اًمرطم٦ٌم ىم٤مل: مجع قمكمّ 

  . (3)وإؾمٜم٤مده صحٞمح ، ىم٤مًمف إرٟم١موط وهمػمه

 فمـ زيد زمـ أرومؿ، َمٝمٚمقن أزمق فمبد اهلل: ْمريؼ ايمٔم٣مذ ايم

طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُمٞمٛمقن أيب قمٌد ا؟هل،  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر،: أظمرضمف أمحد ىم٤مل

وم٠ًمًمف قمـ ذا، وم٘م٤مل: إن  ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد زيد سمـ أرىمؿ، ومج٤مء رضمؾ ُمـ أىمَم اًمٗمًٓم٤مط:

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه » ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: شأيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ »رؾمقل ا؟هل ىم٤مل: 

ايمٙمٜمؿ » ومحدصمٜمل سمٕمض اًم٘مقم، قمـ زيد، أن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل: : ىم٤مل ُمٞمٛمقنش همٔمقم َمقٓه

 ش . وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه

، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ ُمٞمٛمقن، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صحٝمح: ىم٤مل إرٟم١موط

 .(4)صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم

وىمد  ،رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمًٜمـ ،هذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد اسمـ يمثػم:اإلُم٤مم ىم٤مل ىمٚم٧م: 

 اهـ..(5) ذم اًمري٨م صحح اًمؽمُمذي هبذا اًمًٜمد طمديث٤مً 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م .4576، رىمؿ : 115:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ   (1)

 ٤مض.ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف اًمري . 1756، رىمؿ: 331: 4اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 19361، رىمؿ : 56:  31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .19318، رىمؿ : 76:  31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (4)

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .131: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ت: قمكم ؿمػمي(   (5)

، أيب قمٌد ا؟هل رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى ُمٞمٛمقن أومرط إرٟم١موط: وم٤مإلؾمٜم٤مد صحٞمح:أىمقل: 

ىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ طم٤ٌمن سمؾ أّٟمف ًمٞمس سمٛمتٝمؿ،  وهق وإن يم٤من قمٜمد أيمثرهؿ ومًاًل ومٞمام ىمٞمؾ: أي ًمٞمس سمٛمت٘مـ، إّٓ 
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 فمـ زيد زمـ أرومؿ، فمْمٝم٥م ايمٔمقدم: ْمريؼ احل٣مدي فممم ايم

طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم، طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ يٕمٜمل اسمـ أيب : ىم٤مل أمحداإلُم٤مم  فأظمرضم

زم طمدصمٜمل قمٜمؽ،  ظمتٜم٤مً  ؾمٚمٞمامن، قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م زيد سمـ أرىمؿ وم٘مٚم٧م ًمف: إنّ 

سمحدي٨م ذم ؿم٠من قمكم ريض ا؟هل قمٜمف يقم همدير ظمؿ، وم٠مٟم٤م أطم٥م أن أؾمٛمٕمف ُمٜمؽ، وم٘م٤مل: 

إٟمٙمؿ ُمٕمنم أهؾ اًمٕمراق ومٞمٙمؿ ُم٤م ومٞمٙمؿ، وم٘مٚم٧م ًمف: ًمٞمس قمٚمٞمؽ ُمٜمل سم٠مس، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، 

ي٣م » يمٜم٤م سم٤مجلحٗم٦م ومخرج رؾمقل ا؟هل إًمٞمٜم٤م فمٝمرًا وهق آظمذ سمٕمْمد قمكم ريض ا؟هل قمٜمف وم٘م٤مل: 

 ىم٤مًمقا: سمغم.  ؟!. شؿ سمٔمٙمٚمقن أين أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿأهي٣م ايمٛم٣مس، أيمست

وم٣مل: همٗمٙم٦م يمف: هؾ وم٣مل: ايمٙمٜمؿ وال َمـ ش. همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه، همٔمقم َمقٓه »ىم٤مل: 

 . ام أظمؼمك يمام ؾمٛمٕم٧مىم٤مل: إٟمّ ش وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداه

، صحٞمح سمٓمرىمف وؿمقاهده، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ قمٓمٞم٦م: ىم٤مل إرٟم١موط

 . (1)وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمحوهق ؾمٕمد اًمٕمقذم، 

 اهمػمه ذم همػمه، طمًٜمقسمؾ إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، واإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف، ىمٚمٜم٤م: 

وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ ؾمٕمد وُمدطمف آظمرون، ُم٣م طم٤مًمف ذم قمٓمّٞم٦م: قمغم أّن قمٓمٞم٦ّم ُم٤ًمٟمٞمد 

 . ظمٓم٠م وم٤مدحُمٓمٚم٘م٤ًم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت: وم٤مجلزم سمْمٕمٗمف 

سمـ حيٞمك اًم٤ًمضمل، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م زيمري٤م : وأظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل

احلرر، صمٜم٤م قمث٤مم سمـ قمكم، صمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ زيد سمـ أرىمؿ، 

ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل

 .(1) شإّٟمام أٟمتٝمل طمٞم٨م اٟمتٝمك يب»وم٠مظمذت أؾمتزيده، وم٘م٤مل: 

                                                                                                                                  

ًمٙمٜمّف همػم ُمٗمن ومال يٚمتٗم٧م  دء اًمرأي ومٞمف .يم٤من حيٞمك اًم٘مٓم٤من  ، سمغم ورد أنّ ُم٤ًمٟمٞمدهاًمؽمُمذي سمٛم٘مت٣م شمّمحٞمح و

 إًمٞمف .

 . اًمرؾم٤مًم٦م.  19179، رىمؿ : 19:  31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 . ت : محدي اًمًٚمٗمل.  5669، رىمؿ : 195:  5اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)



  أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم  .............................................................................141

 فمـ زيد زمـ أرومؿ ، أزمق ؽمٙمٝمامن: ْمريؼ ايمث٣مين فممم ايم

طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، أظمؼمٟم٤م أسمق إهائٞمؾ، قمـ احلٙمؿ، قمـ : وأظمرج أمحد ىم٤مل

اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: أٟمِمد ا؟هل رضمال ؾمٛمع  قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: اؾمتِمٝمد قمكمّ  أيب ؾمٚمٞمامن،

 ش وفم٣مد َمـ فم٣مداهٜمؿ وال َمـ وآه، ايمٙمٜمؿ َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙم »اًمٜمٌل ي٘مقل: 

 ومِمٝمدوا.  ىم٤مل: وم٘م٤مم ؾمت٦م قمنم رضمالً 

أن يٙمقن سمِمػم سمـ  رواه أمحد وومٞمف أسمق ؾمٚمٞمامن ومل أقمرومف إّٓ : اَلٞمثٛملاإلُم٤مم ىم٤مل 

 . (1)ؾمٚمٞمامن، وم٢من يم٤من هق ومٝمقصم٘م٦م وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

وهق إؾمامقمٞمؾ ، صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، أسمق إهائٞمؾ: ىم٤مل إرٟم١موط

وهق يزيد سمـ قمٌد ا؟هل ُم١مذن ، ًمٞمس سمذاك اًم٘مقي، وأسمق ؾمٚمامن، اعمالئلسمـ ظمٚمٞمٗم٦م 

 .(1)ضمٝمٚمف اًمدارىمٓمٜمل،احلج٤مج

ًّ صحٞمح، وهذا اإلأىمقل:  يب ٕإرٟم١موط ـ ؾمٜم٤مد طمًـ، ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: طم

: ..قمغم صمالصم٦م أىمقالوم٘مد اظمتٚمٗمقا ومٞمف ؾمٚمٞمامن . أُّم٤م أسمق (3)إهائٞمؾ طمديث٤ًم ذم اعمت٤مسمٕم٤مت

 . (4) صم٘متلمأطمد اًمراضمح أّٟمف 

                                                 

 . 167:  9جمٛمع اًمزوائد   (1)

  .. اًمرؾم٤مًم٦م13143، رىمؿ : 119:  38ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (1)

 أزمق إرسائٝمؾ، إؽمامفمٝمؾ زمـ طمٙمٝمٖم٥م   (2)

 ( : طمدي٨م طمًـ... .1833، رىمؿ: 331: 3إرٟم١موط ذم يمالم ًمف )ذم ُمًٜمد أمحد ىم٤مل 

: مل يٙمـ يٙمذب، طمديثف ًمٞمس ُمـ طمدي٨م اًمِمٞمٕم٦م، وًمٞمس ومٞمف ٟمٙم٤مرة. ذم أيب إهائٞمؾ ٤مل اإلُم٤مم أسمق داودىم

وىم٤مل اًمٗمًقي: صم٘م٦م. وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ص٤مًمح احلدي٨م، وُمرة: وٕمٞمػ، وُمرة: أصح٤مب احلدي٨م ٓ يٙمتٌقن 

رة: ٓحيدث قمٜمف، وُمـ ـمريؼ قم٤ٌمس اًمدوري: صم٘م٦م. وىم٤مل اًمٗمالس: ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمٙمذب. وىم٤مل اسمـ طمديثف، وُم

طمجر ذم اًمت٘مري٥م: صدوق دء احلٗمظ ٟم٥ًم إمم اًمٖمٚمق ذم اًمتِمٞمع. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: طمًـ احلدي٨م ضمٞمد اًمٚم٘م٤مء، 

 .ًمف أهم٤مًمٞمط، ٓ حيت٩م سمحديثف، ويٙمت٥م طمديثف، وهق دء احلٗمظ

 .أيب ؽمٙمٝمامنإومقال ايمثالشم٥م دم   (3)

ؾمٚمامن يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ُم١مذن  ق٤مًٕم٤ٌمين وإرٟم١موط وهمػممه٤م سم٠مّٟمف أسميم ،: ضمزم مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿإول

 ُمـ اًمث٤مًمث٦م. َمٗمبقلاحلج٤مج ..: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: أسمق ؾمٚمامن، ُم١مذن احلج٤مج، 
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 فمـ زيد زمـ أرومؿ ، شمقير ْمريؼ ايمث٣ميم٧م فممم :ايم

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم اًمٕمٛمري، صمٜم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٤ٌمهكم، : أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل

صمٜم٤م أسمق اجلقاب، صمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم، قمـ ه٤مرون سمـ ؾمٕمد، قمـ صمقير سمـ أيب وم٤مظمت٦م، قمـ 

أيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ » زيد سمـ أرىمؿ، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل ا؟هل يقم اًمٖمدير، وم٘م٤مل:

 ؟!.ش أٞمٖمسٜمؿ

 .ىم٤مًمقا: سمغم

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ »ريض ا؟هل قمٜمف، وم٘م٤مل:  وم٠مظمذ سمٞمد قمكمّ 

 .(1)شوآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

 .٦مُمت٤مسمٕميّمٚمح  صمقير سمـ أيب وم٤مظمت٦م ،ص٤مًمحؾمٜم٤مد ، وهذا اإلًمٖمػمه صحٞمح: أىمقل

 ُمقضمز اًمٙمالم : 

ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ؾمقى صمقير..: إيمثر قمغم وٕمػ طمديثف، ًمٙمـ ىم٤مل اًمٌزار: 

. وىم٤مل مل يٛمٗمؿ فمٙمٝمف إّٓ ايمتُمٝمع، يم٤من يرُمك سم٤مًمرومض. وىم٤مل احل٤ميمؿ: اضمتٚمٙمقا ضمديثف

 . هـ، وُمرة: يٙمت٥م طمديثف وهق وٕمٞمػ. آ زمٟمس زمفاًمٕمجكم: 

ٗم٤ًم، يٜمًػ ُم٤م ورد ُمـ اجلرح ومٞمف ٟمً، ظم٤مّص٦م اًمٜمٞم٤ًمسمقري وىمقل احل٤ميمؿ ىمٚم٧م : 

 ..(1) ًمٙمقٟمف ُمـ اعمٗمن، ومت٠مُّمؾ

                                                                                                                                  

 ويرده أّن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ؾمٚمٞمامن وًمٞمس ؾمٚمامن .

إّٓ أن يٙمقن سمِمػم سمـ  ،اَلٞمثٛمل آٟمٗم٤ًم سم٘مقًمف: رواه أمحد وومٞمف أسمق ؾمٚمٞمامن ومل أقمرومف اطمتٛمٚمف هق ُم٤م   ايمٗمقل ايمث٣مين:

 . هـؾمٚمٞمامن، وم٢من يم٤من هق ومٝمقصم٘م٦م... .ا

، رىمؿ: 336: 4ضمزم سمف احل٤مومظ اسمـ طمجر: طمٙم٤مه إًم٤ٌمين قمٜمف )ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م  ايمٗمقل ايمث٣ميم٧م:

( ُمـ رواي٦م . ت : محدي اًمًٚمٗمل4985، رىمؿ : 171:  5اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين اًمٓمؼماين ذم  وىمع قمٜمده ) ( ىم٤مل: 1756

زيد سمـ أرىمؿ  قمـ أيب ؽمٙمٝمامن زيد زمـ وه٤مقمٛمرو اًمٌجكم طمدصمٜم٤م أسمق إهائٞمؾ اعمالئل قمـ احلٙمؿ قمـ  إؾمامقمٞمؾ سمـ

 .اهـ.اجلزم أٟمف أسمق ؾمٚمٞمامن زيد سمـ وه٥م ذمه٤م ... وهذه اًمرواي٦م هل اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م احل٤مومظ واقمتٛمد

 . ت : محدي اًمًٚمٗمل.  5666، رىمؿ : 194:  5اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)

  . اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، اَلٜمد( .36: 1أٟمٔمرشمرمجتف )ذم َتذي٥م اًمتٝمذي٥م   (1)
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 فمـ زيد زمـ أرومؿ، أزمق ايمّمحك: ْمريؼ ايمرازمع فممم ايم

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُمل، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك : أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل

اًمًدي، صمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مسمس، قمـ احلًـ سمـ قمٌٞمد ا؟هل، قمـ أيب اًمْمحك، قمـ زيد سمـ 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ »يقم همدير ظمؿ: أرىمؿ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل 

 .(1)شوال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

رضم٤مًمف صم٘م٤مت: :  ذم اعمت٤مسمٕم٤مت : ؾمٞمامص٤مًمحؾمٜم٤مد صحٞمح، وهذا اإل: أىمقل

وم٤محليُمل هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م ُمٓملم، وأسمق اًمْمحك، ُمًٚمؿ سمـ صٌٞمح، صم٘م٦م ُمتٗمؼ 

اًمٜمخٕمل، صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ. واًمًدي قمٚمٞمف، اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من، واحلًـ سمـ قمٌٞمد ا؟هل 

امجٕمقا قمغم أّٟمف صدوق، وطمٙمك اعمزي قمـ اسمـ طم٤ٌمن: أٟمف يم٤من خيٓمكء. وٓ يٕمتٛمد: ومٚمؿ 

 . اعمتقاومرة قمٜمدٟم٤مسم٘مٞم٦م يمتٌف ٓ ذم ٟمجد هذا ذم صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن و

 : أٞمٝمس٥م زمٛم٦م زيد زمـ أرومؿ فمٛمف.ْمريؼ اخل٣مَمس فممم ايم

 احليُمل، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ ُمقؾمك طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هلأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : 

اًم٘مٓم٤من، صمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ، قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ طمٌٞم٥م سمـ زيد سمـ ظمالد 

إٟمّم٤مري، قمـ أٟمٞم٦ًم سمٜم٧م زيد سمـ أرىمؿ، قمـ أسمٞمٝم٤م، ىم٤مل: أُمر رؾمقل ا؟هل سم٤مًمِمجرات 

وىمد  وم٘مؿ ُم٤م َتتٝم٤م ورش، صمؿ ظمٓمٌٜم٤م، ومقا؟هل ُم٤م ُمـ رء يٙمقن إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م إّٓ 

ىمٚمٜم٤م: ا؟هل ورؾمقًمف ش ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس َمـ أولم زم٘مؿ َمـ أٞمٖمس٘مؿ»أظمؼمٟم٤م سمف يقُمئذ، صمؿ ىم٤مل: 

ريض ا؟هل قمٜمف، صمؿ  يٕمٜمل قمٚمٞم٤مً ش همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا َمقٓه»أومم سمٜم٤م ُمـ أٟمٗمًٜم٤م، ىم٤مل: 

 .(1)شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»ىم٤مل:  أظمذ سمٞمده ومٙمِمٓمٝم٤م، صمؿّ 

 ٤مروى قمٜمٝميمام ىمد ٤مت، وأٟمٞم٦ًم وصم٘مٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن، ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م

 صم٘مت٤من أو أيمثر.

                                                 

 . ت : محدي اًمًٚمٗمل.  5666، رىمؿ : 194:  5اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة . . 5118، رىمؿ: 111: 5اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)
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 إي٣مس زمـ أيب رَمٙم٥م فمـ زيد زمـ أرومؿ: ايمْمريؼ ايمس٣مدس فممم

)=احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ ، أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل اخلاللىم٤مل :  هـ(571)أظمرج اسمـ قم٤ًميمر 

 )=اًمًٚمٛمل، صم٘م٦م ص٤مًمح قمٗمٞمػ(أٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر: ىم٤مٓ)=ُمت٤مسمٕم٦م( وأم اعمجتٌك سمٜم٧م ٟم٤مس  صم٘م٦م(

ٟم٤م  )=اعمقصكم ، اإلُم٤مم صم٘م٦م ومقق اًمقصػ(أٟم٤م أسمق يٕمغم )اإلُم٤مم ، صم٘م٦م ومقق اًمقصػ(ىءأٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ اعم٘مر

 )=سمـ إسمراهٞمؿ صم٘م٦م خ م(ٟم٤م طم٤ًمن ٤مل اسمـ طمجر : صدوق يٖمرب(ىم)=سمـ ُمًٚمؿ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، إزرق سمـ قمكم 

قمـ أيب قمٌد ا؟هل )=ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ، صم٘م٦م خ م(قمـ أسمٞمف ُمٕملم()وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ووٕمٗمف اسمـ ٟم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م 

ىم٤مل سمٞمٜم٤م أٟم٤م ضم٤مًمس  )إي٤مس سمـ أيب رُمٚم٦م ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ، روى قمٜمف صم٘مت٤من(اًمِم٤مُمل

 ..ؾ ُمـ ُمراد قمغم سمٖمٚم٦مومج٤مءه رضم، وهق ضم٤مًمس ذم جمٚمس سمٜمل إرىمؿ ، قمٜمد زيد سمـ أرىمؿ 

 ؟!.م زيدذم اًم٘مق: وم٘م٤مل 

 .هذا زيد، ٟمٕمؿ  :وم٘م٤مل اًم٘مقم

َمـ ىمٛم٦م » :هؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل، هق  أٟمِمديمؿ ا؟هل اًمذي ٓ إًمف إّٓ  :وم٘م٤مل

 ؟!.شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه ،َمقٓه فمٙمٝم٣مً  َمقٓه هم١منّ 

 .(1)واًمٚمٗمظ ًمٚمخالل .ٟمٕمؿ :ىم٤مل

 ىمٚم٧م : صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد ُم٘مٌقل طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت.

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. قمٛمرو شمٚمٕمٛمروي 116: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (1)
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 ضمدي٧م أيب هريرة  (3) 

 أزمق ضم٣مزم فمـ أيب هريرة  يمْمريؼ ايمس٣مزمع فممم :ا

ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اسمـ قمدي واخلٓمٞم٥م واسمـ اًم٘مٞمناين قمـ هٞم٤مج سمـ سمًٓم٤مم قمـ 

يزيد سمـ يمٞم٤ًمن، قمـ أيب طم٤مزم، قمـ أيب هريرة ىم٤مل يم٤من رؾمقل ا؟هل ي١ماظمل سملم أصح٤مسمف 

 . (1)شف، وم٣مل ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآهأطمل وأٞم٣م أطمقه وأضمبّ  فمقمّ :» وم٘م٤مل 

 .ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 إودي فمـ أيب هريرة : ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ فممم 

ىم٤مل: ، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب يزيد إودي، طمدصمٜم٤م ذيؽ: (هـ135)ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

دظمؾ أسمق هريرة اعمًجد وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م إًمٞمف ، وم٘م٤مم إًمٞمف ؿم٤مب وم٘م٤مل: أٟمِمدك سم٤م؟هل ، أؾمٛمٕم٧م 

ش ، َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

ؽ ىمد قم٤مدي٧م ُمـ وآه وواًمٞم٧م ُمـ ٟمٕمؿ ، وم٘م٤مل اًمِم٤مب: أٟم٤م ُمٜمؽ سمريء ، أؿمٝمد أٟمّ وم٘م٤مل: 

 . (1)قم٤مداه ، ىم٤مل: ومحّمٌف اًمٜم٤مس سم٤محلَم

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى إودي داود سمـ يزيد: اعمت٤مسمٕم٤متٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم أىمقل: 

ومل أر ذم أطم٤مديثف ، ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م: ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي، إيمثر قمغم وٕمػ طمديثف

ي٘مت٤م وداود وإن يم٤من ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م وم٢مّٟمف ، ُمٜمٙمرًا جي٤موز احلد إذا روى قمٜمف صم٘م٦م

َمٗم٣مرب : وىم٤مل اًمٌخ٤مري. صدوق هيؿ: اًم٤ًمضملوىم٤مل . ضمديثف ويٗمبؾ إذا روى فمٛمف شمٗم٥م

: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. وًمٞمس سم٤مًم٘مقي ي٘مت٤م ضمديثف: وىم٤مل اًمٕمجكم. ومٞمف ٟمٔمر: وُمرة. احلدي٧م

وىمد طمدث قمٜمف ؾمٗمٞم٤من . هـا. ُمـ قمٞمًك احلٜم٤مط إزمَّ  وهقأطم٥ّم ، يتٙمٚمٛمقن ومٞمف، ًمٞمس سم٘مقي

 وؿمٕم٦ٌم .

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قم٤مدل اعمقضمقد . 1648، رىمؿ : 448:  8اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (1)

 . ت : يمامل يقؾمػ احلقت .31691، رىمؿ : 639:  6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (1)
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قمغم زوائد  شمٕمٚمٞم٘م٤مً  ،احل٤مومظ اسمـ طمجرذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،أؿم٤مر إًمٞمف ،ًمٙمـ صمٛم٦م أُمر

ىم٤مل ىم٤مل اسمـ طمجر: ي٘مقى أّٟمف ُمروي أيْم٤ًم قمـ إدريس إودي قمـ أسمٞمف ..: إذ : اًمٌزار

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمّمقذم ، طمدصمٜم٤م رضمؾ ؾمامه ذه٥م قمٜمل اؾمٛمف ذم هذا : اًمٌزار

، قمـ أسمٞمٝمام ، قمـ أيب هريرة  فمـ داود وإدريساًمقىم٧م ، قمـ ُمٜمّمقر سمـ أيب إؾمقد ، 

 ريض ا؟هل قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل ... .

ووضمدت ذم يمت٤ميب، قمـ حمٛمد سمـ ُمًٙملم ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ يقؾمػ ، طمدصمٜم٤م 

يس ، قمـ أسمٞمف ، قمـ أيب هريرة ريض ا؟هل قمٜمف ، قمـ اًمٜمٌل قمٙمرُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ ، قمـ إدر

 أىمقل  وقمٙمرُم٦م سمـ إسمراهٞمؿ وٕمٗمقا طمديثف . اهـ..(1) ...َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓهىم٤مل: 

  

                                                 

، رىمؿ: 97: 16. واعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م9655، رىمؿ : 166:  17 (ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل)ُمًٜمد اًمٌزاراٟمٔمر   (1)

3931.  
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 زمـ أيب ووم٣مص دؽمٔمضمدي٧م  (4)

 زمٛمتف فمٛمف ا: فم٣مئُم٥م ْمريؼ ايمت٣مؽمع فمممايم

أظمؼمين هالل سمـ سمنم ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ : ىم٤مل( هـ363)ُم٤م أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل  ُمرّ 

ظم٤مًمد وهق اسمـ قمثٛم٦م ىم٤مل طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل طمدصمٜمل ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر قمـ 

)يقم همدير قم اجلحٗم٦م يقم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ىم٤مًم٧م ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل 

أهي٤م وأظمذ سمٞمد قمكم ومخٓم٥م ومحٛمد ا؟هل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل ي٤م  (، واجلحٗم٦م ُمٞم٘م٤متظمؿ=طمج٦م اًمقداع

هذا ويمٝمل »: اًمٜم٤مس إين وًمٞمٙمؿ ىم٤مًمقا صدىم٧م ي٤م رؾمقل ا؟هل صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم ومرومٕمٝم٤م وىم٤مل

 .(1)ش اهلل َمقال ظمـ وآه وَمٔم٣مد َمـ فم٣مداه وإنّ  ،واظم٠مدي فمٛمّل

وىم٤مل اسمـ ضمرير: صمٜم٤م أمحد سمـ : اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ذم شم٤مرخيف (هـ774)ىم٤مل اسمـ يمثػم 

سمـ قمثٛم٦م، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب اًمزُمٕمل وهق قمثامن أسمق اجلقزاء، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ظم٤مًمد 

قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد ؾمٛمٕم٧م أسم٤مه٤م ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ، طمدصمٜمل ُمٝم٤مضمر سمـ ُمًامر، صدوق

اٟمتٝمك يمالم اسمـ .(1) وهذا ضمدي٧م ضمسـ نمري٤مىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل: . ُمثٚمف  رؾمقل ا؟هل

 .ذم شم٤مرخيفيمثػم 

أظمؼمين زيمري٤م سمـ : يمام أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤ملوىمد شمقسمع ُمقؾمك سمـ يٕم٘مقب سم٤مسمـ أيب يمثػم 

حيٞمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب يمثػم، قمـ ُمٝم٤مضمر 

سمـ ُمًامر ىم٤مل: أظمؼمشمٜمل قم٤مئِم٦م اسمٜم٦م ؾمٕمد، قمـ ؾمٕمد ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل ا؟هل سمٓمريؼ ُمٙم٦م، 

وهق ُمقضمف إًمٞمٝم٤م، ومٚمام سمٚمغ همدير ظمؿ وىمػ اًمٜم٤مس، صمؿ رد ُمـ ُم٣م، وحل٘مف ُمـ َتٚمػ، 

ش ايمٙمٜمؿ اؾمٜمد»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ىم٤مل: ش أهي٣م ايمٛم٣مس هؾ زمٙمٕم٦م»ٜم٤مس إًمٞمف ىم٤مل: ومٚمام اضمتٛمع اًم

، صمؿ أظمذ ىم٤مًمقا: ا؟هل ورؾمقًمف صمالصم٤مً ش ٣م ايمٛم٣مس َمـ ويمٝم٘مؿأهّي »صمالث ُمرات ي٘مقَل٤م، صمؿ ىم٤مل: 

                                                 

. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمال اًمٙمقي٧م، ت : أمحد ُمػميـ اًمٌٚمقر. وأظمرضمف أيْم٤م ذم ؾمٜمٜمف 18ظمّم٤مئص قمكم )اًمٜم٤ًمئل( :   (1)

 . 8346، رىمؿ : 469:  7اًمٙمؼمى 

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت  : قمكم ؿمػمي. 118:  5 )اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م(شم٤مريخ اسمـ يمثػم  (1)
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َمـ ىم٣من اهلل ورؽمقيمف ويمٝمف، همٜمذا ويمٝمف، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، »سمٞمد قمكم، وم٠مىم٤مُمف صمؿ ىم٤مل: 

 .(1)شوفم٣مد َمـ فم٣مداه

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى يٕم٘مقب ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر، ىمقي سمؾ طمًـإؾمٜم٤مده ىمٚم٧م: 

 وىمع ذم أؾم٤مٟمٞمد إطمدى اًم٘مراءات اعمٕمتٛمدة قمـ ٟم٤مومع .، ويٕم٘مقب أطمد يم٤ٌمر اًم٘مراء. ُم٘مٌقل

 زمـ أيب ووم٣مص: طمٝمثٚم٥م فمـ ؽمٔمد ْمريؼ ايمٔمممون ايم

طمدصمٜم٤مه أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ حمٛمد اًمٕمٜمؼمي، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ أيب أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

ـم٤مًم٥م، صمٜم٤م قمكم سمـ اعمٜمذر، صمٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ، صمٜم٤م ُمًٚمؿ اعمالئل، قمـ ظمٞمثٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ، وىم٤مل ًمف رضمؾ: إن قمٚمٞم٤م ي٘مع ومٞمؽ إٟمؽ َتٚمٗم٧م قمٜمف، وم٘م٤مل 

ؾمٕمد: وا؟هل إٟمف ًمرأي رأيتف، وأظمٓم٠م رأيل، إن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أقمٓمل صمالصم٤م ٕن أيمقن 

دٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م، ًم٘مد ىم٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف أقمٓمٞم٧م إطمداهـ أطم٥م إزم ُمـ اًم

 ؟!.شهؾ شمٕمٚمٛمقن أين أومم سم٤معم١مُمٜملم: »وؾمٚمؿ يقم همدير ظمؿ سمٕمد محد ا؟هل واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف

 .ىمٚمٜم٤م: ٟمٕمؿ

وضملء ش وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ فم٣مداهاًمٚمٝمؿ ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه، ومٕمكم ُمقٓه، »ىم٤مل: 

ا؟هل، إين أرُمد، ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف، ودقم٤م ًمف سمف يقم ظمٞمؼم وهق أرُمد ُم٤م يٌٍم، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل 

ومٚمؿ يرُمد طمتك ىمتؾ، وومتح قمٚمٞمف ظمٞمؼم وأظمرج رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٛمف 

اًمٕم٤ٌمس وهمػمه ُمـ اعمًجد، وم٘م٤مل ًمف اًمٕم٤ٌمس: َترضمٜم٤م وٟمحـ قمّمٌتؽ وقمٛمقُمتؽ 

  !.وشمًٙمـ قمٚمٞم٤م؟

 .(1)ش َم٣م أٞم٣م أطمرصمت٘مؿ وأؽم٘مٛمتف، ويم٘مـ اهلل أطمرصم٘مؿ وأؽم٘مٛمف»وم٘م٤مل: 

سمـ ، ؾمقى ُمًٚمؿ اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت  اًمِمقاهد و ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم

ومل يتٝمٛمف أطمد..: ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: ٗمف إيمثر ًمالظمتالط ، وٕمّ إقمقراعمالئل يمٞم٤ًمن 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت.  ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8417، رىمؿ : 441:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى   (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. . 4661، رىمؿ: 116: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: صٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)
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ومجٕمؾ ي٠ميت سمام ٓ أصؾ ًمف قمـ ، اظمتٚمط ذم آظمر قمٛمره طمتك يم٤من ٓ يدري ُم٤م حيدث سمف 

 اًمث٘م٤مت وم٤مظمتٚمط طمديثف ومل يتٛمٞمز. 

. وىم٤مل احلًـ سمـ اًمّم٤ٌمح َمّمبقطُمرة: ًمٙمـ ىم٤مل ىمٓمٜمل وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمدار

 . يمٝمس زمف زمٟمس يروي فمـ مج٣مفم٥م اضمتٚمٙمقا ضمديثفاًمٌزار: 

واحل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، يّمحح إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ُمـ ـمري٘مف ذم اعمًتدرك ، سمام يرادف 

شمقصمٞم٘مف قمٜمده. يمام ىمد روى قمٜمف ؿمٕم٦ٌم ومج٤مقم٦م ُمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م دون ـمٕمـ، وًم٘مد ُم٣م أّن 

 ٓ يروي قمـ همػم صم٘م٦م، ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه .ؿمٕم٦ٌم 
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 أٞمس زمـ َم٣ميمؽضمدي٧م ( 5) 

 وايمٔمممون: َمسٙمؿ إفمقر فمـ أٞمسايمْمريؼ ايمقاضمد 

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود أيْم٤م : ذم يمت٤مب اًمنميٕم٦م ىم٤مل (هـ366)أظمرج أضمري 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمّمقذم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ صم٤مسم٧م اًمده٤من ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م ُمٜمّمقر 

أٟمف ؾمٛمع رؾمقل ا؟هل يقم همدير : سمـ أيب إؾمقد، قمـ ُمًٚمؿ إقمقر ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

شمؿ أطمذ زمٝمد فمقم ريض اهلل فمٛمف همٗم٣مل: ش أٞم٣م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ»ظمؿ وهق ي٘مقل: 

 .(1)شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»

 ،رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ُمًٚمؿ اعمت٤مسمٕم٤مت..: ذمطمًـ ؾمٜم٤مد صحٞمح، وهذا اإل: أىمقل

  . ُم٣م  ذم اًمٓمريؼ أٟمػ

 أيقب إٞمِم٣مري ضمدي٧م أيب( 6)

 أيقب   أيبري٣مح زمـ احل٣مرث فمـ ايمْمريؼ ايمث٣مين وايمٔمممون: 

ضمدشمٛم٣م حمٚمد زمـ : وم٣مل، َمّر َم٣م أطمرصمف ايمْمػماين زم١مؽمٛم٣مديـ ضمسٛمكم زمؾ صحٝمحكم

قمـ طمٜمش سمـ ، طمدصمٜم٤م ذيؽ، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ طمٙمٞمؿ إودي، احليُمل فمبد اهلل

 ..وقمـ احلًـ سمـ احلٙمؿ قمـ ري٤مح سمـ احل٤مرث  ح ، احل٤مرث

قمـ احلًـ سمـ ، طمدصمٜم٤م ذيؽ، طمدصمٜم٤م حيٞمك احلامين، وطمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إؾمح٤مق

ىم٤مل يمٜم٤ّم ىمٕمقدا ُمع قمكم ريض ا؟هل قمٜمف ومج٤مء ريم٥م ، قمـ ري٤مح سمـ احل٤مرث اًمٜمخٕمل، احلٙمؿ

 . !!ي٣م َمقٓٞم٣م اًمًالم قمٚمٞمؽ: ُمـ إٟمّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمامئؿ وم٘م٤مًمقا

 ؟!! ش أٞم٣م َمقٓىمؿ وأٞمتؿ ومقم فمرب»: ريض ا؟هل قمٜمف وم٘م٤مل قمكمّ 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه »: ٟمٕمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٜمٌل  ي٘مقل: ىم٤مًمقا

 .وهذا أسمق أيقب ومٞمٜم٤مش وفم٣مد َمـ فم٣مداه

                                                 

 . دار اًمقـمـ اًمري٤مض. ت : قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل .1515، رىمؿ : 1651:  4اًمنميٕم٦م ًممضمري   (1)
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ـ ىمٛم٦م َم» : ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: ومحن أسمق أيقب اًمٕمامُم٦م قمـ وضمٝمف ىم٤مل

 .(1)ش  فم٣مداهَمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ 

وهق يمذًمؽ ، واًمث٤مين ُمت٤مسمٕم٦م، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين إول صحٞمح: أىمقل

ووٕمٗمف آظمرون ، ٘م٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمروصمّ ًمٙمـ ، وإن شمٙمٚمؿ ومٞمف٤محلامين وم أو طمًـ:صحٞمح 

 .، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤متسمام هق همػم ُمٗمن

  

                                                 

 . 174:  4اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم   (1)
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 ازمـ فمب٣مسضمدي٧م احلػم ( 7)

 فمـ ازمـ فمب٣مس : فمٚمرو زمـ َمٝمٚمقنايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م وايمٔمممون

وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب داود ىم٤مل: : ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل( 366)أظمرج أضمري 

طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ؿم٤مذان ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م ، قمـ 

ريض ا؟هل قمٜمف:  ف ىم٤مل ًمٕمكمّ أيب سمٚم٩م ، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، قمـ اًمٜمٌل أٟمّ 

 .(1)شويمٝمف ، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه ، وفم٣مد َمـ فم٣مداه َمـ ىمٛم٦م ويمٝمف همٔمقم»

وإؾمح٤مق هق اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت: إؾمٜم٤مده طمًـ: أىمقل

وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح ، وشمٗمف ازمـ ضمب٣من، ا؟هل اًمٜمٝمِمكم اعمٕمروف سمِم٤مذان اًمٗم٤مرد

  . صدوق: واًمتٕمديؾ

 يِمٝمد ًمف ..ىمٚم٧م : 

 ص٣ميمح فمـ ازمـ فمب٣مس. : أزمقايمْمريؼ ايمرازمع وايمٔمممون

ٟم٤م ، روى أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد اًم٘م٤مئٜمل: ىم٤ملذم شمٗمًػمه اًمثٕمٚمٌل اإلُم٤مم أظمرج 

ٟم٤م قمكم سمـ ، ٟم٤م: أسمق سمٙمر حمٛمد اسمـ احلًـ اًمًٌٞمٕمل، أسمق احلًـ حمٛمد سمـ قمثامن اًمٜمّمٞمٌل

ٟم٤م احلًـ سمـ ، ٟم٤م احلًـ سمـ احلٙمؿ: ىم٤مٓ، حمٛمد اًمده٤من واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلّم٤مص

ؽُمقُل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ اًمٙمٚمٌل، احلًلم سمـ طمٞم٤من َي٣مَأهُي٣َم ايمرَّ

ـَ ايمٛم٣َّمسِ  ْٕم٦َم ِرؽَم٣ميَمَتُف َواهللَُّ َئْمِِمُٚمَؽ َِم ـْ َرزمَِّؽ َوإِْن مَلْ سَمْٖمَٔمْؾ هَماَم زَمٙمَّ ْغ ََم٣م ُأْٞمِزَل إيَِمْٝمَؽ َِم  ؟!.(1)  زَمٙمِّ

ريض ا؟هل قمٜمف أُمر اًمٜمٌل أن يٌٚمغ ومٞمف وم٠مظمذ قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمد  ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمكمّ 

  .(3)ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»، وىم٤مل: قمكمّ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل ذم اعمت٤مسمٕم٤مت .

                                                 

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض. ت : قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل .1517، رىمؿ : 1653:  4اًمنميٕم٦م ًممضمري   (1)

 . 67اعم٤مئدة :   (1)

 ريب ًمٌٜم٤من. ت : أسمق حمٛمد قم٤مؿمقر .. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕم 91:  4شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل   (3)
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 ايمّمح٣مك فمـ ازمـ فمب٣مس:  ٣مَمس وايمٔممموناخلايمْمريؼ 

اًمتًؽمي، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ إؾمح٤مق أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

ؾم٤مسمؼ، صمٜم٤م أسمق ُم٤مًمؽ اجلٜمٌل، قمـ ضمقيؼم، قمـ اًمْمح٤مك، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م قم٘مد 

ايمٙمٜمؿ أفمٛمف، »رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٚمقاء ًمٕمكم يقم ظمٞمؼم دقم٤م ًمف هٜمٞمٝم٦م ، وم٘م٤مل: 

ـ وأفمز زمف، وارمحف وارضمؿ زمف، واٞمٌمه واٞمٌم زمف. ايمٙمٜمؿ، وال َمـ وآه، وفم٣مد َم

 .(1)شفم٣مداه

، وهق يؼمقُمقصم٘مقن ؾمقى ضم رضم٤مًمفىمٚم٧م: أصٚمف صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، 

، اً ُمٗمنقم٤معم٤ًم يم٤من ، ًمٙمٜمف سم٤مًم٘مقي ُمٕمروف ، ُمـ أصح٤مب اًمْمح٤مك ، ًملم اًمرواي٦م ًمٞمس 

 .ي١مظمذ قمٜمف اًمتٗمًػم 

 : ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم فمـ ازمـ فمب٣مسايمْمريؼ ايمس٣مدس وايمٔمممون

وطمدصمٜمل احلًلم سمـ قمكم اًمٕمجكم، قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ أيب أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل : 

، قمـ اسمـ  )اًمّمحٞمح احلٙمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم يمام ذم شم٤مريخ دُمِمؼ(همٜمٞم٦م قمـ احلٙمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ ضمٌػم 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال »اًمٜمٌل ىم٤مل:  قمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م أنّ  قم٤ٌمس:

 .(1)شَمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

  

                                                 

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة . . 11653، رىمؿ: 111: 11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين   (1)

 . شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م. 49، رىمؿ: 168: 1أٟم٤ًمب إذاف اًمٌالذري)ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (1)
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 زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري صم٣مزمرضمدي٧م  (8) 

 : ومبٝمِم٥م وأزمق ؽمٙمٚم٥م فمـ صم٣مزمرْمريؼ ايمس٣مزمع وايمٔمممون ايم

طمدصمٜم٤م ُمٓمٚم٥م سمـ ؿمٕمٞم٥م، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح، : ذم اعمًٜمد( 366)اين ىم٤مل اًمٓمؼم

طمدصمٜمل اسمـ َلٞمٕم٦م، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ هٌػمة، وسمٙمر سمـ ؾمقادة، قمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م، وأيب 

ا؟هل، أن رؾمقل ا؟هل ٟمزل سمخؿ، ومتٜمحك اًمٜم٤مس قمٜمف ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد 

، وٟمزل ُمٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، ومِمؼ قمغم اًمٜمٌل شم٠مظمر اًمٜم٤مس قمٜمف، وم٠مُمر قمٚمٞم٤مً 

ومجٛمٕمٝمؿ، ومٚمام اضمتٛمٕمقا ىم٤مم ومٞمٝمؿ وهق ُمتقؾمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ومحٛمد ا؟هل وأصمٜمك 

تك طمٝمؾ إرم أٞمف يمٝمس أهي٣م ايمٛم٣مس إين ومد ىمره٦م ختٙمٖم٘مؿ وسمٛمحٝم٘مؿ فمٛمل ضم»قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: 

يم٘مـ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أٞمزيمف َمٛمل »صمؿ ىم٤مل: ش لَمـ ؾمجرة أزمٕمض إيمٝم٘مؿ َمـ ؾمجرة سمٙمٝمٛم

صمؿ ش  ًزمٚمٛمزيمتل َمٛمف، همريض اهلل فمٛمف ىمام أٞم٣م فمٛمف راض، هم١مٞمف ٓ خيت٣مر فمعم ومريب وصحبتل ؾمٝمئ٣م

 شايمٙمٜمؿ َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»رومع يديف وم٘م٤مل: 

وم٤مسمتدر اًمٜم٤مس إمم رؾمقل ا؟هل يٌٙمقن ويتيقمقن، وي٘مقًمقن: وا؟هل ي٤م رؾمقل ا؟هل ُم٤م شمٜمحٞمٜم٤م 

يمراهٞم٦م أن يث٘مؾ قمٚمٞمؽ، ومٜمٕمقذ سم٤م؟هل ُمـ ؾمخط ا؟هل وؾمخط رؾمقًمف، ومريض  قمٜمؽ إّٓ 

 . (1)قمٜمٝمؿ رؾمقل ا؟هل قمٜمد ذًمؽ

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. ت : محدي اًمًٚمٗمل .113:  3ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼماين   (1)

صم٘م٤مت قمغم ذط   -ؾمقى اعمٓمٚم٥م سمـ ؿمٕمٞم٥م، وهق صم٘م٦م دون يمالم–: رضم٤مًمف ضمسـ أو صحٝمح إؽمٛم٣مدهأىمقل: 

اًمِمٞمخلم أو أطمدمه٤م وذم سمٕمْمٝمؿ يمالم همػم ىم٤مدح: ومٕمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، وٕمػ طمديثف مج٤مقم٦م 

ُم٤مم. اؾمتِمٝم٤مدًا، يمام ىمد روى ًمف ذم اًم٘مراءة ظمٚمػ اإل :ووصم٘مف آظمرون: ًمٙمـ اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح، ىمٞمؾ

، ومل يث٧ٌم قمٚمٞمف ُم٤م يً٘مط ًمف طمديثف، صدوقوىمد أمجؾ أسمق احلًـ سمـ اًم٘مٓم٤من اًمٗم٤مد جمٛمقع إىمقال ومٞمف وم٘م٤مل: 

 .همحديثف ضمسـ إّٓ أّٟمف خمتٚمػ ومٞمف، 

وأُم٤م اسمـ َلٞمٕم٦م، ومث٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف، ًمٙمـ اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، وىمد أظمذوا قمٚمٞمف أّن يمتٌف 

َم٣م اطمتٙمط ازمـ هلٝمٔم٥م ومط ضمتك ٓم٠م !!. وٓ يٕمتٛمد: وم٘مد ىم٤مل اًمٜمي سمـ قمٌد اجل٤ٌمر: اطمؽمىم٧م ومحدث ُمـ طمٗمٔمف وأظم

ىمٞمؾ ًمف إّن اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن: اطمؽمق َم٣م رأي٦م أضمٖمظ َمـ ازمـ هلٝمٔم٥م زمٔمد هُمٝمؿ، وىم٤مل حيٞمك سمـ طمٞم٤من اًمتٜمٞمز: َم٣مت. 

ايمِم٣مدق ٍمي: . وىم٤مل قمٌد ا؟هل سمـ وه٥م اعمشمٗم٥م. وىم٤مل قمٛمر سمـ ؿم٤مهلم: َم٣م نم٣مب يمف ىمت٣مبيمت٥م اسمـ َلٞمٕم٦م، وم٘م٤مل: 

 وىمد ُم٣م طم٤مًمف ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت .. ايمب٣مر
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وىمد رواه  ،ضمدي٧م ضمسـهذا ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمذهٌل: اًمٌداي٦م: يمت٤مسمف ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم 

 .(1) اسمـ َلٞمٕم٦م، قمـ سمٙمر سمـ ؾمقادة، وهمػمه قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ ضم٤مسمر سمٜمحقه

 وًمف ؿم٤مهد..

 : حمٚمد زمـ ايم٘مٛمدر فمـ صم٣مزمرْمريؼ ايمث٣مَمـ وايمٔمممون ايم

ُمًٜمد ٟمٞم٤ًمسمقر، صحٞمح =) أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهراسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمرج 

أٟم٤م اًمًٞمد أسمق احلًـ حمٛمد  اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًمث٘م٦م اإلُم٤مم(=)أٟم٤م أسمق ؾمٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ،اًمًامع(

)اإلُم٤مم اًمٓمؼماين ص٤مطم٥م ٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد احل٤مومظ )=اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ، ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م(سمـ قمكم سمـ احلًلم

أيب إؾمامقمٞمؾ سمـ  )=صم٘م٦م وم٘مٞمف ص٤مًمح، م(احل٤مومظ ٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اعمٕم٤مضمؿ ، ومقق اًمقصػ(

)ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن يٕمتؼم سمحديثف ٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ اجلٕمٗمري )صم٘م٦م صدوق خيٓمكء، ُمتٝمؿ ذم ُم٤مًمؽ، خ م(أويس

: وم٘م٤مًم٧م ، وم٢مذا قمجقز ىمد وىمٗم٧م قمٚمٞمف ، ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد اًمزهري أؾمٛمع ُمٜمف  ُمـ همػم رواي٦م أسمٞمف(

  .ف ُم٤مل إمم سمٜمل أُمٞم٦م وأظمذ ضمقائزهؿوم٢مٟمّ  ف:ي٤م ضمٕمٗمري ٓ شمٙمت٥م قمٜم

  ؟!.ُمـ هذه :وم٘مٚم٧م

  .ظمروم٧م)=رىمّٞم٦م سمٜم٧م ُمًٚمؿ سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري(أظمتل رىمٞم٦م اًمزهري: ىم٤مل 

  .ل حمٛمدآيمتٛم٧م ومْم٤مئؾ  :ظمروم٧م أٟم٧مرىمّٞم٦م: ىم٤مًم٧م 

قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل ىم٤مل )صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ ح م(وىمد طمدصمٜمل حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر  :ىم٤مًم٧م

ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد  ،َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه» :أظمذ رؾمقل ا؟هل سمٞمد قمكم وم٘م٤مل

 .(1)شَمـ فم٣مداه واٞمٌم َمـ ٞمٌمه واطمذل َمـ طمذيمف

 ىمٚم٧م: هذا اإلؾمٜم٤مد ُم٘مٌقل ذم اًمِمقاهد .

  

                                                                                                                                  

 ، وًمق ذم اعمت٤مسمٕم٤مت .ضمسـ -ذم أىمؾ أطمقاًمف–واًمزسمدة وم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م 

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت .131: 5اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )ت: قمكم ؿمػمي(   (1)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. قمٛمرو شمٚمٕمٛمروي 118: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (1)
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 زمريدة زمـ احلِمٝم٤مضمدي٧م  (01) 

 ايمْمريؼ ايمت٣مؽمع وايمٔمممون : ازمـ فمب٣مس فمـ زمريدة ..

قمـ  ،وطمدصمٜمل احلًلم سمـ قمكم اًمٕمجكم، قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ قمـ أيب همٜمٞم٦م :ىم٤مل اًمٌالذري

َمـ » : قمـ اسمـ قم٤ٌمس: قمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م أن اًمٜمٌل ىم٤مل، احلٙمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ ضمٌػم

 .(1)ش ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

ؾمقى أيب همٜمٞم٦م قمٌد ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، إؾمٜم٤مده طمًـ: أىمقل

 . وهق صم٘م٦م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ دون اًمٌخ٤مري، اعمٚمؽ اخلزاقمل

ىمد يمام ، وم٘مد ؿمّذ إزدي ومْمٕمػ طمديثف، وىمع اًمٙمالم ذم احلًلم اًمٕمجكمًمٙمـ 

يمام مل يت٤مسمٕمف أطمد ومل ي٠مت سمؼمه٤من قمغم هذا ، ف ينق إطم٤مدي٨مأسمٕمد اسمـ قمدي وم٤مَتٛمف سم٠مٟمّ 

وم٘م٤مل اسمـ طمجر ذم : قمـ هذا اًمٓمٕمـ، ُمـ سمٕمد، ًمذًمؽ أهمٛمض  اًمٕمٚمامء: قمغم هذه اًمٙمٌػمة

ىم٤مئاًل  دم شمٗم٣مسمفيرّد أصؾ اًمتٝمٛم٦م أّن اسمـ طم٤ٌمن أدرضمف سمؾ . صدوق خيْمكء ىمثغماً : اًمت٘مري٥م

أرصمق أن : وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ٟمٛمػم. صدوق: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ. رزمام خيْمئ: وىم٤مل

أظمرج ، اعم٤ٌمذيـواحلًلم هذا ُمـ ُمِم٤ميخ اإلُم٤مم اًمؽمُمذي . ي٘مقن صدووم٣م إن ؾم٣مء اهلل

 .(1)ي٨م طمًـ صحٞمحهذا طمد: وىم٤ملش همٙمٝمٙمؼ أطم٣مه زمقصمف ؿمٙمٝمؼ» ًمف ذم ؾمٜمٜمف طمدي٨م 

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت، ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .49. رىمؿ : 111:  1أٟم٤ًمب إذاف   (1)

 سمِم٤مر قمقاد ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل .  .1833رىمؿ:  339: 3ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (1)
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 زمـ صمٛم٣مدةضمدي٧م ضمبًم (00)

 ايمْمريؼ ايمثالشمقن : أزمق إؽمح٣مق ايمسبٝمٔمل فمـ ضمبًم

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد، : اًمٙم٤مُمؾيمت٤مسمف ىم٤مل اسمـ قمدي ذم 

طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ اًمٗمْمؾ، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم اًمْمٌل، قمـ أيب إؾمح٤مق ؾمٛمٕم٧م طمٌٌم 

 : ي٘مقل ًمٕمكم يقم همدير ظمؿسمـ ضمٜم٤مدة ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه واٞمٌم َمـ ٞمٌمه »

 . (1) شوأفمز َمـ أفم٣مٞمف

ذم حمٛمد سمـ محٞمد سمـ ُمقصم٘مقن: ُم٣م اًمٙمالم  رضم٤مًمف صم٘م٤مت9  إؽمٛم٣مده ضمسـ: ىمٚم٧م 

ؿ مج٤مقم٦م ذم ؾمٚمٞمامن يمام ىمد شمٙمٚمّ  .، ٓ يث٧ٌم ومٞمف ـمٕمـف صم٘م٦مأٟمّ ، وذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت طمٞم٤من اًمرازي 

سمـ ىمرم، سم٤مًمتِمٞمع وؾمقء احلٗمظ، ًمٙمـ روى ًمف اًمٌخ٤مري واطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ُم٘مروٟم٤ًم قمغم 

، وًمٙمٜمّف يم٤من يٗمرط ذم اًمتِمٞمع. وىم٤مل ٓ أرى زمف زمٟمؽم٣مً ، وُمرة: شمٗم٥ماًمٔم٤مهر: وىمد ىم٤مل أمحد: 

. وىم٤مل وهق ص٣ميمح: مل يٙمـ سم٤مًم٘مقي، -أيب ؿمٞم٦ٌمقمثامن اسمـ يمام ذم ؾم١مآت -سمـ اعمديٜمل ا

 ..، واوٓمرسم٧م يمٚمٛم٦م أيب طم٤مشمؿ ومٞمفيمٝمس زمف زمٟمس ار: اًمٌز

 اخلدريضمدي٧م أيب ؽمٔمٝمد ( 01)

 ايمْمريؼ ايمقاضمد وايمثالشمقن: فمْمٝم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد

طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، قمـ أيب قمقاٟم٦م، قمـ : ىم٤مل اًمٌالذري

طمدي٨م طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، قمـ اًمٜمٌل سمٛمثؾ: إقمٛمش، قمـ قمٓمٞم٦م

 .(1)أٟمػ

                                                 

 .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قم٤مدل اعمقضمقد 735، رىمؿ : 146:  4اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (1)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت، ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .56. رىمؿ : 111:  1أٟم٤ًمب إذاف   (1)
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قمغم ، ًمٙمٜمف صم٘م٦مٓ سم٠مس سمف، ٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمفوقمٓمٞمّ ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إؾمٜم٤مده طمًـ: أىمقل

 ُم٤م اشمْمح ذم أطمد أؾم٤مٟمٞمد زيد سمـ أرىمؿ اعمزسمقرة .

 ضمدي٧م فمبد اهلل زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب ( 02)

 قن : فمْمٝم٥م فمـ ازمـ فمٚمرشمايمْمريؼ ايمث٣مين وايمثال

طمدصمٜم٤م طمًلم  طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر اًم٘مراـمٞمز،: ىم٤مل اسمـ قمدي

سمـ قمٛمرو اًمٕمٜم٘مزي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ ؿمٌٞم٥م قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٞمًك قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ 

ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد  ،َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه:»اسمـ قمٛمر، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل 

 .(1)شَمـ فم٣مداه

ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمس اًم٘مراـمٞمز مل ، ومٕمٓمٞم٦م قمرومٜم٤م طم٤مًمف: ص٤مًمح ذم اًمِمقاهدإؾمٜم٤مده : أىمقل

، طمٙماًم ٜمٗمرداشمف  سمٕمض ُموم٘مد سمٜمك قمغم: اقمتامد اسمـ قمدي يِمٕمر سم٘مقشمفإّٓ أّن ، وصم٘مفٟمجد ُمـ 

 .وهق اطمتج٤مج يقرث اقمت٤ٌمر اًمراوي

 صمرير ايمبجقمضمدي٧م (03)

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م وايمثالشمقن : فمْمٝم٥م فمـ صمرير

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، صمٜم٤م احلًـ سمـ ص٤مًمح ىم٤مل:  هـ(366)أظمرج اًمٓمؼماين 

سمـ رزيؼ اًمٕمٓم٤مرطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمقن أسمق قمقن اًمزي٤مدي، صمٜم٤م طمرب سمـ هي٩م، قمـ سمنم 

سمـ طمرب، قمـ ضمرير، ىم٤مل: ؿمٝمدٟم٤م اعمقؾمؿ ذم طمج٦م ُمع رؾمقل ا؟هل وهل طمج٦م اًمقداع 

وإٟمّم٤مر، ظمؿ ومٜم٤مدى: اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م، وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م اعمٝم٤مضمرون ومٌٚمٖمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٤م ي٘م٤مل ًمف همدير 

ىم٤مًمقا: ٟمِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا؟هل،  .شأهي٣م ايمٛم٣مس زمؿ سمُمٜمدون»وم٘م٤مم رؾمقل ا؟هل وؾمٓمٜم٤م، وم٘م٤مل: 

ىم٤مًمقا: ا؟هل ورؾمقًمف ش همٚمـ ويمٝم٘مؿ»ىم٤مًمقا: وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف، ىم٤مل: ش شمؿ َمف»ىم٤مل: 

صمؿ ضب سمٞمده قمغم قمْمد قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، وم٠مىم٤مُمف ومٜمزع ش َمـ ويمٝم٘مؿ»ُمقٟٓم٤م، ىم٤مل: 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. ت : قم٤مدل اعمقضمقد . 1164، رىمؿ : 63:  6اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل   (1)
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َمـ ي٘مـ اهلل ورؽمقيمف َمقيمٝم٣مه، هم١من هذا َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال »وم٠مظمذ سمذراقمٞمف، وم٘م٤مل: قمْمده، 

، وَمـ أزمٕمّمف هم٘مـ يمف َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه، ايمٙمٜمؿ َمـ أضمبف َمـ ايمٛم٣مس هم٘مـ يمف ضمبٝمب٣مً 

أؽمتقدفمف دم إرض زمٔمد ايمٔمبديـ ايمِم٣محلكم نمغمك،  ، ايمٙمٜمؿ إين ٓ أصمد أضمداً َمبٕمّم٣مً 

 . (1)ىم٤مل: ٓ أدري !.ن؟٤من اًمّم٤محلان اًمٕمٌداُمـ هذ :ىم٤مل سمنم: ىمٚم٧مش هم٣مومض همٝمف زم٣محلسٛمك

مل  )ويّمحػ زريؼ(يؼ اًمٕمٓم٤مرز، اسمـ رىمٚم٧م: صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ 

أىمػ قمٚمٞمف، ذيمره اإلُم٤مم اعمزي ومٞمٛمـ روى قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اعم٤ٌمرك اًمٓمٗمل. وًمٕمؾ 

 .قمٚمٞمٝمام اًمًالم اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٌديـ اًمّم٤محللم اخلي وإًمٞم٤مس 
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 زمـ أؽمٝمدضمدي٧م ضمذيٖم٥م (04)

 ايمْمريؼ ايمرازمع وايمثالشمقن: أزمق ايمْمٖمٝمؾ فمـ ازمـ أؽمٝمد

 )=صم٘م٦م قم٤ممل صم٧ٌم(أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اعمزرذم أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

سمـ قمٛمر سمـ  أٟم٤م أسمق احلًـ قمكم )=إُم٤مم قم٤ممل صم٘م٦م صم٧ٌم(ٟم٤م أسمق احلًلم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اعمٝمتدي

اًم٘م٤ميض اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ )=أٟم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ أمحد اًمؼميت ُمًٜمد اًمٕمراق( )=صم٘م٦م قم٤ممل صم٧ٌمحمٛمد سمـ احلًـ

أٟم٤م زيد سمـ احلًـ  )=صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(أٟم٤م ٟمٍم سمـ قمٌد اًمرمحـ أسمق ؾمٚمٞمامن اًمقؿم٤مء اًمث٧ٌم( اًمث٘م٦م

أٟم٤م ُمٕمروف سمـ ظمرسمقذ اعمٙمل  ل أسمق طم٤مشمؿ ُمٜمٙمر احلدي٨م(٤م)=وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وروى قمٜمف صم٘مت٤من، وىمإٟمامـمل

قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ  (، خ مقمالُم٦م ذم اًمت٘مري٥م : صدوق رسمام وهؿ ويم٤من أظم٤ٌمري٤مً  ىم٤مل اسمـ طمجر )=

 ،عم٤م ىمٗمؾ رؾمقل ا؟هل قمـ طمج٦م اًمقداع :ىم٤مل  )صح٤ميب(قمـ طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد )=صح٤ميب(واصمٚم٦م

 سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ ومّمغّم  صمؿّ  ،نك أصح٤مسمف قمـ ؿمجرات سم٤مًمٌٓمح٤مء ُمت٘م٤مرسم٤مت أن يٜمزًمقا طمقَلـ

  :صمؿ ىم٤مم وم٘م٤مل ،َتتٝمؿ

َمثؾ ٞمِمػ فمٚمر ايمذي يٙمٝمف  ف مل ئمٚمر ٞمبل إّٓ ايمٛم٣مس ومد ٞمبٟمين ايمٙمْمٝمػ اخلبغم أٞمّ أهي٣م »

همامذا  ،وإين َمس٠مول وأٞمتؿ َمس٠مويمقن ، ٕـمـ أن يقؾمؽ أن أدفمك همٟمصمٝم٤موأيّن  ،َمـ ومبٙمف

  .ومجزاك ا؟هل ظمػماً  ،ؽ ىمد سمٚمٖم٧م وٟمّمح٧م وضمٝمدتىم٤مًمقا ٟمِمٝمد أٟمّ .شوم٣مئٙمقن  أٞمتؿ

 ،فمبده ورؽمقيمف حمٚمداً  إيمف أٓ اهلل وأنّ أيمستؿ سمُمٜمدون أن ٓ » قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل

سمٝم٥م آوأن ايمس٣مفم٥م  ،وأن ايمبٔم٧م زمٔمد اظمقت ضمؼ ،وأن اظمقت ضمؼ ،وٞم٣مره ضمؼ ،صمٛمتف ضمؼ وأنّ 

 .سمغم ٟمِمٝمد سمذًمؽ :ىم٤مًمقا شوأن اهلل يبٔم٧م َمـ دم ايمٗمبقر ،ٓ ري٤م همٝمٜم٣م

اهلل َمقٓي وأٞم٣م َمقلم  إنّ  ،أهي٣م ايمٛم٣مس» :صمؿ ىم٤مل شايمٙمٜمؿ اؾمٜمد»قمٚمٞمف اًمًالم: ىم٤مل  

ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه  ،همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا َمقٓه ..9 أولم هبؿ َمـ أٞمٖمسٜمؿوإيّن  ،اظم٠مَمٛمكم

 ..9٘مؿ واردون فمعم احلقضوإٞمّ  ،همرط يم٘مؿ إينّ ٣م ايمٛم٣مس أهّي » :صمؿ ىم٤مل شوفم٣مد َمـ فم٣مداه

 ؽم٣مئٙم٘مؿ وإيّن  ،٣م زمكم زمٌمى وصٛمٔم٣مء همٝمف فمدد ايمٛمجقم ومدضم٣من همّم٥مضمقيض أفمرض ممّ 

ىمت٣مب اهلل  :ايمثٗمؾ إىمػم ..9هم٣مٞمٓمروا ىمٝمػ ختٙمٖمقين همٝمٜمام ،ايمثٗمٙمكم فمـ سمردون فمقمّ ضمكم 
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. وؿمرف زمٟميدي٘مؿ هم٣مؽمتٚمس٘مقا زمف وٓ سمّمٙمقا وٓ سمبديمقا ،وصمؾ زؿمرهمف زمٝمد اهلل فم ،ؽمب٤م

 .(1)ضمقيض ف ومد ٞمبٟمين ايمٙمْمٝمػ اخلبغم أَّنام يمـ يتٖمروم٣م ضمتك يردا فمقمَّ هم١مٞمّ  9ؼميت أهؾ زمٝمتل: فمو

 وهذا اإلؾمٜم٤مد ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد .صحٞمح، ُمتٜمف ىمٚم٧م : 
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 أؽم٣مَم٥م زمـ زيدضمدي٧م (05)

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس وايمثالشمقن: أزمق زمسْم٣مم فمـ أؽم٣مَم٥م

أٟم٤م أسمق ُمٜمّمقر  )ه٦ٌم ا؟هل سمـ أمحد ، صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ ـم٤موسهـ(: 571)ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

اًمِمٞمخ )أٟم٤م أسمق إؾمح٤مق سمـ ظمرؿمٞمد  )اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمٕمٛمر ، صحٞمح اًمًامع ، ومٞمف وٕمػ( فسمـ ؿمٙمروي

)حمدث صم٘م٦م، ٟم٤م احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمح٤مُمكم :ل٤مىم (اًمّمدوق اعمًٜمد ، ُم٤م قمٚمٛم٧م سمف سم٠مؾم٤ًم، ىم٤مًمف اًمذهٌل

 )صم٘م٦م صم٧ٌمٟم٤م ُمروان اًمٗمزاري  )=سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، صم٘م٦م ُمت٘مـ خ م( ٟم٤م يٕم٘مقب إُمالءً  ىم٤مًمف اًمذهٌل(

٤مشمؿ دون اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق طم٘مف )وصموق سمـ ُم٤مه٤من اًمتٞمٛمل زقمـ ُمر قم٤ممل طم٤مومظ خ م(

ُمقمم أؾم٤مُم٦م دون ـمٕمـ(واسمـ ُمٜمدة ٤مشمؿ طمًمف اًمٌخ٤مري وأسمق  )اًمٙمٚمٌل ، شمرضمؿىم٤مل ىمٚم٧م ٕيب سمًٓم٤مم ـمٕمـ(

  !.؟شوال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه» :ي٘مقًمقن ٟم٤مؾم٤مً  سمـ زيد إنّ 

وا؟هل إ  :وم٘م٤ملُمٜم٤مزقم٦م  )سمـ زيد اًمّمح٤ميب(وسملم أؾم٤مُم٦م  يم٤من سملم قمكمّ : وم٘م٤مل أسمق سمًٓم٤مم

 ٓ أراك سمتٛم٣مول فمٛمدي فمٙمٝم٣مً »:ُمـ ذاك وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل ف ىم٤مل ومٙم٠مٟمف دظمؾ قمغم قمكمّ  ٕطمٌّ يّن 

 . (1)شَمقٓه َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقمّ 

، وٓ ٕصؾ احلدي٨م ؿم٤مهدًا ؾم٘مٜم٤مه  ؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، وهذا اإل صحٞمح،  ىمٚم٧م:

 .سم٠مس سمف ًمذًمؽ
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 َم٘محقلاإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل ضمدي٧م (06) 

 وايمثالشمقن : َمرؽمؾ َم٘محقلايمْمريؼ ايمس٣مدس 

سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب يمثػم )=صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ :  )=سمـ طمجر اًمًٕمدي ، صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ(قمكمىم٤مل 

، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمدُمِم٘مل صم٘م٦م(=) صمٜم٤م قمثامن سمـ طمّمـ سمـ قمالق (صم٘م٦م طم٤مومظإُم٤مم  هـ186إٟمّم٤مري

حيدث ، قم٤مزم اًم٘مدر(طم٤مومظ )إُم٤مم أهؾ اًمِم٤مم، صم٘م٦م وم٘مٞمف  ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُمٙمحقًٓ (م )=اًمتٜمقظمل صم٘م٦م إُم٤مماًمٕمزيز

ىم٤مل: قمٚمٞمف اًمًالم رؾمقل ا؟هل  طمدي٨م ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل يقم همدير ظمؿ ومحٗمٔم٧م ُمـ ىمقًمف: إنّ 

 .(1)شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم .

 صمبغمؽمٔمٝمد زمـ اإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل ايمٖمٗمٝمف ضمدي٧م (07)

 ايمْمريؼ ايمس٣مزمع وايمثالشمقن : َمرؽمؾ ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم

 ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ، صمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ طم٤ًمن )=سمـ طمجر اًمًٕمدي ، صم٘م٦م طم٤مومظ ُمت٘مـ(طمدصمٜم٤م قمكم

، )صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ خ م(، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م)ىم٤مل اسمـ قمدي : ٓ سم٠مس سمرواي٤مشمف. وٕمٗمف اسمـ ُمٕملم ًمٚمٕم٘مٞمدة(

سمٖمدير  ، ىم٤مل: يم٤من رؾمقل ا؟هل ٟم٤مزًٓ اًمقصػ خ م()اًمِمٝمٞمد ، صم٘م٦م إُم٤مم ومقق  قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

ومٞمف أن يٙمٜمس ُم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ طمج٤مرة، أو ؿمقك أو همػم  ظمؿ وم٠مُمر سم٤معمٙم٤من اًمذي يم٤من ٟم٤مزًٓ 

ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس أيمس٦م أولم زم٘مؿ َمـ »دقم٤م اًمٜم٤مس ومٙمٚمٛمٝمؿ، صمؿ أظمذ سمٞمد قمكم وم٘م٤مل:  ذًمؽ، صمؿّ 

ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه، وفم٣مد َمـ همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، »ىم٤مل:   .ىم٤مًمقا: سمغمش أٞمٖمس٘مؿ

 .(1)ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: وا؟هل إن هذا عمٙمتقب اًم٤ًمقم٦م ذم شم٤مسمقيت هذاش فم٣مداه

وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ يًٕمٝم٤م خمتٍمٟم٤م ،  ىمٚم٧م: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اًمِمقاهد .

 ًمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٗمع ذم اًمِمقاهد ، ومٚمتٜمٔمر سمٕمٜم٤مي٦م ..

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض .471، رىمؿ: 516طمدي٨م قمكم سمـ طمجر اًمًٕمدي )ت: قمٛمر اًمًٗمٞم٤مين(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض .471، رىمؿ: 516طمدي٨م قمكم سمـ طمجر اًمًٕمدي )ت: قمٛمر اًمًٗمٞم٤مين(   (1)
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 شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه» :همٗمف 

، ىمٓمٕم٤مً صحٞمح٦م ( ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه)=هذه اًمزي٤مدة اًمنميٗم٦م اشمْمح أّن 

إذ هل ُمروي٦م قمـ أيمثر ُمـ قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م : ضمزُم٤مً ُمتقاشمرة هل قمغم اإلٟمّم٤مف سمؾ 

 أيمثره٤م ُمردد سملم اًمّمحٞمح واحلًـ وسم٤مىمٞمٝم٤م ُمٕمتؼم. ُمٕمتؼمًا :سم٠ميمثر ُمـ صمالصملم ـمري٘م٤ًم 

ايمسٝمّد شمٕمٜمل  شاظمقلم»ىمٓمٕمّٞم٦م قمغم أّن :داظمٚمّٞم٦م ىمريٜم٦م  ،صمّؿ إّن هذه اًمزي٤مدة اًمنميٗم٦م

ـ ٓ اًمٞمقم، ممّ هٜم٤مك ُمـ أشم٤ٌمقمف صمّؿ إّن ، ومٞمام ٟمحتٛمؾ ًمذًمؽ يمذهّب٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م..:  ايمـُٚمـتَّـَبع

٦ٌّم ، ٓ اًمًٞم٤مدة .. ،اـمالع ًمف سمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم  ذيمر أّن اًمقٓي٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمح

مل يرد ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، وٓ يمت٤مب ا؟هل، وٓ ؾمٜم٦ّم رؾمقًمف ، وٓ ووهٜمف فم٤مهر: إذ 

 -طم٤مل اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اعمٕم٤مداة–ٓة اأّن اعمق ،ًمّمح٤مسم٦م ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمت٤مسمٕملم، وٓ أشم٤ٌمقمٝمؿاًم٤ًمن 

٦ٌّم ٦ٌّم، وٓ ؿمٌٝم٦م أّن آشم٤ٌمع قمغم اًمت٘مديريـ جّردةاعم شمٕمٜمل اعمح : ومٝمل إُّم٤م اشّم٤ٌمع، أو اشم٤ٌمع سمٛمح

٦ٌّم–  يث٧ٌم اًمًٞم٤مدة : إذ ٓ اشم٤ٌمع ُمـ دون ؾمٞم٤مدة يمام هق ُمٕمٚمقم ضورة .. -اعمجّرد أو سمٛمح

 ايمت٣مزمع :ايمقرم: ىم٤مل صمٕمٚم٥م، قمـ اسمـ إقمرايب قمـطمٙمك آزهري ذم اًمتٝمذي٥م 

 .(1)اظمح٤ّم 

ـْ َأْهٙمَِٜم٣م هَمَقصَمَد همِٝمَٜم٣ميِمٝمد ًمف ذم يمت٤مب ا؟هل ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َوَدطَمَؾ اظمَِْديٛم٥ََم فَمعَم ضِمكِم نَمْٖمَٙم٥ٍم َمِّ

ـْ  ؾِمٝمَٔمتِفِ َرصُمَٙمكْمِ َيْٗمَتتاَِلِن َهَذا َِمـ  هَوَهَذا َِم ـْ  ؾِمٝمَٔمتِفِ  ِ هَم٣مؽْمَتَٕم٣مشَمُف ايمَِّذي َِمـ قَمُدوِّ هِ فَمعَم ايمَِّذي َِم  .(1)  فَمُدوِّ

اًمٗمري٘ملم ُمتنمقم٦م  دومالطمظ ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمٕم٤مداة ذم أي٦م ُمع اًمتِمّٞمع، وٓ ؿمٌٝم٦م قمٜم

٦ٌّم يٕمٜمل آشّم٤ٌمعذم هذه أي٦م أّن اًمتِمٞمّع ٟم٤مهٞمؽ قمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م   .سمٛمح

  

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت . 311: 15 )ت: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م(َتذي٥م اًمٚمٖم٦م  (1)

 . 15اًم٘مّمص :   (1)
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 !!ٓة اهلل ظمـ يقارم فمٙمٝم٣ًم ا9 سمِمقير َمقاظمُم٣مىمٙم٥م

 يم٤مٔيت: ُمـ اعمِم٤ميمٚم٦م،  . شٓهاايمٙمٜمؿ وال َمـ و» : روطمل ومداه: ىمقل اًمٜمٌل

، طم٥ًم ايمٗمري٤مهق:  ايمقرمّ : سمداه٦م أّن ًمٗمظ ومّربأي  شوالايمٙمٜمؿ  »: ىمقًمف

ٌّف..ُمـ شم٘مّرب ًمٕمكّم سمومٛمٕمٜم٤مه  شَمـ وآه»ٙمٌػم، أُّم٤م : آؿمت٘م٤مق اًم  ٤مشم٤ٌمقمف وطم

 .. ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ صعم. قمغم حمٛمد وآل حمٛمد  صؾاًمٚمٝمؿ  ىمقًمٜم٤م:ٟمٔمػمه 

أي  ُمٜمٝمام صالة ومٚمٗمٕمؾ اًمّمالة ُمـ ا؟هل وُمـ اًمٕمٌد ٟمٗمس اعمٕمٜمك، ُمـ ضمٝم٦م أّن يمالً 

 وهذا ومٕمؾ خمٚمققًمرمح٦م، شمٜمزل سمف اىم٤من ُمـ ضمٝم٦م أن هذا ومٕمؾ ظم٤مًمؼ ؽمًمٙمـ يٗم ،رمح٦م

 يًتٜمزل سمدقم٤مئف شمٚمؽ اًمرمح٦م.

 اظمُم٣مىمٙم٥م دم ىمالم ايمرازي

ـَ  :: ىمقًمف شمٕم٤مممىم٤مل شم٤مُّم٦م ومٞمام ٟمحـ ومٞمفوًمإلُم٤مم اًمرازي يمٚمٛم٦م  اهللُّ َورِمُ ايمَِّذي

كمَ ف ؾمٌح٤مٟمف: وىمقًم. (1)آََمٛمُقاْ  ٣محِلِ َل ايمْ٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمَّ ايمِمَّ  .(1)إِنَّ َويمِٝمِّـَل اهللُّ ايمَِّذي َٞمزَّ

ؿْ   :وىمقًمف َٓ ََمْقلَم هَلُ ـَ  ـَ آََمٛمُقا َوَأنَّ ايْمَ٘م٣مهمِِري اَم  :  وىمقًمف.(3)  َذيمَِؽ زمَِٟمنَّ اهللََّ ََمْقلَم ايمَِّذي إِٞمَّ

ـَ آََمٛمُقْا   .(4)َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي

ذم اًمٚمٖم٦م، وم٢مذا يم٤من اًمٕمٌد ىمري٤ًٌم ُمـ طمية  ايمٗمري٤مهق  ايمقرم أىمقل )= اًمرازي( :

ا؟هل: سم٥ًٌم يمثرة ـم٤مقم٤مشمف ويمثرة إظمالصف، ويم٤من اًمرب ىمري٤ًٌم ُمٜمف سمرمحتف وومْمٚمف وإطم٤ًمٟمف: 

 اٟمتٝمك سمحروومف . . ايمقٓي٥مومٝمٜم٤مك طمّمٚم٧م 

 :ذم ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممماًمذي ، قملم اعمٕمٜمك ش َمـ وآه ايمٙمٜمؿ وال:»واًمزسمدة: وم٤معمٕمٜمك ذم 

كمَ إنَّ َويمِٝمِّـَل  ٣محِلِ َل ايمْ٘مَِت٣مَب َوُهَق َيَتَقلمَّ ايمِمَّ  اهللُّ ايمَِّذي َٞمزَّ

                                                 

 . 157اًمٌ٘مرة:   (1)

 . 196آقمراف:   (1)

 . 11: ؾمقرة حمٛمد  (3)

 . 55اعم٤مئدة:   (4)
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وُمقدشمف،  فاشم٤ٌمقمؾمٌح٤مٟمف ومٞمام اومؽمض ُمـ طم٥ّم قمكّم وومٛمـ شم٘مّرب إمم ا؟هل سمٓم٤مقمتف 

وُمـ قمَم ا؟هل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ذم   ىمرسمف ا؟هل شمٕم٤ممم وطمٗمٔمف وٟمٍمه وأدٟم٤مه، وظمتؿ ًمف سم٤مجلٜم٦ّم

وم٤مطمٗمظ هذا ، ومٚم٘مد اوٓمرب  ٟمٗمًف، وظمتؿ ًمف سم٤مًمِم٘م٤موة. ٚمف إمماشّم٤ٌمع قمكّم، أسمٕمده ا؟هل وويمَّ 

 .ومٞمف همػم واطمد

 إّٓ زم١مذٞمف .. َمٙمٔمقن َمـ والم نمغم فمقمّ 

ايمٙمٜمؿ : »وىمقًمف ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه: »ؾمٞمام اعمتقاشمر، ُم٣مُم٤م  زمٚمٔمقٞم٥م

 وُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ش  وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

اًمرمحـ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش، قمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م قمٌد 

َمـ سمقلم ومقَم٣ًم زمٕمغم إذن َمقايمٝمف، همٔمٙمٝمف  »إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم قمـ اًمٜمٌل: 

 .(1)ش يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم، ٓ يٗمبؾ َمٛمف سف، وٓ فمدل

ؾمٞمدًا، ٤مَتذ همػمه وم، قم٤مُمدًا قم٤معم٤ًم ضم٤مطمداً  ، قمكمّ أيب احلًٜملم أّن ُمـ وامم همػم  يٛمت٨م

 .، ومٕمّض قمٚمٞمفهذا آؾمتدٓل دون إذٟمف وإُمْم٤مئف، ومٝمق ُمٚمٕمقن، وٓ ؾمٌٞمؾ ًمٜم٘مض

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت : حمٛمد اًمٜم٤مس. 1876، 16:  3صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)
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 ايمرصمٔم٥م فمعم  شذو ايمٗمرٞمكم...، وهمٝم٘مؿ َمثٙمف»: ل فمقم قومدٓيم٥م 

، واسمـ طم٤ٌمن، واًمٌزار، وأمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ واعمًٜمد، أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

واًمٚمٗمظ –واعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ، واسمـ قم٤ًميمر، واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر، واًمٓمؼماين

طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق، قمـ : ىم٤مل -ًمَلول

ي٣م »حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، أن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمف: 

يمؽ إولم ويمٝمس٦م فمقم، إّن يمؽ ىمٛمزًا دم اْلٛم٥م وإّٞمؽ ذو ومرٞمٝمٜم٣م، همال سمتبع ايمٛمٓمرة ٞمٓمرة هم١مّٞمام 

 ش .يمؽ أطمرة

واًمٚمٗمظ -ىم٤مل ، ذم صحٞمحف واًمٓمؼماين ذم إوؾمط (هـ354)اسمـ طم٤ٌمن  فوأظمرضم

: أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك، سمٕمًٙمر ُمٙمرم، قمٌدان، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هدسم٦م  -ًمَلول

همال سمتبع ُمثٚمف ، دون ىمقًمف :  سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ اسمـ إؾمح٤مق

 .(1) ش...أطمرة

. (1)ورضم٤مل اًمٓمؼماين صم٘م٤مت، رواه اًمٌزار، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط: ىم٤مل اَلٞمثٛمل

 .(3)وواوم٘مف اًمذهٌل. هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه: وأظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل

 .(4)وىم٤مل اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

، ىم٤مل: قمكمّ قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ ، قمـ سم٤ًمم، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م ويمٞمعوأظمرج 

َب فمعم ومرٞمف إيٚمـ همامت» شمّؿ ، همٟمضمٝم٣مه اهلل، ىم٣من رصمالً ص٣محل٣ًم ٞم٣مصح اهلل همٛمِمحف،  همرُضِ

 .(5)شوهمٝم٘مؿ َمثٙمف، َضب فمعم ومرٞمف إيْس همامت همٟمضمٝم٣مه اهلل

                                                 

:  1. ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط . اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين  5576، رىمؿ : 381:  11صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن  (1)

 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة . 674، رىمؿ : 169

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 7458، رىمؿ : 177:  4جمٛمع اًمزوائد )ت:طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .4613، رىمؿ : 133:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (3)

 . 1373، رىمؿ : 354:  1ُمًٜمد أمحد )َت٘مٞمؼ ؿم٤ميمر(  (4)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض . ت : يمامل احلقت .31913، رىمؿ : 146:  6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (5)
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وَذيَمَر قمكم  قمٚمٞمف اًمًالم ذا اًم٘مرٟملم : ُم٤م ٟمّمف هـ(597)ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اجلقزي 

ف ضب ضسم٦م ذم احلرب، وضسمف اسمـ ُمٚمجؿ. ٕٟمّ  :فمٛمك ٞمٖمسف، وإّٟمام همٝم٘مؿ َمثٙمف: وىم٤مل

 .(1) إّٞمؽ ذو ومرٞمٝمٜم٣م : وىم٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل

أىمقل : إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمِمٞمخلم ؾمقى سم٤ًمم اًمّمػمذم، وهق صم٘م٦م 

 : ص٤مًمح مل يٓمٕمـ ومٞمف ُمـ أطمد : وصم٘مف اسمـ ُمٕملم واسمـ أيب ٟمٛمػم واًمذهٌل واحل٤ميمؿ ذم ىمقًمف

 .ٓ سم٠مس سمف ص٤مًمح احلدي٨م  : طمديثف . وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُمـ صم٘م٤مت اًمٙمقومٞملم ممـ جيٛمع 

 صدوق : وىم٤مل اسمـ طمجر .ٓ سم٠مس سمف  : وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ

وذم ؾمٜم٦ّم ، قمغم صمالصم٦م أىمقالش ذو ىمرٟمٞمٝم٤م»: وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ُمٕمٜمك

 ومٝم٤مك ..، اًمٜمٌل همٜمك قمـ اًمتخّرص٤مت

أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ٟم٤م طمدصمٜم٤م  (187)ُم٤م أظمرضمف أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ اًمِمٞم٤ٌمين 

ىم٣من ذو ايمٗمرٞمكم فمبدًا »ويمٞمع، قمـ سم٤ًمم، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: 

، ص٣محل٣ًم ٞمِمح اهلل فمز وصمؾ همٛمِمحف همرضب فمعم ومرٞمف إيٚمـ همامت همٟمضمٝم٣مه اهلل فمز وصمؾ

 . (1)ششمّؿ َضب فمعم ومرٞمف إيْس همامت همٟمضمٝم٣مه اهلل فمز وصمؾ وهمٝم٘مؿ َمثٙمف

 . (3)وإّن همٝم٘مؿ َمثٙمف: قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦ّم أيْم٤ًم سمف ًمٙمـ ذم ذيٚمف وأظمرضمف اسمـ أيب

إن يمؽ زمٝمت٣م دم »ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكم ريض ا؟هل قمٜمف: : ذم اًمٗم٤مئؼ (538)وىم٤مل اًمزخمنمي 

: اًمْمٛمػم ًمَلُم٦م وشمٗمًػمه ومٞمام يروى قمـ قمكم ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمفش. اْلٛم٥م وإٞمؽ يمذو ومرٞمٝمٜم٣م

فمب٣مدة اهلل همرضزمقه فمعم ومرٞمٝمف َضزمتكم وهمٝم٘مؿ  دفم٣م ومقَمف إلم»إٟمف َذيَمَر ذا اًم٘مرٟملم وم٘م٤مل: 

، إطمدامه٤م يقم اخلٜمدق، ٕٟمف ضب قمغم رأؾمف ضسمتلم: يٕمٜمل ٟمٗمًف اًمٓم٤مهرةش َمثٙمف

 . (4)واًمث٤مٟمٞم٦م ضسم٦م اسمـ ُمٚمجؿ

                                                 

 . 138:  1همري٥م احلدي٨م اسمـ اجلقزي  (1)

 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض. ت : سم٤مؾمؿ اجلقاسمرة .168، رىمؿ : 141: 1أطم٤مد واعمث٤مين ٓسمـ أيب قم٤مصؿ  (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. 1318، رىمؿ : 597:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ )ت : إًم٤ٌمين(   (3)

 . دار اعمٕمروم٦م ًمٌٜم٤من .173:  3اًمٗم٤مئؼ ًمٚمزخمنمي ) قمكم اًمٌج٤موي(  (4)
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ذم طمدي٨م اًمٜمٌل قمٚمٞمف : ذم همريٌف (114)اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ، وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌٞمد

ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: . شزمٝمت٣ًم دم اْلٛم٥م وإّٞمؽ يمذو ومرٞمٝمٜم٣مإّن يمؽ »: اًمًالم أّٟمف ىم٤مل ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم

وإّٟمام ي٠مول ، ذو ومرين اْلٛم٥م يريد ؿمرهمٝمٜم٣مىمد يم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يت٠مول هذا احلدي٨م أٟمف 

إٞمؽ ذو : وًمٙمٜمف أراد: وأُم٤م أٟم٤م ومال أطمًٌف أراد ذًمؽ، ذًمؽ ًمذيمره اجلٜم٦م ذم أول احلدي٨م

حلدي٨م قمـ قمكم : ٗمًػم قمغم إولوإّٟمام اظمؽمت هذا اًمت: وم٠موٛمر إُم٦م ومرين هذه إَم٥م

دفم٣م ومقَمف إلم فمب٣مدة اهلل وذًمؽ أٟمف ذيمر ذا اًم٘مرٟملم وم٘م٤مل: : وهق قمٜمدي ُمٗمن ًمف وًمٜم٤م، ٟمٗمًف

. ومٜمرى أّٟمف أراد سم٘مقًمف هذا ٟمٗمًف يٕمٜمل أين أدقمق همرضزمقه فمعم ومرٞمٝمف َضزمتكم وهمٝم٘مؿ َمثٙمف

 . (1)إمم احلؼ طمتك أضب قمغم رأد ضسمتلم يٙمقن ومٞمٝم٤م ىمتكم

وذيمر قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ذا اًم٘مرٟملم : ذم همريٌف ُم٤م ٟمّّمف (597)وىم٤مل اسمـ اجلقزي 

وضسمف اسمـ ُمٚمجؿ ، ٕٟمف ضب ضسم٦م ذم احلرب: وإٟمام قمٜمك ٟمٗمًفش همٝم٘مؿ َمثٙمف»: وىم٤مل

 .(1)أي ذو ـمرومٞمٝم٤م يٕمٜمل اجلٜم٦م ش إّٞمؽ ذو ومرٞمٝمٜم٣م»: وىم٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل

ومذه٥م ش وإٞمؽ ذو ومرٞمٝمٜم٣م» وم٤مظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم اعمراد سم٘مقًمف:: اإلُم٤مم اًمٓمح٤مويىم٤مل 

سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف أراد: وإٟمؽ ذو ىمرين اجلٜم٦م ، يريد ـمرومٞمٝم٤م إذ يم٤من ذيمره ذًمؽ سمٕم٘م٥م ذيمره 

وهق أنؿ ذهٌقا إمم أن قمٚمٞم٤م ذم ، اجلٜم٦م...، وذه٥م ىمقم ذم ذًمؽ إمم ُمٕمٜمك ؾمقى هذا اعمٕمٜمك

ًمذًمؽ إّٟمؽ ذو : إمم ا؟هل قمز وضمؾ ، وم٘مٞمؾ ًمف هذه إُم٦م يمذي اًم٘مرٟملم ذم أُمتف ذم دقم٤مئف إي٤مه٤م

 .(3) شوهمٝم٘مؿ َمثٙمف»: ىم٤مل قمكم ، ...ىمرٟمٞمٝم٤م شمِمٌٞمٝم٤م ًمف سمف

 نّ إ» وىمقًمف ذم قمكمّ : ذم اعمِم٤مرق (544)وىم٤مل اإلُم٤مم قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل 

. واَل٤مء قم٤مئدة قمٚمٞمٝم٤م، يٕمٜمل ذو ـمرذم اجلٜم٦م: ىمٞمؾ شاْلٛم٥م وإٞمؽ ذو ومرٞمٝمٜم٣مذم  يمؽ ىمٛمزاً 

. أي ًمؽ ُمٚمؽ مجٞمع اجلٜم٦م يمام ُمٚمؽ ذو اًم٘مرٟملم مجٞمع إرض: إقمٔمؿُمٚمٙمٝم٤م : وىمٞمؾ

إّٟمف : ٕٟمف ىمٞمؾ: وهل إؿم٤مرة إمم أّٟمؽ ومٞمٝم٤م ُمثؾ ذي اًم٘مرٟملم ذم أُمتف، قم٤مئدة قمغم إُم٦م: وىمٞمؾ

                                                 

 .  اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اَلٜمد، اًمديمـ .86:  3همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ؾمالم ) ت: حمٛمد ظم٤من(  (1)

 .  اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .138:  1همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي )ت: قمٌد اعمٕمٓمل اًم٘مٚمٕمجل(   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 1865، رىمؿ : 119:  5ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ):إرٟم١موط(   (3)
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ومامت وم٠مطمٞم٤مه ا؟هل شمٕم٤ممم وقمكّم ضسمف اسمـ ، دقم٤م ىمقُمف وميسمقه قمغم ىمرٟمٞمف ُمرة سمٕمد أظمرى

ذو ىمرٟمٞمٝم٤م يمٌِمٝم٤م : أظمر يقم اخلٜمدق وىمٞمؾوإظمرى قمغم ىمرٟمف ، ُمٚمجؿ قمغم ىمرٟمف

 .(1)ووم٤مرؾمٝم٤م يٕمٜمل إُم٦م

ّٕٟمف ُمـ شمٗمًػم احلدي٨م : اًمّمحٞمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أسمق قمٌٞمد سمـ ؾمالم: أىمقل

إـمالق ىمقل ذم ًمٕمّؾ و. ًمٙمقن٤م ٓزم أظمص ًمف، وهق ٓ يٜم٤مذم سم٘مٞم٦ّم اًمتٗم٤مؾمػم، سم٤محلدي٨م

، وأّٟمف ُمثٚمف قمٚمٞمٝمام اًمًالم اًم٘مرٟملمذي سمٕمد اعمقت يم ر ذم اًمرضمٕم٦مقفمٝم، شوهمٝم٘مؿ َمثٙمف»: قمكمّ 

 . ؾمٞميب ضسمتلم

 قمـ قمكمّ  ىمٞمس سمـ اًمًٙمـ قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ُمـ طمدي٨م وٟمِمػم إمم ُم٤م ي١ميد اًمرضمٕم٦م 

ْٟمَٞم٤م َوَُم٤م ومِٞمَٝم٤م ، ًَمْق َيْ٘مِدُروَن قَمغَم َُمَ٘م٤مِم ضَمْزٍر »: ذم طمدي٨م اعمٝمدي ْت ىُمَرْيٌش سم٤ِمًمدُّ َودَّ

وَْمَبَؾ َِمٛمُْٜمْؿ زَمْٔمُض َوضَمُزوٍر  ُم٣م قمٜم٤م هده ذم ومّمؾ وىمد  ش....ايمَِّذي َأفْمَرَض فَمَٙمْٝمِٜمُؿ ايْمَٝمْقمَ َٕ

 .ومراضمع وشمدسّمر اًمٕمٚمؿ 

                                                 

 .  دار اًمؽماث و اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م .179:  ٤1مر ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم (1)
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 أّن فمٙمٝم٣ًم أولم زم٣مخلالهم٥مايمِمح٣مزم٥م ٞمِمقص زمٔمض 

ُم٣م اًمٌح٨م ومٞمف: وإّٟمام ُمـ إظم٤ٌمر هٞمٝمٜم٤م ٟمٚمٗم٧م ًمٚميورة أّن سمٕمض ُم٤م ؾمٜمنده 

سم٤معمجٛمقع َت٧م سم٤مب واطمد: دومٕم٤ًم ًمٚمتِمتٞم٧م اًمذي شمٕمٛمده ٟمٕم٤مود قمٚمٞمف: ًمٞمتًٜمك آطمتج٤مج 

قمغم هذا آؾمتٖمٗم٤مل أّن قمٚمٞم٤ًم ٌٜمّٞم٦م َتؿ اعمؿمٙم٤مٓإ: ومٛمـ  ظمّمقُمٜم٤م قمؼم اًم٘مرونسمٕمض ؾمٚمػ 

   : ومٝم٤مك ُم٤م يرّده .. سمدقمقى إُم٤مُمتفاًمِمٞمٕم٦م قم٘مٞمدة مل حيت٩م سم٠موًمقّيتف ًمٚمخالوم٦م، وهذا يٌٓمؾ 

 .اظمقلم فمقمّ 

طمدصمٜمل روح سمـ قمٌد اعم١مُمـ، قمـ أيب ىم٤مل:  (179)اًمٌالذري ُم٤م اظمرضمف  َم٢م

َم٣م » قمقاٟم٦م، قمـ ظم٤مًمد احلذاء، قمـ قمٌد اًمرمح٤من سمـ أيب سمٙمرة: أّن قمٚمٞم٤ًم أشم٤مهؿ قم٤مئدًا وم٘م٤مل: 

يمٗمل أضمد َمـ هذه إَم٥م َم٣م يمٗمٝم٦م، سمقدم رؽمقل اهلل وأٞم٣م أضمؼ ايمٛم٣مس هبذا إَمر...، وهؿ 

 . (1)شأن يٚمٝمٙمقن زمٝمٛمل وزمكم َمٔم٣موي٥م

، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى ايمبخ٣مريإؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط : ىمٚم٧م

 روح سمـ قمٌد اعم١مُمـ اَلذزم اًمٌٍمي، اطمت٩ّم سمف اًمٌخ٤مري، ومل خيرج ًمف ُمًٚمؿ، وهق صم٘م٦م.

ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين، سم٢مؾمٜم٤مٍد قمغم ذط اًمّمحٞمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس يمام ىمد ُم٣م 

 إّن ا؟هل قمز وضمؾ ي٘مقل: : »يٗمقل دم ضمٝم٣مة رؽمقل اهللىم٤مل: إّن قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من 

٣مَت َأْو وُمتَِؾ اٞمَٗمَٙمْبُتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مؿْ   ؟!.  َأهَم١مِن َمَّ

ـّ فمعم وا؟هل ٓ ٟمٜم٘مٚم٥م قمغم أقم٘م٤مسمٜم٤م سمٕمد إذ هداٟم٤م ا؟هل:  واهلل، يمئـ َم٣مت أو ومتؾ، ٕوم٣مسمٙم

َم٣م وم٣مسمؾ فمٙمٝمف ضمتك أَمقت، واهلل إيّن ٕطمقه، وويمّٝمف، وازمـ فمٚمف، ووارشمف9 همٚمـ أضمّؼ زمف 

 ؟!!.لَمٛمّ 

 .(1)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                 

 . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .177:  1أٟم٤ًمب إذاف ) اًمٌالذري(  (1)

 . 134:  9. جمٛمع اًمزوائد 167:  1ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم   (1)
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 وايمٔمّب٣مس فماّمر واظمٗمداد فمقّم و

ىم٤مل: ذم يمت٤مسمف شم٤مريخ اعمديٜم٦م  (161)حل٤مومظ اسمـ ؿمٌف اُمٓمقًٓ ُم٤م أظمرضمف ُم٣م 

زمـ )طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، ىم٤مل: (زمـ صمٔمٖمر زمـ أيب ىمثغم إٞمِم٣مري، شمٗم٥م زم١ممج٣مع، خ م) طمدصمٜم٤م حمٛمد

، أّن قمٌد (َمقلم ازمـ فمٚمر، شمٗم٥م شمب٦م إَم٣مم، خ م)، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ٟم٤مومع(أيب فمّٝم٣مش ايمٗمرر، شمٗم٥م همٗمٝمف إَم٣مم، خ م

 .: ومٛمام ضم٤مء ومٞمف :..ا؟هل سمـ قمٛمر 

٤ٌّمس ًمٕمكمّ  اضمذر ه٠مٓء ايمرهط هم١مَّّنؿ ٓ يػمضمقن يدهمٔمقٞمٛم٣م فمـ هذا »: ىم٤مل اًمٕم

 .شإَمر

إْن أردت أن ٓ خيتٙمػ اظمسٙمٚمقن همب٣ميع : ٓسمـ قمقف ٤مل قمامر سمـ ي٤مهىم :ومٞمفو

 .صدق فمامر، إْن زم٣مئم٦م فمٙمٝم٣مً ومٙمٛم٣م: ؽمٚمٔمٛم٣م وأؿمٔمٛم٣م، وم٘م٤مل اعم٘مداد سمـ إؾمقد: فمٙمٝم٣مً 

أهّي٣م ايمٛم٣ّمس إّن اهلل فمز وصمؾ أىمرَمٛم٣م : هم٤مو٤ًٌم ُمـ همدر إُّم٦م ىم٤مل قمامر سمـ ي٤مهومٞمف و

 .(1)زمٝم٦م ٞمبٝم٘مؿ؟!زمٛمبٝمف وأفمزٞم٣م زمديٛمف، همٟمّٞمك سمٌمهمقن هذا إَمر فمـ أهؾ 

ضمبقسمف ضمبق دهر، يمٝمس هذا أول يقم سمٓم٣مهرسمؿ همٝمف : »ٓسمـ قمقف وومٞمف ىم٤مل قمكم

واهلل، َم٣م ويمٝم٦م فمثامن إّٓ يمغمّد إَمر  (1) هَمَِمػْمٌ مَجِٝمٌؾ َواهللُّ اظمُْْسَتَٔم٣مُن فَمعَم ََم٣م سَمِِمُٖمقنَ  فمٙمٝمٛم٣م

 . (3) ىُمؾَّ َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمْٟمنٍ  إيمٝمؽ9 واهلل سمٔم٣ملم 

ي٣م فمبد ايمرمحـ، أَم٣م واهلل يمٗمد سمرىمتف َمـ ايمذيـ : روقان ا؟هل قمٚمٞمف اعم٘مدادوومٞمف ىم٤مل 

َم٣م رأي٦م َمثؾ َم٣م أويت إلم أهؾ هذا ايمبٝم٦م زمٔمد ٞمبٝمٜمؿ، إيّن ..، يٗمّمقن زم٣محلؼ وزمف ئمديمقن.

ٕفمج٤م َمـ ومريش أَّّنؿ سمرىمقا رصمالً َم٣م أومقل :إّن أضمدًا أفمٙمؿ وٓ أوم٢م َمٛمف زم٣ميمٔمدل9 أَم٣م 

 .ف أفمقاٞم٣مً واهلل يمق أصمد فمٙمٝم

                                                 

، ومٝمل فم٤مهرة ذم همدر إُّم٦م سمٕمكّم وآل حمّٛمد، وومٞمٝم٤م اًمتٍميح سم٠مّن اًمٜم٤مس هؿ اطمٗمظ هذه قمـ قماّمر   (1)

 ىمريش .

 . 18ؾمقرة يقؾمػ :   (1)

ومٚم٘مد ُم٤مت اسمـ قمقف ىمٌؾ قمثامن، ومٚمؿ يتح٘مؼ ُمراده     . وىمد وىمع يمام ىم٤مل قمكم  19ؾمقرة اًمرمحـ :   (3)

 وأظمرة أدهك .
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إّن ايمٛم٣ّمس يٛمٓمرون إلم ومريش، وومريش سمٛمٓمر إلم زمٝمتٜم٣م » :وومٞمف ىمقل اعمقمم قمكم

همتٗمقل: إن ورم فمٙمٝم٘مؿ زمٛمق ه٣مؾمؿ مل خترج َمٛمٜمؿ أزمدًا وإن ىم٣مٞم٦م دم نمغمهؿ َمـ ومريش 

 .هـ.ا(1)شسمداويمتٚمقه٣م زمٝمٛم٘مؿ

مجع أهؾ اًمًٜم٦ّم أ 9)=ايمبخ٣مري وَمسٙمؿ( إؽمٛم٣مده صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكم أىمقل: 

 ضمالًم٦م رواشمف: وصم٤مىم٦ًم، ووٌٓم٤ًم، وقمداًم٦ًم، ووم٘مٝم٤ًم، وؿم٠مٟم٤ًم قم٤مًمٞم٤ًم.قمغم 

 ؽمٙمامن اظمحّٚمدي رضقان اهلل فمٙمٝمف

اًمْمٌٕمل، قمـ أيب قمٛمرو قمـ ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ، اعمدائٜمل: أظمرج اًمٌالذري ىم٤مل

أي قمٛمٚمتؿ وُم٤م  شيمرداذ وٟم٤ميمرداذ »ىم٤مل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد طملم سمقيع أسمق سمٙمر: : اجلقين ىم٤مل

 .(1)ٕيمٚمقا ُمـ ومقىمٝمؿ وُمـ َت٧م أرضمٚمٝمؿ قمٚمٞم٤مً ًمق سم٤ميٕمقا : قمٛمٚمتؿ

، اجلقين وقمٛمر أيبؾمقى قمغم ذط ُمًٚمؿ رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إؾمٜم٤مده صحٞمح: أىمقل

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم . ًمٞمس سمف سم٠مس: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم

 خميم. ، صم٘م٦م: اًمت٘مري٥م

 ضمذيٖم٥م رضقان اهلل فمٙمٝمف

إسمراهٞمؿ اًمدورىمل، طمدصمٜمل أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ طمدصمٜمل أمحد سمـ ىم٤مل اًمٌالذري: 

، قمـ ومقق اًمقصػ خ م(صم٘م٦م )اَلٛمداين،  ، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ٟمٛمػم)إُم٤مم ومقق اًمقصػ، خ م( ُمٕملم

)سمـ ديٜم٤مر إٟمّم٤مري، صم٘م٦م رُمل  ، قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م)اًمتٞمٛمل، صم٘م٦م صدوق ُمِمٝمقر( اًمٕمالء سمـ ص٤مًمح

 ،ُمـ أطمد ومل يٓمٕمـ ومٞمف، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم، )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن د ؿمطمدصمٜمل أسمق را :سم٤مًمتِمٞمع، خ م(

دائـ، وم٤ٌميع سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف اعم ذمإمم طمذيٗم٦م وهق  ىم٤مل: اٟمتٝم٧م سمٞمٕم٦م قمكمّ  (وىم٤مل اسمـ طمجر ُم٘مٌقل

                                                 

 . ت : ومٝمٞمؿ حمٛمقد ؿمٚمتقت .931-914:  3شم٤مريخ اعمديٜم٦م )اسمـ ؿمٌف(  (1)

 ٞمؾ زيم٤مر .. دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝم1197، رىمؿ : 591:  1أٟم٤ًمب إذاف  (1)
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: أؿمٕمر أو أسمؽم. ىم٤مل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: ٓ أسم٤ميع سمٕمده ٕطمد ُمـ ىمريش، ُم٤م سمٕمده إّٓ  صمؿّ 

 .(1)أَمغم اظم٠مَمٛمكم ضمٗم٣مً همٙمٝمٟمت فمٙمٝم٣مً  كيٙمٗم َمـ أراد أنىم٤مل:  فوروي قمـ طمذيٗم٦م أٟمّ 

، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أيب راؿمد وهق ُمقصمؼ مل يٓمٕمـ سمٌمء، سمؾ ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ

إظمي سمـ ظمقط اًمث٘م٦م ، ومٙمالمه٤م ذم ٟمٗمس أسمق راؿمد احلؼماين، ىمد يرضمح أن يٙمقن 

 وأُّم٤م طمدي٨م طمذيٗم٦م اًمث٤مين .. اًمٓمٌ٘م٦م.

، م(خ )قمٛمرو سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م  طمدصمٜمل قمٛمرو اًمٜم٤مىمدوم٘مد أظمرضمف اًمٌالذي ىم٤مل: 

، قمـ طم٤ًمن )سمـ يقٟمس اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م خ م( ، أٟم٠ٌمٟم٤م إهائٞمؾ)صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك

ـّ أّٟمفوذم ٟمًخ٦م أراك، و)، قمـ سمِمػم سمـ ارام )سمـ ؾمٝمؾ اًمٙمٜمدي صم٘م٦م خ( سمـ قمٌد ا؟هل . ٟم٦ًٌم إمم أد :أفم

 : ىم٤مل: أيت(ظمقيٚمد سمـ قمٛمرو، صح٤ميب خ م):قمـ أيب ذيح (خ سمِمػم سمـ يمٕم٥م، صم٘م٦م قضمّده، وه

، ٤مس إمم قمكمّ ىمدُم٤م اًمٙمقوم٦م يًتٜمٗمران اًمٜمّ  احلًـ وقمامراً  طمذيٗم٦م سم٤معمدائـ وٟمحـ قمٜمده أنّ 

)حمرف ل ٌّ أن يٚم ومٛمـ أطم٥ّم  ،ىمدُم٤م يًتٜمٗمراٟمٙمؿ احلًـ وقمامراً  وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: إنّ 

 .(1)سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٚمٞم٠مت قمكمَّ ، طم٘م٤مً  أُمػم اعم١مُمٜملم طم٘م٤مً ( يٙمٗمكواًمّمحٞمح:

، وأي٤ًم ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، ًمق يم٤من فمٜمٜم٤م ذم سمِمػم راضمح٤ًم، وإّٓ ومٚمٞمٜمٔمر سم٢مُمٕم٤من

 ًم٨مذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م ، وىمد ُمّر قمٚمٞمؽُمـ دًّمس ذم اؾمٛمف إلهب٤مُمفيم٤من وم٢مّٟمٜم٤م ٟمحتٛمؾ أّن هٜم٤مك 

 .أّن هذا هق ديـ ؾمٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

  

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .176، رىمؿ : 114:  1أٟم٤ًمب إذاف  (1)

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت. ت : ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .91، رىمؿ : 116:  1أٟم٤ًمب إذاف  (1)
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 صٙمقات اهلل فمٙمٝمٜم٣م هم٣مؿمٚم٥مؽمٝمدة ٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم 

هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م أّن : سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ قم٤مئِم٦م (هـ156)ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري

، همٙمؿ سمزل َمٜم٣مصمرسمف ضمتك سمقهمٝم٦م، وفم٣مؾم٦م زمٔمد ف، همٜمجرسمنمّمب٦م َمـ أيب زم٘مر رؽمقل اهلل

 .(1)رؽمقل اهلل ؽمت٥م أؾمٜمر

ذم  )يمذا أّن وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالميمام ىمد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ قم٤مئِم٦م أيْم٤ًم 

وم٠مسمك أسمق سمٙمر أن ، ُمػماصمٝم٤م ُمـ رؾمقل ا؟هل، سمٜم٧م اًمٜمٌل أرؾمٚم٧م إمم أيب سمٙمر شم٠ًمًمف (اعمٓمٌقع

همٜمجرسمف قمغم أيب سمٙمر ذم ذًمؽ،  )=همْم٧ٌم(ومقضمدت وم٤مـمٛم٦م : يدومع إمم وم٤مـمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ..

همٙماّم سمقهمٝم٦م دهمٛمٜم٣م زوصمٜم٣م فمقم ، همٙمؿ سم٘مّٙمٚمف ضمتك سمقهمٝم٦م، وفم٣مؾم٦م زمٔمد ايمٛمبل ؽمت٥م أؾمٜمر

طمٞم٤مة وم٤مـمٛم٦م، ومٚمام ، ويم٤من ًمٕمكّم ُمـ اًمٜم٤مس وضمف يمٝماًل، ومل ي٠مذن هب٣م أزم٣م زم٘مر وصعّم فمٙمٝمٜم٣م

ومل ي٘مـ يب٣ميع شمقومٞم٧م اؾمتٜمٙمر قمكم وضمقه اًمٜم٤مس، وم٤مًمتٛمس ُمّم٤محل٦م أيب سمٙمر وُم٤ٌميٕمتف، 

ىمراهٝم٥م ظمحرض ، وم٠مرؾمؾ قمكّم إمم أيب سمٙمر: أن ائتٜم٤م وٓ ي٠مشمٜم٤م أطمد ُمٕمؽ، سمٙمؽ إؾمٜمر

 ... .فمٚمر

ومتِمٝمد قمكم، وم٘م٤مل: إٟم٤م ىمد قمرومٜم٤م ومْمٚمؽ وُم٤م أقمٓم٤مك ا؟هل، ومل ٟمٜمٗمس قمٚمٞمؽ ظمػمًا 

 .(1) ويم٘مٛمّؽ اؽمتبددت فمٙمٝمٛم٣م زم٣مَٕمرؾم٤مىمف ا؟هل إًمٞمؽ، 

 ه٣مؾمؿ قإٞمِم٣مر وزمٛم

ذم – سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤ملاًمٌخ٤مري يمام ىمد ُم٣م ُم٤م اظمرضمف 

واصمتٚمٔمقا ، إٞمِم٣مر طم٣ميمٖمقٞم٣مىمد يم٤من ُمـ ظمؼمٟم٤م طملم شمقرم ا؟هل ٟمٌٞمف أّن : -طمدي٨م ـمقيؾ

، واضمتٛمع اعمٝم٤مضمرون وطم٣ميمػ فمٛم٣ّم فمقّم وايمززمغم وَمـ َمٔمٜمامذم ؾم٘مٞمٗم٦م سمٜمل ؾم٤مقمدة،  زمٟمرسهؿ

 . (3)إمم أيب سمٙمر

                                                 

 .153:  5. صحٞمح ُمًٚمؿ 1916، رىمؿ : 1116:  3صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .4681، رىمؿ :  155:  5. صحٞمح ُمًٚمؿ 3998، رىمؿ : 1549:  4صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .6836رىمؿ :  168:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)
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رّده ُمـ دون ٘مرأ صحٞمح٤ًم يُ يٛمٙمـ أن واًم٘م٤مئٛم٦م شمٓمقل ، ًمٙمـ شمذيمر أّن يمّؾ هذا ٓ 

 .شإّن آَّم٥م ؽمتٕمدر زمؽ َمـ زمٔمدي»إمم ىمقل اًمٜمٌل ًمٕمكّم: 

 وىمد ُم٣م أّن احل٤ميمؿ واًمذهٌل صحح٤مه. 

وهمػم  شيمٝمس هذا أول يقم سمٓم٣مهرسمؿ همٝمف فمٙمٝمٛم٣م»ويمذا إمم ىمقل قمكم ٓسمـ قمقف: 

 وم٤مطمٗمظ. ذًمؽ ،

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔم٣مذ ايمٖمِمؾ ايم

 فمِمٚم٥م فمقمّ 

  



 

 

  



 180............................................................... ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : فمِمٚم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

هذا اًمٗمّمؾ أذف اًمٗمّمقل قمغم اإلـمالق: وم٢مّٟمف ؾمٞمث٧ٌم ًمٚمٛمقمم قمكّم ُمٜم٤مزل 

إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، اًمٕمّمٛم٦م ومام دون٤م إّٓ اًمٜمٌّقة : وٓ يٛمٙمـ هذا ُمـ دون أصقل ٟمٌقّي٦م 

: ومٝم٤مك ُم٤م يًٛمح سمف خمتٍم هذا جمراه٤مو ُمتقاشمرة، وٓ سم٠مس سم٤مٔطم٤مد اًمتل ذم ـمقَل٤م

أن ٓ يًٕمٜم٤م إذ اًمٜم٘مٚمّٞم٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م، : ومٚمٞمس ُم٘مّمقدٟم٤م إّٓ اًمتذيمػم سم٤مٕدًم٦م اًمٙمت٤مب..

٤مسمٜم٤م اًمالطمؼ أهؾ ُمقيمقل ًمٙمت -إن ؿم٤مء ا؟هل شمٕم٤ممم -قم٘ماًل وقم٘مالئّٞم٤ًم، ومٝمذا  ٝم٤ماًمًٌط ومٞم

     ..اًمٌٞم٧م ذم ؾمٜم٦ّم اًمرؾمقل

 شزمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك أٞم٦م َمٛمّل: »إصؾ اظمتقاسمر إّول

أصؾ ذم ًمذا ومٝمق : ، يقرث اًمٞم٘ملم سم٤مًمّمدورهذا ُمتقاشمر طمدي٨م اًمٜمٌل

اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن: صحٞمح يمت٤مسمف ذم  ،سمٕمض ـمرىمفذم ىم٤مل اإلُم٤مم إًم٤ٌمين اًمٕم٘مٞمدة..: 

 . (1)زمؾ َمتقاسمرًمٖمػمه، 

 . (1)َمتقاسمر صحٝمحوىم٤مل ذم اإلرواء: 

وشم٘مري٥م آطمتج٤مج سمف قمغم ؾمٞم٤مدة قمكّم اًمنمقمّٞم٦م قمغم اخلٚمؼ )=إومم=اإلُم٤مم( 

ومٌ٘مل ُم٤م قمداه٤م  ،ٓ ظمّمقص اًم٥ًٌم: واًمٚمٗمظ مل يًتثـ إّٓ اًمٜمٌّقةاحلدي٨م قمٛمقم ًمٗمظ 

 قمغم احلجّٞم٦م. يم٤مًمٕمّمٛم٦م ومام دون٤م 

اًمٚمئ٤مم: ومٝم٤مك سمٕمض ـمرىمف دون قمٜم٤مد وهق ُم٤م ئمٝمر طمتك ًمٚمٕمقام ، وىمٌح ا؟هل 

 ٤مم، يم٤مٔيت :آؾمت٘مّم٤مء اًمت

  

                                                 

.  دار وزير، ضمدة 6669، رىمؿ : 373:  15اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )ًمَلًم٤ٌمين(   (1)

 اًمًٕمقدي٦م .

 ُمل سمػموت. ت : زهػم اًمِم٤مويش. . اعمٙمت٥م اإلؾمال1473، رىمؿ : 117:  8إرواء اًمٖمٚمٞمؾ   (1)
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 ايمْمريؼ إول: ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص

 اإلؽمٛم٣مد إول: إزمراهٝمؿ فمـ أزمٝمف ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م همٜمدر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

أَم٣م سمرىض أن : »ؾمٕمد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكمّ 

 .(1)ش َمـ َمقؽمك ل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون،سم٘مقن َمٛمّ 

ىم٤مل: ذم صحٞمحف وأظمرضمف ُمًٚمؿ ، أىمقل إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم  

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م همٜمدر، قمـ ؿمٕم٦ٌم، ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، واسمـ 

سمِم٤مر، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ، ؾمٛمٕم٧م إسمراهٞمؿ 

 .(1)سمـ ؾمٕمد سمف ُمثٚمف 

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: َمِمٔم٤م فمـ أزمٝمف ؽمٔمد 

أظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م همٜمدر، قمـ ؿمٕم٦ٌم، ح 

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، واسمـ سمِم٤مر ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ 

ػ سمـ أيب وىم٤مص، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، ىم٤مل: ظمٚمّ  احلٙمؿ، قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم همزوة شمٌقك وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل

  !.َتٚمٗمٜمل ذم اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟

ل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك..9 نمغم أّٞمف ٓ ٞمبل أَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمّ »وم٘م٤مل: 

 (3)شزمٔمدي

يمام ىمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري سم٢مؾمٜم٤مد آظمر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمًدد، طمدصمٜم٤م حيٞمك، قمـ ؿمٕم٦ٌم، 

رؾمقل ا؟هل ظمرج إمم شمٌقك، واؾمتخٚمػ  سمـ ؾمٕمد، قمـ أسمٞمف، أنّ  قمـ احلٙمؿ، قمـ ُمّمٕم٥م

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .3766، رىمؿ : 19:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(   (1)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت .1464، رىمؿ : 1871:  4صحٞمح ُمًٚمؿ )حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(    (1)

 ر إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت .. دا1464، رىمؿ : 1876:  4صحٞمح ُمًٚمؿ )حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(    (3)
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ل زمٚمٛمزيم٥م أٓ سمرىض أن سم٘مقن َمٛمّ »، وم٘م٤مل: أَتٚمٗمٜمل ذم اًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء؟!. ىم٤مل: قمٚمٞم٤مً 

وىم٤مل أسمق داود: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ احلٙمؿ،  شه٣مرون، َمـ َمقؽمك إّٓ أّٞمف يمٝمس ٞمبل زمٔمدي

 .(1)ؾمٛمٕم٧م ُمّمٕم٤ًٌم 

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: فم٣مَمر فمـ أزمٝمف ؽمٔمد 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حيٞمك اًمتٛمٞمٛمل، وأسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ اًمّم٤ٌمح، أظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل: 

وقمٌٞمد ا؟هل اًم٘مقاريري، وهي٩م سمـ يقٟمس يمٚمٝمؿ، قمـ يقؾمػ اعم٤مضمِمقن، واًمٚمٗمظ ٓسمـ 

اًمّم٤ٌمح طمدصمٜم٤م يقؾمػ أسمق ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

أٞم٦م »ـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكم: اعمًٞم٥م، قم

 .شَمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إٓ أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمدي

ىم٤مل ؾمٕمٞمد: وم٠مطم٧ٌٌم أن أؿم٤مومف هب٤م ؾمٕمدا، ومٚم٘مٞم٧م ؾمٕمدا ومحدصمتف سمام طمدصمٜمل قم٤مُمر، 

ومقوع إصٌٕمٞمف قمغم أذٟمٞمف وم٘م٤مل ؾمٕمد: ٟمٕمؿ،  !.وم٘م٤مل: أٟم٤م ؾمٛمٕمتف، وم٘مٚم٧م آٟم٧م ؾمٛمٕمتف؟

 .(1)وإٓ، وم٤مؾمتٙمت٤م

ىم٤مٓ:  -وشم٘م٤مرسم٤م ذم اًمٚمٗمظ–ُمًٚمؿ: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمد سمـ قم٤ٌمد ىم٤مل و

قمـ سمٙمػم سمـ ُمًامر، قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ  ،طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ اسمـ إؾمامقمٞمؾ

وم٘م٤مل:  !.وم٘م٤مل: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م اًمؽماب؟ أسمٞمف، ىم٤مل: أُمر ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمداً 

 أُم٤م ُم٤م ذيمرت صمالصم٤م ىم٤مَلـ ًمف رؾمقل ا؟هل ومٚمـ أؾمٌف، ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزمَّ 

ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل ًمف، ظمٚمٗمف ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف، وم٘م٤مل ًمف قمكم: ي٤م 

  !.رؾمقل ا؟هل ظمٚمٗمتٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟

أَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك..9  إّٓ »وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل: 

َي٤م اهلل ورؽمقيمف،  ٕفمْمكم ايمراي٥م رصمالً »وؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم ظمٞمؼم ش أّٞمف ٓ ٞمبقة زمٔمدي

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .4416، رىمؿ : 3:  6صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(   (1)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت .1464، رىمؿ : 1876:  4صحٞمح ُمًٚمؿ )حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(    (1)
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ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف وم٠ميت سمف أرُمد، ش  ًادفمقا رم فمٙمٝم٣م»ىم٤مل ومتٓم٤موًمٜم٤م َل٤م وم٘م٤مل: ش وَيبف اهلل ورؽمقيمف

 ودومع

َؽ همِٝمِف َِمـ اًمراي٦م إًمٞمف، ومٗمتح ا؟هل قمٚمٞمف، وعم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ُمـ آل قمٛمران:   ـْ ضَمآصمَّ هَمَٚم

ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ هَمُٗمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقْا َٞمْدُع َأزْمٛم٣َمءَٞم٣م َوَأزْمٛم٣َمءىُمْؿ َوٞمَِس٣مءَٞم٣م َوٞمَِس٣مءىُمْؿ َوَأٞمُٖمَسٛم٣َم  زَمْٔمِد ََم٣م صَم٣مءَك َِم

دقم٤م رؾمقل ا؟هل قمٚمٞم٤م ووم٤مـمٛم٦م   (1) َتِٜمْؾ هَمٛمَْجَٔمؾ يمَّْٔمٛم٥ََم اهللِّ فَمعَم ايمَْ٘م٣مِذزمكِمَ وَأٞمُٖمَسُ٘مْؿ شُمؿَّ َٞمبْ 

 . (1) شايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهقم»وم٘م٤مل:  وطمًٞمٜم٤مً  وطمًٜم٤مً 

 .(3)أىمقل: أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح

 ايمرازمع: فمبد ايمرمحـ زمـ ؽم٣مزمط فمـ ؽمٔمد  داإلؽمٛم٣م

طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أظمرج اسمـ ُم٤مضم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ حمٛمد ىم٤مل: 

ُمقؾمك سمـ ُمًٚمؿ، قمـ اسمـ ؾم٤مسمط وهق قمٌد اًمرمحـ، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، ىم٤مل: ىمدم 

ُمٕم٤موي٦م ذم سمٕمض طمج٤مشمف، ومدظمؾ قمٚمٞمف ؾمٕمد، ومذيمروا قمٚمٞم٤ًم، ومٜم٤مل ُمٜمف، ومٖمْم٥م ؾمٕمد، 

ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»وىم٤مل: شم٘مقل هذا ًمرضمؾ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: 

وؾمٛمٕمتف ش ل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٓ أّٞمف ٓ ٞمبل زمٔمديأٞم٦م َمٛم»وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: 

 .(4)شٕفمْمكم ايمراي٥م ايمٝمقم رصماًل َي٤م اهلل ورؽمقيمف»ي٘مقل: 

ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شم٤مرخيف: وىم٤مل احلًـ سمـ قمروم٦م اًمٕمٌدي: صمٜم٤م حمٛمد سمـ طم٤مزم أسمق 

ُمٕم٤موي٦م اًميير قمـ ُمقؾمك سمـ ُمًٚمؿ اًمِمٞم٤ٌمين قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط قمـ ؾمٕمد سمـ أيب 

ىم٤مص ىم٤مل: ىمدم ُمٕم٤موي٦م ذم سمٕمض طمج٤مشمف وم٠مشم٤مه ؾمٕمد ومذيمروا قمٚمٞم٤م وم٘م٤مل ؾمٕمد: ًمف صمالث و

ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل   ظمّم٤مل ٕن شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزمَّ 

                                                 

 . 61آل قمٛمران :  (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، ت : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل .1464، 1871:  4صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .3714، رىمؿ : 83:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(  (3)

. إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م احلٚمٌل. ُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم 111، رىمؿ : 45:  1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ) حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (4)

 إًم٤ٌمين.
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ٕفمْمكم ايمراي٥م نمدًا رصماًل َي٤م اهلل »وؾمٛمٕمتف ي٘مقل:ش  َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف »وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ش ورؽمقيمف وَيبف اهلل ورؽمقيمف

 .ش ٓ ٞمبل زمٔمدي

 آهـ. .(1) مل خيرصمقه وإؽمٛم٣مده ضمسـىم٤مل اسمـ يمثػم : 

 اإلؽمٛم٣مد اخل٣مَمس: فمبد اهلل زمـ فمٚمر فمـ أزمٝمف ؽمٔمد 

وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شم٤مرخيف أيْم٤ًم: وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م أمحد اًمزسمػمي، صمٜم٤م قمٌد 

قمـ  -يٕمٜمل قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر–ا؟هل سمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ محزة سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ أسمٞمف 

 قمٚمٞم٤ًم وم٘م٤مل: أَتٚمٗمٜمل؟!.  َػ رؾمقل ا؟هل إمم شمٌقك ظمٚمَّ ؾمٕمد ىم٤مل: عم٤م ظمرج 

 ش.  زيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك نمغم أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمديأَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛم» ىم٤مل: 

 اهـ..(1) إؽمٛم٣مد صمٝمد ومل خيرصمقهوهذا ىم٤مل اسمـ يمثػم : 

 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مدس: فم٣مئُم٥م فمـ أزمٝمٜم٣م ؽمٔمد 

أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد، ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل، 

ظمرج ُمع اًمٜمٌل  قمٚمٞم٤مً طمدصمٜم٤م اجلٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد، قمـ أسمٞمٝم٤م: أن 

 صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمتك ضم٤مء صمٜمٞم٦م اًمقداع وقمكم يٌٙمل ي٘مقل: َتٚمٗمٜمل ُمع اخلقاًمػ؟!. 

 ش. أوَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ ايمٛمبقة» وم٘م٤مل: 

 .(3)إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

أىمقل: يمام ىم٤مل إرٟم١موط، ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى أيب ؾمٕمٞمد 

 وقم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد، اطمت٩م هبام اًمٌخ٤مري دون ُمًٚمؿ. 

                                                 

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت : قمكم ؿمػمي .376:  7يمثػم(  اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )اسمـ (1)

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، ت : قمكم ؿمػمي .376:  7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )اسمـ يمثػم(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1463، رىمؿ : 67:  3ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (3)
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وىمد أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م زيمري٤م سمـ حيٞمك ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ُمّمٕم٥م، قمـ 

 .(1)اًمدراوردي، قمـ اجلٕمٞمد، قمـ قم٤مئِم٦م سمف ُمثٚمف 

 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مزمع: ؽمٔمٝمد زمـ اظمسٝم٤م فمـ ؽمٔمد 

ومت٣مدة وفمقم زمـ يمام ىمد أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ، 

، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م اسمـ اعمًٞم٥م، طمدصمٜمل اسمـ ًمًٕمد سمـ أيب وىم٤مص، طمديث٤م قمـ زيد زمـ صمدفم٣من

٤ًم أسمٞمف، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم ؾمٕمد وم٘مٚم٧م: طمديث٤م طمدصمتف قمٜمؽ، طملم اؾمتخٚمػ رؾمقل ا؟هل قمٚمٞم

 قمغم اعمديٜم٦م، ىم٤مل: ومٖمْم٥م، وم٘م٤مل: ُمـ طمدصمؽ سمف؟!. 

ومٙمره٧م أن أظمؼمه أن اسمٜمف طمدصمٜمٞمف ومٞمٖمْم٥م قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: إن رؾمقل ا؟هل طملم 

ظمرج ذم همزوة شمٌقك، اؾمتخٚمػ قمٚمٞم٤م قمغم اعمديٜم٦م وم٘م٤مل قمكم: ي٤م رؾمقل ا؟هل، ُم٤م يمٜم٧م أطم٥م 

ه٣مرون َمـ أوَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م » أن َترج وضمٝم٤م إٓ وأٟم٤م ُمٕمؽ، وم٘م٤مل: 

   ش .ٞمبل زمٔمديَمقؽمك، نمغم أٞمف ٓ 

 .(1)ىم٤مل إرٟم١موط : إؾمٜم٤مده صحٞمح

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م مح٤مد يٕمٜمل اسمـ ؾمٚمٛم٦م، أظمؼمٟم٤م سمـ طمٜمٌؾ أمحد  فأظمرضمو

 . (3)سمف ُمثٚمف ُمع زي٤مدة ٓ َتٛمٜم٤م أن  قمكم سمـ زيد

فمقم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ يمام ىمد أظمرضمف 

 .(4) زمف َمثٙمف زمـ زيد

وأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ظمٚمٞمٗم٦م، طمدصمٜم٤م أسمق اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز، طمدصمٜم٤م 

يقؾمػ سمـ اعم٤مضمِمقن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ قم٤مُمر سمـ 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ »ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، قمـ ؾمٕمد، أن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم: 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .6366، رىمؿ : 418:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1531، رىمؿ : 114:  3ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1496، رىمؿ : 84:  3ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1569، رىمؿ : 97:  3ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(  (4)
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، وم٘مٚم٧م ًمف: أٟم٧م ؾمٛمٕم٧م هذا ُمـ رؾمقل ا؟هل؟!. أؾم٠مًمف ؾمٕمداً  ىم٤مل: وم٠مطم٧ٌٌم أنش َمقؽمك

 ىم٤مل: ٟمٕمؿ .

 . (1)ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح

وىمد أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل سمزي٤مدة ُمٝمٛم٦م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م سمنم سمـ هالل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر 

ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ يٕمٜمل اسمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمرب سمـ ؿمداد، قمـ ىمت٤مدة، قمـ 

عم٤م همزا رؾمقل ا؟هل همزوة شمٌقك ظمٚمػ قمٚمٞم٤م سم٤معمديٜم٦م وم٘م٤مًمقا ومٞمف »ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ىم٤مل: 

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، ظمٚمٗمتٜمل ش اًمٜمٌل طمتك حل٘مف سم٤مًمٓمريؼ ف ويمره صحٌتف ومتٌع قمكم  ُمٚمّ 

إّٞمام  ي٣م فمقمّ »ف ويمره صحٌتف، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل: سم٤معمديٜم٦م ُمع اًمذراري واًمٜم٤ًمء طمتك ىم٤مًمقا: ُمٚمّ 

ٖمتؽ فمعم أهقم، أَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك نمغم أّٞمف ٓ ٞمبل طمٙمّ 

 .(1) شزمٔمدي

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى 

سمنم وضمٕمٗمر، اٟمٗمرد ُمًٚمؿ سم٤مٓطمتج٤مج هبام دون اًمٌخ٤مري. وصمّٛم٦م ُمـ ؿمّذ ومتٙمٚمؿ ذم ضمٕمٗمر 

ف ىم٣من ىم٣من َمـ ايمثٗم٣مت دم ايمرواي٣مت، نمغم أٞمّ سمـ ؾمٚمٞمامن، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم رد ذًمؽ: 

اهـ. يمام ىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ  افمٝم٥م إلم َمذهبفيٛمتحؾ اظمٝمؾ إلم أهؾ ايمبٝم٦م، ومل ي٘مـ زمد

 .(3)ؿ ومٞمف ًمٕمٚم٦م اعمذه٥م، وُم٤م رأي٧م ُمـ ـمٕمـ ذم طمديثف إّٓ اسمـ قمامرام شمٙمٚمّ ؿم٤مهلم: إٟمّ 

، وُمقآَتؿ ضمريٛم٦م ٓ ىمٚم٧م: ومالطمظ يمٞمػ أّن اٟمتح٤مل ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 ضب ًمٍميح اًم٘مرآن أُمر سمٛمقدَتؿ ، وحلدي٨موهق شمٖمتٗمر قمٜمد ؾمٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم ..: 

 اًمث٘مٚملم اًمٍميح ذم وضمقب اًمتٛمًؽ هبؿ ؟!!

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين .6916، رىمؿ : 369:  15سمـ طم٤ٌمن )إرٟم١موط( اصحٞمح  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8681، رىمؿ : 367:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.943. رىمؿ: 49: 5اٟمٔمر َتذي٥م اًمٙمامل)سمِم٤مر قمقاد(  (3)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم ............................................................................. 198

 

طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ديٜم٤مر اًمٙمقذم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق وىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي ىم٤مل: 

. هذا فٟمٕمٞمؿ، قمـ قمٌد اًمًالم سمـ طمرب، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ُمثٚم

 .(1)طمدي٨م طمًـ صحٞمح

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م يمام ىمد أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ُمـ رواي٦م حيٞمك قمـ ؾمٕمٞمد وم٘م٤مل: أظمؼمٟم٤م 

سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمًالم، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٕمٞمد 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ »سمـ اعمًٞم٥م، قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، أن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم: 

 .(1)ش َمقؽمك

ٟم٤مهٞمؽ قماّم أظمرضمف أيْم٤ًم: أي اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمين زيمري٤م سمـ حيٞمك ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م 

ُمّمٕم٥م، قمـ اًمدراوردي، قمـ ه٤مؿمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ ؾمٕمد أسمق 

يِمٞمٕمف، ومٌٙمك وىم٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل، أشمؽميمٜمل  ىم٤مل: عم٤م ظمرج رؾمقل ا؟هل إمم شمٌقك ظمرج قمكم  

ي٣م فمقم أَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك »ُمع اخلقاًمػ؟!. وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(3)شإّٓ ايمٛمبقة

قمغم ذط اًمِمٞمخلم، واًمدراوردي صم٘م٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، رسمام أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 هيؿ .

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مَمـ: فمبد اهلل فمـ ؽمٔمد 

أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد اًمزسمػمي ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ محزة سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ أسمٞمف، قمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

أَم٣م سمرىض »، وم٘م٤مل ًمف أَتٚمٗمٜمل؟!. وم٘م٤مل ًمف: ة شمٌقك، وظمٚمػ قمٚمٞم٤مً ظمرج رؾمقل ا؟هل ذم همزو

  .(4)ش أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمدي

                                                 

 .  اًمرؾم٤مًم٦م .3731، رىمؿ :: 89:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(  (1)

 ًـ ؿمٚمٌل .. اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طم8683، رىمؿ : 367:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8387، رىمؿ : 415:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8396، رىمؿ : 419:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (4)



 199............................................................... ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : فمِمٚم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح .

 اإلؽمٛم٣مد ايمت٣مؽمع: ازمـ رومٝمؿ فمـ ؽمٔمد .

ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 .(1)ومٓمر، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ رىمٞمؿ اًمٙمٜم٤مين، قمـ ؾمٕمد ُمثٚمف 

ىم٤مل اسمـ ُمت٤مسمٕم٦م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اسمـ رىمٞمؿ: ىم٤مل اًمذهٌل: ؾم٘مٜم٤مه أىمقل: 

 . ؾمٕمداً ظمراش: مل يرو قمٜمف ؾمقى قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ، ؾمٛمع 

 اإلؽمٛم٣مد ايمٔم٣مذ: احل٣مرث فمـ ؽمٔمد 

أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حيٞمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ىم٤مدم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أظمرج اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: 

إهائٞمؾ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ، قمـ احل٤مرث سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ: إّن 

وم٘م٤مل: ي٤م  رؾمقل ا؟هل همزا قمغم ٟم٤مىمتف احلٛمراء وظمٚمػ قمٚمٞم٤م، ومج٤مء قمكم طمتك أظمذ سمٖمرز اًمٜم٤مىم٦م

رؾمقل ا؟هل زقمٛم٧م ىمريش أٟمؽ إٟمام ظمٚمٗمتٜمل أٟمؽ اؾمتث٘مٚمتٜمل، ويمره٧م صحٌتل وسمٙمك 

؟! ي٣م ازمـ أيب أومرزم٣مء(=) أَمٛم٘مؿ أضمد إّٓ ويمف ضم٣مَم٥م»، ومٜم٤مدى رؾمقل ا؟هل ذم اًمٜم٤مس: قمكمّ 

ىم٤مل: ش ف ٓ ٞمبل زمٔمديأٞمّ  ؿم٣ميم٤م، أَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ 

 .(1)شرؾمقًمف روٞم٧م قمـ ا؟هل وقمـ»قمكم: 

ؿ ذم طمديثف قمـ اًمثقري : رضم٤مًمف صم٘م٤مت، واسمـ ىم٤مدم صم٘م٦م شمٙمٚمّ ؾم٘مٜم٤مه ُمت٤مسمٕم٦م أىمقل: 

ظم٤مص٦م، واحل٤مرث ىمٞمؾ: همػم ُمٕمروف، وٓ يٌٕمد أن يٙمقن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو صٖم٤مرهؿ، 

وم٤مسمـ ذيؽ روى قمـ اًمٕم٤ٌمدًم٦م إرسمع: اسمـ قم٤ٌمس، واسمـ اًمزسمػم، واسمٜمل قمٛمر وقمٛمرو، 

ىمد روى قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم، وىمد أفمـ أّٟمف اسمـ  يمام ىمد روى قمـ زيد سمـ أرىمؿ يمام

 اًمؼمص٤مء، وهق ُمـ صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م، ومٚمٞمٜمٔمر .

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8391، رىمؿ : 436:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8391، رىمؿ : 436:  7)إذاف إرٟم١موط( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل (1)
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وىمد ىمٞمؾ ًمٚمدارىمٓمٜمل: طمدي٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، قمـ ؾمٕمد، قمـ اًمٜمٌل، ىم٤مل ًمٕمكم: 

: هق طمدي٨م يرويف (385)؟!!. وم٘م٤مل اًمدارىمٓمٜمل شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك»

ىمت٤مدة، وقمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر، وصٗمقان سمـ ؾمٚمٞمؿ، وحمٛمد سمـ 

وهق ضمدي٧م صٗمقان اجلٛمحل، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م...، 

 اهـ. (1)ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ُمـ ؾمٕمدصحٝمح، ؽمٚمٔمف 

ٜمف، وٟمِمػم قمنمة ُمـ اًمت٤مسمٕملم قم ..:أىمقل: وم٤مٟمتٌف ًمٙمثرة اًمٓمرق قمـ ظمّمقص ؾمٕمد

إمم أّن اًمٓمرق قمـ آطم٤مد ه١مٓء اًمت٤مسمٕملم قمٜمف، أيمثر سمٙمثػم مم٤ّم هدٟم٤مه، شمريمٜم٤مه٤م ـمٚم٤ًٌم 

وٓ خيٗمك أّن هذه اًمٓمرق اًمٙمثػمة شمقضم٥م شمقاشمر احلدي٨م قمـ ؾمٕمد، ًمإلظمتّم٤مر، 

 يِمٝمد ًمف .. وم٤مطمٗمظ!!.

  

                                                 

 . دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض، ت : حمٗمقظ زيـ ا؟هل اًمًٚمٗمل .638، رىمؿ : 373:  4قمٚمؾ اًمدارىمٓمٜمل  (1)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين: أؽمامء زمٛم٦م فمٚمٝمس

أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ قمكم ىم٤مل: أظمرج اًمٜم٤ًمئل و أمحد وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ًمَلول ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك اجلٝمٜمل ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمكم، 

 وم٘م٤مل َل٤م رومٞم٘مل: قمٜمدك رء قمـ واًمدك، ُمث٧ٌم ىم٤مًم٧م: طمدصمتٜمل أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس، أنّ 

 .(1)شف ٓ ٞمبّل زمٔمديأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٓ أٞمّ : »رؾمقل ا؟هل ىم٤مل ًمٕمكمّ 

إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىم٤مل 

قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘مد روى قمٜمٝم٤م مجع، وذيمره٤م اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 . (1) اًمت٘مري٥م: صم٘م٦م...

أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اجلٝمٜمل: اٟمٗمرد ُمًٚمؿ سم٤مٓطمتج٤مج 

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمام اًمًالم ومث٘م٦م دون يمالم . سمف دون اًمٌخ٤مري، وأُم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري

ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

» ذيؽ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل، أن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكم: 

هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م ُمـ ش. َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمديأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ 

 هذا اًمقضمف. وذم اًم٤ٌمب قمـ ؾمٕمد، وزيد سمـ أرىمؿ، وأيب هريرة، وأم ؾمٚمٛم٦م. 

 .(4). وىم٤مل ذم اإلرواء: هذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد رم اًمِمقاهد (3)ىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح ًمٖمػمه 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى اسمـ قم٘مٞمؾ، وهق 

صم٘م٦م شمٙمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ ذم طمٗمٔمف: ىم٤مل اسمـ طمجر  ذم اًمت٘مري٥م: صدوق ذم طمديثف ًملم، وي٘م٤مل: 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م. ت : طمًـ ؿمٚمٌل .8683، رىمؿ : 367:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل)إذاف إرٟم١موط(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .17681، رىمؿ : 14:  45ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(  (1)

 . احلٚمٌل، ُمٍم. ُمذيؾ سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين. 3736، رىمؿ : 646:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (3)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. ت : زهػم اًمِم٤مويش. 1473، رىمؿ : 117:  8إرواء اًمٖمٚمٞمؾ   (4)
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شمٖمػم سم٠مظمرة، ىم٤مل ذم شمٚمخٞمص احلٌػم: ؾمٞمئ احلٗمظ يّمٚمح طمديثف ًمٚمٛمت٤مسمٕم٤مت، وم٠مُّم٤م إذا 

اًمِمقيم٤مين: أظمرضمف اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م اٟمٗمرد ومٞمحًـ، وأُّم٤م إذا ظم٤مًمػ ومال ي٘مٌؾ. ىم٤مل 

 . (1)ضم٤مسمر، ورضم٤مل إؾمٜم٤مده صم٘م٤مت

 ايمْمريؼ ايمرازمع: ازمـ فمب٣مس

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، طمدصمٜم٤م  (هـ141)شم٘مّدم ُم٤م أظمرضمف أمحد 

أسمق سمٚم٩م، طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، ىم٤مل: إيّن جل٤مًمس إمم اسمـ قم٤ٌمس، إذ أشم٤مه شمًٕم٦م رهط 

...، ىم٤مل: وظمرج سم٤مًمٜم٤مس ذم همزوة شمٌقك، ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف قمكم: أظمرج ُمٕمؽ؟!. ىم٤مل: وم٘م٤مل 

قن َمٛمّل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ أَم٣م سمرىض أن سم٘م»ومٌٙمك قمكّم، وم٘م٤مل ًمف: ش  ٓ»ًمف ٟمٌل ا؟هل: 

 .  ... شَمقؽمك، إّٓ أّٞمؽ يمس٦م زمٛمبل، إّٞمف ٓ يٛمبٕمل أْن أذه٤م إّٓ وأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل

ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمٔمالل: طمدي٨م . و(1)ىم٤مل أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح

. (4). يمام ىمد ىم٤مل حم٘مؼ يمت٤مب اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ ومٞمّمؾ اجلقاسمرة: إؾمٜم٤مده طمًـ(3)طمًـ

 . وىمد شم٘مدم هذا

وأظمؼمٟم٤مه أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم ا؟هل وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ُمـ ـمريؼ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل: 

سمـ حمٛمد سمـ احلّملم، أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ اعمحًـ اًمتٜمقظمل، ٟم٤م قمكم سمـ احلًـ 

اًم٘م٤ميض، ٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًم٤ٌمهمٜمدي، ٟم٤م سمٜمدار حمٛمد سمـ سمِم٤مر، ٟم٤م حمٛمد سمـ 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضماًل ُمـ سمٜمل  )واًمد ؾمٚمٛم٦م(يمٝمٞمؾ  ضمٕمٗمر همٜمدر، ٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ

أٓ سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل » ًمٕمكم قمٚمٞمف اًمًالم: لُمقه٦ٌم حيدث قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن اًمٜمٌل ىم٤م

 .(5) شزمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك

                                                 

 .   1. دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ. ت : اًمديمتقر : طمًلم اًمٕمٛمري. ط : 1: ، رىمؿ 199در اًمًح٤مسم٦م :   (1)

 ، َت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمقد ؿم٤ميمر .3661ُمًٜمد أمحد رىمؿ :  (1)

 . 337:  1فمالل اجلٜم٦م ذم َتري٩م اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤مصؿ )آًم٤ٌمين(   (3)

 ، َت٘مٞمؼ : ومٞمّمؾ اجلقاسمرة .1111. رىمؿ احلدي٨م : 799:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤مصؿ   (4)

 . َت٘مٞمؼ قمٛمرو اًمٕمٛمروي. دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. 168: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (5)



 363............................................................... ايمٖمِمؾ ايمٔم٣مذ : فمِمٚم٥م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

أصم٧ٌم سمؾ أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إمم ؾمٚمٛم٦م، وهق إُم٤مم صم٧ٌم: 

ُمِم٤ميخ ؿمٕم٦ٌم، وأسمقه يمٝمٞمؾ جمٝمقل احل٤مل، ًمٙمـ يّمٚمح ُمثٚمف ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: ومٚم٘مد قمرو٧م 

وصمٛم٦م ؿمقاهد  .ىمد روى قمٜمف اسمٜمف اإلُم٤مم ؾمٚمٛم٦م أنّ ًمف يمت٥م اًمرضم٤مل ُمـ دون ـمٕمـ، ؾمٞمام 

 قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ـمريؼ جم٤مهد وهمػمه..

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس : زيد زمـ أرومؿ

ٞمؾ سمـ ُمرزوق، قمـ زيد سمـ أرىمؿ،  أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ ومْم

 . (1)شأٞم٦م َمٛمّل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ أّٞمف ٓ ٞمبّل زمٔمدي»أّن اًمٜمٌل، ىم٤مل ًمٕمكّم: 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ: رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى 

 ُمًٚمؿ .سمف اًمٗمْمٞمؾ اٟمٗمرد 

 ايمْمريؼ ايمس٣مدس: أزمق ؽمٔمٝمد اخلدري

ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق، قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم، قمـ أيب طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م ىم٤مل أمحد: 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٓ أّٞمف »ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكم: 

 ش.ٓ ٞمبّل زمٔمدي

ىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ًمْمٕمػ قمٓمٞم٦م 

اًمٕمقذم: وهق اسمـ ؾمٕمد، وومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق: وهق إهمر اًمرىم٤مر، صدوق طمًـ 

 . (1)احلدي٨م

ُم٣م طم٤مل وًم٘مد اعمت٤مسمٕم٤مت: اًمِمقاهد و: ؾمٞمام ذم صحٞمح أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ

ـ ُمقصمؼ ف صم٘م٦مأٟمّ ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت  قمٓمّٞم٦م ًّ ذم  أؾم٤مٟمٞمد قمٓمٞم٦ّميمّؾ ، يمام ىمد ُم٣م أّن اًمؽمُمذي طم

 .  (3)ؾمٜمٜمف، سمؾ ىمد صحح سمٕمْمٝم٤م

                                                 

 . اًمرؿمد، اًمري٤مض، ت : يمامل يقؾمػ احلقت .31677، رىمؿ : 366:  6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .11171، رىمؿ : 373:  17ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(  (1)

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت.1511، رىمؿ: 151: 4ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد(  (3)
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 ايمْمريؼ ايمس٣مزمع: أم ؽمٙمٚم٥م 

اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م داود سمـ قمٛمرو أظمرج اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمكم سمـ 

اًمْمٌل، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طم٤ًمن سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ أسمٞمف، قمـ 

اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو، قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ أسمٞمف، وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م أن اًمٜمٌل 

 .(1)شأَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك نمغم أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمدي»ىم٤مل ًمٕمكم: 

إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى حمٛمد سمـ يمٝمٞمؾ، وصم٘مف اسمـ  أىمقل:

، فطم٤ٌمن وُمدطمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ، سمام ي٘ميض أّٟمف صدوق يٙمت٥م طمديث

 ووٕمػ طمديثف اسمـ ُمٕملم واسمـ ؿم٤مهلم.

 ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ: أَمغم اظم٠مَمٛمكم 

 اإلؽمٛم٣مد إّول: ازمـ اظمسٝم٤م فمـ فمقمّ 

ٟمٕمٞمؿ، وًمٗمٔمٝمام واطمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد أظمرج اًمٓمؼماين وأسمق 

ىم٤مل: ٟم٤م يزيد سمـ زريع  )صم٘م٦م خ(ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ أيب يٕم٘مقب اًمٙمرُم٤مين )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(اعمج٤مؿمٕمل

، قمـ )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، قمـ ىمت٤مدة )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، 

طمٙمٖمتَؽ أن سم٘مقن »، قمـ قمكّم، أن اًمٜمٌل ىم٤مل: ()إُم٤مم وم٘مٞمف صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ مؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

 ىم٤مل: أَتٚمػ سمٕمدك ي٤م ٟمٌل ا؟هل؟!. ش طمٙمٝمٖمتل دم أهقم

  .(1)شأٓ سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ أّٞمف ٓ ٞمبّل زمٔمدي»ىم٤مل: 

 .يمالم دونأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

                                                                                                                                  

طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس اًمدوري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ؿمٞم٤ٌمن، قمـ ىم٤مل اًمؽمُمذي قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: 

طمدي٨م هذا .  ش...أول زَمرة سمدطمؾ اْلٛم٥م»قمـ اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل:  فمْمٝم٥م، فمـ أيب ؽمٔمٝمد ومراس، قمـ

 .ضمسـ صحٝمح

 . اًمرؾم٤مًم٦م.  6643، رىمؿ: 16: 15صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )إرٟم١موط(  (1)

 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة.4148، رىمؿ: 196: 4إوؾمط ًمٚمٓمؼماين)ـم٤مرق حمٛمد(  (1)
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 !!.َمُم٘مقك ايمِمدور  شدم أهقمطمٙمٝمٖمتل »: ومقل ايمٛمبل

ىم٤مل اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦ّم: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، دون شمٓمقيؾ يدّل قمغم ذًمؽ 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ مح٤مد، قمـ أيب قمقاٟم٦م، قمـ حيٞمك اسمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٓ أّٞمؽ »: قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكمّ 

 .(1) شَم٠مَمـ َمـ زمٔمدي ىمّؾ إّٞمف ٓ يٛمبٕمل أن أذه٤م إّٓ وأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل دم  9يمس٦م ٞمبٝم٣مً 

ىمٚم٧م: ُم٣م ذم ومّمؾ اإلُم٤مُم٦م أّن احل٤ميمؿ واًمذهٌل وأمحد ؿم٤ميمر وإًم٤ٌمين وهمػمهؿ 

ٜمقه. همػمهؿ صححقه، ومج٤مقم٦م  ًّ  طم

طمٙمٝمٖمتل دم »: ومٝمق ٓ يتٜم٤مرم ُمع ًمٗمظ شطمٙمٝمٖمتل دم أهقم» وًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م صدور ًمٗمظ:

إصم٤ٌمت الزم ..: وم٧ٌم ٌِ ثْ ـُمُ  ُمٜمٝمام ٟمٌص سم٠مّي وضمف: ضورة أّن يمالً  شَم٠مَمـ َمـ زمٔمدي ىمّؾ 

، ومال ىمٝمراً  قمغم سمٕمْمٝمؿًمف قمٚمٞمف اًمًالم  ٤ماخلالوم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٕمكّم قمغم يمّؾ اعم١مُمٜملم، إصم٤ٌمَت

 ُمٜم٤موم٤مة .

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: ضمجٝم٥ّم فمـ فمقمّ 

، أٟم٤م أسمق حمٛمد )صم٘م٦م(أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل:  ظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤م 

، ٟم٤م محزة )صم٘م٦م قم٤ممل(، أٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمزهري)صم٘م٦م(اجلقهري

طمدصمٜمل  )اًمّمٗم٤مر صم٘م٦م(ٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ قمٌٞمد ا؟هل )صم٘م٦م صم٧ٌم(سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اَل٤مؿمٛمل

طمدصمٜمل أُمػم اعم١مُمٜملم يٕمٜمل اعم٠مُمقن، طمدصمٜمل أُمػم  )اجلقهري صم٘م٦م طم٤مومظ م(إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد

)إُم٤مم صم٘م٦م خ ، طمدصمٜمل أُمػم اعم١مُمٜملم اعمٝمدي، ىم٤مل دظمؾ قمكّم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري اعم١مُمٜملم اًمرؿمٞمد

قمـ )صم٘م٦م خ م( وم٘مٚم٧م ًمف طمدصمٜمل سم٠مطمًـ ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكّم ومحدصمٜمل قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ  م(

أٞم٦م َمٛمّل »ىم٤مل ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ىم٤مل زم اًمٜمٌل:  )اًمٙمٜمدي صم٘م٦م ُم٠مُمقن(طمجٞم٦م سمـ قمدي 

 .(1)شزمٔمديف ٓ ٞمبل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمّ 

                                                 

 ، َت٘مٞمؼ : ومٞمّمؾ اجلقاسمرة .1111. رىمؿ احلدي٨م : 799:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ ايب قم٤مصؿ   (1)

 اًمٗمٙمر ، سمػموت.  . َت٘مٞمؼ قمٛمرو اًمٕمٛمروي. دار168: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)
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ويرده أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ، ًمقٓ ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أّن اعم٠مُمقن واعمٝمدي جمٝمقٓ احل٤مل: 

، وىمد شمقاشمر أّن ضمّؾ قمٚمامء : طمًٌؽ ؾمٗمٞم٤من اًمثقريأئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م قمٜمٝمؿمج٤مقم٦م ُمـ اي٦م رو

 ٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ..يمأهؾ اًمًٜم٦م يٕمٔمٛمقن سمٜمل اًمٕم٤ٌمس 

 ْمريؼ ايمت٣مؽمع: أزمق هريرةايم

، أٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ )صم٘م٦م(أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤مه أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي 

، أٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ )اإلُم٤مم اًمًٝمٛمل، صم٘م٦م صم٧ٌم(، أٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ )إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٕمدة، صم٘م٦م(اجلرضم٤مين

، ٟم٤م )اسمـ إؾمح٤مق اًمتٜمقظمل، صم٘م٦م(، ٟم٤م هبٚمقل إٟم٤ٌمري)اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء(قمدي 

ٟم٤م قمٌد اًمٕمزيز يٕمٜمل )صم٘م٦م خ(، سمـ حمٛمد سمـ محزة سمـ ُمّمٕم٥م سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  إسمراهٞمؿ

)اًمدود، ، قمـ اًمقًمٞمد سمـ رسم٤مح )صم٘م٦م صدوق، ومٞمف ًملم(، قمـ يمثػم سمـ زيد )صم٘م٦م خ م(اسمـ أيب طم٤مزم 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ »ىم٤مل ًمٕمكّم:  قمـ أيب هريرة أّن اًمٜمٌّل  صم٘م٦م صدوق خ(

 .(1)شايمٛمبقة

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، سمٕمْمٝمؿ قمغم ذط اًمّمحٞمح، ؾمقى 

 يمثػم سمـ زيد، اجلٛمٝمقر قمغم أّٟمف صم٘م٦م صدوق، ًمٙمـ ؿمّذ اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ومْمّٕمٗمف ًمٚملم ومٞمف.

 ايمػماء زمـ فم٣مزب وزيد زمـ أرومؿ ايمْمريؼ ايمٔم٣مذ: 

 طمدصمٜم٤م أؾمٚمؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م وه٥م سمـ سم٘مٞم٦م، أٟم٤م ظم٤مًمد، قمـىم٤مل اًمٓمؼماين :

قمقف، قمـ ُمٞمٛمقن أيب قمٌد ا؟هل، قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب، وزيد سمـ أرىمؿ، أن رؾمقل ا؟هل 

 .ومخٚمٗمفش إٞمف ٓزمد َمـ أن سمٗمٝمؿ أو أومٝمؿ»صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٕمكم طملم أراد أن يٖمزو: 

، وم٠مشمك رؾمقل ا؟هل ، وم٠مظمؼمه ومٌٚمغ ذًمؽ قمٚمٞم٤مً . ًمٌمء يمرهف وم٘م٤مل ٟم٤مس: ُم٤م ظمٚمٗمف إّٓ 

ف أٞمّ  َم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إّٓ ي٣م فمقم أ»ومتْم٤مطمؽ صمؿ ىم٤مل: 

 .(1)شيمٝمس ٞمبل زمٔمدي

                                                 

 . َت٘مٞمؼ قمٛمرو اًمٕمٛمروي. دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. 171: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة.. 5694، رىمؿ: 163: 5اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (1)
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رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ، ؾمقى ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد، ، طمًـص٤مًمح ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مد 

 قمٜمد اًم٤ٌمىملم. ٚملّم ُم ،ُمٞمٛمقن ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ُمٕملم

 ضمبًم زمـ صمٛم٣مدةايمْمريؼ احل٣مدي فممم:

طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ يمثػم اًمتامر اًمٙمقذم، صمٜم٤م اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: اإلُم٤مم أظمرج 

ضار سمـ سد، صمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ 

قمـ أيب أيقب، أن رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل  قمٌد اًمرمحـ احلزُمل، قمـ أسمٞمف،

 .(1)شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك إٓ أٞمف ٓ ٞمبل زمٔمدي»ًمٕمكم: 

وصمٛم٦م ـمرق أظمرى قمـ صح٤مسم٦م  ىمٚم٧م: هذا اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، وُمتٜمف ُمتقاشمر . 

قمٛمر وأيب أيقب إٟمّم٤مري وهمػممه٤م ، ٓ طم٤مضم٦م ًمنده٤م: ومام ؾم٘مٜم٤مه يقرث  ـآظمريـ يم٤مسم

 اًمٕمٚمؿ سم٤مًمّمدور ، ُمتقاشمر يمام هق سم٤مئـ .

                                                 

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة.. 4687، رىمؿ: 184: 4اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)ت: محدي اًمًٚمٗمل(  (1)
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 شأٞم٦م َمٛمّل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك »همٗمف ضمدي٧م: 

 سمقاسمر ضمدي٧م اظمٛمزيم٥م

سم٤من هذا ظمالل اًمٓمرق اًمٙمثػمة ضمّدًا ًمف، وهٜم٤مك ـمرق أظمرى قمـ صح٤مسم٦م آظمريـ، 

اشمر، ؾمٞمام أّن سمٕمض إئّٛم٦م يم٤مإلُم٤مم ومٗمٞمام هدٟم٤مه يمٗم٤مي٦م ًمٚمتقشمريمٜم٤مه٤م رقم٤مي٦م سمح٤مل اًمٙمت٤مب، 

 صحٝمحذم اإلرواء:  -أي إًم٤ٌمين–ىم٤مل إًم٤ٌمين وهمػمه ىمد ضمزُمقا سمتقاشمره: ومٚم٘مد 

وقمدا هذا شمٚمّ٘مل إُّم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ: مل يِمؽ سمّمدوره قمـ . (1)َمتقاسمر

ٟمقا ، وإن شمٚمقّ و رّده أمل يًٕمٝمؿ ضمحده حتّك اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمٜمقاص٥م وم :ُمـ أطمد اًمٜمٌّل 

  ذم ُمدًمقًمف ..

 فمعم فمِمٚم٥م فمقمّ اظمٛمزيم٥م دٓيم٥م ضمدي٧م 

َمٛمزيم٥م ، قمٜمد اًمٜمٌل  احلدي٨م ٟمص فم٤مهر ضمكّم، ًمٞمس سم٤مخلٗمل، أّن ُمٜمزًم٦م قمكم 

اعمٜم٤مزل  يمّؾ سمذًمؽ  ٕمكّم ًم ٧م، ومل يًتثـ اًمٜمٌل إّٓ قمٜمقان اًمٜمٌقة، ومثٌته٣مرون َمـ َمقؽمك

  .ومام دون٤م اًمٕمّمٛم٦مرشم٦ٌم ُم، ى اًمٜمٌّقةؾمقواعمراشم٥م 

ذم احلدي٨م أّن اًمٜمٌّل ىمد اؾمتخٚمػ ُم٤م  ظمّمقُمٜم٤م، ؾمٞمام أشم٤ٌمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: هم٤مي٦مىم٤مل ًمٙمـ 

 قمٚمٞم٤ًم ذم اعمديٜم٦م قمغم أهٚمف ظم٤مص٦م، ٓ أيمثر وٓ أىمّؾ، ومال دًٓم٦م ومٞمف قمغم اًمٕمّمٛم٦م!!!.

وم٢مّن ىمقل يزقمٛمقن ومٚمق يم٤من إُمر يمام اًمٗم٤ًمد: ذم هذا اَلذي٤من حمذور قم٘مدّي هم٤مي٦م ذم ىمٚمٜم٤م: 

ؾمٞمام ُمع ُم٤م ُم٣م ُمـ ىمقل اًمٜمٌّل  :وطم٤مؿمك اًمرؾم٤مًم٦م اًمٚمٖمقٖمٌق ذم ًمٖمق، ًمش إّٓ ايمٛمبّقة»اًمٜمٌل: 

 ؟!.طمٗمظ: وم٤مسمؾ وضمقسم٤مً  ومٞمتٕملّم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ًمزوُم٤مً  شأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل فمعم ىمّؾ َم٠مَمـ زمٔمدي»اًمّمحٞمح: 

  

                                                 

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. ت : زهػم اًمِم٤مويش. 1473، رىمؿ : 117:  8إرواء اًمٖمٚمٞمؾ   (1)
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 !!ومبؾ َمقؽمكَم٣مت ه٣مرون  :إؾم٘م٣مل

ـْ قمٚمامئٜم٤م ومْمالئٜم٤موضمقاسمف: هذا اؾمتٖمٗم٤مل ُم٘مٞم٧م، اٟمٓمغم طمتك قمغم سمٕمض  ـْ ُِم : إذ َُم

 هبذه اًمًذاضم٦م؟!!. ،اًمٙم٤ٌمر روقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ، ىمد اؾمتدّل سمف قمغم اخلالوم٦م

يمام هل َل٤مرون  ،اًمٕمّمٛم٦مُمٜمزًم٦م قمكّم ٚمٛمقمم ًماحلدي٨م ٟمّص أصم٧ٌم يمّؾ ىمقًمٜم٤م هق أّن 

صٚمقات ا؟هل ىمٌؾ ُمقؾمك ًمٙمقٟمف ُم٤مت ه٤مرون ٝمؾ سمٓمٚم٧م قمّمٛم٦م وم :طمذو اًم٘مّذة سم٤مًم٘مّذة

 .قمٚمٞمٝمؿ؟!!

ُمٕمّمقُم٤ًم..: يمٝم٤مرون ، ومٛمرّده إمم يمقٟمف ذا احلدي٨مهب  اخلالوم٦م ًمٕمكمّ  ٜم٤مإجي٤مسمأُّم٤م 

ًمٚمٙمؼمى اًميورّي٦م سملم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ذم طمرُّم٦م اًمت٘مّدم قمغم ُمٕمّمقم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وم٤مطمٗمظ هذا 

: إذ اًمٕمّمٛم٦م ؾمٞم٤مدة قمغم اخلالئؼ أُمرًا ونٞم٤ًم وطمٙماًم، أسمداً ضمّٞمدًا، وقِمف حمٙماًم، وٓ شمًتٖمٗمؾ 

 .سمام هل ظمالوم٦م ، سمؾ ٓ ىمٞم٤مسوهل أذف ُمـ اخلالوم٦م 
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 ؟!!نمزوة سمبقكدم اظمديٛم٥م فمعم   ظم٣مذا سمرك ايمٛمبّل فمٙمٝم٣مً 

شم٤ًمءل يمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم: مل ىم٤مل اًمٜمٌل هذا ًمٕمكّم ذم ظمّمقص همزوة شمٌقك، 

 ؟!! اعم١مرظم٦م ذم ؿمٝمر رضم٥م ُمـ اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمٝمجرة، وهل آظمر همزوات اًمٜمٌل 

 أرسمٕم٦م أؾم٤ٌمب:  -جمٚمقعزمام هق –اجلقاب سم٢مجي٤مز: عمجٛمقع 

ّٕن اًمٜمٌل اؾمتٜمٗمر ذم هذه اًمٖمزوة قم٤مُّم٦م اعمًٚمٛملم، ومل ي٠مذن ٕطمد سم٤مًمٌ٘م٤مء: إّول: 

٣موَمْٙمُتْؿ إلَِم ا؟هل شمٕم٤ممم: ًم٘مقل  ـَ آََمٛمُقا ََم٣م يَمُ٘مْؿ إَِذا ومِٝمَؾ يَمُ٘مُؿ اْٞمِٖمُروا دِم ؽَمبِٝمِؾ اهللَِّ اشمَّ ٣م ايمَِّذي َي٣م َأهُيَ

َْرِض َأَرِضٝمُتْؿ زم٣ِمحْلَ  ْٕ َّٓ وَمٙمِٝمٌؾ ا طِمَرِة إِ ْٔ َٝم٣مِة ايمُدْٞمَٝم٣م دِم ا طِمَرِة هَماَم ََمَت٣مُع احْلَ ْٔ ـَ ا ومٌ٘مٞم٧م  .(1) َٝم٣مِة ايمُدْٞمَٝم٣م َِم

 ًمٚمٖمدر .اعمديٜم٦م ، وهل قم٤مصٛم٦م اإلؾمالم وُمٝمٌط اًمقطمل، قمرو٦م 

ٞمؽ قمّٛمـ قمَم ُمـ اعمتخٚمٗملم، ومل ، ٟم٤مه ُمع اًمٜمٌل وامل يٜمٗمر قناظمٛم٣مهمٗمايمث٣مين: 

..: وًم٘مد أراده٤م اعمٜم٤موم٘مقن، رسمام سمتقاـمقء ُمع ٟمٗمرقمغم صمالصم٦م إّٓ شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ ا؟هل إمم ٥م ئي

اًمٞمٝمقد وسم٘مٞم٦م إطمزاب اًمٚمئ٤مم، ومرص٦م إلطمداث اٟم٘مالب قمغم ٟمٌل إٟم٤مم، ذم اعمديٜم٦م 

قم٤مصٛم٦م اإلؾمالم، صمؿ شمّمٗمٞم٦م اعمًٚمٛملم واهمتٞم٤مل آل سمٞم٧م اًمٜمٌل اًمٙمرام: يمٗمرًا سمديـ اعمٚمؽ 

 قن هذا ذم ظمّمقص همزوة شمٌقك سم٤مًمذات؟!!.اًمٕمالم: ًمٙمـ عم٤مذا أراد اعمٜم٤موم٘م

أّن ُمّدة ذه٤مب وإي٤مب اًمٜمٌل ذم هذه اًمٖمزوة،  -قمدا ُم٤م ىمٚمٜم٤مه-أومّمح قمٜمفايمث٣ميم٧م: 

ىمد ـم٤مًم٧م ُم٤م ي٘مرب ُمـ اًمًٜم٦م: ومتٌقك قمغم احلدود اًمِمامًمٞم٦م ُمـ اجلزيرة اًمٕمرسمّٞم٦م، ذم اًمِم٤مم، 

 يمّؾ رء.وهذا يتٞمح ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم  ،ىمرب إردن، يٗمّمٚمٝم٤م قمـ اعمديٜم٦م ُمئ٤مت إُمٞم٤مل 

ٓ ي٠مّدي فمٛمّل إّٓ أٞم٣م أو فمقّم » ىم٤مل اًمٜمٌل عم٤م أرؾمؾ قمٚمٞم٤ًم سمؼماءة ورّد أسم٤م سمٙمر:  ايمرازمع:

ُمـ شمٌقك: وومٞمف  ًمٙمـ اعمٚمٗم٧م أّن سمراءة ٟمزًم٧م سمٕمد قم٤مم اًمٗمتح، سم٤مًمذات سُمَٕمْٞمد ُمرضمٕمفش 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٞمف ٓ يٛمبٕمل أْن »ُم٤م جيكم قمـ ُمٙمٜمقٟم٤مت ىمقل اًمٜمٌل: 

 ومٙمالمه٤م ذم ٟمٗمس اعمجرى.ش ه٤م إّٓ وأٞم٦م طمٙمٝمٖمتلأذ

                                                 

  .38ؾمقرة اًمتقسم٦م:  (1)
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أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٞمف ٓ يٛمبٕمل »وم٤معمٕمٜمك اعمٓمقي ذم ىمقل اًمٜمٌل: 

ٓ ي٠مّدي فمٛمّل إّٓ أٞم٣م أو : »هق قملم اعمٕمٜمك ذم ىمقًمف ش أْن أذه٤م إّٓ وأٞم٦م طمٙمٝمٖمتل

 اطمٗمظ .ووامجع ِع ومش فمقمّ 

أو ُمٕمذور  زمٗمل زم٣مظمديٛم٥م َمـ ايمرصم٣مل إّٓ َمٛم٣مهمؼومل ي٘مـ ذًمؽ: ٛمالً ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م جم

 ، ومٚمح٘مف قمكّم وم٘م٤مل: أَتٚمٗمٜمل ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟!. َمذٞم٤مأو 

 .شأَم٣م سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك»وم٘م٤مل: 

ُمقؾمك ىمد  ٓ ي٘متيض ٟم٘مص اعمرشم٦ٌم، وم٢منّ ،  سمذًمؽ أّن اؾمتخالف قمكّم قمغم اعمديٜم٦م سملّم 

 يًتخٚمػ رضم٤مًٓ، ًمٙمـ يم٤من يٙمقن هب٤م رضم٤مل، وقم٤مم اؾمتخٚمػ ه٤مرون، ويم٤من اًمٜمٌل دائامً 

ايمٔمدو شمٌقك ظمرج اًمٜمٌل سمجٛمٞمع اعمًٚمٛملم، ومل ي٠مذن ٕطمد ذم اًمتخٚمػ قمـ اًمٖمزاة: ّٕن 

 .(1) ً ىم٣من ؾمديدًا، وايمسٖمر زمٔمٝمدا

  

                                                 

 .  جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ، اًمًٕمقدي٦م.464: 4جمٛمقع اًمٗمت٤موى)قمٌد اًمرمحـ ىم٤مؾمؿ(  (1)
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 ايمٔمِمٚم٥مفمعم دٓيم٥م ايمسٙمػ دم ؿمٚمس ايميمؽ ٣مَمسَمـ 

)أمحد سمـ أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروذي، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد ا؟هل : اخلاللاإلُم٤مم ىم٤مل 

  !.أيش شمٗمًػمه؟ شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك: »قمـ ىمقل اًمٜمٌل ًمٕمكمّ طمٜمٌؾ( 

 .اؽم٘م٦م فمـ هذا، ٓ سمسٟمل فمـ ذا اخلػم، ىمام صم٣مءىم٤مل: 

 .(1)ىم٤مل قمٓمّٞم٦م اًمزهراين: إؾمٜم٤مده صحٞمح

أسم٤م ـم٤مًم٥م طمدصمٝمؿ، أٟمف ؾم٠مل أسم٤م  وأظمؼمين زيمري٤م سمـ حيٞمك، أنّ وأظمرج اخلالل ىم٤مل: 

، ُم٤م ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»قمٌد ا؟هل قمـ ىمقل اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمكم: 

  !.وضمٝمف؟

 .  شؿ دم هذا، دع احلدي٧م ىمام صم٣مءت٘مٙمّ سمٓ »ىم٤مل: 

 .(1)ىم٤مل قمٓمّٞم٦م اًمزهراين: إؾمٜم٤مده صحٞمح

أٟمف ُم٘مٌقل ُمٕمتٛمد،  ئمٝمر) أظمؼمين حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمقد اًمقراقأظمرج اخلالل ىم٤مل: و

، ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق يٕم٘مقب إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمقي  (اقمتٛمده مج٤مقم٦م ُمـ ومحقل أهؾ اًمًٜم٦م

ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕمحد: ي٤م أسم٤م قمٌد ا؟هل، ُمـ ىم٤مل:  )صم٘م٦م ُم٠مُمقن، خ(يٕمٜمل ًم١مًم١م اسمـ قمؿ أمحد سمـ ُمٜمٞمع 

  !.، أًمٞمس هق قمٜمدك ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م؟أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكمّ 

ىم٤مل صغم ا؟هل قمٚمٞمف ش ف اجلٚمقدرمحف ا؟هل ُم٤م شم٘مِمٕمر، أفمٜمّ  ذم قمكمّ سمغم، ًم٘مد روي »ىم٤مل: 

 .(3) شف ٓ ٞمبل زمٔمديل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إٓ أٞمّ أٞم٦م َمٛمّ »وؾمٚمؿ: 

قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م وىمقًمف : شم٘مِمٕمر ُمٜمف اجلٚمقد ، ًمدًٓمتف  .ُم٘مٌقل ىمقّي ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده 

 . همػم قمكّم  وقمغم سمٓمالن ُمقآة، اًمٕمّمٛم٦م 

                                                 

 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض.466، رىمؿ: 347: 1اًمًٜم٦م ًمٚمخالل)ت: قمٓمٞم٦م اًمزهراين(  (1)

 . دار اًمراي٦م، اًمري٤مض.458، رىمؿ: 347: 1ًمٚمخالل)ت: قمٓمٞم٦م اًمزهراين( اًمًٜم٦م  (1)

 دار اًمراي٦م ، اًمري٤مض. .661، رىمؿ: 467: 1اًمًٜم٦م ًمٚمخالل  (3)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقّم ............................................................................. 314

 

 : ضمدي٧م ايمٕمديرفمعم فمِمٚم٥م فمقمّ إصؾ اظمتقاسمر ايمث٣مين 

، وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سمف قمغم اًمٕمّمٛم٦م اإلُم٤مُم٦مهدٟم٤م ـمرىم٤ًم يمثػمة ًمف ذم ومّمؾ 

 شأيمس٦م أولم زم٘مؿ َمـ أٞمٖمس٘مؿ...، همٚمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقّم َمقٓه»واوح : وم٘مقل اًمٜمٌّل : 

طمذو اًم٘مّذة سم٤مًم٘مّذة، وهذه ُمرشم٦ٌم  وٓي٦م اًمٜمٌّل ٛمٜمزًم٦م وٓي٦م قمكّم قمغم اخلٚمؼ يمُمٜمزًم٦م ٟمّص أّن 

وقمدم احلٙمٛم٦م ذم ومٕمؾ ا؟هل شمٕم٤ممم، سم٤مٟمتٗم٤مء اًمٖمرض،  :ٕمّمقم: ًمٚمزوم اًمًٗمفاعمهمػم ممتٜمٕم٦م ذم 

 .وهق حم٤مل

قمـ سمٞم٤مٟم٤مت اًمٜمٌّل اًمّمحٞمح٦م دي٨م اًمٖمدير طمرُم٦م دمريد طمُمع اًمتٜمٌٞمف أيْم٤ًم إمم 

 . شفمٛمّل إٓ أٞم٣م أو فمقمّ فمقّم َمٛمل وأٞم٣م َمٛمف، ٓ ي٠مّدي »قل اًمٜمٌّل اًمّمحٞمح : يم٘م اًمٗم٤مصٚم٦م ومٞمف:

 . ش...اظمسٙمٚمكم فمقّم ؽمٝمد»و: 

 .شفمقّم أولم زم٘مؿ زمٔمدي» :و

 .شَمـ ىمٛم٦م ويمّٝمف همٔمقّم ويمّٝمف»و:  

اؿمٙمع اهلل »: ؾمٞمام ىمقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح شَم٣م أٞم٣م اٞمتجٝمتف ويم٘مـ اهلل اٞمتج٣مه»و:  

 .شسمٔم٣ملم فمعم إرض هم٣مطمت٣مرين واطمت٣مر فمٙمٝم٣مً 

اهلل، وَمـ فمِم٣مين همٗمد فمٍم اهلل، وَمـ  َمـ أؿم٣مفمٛمل همٗمد أؿم٣مع»واًمّمحٞمح أظمر: 

 ... .شأؿم٣مع فمٙمٝم٣مً همٗمد أؿم٣مفمٛمل، وَمـ فمٍم فمٙمٝم٣ًم همٗمد فمِم٣مين

ىم٤مـمع ذم اًمٕمّمٛم٦م، سمؾ ٓ ٟمٖمٚمق إذا اقمت٘مدٟم٤م ضورّي جمٛمققمف يٙمقن همػم ذًمؽ مم٤م و

ٟمٕمت٘مد شمٚمقي إقمٜم٤مق عم٤م أدًّم٦م هذا، اًم٘م٤مس اعمنودة ذم يمت٤مسمٜم٤م  أّن ضمّؾ أىمقل اًمٜمٌّل 

 .ذم اًمٕمّمٛم٦م وٟم٘مقل
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 شَيبّف اهلل ورؽمقيمف، وَي٤ّم اهلل ورؽمقيمف»إصؾ اظمتقاسمر ايمث٣ميم٧م: 

دًٓمتف اًمقاوح٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م : وم٤محلدي٨م فم٤مهر ضمّدًا أّن طم٥ّم ا؟هل شمٕم٤ممم ٧م ُمْم

: يدّل قمغم ذًمؽ قمدا اًمٔمٝمقر ، طمدي٨م اًمٓمػم اًمّمحٞمح: ورؾمقًمف ًمٕمكّم ُمٓمٚمؼ يم٤مُمؾ شم٤مم

 . شايمٙمٜمؿ ائتٛمل زمٟمضم٤ّم اخلٙمؼ إيمٝمؽ»

 .شَمٛم٣مهمؼ ٓ َيبف إّٓ َم٠مَمـ وٓ يبٕمّمف إّٓ »: ويمذا ُم٤م ورد 

 . ويمذا ُم٤م ورد صحٞمح٤ًم أّن ُمٌٖمض قمكّم اسمـ زٟم٤م ًمٞمس ُمـ طمالل

َمـ أضم٤ّم فمٙمٝم٣ًم همٗمد أضمبٛمل، وَمـ أضمبٛمل همٗمد أضم٤م اهلل، وَمـ »: أظمر واًمّمحٞمح

وهمػم ذًمؽ..: ظم٤مّص٦م آي٦م  شأزمٕمض فمٙمٝم٣ًم همٗمد أزمٕمّمٛمل، وَمـ أزمٕمّمٛمل همٗمد أزمٕمض اهلل

 اعمقّدة..

وإن يم٤من حي٥ّم اًمّم٤مًمح همػم شمٕم٤ممم ىمدؾمف ٝمذا ٓ يتّمقر ذم همػم ُمٕمّمقم، وم٤م؟هل وم

 يٛمٙمـ أن يتح٤مًمػ ُمع ٓ :ُم٘مّٞمد ُمنموط حمدوداحل٥ّم ذم هذا اًمٗمرض اعمٕمّمقم، إّٓ 

ؽسم٠مّي وضمف شأضم٤ّم اخلٙمؼ إيمٝمؽ» :طمدي٨م اًمٓمػم اعمتقاشمرإـمالق  ًّ  . ، ومتٛم

 واظمقّدة واظمب٣مهٙم٥م ايمتْمٜمغمت٣م : آيوايمس٣مدس واخل٣مَمس إصؾ ايمرازمع

ومٗمل آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م أّن قمٚمٞم٤ًم ٟمٗمس يٕمٚمٛمف طمتك اًمٕمقام،  ،واوح ٤موآؾمتدٓل هب

 .ومّمؾ اًم٘مرآن قمنم = ٤مدي اًمٗمّمؾ احلوؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم ، اًمٜمٌّل 
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 ضمدي٧م ايمراي٥مإصؾ اظمتقاسمر ايمس٣مزمع: 

 ايمْمريؼ إّول : ؽمٝمد ؾمب٣مب أهؾ اْلٛم٥ّم احلسـ 

ي٤م »ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين قمـ احلًـ سمـ قمكم ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل:  -صحٞمح٤مً -ُم٣م 

إْن أهّي٤م اًمٜم٤مس، ًم٘مد وم٤مرىمٙمؿ سم٤مُٕمس رضمؾ ُم٤م ؾمٌ٘مف إوًمقن سمٕمٚمؿ، وٓ يدريمف أظمرون: 

إّن ضمؼميؾ قمـ ، يٖمتح اهلل فمٙمٝمفهمام يرصمع ضمتك  يم٤من رؾمقل ا؟هل يٌٕمثف اعمٌٕم٨م ومٞمٕمٓمٞمف اًمراي٦م،

 .(1)شيٛمٞمٜمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ ي٤ًمره

( ذم اعمًٜمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، 141ورواه أمحد )

 قمـ قمٛمرو سمـ طمٌٌم ُمثٚمف. 

 . (3). وُمثٚمف ىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(1)إؽمٛم٣مده صحٝمحىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

٤ٌّمس: ٤مؾمٜمإوأظمرضمف أمحد ذم اًمٗمْم٤مئؾ، ُمثٚمف،   .  (4) إؽمٛم٣مده صحٝمحدًا وُمتٜم٤ًم. ىم٤مل ويص قم

: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل

ٕفمْمكم ايمراي٥م نمدا »رؾمقل ا؟هل ىم٤مل:  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يقٟمس، قمـ أيب إؾمح٤مق سمف سمزي٤مدة : وإنّ 

همٗم٣مسمؾ صمػميؾ فمـ يٚمٝمٛمف، وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمـ ش رصمالً َي٤م اهلل ورؽمقيمف، وَيبف اهلل ورؽمقيمف

 . (5)ش فمٙمٝمفيٖمتح اهلل يس٣مره، شمّؿ ٓ سمرد، ئمٛمل رايتف، ضمتك 

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت. وهق ٟمّص ذم اعمٓمٚمقب، واعمالك اًمذي ٓ إؽمٛم٣مده صحٝمحأىمقل: 

 ي٘مع ضمؼمائٞمؾ قمـ يٛمٞمٜمف ، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمـ ؿمامًمف، مل ، وهذا ، سمْمٛمٞمٛم٦م أنّ اًمٗمتحهق يتخّٚمػ 

 .، سمؾ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع  إّٓ عمٕمّمقم

                                                 

 . 79:  3ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1716، رىمؿ : 147:  3ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط(   (1)

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .1716، رىمؿ : 343:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿم٤ميمر(   (3)

٤ٌّمس(   (4)  . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .911، رىمؿ : 548:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 8354، رىمؿ : 416:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى ) ت : إرٟم١موط(  (5)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين : ؽمٜمؾ زمـ ؽمٔمد

ىم٤مل: أظمؼمين ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري قمـ أيب طم٤مزم، ف أظمرضمُم٣م ُم٤م 

 . (0) ش...يٖمتح فمعم يديف ٕقمٓملم اًمراي٦م همدًا رضمالً »اًمٜمٌل يقم ظمٞمؼم: 

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم سم٢ممج٤مع. 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: ؽمٙمٚم٥م زمـ إىمقع

ٕقمٓملم اًمراي٦م : »اًمٜمٌّل  ىم٤مل ّمح٤ميب(اًم)سمـ إيمقع قمـ ؾمٚمٛم٦م ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

ومٜمحـ ٟمرضمقه٤م، وم٘مٞمؾ: ش يٖمتح فمٙمٝمفهمدًا أو ًمٞم٠مظمذّن اًمراي٦م همدًا رضمؾ حيٌف ا؟هل ورؾمقًمف، 

 .(1) همٖمتح فمٙمٝمفهذا قمكم وم٠مقمٓم٤مه، 

 : إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم.ىمٚم٧م 

 ايمْمريؼ ايمرازمع: أزمق هريرة

)اًمٓمح٤من، صم٘م٦م طم٤مومظ ىم٤مل: ٟم٤م ظم٤مًمد سمـ قمٌد ا؟هل  (هـ117)أظمرج اإلُم٤مم ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر

، )ذيمقان ، أسمق ص٤مًمح اًمًامن، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م (، قمـ أسمٞمف )صم٘م٦م خ م(، قمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح خ م(

يٖمتح ٕقمٓملم اًمراي٦م همدًا رضماًل حي٥ّم ا؟هل ورؾمقًمف، »قمـ أيب هريرة، أن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل: 

ريض ا؟هل ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ُم٤م أطم٧ٌٌُم اإلُم٤مرة ىمٌؾ يقُمئذ. ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم ش. اهلل فمٙمٝمف

 .(3) قمٜمف، ومدومٕمٝم٤م إًمٞمف

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 3669، رىمؿ:  66: 4صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. 4169، رىمؿ: 134: 5صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .  اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م ، اَلٜمد.1474، رىمؿ: 115: 1ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر)ت:طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (3)
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وهٜم٤مك ـمرق أظمرى قمـ صح٤مسم٦م آظمريـ ُمْم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب يم٤مًمذي أظمرضمف 

ويم٤مًمذي أظمرضمف  .(1)اسمـ أيب قم٤مصؿ قمـ سمريدة سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري

 .(1)اًمٜم٤ًمئل سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص

 همخْس اظمسٙمٚمقن؟!!. يقم أضمد فمٛمد فمقمّ إؾم٘م٣مل: ىم٣مٞم٦م ايمراي٥م 

اٟمتٍم اعمًٚمٛمقن أّول إُمر، واٟمدطمر اعمنميمقن وأهؾ اًمٙمٗمر،   -وا؟هل-ىمٚمٜم٤م: سمؾ 

: ـمٛمٕم٤ًم قمٚمٞمٝمؿا؟هل سمٕمد أن ومتح  إمج٤مقم٤ًم وىمقًٓ واطمدًا، ًمٙمـ قمَم اًمّمح٤مسم٦ُم ا؟هلَ ورؾمقًَمف

 .ا؟هل شمٌديالً سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ: وم٠مظمذهؿ ا؟هل سمام يم٤مٟمقا يٓمٛمٕمقن: ؾمٜم٦ّم ا؟هل وًمـ دمد ًمًٜم٦م 

، وٟمقادر ُمـ اًمّمح٥م واعمّمٞم٦ٌم أّنؿ ومّروا أمجٕملم، ؾمقى قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم

 .ًمٚمٗم٤مؾم٘ملم اًمٕم٤مصلم، اعمت٘مٝم٘مريـ قمغم أقم٘م٤مهبؿ ذم اعمدسمريـ: ومتٕم٤ًًم اعمخٚمّملم

 ُم٤م هدٟم٤مه : ومٚمؿ أّن أدًم٦م اًمٕمّمٛم٦م ٓ شم٘مػ قمغمإمم إذا اشمْمح هذا وم٢مٟمف يٚمزم اًمتٜمٌٞمف 

 عمٜمٝم٩م ذم آؾمتدٓل: شمذيمػمًا سم٤مٕصقل اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اعمٗمٞمدة ًمٚمٕمٚمؿُمراقم٤مة ا يؽ ُم٘مّمقدٟم٤م إّٓ 

: وإّٓ ومجّؾ ُم٤م هدٟم٤مه ذم هذا اًمٙمت٤مب يدّل قمغم اًمٕمّمٛم٦م: طمتك أظم٤ٌمر أطم٤مد ذم ذًمؽ

  اًمّمحٞمح٦م اعمِم٤مدة قمغم هذه إصقل اعمتقاشمرة ، وم٤مطمٗمظ وٓ شمًتٖمٗمؾ..

                                                 

 : اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين . . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت، َت٘مٞمؼ138، رىمؿ : 668:  1اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت . 8458، رىمؿ: 454: 7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى)إرٟم١موط(  (1)



 

 

 

 

 

 

    ٣مدي فممم احل ٖمِمؾايم

 دم ايمٗمرآن فمقم
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 إىمٚمؾ 9 وم٣مفمدة اظمِمداقىمّؾ ايمٗمرآن دم فمقمّ 

..: هذا أُمر شمٓمقل ًمٞمس همرض هذا اًمٗمّمؾ هد اًم٘مرآن اًمٜم٤مزل ذم اعمقمم قمكمّ 

اعمّمداق هق  ُمدشمف، ويمت٤مسمٜم٤م اًم٘م٤مس هذا ٓ يًتققمٌف..: ضمّؾ اًمٖمرض إصم٤ٌمت أّن قمٚمٞم٤مً 

َي٤ّم اهلل »، وٕٟمف :َمع احلؼ واحلؼ َمٔمف: ًمٙمقٟمف إيمٛمؾ ًمٚمٛم١مُمـ سمٕمد رؾمقل ا؟هل

 . شاهلل ورؽمقيمف فورؽمقيمف وَيبّ 

ٚمتٗم٧م إمم هذا: إذ مل ٟمند ومٚمٞمُ و...،  شزمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك »ف ُمـ اًمٜمٌل: وٕٟمّ 

 طم٤مضم٦م اًم٘م٤مقمدة أقماله .. ًمٌّكفمٜمٜم٤م أٟمف إّٓ ُم٤م ذم هذا اًمٗمّمؾ 

، ذم اعمقمم قمكمّ اعمّمداق إيمٛمؾ ًمٚمٛم١مُمـ اًم٘مرآين ىم٤مقمدة إمم أّن اٟمٓم٤ٌمق وٟمٜمٌف 

اعم١مُمـ اًمقطمٞمد ذم اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ ، هق ٓ يٜم٤مذم إيامن سم٘مٞم٦ّم اخلالئؼ: إذ ًمٞمس قمٚمٞم٤مً 

 .سمٕمدهؿ يمام هق ُمٕمٚمقم ضورة

إّٓ ًمف وًمٚمٕمؽمة ُمـ  -سمٕمد رؾمقل ا؟هل  -ًمٙمـ ذات اًمقىم٧م، مل يث٧ٌم اإليامن إيمٛمؾ 

 ، ومال شمٖمٗمؾ..، يمام أومّمح٧م إدًّم٦م أشمٞم٦م ..سمٕمده 

 َمث٣مل ومْمٔمل يٛمٖمل اإليامن إىمٚمؾ فمـ أيب زم٘مر وفمٚمر وفمثامن

ـَ آَُمٜمُقْا َأـمِٞمُٕمقْا ا؟هلَّ َوَرؾُمقًَمُف ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ِذي ٤َم اًمَّ َٛمُٕمقنَ  َوَٓ سَمَقيمَّْقا فَمٛمْفُ َي٤م َأهيُّ ًْ  (1) َوَأٟمُتْؿ شَم

ـِ قَمٜمُٙمْؿ ؿَمْٞمئ٤ًم َوَو٤مىَم٧ْم وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم:  ٌَْتُٙمْؿ يَمْثَرشُمُٙمْؿ وَمَٚمْؿ شُمْٖم َوَيْقَم طُمٜملَْمٍ إِْذ َأقْمَج

ـَ ٧ٌَْم صُمؿَّ قَمَٚمْٞمُٙمُؿ إَْرُض سماَِم َرطُم    (1)َويمَّْٝمُتؿ َُمْدزمِِري

ـَ آَُمٜمُقْا إَِذا ًَمِ٘مٞمُتْؿ ومَِئ٦ًم  َي٤مويمذًمؽ:  ِذي ٤َم اًمَّ َٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمَٚمُحقنَ  هَم٣مشْمُبُتقاْ َأهيُّ   (3)َواْذيُمُروْا ا؟هلَّ يَمثػِمًا ًمَّ

                                                 

 . 16إٟمٗم٤مل:  (1)

 .15اًمتقسم٦م:  (1)

 . 45إٟمٗم٤مل:  (3)
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ذم  ىمٚم٧م: وىمد قمٚمؿ ضورة أّن اًمثالصم٦م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن، مل يثٌتقا ُمع اًمث٤مسمتلم

، ىمد وًّمقا اًمدسمر ُمرقمقسملم، وومّروا ظم٤مئٗملم، وانزُمقا خمذوًملم، ومل يٌؼ سمدر وطمٜملم و...

إّٓ اًمرؾمقل إُملم، وىمٚمٞمؾ ُمـ اًمّم٤مسمريـ، ؾمٞمام اعمقمم أُمػم اعم١مُمٜملم، اًمذيـ ُمدطمٝمؿ رّب 

ْ اًمٕم٤معملم:  ٞمٜمَتَُف قَمغَم َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم َوَأٟمَزَل ضُمٜمُقدًا ملَّ
َب  صُمؿَّ َأَٟمزَل ا؟هلُّ ؾَمٙمِ شَمَرْوَه٤م َوقمذَّ

ـَ  ـَ يَمَٗمُروْا َوَذًمَِؽ ضَمَزاء اًْمَٙم٤مومِِري ِذي  .(1) اًمَّ

 ٤مً أّن اعمقمم قمٚمٞمّ  -ذم اًمٗمّمقل اًم٤ًمسم٘م٦م قمدا ُم٤م ُم٣م–ًمٙمـ ُم٤م هل إدًّم٦م اًمنمقمّٞم٦م 

 .أيت .؟!! ه٤مك  هق اعمّمداق إيمٛمؾ ًمٚمٛم١مُمـ سمٕمد رؾمقل ا؟هل

  

                                                 

 .16اًمتقسم٦م:  (1)
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 ايمديمٝمؾ إول

 دم ايمٔم٣مظمكم . آي٥م ايمٛمجقى مل ئمٚمؾ هب٣م إّٓ فمقم 

 فمـ فمقمّ  ايمْمريؼ إّول: ازمـ أيب يمٝمعم

ىم٤مل احل٤ميمؿ: أظمؼمين قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد اًمّمٞمدٓين: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيقب، أٟم٠ٌمٟم٤م 

حيٞمك سمـ اعمٖمػمة اًمًٕمدي، طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ جم٤مهد، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ 

إّن ذم : » صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ريض ا؟هل قمٜمفأيب ًمٞمغم، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ـَ يَ يمت٤مب ا؟هل ٔي٦م ُم٤م قمٛمؾ هب٤م أطمد، وٓ يٕمٛمؾ هب٤م أطمد سمٕمدي: آي٦م اًمٜمجقى:  ٣م َأهُي٣َم ايمَِّذي

َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٥ًم َذيمَِؽ طَمغْمٌ يمَُّ٘مْؿ َوَأؿْمَٜمرُ  آََمٛمُقا ؽُمقَل هَمَٗمدِّ ْ جَتُِدوا هَم١مِنَّ اهللََّ  إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ ايمرَّ هَم١مِن ملَّ

ضِمٝمؿٌ    .(1) نَمُٖمقٌر رَّ

، ومٙمٜم٧م صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمفىم٤مل: يم٤من قمٜمدي ديٜم٤مر، ومٌٕمتف سمٕمنمة دراهؿ، ومٜم٤مضمٞم٧م اًمٜمٌل 

، ىمدُم٧م سملم يدي ٟمجقاي درمه٤ًم، صمّؿ ٟمًخ٧م، ومٚمؿ يٕمٛمؾ صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمفيمّٚمام ٟم٤مضمٞم٧م اًمٜمٌل

َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٣مٍت هَم١مِْذ مَلْ سَمْٖمَٔمُٙمقا َوسَم٣مَب اهللَُّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َأَأؾْمَٖمْٗمُتْؿ  هب٤م أطمد: ومٜمزًم٧م:  َأن سُمَٗمدِّ

ىَم٣مَة َوَأؿمِٝمُٔمقا اهللََّ َوَرؽُمقيَمُف َواهللَُّ طَمبغٌِم زماَِم سَمْٔمَٚمُٙمقن اَلَة َوآسُمقا ايمزَّ  . (1) هَمَٟمومِٝمُٚمقا ايمِمَّ

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه، وواوم٘مف 

  .(3)اًمذهٌل 

 ىمٚم٧م: واحلدي٨م ٟمص فم٤مهر ذم اعمٓمٚمقب.

 فمـ فمقمفمقم زمـ فمٙمٗمٚم٥م إٞمامري ايمْمريؼ ايمث٣مين: 

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع، أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ آدم، أظمؼمٟم٤م ىم٤مل:  (179) ظمرج اًمؽمُمذي أ

قمٌٞمد ا؟هل إؿمجٕمل، قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ قمثامن سمـ اعمٖمػمة اًمث٘مٗمل، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب 

                                                 

 .13-11اعمج٤مدًم٦م :   (1)

 .13-11اعمج٤مدًم٦م :   (1)

 . 481:  1ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف   (3)
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٣م َأهُي٣َم يَ  عم٤م ٟمزًم٧م: » سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل:   اجلٕمد، قمـ قمكم سمـ قمٚم٘مٛم٦م إٟمامري، قمـ قمكمّ 

ـَ آََمٛمُقا إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ  َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٥مً ايمَِّذي ؽُمقَل هَمَٗمدِّ  َم٣م سمرى ديٛم٣مر :ىم٤مل زم اًمٜمٌل ...ايمرَّ

؟!. ىمٚم٧م: هم٘مؿ؟!. ىمٚم٧م: ٓ يٓمٞم٘مقٟمف. ىم٤مل: همٛمِمػ ديٛم٣مر؟!. ىمٚم٧م: ٓ يٓمٞم٘مقٟمف، ىم٤مل: 

َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجقَ  . ىم٤مل قمكم: ومٜمزًم٧م: إّٞمؽ يمزهٝمدؿمٕمػمة. ىم٤مل:  اىُمْؿ َأَأؾْمَٖمْٗمُتْؿ َأن سُمَٗمدِّ

 ش.  همبل طمٖمػ اهلل فمـ هذه إَم٥م. ىم٤مل )=قمكم(: ...َصَدوَم٣مٍت 

همري٥م، إّٟمام ٟمٕمرومف ُمـ هذا اًمقضمف، وُمٕمٜمك  ضمدي٧م ضمسـهذا ىم٤مل اًمؽمُمذي: 

 اهـ. (1)يٕمٜمك وزن ؿمٕمػمة ُمـ ذه٥م ش ؿمٕمػمة» ىمقًمف: 

  ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: جم٣مهد فمـ فمقمّ 

أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ إدريس، قمـ، ًمٞم٨م، قمـ جم٤مهد ىم٤مل: 

إّٟمف مل يٕمٛمؾ هب٤م أطمد ىمٌكم، وٓ يٕمٛمؾ هب٤م أطمد سمٕمدي، يم٤من زم ديٜم٤مر ومٌٕمتف » ىم٤مل قمكم: 

سمٕمنمة دراهؿ، ومٙمٜم٧م إذا ٟم٤مضمٞم٧م رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمّمدىم٧م سمدرهؿ طمتك 

َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ ٣م يَ  ٟمٗمدت، صمّؿ شمال هذه أي٦م:  ؽُمقَل هَمَٗمدِّ ـَ آََمٛمُقا إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ ايمرَّ َأهُي٣َم ايمَِّذي

 .(1) ...َصَدوَم٥مً 

 .(3)سمف ُمثٚمف أسمق قمٌٞمد، اسمـ ؾمالم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ إدريسوأظمرضمف 

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ذم طمٗمظ سمٕمْمٝمؿ يمالم . ىمٚم٧م:

 ايمْمريؼ ايمرازمع: َمرؽمؾ جم٣مهد

َُمقا يَ  ىم٤مل اسمـ يمثػم: وىم٤مل ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة:  ؽُمقَل هَمَٗمدِّ ـَ آََمٛمُقا إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ ايمرَّ ٣م َأهُي٣َم ايمَِّذي

إّن٤م ُمٜمًقظم٦م: ُم٤م يم٤مٟم٧م إّٓ ؾم٤مقم٦م ُمـ ن٤مر. وهٙمذا روى قمٌد  ...زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٥مً 

                                                 

 . أمحد ؿم٤ميمر. 466:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي   (1)

. ىمٚم٧م : يرّده وم٘مدرت قمغم طم٥ًم طم٤مًمؽ ،إّٟمؽ ىمٚمٞمؾ اعم٤مل( ذم ُمٕمٜمك زهٞمد : 496:  19ىم٤مل اًمرازي )ذم شمٗمًػمه 

 شمّمدق سمديٜم٤مر، واًمّمحٞمح : هق أّن اًم٘مقم ٓ يٓمٞم٘مقن ذًمؽ . قمٚمٞم٤ًم اعمقمم أّن 

 . يمامل يقؾمػ احلقت .337:  6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض. ت : حمٛمد اعمديٗمر .471. رىمؿ : 159اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ٓسمـ ؾمالم :   (3)
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ُم٤م قمٛمؾ هب٤م أطمٌد همػمي طمتك »اًمرزاق: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ جم٤مهد، ىم٤مل قمكم: 

 .(1)وأطمًٌف ىم٤مل: وُم٤م يم٤مٟم٧م إّٓ ؾم٤مقم٦م ش ٟمًخ٧م

( ذم شمٗمًػمه قمـ ُمٕمٛمر، هـ111: ي٘مّمد اسمـ يمثػم ُم٤م أظمرضمف )قمٌد اًمرزاق ىمٚم٧م

 . (1)قمـ أيقب، قمـ جم٤مهد، ىم٤مل قمكم: ... ُمثٚمف 

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت، قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ىمٚم٧م : 

، قمـ ؾمٚمٞمامن )اإلُم٤مم ، صم٘م٦م ومقق اًمقصػ خ م ( يمام ىمد أظمرج قمٌد اًمرزاق، قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

)سمـ ضمؼم شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤ٌمس ، اإلُم٤مم اعمٗمن صم٘م٦م ومقق اًمقصػ ، قمـ جم٤مهد )سمـ قمٌد ا؟هل صم٘م٦م صم٘م٦م خ م( إطمقل

ـَ آََمٛمُقايَ  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: خ م(  َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٥مً  ٣م َأهُي٣َم ايمَِّذي ؽُمقَل هَمَٗمدِّ   إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ ايمرَّ

ُمروا أّٓ يٜم٤مضمل أطمد اًمٜمٌل طمتك يتّمدق سملم يدي ذًمؽ، ومٙم٤من أّول ُمـ شمّمدق ىم٤مل: أُ 

َُمقا سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ومٜم٤مضم٤مه ومل يٜم٤مضمف أطمد همػمه، صمّؿ ٟمزًم٧م اًمرظمّم٦م:  قمكمّ  َأَأؾْمَٖمْٗمُتْؿ َأن سُمَٗمدِّ

 .(3) ...َيَدْي َٞمْجَقاىُمْؿ َصَدوَم٣مٍت زَمكْمَ 

: رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وٓ يي اإلرؾم٤مل، ًمثٌقت ؾمامع جم٤مهد ىمٚم٧م

 سمقاؾمٓم٦م اسمـ أيب ًمٞمغم، يمام ذم ـمريؼ احل٤ميمؿ وهمػمه.  ظمّمقص هذا قمـ قمكم 

ىم٤مل: طمدصمٜمل ُمقؾمك سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمنوىمل، ىم٤مل: صمٜم٤م  هـ(316)وأظمرج اًمٓمؼمي 

ي٣مأهي٣م ايمذيـ آَمٛمقا إذا أسمق أؾم٤مُم٦م، قمـ ؿمٌؾ سمـ قم٤ٌمد، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد، ذم ىمقًمف: 

ىم٤مل: نقا قمـ ُمٜم٤مضم٤مة اًمٜمٌل طمتك يتّمدىمقا، ومٚمؿ  ٞم٣مصمٝمتؿ ايمرؽمقل همٗمدَمقا زمكم يدي ٞمجقاىمؿ صدوم٥م

 قمٜمف، ىمدم ديٜم٤مرا صدىم٦م شمّمدق سمف، صمّؿ أٟمزًم٧م يٜم٤مضمف إّٓ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل

 .(4) اًمرظمّم٦م

                                                 

 . دار ـمٞم٦ٌم، ت : ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م .51:  8شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. . 3177، رىمؿ: 193: 3)ت:حمٛمقد قمٌدة(شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق  (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. . 3176رىمؿ: ، 193: 3)ت:حمٛمقد قمٌدة(شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق  (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .149:  13شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (4)
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وممّـ صحح آطم٤مد هذه أصم٤مر وطمًٜمٝم٤م، أًمقد ذم روح  ورضم٤مًمف صم٘م٤مت .ىمٚم٧م: 

 . (1)اًمٌٞم٤من

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس : َمرؽمؾ ايم٘مٙمبل وومت٣مدة

ـَ يَ  وأظمرج قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمٙمٚمٌل وىمت٤مدة، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٣م َأهُي٣َم ايمَِّذي

َُمقا ؽُمقَل هَمَٗمدِّ  . (1)ُمٜمًقظم٦م ىم٤مٓ: ُم٤م يم٤مٟم٧م إّٓ ؾم٤مقم٦م ُمـ ن٤مر  ...آََمٛمُقا إَِذا َٞم٣مصَمْٝمُتُؿ ايمرَّ

 رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم يمذًمؽ .ىمٚم٧م: 

 ايمْمريؼ ايمس٣مدس:َمرؽمؾ ازمـ صمري٨م  

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مج، قمـ اسمـ ضمري٩م ذم (  114)=اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم وأظمرج أسمق قمٌٞمد 

هذه أي٦م ىم٤مل: نقا قمـ ُمٜم٤مضم٤مة اًمٜمٌل طمتك يتّمدىمقا، ومٚمؿ يٜم٤مضمف أطمد إّٓ قمكم سمـ أيب 

َأَأؾْمَٖمْٗمُتْؿ َأْن ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، وم٘مّدم ديٜم٤مرًا شمّمّدق سمف، صمّؿ أٟمزًم٧م اًمرظمّم٦م وم٘م٤مل: 

َُمقا زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجقاىُمْؿ َصَدوم٣مٍت  قمٚمٞمٙمؿ شم٘مديؿ اًمّمدىم٦م؟!!. ىم٤مل: ومقوٕم٧م ي٘مقل: أؿمؼ   سُمَٗمدِّ

 . (3) قمٜمٝمؿ، وأُمروا سمٛمٜم٤مضم٤مة رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف سمٖمػم صدىم٦م

 .أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

  

                                                 

 . 115:  14شمٗمًػم أًمقد   (1)

 داًمر اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .3187، رىمؿ: 195: 3)ت: حمٛمقد حمٛمد قمٌده(شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق  (1)

 دار اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل احلديث٦م ، ُمٍم .. 651جم٤مهد)ت: أسمق اًمٜمٞمؾ، حمٛمد قمٌد اًمًالم( : شمٗمًػم   (3)
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 همٗمف آي٥م ايمٛمجقى !!

: وم٢من ىمٞمؾ: أي وم٤مئدة سم٤مُٕمر هبذه اًمّمدىم٦م وٟمًخٝم٤م ىمٌؾ (هـ961)ىم٤مل اًمًخ٤موي 

 اًمٕمٛمؾ هب٤م؟!!. 

 ومتٝمٝمزًا يمقرم َمـ أويمٝم٣مئف :٦م ا؟هل َلؿ، وإفمٝم٤مر اعمٜم٦ّم قمٚمٞمٝمؿىمٚم٧م: شمٕمريػ اًمٕم٤ٌمد سمرمح

 .فمٙمٝمف ايمسالم  وهق فمقمّ زمٖمّمٙمف، مل جئمٙمٜم٣م يمٕمغمه، 

: يم٤مٟم٧م ًمٕمكم صمالث، ًمق يم٤مٟم٧م زم واطمدة ُمٜمٝمـ ريض ا؟هل قمٜمٝمامىم٤مل قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر: 

، وإقمٓم٤مئف اًمراي٦م يقم ظمٞمؼم، ريض ا؟هل قمٜمٝم٤ميم٤مٟم٧م أطم٥م إزّم ُمـ محر اًمٜمّٕمؿ، شمزوضمف وم٤مـمٛم٦م 

 يمالم اًمًخ٤موي سمحروومف . هـ..ا (1)وآي٦م اًمٜمجقى 

اًمٜمقاص٥م: هذا اًمٙمالم ٓ خيٚمق قمـ ذم رّد ( هـ856)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

ريض ا؟هل قمٜمف ذم يمؾ ظمّمٚم٦م، ومل ٓ  شمٕمّم٥م ُم٤م، وُمـ أيـ يٚمزُمٜم٤م أْن ٟمث٧ٌم ُمٗمْمقًمٞم٦م قمكمّ 

 جيقز أْن َتّمؾ ًمف ومْمٞمٚم٦م مل شمقضمد ًمٖمػمه ُمـ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م ؟!!!. 

وم٘مد روي قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: يم٤من ًمٕمكم ريض ا؟هل قمٜمف صمالث، ًمق يم٤مٟم٧م زم واطمدة 

ُمٜمٝمـ يم٤مٟم٧م أطم٥م إزّم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ: شمزوجيف وم٤مـمٛم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م، وإقمٓم٤مؤه اًمراي٦م يقم 

 ٜمجقى. ظمٞمؼم، وآي٦م اًم

 وهؾ ي٘مقل ُمٜمّمػ إّن ُمٜم٤مضم٤مة اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟم٘مٞمّم٦م؟!! 

قمغم أّٟمف مل يرد ذم أي٦م نل قمـ اعمٜم٤مضم٤مة، وإّٟمام ورد شم٘مديؿ اًمّمدىم٦م قمغم اعمٜم٤مضم٤مة، 

 .(1)ومٛمـ قمٛمؾ سم٤مٔي٦م طمّمؾ ًمف اًمٗمْمٞمٚم٦م 

  

                                                 

 . اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت. ت : قمٌد احلؼ اًم٘م٤ميض . 859:  1مج٤مل اًم٘مراء )اًمًخ٤موي(   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت : زيمري٤م قمٛمػمات .175:  6شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري   (1)
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 إّٓ فمقمّ إَمر ىمّؾ ايمِمح٣مزم٥م فمِمقا 

َُمقااًمقضمف أّن : قمّم٤مه أهمٜمٞم٤مء  اًمّمدىم٦م قمٜمد اًمٜمجقى،ٟمّص ذم وضمقب  وَمدِّ

 اًمّمح٤مسم٦م ..

: وم٤مْن ىمٚم٧م: ذم هذه أي٦م ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  هـ(741)٤مزن ىم٤مل اخل

 ريض ا؟هل قمٜمف: إذ مل يٕمٛمؾ هب٤م أطمد همػمه!!. 

ىمٚم٧م: هق يمام ىمٚم٧م، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ـمٕمـ قمغم همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: ووضمف ذًمؽ أّن 

 . (1) ...اًمقىم٧م مل يتًع ًمٞمٕمٛمٚمقا هبذه أي٦م 

، وهق أي سمخٚمتؿ  أأؾمٖمٗمتؿشمٙمذي٥م ًم٘مقل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ،هذاذم اًمتزام ىمٚم٧م: 

 : يدّل قمٚمٞمف ..ُمـ ا؟هل شمٕم٤ممم سم٤مًمّمح٤مسم٦م  ـمٕمـ سيح

َُمقا  :  هـ(516)اًمٌٖمقي اإلُم٤مم ىم٤مل  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: أسمخٚمتؿ؟!.  َأَأؾْمَٖمْٗمُتْؿ َأْن سُمَٗمدِّ

وم٢مذ مل شمٗمٕمٚمقا ُم٤م  زَمكْمَ َيَدْي َٞمْجقاىُمْؿ َصَدوم٣مٍت واعمٕمٜمك: أظمٗمتؿ اًمٕمٞمٚم٦م واًمٗم٤مىم٦م إن ىمدُمتؿ 

 . (1)أُمرشمؿ سمف وشم٤مب ا؟هل قمٚمٞمٙمؿ، دم٤موز قمٜمٙمؿ، ومل يٕم٤مىمٌٙمؿ سمؽمك اًمّمدىم٦م

ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم ُمٕمٜمك اإلؿمٗم٤مق ذم أي٦م: وأصؾ اإلؿمٗم٤مق ذم يمالم اًمٕمرب: 

 . (3)اخلقف واحلذر، وُمٕمٜم٤مه ذم هذا اعمقوع: أظمِمٞمتؿ سمت٘مديؿ اًمّمدىم٦م اًمٗم٤مىم٦م واًمٗم٘مر

(: أظمٗمتؿ اًمٗم٘مر ُمـ شم٘مديؿ اًمّمدىم٦م، أو أظمٗمتؿ هـ685ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي )

ْ سَمْٖمَٔمُٙمقا َوسم٣مَب اهللَُّ فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ اًمت٘مديؿ عم٤م يٕمديمؿ اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمٗم٘مر...،  سم٠من   هَم١مِْذ مَل

 . (4)رظمص ًمٙمؿ أن ٓ شمٗمٕمٚمقه: وومٞمف إؿمٕم٤مر سم٠مّن إؿمٗم٤مىمٝمؿ ذٟم٥م، دم٤موز ا؟هل قمٜمف

                                                 

 .  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم .163:  4شمٗمًػم اخل٤مزن   (1)

 . دار اطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، قمٌد اًمرزاق ُمٝمدي .48:  5شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .161:  13شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (3)

 . دار اطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت .195:  5شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي   (4)
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: واعمٕمٜمك أظمٗمتؿ شم٘مديؿ اًمّمدىم٤مت عم٤م ومٞمف ُمـ إٟمٗم٤مق اعم٤مل، هـ(666)وىم٤مل اًمرازي 

وم٢مذ مل شمٗمٕمٚمقا ُم٤م أُمرشمؿ سمف وشم٤مب ا؟هل قمٚمٞمٙمؿ ورظمص ًمٙمؿ ذم أن ٓ شمٗمٕمٚمقه، ومال شمٗمرـمقا ذم 

 .(1)اًمّمالة... 

أي أسمخٚمتؿ سم٤مًمّمدىم٦م،  أأؾمٖمٗمتؿ: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هـ( :  671)وىم٤مل اًم٘مرـمٌل 

اعمٙمروه: أي ظمٗمتؿ وسمخٚمتؿ سم٤مًمّمدىم٦م وؿمؼ  وىمٞمؾ: ظمٗمتؿ، واإلؿمٗم٤مق اخلقف ُمـ

 .(1)قمٚمٞمٙمؿ

أظمٗمتؿ شم٘مديؿ اًمّمدىم٤مت: عم٤م ومٞمف ُمـ ..أأؾمٖمٗمتؿ.: هـ(716)وىم٤مل اًمٜمًٗمل 

 .(3) اإلٟمٗم٤مق اًمذي شمٙمرهقٟمف

 همٗمدَمقا زمكم يدي ٞمجقاىمؿ صدوم٥م :وىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح 

 . أظمرج اًمؽمُمذي قمـ قمكم أن٤م ُمٜمًقظم٦م 

وأظمرج ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم ضم٤مُمٕمف قمـ قم٤مصؿ إطمقل ىم٤مل عم٤م ٟمزًم٧م يم٤من ٓ 

يٜم٤مضمل اًمٜمٌل أطمد إٓ شمّمدق ومٙم٤من أول ُمـ ٟم٤مضم٤مه قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومتّمدق سمديٜم٤مر 

، أي٦م وهذا ُمرؾمؾ رضم٤مًمف صم٘م٤مت هم١مذا مل سمٖمٔمٙمقا وسم٣مب اهلل فمٙمٝم٘مؿوٟمزًم٧م اًمرظمّم٦م 

اًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن وصححف واسمـ قمغم همػم هذا اًمًٞم٤مق قمـ قمكم أظمرضمف  وضم٤مء ُمرومققم٤مً 

َم٣م » :عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىم٤مل زم رؾمقل ا؟هل :ُمردويف ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمٜمف ىم٤مل

 شومٙمؿ» :ىم٤مل .ٓ يٓمٞم٘مقٟمف :ىمٚم٧م شدم ٞمِمػ ديٛم٣مر» :ىم٤مل .ٓ يٓمٞم٘مقٟمف :ىمٚم٧م شسمٗمقل ديٛم٣مر

 همبل طمٖمػ فمـ هذه :ىم٤مل قمكمّ  ...أأؾمٖمٗمتؿومٜمزًم٧م  شؽ ًمزهٞمدإٟمّ » :ؿمٕمػمة ىم٤مل :ىمٚم٧م

  .إَم٥م

 .(4) وأظمرج اسمـ ُمردويف ُمـ طمدي٨م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ًمف ؿم٤مهداً 

                                                 

 . دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت .495:  19شمٗمًػم اًمرازي   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اعمٍمّي٦م، اًم٘م٤مهرة، ت : اًمؼمدوين، وأـمٗمٞمش .363:  17شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل   (1)

 . دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، سمػموت .415:  3شمٗمًػم اًمٜمًٗمل   (3)

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت.81: 11ومتح اًم٤ٌمري   (4)
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 : ٞمخٙمص َمـ ذيمؽ إلم فمّدة أؾمٝم٣مء: ومٙم٦م

إيمٛمؾ ذم هذه  آي٦م اًمٜمجقى دًمٞمؾ ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م قمغم إيامن اعمقمم إّول:

 إُّم٦م..

وذائع اًمرؾم٤مٓت أْن جيٛمع ا؟هل شمٕم٤ممم سملم  ،ُمـ ٟمقادر سمٕم٨م اًمٜمٌقات ايمث٣مين:

يٕمٛمؾ سمف ؾمٌح٤مٟمف أّٓ رسمٜم٤م ىم٣م ومٚم٘مد ، ، أو يقم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ظمالل ؾم٤مقم٦م ُمـ ن٤مر

 إّٓ ومرد واطمد ُمـ اًمٌنم!!! 

 اًم٘مقل سم٤مٓصٓمٗم٤مء وآضمت٤ٌمء واًمٕمّمٛم٦م.ومال ُمٜم٤مص إّٓ 

 أأؿمٗم٘متؿوسمخؾ قم٤مُّم٦م اًمّمح٤مسم٦م: ًم٘مقل ا؟هل شمٕم٤ممم: يمّؾ إُّم٦م ٞم٤من قمّم ايمث٣ميم٧م:

ظمٗمػ ا؟هل شمٕم٤ممم قمـ  ٌٕمكمّ وأي٤ًم يم٤من وم ..:وُمـ ٓ يٛمٚمؽ ُم٤مًٓ  ،ٟم٤مئل اًمداروٟمًتثٜمل 

 .     شيب طمٖمػ اهلل فمـ هذه إَم٥م»: هذه إُّم٦م ..: ىم٤مل

يمذب ُمزقمٛم٦م أّن اًمرؾم٤مًم٦م ؿمّٞمدت سمامل أيب سمٙمر اًمثري: وم٠مسمق سمٙمر وُمـ يم٤من : رازمعايم

 .سمٍميح اًم٘مرآن)=سمخٚمقا( أؿمٗم٘مقا  ؟!.،ؿم٤ميمٚمتف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إصمري٤مءقمغم 

:  اشمْمح أن ًمّذة اعم٤مل قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م أيمؼم ُمـ ًمذة ُمٜم٤مضم٤مة اًمرؾمقل  اخل٣مَمس:

صغم ا؟هل ؿ ٓ ي٘مدُمقن قمٚمٞمف ومام ي٘م٤مل أّن اًمّمح٤مسم٦م ومدوا رؾمقل ا؟هل سم٤مًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمس، وأّن 

  ؿمٞمئ٤ًم، يمذب ذم يمذب.قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

ممّـ يم٤من وم٘مػمًا ُمٕمدم اعم٤مل يم٠مهؾ اًمّمٗم٦م ُمثالً: ومٝم١مٓء : وٟمًتثٜمل ُم٘مدد اًمّمح٤مسم٦م 

ُمنموـم٤ًم سمقضمقد  ٓ يتٜم٤موَلؿ ُمـ أول إُمر : ًمٙمقن إُمرظم٤مرضمقن َتّمّم٤ًم: إذ اخلٓم٤مب 

 اعم٤مل. ويمذا يًتثٜمك ُمٜمٝمؿ ٟم٤مئل اًمدار وُمـ مل يّمٚمف اًمٌٞم٤من ، وم٤مٟمتٌف .
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣مين

 وأَمغمه٣م وذيٖمٜم٣مأهي٣م ايمذيـ آَمٛمقاي٣م رأس آي٥م :  فمقم 

طمدصمٜم٤م قم٤ٌمد سمـ ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل:   (هـ366) أسمق سمٙمر سمـ أيب داود، أظمرج أضمري

وىم٤مل )اًمثامزم، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وروى قمٜمف اًمث٘م٤مت، ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م قمٞمًك سمـ راؿمد)صم٘م٦م شمقسمع خ( يٕم٘مقب 

، قمـ )اجلزري صم٘م٦م( سمذيٛم٦م، قمـ قمكم سمـ دون ـمٕمـ(أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه وشمرضمؿ ًمف : ُم٘مٌقل ، راسمـ طمج

٣م ايمذيـ ي٣م أهّي َم٣م ٞمزيم٦م آي٥م ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: (، وصم٘مف همػم واطمد)اعمٗمن شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤ٌمسقمٙمرُم٦م

، رأؽمٜم٣م وذيٖمٜم٣م وأَمغمه٣م، ويمٗمد فم٣مسم٤م اهلل فمز وصمؾ أصح٣مب ريض اهلل فمٛمفإّٓ فمقم  آَمٛمقا

 .(1)إّٓ زمخغمريض اهلل فمٛمف حمٚمد دم نمغم آي َمـ ايمٗمرآن وَم٣م ذىمر فمٙمٝم٣ًم 

، )صم٘م٦م صدوق( طمدصمٜم٤م زيد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤مئغىم٤مل:  (317)وأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ

، قمـ قمٞمًك سمـ راؿمد سمف سمٚمٗمظ: ؾمٞمده٤م )صم٘م٦م،م،رسمام أظمٓم٠م( طمدصمٜمل ُمٕم٤موي٦م يٕمٜمل: اسمـ هِم٤مم

 .(1)وأُمػمه٤م وذيٗمٝم٤م

طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ قمثامن )إُم٤مم صم٘م٦م ومقق اًمقصػ( وأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب 

 طمدصمٜمل قمٞمًك سمـ راؿمد سمف ُمثٚمف .)طم٤مومظ صم٘م٦م ، ًمف همرائ٥م م(  اًمٕمًٙمري 

)ُمٓملم صم٘م٦م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُمل ٟمحقه ىم٤مل:   (366) وأظمرضمف اًمٓمؼماين

 .(3)، صمٜم٤م قمٞمًك سمـ راؿمد سمف )صم٘م٦م م(، صمٜم٤م ُمٜمج٤مب سمـ احل٤مرث سم٢ممج٤مع(

٤ٌّمن، ٧مىمٚم : إؾمٜم٤مده طمًـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ؾمقى قمٞمًك سمـ راؿمد، وصم٘مف اسمـ طم

روى يمام ىمد شمرمجقا ًمف دون ـمٕمـ. احل٤مومظ اسمـ طمجر. ىم٤مل وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ُم٘مٌقل. وُمثٚمف 

ظمّمقص ُم٤م قمٜمف قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت: سمؾ ىمد سم٤من أقماله أّن أرسمٕم٦ًم ُمـ اًمث٘م٤مت رووا 

 احلًـ.اجلزم ٤مص ُمـ ٟمحـ ومٞمف، ومال ُمٜم

                                                 

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض.1496، رىمؿ: 1614: 4اًمنميٕم٦م)ت: قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م .5615، رىمؿ: 961: 3شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ت: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م .1635، رىمؿ: 196: 1شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)ت: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(  (3)
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 ٔمٝمسك زمـ راؾمد !!يمص٣محل٥م َمت٣مزمٔم٣مت 

أٟم٤م أسمق سمٙمر  )ه٦ٌم ا؟هل سمـ قمٌد ا؟هل ، صم٘م٦م( أظمؼمين أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمقاؾمٓملىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: 

)احلًـ سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ ، صم٘م٦م أٟم٤م احلًـ سمـ أيب سمٙمر  يمٌػم، ص٤مطم٥م شم٤مريخ سمٖمداد(صم٘م٦م )إُم٤مم اخلٓمٞم٥م

ٟم٤م قمكم سمـ احلًـ سمـ  )صم٘م٦م ُمت٘مـ(سمـ اًمزسمػم اًمٙمقذمأٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد  صدوق(

أٟم٤م احلًلم سمـ ٟمٍم سمـ ُمزاطمؿ  )أصمٜمل قمٚمٞمف سم٤مًمزهد واًمٕم٤ٌمدة، ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان(ومْم٤مل

ٟم٤م قمٛمرو سمـ  )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وإيمثر قمغم وٕمػ طمديثف( طمدصمٜمل أيب)روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت(

قمـ ؾمٙملم أيب  رُمل سم٤مًمرومض()=سمـ هرُمز اًمٌٙمري، صدوق محؾ قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وٕمٗمف إيمثر، صم٤مسم٧م 

ي٣م ي٥م آَم٣م دم ايمٗمران  :قمـ قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل)سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٓم٤مر ، صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف (حيٞمك 

 .رأؽمٜم٣م فمقمّ  إّٓ  أهي٣م ايمذيـ اَمٛمقا

)ؿمٞمخ ُمـ أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم ُمٜمّمقر سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمريثٞمثل: ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر و

زاهر سمـ ـم٤مهر ، ؿمٞمخ قم٤ممل صدوق، ُمًٜمد =ُمت٤مسمٕم٦م، )وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمح٤مُمل أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمتٛمٞمٞمز طمًـ اًمًػمة(

)=اًمٓمريثٞمثل، ؿمٞمخ ص٤مًمح قمٗمٞمػ صقذم ٤مين ًأٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًمٚمح ٟمٞم٤ًمسمقر(

ؿمٞمخ ُمٕمروف، )ٟم٤م أسمق ُمٕم٤مذ ؿم٤مه سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ُم٠مُمقن  (، ىم٤مًمف أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مينفمريػ

: ًمثٌقت ذم اإلؾمٜم٤مد ُمدرضم٦م =هذه زي٤مدة )ٟم٤م أيب اًمت٤مريخ سمام يقضم٥م ُمدطمف ، روى قمٜمف أيمثر ُمـ صم٘متلم(شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل ذم 

ٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ديٜم٤مر سمـ ُمٌنم اًمقاؾمٓمل  ((0) اًمِم٤مه قمـ اًمقاؾمٓمل ُم٤ٌمذةرواي٦م 

ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ  خ م (صدوق ، صم٘م٦م ًمٜمِم٤مئل)سمـ ظمرسم٤من ا ٟم٤م حمٛمد سمـ طمرب )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م ، ىم٤مًمف اًمذهٌل(

 (خ م ، إُم٤مم صم٘م٦م يمٌػم ُمٕمروفهـ198 سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤منومٞمف ٟمٔمر ، وًمٕمٚمف ا )= ٟم٤م حيٞمك، (=ومٞمف ٟمٔمر) قمٌٞمد ا؟هل

ُم٤م أٟمزل ا؟هل ُمـ » :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل )صم٘م٦م خ م(قمـ قمٓم٤مء  صم٘م٦م خ م(هـ، 156 )قمـ اسمـ ضمري٩م 

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمٌػمه٤م وأُمػمه٤م وقمكمّ  إّٓ ، ومٞمٝم٤م دفم٣مهؿ٣م ايمذيـ آَمٛمقا ي٣م أهّي ي٦م ومٞمٝم٤م آ

                                                 

ؿم٤مه سمـ قمٌد اًمرمحـ، أسمق ُمٕم٤مذ اَلروي ، َت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد( : 739: 8ىم٤مل اًمذهٌل )ذم شم٤مرخيف  (1)

، وأسم٤م سمٙمر قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد وؽمٚمع: فمقم زمـ فمبد اهلل زمـ َمبمم ايمقاؽمْملرطمؾ هـ( 394)عم٤مًمٞمٜملا

 ... . اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وًمف ضمزء ؾمٛمٕمٜم٤مه

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق  ،أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق ُمٕم٤مذ ؿم٤مه سمـ قمٌد اًمرمحـ( ىم٤مل :...   177: 3وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر )ذم شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ... .احلًلم قمكم سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ديٜم٤مر سمـ ُمٌنم اًمقاؾمٓمل
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)=أمحد سمـ قمكم سمـ اًمٌٜم٤مء، ؿمٞمخ صم٘م٦م أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤م: أيْم٤مً  وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

أٟم٤م أسمق احلًـ  )=أسمق احلًلم، ؿمٞمخ صم٘م٦م صحٞمح اًمًامع(سمٜمقدسمـ إأٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد  ص٤مًمح(

)=روى قمٜمف ٟم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م اعمح٤مريب )=اإلُم٤مم ص٤مطم٥م اًمًٜمـ، صم٘م٦م دون يمالم(اًمدارىمٓمٜمل

)اًمرواضمٜمل، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع اًم٘مدُم٤مء، رُمل سم٤مًمتِمٞمع، ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب ؿ ومٞمف(ٚمّ ٙمظمٚمؼ ُمـ اًمث٘م٤مت،  ىم٤مل اسمـ طمجر : شم

قمـ  )صم٘م٦م خ م(قمـ إقمٛمش )=ُمؽموك احلدي٨م(قمثامن  ٟم٤م ُمقؾمك سمـ (، خواًمٌٕمض شمريمف ًمذًمؽ

قمكم رأؾمٝم٤م  إّٓ  ي٣م أهي٣م ايمذيـ اَمٛمقاي٦م آُم٤م أٟمزل ا؟هل  :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل )صم٘م٦م خ م(جم٤مهد

 .(1)وأُمػمه٤م

ي٘مقى هب٤م طمدي٨م قمٞمًك سمـ  :وٕمٗمٝم٤م حمتٛمؾٓ شمؽمك..:  ه ُمت٤مسمٕم٤متٝمذومىمٚم٧م: 

 .احلًـ ، راؿمد 

                                                 

 قمٛمرو اًمٕمٛمروي. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت. . 361: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣ميم٧م

 دم فمقّم   َوَأٞمُٖمَسٛم٣َم وَأٞمُٖمَسُ٘مؿْ ٞمزول: 

د سمـ قم٤ٌمد ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م طم٤مشمؿ وهق أظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، وحمٛمّ 

قمـ أسمٞمف، ىم٤مل:أُمر اسمـ إؾمامقمٞمؾ، قمـ سمٙمػم سمـ ُمًامر، قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، 

 وم٘م٤مل:ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شم٥ًم أسم٤م اًمؽماب؟!.  ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمداً 

وم٘م٤مل: أُّم٤م ُم٤م ذيمرت صمالصم٤ًم ىم٤مَلـ ًمف رؾمقل ا؟هل ومٚمـ أؾمٌف، ٕن شمٙمقن زم واطمدة 

ُمـ محر اًمٜمٕمؿ، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل ًمف، ظمٚمٗمف ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف،  ُمٜمٝمـ أطم٥م إزمّ 

أَم٣م »ُمع اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟!. وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل: وم٘م٤مل ًمف قمكم: ي٤م رؾمقل ا؟هل ظمٚمٗمتٜمل 

وؾمٛمٕمتف ي٘مقل يقم ش سمرىض أن سم٘مقن َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك، إّٓ أٞمف ٓ ٞمبقة زمٔمدي

ىم٤مل ومتٓم٤موًمٜم٤م َل٤م ش اهلل ورؽمقيمف، وَيبف اهلل ورؽمقيمف ٕفمْمكم ايمراي٥م رصمالً َي٤ّم » :ظمٞمؼم

دومع اًمراي٦م إًمٞمف، ومٗمتح ا؟هل قمٚمٞمف، وعم٤م وم٠ميت سمف أرُمد، ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف وش  ًادفمقا رم فمٙمٝم٣م»وم٘م٤مل: 

ـَ ايْمِٔمْٙمِؿ هَمُٗمْؾ سَمَٔم٣ميمَْقْا َٞمْدُع َأزْمٛم٣َمءَٞم٣م َوَأزْمٛم٣َمءىُمْؿ َوٞمَِس٣مءَٞم٣م ٟمزًم٧م هذه أي٦م:  َؽ همِٝمِف َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م صَم٣مءَك َِم ـْ ضَمآصمَّ هَمَٚم

ووم٤مـمٛم٦م فمٙمٝم٣ًم دقم٤م رؾمقل ا؟هل ( 1)اهللِّ فَمعَم ايْمَ٘م٣مِذزمكِمَ شُمؿَّ َٞمْبَتِٜمْؾ هَمٛمَْجَٔمؾ يمَّْٔمٛم٥ََم  َوَأٞمُٖمَسٛم٣َم وَأٞمُٖمَسُ٘مؿْ َوٞمَِس٣مءىُمْؿ 

 (1)شايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهقم»وطمًٜم٤ًم وطمًٞمٜم٤ًم وم٘م٤مل: 

وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: أظمؼمين ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ٟمّمػم اخلٚمدي، سمٌٖمداد، صمٜم٤م 

ُمقؾمك سمـ ه٤مرون، صمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد سمف ُمثٚمف ، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط 

 . (3)خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمذهٌل: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿاًمِمٞمخلم، ومل 

 .(4)وىمد أظمرضمف اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح

                                                 

 . 61آل قمٛمران:   (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1464، رىمؿ: 1871: 4اد قمٌد اًم٤ٌمىمل(١مصحٞمح ُمًٚمؿ )حمٛمد وم (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.4719، رىمؿ: 163: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .3714، رىمؿ : 83:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )سمِم٤مر(  (4)
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ىمٚم٧م: ًمٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٙمت٤مب هد ـمرق هذا احلدي٨م، ومٚمػمضم٠م ًمٚمٙمت٤مب اًم٘م٤مدم، 

 . أّن قمٚمٞم٤ًم هق ٟمٗمس اًمٜمٌلومٖمروٜم٤م هد اًمٜمّص 

ش فمقّم َمٛمّل وأٞم٣م َمٛمف»ىمقل اًمٜمٌل اعم٘مٓمقع: وٓ جم٤مل ًمٚمِمٖم٥م ذم ذًمؽ، ؾمٞمام ُمع 

 .شٓ ي٠مدي إّٓ أٞم٣م أو رصمؾ َمٛمّل»و:

ي٦م ديـ طم٥ًم، سمؾ هل ُمٗم٤مصٚم٦م ُمع شم٠مداعم٤ٌمهٚم٦م ومال يتقهؿ أّن وم٤ممجع واطمٗمظ: 

، سمؾ  ، وهق فم٤مهر ضمّدًا ذم ُت٤مم إيامن ه١مٓء اخلٛم٦ًمُم٤م ضم٤مء سمف حمٛمداًمٙمٗم٤مر قمغم يمّؾ 

: إذ ٓ يٜمٝمض سمام دون اعمٗم٤مصٚم٦م إّٓ أهٚمٝم٤م، ومٙمٞمػ هب٤م: هق يِمٕمر سمٕمّمٛمتٝمؿ

 ..وهقاًمقضمف أّن اًمٜمٌل روطمل ومداه مل ي٤ٌمهؾ سمٖمػمهؿ 
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 ايمديمٝمؾ ايمرازمع

 ٞمزول آي٥م ايمتْمٜمغم دم فمقّم وزمٗمٝم٥م أهؾ ايم٘مس٣مء

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وحمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ  هـ(161)أظمرج ُمًٚمؿ

ٓ: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمنم، قمـ زيمري٤مء، قمـ ُمّمٕم٥م سمـ ىم٤م -واًمٚمٗمظ ٕيب سمٙمر  -ٟمٛمػم 

همداة  صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿؿمٞم٦ٌم، قمـ صٗمٞم٦م سمٜم٧م ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مًم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ظمرج اًمٜمٌل 

وقمٚمٞمف ُمرط ُمرطمؾ، ُمـ ؿمٕمر أؾمقد، ومج٤مء احلًـ سمـ قمكم وم٠مدظمٚمف، صمؿ ضم٤مء احلًلم 

اَم ُيِريُد اهللَُّ ، صمؿ ىم٤مل: شمؿ صم٣مء فمقم همٟمدطمٙمفومدظمؾ ُمٕمف، صمؿ ضم٤مءت وم٤مـمٛم٦م وم٠مدظمٚمٝم٤م،  إٞمَّ

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغماً  صْمَس َأْهَؾ ايْمَبْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ  .(1)  يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُ٘مُؿ ايمرِّ

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمّمٕم٥م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مل:  -وهمػمه ُمـ ـمرق يمثػمة-أظمرج أمحد و

إوزاقمل، قمـ ؿمداد أيب قمامر، ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع، وقمٜمده ىمقم، ومذيمروا 

قمٚمٞم٤ًم، ومٚمام ىم٤مُمقا ىم٤مل زم: أٓ أظمؼمك سمام رأي٧م ُمـ رؾمقل ا؟هل؟!. ىمٚم٧م: سمغم، ىم٤مل: أشمٞم٧م 

ومجٚم٧ًم وم٤مـمٛم٦م ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م أؾم٠مَل٤م قمـ قمكم، ىم٤مًم٧م: شمقضمف إمم رؾمقل ا؟هل. 

أٟمتٔمره طمتك ضم٤مء رؾمقل ا؟هل وُمٕمف قمكم وطمًـ وطمًلم ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ، آظمذ يمؾ 

واطمد ُمٜمٝمام سمٞمده، طمتك دظمؾ وم٠مدٟمك قمٚمٞم٤ًم ووم٤مـمٛم٦م، وم٠مضمٚمًٝمام سملم يديف، وأضمٚمس طمًٜم٤ًم، 

صمؿ شمال هذه  -أو ىم٤مل: يم٤ًمء  -وطمًٞمٜم٤ًم ـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ومخذه، صمؿ ًمػ قمٚمٞمٝمؿ صمقسمف 

اَم ُيِريأي٦م:  َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغماً إٞمَّ صْمَس َأْهَؾ ايْمَبْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ   (1)  ُد اهللَُّ يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُ٘مُؿ ايمرِّ

 ش. ايمٙمٜمؿ ه٠مٓء أهؾ زمٝمتل، وأهؾ زمٝمتل أضمؼ»وىم٤مل: 

 .(3)ىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1414، رىمؿ: 1883: 4اد قمٌد اًم٤ٌمىمل(١مصحٞمح ُمًٚمؿ )حمٛمد وم (1)

 . 33إطمزاب :  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.16998، رىمؿ: 195: 18رٟم١موط( ُمًٜمد أمحد )إ (3)
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احلدي٨م يمثػمة، يرضم٠م هده٤م ًمٙمت٤مسمٜم٤م اًم٘م٤مدم سمٕمقن ا؟هل ؾمٌح٤مٟمف..:  اىمٚم٧م: ـمرق هذ

مخ٦ًم ٓ زُمـ اخلٓم٤مب واحلدي٨م سيح ذم اعمٕمٜمك اًمنمقمل اخل٤مص ٕهؾ اًمٌٞم٧م، وهؿ 

دظمقل يمّؾ ُمًٚمؿ إمم  : ومٙمذًمؽ سم٤مًمدظمقل اًمت٘مديري: ٟمٔمػمهمػم..، أُّم٤م  اًمتًٕم٦م اًمٌ٘مّٞم٦م

 عم٤م قمٚمؿ ضورة أّن اعمخ٤مـم٥م ذم أي٦م ىمت٤م فمٙمٝم٘مؿ ايمِمٝم٣مميقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ..ُمـ وضمد ظم٤مرضم٤ًم وُمـ ىمدر وضمقدهأي  ّٞم٦م:ُم٠مظمقذ قمغم ٟمحق اًم٘مْمٞم٦م احل٘مٞم٘م

٤معمٝمدي طمدي٨م اخلٚمٗم٤مء آصمٜمل قمنم قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم: وم، سمؾ قمٞمٜمف، أيْم٤مً ٟمٔمػم ذًمؽ 

٤ممجع واطمٗمظ: ُم٘مدر اًمقضمقد حلٔم٦م اخلٓم٤مب، ومأطمد آصمٜمل قمنم ، ًمٙمٜمف يم٤من روطمل ومداه 

ا؟هل ضمزائف، اعمتٗمٞم٘مٝمقن ٕٜمٔم٤مُمف، وشمٗمريؼ احلِمقي٦م ًمُم٤م أومًد اًمديـ، إّٓ شمِمتٞم٧م  إذْ 

 اعمًتٕم٤من.



 228  ....................................... ...........دم ايمٗمرآن  ايمٖمِمؾ احل٣مدي فممم : أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقم 

 ايمديمٝمؾ اخل٣مَمس 

َّٓ َيْسَتُقونَ ٞمزول:   دم فمقمّ  (1) َأهَمَٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚمـ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم 

 ايمْمريؼ إول: ؽمٔمٝمد زمـ صمبغمفمـ ازمـ فمّب٣مس

ذم أؾم٤ٌمسمف ىم٤مل:  هـ(468)أمحد سمـ حمٛمد اًمقاطمدي أظمرج اإلُم٤مم أسمق احلًـ قمكم سمـ

)=سمـ أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد احل٤مومظ  )=صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد إصٌٝم٤مين 

طمدصمٜم٤م )=إؾمح٤مق سمـ سمٜم٤من، صم٘م٦م( أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ سمٞم٤من إٟمامـمل أيقب اعمخرُمل، صم٘م٦م صدوق(

 م( ٦م خ٘م)=اًمٕمٌز صمطمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك)صم٘م٦م وم٘مٞمف ُمـ اًمٕم٘مالء(طمٌٞمش سمـ ُمٌنم اًمٗم٘مٞمف 

)=قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، إُم٤مم وم٘مٞمف صم٘م٦م صدوق قمدل سم٢ممج٤مع ، وٕمػ طمٗمٔمف عم٤م وزم طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ًمٞمغم 

)اًمِمٝمٞمد، صم٘م٦م إُم٤مم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم )سمـ قمتٞم٦ٌم، صم٘م٦م قمٔمٞمؿ اًمِم٠من قمـ ؿمٕم٦ٌم خ م(قمـ احلٙمؿ  اًم٘مْم٤مء(

 :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل يمٌػم اعمٜمزًم٦م خ م(

وأسمًط  ُمٜمؽ ؾمٜم٤مٟم٤مً  أٟم٤م أطمدُّ  : سمـ أيب ـم٤مًم٥مىم٤مل اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ًمٕمكمّ 

 وأُمَل ًمٚمٙمتٞم٦ٌم ُمٜمؽ.  ُمٜمؽ ًم٤ًمٟم٤مً 

َّٓ ومٜمزًم٧م ش اؽم٘م٦م هم١مّٞمام أٞم٦م هم٣مؽمؼ»وم٘م٤مل ًمف قمكم:  َأهَمَٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚمـ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم 

 . (1)  َيْسَتُقونَ 

 : ُمٜمٝم٤م..ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ: وًمف ؿمقاهد..

 زمـ ديٛم٣مر فمـ ازمـ فمّب٣مس ايمْمريؼ ايمث٣مين : فمٚمرو

)=قمٌد اًمرمحـ، ؿمٞمخ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق ُمٜمّمقر سمـ زريؼ هـ( 571)ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م  حمدث ص٤مًمح ؾمٚمٞمؿ اجل٤مٟم٥م، صحٞمح اًمًامع، ؾمٞمام قمـ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي(

)حمٛمد سمـ أمحد، حمدث صم٘م٦م ُمتديـ صحٞمح أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ سمـ رزىمقيف  )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م ص٤مطم٥م شم٤مريخ سمٖمداد(

                                                 

 .18اًمًجدة :  (1)

 . 356أؾم٤ٌمب اًمٜمزول:  (1)
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طمدصمٜم٤م أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمؽمُمذي  )سمـ إسمراهٞمؿ، صم٘م٦م ُم٠مُمقن(أظمؼمٟم٤مه حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اًمِم٤مومٕمل اًمًامع( 

) اجلٝمٜمل يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م، طمًـ طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح )اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ يقؾمػ(

)صم٘م٦م طمدصمٜم٤م اسمـ َلٞمٕم٦م  ذم طمٗمٔمف، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، ىمٞمؾ ُمت٤مسمٕم٦م(احلدي٨م، صم٘م٦م صدوق سم٢ممج٤مع، شمٙمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ 

قمـ قمٌد ا؟هل سمـ )صم٘م٦م يمٌػم اًم٘مدر خ م( قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر  طمًـ احلدي٨م، ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت، م(

َّٓ َيْسَتُقونَ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:   ؟!!. َأهَمَٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚمـ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم 

وايمٖم٣مؽمؼ فمٗمب٥م زمـ ، أَّم٣م اظم٠مَمـ همٔمقّم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م : »روقان ا؟هل قمٚمٞمفىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

 .(1)شأيب َمٔمٝمط9 وذيمؽ يمسب٣مب ىم٣من زمٝمٛمٜمام همٟمٞمزل اهلل ذيمؽ

ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ، ؾمقى أّن اًمٜمزول هٜم٤م ذم إب قم٘م٦ٌم وًمٞمس 

اًمقًمٞمد اسمٜمف، وجيٛمع إُّم٤م سمتٕمدد اًمقاىمٕم٦م، ًمٚمٕمٚمؿ اًميوري أّن يمٚمٞمٝمام وم٤مؾمؼ ُمٚمٕمقن، وإُّم٤م 

سم٤مًمتّمحٞمػ..: ًمٙمـ قمغم اًمت٘مديريـ وم٤محلديث٤من ُمتٗم٘م٤من أّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم إيامن قمكّم سمٕمٞمٜمف 

     قمٚمٞمف اًمًالم: ومث٧ٌم اعمٓمٚمقب.

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: أزمق ص٣ميمح فمـ ازمـ فمّب٣مس

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ، ٟم٤م طمج٤مج، ٟم٤م مح٤مد، قمـ صمؿ يِمٝمد ًمٙمؾ هذا ُم٤م ذم ومْم٤مئؾ أمحد: 

اًمٙمٚمٌل، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، أن اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ىم٤مل ًمٕمكم: أًم٧ًم أسمًط ُمٜمؽ 

َٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚمـ َأهمَ   وم٠مٟمزل ا؟هل قمز وضمؾ: !.ًم٤ًمٟم٤ًم، وأطمد ُمٜمؽ ؾمٜم٤مٟم٤ًم، وأُمَل ُمٜمؽ طمِمقا؟

َّٓ َيْسَتُقونَ   .(1)  ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم 

طمدصمٜم٤م أسمق ىمٚم٧م: اًمٜمص ُمٌتقر، أظمرضمف سمٙمامًمف اإلُم٤مم أضمري ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل: 

ؾمٕمٞمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ زي٤مد إقمرايب ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اعمثٜمك ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٗم٤من سمـ 

 .(2)اؽم٘م٦م، هم١مّٞمؽ هم٣مؽمؼُمًٚمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد سمف ُمثٚمف وزاد: وم٘م٤مل قمكّم:  

                                                 

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي. إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت. 135: 63شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.1643، رىمؿ: 616: 1ومْم٤مئؾ أمحد)ويص قم٤ٌمس(  (1)

 . اًمقـمـ اًمري٤مض.1591، رىمؿ:1698: 4اًمنميٕم٦م)قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل(  (3)
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 ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد مم٤ّم حيتٛمؾ ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت سمام ُم٣م.

رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، ؾمقى حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م، ومْمٕمٞمػ احلدي٨م قمٜمدهؿ..: 

يمّذسمقه ّٕٟمف ىم٤مئؾ سم٤مًمرضمٕم٦م، وًمٞمس هذا سمٌمء: ًمٕمدم اعمالزُم٦م..: وأي٤ًم يم٤من وم٘مد ىم٤مل اسمـ 

، وأُّم٤م احلدي٨م ظم٤مص٦م إذا يمف أضم٣مدي٧م ص٣محل٥م إذا روى فمـ أيب ص٣ميمح دم ايمتٖمسغمقمدي: 

ويمُمٜمرسمف همٝمام زمكم ايمّمٔمٖم٣مء ي٘مت٤م ، روى قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومٗمٞمف ُمٜم٤ميمػم

 .ضمديثف

أيمثر اعمٗمنيـ أّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ أيب هـ(: 489ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٛمٕم٤مين)

  (.1)ـم٤مًم٥م واًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط، وذيمر سمٕمْمٝمؿ: قم٘م٦ٌم، وإصح هق إول

 يمام يتٕملّم ُم١مُمـ سمٜمص اًم٘مرآن..،  -سمٕمٞمٜمف-اًمزسمدة: اشّمْمح مم٤ّم شم٘مّدم أّن قمٚمٞم٤ًم 

 وإّٓ ىم٣من ايمتٔمٝمكم زمفاعمّمداق إيمٛمؾ ًمٚمٛم١مُمـ:  آؾمتدٓل سمف قمغم يمقٟمف

 يدّل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم....، يمٕمقاً 

                                                 

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض .151: 4شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين  (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمس٣مدس

ـَ آََمٛمُقْا آي٥م ايمقٓي٥م  اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي  .(1)  َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  ...،إِٞمَّ

 ايمْمريؼ إّول : ايمّمح٣مك فمـ ازمـ فمّب٣مس 

)إُم٤مم صم٘م٦م ضم٤مزُم٤ًم: رواه اسمـ ُمردويف، ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري (  774)ىم٤مل اسمـ يمثػم   

، قمـ )سمـ ُمزاطمؿ اَلالزم، صم٘م٦م(، قمـ اًمْمح٤مك )ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من اًمؼممجل، صم٘م٦م م(، قمـ أيب ؾمٜم٤من ُمٕمروف(

اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مئاًم يّمكّم، ومٛمّر ؾم٤مئؾ وهق رايمع، وم٠مقمٓم٤مه ظم٤مُتف، 

ـَ آََمٛمُقْا ايمَّ  ومٜمزًم٧م:  اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيمُُف َوايمَِّذي ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ إِٞمَّ اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ  ِذي

 . اهـ .(1)اًمْمح٤مك مل يٚمؼ اسمـ قم٤ٌمس

قمدم ًم٘مٞم٤م اًمْمح٤مك ٓسمـ  (هـ774)ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، ودقمقى اسمـ يمثػم

٤ٌّمس  ذًمؽأّٟمف ًم٘مٞمف، سمؾ ؾمٛمٕمف، ضمزم سم -سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم-شمنع ُمذُمقم: إذ ىمد صم٧ٌم  قم

 . (3)هـ761 اإلُم٤مم ُمٖمٚمٓم٤مي

ٓمٛمس ومْم٤مئؾ ًميمام ٟمِمػم إمم أّن شمٗمًػم اسمـ ُمردويف شمراث ُمْمّٞمع قمـ قمٛمد، 

أّٟمف ُم٤م ُمـ ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكّم اًم٘م٤مس هذا  ٜم٤م: ومٚم٘مد سم٤من ضمٚمٞم٤ًم ذم يمت٤مسموذريتف  قمكمّ  اًمٞمٕمًقب

يمام ضمزم سمذًمؽ ، إّٓ وـمٛم٧ًم أو سمؽمت أو طمروم٧م، أو ٟم٧ًٌم سم٘مدرة اًمًٚمٓم٦م ًمٖمػمه 

 ُم٤م هق آت .. ، يِمٝمد ًمف ُمـ اعمراؾمٞمؾًم٨م ث٤مذم اًمٗمّمؾ اًموهمػمه اًمزهري اإلُم٤مم 

                                                 

 .55اعم٤مئدة :   (1)

 . َت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م. دار ـمٞم٦ٌم .138:  3شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

فمـ ايمّمح٣مك وم٣مل: ورواي٦م أيب إؾمح٤مق (: ذم ىمقَلؿ:  19:  7ىم٤مل اإلُم٤مم ُمٖمٚمٓم٤مي )ذم إيمامل َتذي٥م اًمٙمامل   (3)

ذيمره أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  ٞمٓمٌر9 ّٕٞم٣م وصمدٞم٣م يممميؽ َمت٣مزمٔم٣مً . وهؿ ُمـ ذيؽ قمغم أيب إؾمح٤مق..، ومٙم٦م ٓزمـ فمب٣مس

( وم٘م٤مل : طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح، طمدصمٜم٤م حيٞمك 198:  4)=اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط 

اًمقو٤مح، طمدصمٜم٤م ؾم٤ممل إومٓمس، ىم٤مل طمدصمٜمل زرير اجلرضم٤مين ىم٤مل : سمـ طم٤ًمن، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب 

ىم٤مل : ٓ قمٚمؿ زم هب٤م، وم٠ًمًم٧م اًمْمح٤مك  واظمحِمٛم٣مت َمـ ايمٛمس٣مءؾم٠مًم٧م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ هذه أي٦م : 

صدق وذيمرت ًمف ىمقل ؾمٕمٞمد ؟!! وم٘م٤مل : أؿمٝمد ًمًٛمٕمتف ي٠ًمل اسمـ قم٤ٌمس قمٜمٝم٤م، ومذيمرت ذًمؽ ًمًٕمٞمد وم٘م٤مل : 

 .اهـ. قمـ ؾم٤ممل إّٓ حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ أيب اًمقو٤مح . وىم٤مل : مل يروهايمّمح٣مك
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين: َمرؽمؾ ؽمٙمٚم٥م زمـ ىمٜمٝمؾ .

: ( 317أسمق حمٛمد، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم، اًمرازي  )ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

، طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم أسمق ٟمٕمٞمؿ )قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٕمٞمد صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد إؿم٩م 

،قمـ )صم٘م٦م ُمريض،رُمل سم٤مًمتِمٞمع(،طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ىمٞمس احليُمل)صم٘م٦م سم٢ممج٤مع،خ م(إطمقل 

اَم  ىم٤مل: شمّمّدق قمكّم سمخ٤مُتف وهق رايمع ومٜمزًم٧م: )=احليُمل، صم٘م٦م خ م( ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ إِٞمَّ

ـَ آََمٛمُقاْ   . (1) ُٔمقنَ َوُهْؿ َراىمِ ...، َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى احليُمل وهق صم٘م٦م. 

 : يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم.. أّن اعمرؾمؾ اًمّمحٞمح يّمٚمح ؿم٤مهداً ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت وىمد ُم٣م 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: َمرؽمؾ ايمسدي .

ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أمحد )=احلٜمٞمٜمل صم٘م٦م طم٤مومظ( ىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًلم

 )سمـ ٟمٍم اَلٛمداين، صم٘م٦م صدوق خيٓمكء(ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط )=اًم٘مرر، صم٘م٦م صدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع(اعمٗمْمؾسمـ 

إِٞمَّاَم َويمُِٝمُ٘مُؿ  ىم٤مل: صمّؿ أظمؼمهؿ سمٛمـ يتقٓهؿ وم٘م٤مل:)=إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ صم٘م٦م إُم٤مم، م (قمـ اًمًدي 

ـْ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم  اهللُّ َوَرؽُمقيمُُف ... ٥م ُمّر سمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم ه١مٓء مجٞمع اعم١مُمٜملم، وًمٙم

 . (1)اعمًجد، وم٠مقمٓم٤مه ظم٤مُتف 

أىمقل: ُمرؾمؾ صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ، رواشمف صم٘م٤مت، وهذا صم٤مسم٧م قمـ 

 ىم٤مل ضم٤مزُم٤ًم: ومٚم٘مد  :اًمًدي: ضمزم سمذًمؽ أهؾ اًمتٗمًػم قمٜمف، ُمٜمٝمؿ اًمٌٖمقي

اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن وىم٤مل اًمًدي:  ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي ىَم٣مَة َوُهْؿ َوايمَِّذي ايمزَّ

أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، ُمّر سمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم اعمًجد  سمـ أراد سمف قمكمّ  َراىمُِٔمقنَ 

 يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم... (3) وم٠مقمٓم٤مه ظم٤مُتف

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، اًمًٕمقدي٦م، ت : أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م. 1161:  4 317سمـ أيب طم٤مشمؿ اشمٗمًػم   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت. ت : ؾمٞمػ اًمديـ اًمٙم٤مشم٥م .55، رىمؿ : 113اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ :   (1)

 . ت قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، دار اًمؽماث، سمػموت .64:  1شمٗمًػم اًمٌٖمقي   (3)
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 ايمْمريؼ ايمرازمع: َمرؽمؾ فمتب٥م زمـ أيب ضم٘مٝمؿ

ىم٤مل،  )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: صدوق(أظمرج اًمٓمؼمي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إهائٞمؾ اًمرُمكم

ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمت٦ٌم )ىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق خيٓمكء، وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : يٕمتؼم سمف(طمدصمٜم٤م أيقب سمـ ؾمقيد 

ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن  ذم هذه أي٦م:)صم٘م٦م، ومٞمف وٕمػ يًػم(سمـ أيب طمٙمٞمؿ  ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

ىَم٣مَة وَ  الََة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ  .(1)ىم٤مل: قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ُهْؿ َراىمُِٔمقنَ ايمِمَّ

 ؾمٞمام ذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت. :ىمٚم٧م: صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: َمرؽمؾ جم٣مهد .

)سمـ حمٛمد اًمدراوردي : طمدصمٜمل احل٤مرث ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز هـ(316)ىم٤مل اًمٓمؼمي 

ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م جم٤مهدًا ي٘مقل ذم ىمقًمف: )ُمٜمٙمر احلدي٨م(ىم٤مل، طمدصمٜم٤م هم٤مًم٥م سمـ قمٌٞمد ا؟هل صم٘م٦م خ م(

اَلَة   ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م:   ...إِٞمَّ

 .(1)شمّمّدق وهق رايمع

وىم٤مل قمٌد اًمرزاق: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ ىمٚم٧م : شمقسمع هم٤مًم٥م..: ىم٤مل اسمـ يمثػم: 

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف ... :جم٤مهد، قمـ أسمٞمف، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:  : ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ  إِٞمَّ

 اهـ..(3)قمٌد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد ٓ حيت٩م سمف أيب ـم٤مًم٥م.

٧م وىم٤مل اًمثٕمٚمٌل ضم٤مزُم٤ًم: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وىم٤مل اًمًدي، وقمت٦ٌم سمـ طمٙمٞمؿ، وصم٤مسم  

اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن  سمـ قمٌد ا؟هل: إّٟمام يٕمٜمل سم٘مقًمف:  ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، ُمّر سمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم اعمًجد  قمكمّ  ايمزَّ

 اهـ..(4)وأقمٓم٤مه ظم٤مُتف

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر.11113. رىمؿ: 415:  16شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر. أىمقل : ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا، وإّٓ ومٖم٤مًم٥م وٕمٞمػ .416:  16شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (1)

 دار ـمٞم٦ٌم ًمٚمٜمنم.  . 138: 3ؾمالُم٦م( اسمـ يمثػم)ت: ؾم٤مُملشمٗمًػم   (3)

 . دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي.86:  4(  417شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل )  (4)
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صحٞمح٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م دون -ًمٙم٤ٌمر قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم اًمزسمدة، ومٝمذه أرسمٕم٦م ُمراؾمٞمؾ

ي سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، يًتٌٕمد ُمٕمٝم٤م قمدم اًمرومع إمم رؾمقل ا؟هل، ؾمٞمام ُمع ـمريؼ ي٘مقّ  -يمالم

ذم سمٕمْمٝم٤م تٛمؾ حيرسمام ٦م ؿمقاهد وٕمٞمٗم٦م، اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قم٤ٌمس اعمٕمتؼم..: وصمٛمّ 

 ًمٕمٛمقم اًمٗم٤مئدة ..سمٕمْمٝم٤م  اًمِمقاهد، ٟمند
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 ايمس٣مدس: جم٣مهد وؽمٔمٝمد فمـ ازمـ فمّب٣مس .ايمْمريؼ 

ىم٤مل:  .(1) (417)أظمؼمٟم٤م قم٘مٞمؾ سمـ احلًلم : (1)( 466)سمٕمد ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٤ٌمرع احلًٙم٤مين 

)=سمـ ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل )سمـ ىمٞمدة اًمٗمًقي، مل أىمػ قمٚمٞمف(أظمؼمٟم٤م قمكّم سمـ احلًلم 

طمدصمٜم٤م ، ىم٤مل: ، محؾ قمٜمف ظمالئؼ ُمـ اًمث٘م٤مت((3)اًمِم٠منهـ، أصقزّم وم٘مٞمف قم٤ممل يمٌػم 336قمٌد ا؟هل أسمق سمٙمر اًمّمػمذم 

، رىمؿ: 113: 16)صم٘م٦م ٟمٌٞمؾ يمام ذم أٟم٤ًمب اًمًٛمٕم٤مين احلًـ سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اًمٗمًقي سم٤مًمٌٍمة 

 ، صم٘م٦م طم٤مومظ(177) اًمٗمًقي ىم٤مل: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من  ، راوي٦م اإلُم٤مم يٕم٘مقب اًمٗمًقي(3661

صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، ىم٤مل: طمد

 جم٤مهد، قمـ اسمـ قم٤ٌمس..

ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من: وطمدصمٜمل إقمٛمش ُمـ ُمًٚمؿ اًمٌٓملم، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ 

ىَم٣مَة  قم٤ٌمس ذم ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممم:  الََة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

                                                 

اإلَم٣مم اظمحدث، ايمب٣مرع، ( وم٘م٤مل: هق 168:  18شمرضمؿ ًمٚمحًٙم٤مين اإلُم٤مم اًمذهٌل )ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (1)

ـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمًٙم٤من اًم٘مرر، اًمٕم٤مُمري، ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٌد ا؟هل سمايمٗم٣ميض

 . احل٣مىمؿ احلٛمٖملاًمٜمٞم٤ًمسمقري 

ؾمٝمخ َمتٗمـ، ذو فمٛم٣مي٥م سم٣مَّم٥م ( : ويٕمرف سم٤مسمـ احلذاء احل٤مومظ:  58:  3وىم٤مل اًمذهٌل أيْم٤ًم )ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 اهـ.، وهق ُمـ ذري٦م إُمػم قمٌد ا؟هل سمـ قم٤مُمر سمـ يمريز اًمذي اومتتح ظمراؾم٤من زُمـ قمثامن. زمٔمٙمؿ احلدي٧م

قم٘مٞمؾ سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمًٞمد اًمٗمرهم٤مين، أسمق اًمٕم٤ٌمس) (: 416: 9ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمت٤مريخ   (1)

؟هل اًمِمٞم٤ٌمين، وطم٩م هـ(: حمتِمؿ ذو ُم٤مل، ٟمًقي اعمقًمد، ومرهم٤مين اعمٜمِم٠م. طمدث قمـ أيب اعمٗمْمؾ حمٛمد سمـ قمٌد ا417

 .ُمرات، وشمقذم سمزٟمج٤من

، ظم٤مًمد طمٞمدر، دار اًمٗمٙمر ،  1359، رىمؿ: 438هـ ، ذم اعمٜمتخ٥م ُمـ اًمًٞم٤مق : 641ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٍمومٞمٜمل )

 . ؽمٚمع ايم٘مثغمضمزيؾ اًمٜمٕمٛم٦م ٟمًقي اعمقًمد ومرهم٤مين اعمٜمِم٠م قمٚمقي اعمحتد  ىمبغمسمػموت( : 

شمقذم اسمـ سمالل اخلِم٤مب ذم ، إرٟم١موط( : 495: 11ىم٤مل اًمذهٌل )ذم أيمثر ُمـ ُمقوع ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   (2)

، وؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م أزمق زم٘مر حمٚمد زمـ فمبد اهلل . وومٞمٝم٤م ُم٤مت: اعمح٤مُمكمشمالشمكم وشمالث َم٣مئ٥ميقم قمٞمد إوحك ؾمٜم٦م 

 .ايمِمغمدم زمبٕمداد َمـ أصح٣مب ايمقصمقه

حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل أسمق سمٙمر اًمّمػمذم ، َت٘مٞمؼ أمحد ه٤مؿمؿ( : 164اًمِم٤مومٕمٞملم: وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم )ذم ـمٌ٘م٤مت 

اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل، أطمد أصح٤مب اًمقضمقه ذم اًمٗمروع وأصقل اًمٗم٘مف، وي٘م٤مل: يم٤من اًمّمػمذم أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٠مصقل 

 .  اًمٗم٘مف سمٕمد اًمِم٤مومٕمل

 ( ىم٤مل: قم٤مزم اًم٘مدر. 116: 1وذيمره اًمًٌٙمل )ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م
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ٝمر واٟمٍمف هق ٔما؟هل صغّم يقُم٤م سم٠مصح٤مسمف صالة اًم ...، وذًمؽ أّن رؾمقل َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ 

ًمٕمٍم إذ دظمؾ اعمًجد وأصح٤مسمف ومٚمؿ يٌؼ ذم اعمًجد همػم قمكم ىم٤مئاًم يّمكم سملم اًمٔمٝمر وا

وم٘مػم ُمـ وم٘مراء اعمًٚمٛملم، ومٚمؿ ير ذم اعمًجد أطمدًا ظمال قمٚمٞم٤ًم وم٠مىمٌؾ ٟمحقه وم٘م٤مل: ي٤م وزم ا؟هل 

سم٤مًمذي ُيّمغّم ًمف أْن شمتّمدق قمكّم سمام أُمٙمٜمؽ..: وًمف ظم٤مشمؿ قم٘مٞمؼ يامين أمحر يم٤من يٚمًٌف ذم 

ف ودقم٤م ًمف، اًمّمالة ذم يٛمٜم٤مه، ومٛمد يده ومقوٕمٝم٤م قمغم فمٝمره وأؿم٤مر إمم اًم٤ًمئؾ سمٜمزقمف، ومٜمزقم

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ  وُم٣م وهٌط ضمؼمئٞمؾ وم٘م٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكم: ًم٘مد سم٤مهك ا؟هل سمؽ ُمالئٙمتف اًمٞمقم، اىمرأ  إِٞمَّ

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي  .(1) اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي

ذم  . وٓ يّي ، ومٚمٞمٜمٔمر  مل أىمػ قمٚمٞمف ،أىمقل: رضم٤مًمف طمج٦م، ؾمقى اسمـ ىمٞمدة

 اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت .

 ..يِمٝمد ًمذًمؽ أيْم٤مً 

  

                                                 

 . 311:  1)احلًٙم٤مين(  ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ  (1)
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 .ايمْمريؼ ايمس٣مزمع: فمٚمر فمـ أزمٝمف فمقم 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل  (465)اًمٜمٞم٤ًمسمقري أظمرضمف احل٤ميمؿ 

اًمّمٗم٤مر ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق حيٞمك قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمالم اًمرازي، سم٠مصٌٝم٤من ىم٤مل: 

سمـ قمٛمر سمـ قمكم  (1)طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ اًمييس ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٌٞمد ا؟هل 

 ىم٤مل: ـم٤مًم٥م  سمـ أيب سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ قمكم

ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن  ٟمزًم٧م هذه أي٦م قمغم رؾمقل ا؟هل: » ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  الََة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ومخرج رؾمقل ا؟هل ودظمؾ اعمًجد، واًمٜم٤مس يّمٚمقن سملم  ايمِمَّ

 ؟!. شي٤م ؾم٤مئؾ أقمٓم٤مك أطمد ؿمٞمئ٤مً : »)اًمٜمٌل(لرايمع وىم٤مئؿ، ومّمغم، وم٢مذا ؾم٤مئؾ، ىم٤م

 أقمٓم٤مين ظم٤مُت٤ًم . -ًمٕمكمّ –وم٘م٤مل: ٓ إّٓ هذا اًمرايمع 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م شمٗمرد سمف اًمرازيقن، قمـ اًمٙمقومٞملم، وم٢مّن حيٞمك سمـ اًمييس 

 . (1)اًمرازي ىم٤موٞمٝمؿ، وقمٞمًك اًمٕمٚمقي ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م

حيتٛمؾ..: رضم٤مًمف صم٘م٤مت إّٓ قمٞمًك أىمقل: ٓسم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اًمِمقاهد: ومْمٕمٗمف مم٤ّم 

 .ومٗمٞمف يمالم

 !!.(3)شمٗمرد قمـ آسم٤مئف سمٛمٜم٤ميمػم، ومؽميمقه ٕضمؾ ذًمؽ، ومٚم٘مد ىم٤مًمقا سم٠مّٟمف هيؿ وخيٓمكء 

 .ًمٙمـ اٟمٌٚم٩م أّٟمف مل يتٗمرد هٝمٜم٤م، ومروايتف ًمذًمؽ ُمٕمتؼمة

                                                 

هذا شمّمحٞمػ، واًمّمحٞمح : قمٞمًك سمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر: يدل قمغم ذًمؽ سحي٤ًم أّن اسمـ قم٤ًميمر )ذم   (1)

 ( أظمرج قملم ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ أقماله ًمٙمـ دون شمّمحٞمػ .363:  45شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ُمٕمٔمؿ طمًلم . . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ت :161ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمح٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري :   (1)

( ذم قمٞمًك : ذم طمديثف سمٕمض اعمٜم٤ميمػم. وىم٤مل أيْم٤ًم ذم يمت٤مب )=اعمجروطملم 491:  8ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن )ذم صم٘م٤مشمف   (3)

. وىم٤مل أسمق وخيٓملء طمتك يم٤من جيلء سم٤مٕؿمٞم٤مء اعمقوققم٦م قمـ أؾمالومف ومٌٓمؾ آطمتج٤مج( : يم٠مّٟمف يم٤من هيؿ 111:  1

:  6قي احلدي٨م. وىمد ذيمره اًمٌخ٤مري )ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ( : مل يٙمـ سم٘م186:  6طم٤مشمؿ ) ذم اجلرح واًمتٕمديؾ 

 ( ُمـ دون ـمٕمـ.396
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ويمذًمؽ اسمـ طم٤ٌمن ًمٙمٜمّف ىم٤مل: خيٓمكء ، وأُّم٤م أسمقه قمٌد ا؟هل وم٘مد وصم٘مف اًمذهٌل 

 .(1)وخي٤مًمػ

وىم٤مل اسمـ طمجر: ، ه حمٛمد سمـ قمٛمر، ومٙمذًمؽ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمذهٌل وأُّم٤م ضمد

 .(1)صدوق 

 .(3)وم٘مد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ طمجر واًمٕمجكم واًمذهٌل  وأُّم٤م قمٛمر سمـ قمكم 

 : ايمٛمتٝمج٥م 

 .ذم اًمِمقاهد، ص٤مًمح مم٤م حيتٛمؾ وٕمٗمفاإلؾمٜم٤مد 

  

                                                 

 . 595:  1، اًمٙم٤مؿمػ )اًمذهٌل( 1:  7صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (1)

 . 498:  1، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 165:  1، اًمٙم٤مؿمػ )اًمذهٌل( 353:  5صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (1)

. وىم٤مل اًمذهٌل )ذم 416:  1، شم٘مري٥م اسمـ طمجر 176:  1، صم٘م٤مت اًمٕمجكم 146:  5صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (3)

 ( : وصمؼ . 67:  1اًمٙم٤مؿمػ 
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 ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ: أٞمس زمـ َم٣ميمؽ 

ىمرأت قمغم اإلُم٤مم ذم شمدويٜمف ىم٤مل:  هـ(613)أظمرج اإلُم٤مم قمٌد اًمٙمريؿ اًم٘مزويٜمل

أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ إؾمٕمد  )سمـ يقؾمػ اًم٘مزويٜمل، إُم٤مم وم٘مٞمف رأس يمٌػم ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف(أمحد سمـ إؾمامقمٞمؾ 

)ه٦ٌم اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمقاطمد، حمدث ُمِمٝمقر، طمدث سم٤مًمٙمثػم، واٟمتنمت رواي٤مشمف، طمًـ إظمالق ُمتقدد، اًمتًؽمي 

)=ُمت٤مسمٕم٦م ًمٚمتًؽمي، إُم٤مم ُمًٜمد قم٤ًم وأسمق اعمٔمٗمر قمٌد اًمٜمٕمؿ ؾمام ؾمٚمٞمؿ اجل٤مٟم٥م، ىم٤مًمف اًمًٛمٕم٤مين واًمذهٌل(

)قمٌد اًمٙمريؿ ، ؿمٞمخ ظمراؾم٤من ، صم٘م٦م إضم٤مزة ىم٤مٓ: صمٜم٤م إؾمت٤مذ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي فمريػ ُمِمٝمقر(

أٟم٠ٌم أسمق احلًـ قمكم  )إُم٤مم حمدث ص٤مًمح صم٘م٦م(أٟم٤ٌم أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ يقؾمػ إصٌٝم٤مين  يمٌػم(

)ومٞمف ٟمٔمر، سم٤مًمٙمقوم٦م أٟم٤ٌم اخلي سمـ أسم٤من اَل٤مؿمٛمل )إُم٤مم صم٘م٦م سم٢ممج٤مع( سمـ حمٛمد سمـ قم٘م٦ٌم اًمِمٞم٤ٌمين

صمٜم٤م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض )ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم أطمد ىمقًمٞمف( أٟم٤ٌم أسمق هدسم٦م إسمراهٞمؿ  ٟمٌٞمٜمف(

 أشمك اعمًجد وهق ي٘مقل: ا؟هل قمٜمف أّن ؾم٤مئالً 

٤مئؾ أي ُمـ ي٘مرض اعمكم اًمقذم وقمكم ريض ا؟هل قمٜمف رايمع ي٘مقل سمٞمده ظمٚمٗمف ًمٚمً

 .اظمٚمع ُمـ يدي

 .شي٣م فمٚمر وصمب٦م»ىم٤مل وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

 ؟!.: سم٠ميب وأُمل ي٤م رؾمقل ا؟هل ُم٤م وضم٧ٌمقمٛمر  ىم٤مل

: وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م وا؟هل ُم٤م ظمٚمٕمف ُمـ يده طمتك ظمٚمٕمف ُمـ يمؾ ذٟم٥م وُمـ اًمٜمٌّل  ىم٤مل

 .(1) يمؾ ظمٓمٞمئ٦م

اَل٤مؿمٛمل ، شمٙمٚمؿ ومٞمف ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اسمـ أسم٤من 

 اًمتل ٞمدٟماًمدارىمٓمٜمل، ًمٙمـ ىمد ئمٝمر شمقصمٞم٘مف ُمـ احل٤ميمؿ واًمذهٌل، ومٝمام يّمحح٤من إؾم٤م

ُمـ ـمري٘مف ذم اعمًتدرك وشمٚمخٞمّمف، مل يٓمٕمٜم٤م ومٞمف، وؾمقى أيب هدسم٦م إسمراهٞمؿ، ومٛمتٝمؿ 

: ومٚمرسمام يّمٚمح ًمذًمؽ ذم سم٤مًمٙمذب قمٜمد إيمثر، ًمٙمـ وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ذم أطمد ىمقًمٞمف

 .، ومت٠مُّمؾ  اًمِمقاهد

                                                 

 سمػموت . ،. اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  111: 3اًمٕمٓم٤مردي( ت: قمزيز ا؟هل ) اًمتدويـ ذم أظم٤ٌمر ىمزويـ   (1)
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 .ايمْمريؼ ايمت٣مؽمع: اإلَم٣مم احلسـ فمـ أزمٝمف فمقم 

: أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٍم أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ اًمٓمح٤من إضم٤مزة، قمـ ( هـ483)ىم٤مل اسمـ اعمٖم٤مززم 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد احلٛمٞمد سمـ ُمقؾمك اًمٕم٤ٌمد، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ، اًم٘م٤ميض أيب اًمٗمرج اخلٞمقـمل

اًمٌٍمي، ؿمٞمخ اإلُم٤مم أيب يٕمغم، وصم٘مف اسمـ )أسمق قمٌد اًمرمحـ  إؾمح٤مق اخلزاز، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ سمٙم٤مر

)=قمٛمر سمـ قمٌٞمد ا؟هل اعم٘مرىء روى قمٜمف صم٘مت٤من شمرضمؿ ًمف  ، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ أيب اًمٗمْمؾطم٤ٌمن وصحح ًمف(

، قمـ حمٛمد سمـ احلًـ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ قمكم قمٚمٞمف اًمًالم ذم ىمقًمف قمز اخلٓمٞم٥م(

ىَم٣مَة  وضمؾ:  اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

 ؟!!.  َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ 

 .(1)ش اهلل ورؽمقيمف، وايمذيـ آَمٛمقا: فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م» ىم٤مل:

 .ومٚمٞمٜمٔمر  ،مل أقمرومفومٞمف ُمـ  إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ،: ٧مىمٚم

ضم٤مء ذم ؾم١مآت احل٤مومظ ًمٚمًٚمٗمل خلٛمٞمس احلقزي ُم٤م ٟمّمف : وأُّم٤م اسمـ اعمٖم٤مززم ، وم٘مد 

 وؾم٠مًمتف قمـ أيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اعمٖم٤مززم؟!!!. 

وم٘م٤مل : يم٤من ُم٤مًمٙمل اعمذه٥م...، ويم٤من قم٤مروم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف واًمنموط واًمًجالت، وؾمٛمع 

وهمػمهؿ...، ويم٤من ُمٙمثرًا ظمٓمٞم٤ًٌم قمغم احلدي٨م اًمٙمثػم قمـ قم٤ممل ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ أهؾ واؾمط 

سمقاؾمط، ويم٤من ُمٓمٚمٕم٤م قمغم يمؾ قمٚمؿ ُمـ قمٚمقم اًمنميٕمف همرق  ةاعمٜمؼم خيٚمػ ص٤مطم٥م اًمّمال

  .(1)سمٌٖمداد سمٕمد اًمثامٟملم وأطمدر امم واؾمط ومدومـ هب٤م ويم٤من يقُمف ُمِمٝمقداً 

 

  

                                                 

  . دار أصم٤مر، صٜمٕم٤مء، ت : شمريمل اًمقادقمل .377ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم :   (1)

  . 68:  516ؾم١مآت احل٤مومظ ًمٚمًٚمٗمل خلٛمٞمس احلقزي   (1)
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 ايمْمريؼ ايمٔم٣مذ: محٝمد ايمْمقيؾ فمـ أٞمس 

وحمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ، أّن قمٛمر سمـ : أظمؼمين احل٤ميمؿ اًمقاًمد، (هـ 483)ىم٤مل احلًٙم٤مين

، (1)أظمؼمهؿ: أّن حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ اًمّمٚم٧م اعم٘مرىء (1)أمحد سمـ قمثامن اًمقاقمظ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق أمحد زيمري٤م سمـ دويد  -ويم٤من صم٘م٦م-طمدصمٝمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مق 

سمـ حمٛمد سمـ إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس اًمٙمٜمدي: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م محٞمد اًمٓمقيؾ قمـ أٟمس ىم٤مل: ظمرج 

ٜمٌل إمم صالة اًمٔمٝمر وم٢مذا هق سمٕمكّم يريمع ويًجد، وإذا سم٤ًمئؾ ي٠ًمل وم٠موضمع ىمٚم٥م قمكم اًم

ظم٤مُتف قمـ  يمالم اًم٤ًمئؾ، وم٠موُم٠م سمٞمده اًمٞمٛمٜمك إمم ظمٚمػ فمٝمره، ومدٟم٤م اًم٤ًمئؾ ُمٜمف ومًؾَّ 

إمم اعمٜمزل ومٌٕم٨م اًمٜمٌل إًمٞمف وم٠مطميه  إصٌٕمف وم٠مٟمزل ا؟هل ومٞمف آي٦م ُمـ اًم٘مرآن واٟمٍمف قمكم  

هٛمٝمئ٣م يمؽ »هذا سمٞمٜمؽ وسملم ا؟هل شمٕم٤ممم ؟!. وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل ًمف: وم٘م٤مل: أي رء قمٛمٚم٧م يقُمؽ 

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ ... : ي٣م أزم٣م احلسـ9 ومد أٞمزل اهلل همٝمؽ آي٥م َمـ ايمٗمرآن  .(3)إِٞمَّ

 ب.ذٝمؿ سم٤مًمٙمىمٚم٧م: زيمري٤م ؿمديد اًمْمٕمػ ، سمؾ ُمتّ 

 ايمْمريؼ احل٣مدي فممم: فمب٣مدة )=فمب٣مي٥م( فمـ أيب ذر 

هـ، أؾمت٤مذ 411)قمـ أيب احلًـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أمحد  (هـ417)أظمرج اًمثٕمٚمٌل 

، ((5)هـ، وصم٘مف اخلٓمٞم٥م 371)أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ أمحد اًمِمٕمراين  ((4)واقمظ وم٘مٞمف ُمتٙمٚمؿ ، ىم٤مًمف اًمّمٗمدي

، )ومٚمٞمٜمٔمر، اعمٔمٗمر سمـ احلًـ إٟمّم٤مري ((6)ث صم٘م٦مهـ، حمدّ 311)أسمق قمكم أمحد سمـ قمكم سمـ زريـ 

قمـ  هـ145)إرضمح: اًمًدي، اًمًدي سمـ قمكم اًمٕمزاق(هـ، صم٘م٦م188إٟمّم٤مريًمٕمٚمف اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ 

                                                 

 .431:  16اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمٌػم، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، اعمٕمروف سم٤مسمـ ؿم٤مهلم. اٟمٔمر ؾمػم اًمذهٌل   (1)

 ٤ًم يمٌػم اًم٘مدر.وم( : ؿمٞمخ اعم٘مرئلم...، يم٤من إُم٤مُم٤ًم صدوىم٤ًم أُمٞمٜم٤ًم ُمتّمق 166:  15ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمًػم   (1)

هق قمغم اًمٔم٤مهر اإلُم٤مم اسمـ سم٤مُمقيف إردؾمت٤مين إصٌٝم٤مين اًمٜمٞم٤ًمسمقري ُمقًمدًا وُمًٙمٜم٤ًم: وىمد ىم٤مل اخلٓمٞم٥م )ذم   (3)

( : اإلُم٤مم اعمحدث 139:  17أقمالم اًمٜمٌالء ( : صم٘م٦م. يمام ىمد ىم٤مل اًمذهٌل )ذم ؾمػم 113:  16شم٤مريخ سمٖمداد 

 اًمّم٤مًمح، ؿمٞمخ اًمّمقومّٞم٦م .

 ٟم١موط .ر. دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت. ت : أمحد ا141ٕ:  4اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت   (4)

. دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل. شم٤مريخ سمٖمداد )ت : سمِم٤مر( 66، رىمؿ : 374:  8شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل)سمِم٤مر(    (5)

 . 4939، رىمؿ : 34:  11

 . اًمرؾم٤مًم٦م. إذاف : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط .197، رىمؿ : 513:  14ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  (6)
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، قمـ حيٞمك سمـ قمٌد هق اسمـ ُمًٝمر اًم٘مرر، ويمالمه٤م ُمقصمؼ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح، ومٚمٞمٜمٔمر هذا(قمكم قمكم: و

هـ، اجلقال أطمد 168)، قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع هـ، صم٘م٦م ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمح ُمتٙمٚمؿ ومٞمف(118)احلٛمٞمد احلامين 

، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمرسمٕمل، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م قمٌد ا؟هل هـ(148)قمـ إقمٛمش  ؿ ذم طمٗمٔمف(أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ُمتٙمٚم

سمـ قم٤ٌمس ضم٤مًمس قمغم ؿمٗمػم زُمزم إذ أىمٌؾ رضمؾ ُمتٕمٛمؿ سم٤مًمٕمامُم٦م ومجٕمؾ اسمـ قم٤ٌمس ٓ 

إّٓ ىم٤مل اًمرضمؾ: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل؟ وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ؾم٠مًمتؽ سم٤م؟هل  ،ي٘مقل، ىم٤مل رؾمقل ا؟هل

 ُمـ أٟم٧م؟!. ىم٤مل:

وىم٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ُمـ قمرومٜمل وم٘مد قمرومٜمل وُمـ مل ومٙمِمػ اًمٕمامُم٦م قمـ وضمٝمف، 

 ّٓ يٕمرومٜمل وم٠مٟم٤م ضمٜمدب سمـ ضمٜم٤مدة اًمٌدري، أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل هب٤مشملم وإ

ّٓ ومٕمٛمٞمت٤م ي٘مقل:  فمقّم وم٣مئد ايمػمرة، ووم٣مسمؾ ايم٘مٖمرة، َمٛمِمقر َمـ صّٛمت٤م ورأيتف هب٤مشملم وإ

ُمـ إي٤مم صالة اًمٔمٝمر  صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل ا؟هل يقُم٤م ظمذًمف أُم٤م إيّن ٞمٌمه، خمذول َمـ 

ومدظمؾ ؾم٤مئؾ ذم اعمًجد ومٚمؿ يٕمٓمف أطمد ومرومع اًم٤ًمئؾ يده إمم اًمًامء وىم٤مل: اًمٚمٝمؿ اؿمٝمد 

وم٠موُمك إًمٞمف  إين ؾم٠مًم٧م ذم ُمًجد رؾمقل ا؟هل ومٚمؿ يٕمٓمٜمل أطمد ؿمٞمئ٤م ويم٤من قمكم رايمٕم٤مً 

سمخٜمٍمه اًمٞمٛمٜمك ويم٤من يتختؿ ومٞمٝم٤م وم٠مىمٌؾ اًم٤ًمئؾ طمتك أظمذ اخل٤مشمؿ ُمـ ظمٜمٍمه وذًمؽ 

ايمٙمٜمؿ إن أطمل »ام ومرغ اًمٜمٌّل ُمـ اًمّمالة ومرومع رأؾمف إمم اًمًامء وىم٤مل: سمٕملم اًمٜمٌل ومٚم

ـْ َأْهقِم ه٣مُروَن َمقؽمك ؽمٟميمؽ، همٗم٣مل:  ْ رِم َأَْمِري... َواصْمَٔمْؾ رِم َوِزيرًا َِم ْح رِم َصْدِري َوَيْسِّ َربِّ اْذَ

َٟمطِمٝمَؽ َوَٞمْجَٔمُؾ يَمُ٘مام ؽُمْٙمْم٣مٞم٣ًم ايمٙمٜمؿ َأطِمل اؾْمُدْد زمِِف َأْزِري أي٥م، همٟمٞمزيم٦م فمٙمٝمف ومرآٞم٣م ٞم٣مؿمٗم٣م ؽَمٛمَُُمُد فَمُّمَدَك زمِ 

ـْ َأْهقِم فمٙمٝم٣م  ْ رِم َأَْمِري ... َواصْمَٔمْؾ رِم َوِزيرًا َِم ْح رِم َصْدِري َوَيْسِّ وأٞم٣م حمٚمد ٞمبّٝمؽ وصٖمّٝمؽ ايمٙمٜمؿ هم٣مْذَ

 . شأؾمدد زمف ـمٜمري

ىم٤مل أسمق ذر: ومق ا؟هل ُم٤م اؾمتتؿ رؾمقل ا؟هل اًمٙمٚمٛم٦م طمتك أٟمزل قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ ُمـ قمٜمد 

 !.٘م٤مل: ي٤م حمٛمد اىمرأ، وم٘م٤مل: وُم٤م أىمرأ؟ا؟هل، وم

الََة َوُي٠ْمسُمقَن  : ىم٤مل: اىمرأ  ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَِّذي اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ   .(1)  ايمزَّ

                                                 

 . دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي.86:  4(  417شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل )  (1)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين فممم: فمامر زمـ ي٣مرس .

، طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ (زمـ زيد شمٗم٥م) سمـ قمكم اًمّم٤مئغأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد 

، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ (سم٤مًمٙمذب )وٕمٞمػ ُمتٝمؿ يزيد اًمٕمٛمري

طمًلم قمـ احلًـ سمـ زيد قمـ أسمٞمف زيد سمـ احلًلم، قمـ ضمّده ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمامر سمـ ي٤مه 

ئؾ، وم٠مشمك ي٘مقل: وىمػ سمٕمكم ؾم٤مئؾ وهق واىمػ ذم صالة شمٓمقع، ومٜمزع ظم٤مُتف وم٠مقمٓم٤مه اًم٤ًم

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمفُ  رؾمقل ا؟هل وم٠مقمٚمٛمف ذًمؽ، ومٜمزًم٧م:  وم٘مرأه٤م رؾمقل ا؟هل قمغم  ...إِٞمَّ

 اهـ.ش. َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه، ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مده»أصح٤مسمف صمّؿ ىم٤مل: 

ـْ مل أقمرومٝمؿ   .(1)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وومٞمف ُم

اخلقض ذم ـمرق هذا احلدي٨م حيت٤مج ًمٙمت٤مب وطمده، ومثٛم٦م أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة  ىمٚم٧م:

، سم٤مًمٜمٔمر عم٤م مل ٟمٕمرض َل٤م، يقضم٥م جمٛمققمٝم٤م  احلًٙم٤مين وهمػمه ذيمره٤م اإلُم٤مموٕمٞمٗم٦م 

دون ري٥م، وإّٓ ومال ي٘مػ  أن يٙمقن ًمٚمحدي٨م أصٌؾ ، ُمـ اعمراؾمٞمؾ اًمّمحٞمح٦م هدٟم٤مه

 : يمؾ هذا ُمـ دون أن ٟمتٜم٤مؾمك أّن اًمًٚمػإُمر قمغم ُم٤م هدٟم٤مه ىمّمقرًا أو شم٘مّمػمًا ..

سمتٗمّمٞمؾ. اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨مًمًالم، قمغم ُم٤م أٟم٠ٌمك قمٚمٞمف ا ايمسٛم٥م َمـ زمٕمض فمقمّ  قاسمرىم

                                                 

 . 86:  7، جمٛمع اًمزوائد 118:  6اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين   (1)
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 . فمقم أّن أي٥م ٞمزيم٦م دم ل اظمٖمْسيـ اأومق

ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اإليمٚمٞمؾ: ىم٤مل اسمـ اًمٗمرس: هذه أي٦م شمدل قمغم أن اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ 

أظمرضمف  ،ؾم٥ٌم ٟمزوَل٤م أن قمٚمٞم٤ّم شمّمدق سمخ٤مُتف وهق رايمع ٕنّ  :ذم اًمّمالة ٓ يٌٓمٚمٝم٤م

 .(1)اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، ىم٤مل وومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم أن صدىم٦م اًمٜمٗمؾ شمًٛمك زيم٤مة

أي٦م أظمرج اًمٓمؼماين ذم إوؾمط  إٞمام ويمٝم٘مؿ اهلل :وىم٤مل اًمًٞمقـمل : ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمًٜمد ومٞمف جم٤مهٞمؾ قمـ قمامر سمـ ي٤مه ىم٤مل: وىمػ قمغم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؾم٤مئؾ وهق رايمع 

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمفُ  :ذم شمٓمقع ومٜمزع ظم٤مُتف وم٠مقمٓم٤مه اًم٤ًمئؾ ومٜمزًم٧م  وًمف ؿم٤مهد ىم٤مل   إِٞمَّ

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ  :اسمـ قم٤ٌمسقمٌد اًمرازق: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد، قمـ أسمٞمف، قمـ  إِٞمَّ

 ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. : ىم٤مل   َوَرؽُمقيمُفُ 

وروى اسمـ ُمردويف قمـ وضمف آظمر قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمثٚمف. وأظمرج أيْم٤ًم قمـ قمكم 

همٜمذه ُمثٚمف. وأظمرج اسمـ ضمرير قمـ جم٤مهد واسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ُمثٚمف: 

 .(1)ؾمقاهد يٗمقي زمٔمّمٜم٣م زمٔمّم٣مً 

يدل قمغم أّن  وي٠مسمقن ايمزىم٣مة وهؿ راىمٔمقنىم٤مل اجلّم٤مص ضم٤مزُم٤ًم: وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(3)صدىم٦م اًمتٓمقع شمًٛمك زيم٤مة: ّٕن قمٚمٞم٤ًم شمّمدق سمخ٤مُتف شمٓمققم٤ًم 

ىم٤مل اًمًٛملم احلٚمٌل ذم اًمدر اعمّمقن: اعمراُد سم٤مًمريمقِع اخلْمقُع أي: ي١مشمقن اًمّمدىم٦م 

ىمقن قمٚمٞمٝمؿ، وجيقز َأْن ُيراَد سمف اًمريمقع طم٘مٞم٘م٦ًم: يمام   اًمذيـ يتّمدَّ
ِ
وهؿ ُمتقاِوُٕمقن ًمٚمٗم٘مراء

َق سمخ٤مَُت٦ِم وهق رايمٌع   .(4)ُروي قمـ قمكم أُمػِم اعم١مُمٜملم أٟمف شمّمدَّ

 ٓ خيٗمك. ىمٚم٧م : آطمتج٤مج ومرع احلّج٦م، يمام

                                                 

 . دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. ت : ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي.86:  4(  417شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل )  (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .81ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل )ت:أمحد قمٌد اًمِم٤مذم( :   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.558: 1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص)قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم(   (3)

 ، دُمِمؼ.. دار اًم٘مٚمؿ 314: 4اًمدر اعمّمقن)أمحد اخلراط(   (4)
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اًمقاو ومٞمف ًمٚمح٤مل، أى يٕمٛمٚمقن ذًمؽ  َوُهْؿ راىمُِٔمقنَ : (هـ538)ىم٤مل اًمزخمنمي 

إذا صٚمقا وإذا زيمقا. وىمٞمؾ: هق  ق اخلِمقع واإلظم٤ٌمت واًمتقاوع ؟هلذم طم٤مل اًمريمقع، وه

سمٛمٕمٜمك ي١مشمقن٤م ذم طم٤مل ريمققمٝمؿ ذم اًمّمالة، وإّن٤م ٟمزًم٧م ذم  ي٠مسمقن ايمزىم٣مةَمـ طم٤مل 

قمكّم يمرم ا؟هلَّ وضمٝمف طملم ؾم٠مًمف ؾم٤مئؾ وهق رايمع ذم صالشمف ومٓمرح ًمف ظم٤مُتف، يم٠مّٟمف يم٤من 

ذم ظمٜمٍمه، ومٚمؿ يتٙمٚمػ خلٚمٕمف يمثػم قمٛمؾ شمٗمًد سمٛمثٚمف صالشمف: وم٢من )ىمٚم٘م٤ًم همػم صم٤مسم٧م( ُمرضم٤ًم 

واًمٚمٗمظ ًمٗمظ مج٤مقم٦م؟!. ىمٚم٧م: ضملء سمف قمغم ىمٚم٧م: يمٞمػ صّح أْن يٙمقن ًمٕمكّم ريض ا؟هلَّ قمٜمف 

ًمٗمظ اجلٛمع وإن يم٤من اًم٥ًٌم ومٞمف رضمال واطمدًا: ًمػمهم٥م اًمٜم٤مس ذم ُمثؾ ومٕمٚمف ومٞمٜم٤مًمقا ُمثؾ 

صمقاسمف، وًمٞمٜمٌف قمغم أّن ؾمجٞم٦م اعم١مُمٜملم جي٥م أن شمٙمقن قمغم هذه اًمٖم٤مي٦م ُمـ احلرص قمغم اًمؼّم 

ي٘مٌؾ اًمت٠مظمػم وهؿ ذم  أُمر ٓ )ًمزَّ ؿمّد وأًمّمَؼ(واإلطم٤ًمن وشمٗم٘مد اًمٗم٘مراء، طمتك إْن ًمزهؿ 

 اهـ..(1)اًمّمالة، مل ي١مظمروه إمم اًمٗمراغ ُمٜمٝم٤م

اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ُمـ إٟمٙم٤مر اسمـ يمثػم ؾم٥ٌم اًمٜمزول، سمدقمقى أّن اًمٗم٘مٝم٤مء مل : أىمقل

يٗمتقا سم٤مؾمتح٤ٌمب اًمّمدىم٦م طم٤مل اًمريمقع ، وومٞمف: ومتقى مج٤مقم٤مت ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م 

 ُمًتٜمد إّٓ ومٕمؾ قمكّم ٞمس َلؿ ُمـ وُمٗمنهيؿ أّن اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٌٓمؾ اًمّمالة ، وًم

 ، ًمٕمـ ا؟هل اجلٝمؾ ...هذا

 

  

                                                 

 . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمػموت. 649: 1شمٗمًػم اًمزخمنمي  (1)
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 همٗمف آي٥م ايمقٓي٥م 

ـَ ٓ ري٥م أّن وٓي٦م اًمذيـ آُمٜمقا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي إِٞمَّ

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ  اَلَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ قم٤مم، وإّٟمام ظمّمّمتف اًمًٜم٦ّم   آََمٛمُقْا ايمَِّذي

: ّٕٟمف مل يتّمّدق همػمه : ومٝمق ُمـ اًمٕم٤مم اًمذي ٓ ُمّمداق ًمف ذم اخل٤مرج وإظم٤ٌمر سمٕمكّم 

، سمؾ إّن آي٦م اًمٜمجقى ىمريٜم٦م ُمٚمٞمح٦م قمغم ، وىمد شم٘مّدم ٟمٔمػم ذًمؽ ذم آي٦م اًمٜمجقىإّٓ قمكمّ 

 .ٟمزول آي٦م اًمقٓي٦م ذم قمكمّ 

قوم٦م قمغم وٓي٦م يمقن٤م ُمٕمٓمإذا اشمْمح هذا ومقٓي٦م قمكّم هٜم٤م شمٕمٜمل اًمًٞم٤مدة واًمٕمّمٛم٦م: 

،وًمٞمس قمق همػم ٕمٜمك ذم اًمثالصم٦م اعمأصؾ  ٟمّص فم٤مهر ذم اَت٤مداًمٕمٓمػ ا؟هل ورؾمقًمف، و

 .، وُمـ ىم٤مل سمٖمػم ذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، وًمٞمَس اًمًٞم٤مدة

صحٞمح٦م أظمرى يمثػمة  وٓ سمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّٟمٜم٤ّم ٟمحتٛمؾ ىمقي٤ًم ضمّدًا أّن هٜم٤مك ـمرىم٤مً 

، ًم٨ماًمٗمّمؾ اًمث٤مُم٤ًمًمؽ ؽ شمٝم٤م يمام أٟم٠ٌم، وًمٙمٜمّ ذم ٟمزول أي٦م ذم قمكم قمـ اًمٜمٌل

سمرىمقا ايمسٛم٥م َمـ ٝم٤م ويمتامن٤م: طمًٌؽ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس اًمّمحٞمح : ٝم٤م، وجي٥م ـمٞمّ حيرم سمثّ 

 . زمٕمض فمقمّ 

 ايمززمدة :

 ،قمكماعمقمم قمّمٛم٦م  قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ إدًّم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ذمومآي٦م اًمقٓي٦م 

، ُمع اًمتٜمٌٞمف اًمِمديد أّٟمٜم٤م ٓ ؾمقى اًمٜمٌّقة  ًمف ؾمٞم٤مدة قمغم اخلٚمؼ يمًٞم٤مدة اًمٜمٌل وأنّ 

َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٜمذا فمقّم َمقٓه، »ٟمحت٩م سمآي٦م اًمقٓي٦م هٙمذا ُمـ دون ُم٤م شمقاشمر قمـ اًمٜمٌل: 

يدٓن قمغم ُم٤م  ومٙمّؾ ُمـ آي٦م اًمقٓي٦م وطمدي٨م اًمٖمدير شايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه

 ..وٓ طمقل وٓ ىمّقة إٓ سم٤م؟هل  ٟم٤مهٞمؽ قمـ طمدي٨م اعمٜمزًم٦م وهمػمه ، ىمٚمٜم٤مه، 
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 فمب٣مدةدفمقى ٞمزول أي٥م دم 

: ٟمزًم٧م ذم -واًمٚمٗمظ ٓسمـ يمثػم-أّن أي٦م  خمتٚمؼ دون طمٞم٤مء،واه، ُمرؾمؾ ٦م ظمؼم، صمٛمّ 

 .(1)قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م

، سمٕمْمٝم٤م ُمرؾمؾ صحٞمح قمغم ذط ٓ أىمؾ ىمٚم٧م: شم٘مّدُم٧م مخ٦ًم ـمرق ُمٕمتؼمة

اًم٘مِم٦م اًمتل ىمّمٛم٧م فمٝمر دقمقاه إمم  هيمّٚمٝم٤م، ومتٛمًؽ هبذاسمـ يمثػم ِمٞمخلم، شمٜم٤مؾم٤مه٤م اًم

 ًمدقمقاه اًمٙم٤مؾمدة..ثٛم٦م ـمري٘م٤من ومٟمّمٗملم: 

 ايمْمريؼ آول: فمْمٝم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد 

، ىم٤مل: ضم٤مء  ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ إدريس، قمـ أسمٞمف، قمـ قمٓمٞم٦م

رضمؾ ي٘م٤مل ًمف: قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل إّن زم ُمقازم ُمـ اًمٞمٝمقد يمثػم 

 قمددهؿ طم٤مس سمٍمهؿ، وأٟم٤م أسمرأ إمم ا؟هل ورؾمقًمف ُمـ وٓي٦م هيقد، وم٠مٟمزل ا؟هل ذم قم٤ٌمدة 

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللَُّ َوَرؽُمقيُمفُ   . ...إِٞمَّ

)شمقرم مل يدرك قم٤ٌمدة  هـ(111شمقرم  -36)وًمد أىمقل: ُمرؾمؾ وٕمٞمػ: قمٓمٞم٦م

اًمٕمج٥م أّن اسمـ يمثػم حيت٩م سمٕمٓمّٞم٦م هٞمٝمٜم٤م، يمّؾ قمالوة قمغم أّٟمف ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، واًمٕمج٥م  هـ(34

: صالوم٦م ي٘مقل سمٙمّؾ  : وم٢مّن اسمـ يمثػم قمٓمٞم٦م ذم ومْم٤مئؾ قمكم وآل حمٛمدإذا روى ًمٙمـ 

 وي وي.. .(1)قمٓمٞم٦م وٕمٞمػ

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: َمرؽمؾ فمب٣مدة زمـ ايمقيمٝمد

سمـ اًمني ىم٤مل، طمدصمٜمل يقٟمس سمـ سمٙمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  طمدصمٜم٤م هٜم٤مدىم٤مل اًمٓمؼمي: 

إؾمح٤مق سمـ ي٤ًمر، قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمقًمٞمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ  اسمـ إؾمح٤مق، ىم٤مل: طمدصمٜمل واًمدي

، رؾمقل ا؟هل ُمِمك قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م إمم رؾمقل ا؟هل  اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل: عم٤ّم طم٤مرسم٧م سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع

 ..ويم٤من أطمد سمٜمل قمقف سمـ اخلزرج 

                                                 

 . 74:  1شمٗمًػم اسمـ يمثػم   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت  .175: 1شمٗمًػم اسمـ يمثػم )حمٛمد ؿمٛمس اًمديـ(   (1)
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ُمـ طمٚمٗمٝمؿ، وىم٤مل: أشمقمم ا؟هل  ومخٚمٕمٝمؿ إمم رؾمقل ا؟هل وشمؼمأ إمم ا؟هل ورؾمقًمف

اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللَُّ َوَرؽُمقيمُُف  ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، وأسمرأ ُمـ طمٚمػ اًمٙمٗم٤مر ووٓيتٝمؿ، ومٗمٞمف ٟمزًم٧م  إِٞمَّ

ـَ آََمٛمُقا ـَ  َوايمَِّذي  .(1) ...ايمَِّذي

 .دون يمالم يقٟمس سمـ سمٙمػموأئّٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم وٕمػ أىمقل: ُمرؾمؾ وٕمٞمػ، 

 ايمززمدة: 

؟!. ؾمٞمام أّن سم٤مٕصح إرضمح إؿمٝمرُمٕم٤مرو٤من ، ؿم٤مّذان ُمرؾمالن واهٞم٤منومٝمذان 

طمتك سم٢مؾمٜم٤مد  ،ف ومٕمؾ ذًمؽأي٦م سحي٦م ذم إيت٤مء اًمزيم٤مة طم٤مل اًمريمقع، ومل يرد ذم قم٤ٌمدة أٟمّ 

 .  أو ؾم٤مىمط وٕمٞمػ

يمام أٟم٠ٌمك ، ُمع اًمتذيمػم أيْم٤ًم أّن هىم٦م ومْم٤مئؾ قمكّم يم٤مٟم٧م ديٜم٤ًم قمٜمد ؾمٚمػ ظمّمقُمٜم٤م 

 . ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ومراضمع وقم٤مود اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، ت : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر .414:  16شمٗمًػم اًمٓمؼمي   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمس٣مزمع

 دم فمقمّ واإلىمامل ايمتبٙمٝمغ  تلٞمزول آي

 : أزمق هريرة ول ايمْمريؼ إ

ذم أسم٤مـمٞمٚمف سم٢مؾمٜم٤مده قمـ ؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م،  (هـ543)ُم٣م ُم٤م اظمرضمف اجلقزضم٤مين 

َمـ ص٣مم يقم شمامن فمممة َمـ ذي احلج٥م ىمت٤م يمف صٝم٣مم »قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل، ىم٤مل: 

أيمس٦م »، صمّؿ أظمذ اًمٜمٌل سمٞمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل: شؽمتكم ؾمٜمرا، وهق يقم نمدير طمؿ

، وم٘م٤مل ًمف شٓهَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمق»، وم٘م٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل: شأولم زم٣مظم٠مَمٛمكم

ىم٤مل: زمخ زمخ يمؽ ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م، أصبح٦م َمقٓي وَمقلم ىمؾ َمسٙمؿ، قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

 (1)ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل َوَرِضٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ اإِلؽْماَلَم ِديٛم٣ًم  وم٠مٟمزل ا؟هل قمزوضمؾ: 

ىمت٤م يمف ؽمتكم ؾمٜمرًا هق أول يقم ٞمزل  وَمـ ص٣مم يقم ؽمبع وفممميـ َمـ رصم٤م،»ىم٤مل: 

 اهـ. .(1)ش صمػميؾ فمعم حمٚمد زمرؽم٣ميمتف

 اًمٙمالم ومٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم، ومراضمع .ُم٣م أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، 

 اخلدري فمْمٝم٥م فمـ أيب ؽمٔمٝمد ايمْمريؼ ايمث٣مين: 

صمٜم٤م قمثامن سمـ ظمرزاذ  (أسمق طم٤مشمؿ)اإلُم٤مم اًمث٘م٦م طمدصمٜم٤م أيب : هـ( 317)ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ 

صمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مسمس  )سمـ ُمرة، صم٘م٦م طمًـ احلدي٨م خ م(، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيمري٤م ُم٠مُمقن()طم٤مومظ صم٘م٦م 

 ، قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذمخ م( صم٘م٦م)، قمـ إقمٛمش يٕمتؼم سمف( :، حيتٛمؾ وٕمٗمفيٙمت٥م طمديثفؿمٞمخ إزرق، )

ي٣م أهي٣م ايمرؽمقل زمٙمغ َم٣م أٞمزل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ، ىم٤مل: ٟمزًم٧م هذه أي٦م ، (وشمؼ وضّٔمػ)

 . (3)ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إيمٝمؽ َمـ رزمؽ

                                                 

 . 3ؾمقرة اعم٤مئدة :   (1)

 . دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض، ت : اًمٗمريقائل .514، رىمؿ : 366:  1)اجلقزضم٤مين( إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م. ت : أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م.  1171:  4شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ   (3)
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ـ ، سمؾ ىمد ذم اًمِمقاهدُمتّمؾ ُمرومقع، طمًـ أىمقل: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد  ًّ طم

 .ؽمُمذي ًمٕمٓمّٞم٦م ذم ؾمٜمٜمفًما

ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: ؾم٠مًمٜمل مج٤مقم٦م ُمـ إظمقاين إظمراج شمٗمًػم اًم٘مران خمتٍمًا و

ومتحري٧م إظمراج ذًمؽ سم٠مصح إظم٤ٌمر ...: سم٠مصح إؾم٤مٟمٞمد، وطمذف اًمٓمرق واًمِمقاهد

 .(1)إؾمٜم٤مدا، وأؿمٌٝمٝم٤م ُمتٜم٤مً 

آؾمتِمٝم٤مد، سمٙمّؾ ُم٤م خيرضمف اإلُم٤مم اسمـ ايب طم٤مشمؿ أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل هق صالطمٞم٦م ىمٚم٧م: 

ذم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُم٤م هده ٓ شُمْٗمِرط: إذ ًمٞمس يمّؾ ًمٙمـ  :..ذم شمٗمًػمه ُمتّمالً ُمرومققم٤مً 

 .قمغم ٟمحق آؾمت٘مالل  طمّج٦مشمٗمًػمه 

  ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م : فمـ أيب ؽمٔمٝمد اخلدري 

أٟم٤م أيب أسمق ، أٟم٤ٌمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب اًمٕمالء أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

، ٟم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٜم٦ًٌم اًمٞمِمٙمري ، أٟم٤م ظمٞمثٛم٦م  ، أٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم، اًم٘م٤مؾمؿ 

قمـ أيب ه٤مرون اًمٕمٌدي قمـ أيب ؾمٕمٞمد ، ٟم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع  ،ٟم٤م حيٞمك سمـ قمٌد احلٛمٞمد احلامين

سمٖمدير ظمؿ ومٜم٤مدى ًمف سم٤مًمقٓي٦م  عم٤م ٟمّم٥م رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمٞم٤مً اخلدري ىم٤مل 

ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يَمُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل  :ي٦مضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف هبذه أ هٌط

 .(1) َوَرِضٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ اإِلؽْماَلَم ِديٛم٣مً 

 قمٜمدهؿ.ُمْمّٕمػ أىمقل: أسمق ه٤مرون حمدث ُمِمٝمقر، 

 : ازمـ فمب٣مس رازمع ايمْمريؼ ايم

أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد اًم٘م٤مئٜمل، ٟم٤م أسمق احلًـ حمٛمد  أظمرج اًمثٕمٚمٌل ىم٤مل: روى

سمـ قمثامن اًمٜمّمٞمٌل، ٟم٤م: أسمق سمٙمر حمٛمد اسمـ احلًـ اًمًٌٞمٕمل، ٟم٤م قمكم سمـ حمٛمد اًمده٤من 

ًلم سمـ واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ اجلّم٤مص، ىم٤مٓ: ٟم٤م احلًـ سمـ احلٙمؿ، ٟم٤م احلًـ سمـ احل

                                                 

 ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م. ت : أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م.  ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ. .14: 1شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ   (1)

 . 137: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (1)
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 ي٣م أهي٣م ايمرؽمقل زمٙمغ...طمٞم٤من، قمـ اًمٙمٚمٌل، قمـ أيب ص٤مًمح، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف: 

، ريض ا؟هل قمٜمف أُمر اًمٜمٌل أن يٌٚمغ ومٞمف وم٠مظمذ قمٚمٞمف اًمًالم سمٞمد قمكمّ  ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم قمكمّ 

  .(1)ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»وىم٤مل: 

 : واًمّمحٞمح ....ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمتحريػ مم٤م ىمد ىمٚم٧م: أؾمامء رواة هذا اإلؾمٜم٤مد، 

أظمؼمٟم٤م أسمق ذم إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م ىم٤مل:  هـ(499)جريِماسمـ اًمآُم٤مم ُم٤م أظمرضمف 

، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمر  صم٘م٦م(إُم٤مم ) احلًـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمتٞم٘مل اًمٌزاز

، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ )صم٘م٦م(قمثامن سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعمخزوُمل

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م( ، ىم٤مل: طمدصمٜمل احلًلم سمـ احلٙمؿ اجلؼمي)صم٘م٦م(قمٞمًك سمـ ُم٤ميت اًمٙم٤مشم٥م

، صدوق ص٤مًمح، )طم٤ٌمن سمـ قمكم اًمٕمٜمزي ، قمـ طمٞم٤من)اًمٕمرين ، وٕمٞمػ احلدي٨م( احلًـ سمـ احلًلم

، قمـ ذم اًمتٗمًػم( ٦م ص٤محل٤مدي٨م ًمف أطم)وٕمٞمػ احلدي٨م، ، قمـ اًمٙمٚمٌل((1)يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩م سمف إذا اٟمٗمرد

 .(3)سمف ُمثٚمف )اًمًامن صم٘م٦م خ م( أيب ص٤مًمح

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم اًمِمقاهد .

اًم٤ٌمىمر =) سمـ طمًلم قمكمىم٤مل اًمٕمٞمٜمل واًمثٕمٚمٌل ضم٤مزُملم: وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ 

، ريض ا؟هل قمٜمفسمـ أيب ـم٤مًم٥م  قمكمومْمؾ  ذم: ُمٕمٜم٤مه سمٚمِّغ ُم٤م ُأٟمزل إًمٞمؽ ُمـ رسمؽ صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف(

 (4) .شَمقٓه ٔمقمَمـ ىمٛم٦م َمقٓه هم»وىم٤مل:  قمكمأظمذ سمٞمد  ي٦مومٚمام ٟمزًم٧م هذه أ

 ايمْمريؼ ايمرازمع: ايمػماء 

اًم٘م٤مؾمؿ يٕم٘مقب سمـ أمحد اًمني، أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد  أظمرج اًمثٕمٚمٌل قمـ أيب

ا؟هل سمـ حمٛمد، أسمق ُمًٚمؿ إسمراهٞمؿ اسمـ قمٌد ا؟هل اًمٙمٕمٌل، احلج٤مج سمـ ُمٜمٝم٤مل، مح٤مد قمـ قمكم 

سمـ زيد قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ اًمؼماء ىم٤مل: عم٤م ٟمزًمٜم٤م ُمع رؾمقل ا؟هل ذم طمج٦م اًمقداع يمٜم٤م 

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ًمٌٜم٤من. ت : أسمق حمٛمد قم٤مؿمقر . 91:  4شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل   (1)

 .314، رىمؿ: 173: 1اٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمرمجتف ذم َتذي٥م اًمتٝمذي٥م   (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. . 714، رىمؿ : 191: 1إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م )ت: حمٛمد طمًـ اؾمامقمٞمؾ (   (3)

 ؽماث اًمٕمريب ًمٌٜم٤من. ت : أسمق حمٛمد قم٤مؿمقر .. إطمٞم٤مء اًم 96:  4شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل   (4)
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قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم َت٧م  سمٖمدير ظمؿ ومٜم٤مدى إن اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م ويمًح رؾمقل ا؟هل

؟!. ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م ش أيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم َمـ أٞمٖمسٜمؿ»ؿمجرشملم وأظمذ سمٞمد قمكّم، وم٘م٤مل: 

؟!. ىم٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل: ش أيمس٦م أولم زم٘مؾ َم٠مَمـ َمـ ٞمٖمسف»رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل: 

٘م٤مل: ىم٤مل: ومٚم٘مٞمف قمٛمر ومش. هذا َمقلم َمـ أٞم٣م َمقٓه ايمٙمٜمؿ وال َمـ وآه وفم٣مد َمـ فم٣مداه»

 .(1)هٜمٞمئ٤م ًمؽ ي٤م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م أصٌح٧م وأُمًٞم٧م ُمقمم يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م

 ٥ًٌم اًمٜمزول.ًمأىمقل: إّٟمام هدٟم٤م طمدي٨م اًمؼماء، ّٕن اإلُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ؾم٤مىمف ؿم٤مهدًا 

 ، ومت٠مُّمؾ .... ويم٠مّن اإلُم٤مم اًمثٕمٚمٌل ضم٤مزم سمٜمزول آي٦م اًمتٌٚمٞمغ ذم قمكّم 

 همٗمف آيتل ايمتبٙمٝمغ واإلىمامل

سمٛمٕمقٟم٦م ُم٤م هدٟم٤مه ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، سمؾ اعمتقاشمرة يمحدي٨م اًمٖمدير 

، وهمػمه: وم٢مّن إيمامل اًمديـ وإُت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ذم اإلؾمالم، ٓ يتح٘م٘م٤من إّٓ سمقٓي٦م قمكّم 

، واٟم٘مٞم٤مدًا ُمـ ضمٝم٦م إُّم٦م. ًمٙمـ ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكّم شمٌٚمٞمٖم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م رؾمقل اًمرمح٦م حمٛمد 

 وٓ ٟمٓمٞمؾ . شزمؽ َمـ زمٔمديإَّم٥م ؽمتٕمدر »: قمٚمٞمٝمام اًمًالم 

  

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ًمٌٜم٤من. ت : أسمق حمٛمد قم٤مؿمقر . 96:  4شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣مَمـ 

ـُ ُوّدًا  ٞمزيم٦م  مْحَ ُؿ ايمرَّ  دم فمقم ؽَمَٝمْجَٔمُؾ هَلُ

أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: صمٜم٤م قمقن سمـ ؾمالم 

ىم٤مل: صمٜم٤م سمنم سمـ قمامرة اخلثٕمٛمل، قمـ أيب روق، قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ـُ ُوّداً : قمكمّ ٟمزًم٧م ذم »ىم٤مل:  مْحَ ُؿ ايمرَّ ٣مِت ؽَمَٝمْجَٔمُؾ هَلُ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ  .( 1)  إِنَّ ايمَِّذي

رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف سمنم سمـ قمامرة وىمد وصّمؼ ىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل: 

 .(1)ووّٕمٗمف مج٤مقم٦م، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف وصم٘مقا، وًمٙمـ اًمْمح٤مك ىمٞمؾ: إٟمف مل يًٛمع ُمـ اسمـ قم٤ٌمس

، ضمزم سمف إؾمٜم٤مده طمًـ ، وىمد ُم٣م اًمتح٘مٞمؼ أن اًمْمح٤مك ؾمٛمع احلؼمىمٚم٧م: 

 ُمٖمٚمٓم٤مي .اإلُم٤مم 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ  هـ(483)ويِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم

أّن قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ طمدصمٝمؿ  -إضم٤مزة-ـمٚمح٦م سمـ هم٤ًمن سمـ اًمٜمٕمامن اًمٙم٤مزروين 

أمحد سمـ ُمقؾمك احلراُمل، طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق إؾمح٤مق اعمديٜمل، طمدصمٜم٤م 

صم٤مسم٧م اعمدين ظم٤مدم ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر طمدصمٜمل أيب قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ احلٙمؿ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ 

قم٤ٌمس ىم٤مل: أظمذ رؾمقل ا؟هل سمٞمدي وأظمذ سمٞمد قمكم ومّمغم أرسمع ريمٕم٤مت، صمؿ رومع يده إمم 

، ايمٙمٜمؿ ؽمٟميمؽ َمقؽمك زمـ فمٚمران، وإن حمٚمدًا ؽمٟميمؽ أن سمممح رم صدري»اًمًامء وم٘م٤مل: 

فمٙمٝم٣مً  ،وسمٝمْس رم أَمري، وحتؾ فمٗمدة َمـ يمس٣مين يٖمٗمٜمقا ومقرم، واصمٔمؾ رم وزيرًا َمـ أهقم

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومًٛمٕم٧م ُمٜم٤مدي٤ًم يٜم٤مدي: ي٤م أمحد، ىمد ش. اؾمدد زمف أزري، وأذىمف دم أَمري

ي٣م أزم٣م احلسـ ارهمع يدك إلم ايمسامء، وادع رزمؽ وؽمٙمف »أوشمٞم٧م ُم٤م ؾم٠مًم٧م. وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ايمٙمٜمؿ اصمٔمؾ رم فمٛمدك فمٜمدًا واصمٔمؾ رم » اًمًامء وهق ي٘مقل: ، ومرومع قمكم يده إممشئمْمؽ

 ش. فمٛمدك وداً 

                                                 

 .5516، رىمؿ:  348: 5. ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط 96ُمريؿ:   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14711، رىمؿ: 115: 9جمٛمع اًمزوائد   (1)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقمّ  .............................................................................   368

ـُ ُوّداً  :وم٠مٟمزل ا؟هل قمغم ٟمٌٞمف مْحَ ُؿ ايمرَّ ٣مِت ؽَمَٝمْجَٔمُؾ هَلُ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ   إِنَّ ايمَِّذي

َمؿ سمٔمجبقن، إن »ومتاله٤م اًمٜمٌل قمغم أصح٤مسمف ومٕمجٌقا ُمـ ذًمؽ قمج٤ًٌم ؿمديدًا، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ايمٗمرآن أرزمٔم٥م أرزم٣مع: همرزمع همٝمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م طم٣مص٥م، ورزمع دم أفمدائٛم٣م، ورزمع ضمالل وضمرام، 

 .(1)شدم فمقم ىمرائؿ ايمٗمرآن ورزمع همرائض وأضم٘م٣مم، واهلل أٞمزل

سمـ قمٌد اخل٤مًمؼ  ل ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ قمكميمام يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمثٕمٚمٌ

قمـ احلًـ اًمّمقاف سمٌٖمداد، ىم٤مل  ةأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕم٤ميص أٟم٠ٌم أسمق قمكم حمٛمد سمـ أمحد سمـ محز

أسمق ضمٕمٗمر احلًـ سمـ قمكم اًمٗم٤مرد، قمـ إؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙمقذم، قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد قمـ 

ـ قم٤مزب ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل صغم سميزيد اًمزي٤مت، قمـ أيب إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل، قمـ اًمؼماء 

اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ زم قمٜمدك قمٝمدا واضمٕمؾ زم »ؾمٚمؿ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: ي٤م قمكم ىمؾ: ا؟هل قمٚمٞمف و

ُؿ ذم صدور اعم١مُمٜملم ُمقدة، وم٠مٟمزل ا؟هل شمٕم٤ممم  ٣مِت ؽَمَٝمْجَٔمُؾ هَلُ ٣محِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ إِنَّ ايمَِّذي

ـُ ُوّداً  مْحَ  .(1) ايمرَّ

  

                                                 

 . دار أصم٤مر صٜمٕم٤مء . 394)شمريمل اًمقادقمل( :  ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم  (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت . 133: 6شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل   (1)
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 همٗمف احلدي٧م

 ؿمٖم٥م اًمٌٕمض أّن أؾم٤مٟمٞمد هذه إظم٤ٌمر ٓ شم٘مقم هب٤م طمّج٦م . 

ىمٚمٜم٤م: هذا هم٤مي٦م اجلٝمؾ، ون٤مي٦م اًم٘مقل اًمٗمًؾ، ُمروق قمـ ديـ ا؟هل وُمٞمؾ: ومام 

، سم٘مقل قمغم اعمقمم قمكمّ إيمٛمؾ سم٢مٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م ، ُمع اجلزم هٞمٝمٜم٤م إلؾمٜم٤مدًمطم٤مضمتٜم٤م 

وطمديثل اًمٖمدير  شفورؽمقيمَ  اهللَ ف، وَي٤ُم سمٔم٣ملم ورؽمقيمُ  اهللُ  َيّبفُ : »اعمتقاشمر اًمٜمٌل

 ؟!.شأضم٤م طمٙمٗمؽ»واعمٜمزًم٦م ، ؾمٞمام طمدي٨م اًمٓمػم اًمّمحٞمح: 

ذم ىمٚمقب  اًمقدُّ وُمٕمٞم٤مرًا ذم اًمٓمري٘م٦م،  ،ذم اًمٕم٘مٞمدة أقمٔمؿشمٙمقن اعمرشمٌتلم  ٠مّي وم

 ،فورؽمقيمُ  ف اهللُ َيبُ » :أمواًم٘م٤مؾمٓمقن واًمٗم٤مؾم٘مقن ن قن واعم٤مرىمقُمع أّن ومٞمٝمؿ اعمٜم٤موم٘ماعم١مُمٜملم 

 ؟!.و... شفورؽمقيمَ  اهللَ وَي٤ُم 

اًمٜمٌل:  ، هق ُم٤م ىم٣م سمف ا؟هل شمٕم٤ممم يمام ىم٤ملأّن اًمقّد ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم سمؾ ىمد ُم٣م 

يمام ىمد ُم٣م صحٞمح٤ًم أّن إٟمّم٤مريم٤مٟمقا ش ٓ َيبّؽ إّٓ َم٠مَمـ وٓ يبٕمّمؽ إّٓ َمٛم٣مهمؼ»

  قمكّم روطمل ومداه.اعمقمم سمح٥م وٟم٤ًمئٝمؿ خيتؼمون ـمٝم٤مرة أوٓدهؿ 

، أي٤مت اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم قمكم وذم اجلٛمٚم٦م: أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم ُمثؾ هذه

: ..شم٤مُّم٦م أؾمٜمدت أظم٤ٌمره٤م أم مل شمًٜمد، صح٧م أم وٕمٗم٧م...، أّن٤م طمّج٦م ذقمّٞم٦م ُمٚمزُم٦م

اًمقضمف ذم ذًمؽ قمدم اًمري٥م ذم يمقن اعمقمم أشمؿ ُمّم٤مديؼ هذا اًميب ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب: 

طمٜم٤م ًمف اًمٗمداء: اوًم٘مد سمّح اًمّمقت أّٟمف حيرم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمرأي دون سمٞم٤من اًمٜمٌّل أرو

 هذا؟!!.ن٩م احلِمقيلم اًمتٞمٛمٞملم ومقا؟هل ُم٤م أومًد اًمّديـ إّٓ 

ٚمٛمتقاشمر أدٟمك اًمتٗم٤مت ًمُمـ دون أقماله ُمـ ىمقم، يٗمنون آي٦م اًمقّد  قمج٥ٌم 

» و: ش َمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»و: ش َيبّف اهلل ورؽمقيمف: » )=اعم٘مٓمقع( قمـ اًمٜمٌل 

 ..وهمػم ذًمؽ  شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك

جي٤م َت٧م ؿمٕم٤مر:  اوٓ ٟمرشم٤مب أّن سمٕمْم٤ًم ُمـ يمؼماء ؾمٚمػ أهؾ اًمًٜم٦ّم يتٕمٛمدون هذ

 . ُم٤ًمًمٙمٝمؿ اخلٌٞمث٦م ذم هذاسمٕمض  ًم٨مذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م ...، وىمد ُمْم٧م ؿمٝمف وىمتامٞمف
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 ايمديمٝمؾ ايمت٣مؽمع 

ِْؿ  :ٞمزول   دم فمقمّ  (1)َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا دِم َرهبِّ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمّمقاف، طمدصمٜم٤م يقؾمػ  هـ(156)أظمرج اًمٌخ٤مري

سمـ يٕم٘مقب، يم٤من يٜمزل ذم سمٜمل وٌٞمٕم٦م، وهق ُمقمم ًمٌٜمل ؾمدوس، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل، 

همٝمٛم٣م ٞمزيم٦م هذه أي٥م: قمـ أيب جمٚمز، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، ىم٤مل: ىم٤مل قمكّم ريض ا؟هل قمٜمف: 

ِْؿ   .(1)َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا دِم َرهبِّ

ىم٤مل : )= سمـ حمٌقب اعمزين، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع( وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: أظمؼمين هالل سمـ سمنم

 . (3)همٝمٛم٣م ٞمزيم٦م ودم َمب٣مرزسمٛم٣م يقم زمدرطمدصمٜمل يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب سمف ُمثٚمف، وزاد : 

طمدصمٜم٤م ىمٌٞمّم٦م، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ أيب ه٤مؿمؿ، قمـ أيب وأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل:

َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا  ، ىم٤مل: ٟمزًم٧م جمٚمز، قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، قمـ أيب ذر ريض ا؟هل قمٜمف

ِْؿ  ذم ؾمت٦م ُمـ ىمريش: قمكّم، ومحزة، وقمٌٞمدة سمـ احل٤مرث، وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وقمت٦ٌم  دِم َرهبِّ

 .(4)سمـ رسمٞمٕم٦م، واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم 

، : أي ؾم٤مدة اخلٚمؼ ُمـ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥مشزيم٦مٞمهمٝمٛم٣م : »ىمٚم٧م: ىمقًمف 

ومٕمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م روقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ، أّول ؿمٝمٞمد ذم اإلؾمالم ذم ؾمقح 

 .، ُم٤مت هيٕم٤ًم، سمٕمٞمد اعم٤ٌمرزة سم٘مٚمٞمؾاجلٝم٤مد ُمع اًمٜمٌل 

واًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر ُم٤م ُم٣م مم٤ّم أظمرضمف اًمٌخ٤مري ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٜمزول قمدا ذًمؽ سم٢مؾمٜم٤مد آظمر 

أٞم٣م أول َمـ جيثق زمكم يدي » ، ىم٤مل:ريض ا؟هل قمٜمفقمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ش. ايمرمحـ يمٙمخِمقَم٥م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

                                                 

 . 19احل٩م:   (1)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .3967، رىمؿ : 75:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م. . 8596، رىمؿ: 39: 8)ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط (ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل   (3)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .3965، رىمؿ : 75:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (4)
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َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا : وىم٤مل ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد: أٟمزًم٧م: -قم٘مٞمٌف ُم٤ٌمذة-ىم٤مل اًمٌخ٤مري

٣مٍر ُيَِم٤ُم َِمـ  ـ ٞمَّ ْؿ شمَِٝم٣مٌب َمِّ ـَ ىَمَٖمُروا وُمْمَِّٔم٦ْم هَلُ ِْؿ هَم٣ميمَِّذي ِٚمٝمؿُ دِم َرهبِّ ذم اًمذيـ   هَمْقِق ُرُؤوؽِمِٜمُؿ احْلَ

، وؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م شم٤ٌمرزوا يقم سمدر: محزة وقمكم وقمٌٞمدة سمـ احل٤مرث

 .(1)واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم 

 ىمٚم٧م: وم٤ممجع واطمٗمظ.

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .3965، رىمؿ : 75:  5صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمٔم٣مذ

 دم فمقم َوسَمِٔمٝمََٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥مٌ ٞمزول:

)اإلُم٤مم اعمًٜمد قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًم٘مِمػميأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٔمٗمر سمـ 

ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق  )اإلُم٤مم زاهر سمـ ـم٤مهر، ُمًٜمد ٟمٞمِم٤مسمقر، صحٞمح اًمًامع(وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمح٤مُمل اًمٙمريؿ(

)اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، أٟم٤م حمٛمد سمـ سمنم سمـ اًمٕم٤ٌمس )حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمٜمجرودي، صم٘م٦م(ؾمٕمد إدي٥م

)اَلروي، صم٘م٦م، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض ، ٟم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمدصم٘م٦م()اًم٤ًمُمل ٟم٤م أسمق ًمٌٞمد حمٛمد سمـ إدريس صم٘م٦م(، 

)صم٘م٦م دون يمالم( ، قمـ قمكّم سمـ طمقؿم٥م اًمٗمزاري)اًم٘مرر، صم٘م٦م خ م(، ٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿسم٤محلٗمظ، م(

: ُمـ ؾمقرة احل٤مىم٦م( 11)أي٦م  أّٟمف ؾمٛمع ُمٙمحقًٓ حيدث قمـ سمريدة ىم٤مل شمال رؾمقل ا؟هل هذه أي٦م

 !!.  ِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥مٌ يمِٛمَْجَٔمَٙمَٜم٣م يَمُ٘مْؿ سَمْذىمَِرًة َوسمَ  

 ش. ؽمٟميم٦م اهلل أن جئمٙمٜم٣م أذٞمؽ»وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

 .(1)شهمام ٞمسٝم٦م ؾمٝمئ٣ًم زمٔمد ذيمؽ»ىم٤مل قمكّم: 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ  -ُمرؾماًل قمـ اًمٜمٌل-وأظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه قمـ ُمٙمحقل 

رؽمقل همام ؽمٚمٔم٦م ؾمٝمئ٣ًم َمـ »، ىم٤مل: صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ سمف سمٚمٗمظ قمكّم : )احلرر صم٘م٦م(ؾمٝمؾ 

 .(1)شاهلل همٛمسٝمتف

 ُمٜمٝم٤م..ُم٣م سمٕمْمٝم٤م ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ، ىمٚم٧م : رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وًمف ؿمقاهد 

)اسمـ اجلٕم٤ميب إُم٤مم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؾمٚمؿأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل:  فأظمرضمُم٤م 

، طمدصمٜمل أسمق حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ طم٤مومظ صم٘م٦م(

قمٛمر سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، طمدصمٜمل أيب، قمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ 

 أسمٞمف، حمٛمد، قمـ أسمٞمف قمٛمر، قمـ أسمٞمف قمكم ىم٤مل: 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت. 455: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(   (1)

  . اًمرؾم٤مًم٦م.579: 13شمٗمًػم اًمٓمؼمي)أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(   (1)
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٧م هذه وأٟمزًمش ي٣م فمقم إن اهلل أَمرين أن أدٞمٝمؽ وأفمٙمٚمؽ يمتٔمل»ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .شهمٟمٞم٦م أذن وافمٝم٥م يمٔمٙمٚمل» وسمٔمٝمٜم٣م أذن وافمٝم٥مأي٦م: 

أىمقل: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وم٤مًم٘م٤مؾمؿ ىمٞمؾ ومٞمف: روى ٟمًخ٦م قمـ آسم٤مئف 

 .  (1)أيمثره٤م ُمٜم٤ميمػم. أي اٟمٗمرد هب٤م ، وىمد سم٤من هٞمٝمٜم٤م أّٟمف مل يٜمٗمرد 

ؽمٙمقين9 همقاهلل »: اًمّمحٞمح  اعمقمميم٘مقل ، ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿوىمد ُمْم٧م ـمرق أظمرى 

: وم٢مّن ذم اطمٗمظ٤ممجع وومش ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ ضمّدشمت٘مؿ...

 .جمٛمقع هذا دًمٞمؾ قمغم اًمٕمّمٛم٦م وآضمت٤ٌمء واًمًٞم٤مدة

                                                 

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت.6: 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء   (1)
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 ايمديمٝمؾ احل٣مدي فممم

اَم َأٞم٦َم َُمٛمِذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم َه٣مدٍ ٞمزول   دم فمقم   (1)إِٞمَّ

ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم قمٌد ا؟هل سمـ أمحد ذم زوائد اعمًٜمد ىم٤مل: طمدصمٜمل قمثامن سمـ 

اَم أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م ُمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد، قمـ اًمًدي، قمـ قمٌد ظمػم، قمـ قمكّم، ذم ىمقًمف:  إِٞمَّ

 ؟!.َأٞم٦َم َُمٛمِذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم َه٣مدٍ 

 ش. رؽمقل اهلل اظمٛمذر، واهل٣مد رصمؾ َمـ زمٛمل ه٣مؾمؿ»ىم٤مل: 

 .(1)أمحد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح ىم٤مل اإلُم٤مم 

إوؾمط ُمثٚمف. ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه ووهق ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمٞمف اًمّمٖمػم 

 . (3)قمٌد ا؟هل ذم اعمًٜمد واًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وإوؾمط ورضم٤مل اعمًٜمد صم٘م٤مت 

  .(4)وىم٤مل اًمدهٞمش ذم ه٤مُمش اعمخت٤مرة: إؾمٜم٤مده طمًـ

 وذم سمٕمض اًمٓمرق: زي٤مدة يٕمٜمل ٟمٗمًف: أي قمكّم.  

َتْٖمَربوىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح:  ًْ ُمـ  -زم١مؽمٛم٣مد ضمسـ–ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼمي  واعم

ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ووع رؾمقل ا؟هل يده قمغم 

                                                 

 183. اًمٌ٘مرة : 7اًمرقمد :  (1)

َٝم٣مُم  َي٣مىمٚمٜم٤م: ٟمٔم٤مئر ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ آََمٛمُقْا ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مُؿ ايمِمِّ ٣م ايمَِّذي ويمذا سم٘مّٞم٦م اخلٓم٤مسم٤مت اًمنمقمّٞم٦م، أو يمثرَت٤م  َأهُيَ

اًمٖم٤مًم٦ٌم، ىمْم٤مي٤م طم٘مٞم٘مّٞم٦م ًمٞم٧ًم ظم٤مرضمّٞم٦م، أي شمتٜم٤مول اعمقضمقد قمٝمد اخلٓم٤مب، وُمـ ؾمٞمقضمد سمٕمد قمٝمد اخلٓم٤مب إمم 

اَم َأٞم٦َم َُمٛمِذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم َه٣مدٍ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :  اَم ُيِريُد اهللَُّ يمُِٝمْذِه٤َم فمَ ويمذا:  إِٞمَّ صْمَس َأْهَؾ إٞمَّ ٛمُ٘مُؿ ايمرِّ

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغماً  قمٝمد اخلٓم٤مب،  أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ اخلٛم٦ًم ومٙمقن ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ومال شمًٝمق قمٜمف ..:   ايْمَبْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ

صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد قمٝمد اخلٓم٤مب ، وىمد وضمدوا يمّٚمٝمؿ اًمٞمقم، آظمرهؿ إُم٤مُمٜم٤م اعمٝمدي اًمٌ٘مّٞم٦م اًمتًٕم٦م ٓ يٜم٤مذم 

 شمٕم٤ممم ومرضمف وخمرضمف إّٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م .روطمل ومداه وقمجؾ ا؟هل 

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة. 1641. رىمؿ: 49-48:  1ُمًٜمد أمحد )ت: اإلُم٤مم أمحد ؿم٤ميمر(   (1)

 . 41:  7، جمٛمع اًمزوائد 94:  1اعمٕمجؿ آوؾمط ًمٚمٓمؼماين   (3)

 . . دار ظمي، سمػموت. ت : د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ دهٞمش186:  1إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة )اعم٘مدد(   (4)
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اظمٜمتدون  أٞم٦م اهل٣مدي زمؽ هيتدي: »وأوُم٠م إمم قمكّم، وىم٤ملأٞم٣م اظمٛمذر، » صدره وىم٤مل: 

 .(1)وم٢مْن صم٧ٌم هذا، وم٤معمراد سم٤مًم٘مقم، أظمص ُمـ اًمذي ىمٌٚمف: أي سمٜمل ه٤مؿمؿ ُمثالً ش زمٔمدي

ىمٚم٧م: ومراضمع ُم٤م هدٟم٤مه ُمـ اًمٓمرق ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ، ؾمٞمام ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ 

فمّٙم٥م وسم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أّن اَل٤مد هق قمكّم ، ويمذا اسمـ قم٤ًميمر وهمػمه سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمٕمتؼمة. 

  اًمٕمّمٛم٦م. اًمٔم٤مهرة ضمّدًا ذم  حلدي٨م دًٓم٦م ااسمـ طمجر:  اؽمتٕمراب

قمغم أّن ـمريؼ اَلداي٦م ُمٜمحٍم سمرضمؾ ُمٕمّمقم ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ ، وهق حلٔم٦م 

 وم٘مط. اخلٓم٤مب قمكّم 

                                                 

 . 375:  8ومتح اًم٤ٌمري   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣مين فممم

ًا َوفَماَلٞمَِٝم٥مً ٞمزول:  ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر رِسّ ؿ زم٣ِميمٙمَّ  دم فمقم ُيٛمِٖمُٗمقَن َأَْمَقاهَلُ

أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد، قمـ أسمٞمف ، قمـ اسمـ 

ِْؿ قم٤ٌمس، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًا َوفَماَلٞمَِٝم٥ًم هَمَٙمُٜمْؿ َأصْمُرُهْؿ فِمٛمَد َرهبِّ ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر رِسّ ؿ زم٣ِميمٙمَّ ـَ ُيٛمِٖمُٗمقَن َأَْمَقاهَلُ ايمَِّذي

ٟمزًم٧م ذم قمكّم ، يم٤مٟم٧م ُمٕمف أرسمٕم٦م دراهؿ ، وم٠مٟمٗمؼ »ىم٤مل:  (1)َوَٓ طَمْقٌف فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَٓ ُهْؿ ََيَْزُٞمقنَ 

 .(1)ش، وقمالٟمٞم٦م درمه٤مً  درمه٤مً  سم٤مًمٚمٞمؾ درمه٤م ، وسم٤مًمٜمٝم٤مر درمه٤م ، وهاً 

ف ًمٞمس ىمٚم٧م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٌد اًمقه٤مب، مجٝمقرهؿ قمغم وٕمػ طمديثف وأٟمّ 

ظمٚمؼ ُمـ أئٛم٦م اًمث٘م٤مت، ومل ٘مد روى هذا احلدي٨م قمـ قمٌد اًمقه٤مب ٟمٔمر، وموومٞمف سم٤مًم٘مقي. 

 يٓمٕمٜمقا ومٞمف. 

يمذا رواه اسمـ ضمرير ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمقه٤مب سمـ جم٤مهد، وهق ىم٤مل اسمـ يمثػم: 

وٕمٞمػ. وًمٙمـ رواه اسمـ ُمردويف ُمـ وضمف آظمر، قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّن٤م ٟمزًم٧م ذم قمكّم سمـ أيب 

 .(3)ـم٤مًم٥م

 وأ، يِمٕمر سمثٌقشمف دون ـمٕمـاعمْمّٞمع،  ٤مًمقضمف أظمرسمىمٚم٧م: اؾمتدراك اسمـ يمثػم 

 .ٓ أىمّؾ  صالطمٞمتف ذم اًمِمقاهد

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك  هـ(317)ُم٤م أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ -قمدا هذا–يِمٝمد ًمف 

)صم٘م٦م ، صمٜم٤م قمٛمر سمـ ه٤مرون يٕمٜمل:ص٤مطم٥م اًمٙمري )إُم٤مم صم٘م٦م ومقق اًمقصػ خ م(سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من 

قمقن ، قمـ م()سمـ يمدام اًمٕم٤مُمري صم٘م٦م خ ، قمـ ُمًٕمر )سمـ قمٞمٞمٜم٦م صم٘م٦م ُمٕمروف خ م(، صمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من صدوق(

ْٝمِؾ َوايمٛمََّٜم٣مِر  ىم٤مل: ىمرأ رضمؾ: ، هـ، صم٘م٦م خ م(116)سمـ أيب ضمحٞمٗم٦م اًمًقائل  ؿ زم٣ِميمٙمَّ ـَ ُيٛمِٖمُٗمقَن َأَْمَقاهَلُ ايمَِّذي

                                                 

 .174اًمٌ٘مرة :   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .344، رىمؿ: 371: 1شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق )ت: حمٛمقد حمٛمد قمٌدة(   (1)

 . دار ـمٞم٦ٌم . 767: 1شمٗمًػم اسمـ يمثػم)ت: ؾم٤مُمل ؾمالُم٦م(   (3)
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ًا َوفَماَلٞمَِٝم٥مً  وم٠مٟمٗمؼ درمه٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ودرمه٤ًم سم٤مًمٜمٝم٤مر ودرمه٤ًم  وم٘م٤مل: إّٟمام يم٤مٟم٧م أرسمٕم٦م دراهؿ،  رِسّ

 .(1)ذم اًمن ودرمه٤ًم ذم اًمٕمالٟمٞم٦م

سمِمٝم٤مدة ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم، ويتٕملم أن يٙمقن هق اعمقمم قمكّم 

 . وهمػمه٤مآي٦م اًمٜمجقى 

ٟمزًم٧م ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، مل يٛمٚمؽ همػم هـ(: 156ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ)

 .(1)أرسمٕم٦م دراهؿ 

قمكّم سمـ ؿم٠من : ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم َمٗم٣مسمؾ وايم٘مٙمبلىم٤مل هـ( : 373ىم٤مل اًمًٛمرىمٜمدي)

 .(3) أيب ـم٤مًم٥م

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزال اًمًٕمقدي٦م.  543: 1شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ)أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م(   (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 115: 1شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ)ت: قمٌد ا؟هل ؿمح٤مشم٦م(   (1)

 . 181: 1شمٗمًػم اإلُم٤مم ٟمٍم سمـ حمٛمد اًمًٛمرىمٜمدي   (3)
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣ميم٧م فممم

 ٞمزول ؽمقرة اإلٞمس٣من دم فمقّم وأهؾ ايم٘مس٣مء

ذم أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  هـ(636)أظمرج اإلُم٤مم قمكم سمـ حمٛمد اسمـ إصمػم اجلزري

يمت٤مسم٦م، أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد  )حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ أمحد اعمديٜمل، صم٘م٦م طم٤مومظ(أسمق ُمقؾمك

، أظمؼمٟم٤م أسمق قمثامن إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد ىم٤مًمف اًمًٛمٕم٤مين()ؿمٞمخ، ص٤مًمح، ؾمديد، ُمٕمروف، اًمقاطمد اًمث٘مٗمل

إضم٤مزة، أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ قمٌد  )اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم ، صم٘م٦م إٟم٤مم(اًمرمحـ اًمٕمّم٤مئدي 

)=ُمت٤مسمٕم٦م، ؿمٞمخ صدوق وأسمق ـم٤مهر سمـ ظمزيٛم٦م )ؿمٞمخ ُمِمٝمقر ُمـ أقمٞم٤من اًمّم٤محللم(ا؟هل سمـ محدون

 )أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري صم٘م٦م(اًمنمىمل ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م أسمق طم٤مُمد سمـ ُمٕمروف اظمتٚمط سم٠مظمرة(

، أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد اًمقه٤مب اخلقارزُمل، اسمـ قمؿ إطمٜمػ سمـ ىمٞمس ذم 

 )ح( .. )=وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، روى قمٜمف ظمٚمؼ ُمـ اًمث٘م٤مت(ؿمقال ؾمٜم٦م صمامن ومخًلم وُم٤مئتلم

حلًـ سمـ حمٛمد : أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ا)=اًمٕمّم٤مئدي يمام هق أقماله(ىم٤مل أسمق قمثامن

، )=ُمت٤مسمٕم٦م(سمٜم٤ًم  طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ قمكم ،)=ُمت٤مسمٕم٦م، إُم٤مم قمٍمه ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(احل٤مومظ

، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد اًمقه٤مب اخلقارزُمل: )=ُمت٤مسمٕم٦م، قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜم٤ًمئل صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م أيب

دصمٜم٤م حمٌقب سمـ محٞمد ، طم )وصم٘مف اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمّمٕم٥م، يمام ذم اعمٞمزان(طمدصمٜم٤م أمحد سمـ مح٤مد اعمروزي 

وؾم٠مًمف قمـ هذا احلدي٨م روح  )حمٌقب سمـ حمٛمد اًمٌٍمي ، أسمق سمنم اًمٕمٌدي وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن(اًمٌٍمي 

، )صم٘م٦م خ م(، قمـ جم٤مهد )صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، خ م(، قمـ ًمٞم٨م )صم٘م٦م( سمـ قم٤ٌمدة طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ هبرام

ُه َُمْسَتْمغِمًا قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   {6}ُيقهُمقَن زم٣ِميمٛمَّْذِر َوخَي٣َمهُمقَن َيْقَم٣ًم ىَم٣مَن َذُ

 . (1)  َوُيْْمِٔمُٚمقَن ايمْمََّٔم٣مَم فَمعَم ضُمبِِّف َِمْس٘مِٝمٛم٣ًم َوَيتِٝماًم َوَأؽِمغما

احلًـ واحلًلم، ومٕم٤مدمه٤م ضمدمه٤م رؾمقل ا؟هل وقم٤مدمه٤م قم٤مُم٦م اًمٕمرب، ىم٤مل: ُمرض 

: إن سمرأ مم٤ّم هبام صٛم٧م ا؟هل قمز ، وم٘م٤مل قمكمّ وًمدك ٟمذراً وم٘م٤مًمقا: ي٤م أسم٤م احلًـ، ًمق ٟمذرت قمغم 

وضمؾ صمالصم٦م أي٤مم ؿمٙمرًا. وىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م يمذًمؽ، وىم٤مًم٧م ضم٤مري٦م ي٘م٤مل َل٤م ومْم٦م ٟمقسمٞم٦م: إْن سمرأ 

                                                 

 .  7-6ؾمقرة اإلٟم٤ًمن :   (1)
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ًمٌس اًمٖمالُم٤من اًمٕم٤مومٞم٦م، وًمٞمس قمٜمد آل حمٛمد ىمٚمٞمؾ ؾمٞمداي صٛم٧م ؟هل قمز وضمؾ ؿمٙمرًا. وم٠مُ 

 وٓ يمثػم.

ف صمالصم٦م أصقع ُمـ ؿمٕمػم، ومج٤مء هب٤م وم٤مٟمٓمؼ قمكّم إمم ؿمٛمٕمقن اخلٞمؼمي وم٤مؾمت٘مرض ُمٜم

وصغم قمكم ُمع رؾمقل ا؟هل صمؿ أشمك ، ومقوٕمٝم٤م، وم٘م٤مُم٧م وم٤مـمٛم٦م إمم ص٤مع ومٓمحٜمتف واظمتٌزشمف

 .(1) احلدي٨مإمم آظمر ... اعمٜمزل ومقوع اًمٓمٕم٤مم سملم يديف، إذ أشم٤مهؿ ُمًٙملم ومقىمػ سم٤مًم٤ٌمب

وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد احلًـ سمـ أمحد سمـ حمٛمد ىم٤مل:  هـ(417)أظمرضمف اًمثٕمٚمٌل

)إُم٤مم صدوق ُمًٜمد( سمـ قمكم اًمِمٞم٤ٌمين اًمٕمدل ىمراءة قمٚمٞمف ذم صٗمر ؾمٜم٦م ؾمٌع وصمامٟملم وصمالصمامئ٦م 

 سمف ُمثٚمف .. )أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري صم٘م٦م(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ اًمنمىمل 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق  ؿم٤مومٕمل صدوق()وم٘مٞمف ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل ُمت٤مسمٕم٦م: وأظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ طم٤مُمد 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمكم )صم٘م٦م(حمٛمد أمحد سمـ قمٌد ا؟هل اعمزين 

ذم اعمٕمجؿ: ًمٞمس سمذاك، وأومرط اسمـ اجلقزي يمٕم٤مدشمف  هـ371)ىم٤مل اإلؾمامقمٞمكم سمـ ُمٝمران اًم٤ٌمهكم سم٤مًمٌٍمة 

)شمرضمؿ ًمف سمحِمؾ ذم ومٝمد سمـ هالل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٕمقد قمٌد اًمرمحـ سمـ  وم٘م٤مل: يْمع احلدي٨م(

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٖمٜمٞمؿ سمـ حيٞمك، قمـ أيب قمكم اًم٘مػمي، قمـ حمٛمد سمـ  شم٤مريخ واؾمط دون ـمٕمـ(

 اًم٤ًمئر، قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس..

)اًمٖماليب ، وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ زيمري٤م اًمٌٍمي )=اًم٤ٌمهكم(: ىم٤مل: أسمق احلًـ سمـ ُمٝمران 

)ُمًتٛمكم ىم٤مل: طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ واىمد اعمزين اسمـ طم٤ٌمن( وٕمٞمػ، يٕمتؼم طمديثف إذا روى قمـ اًمث٘م٤مت، ىم٤مًمف

 .(1) ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ هبرام سمف ُمثٚمف  اإلُم٤مم اًمٙمٌػم يزيد سمـ زريع(

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده سمٛمت٤مسمٕم٤مشمف طمًـ طمّج٦م، ًمٙمـ ضمزم اًمذهٌل ذم اعمٞمزان أّن احلدي٨م 

اًمذهٌل همػم ُمٜمٙمر: ًمريم٤ميم٦م أًمٗم٤مفمف ومٞمام زقمؿ. ىمٚمٜم٤م: ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن اًمًٌٙمل ىم٤مل: 

 ظمٌػم سمٛمداًمٞمؾ إًمٗم٤مظ .

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 136: 7أؾمد اًمٖم٤مسم٦م )ت: قمكم ُمٕمقض ، وقم٤مدل اعمقضمقد(  (1)

 ار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.. د 98: 16شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)اسمـ قم٤مؿمقر(   (1)
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 !! يم٦م ومبؾ َمقيمد احلسٛمكم، ٞمزؽمقرة اإلٞمس٣منَم٘مّٝم٥م دفمقى 

رؾمقل ا؟هل: إذ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ؾمٜم٦ّم ُم٤م أوه٤مه، ٓ يّمدر قمـ قم٤ممل سمٙمت٤مب ا؟هل ويمالٌم ىمٚمٜم٤م: 

 = ُمٙمّٞم٦م سمٕمض آي٤مَت٤م، ومٞمٛمتٜمع أن ٟمًّٚمؿ سمٛمٙمٞم٦ّم اًمٜم٤مزل ُمٜمٝم٤م ذم ؿم٠من أهؾ اًمٙم٤ًمء

 !!. ايمْمََّٔم٣مَم فَمعَم ضُمبِِّف َِمْس٘مِٝمٛم٣ًم َوَيتِٝماًم َوَأؽِمغماَوُيْْمِٔمُٚمقَن 

ٜم٤م : ضورة أّن ٟمٌٞمُمدٟمّٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٙمٞم٦ّم، وسمٕمض أي٤مت اًمتل شمتٚمقه٤م ، ومٝمذه أي٦م 

 !!سمدرىمٌؾ مل يٙمـ ًمف أؾمػم ذم ُمٙم٦م، سمؾ طمتك ذم اعمديٜم٦م  ًا حمٛمد

ـَ دِم إَْرضِ ََم٣م ىَم٣مَن يمِٛمَبِلٍّ َأن َيُ٘مقَن يَمُف : ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم ى ضَمتَّك ُيْثِخ  .( 1) َأرْسَ

ُه  ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اإلٟم٤ًمن :  ُيقوُمقَن سم٤ِمًمٜمَّْذِر َوخَي٤َموُمقَن َيْقًُم٤م يَم٤مَن َذُّ

تَٓمػًِما ًْ  . اًمٜمّذر شمنميع، وإصؾ ومٞمف اعمديٜم٦موٓ خيٗمك أّن   ُُم

آي٤مَت٤م، واطمدة يمّؾ ىمٚم٧م: ومٝمذا أصؾ وم٤مطمٗمٔمف: ومٙمقن اًمًقرة ُمٙمّٞم٦م ٓ يٕمٜمل أّن 

 .ٓ َتَم سمٞمنقمغم هذا ، وإُمثٚم٦م ذم اعمديٜم٦ممم٤ّم ٟمزل ، ومٚمٕمّؾ سمٕمْمٝم٤م  ُمٙمّٞم٦م واطمدة

إـمٕم٤مم ٤مًمٜمذر و: يموإّٟمام حيّمؾ اًمتٛمٞمٞمز قمٜمد اًمِمؽ ذم ُمدٟمّٞم٦م أي٦م وُمٙمّٞمٝم٤م ، سم٤مًم٘مريٜم٦م

  .ٓ يتّمّقر ذم همػم اعمديٜم٦م هق إؾمػم ، و

                                                 

 . واًمًقرة ُمدٟمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًميوري .67آٟمٗم٤مل:   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمرازمع فممم

٣مجِّ  ل:وٞمز ... َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ
 دم فمقمّ  (1)

 ايمْمريؼ إول: َمرؽمؾ احلسـ ايمبٌمي

 أظمرج قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: قمـ ُمٕمٛمر ، قمـ قمٛمرو ، قمـ احلًـ، ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م 

ـَ زم٣ِمهللِّ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر َوصَم٣مَهَد دِم ؽَم  ـْ آََم َراِم ىَمَٚم ٣مجِّ َوفِماَمَرَة اظمَْْسِجِد احْلَ بِٝمِؾ اهللِّ َٓ َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

 ،)ًمٕمّٚمف اسمـ قمٗم٤من( ذم قمكم، وقم٤ٌمس، وقمثامن ايْمَٗمْقَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ َيْسَتُقوَن فِمٛمَد اهللِّ َواهللُّ َٓ هَيِْدي 

 ٛمقا ذم ذًمؽ.وؿمٞم٦ٌم شمٙمٚمّ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم.

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: َمرؽمؾ ايمُمٔمبل

قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ، قمـ إؾمامقمٞمؾ ، قمـ اًمِمٕمٌل، ىم٤مل: قم٘م٥م ذًمؽ  وأظمرج قمٌد اًمرزاق

٣مجِّ  :ٟمزًم٧م  .(1)ذم قمكّم وقم٤ٌمس، شمٙمّٚمام ذم ذًمؽ َأصَمَٔمْٙمتُْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح٤من قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: َمرؽمؾ ايمسدي.

سمٛمالطمٔم٦م اًمٓمٌ٘م٦م ، واًمراوي واعمروي قمٜمف، وُمِم٤ميخ ىم٤مل اًمٓمؼمي: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ احلًـ )

)اًم٘مرر، صم٘م٦م (ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اعمٗمْمؾ اًمٓمؼمي، ُمّمحػ حمٛمد سمـ احلًلم، ، احلٜمٞمٜمل، صم٘م٦م طم٤مومظ

، قمـ اًمًدي )=سمـ ٟمٍم اَلٛمداين ، صم٘م٦م ىمد يٖمرب، خ م(ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط صدوق، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(

٣مجِّ ىم٤مل:)اًمٙمٌػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ، صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمًػم، شمٙمٚمؿ ومٞمف ًمٚمٕم٘مٞمدة، خ م(  َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

ـَ  ـْ آََم َراِم ىَمَٚم ، اومتخر قمكمّ  زم٣ِمهللِّ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر َوصَم٣مَهَد دِم ؽَمبِٝمِؾ اهللِّ َٓ َيْسَتُقوَن فِمٛمَد اهللِّ  َوفِماَمَرَة اظمَْْسِجِد احْلَ

 وقم٤ٌمس، وؿمٞم٦ٌم سمـ قمثامن، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: أٟم٤م أومْمٚمٙمؿ، أٟم٤م أؾم٘مل طمج٤مج سمٞم٧م ا؟هل. 

                                                 

 .19اًمتقسم٦م:   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .1661-1661، رىمؿ: 138: 1شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق)ت: حمٛمقد حمٛمد قمٌدة(   (1)
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ُمع رؾمقل ا؟هل، وأضم٤مهد  وىم٤مل ؿمٞم٦ٌم: أٟم٤م أقمٛمر ُمًجد ا؟هل. وىم٤مل قمكم: أٟم٤م ه٤مضمرت

ـَ وم٠مٟمزل ا؟هل:  ،ُمٕمف ذم ؾمٌٞمؾ ا؟هل ـْ آََم َراِم ىَمَٚم ٣مجِّ َوفِماَمَرَة اظْمَْسِجِد احْلَ َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

٣مظمكَِِم زم٣ِمهللِّ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر َوصَم٣مَهَد دِم ؽَمبِٝمِؾ اهللِّ َٓ َيْسَتُقوَن فِمٛمَد اهللِّ َواهللُّ َٓ هَيِْدي ايْمَٗمْقَم ايمٓمَّ 

ـَ آََمٛمُقْا َوَه٣مصَمُروْا َوصَم٣مَهُدوْا دِم ؽَمبِٝمِؾ اهللِّ  08 ْؿ َوَأٞمُٖمِسِٜمْؿ َأفْمَٓمُؿ َدَرصَم٥ًم ايمَِّذي زمَِٟمَْمَقاهِلِ

ْؿ   11فِمٛمَد اهللِّ َوُأْويَمئَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مئُِزونَ  ٛمُْف َوِرْضَقاٍن َوصَمٛم٣َّمٍت هلَُّ ٥ٍم َمِّ ُهْؿ َرهُبُؿ زمَِرمْحَ ُ ُيبمَمِّ

 . (1)  َٞمِٔمٝمٌؿ َُمِٗمٝمؿٌ  همِٝمَٜم٣م

 ىمٚم٧م: صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ. 

 ايمْمريؼ ايمرازمع: َمرؽمؾ حمٚمد زمـ ىمٔم٤م ايمٗمرـمل 

ىم٤مل، أظمؼمٟم٤م اسمـ  )سمـ قمٌد إقمغم ُمِمٝمقر، صم٘م٦م خ م(ىم٤مل:  اًمٓمؼمي ىم٤مل: طمدصمٜمل يقٟمس

ًمٞمٜمف )محٞمد سمـ زي٤مد، صم٘م٦م صدوق ىم٤مل، ُأظْمؼِمت قمـ أيب صخر )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اعمِمٝمقر، خ م( وه٥م 

ي٘مقل: اومتخر ـمٚمح٦م  )صم٘م٦م قم٤ممل، خ م(ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل  سمٕمْمٝمؿ سم٤محلٗمظ(

سمـ ؿمٞم٦ٌم ُمـ سمٜمل قمٌد اًمدار، وقم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل ـمٚمح٦م، 

أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م، ُمٕمل ُمٗمت٤مطمف، ًمق أؿم٤مء سم٧م ومٞمف. وىم٤مل قم٤ٌمس: أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمً٘م٤مي٦م 

ذم اعمًجد. وىم٤مل قمكم: ُم٤م أدري ُم٤م شم٘مقٓن، ًم٘مد صٚمٞم٧م إمم واًم٘م٤مئؿ قمٚمٞمٝم٤م، وًمق أؿم٤مء سم٧م 

٣مجِّ  اًم٘مٌٚم٦م ؾمت٦م أؿمٝمر ىمٌؾ اًمٜم٤مس، وأٟم٤م ص٤مطم٥م اجلٝم٤مد. وم٠مٟمزل ا؟هل:  ...ٟمٕمٞمؿ َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

 . ُم٘مٞمؿ 

سملم اإلُم٤مم  طمًـ ، وم٤مًمقاؾمٓم٦مُ  -وإن سمدا اٟم٘مٓم٤مقمف-ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذ اإلؾمٜم٤مد 

ـُ َلٞمٕم٦م.  قمٌد ا؟هل سمـ وه٥م وأيب صخر، اسم

، مل شمث٧ٌم دقمقى طمًـ احلدي٨م أّٟمف صم٘م٦مو، ُم٣م طم٤مل اسمـ َلٞمٕم٦م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت وىمد 

، وإّٟمام شمٜم٤ميمد ُمـ شمٜم٤ميمد  وأصح٤مب اًمًٜمـ، سمؾ ىمد اطمتجقا سمف ؾمقء طمٗمٔمف، أظمرج ًمف ُمًٚمؿ

 .ومٞمف سم٥ًٌم روايتف ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م.16565، رىمؿ: 168: 4شمٗمًػم اًمٓمؼمي)أمحد ؿم٤ميمر(   (1)
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ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: طمدصمٜمل يقٟمس، أظمؼمٟم٤م اسمـ وه٥م، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم : 

 .(1)سمف ُمثٚمف أظمؼمين اسمـ َلٞمٕم٦م قمـ أيب صخر

: ورويٜم٤م ىم٤مل أظمرج اإلُم٤مم اسمـ سمِمٙمقال، اسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلزرضمل ذم همقاُمْمفيمام ىمد 

 قمـ سم٘مل سمـ خمٚمد ىم٤مل ٟم٤م ؾمحٜمقن قمـ اسمـ وه٥م ىم٤مل أظمؼمين اسمـ َلٞمٕم٦م قمـ أيب صخر سمف

 .(1) ُمثٚمف

: أّن٤م ٟمزًم٧م ذم ُمٗم٤مظمرة وفمـ ىمثغم َمـ ايمسٙمػهـ(: 965ىم٤مل اإلُم٤مم أجيل)

 .(3)اًمٕم٤ٌمس وـمٚمح٦م وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمٝمؿ

 : ُمٜمٝم٤م قمـ أٟمس: ومٚمتٜمٔمر إؾمٜم٤مدًا.قمـ اًمّمح٤مسم٦مأظمرى ىمٚم٧م: وهٜم٤مك ـمرق 

سمْمٛمٞمٛم٦م –، وأٟمف وم٤مٔي٦م سحي٦م ذم إيامن اعمقمم قمكم قمٚمٞمف اًمًالم وايمززمدة:

 .واًمٗمرد إشمؿ  إيمٛمؾاعمّمداق   -سم٤مًمٜمصشمٕمٞمٞمٜمف

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.167: 4شمٗمًػم اسمـ يمثػم)حمٛمد طمًلم ؿمٛمس اًمديـ(   (1)

 . قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت.746: 1همقاُمض إؾمامء اعمٌٝمٛم٦م)قمز اًمديـ اًمًٞمد(   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. 53: 1شمٗمًػم أجيل  (3)
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 اخل٣مَمس فممم ايمديمٝمؾ

 دم فمقم (1)َوَص٣ميمُِح اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم  ٞمزول 

)احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ومٜمجقيف ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اسمـ ومٜمجقيف  هـ(417)أظمرج اإلُم٤مم اًمثٕم٤مًمٌل

هـ ، ُمـ 379)حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍمويف ، طمدصمٜم٤م أسمق قمكم اعم٘مري هـ، إُم٤مم حمدث صم٘م٦م(414

)اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ ، طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٗمْمؾ اًمّم٤محللم اعمِمٝمقريـ ُمدطمف اًمذهٌل واحل٤ميمؿ(

)اًمٕمدين ، صم٘م٦م صدوق، ُمدطمف أمحد ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أيب قمٛمر هـ، إُم٤مم حم٘مؼ جمقد ُمت٘مـ(316

، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمدطم٤ًم قمٔمٞماًم(

، ٝمد اعم٠مُمقن، شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل واخلٓمٞم٥م سم٢مـمراء()قمٔمٞمؿ اًمِم٠من وم٤موؾ ؿمج٤مع قم٤مىمؾ، سمقيع ًمف سم٤مخلالوم٦م قم

 ا؟هل شمٕم٤ممم: طمدصمٜمل رضمؾ صم٘م٦م يرومٕمف إمم قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ذم ىمقل 

 ش.سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف هق قمكمّ َوَص٣ميمُِح اظْم٠ُْمَِمٛمكَِم 

 يًٜمده ُمتّمالً يمام ٓ خيٗمك: يِمٝمد ًمف .. :ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، وُمٕمٜمك يرومٕمف

)إُم٤مم ُمٗمّن حمّدث ُم٤م أظمرضمف اًمثٕمٚمٌل أيْم٤ًم ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ طم٤مُمد اًمقزان 

، أظمؼمٟم٤م قمٛمر وم٘مٞمف، ؿمٞمخ اًمثٕمٚمٌل أيمثر قمٜمف، اطمت٩م سمف واقمتٛمده، محؾ قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م، مل يٓمٕمـ سمٌمء( 

احلًـ  ، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ)سمـ قمكم سمـ ُم٤مًمؽ إؿمٜم٤مين، وصم٘مف مج٤مقم٦م وًمٞمٜمف آظمرون دون سمٞم٤من(سمـ احلًـ 

)سمـ ، طمدصمٜم٤م طمّملم )ُمًتقر، روى قمٜمف صم٘مت٤من(، طمدصمٜم٤م أيب )سمـ قمثامن اخلزاز ، ُمًتقر روى قمٜمف صم٘مت٤من(

قمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ أسمٞمف قمـ  خم٤مرق صم٘م٦م، ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم اًمٚم٤ًمن قمـ اًمٓمؼماين، وٕمٗمف آظمرون(

وص٤مًمح اعم١مُمٜملم هق قمكم سمـ »آسم٤مئف قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ي٘مقل: 

 .(1)  شأيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف

 ذم اًمِمقاهد .ؾمٞمام ىمٚم٧م: طمًـ، 

                                                 

يُؾ  ِإْن شَمُتقسَم٤م إمَِم ا؟هلَِّ وَمَ٘مْد َصَٖم٧ْم ىُمُٚمقسُمُٙماَم . ىم٤مل شمٕم٤ممم : 4اًمتحريؿ :   (1) ُه َوضِمؼْمِ َٓ  َوإِن شَمَٔم٤مَهَرا قَمَٚمْٞمِف وَم٢مِنَّ ا؟هلََّ ُهَق َُمْق

 .َوَص٤مًمُِح اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعماََْلئَِٙم٦ُم سَمْٕمَد َذًمَِؽ فَمِٝمػٌم  

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ن سمػموت.348: 9شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل)قم٤مؿمقر(   (1)
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أٟم٤م أسمق )ؿمٞمخ ص٤مًمح( وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد 

أٟم٤م  )ص٤مطم٥م اعمًتدرك ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف(احل٤مومظ  أٟم٤م اإلُم٤مم أسمق قمٌد ا؟هل)صم٘م٦م( سمٙمر أمحد سمـ قمكم 

)=اخلزاز، ٟم٤م قمكم سمـ إسمراهٞمؿ احلرار  )ص٤مًمح ُمِمٝمقر ، مل يٓمٕمـ سمٌمء(أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل 

قمـ ويمٞمع قمـ  )ُمًتقر روى قمٜمف صم٘مت٤من(ٟم٤م حمٛمد سمـ أيب اًمًقداء اًمٜمٝمدي  ُمًتقر روى قمٜمف صم٘مت٤من(

ص٣ميمح اظم٠مَمٛمكم »إقمٛمش قمـ زيد سمـ وه٥م قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل دظمٚم٧م قمغم اًمٜمٌل وم٘م٤مل: 

 .(1) ش أيب ؿم٣ميم٤مفمقم زمـ 

 ىمٚم٧م: طمًـ ذم اًمِمقاهد .

                                                 

هده٤م اسمـ قم٤ًميمر، ًمٕمٚمٝم٤م شمٜمٗمع ذم وهٜم٤مك ـمرق أظمرى  . قمٛمرو اًمٕمٛمروي.361: 41شم٤مريخ دُمِمؼ   (1)

 اًمِمقاهد، ومٚمتٜمٔمر .
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 ايمديمٝمؾ ايمس٣مدس فممم

ي َٞمْٖمَسُف ٞمزول : ـَ ايمٛم٣َّمِس ََمـ َيمْمِ  دم فمقمّ  (1)َوَِم

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ إؾمح٤مق، صمٜم٤م زي٤مد سمـ اخلٚمٞمؾ اًمتًؽمي، أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

صمٜم٤م يمثػم سمـ حيٞمك، صمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب سمٚم٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

، وًمٌس صمقب اًمٜمٌل، صمؿ ٟم٤مم ُمٙم٤مٟمف، ويم٤من اعمنميمقن ٞمٖمسف ذى فمقمي ريض ا؟هل قمٜمٝمام ىم٤مل: 

سمردة، ويم٤مٟم٧م ىمريش شمريد أن شم٘متؾ اًمٜمٌل، يرُمقن رؾمقل ا؟هل ، وىمد يم٤من رؾمقل ا؟هل أًمًٌف 

ريض ا؟هل قمٜمف يتْمقر،  ، ويروٟمف اًمٜمٌل، وىمد ًمٌس سمردة، وضمٕمؾ قمكمّ ومجٕمٚمقا يرُمقن قمٚمٞم٤مً 

ؽ ًمٚمئٞمؿ إٟمؽ ًمتتْمقر، ويم٤من ص٤مطمٌؽ ٓ يتْمقر وًم٘مد اؾمتٜمٙمرٟم٤مه وم٘م٤مًمقا: إٟمّ  وم٢مذا هق قمكمّ 

 . ُمٜمؽ

سمق داود وىمد رواه أ ،ومل خيرضم٤مه ضمدي٧م صحٝمح اإلؽمٛم٣مدهذا ىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 . اًمٓمٞم٤مًمز وهمػمه، قمـ أيب قمقاٟم٦م سمزي٤مدة أًمٗم٤مظ

 .(1) صحٝمحوىم٤مل اًمذهٌل: 

ىمٚم٧م: أظمرج اإلُم٤مم اًمٌقيٍمي وهمػمه ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ زيد سمـ ضمذقم٤من قمـ 

هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ، ًمْمٕمػ قمكم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم صٝمٞم٥م...، وىم٤مل: 

 .اهـ. (3)سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من

، ٓ حيتجقن سمٛمٜمٗمردات قمكم سمـ زيد، أهؾ اًمًٜم٦م اًمٞمقمىمٚم٧م: وقمغم هذا ُمِمٝمقر 

 .اًمّمحٞمح  أوػ إًمٞمف هق ُمرؾمؾ ، ٓ يٜمٝمض عمٕم٤مرو٦م ىمقل احلؼم اسمـ قم٤ٌّمس 

                                                 

 .167اًمٌ٘مرة:   (1)

ي َٞمْٖمَسُف ازْمتَِٕم٣مء ََمْرَض٣مِت اهللِّ َواهللُّ َرُءوٌف زم٣ِميْمِٔمب٣َمدِ  ُت٤مم أي٦م :  ـَ ايمٛم٣َّمِس ََمـ َيمْمِ   َوَِم

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .4163، رىمؿ: 5: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . دار اًمقـمـ، اًمري٤مض.4163، رىمؿ: 81: 5إَت٤مف اخلػمة اعمٝمرة   (3)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقمّ  .............................................................................   396

 ايمديمٝمؾ ايمس٣مزمع فممم

ـْ فِمٛمَدُه فِمْٙمُؿ ايْم٘مَِت٣مِب اٞمْمب٣مق   صمزَم٣مً  فمقمّ  فمعم (1) ََم

أهؿ أهمراوٜم٤م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم هذا اًمدًمٞمؾ، سمٞم٤من أّن هذه أي٦م وُم٤م ٟمحك ٟمحقه٤م، دًمٞمؾ واوح 

ٝم٤م ٤مىم٢ٌمٟمٓماًم٘مقل سمٓ سمّد ُمـ قمغم يمقن اعمقمم قمكم، هق اعمّمداق إيمٛمؾ إشمؿ ًمٚمٕم٤ممل سم٤مًمٙمت٤مب ، سمؾ 

..: وم٘مد ُم٣م ذم ومّمؾ قمٚمؿ وإّٓ ًمزم شمٙمذي٥م اًمٜمٌل وقمكمّ دون ؾمقاه،  قمغم اعمقمم قمكم

 ، ومراضمعُم٤م هق ىم٤مـمع ذم ذًمؽ.. قمكم

أظمؼمين أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد اًمٗم٤مد  :ُم٤م ٟمّّمف هـ(417)اًمثٕمٚمٌلذم شمٗمًػم ورد 

اًمٜمّمٞمٌل أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم  طمدصمٜم٤م اًم٘م٤ميض احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمثامن

طمدصمٜمل احلًلم سمـ ( قمـ اًمثٕمٚمٌل ٟمٗمًفسمٕمد ىمٚمٞمؾ يمام ؾمٞم٠ميت  )اًمّمحٞمح اًمًٌٞمٕمل اًمًٛمٞمٕمل سمحٚم٥م

طمدصمٜم٤م  )سمـ ُمًٚمؿ احلؼمي، صم٘م٦م(إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم اجلّم٤مص. أظمؼمٟم٤م احلًلم سمـ احلٙمؿ 

ُمع أيب  سمـ قمٌد ا؟هل اسمـ قمٓم٤مء ىم٤مل: يمٜم٧م ضم٤مًم٤ًمً اؾمٕمٞمد سمـ قمثامن قمـ أيب ُمريؿ وطمدصمٜمل 

ذم ٟم٤مطمٞم٦م وم٘مٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر:  ضمٕمٗمر ذم اعمًجد ومرأي٧م اسمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمالم ضم٤مًم٤ًمً 

ام ذيمؽ فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م إٞمّ اًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب قمٌد ا؟هل سمـ ؾمالم. وم٘م٤مل:  زقمٛمقا أنّ 

 . ريض اهلل فمٛمف

: (1) طم٤مومظ، حمدث سمـ حمدث ، ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ(، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلًلم) وومٞمف قمـ اًمًٌٞمٕمل

قمٌد واًمّمحٞمح: قمغم إفمٝمر ، ُمّمحػ ) طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ اجلٜمٞمد اًمرازي

قمـ حمٛمد سمـ احلًلم  ، صم٘م٦م(هـ، شمٚمٛمٞمذ اسمـ أؿمٙم٤مب31 ، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمرازياًمٗم٘مٞمف ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

 .صم٘م٦م خ( طم٤مومظ هـ ،161اًمّمٖمػم،  ،أؿمٙم٤مباسمـ  ػ)ُمّمح سمـ اًمٙمت٤مب

هـ، صم٘م٦م صدوق رُمل 115إُمقي)اًم٘مرر  أمحد سمـ ُمٗمْمؾ )اًمٔم٤مهر ؾم٘مقط قمـ أو طمدصمٜم٤م، ومٚمٞمٜمٔمر(

قمـ إؾمامقمٞمؾ  ٗمف اًمٌٕمض()اًمٕمٜمزي، صم٘م٦م صدوق ص٤مًمح ٓ يٙمذب، وٕمّ  طمدصمٜم٤م ُمٜمدل سمـ قمكم ،سم٤مًمتِمٞمع(

                                                 

ـْ فِمٛمَدُه فِمْٙمُؿ ايْم٘مَِت٣مِب   ىمقًمف شمٕم٤ممم: . 43اًمرقمد:   (1)   وُمْؾ ىَمَٖمك زم٣ِمهللِّ ؾَمِٜمٝمدًا زَمْٝمٛمِل َوزَمْٝمٛمَُ٘مْؿ َوََم

 . دار اًمٗمٙمر .1746، و: 83456: 8سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م )ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(   (1)
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قمـ أيب قمٛمر زاذان  )إزرق، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، روى قمٜمف صم٘مت٤من، وٕمٗمقه ًمروايتف طمدي٨م اًمٓمػم(سمـ ؾمٚمامن 

وُمـ قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب ىم٤مل: هق قمكم سمـ  )ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف(قمـ اسمـ احلٜمٞمٗم٦م )اًمٙمٜمدي صم٘م٦م، م(

 .(1) أيب ـم٤مًم٥م

ىمٚم٧م: ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده، صحٞمح اعمْمٛمقن، وهذا ُمث٤مل ضمّٞمد ذم اجلزم سمٛمْمٛمقن 

 :آي اًمٙمت٤مب ذم اًمتٗمًػم، طمّتك ًمق ورد سمًٜمد وٕمٞمػ ُمـ هذا اًمقضمف: إذ 

وىم٤مل قمٌد ا؟هل سمـ قمٓم٤مء: ىمٚم٧م، ٕيب ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: 

أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمٝمؿ زقمٛمقا أن اًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب قمٌد ا؟هل سمـ ؾمالم  قمكم سمـ

 .(1) سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، ويمذًمؽ ىم٤مل حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ام ذًمؽ قمكمّ وم٘م٤مل: إٟمّ 

٤م دقمقى ٟمزوَل٤م ذم قمٌد ا؟هل سمـ ؾمالم، ومٛمح٤مل: ًمٙمقن أي٦م سمخّمقصٝم٤م ىمٚم٧م: وأُمّ 

 واًم٤ٌمىمل ُمدين. ،وهمػمه ُمٙمّٞم٦م ومٞمام صم٧ٌم قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

  

                                                 

 .363: 5شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل )ت: قم٤مؿمقر(   (1)

 . اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة.339: 9شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل)أمحد اًمؼمدوين(   (1)
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 هق ايمقضمٝمد ايمٔم٣ممل زم٣ميم٘مت٣مب!! -زمٔمد ايمٛمبل-فمقّم 

صحٞمح٤ًم قمغم ذط ٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُم٣م ومىمد ُم٣م إصم٤ٌمت هذا ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ..: 

ُمٕمٛمر، قمـ وه٥م سمـ قمٌد ا؟هل ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم شمٗمًػمه ُم٤م اًمِمٞمخلم، 

همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ  ..9ؽمٙمقين»قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ، ىم٤مل ؿمٝمدت قمٚمٞم٤ًم وهق خيٓم٥م وي٘مقل: 

 همقاهلل َم٣م َمـ آي٥م إّٓ ، وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل، ضمدشمت٘مؿ زمف رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ 

 ش .دم ؽمٜمؾ، أم دم صمبؾ ،زمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر ،وأٞم٣م أفمٙمؿ

 َوسَمِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥مٌ ويمذا ٟمزول ٟم٤مهٞمؽ قمـ دًٓم٦م ُمثؾ طمدي٨م اًمث٘مٚملم قمغم ذًمؽ ، 

ـّ اهلل ٞم٣مصم٣مه»: و ه٣مد، وأّٟمف اًمـــ: ومٞمف   همػم ذًمؽ، ومراضمعو شَم٣م أٞم٣م ٞم٣مصمٝمتف ويم٘م

 ومّمؾ اًمٕمٚمؿ، ويمـ ُمـ أهؾ اًمٗمٝمؿ ..

وَتًـ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم قمٚمؿ قمكم سم٤مًمٙمت٤مب، وسملم آصػ اًمٕم٤ممل سمٌٕمض اًمٙمت٤مب: ومٚم٘مد 

صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف هق اعم٘مّمقد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: آصػ سمـ سمرظمٞم٤م  أمجع ُمٗمنو اًمٗمري٘ملم أنّ 

ـَ ايمْ٘مِت٣َمِب وَم٣مَل ايمَِّذي  ا  فِمٛمَْدُه فِمْٙمٌؿ َِم َأَٞم٣م آسمِٝمَؽ زمِِف وَمْبَؾ َأْن َيْرسَمدَّ إيَِمٝمَْؽ ؿَمْرهُمَؽ هَمَٙمامَّ َرآُه َُمْستَِٗمرًّ

اَم َيُْمُ٘مُر يمِٛمَْٖمِسِف وَ  ـْ ؾَمَ٘مَر هَم١مِٞمَّ ـْ هَمّْمِؾ َريبِّ يمِٝمَْبُٙمَقيِن َأَأؾْمُ٘مُر َأْم َأىْمُٖمُر َوََم ـْ فِمٛمَْدُه وَم٣مَل َهَذا َِم ََم

 .. (1) ىَمَٖمَر هَم١مِنَّ َريبِّ نَمٛمِلي ىَمِريؿٌ 

ٌّف أّن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب اًمذي قمٜمد قمكّم ، أو اًمٕمٚمؿ سمٌٕمض اًمٙمت٤مب  قمٜمد آصػ يمام وٟمٜم

، هق قمٚمؿ ًمديّن، ًمٞمس يمًٌٞم٤ًم: وُمـ ُمٞمزات اًمٚمدين أّٟمف قمالوة قمغم يمقٟمف ـم٤مردًا 

اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمد إذ ..: اًمٙمًٌل، هق ظم٤مًمؼ ُمقضمد سم٢مذن ا؟هل شمٕم٤مممهل ٟمتٞمج٦م ًمٚمجٝمؾ يمام 

 ٚمجٝمؾ وم٘مط ، قم٤مضمز قمـ اخلٚمؼ واإلجي٤مد .ًمـم٤مرد هق : أي ًمٞمس ًمدٟمٞم٤مً يمًٌل اًمٜم٤مس 

ىمقة أودقمٝم٤م ا؟هل شمٕم٤ممم ذم اعمٕمّمقُملم ٓ هق اًمزسمدة، وم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚمدين سم٤مًمٙمت٤مب: 

ٟم٤مهٞمؽ قمـ يمقن٤م ـم٤مردة ًمٚمجٝمؾ همػم..، ىم٤مدرة قمغم اخلٚمؼ واإلجي٤مد سم٢مذن ا؟هل شمٕم٤ممم 

  ، واعم٘م٤مم ٓ يًٛمح سم٤مًمتٗمّمٞمؾ .. واًمٖمٗمٚم٦م

                                                 

 .46ؾمقرة اًمٜمٛمؾ:   (1)
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 ايمديمٝمؾ ايمث٣مَمـ فممم

َة دِم ايْمُٗمْرزَمكٞمزول:  دم فمقّم وأهؾ ايم٘مس٣مء (1) إِٓ اظْمََقدَّ

 ايمْمريؼ إول: اإلَم٣مم اظمجتبك احلسـ 

طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد احلًـ سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اسمـ أظمل ـم٤مهر أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

 ، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد(ٗمقه عمجرد أٟمف روى طمدي٨م قمكم ظمػم اًمٌنم، ومل يتٗمرد)وٕم اًمٕم٘مٞم٘مل احلًٜمل

، طمدصمٜمل قمٛمل )روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت( سمـ إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم

)وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل وٟمٗمك قمٜمف  ، طمدصمٜمل احلًلم سمـ زيد)ُم٘مٌقل، ىم٤مًمف اسمـ طمجر(قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

طم٤ٌمن )إصٖمر صم٘م٦م صدوق وم٤موؾ ، وصم٘مف اسمـ  ، قمـ قمٛمر سمـ قمكماًم٠ٌمس اسمـ قمدي ، وقمـ اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمء(

ىم٤مل: ظمٓم٥م احلًـ سمـ  )اًمًج٤مد، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس خ م(، قمـ أسمٞمف قمكم سمـ احلًلم(، موىم٤مل خيٓمكء

يمٗمد »اًمٜم٤مس طملم ىمتؾ قمكم ومحٛمد ا؟هل وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل:  )ؾمٞمد ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م خ م(قمكم

ومبض دم هذه ايمٙمٝمٙم٥م رصمؾ ٓ يسبٗمف إويمقن زمٔمٚمؾ وٓ يدرىمف أطمرون، وومد ىم٣من رؽمقل 

رايتف همٝمٗم٣مسمؾ وصمػميؾ فمـ يٚمٝمٛمف وَمٝم٘م٣مئٝمؾ فمـ يس٣مره، همام يرصمع ضمتك يٖمتح اهلل اهلل ئمْمٝمف 

فمٙمٝمف، وَم٣م سمرك فمعم أهؾ إرض صٖمراء وٓ زمٝمّم٣مء إٓ ؽمبع َم٣مئ٥م درهؿ همّمٙم٦م َمـ 

وَمـ مل  ،أهي٣م ايمٛم٣مس َمـ فمرهمٛمل همٗمد فمرهمٛمل..9 فمْم٣مي٣مه أراد أن يبت٣مع هب٣م طم٣مدَم٣م ٕهٙمف

يمٛمبل، وأٞم٣م ازمـ ايمقص، وأٞم٣م ازمـ ايمبُمغم، وأٞم٣م ازمـ همٟمٞم٣م احلسـ زمـ فمقم، وأٞم٣م ازمـ ا ،ئمرهمٛمل

ايمٛمذير، وأٞم٣م ازمـ ايمدافمل إلم اهلل زم١مذٞمف، وأٞم٣م ازمـ ايمْساج اظمٛمغم، وأٞم٣م َمـ أهؾ ايمبٝم٦م ايمذي 

ىم٣من صمػميؾ يٛمزل إيمٝمٛم٣م ويِمٔمد َمـ فمٛمدٞم٣م، وأٞم٣م َمـ أهؾ ايمبٝم٦م ايمذي أذه٤م اهلل فمٛمٜمؿ 

همؼمض اهلل َمقدهتؿ فمعم ىمؾ َمسٙمؿ ، وأٞم٣م َمـ أهؾ ايمبٝم٦م ايمذي اايمرصمس وؿمٜمرهؿ سمْمٜمغماً 

ْف ضَمَسٛم٥ًَم َٞمِزْد يَمُف  همٗم٣مل سمب٣مرك وسمٔم٣ملم يمٛمبٝمف:  ـْ َيْٗمؼَمِ َة دِم ايْمُٗمْرزَمك َوََم َّٓ اظمََْقدَّ َٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِ وُمْؾ 

 .(1) شهم٣مومؼماف احلسٛم٥م َمقدسمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م همِٝمَٜم٣م ضُمْسٛم٣ًم

                                                 

 .13اًمِمقرى:   (1)

 .4861، رىمؿ: 188: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)
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أظمؼمين هذا اإلؾمٜم٤مد، ؾمٞمام اًمٕم٘مٞم٘مل، سمام أظمرضمف اًمدوٓيب ىم٤مل: ىمٚم٧م : وىمد شمقسمع 

 أنّ  )قم٤ممل ُمِمٝمقر، شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل وهمػمه ، روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م(يمٝمٛمس سمـ ُمٕمٛمر أسمق اًم٘م٤مؾمؿ

 ل قمكم سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ طمًلم سمـ زيدطمدصمٜمل قمٛمّ  ،أسم٤م حمٛمد إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد

)زيد سمـ احلًـ ، قمـ أسمٞمف )صم٘م٦م قم٤مسمد وم٤موؾ( قمـ احلًـ سمـ زيد سمـ طمًـ سمـ قمكم )ُم٘مٌقل(،

 ٟمحقه. ىم٤مل: ظمٓم٥م احلًـ سمـ قمكمصم٘م٦م(

أظمؼمين أسمق قمٌد ا؟هل احلًلم سمـ قمكم سمـ يمام ىمد شمقسمٕم٤م، سمام أظمرضمف اًمدوٓيب ىم٤مل: 

ىم٤مل  همػمه.وصم٘مف اسمـ يقٟمس و) احلًـ سمـ قمكم سمـ قمٛمر سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

، طمدصمٜمل طمًلم ُم٤م يِمٝمد جلالًمتف(ومٞمف ) ، طمدصمٜمل أيباًمث٘م٤مت دون ـمٕمـ(اًمدارىمٓمٜمل ٓ سم٠مس سمف، روى قمٜمف 

، قمـ (. دون شمٗمًػموصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل وٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس اسمـ قمدي ، وقمـ اسمـ ُمٕملم ًمٞمس سمٌمءسمـ قمكّم، )سمـ زيد

اًمٜم٤مس  ، ًمٞمس ومٞمف قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ظمٓم٥م احلًـ سمـ قمكمّ )صم٘م٦م قم٤مسمد( احلًـ سمـ زيد سمـ طمًـ

  .(1)طملم ىمتؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومذيمر ٟمحقه

 وصمّٛم٦م ؿم٤مهد طمًـ 

 ايمْمريؼ ايمث٣مين : ازمـ فمب٣مس

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل، صمٜم٤م طمرب سمـ احلًـ اًمٓمح٤من، صمٜم٤م أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

طمًلم إؿم٘مر، قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ إقمٛمش، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك ٟمزًم٧م:ريض ا؟هل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م  ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا؟هل،   وُمْؾ ٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِٓ اظمََْقدَّ

 .شووم٤مـمٛم٦م واسمٜم٤ممه٤م قمكمّ »ىم٤مل:  !.وُمـ ىمراسمتؽ ه١مٓء اًمذيـ وضم٧ٌم قمٚمٞمٜم٤م ُمقدَتؿ؟

رواه اًمٓمؼماين ُمـ رواي٦م طمرب سمـ احلًـ : ذم اعمجٛمع  اَلٞمثٛملاإلُم٤مم ىم٤مل 

ٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ مج٤مقم٦م، إؿم٘مر قمـ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع وىمد وصم٘مقا يمٚمّ اًمٓمح٤من قمـ طمًلم 

 .(1)وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت

                                                 

 ًٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م .. اًمدار اًم74اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة ًمٚمدوٓيب)ؾمٕمٌد ُم٤ٌمرك طمًـ( :   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.11136، رىمؿ : 163: 7جمٛمع اًمزوائد   (1)
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أظمؼمٟم٤م أسمق احلًلم ىمٚم٧م: شمقسمع طمرب اًمٓمح٤من سمام أظمرضمف اسمـ اًمِمجري ىم٤مل : 

أمحد سمـ احلًلم سمـ اًمتقزي اًم٘م٤ميض، سم٘مراءيت قمٚمٞمف سمٌٖمداد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌٞمد ا؟هل 

أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ داود سمـ قمٜم٦ًٌم اعمٕمروف سم٤مسمـ  حمٛمد سمـ قمٛمران اعمرزسم٤مين، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م

سمٞم٤من اًمٕمامين، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمقاؾمٓمل أسمق سمٙمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ قمٌد 

 .(1)شوم٤مـمٛم٦م ووًمداه٤م »سمف سمٚمٗمظ :  احلٛمٞمد احلامين، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ احلًـ إؿم٘مر

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م : فمقم زمـ احلسكم ايمسج٣مد

، حمٛمد سمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمٌخؽمي إؾمدي)حمرف  طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمامرةأظمرج اًمٓمؼمي ىم٤مل: 

، ىم٤مل: صمٜم٤م اًمّم٤ٌمح )إزدي صم٘م٦م( ، ىم٤مل: صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤منصم٘م٦م صدوق، ضمزم سمذًمؽ أمحد ؿم٤ميمر(

 ؿم٤ميمر سمّم٤ٌمح٤مواه ؾمىمد وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ،  .136ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين:)وصم٘مف اًمدارىمٓمٜمل ذم  زينسمـ حيٞمك اعم

ىم٤مل: عم٤م  )حمٛمد سمـ ديٚمؿ صم٘م٦م(، قمـ أيب اًمديٚمؿ )صم٘م٦م صدوق( ، قمـ اًمًدي(أيْم٤مً  صم٘م٦م، وهق اًمٗمراء

، وم٠مىمٞمؿ قمغم درج دُمِمؼ، ىم٤مم رضمؾ ُمـ أهؾ سمـ احلًلم ريض ا؟هل قمٜمٝمام أؾمػماً  ضملء سمٕمكمّ 

اًمِم٤مم وم٘م٤مل: احلٛمد ؟هل اًمذي ىمتٚمٙمؿ واؾمت٠مصٚمٙمؿ، وىمٓمع ىمرسمك اًمٗمتٜم٦م، وم٘م٤مل ًمف قمكم سمـ 

احلًلم ريض ا؟هل قمٜمٝمام: أىمرأت اًم٘مرآن؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أىمرأت آل طمؿ؟ ىم٤مل: ىمرأت 

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك وُمْؾ ٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمفِ  :اًم٘مرآن ومل أىمرأ آل طمؿ، ىم٤مل: ُم٤م ىمرأت  ىم٤مل:  !.؟ َأصْمًرا إِٓ اظمََْقدَّ

 ٜم٤مه ؿم٤مهدًا يمام يِمٝمد ًمف ..ؾم٘م :ىمٚم٧م .(1)ىم٤مل ٟمٕمؿ !.ٙمؿ ٕٟمتؿ هؿ؟وإٟمّ 

 ايمْمريؼ ايمرازمع : اظمقلم فمقمّ 

)اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اعم٘مرىء،  أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ احل٤مرثوأظمرج اًمقاطمدي ذم اًمقؾمٞمط ىم٤مل: 

 ، ٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤ما؟هل سمـ حمٛمد إصٌٝم٤مين صم٘م٦م إُم٤مم( )قمٌد ، أٟم٤م أسمق اًمِمٞمخأمحد سمـ حمٛمد(

 ، ٟم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ُمٝمرانإصٌٝم٤مين، صم٘م٦م إُم٤مم(سمـ طمري٨م )=يزيد  ، ٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زيد)إصٌٝم٤مين صم٘م٦م(

، قمـ )وٕمٞمػ احلدي٨م( ٟم٤م قمٌد اًمٖمٗمقر أسمق اًمّم٤ٌمح ،)وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، ُمِمٝمقر أصمٜمك قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء(

ريض ا؟هل قمٜمف،  ، قمـ قمكمّ )اًمٙمٜمدي صم٘م٦م م( ، قمـ زاذان)حيٞمك سمـ ديٜم٤مر صم٘م٦م خ( اًمرُم٤مينأيب ه٤مؿمؿ 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.711، رىمؿ: 194: 1إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦ّم)ت: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ(   (1)

 .518: 11شمٗمًػم اًمٓمؼمي )ؿم٤ميمر(   (1)
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وُمْؾ ٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إِٓ  : ىمؾ َم٠مَمـ، شمؿ ومرأ همٝمٛم٣م دم آل ضمؿ آي٥م ٓ َيٖمظ َمقدسمٛم٣م إّٓ ىم٤مل: 

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك  يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم .. .(1) اظمََْقدَّ

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: صم٣مزمر 

طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ خمٚمد، وأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل: 

سمـ صمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد، صمٜم٤م حيٞمك سمـ اًمٕمالء، قمـ ضمٕمٗمر 

 ضم٤مء أقمرايب إمم اًمٜمٌل، وم٘م٤مل: ي٤م حمٛمد، اقمرض قمكمَّ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: 

ش فمبده ورؽمقيمف ٓ إيمف إٓ اهلل وضمده ٓ ذيؽ يمف ، وأن حمٚمداً  سمُمٜمد أن»اإلؾمالم، وم٘م٤مل: 

ىم٤مل:  !.ىم٤مل: ىمرسم٤مي أو ىمرسم٤مك؟ .شاظمقدة دم ايمٗمرزمك ٓ، إّٓ »ىم٤مل: شم٠ًمًمٜمل قمٚمٞمف أضمرا، ىم٤مل: 

ىم٤مل: ه٤مت أسم٤ميٕمؽ، ومٕمغم ُمـ ٓ حيٌؽ وٓ حي٥م ىمرسم٤مك ًمٕمٜم٦م ا؟هل، ىم٤مل صغم ا؟هل  .شومرزم٣مي»

ُمـ  هذا طمدي٨م همري٥م ُمـ طمدي٨م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، مل ٟمٙمتٌف إّٓ ش. آُملم»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .طمدي٨م حيٞمك سمـ اًمٕمالء، يمقذم وزم ىمْم٤مء اًمري

 وٕمٞمػ احلدي٨م. ..:ىمٚم٧م: ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اًم٘م٤ميض حيٞمك

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.53: 4اًمقؾمٞمط ًمٚمقاطمدي)ت: قم٤مدل اعمقضمقد(   (1)
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 ضمتك يقَمٛم٣م هذا  دم أهؾ ايمبٝم٦مكمآيتفمٚمر زمـ اخلْم٣مب سمٔمْمٝمؾ 

آل حمٛمد: اًمذيـ طمرم ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمدىم٦م،  :هـ(164)اًمِم٤مومٕمل  اإلُم٤ممىم٤مل 

َسُف وٝمؿ ُمٜمٝم٤م اخلٛمس، وىم٤مل ا؟هل قمز وضمؾ: وقمقّ  ٍء هَمَٟمنَّ هللَِِّ مُخُ ـْ َرْ اَم نَمٛمِْٚمُتْؿ َِم َوافْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ

ؽُمقِل َويمِِذي ايْمُٗمْرزَمك ايمِمدوم٥م ٓ حتؾ  إنّ »ومٙم٤مٟم٧م هذه أي٦م ذم ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل : .(1)َويمِٙمرَّ

ويم٤من اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف: أن ٓ يقضمد أُمر ي٘مٓمع اًمٕمٜم٧م، ويٚمزم أهؾ ش.ظمحٚمد، وٓ ٔل حمٚمد

َوآِت َذا اًمٕمٚمؿ وا؟هل أقمٚمؿ، إّٓ اخلؼم قمـ رؾمقل ا؟هل : ومٚمام ومرض ا؟هل قمغم ٟمٌٞمف أن ي١ميت 

فُ  وًمذي اًم٘مرسمك، وم٠مقمٓمك ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك  ؟هل مخًف وًمٚمرؾمقل وأقمٚمٛمف: أنّ  (1)ايْمُٗمْرزَمك ضَمٗمَّ

ايمذيـ أفمْم٣مهؿ رؽمقل اهلل اخلٚمس هؿ: آل  دل ذيمؽ فمعم أنّ ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م.

 .(3)حمٚمد ايمذيـ أَمر رؽمقل اهلل زم٣ميمِمالة فمٙمٝمٜمؿ َمٔمف، وايمذيـ اصْمٖم٣مهؿ َمـ طمٙمٗمف، زمٔمد ٞمبٝمف

 .اٟمتٝمك يمالم اًمِم٤مومٕمل سمحروومف

 ًمؽمى .. ىمٚم٧م: وم٢مذا اشمْمح هذا ه٤مك

)حمٛمد اعمّمٞميص، صم٘م٦م أصم٧ٌم ذم إُمقال ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمج٤مجهـ( 114)أظمرج أسمق قمٌٞمد 

، قمـ قم٘مٞمؾ سمـ )اًمٗمٝمٛمل إُم٤مم صم٘م٦م ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف، خ م(، قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمدأهؾ اًمٌٍمة، خ م(

، أن يزيد سمـ )إُم٤مم صم٘م٦م ُمٕمروف، خ م(، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مبصم٧ٌم خ م( صم٘م٦م)سمـ قم٘مٞمؾ إيكم، ظم٤مًمد

ف أن ٟمجدة يمت٥م إمم اسمـ قم٤ٌمس ي٠ًمًمف قمـ ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك، ومٙمت٥م إًمٞمف: إٟمّ هرُمز طمدصمف: 

أن  همٟمزمٝمٛم٣م فمٙمٝمف إّٓ ، وخيدم ُمٜمف قم٤مئٚمٜم٤م، )إي٤مُمك(ًمٜم٤م، وىمد يم٤من قمٛمر دقم٤مٟم٤م ًمٞمٜمٙمح ُمٜمف أي٤مُمٜم٤م

 .(4) ف، وأزمك ذيمؽ فمٙمٝمٛم٣مٚمف يمٛم٣م ىمٙمّ يسٙمّ 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

                                                 

 .41ٟمٗم٤مل: إ(1)

 .16إهاء: (1)

 . دار اًمتدُمري٦م ، اًمًٕمقدّي٦م. 884: 1شمٗمًػم اًمِم٤مومٕمل )أمحد اًمٗمّران( (3)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت . 416إُمقال )ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس(: (4)
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قمٛمر، طمدصمٜمل يقٟمس، قمـ اًمزهري، قمـ يزيد أظمرج أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ و

سمـ هرُمز: أن ٟمجدة احلروري طملم ظمرج ُمـ ومتٜم٦م اسمـ اًمزسمػم، أرؾمؾ إمم اسمـ قم٤ٌمس، 

ًم٘مرسمك رؾمقل ا؟هل،  ..:: هق ًمٜم٤ماسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل !.ي٠ًمًمف قمـ ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك: عمـ شمراه؟

 ًّ رأيٛم٣مه ، ٛمف رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َلؿ، وىمد يم٤من قمٛمر قمرض قمٚمٞمٜم٤م ُمٜمف ؿمٞمئ٤مً ىم

، ويم٤من اًمذي قمرض قمٚمٞمٝمؿ: أن يٕملم ٟم٤ميمحٝمؿ، ٛم٣م، همرددٞم٣مه فمٙمٝمف، وأزمٝمٛم٣م أن ٞمٗمبٙمفدون ضمٗمّ 

ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل .وأزمك أن يزيدهؿ فمعم ذيمؽوأن ي٘ميض قمـ هم٤مرُمٝمؿ، وأن يٕمٓمل وم٘مػمهؿ، 

 .(.1) إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

أظمؼمٟم٤م وه٥م سمـ طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل:  -هم٣مً رّ حم-ىمٚم٧م أظمرضمف ُمًٚمؿ 

ضمرير سمـ طم٤مزم، طمدصمٜمل أيب، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ىمٞم٤ًم، حيدث قمـ يزيد سمـ هرُمز، ح وطمدصمٜمل 

حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ، واًمٚمٗمظ ًمف، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هبز، طمدصمٜم٤م ضمرير سمـ طم٤مزم، طمدصمٜمل ىمٞمس سمـ 

اسمـ  ؾمٕمد، قمـ يزيد سمـ هرُمز، ىم٤مل: يمت٥م ٟمجدة سمـ قم٤مُمر إمم اسمـ قم٤ٌمس، ومٙمت٥م إًمٞمف

٤ٌّمس ٤م يمٜم٤م ٟمرى أن وإٟمّ  !.ذي اًم٘مرسمك اًمذي ذيمر ا؟هل ُمـ هؿ؟ ؽ ؾم٠مًم٧م قمـ ؾمٝمؿإٟمّ : »قم

 .(1)شهمٟمزمك ذيمؽ فمٙمٝمٛم٣م ومقَمٛم٣مىمراسم٦م رؾمقل ا؟هل هؿ ٟمحـ، 

، قمـ حمٛمد سمـ )صم٘م٦م إُم٤مم أهؾ قمٍمه، خ م (: وطمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ اعم٤ٌمركأسمق قمٌٞمد ىم٤مل

 خ م( )اًم٤ٌمىمر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم(سم٤مًمتِمٞمع ومل يث٧ٌم )صم٘م٦م خ م، رُملإؾمح٤مق

يمٞمػ صٜمع ذم ؾمٝمؿ ذي  ،وم٘مٚم٧م: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م طمٞم٨م وزم ُمـ أُمر اًمٜم٤مس ُم٤م وزم

ىمٚم٧م: ويمٞمػ: وأٟمتؿ شم٘مقًمقن ُم٤م ش ؾمٚمؽ سمف ؾمٌٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر»ىم٤مل:  !.اًم٘مرسمك؟

ىمره »ىم٤مل:  !.، ىمٚم٧م: ومام ُمٜمٕمف؟ش فمـ رأيف َم٣م ىم٣من أهٙمف يِمدرون إّٓ »وم٘م٤مل:  !.شم٘مقًمقن؟

 .(3)شوفمٚمر فمك فمٙمٝمف طمالف أيب زم٘مرّد واهلل أن يُ 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت .1941، رىمؿ: 161: 5ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط( (1)

 سمػموت .. دار اًمٗمٙمر  416إُمقال )ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس(: (1)

 . دار اًمٗمٙمر سمػموت . 416إُمقال )ظمٚمٞمؾ حمٛمد هراس(: (3)
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..: قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وهق فم٤مهر ذم شم٘مٞم٦ّم اعمقمم قمكمّ إؾمٜم٤مده صحٞمح ىمٚم٧م: 

ظم٤مص٦م وسمٜمل ه٤مؿمؿ قم٤مُّم٦م أقمٚمٜمقا  وًمق سمٛمٕمٜمك اخلقف قمغم سمٞمْم٦م اًمديـ: سمٞمد أّن قمٚمٞم٤مً 

، يمقن٤م ُمٜم٤مومٞم٦م ، أيمثر ُمـ ُمّرة قمـ ُمقىمٗمٝمؿ ذم رومض سمدقم٦م اًمِمٞمخلم ذم مخس ذوي اًم٘مرسمك

 ..حمٛمد ًمنميٕم٦م 

، يٛمٙمـ ًمّم٤مطمٌف اًمٖمّض قمٜمف عمّمٚمح٦م ُم٤م: يمقٟمف ُم٤مزمأّن اخلٛمس طمّؼ ُمع اًمتٜمٌٞمف 

ُم٤مًمٙم٤ًم ًمف ذقم٤ًم، يمٌ٘مّٞم٦ماحل٘مقق: ٟمٔمػم اًمٗم٘مػم اًمذي وضم٧ٌم ًمف اًمّمدىم٦م : إذ ًمف أن هيٌٝم٤م أو 

 يً٘مٓمٝم٤م، إمج٤مقم٤مَ ً وىمقًٓ واطمدًا.

وٓ ُمّمٚمح٦م قمٜمد اعمقمم قمكّم ذم مخس اًم٘مرسمك سمٕمد شمٕمٓمٞمؾ اًمِمٞمخلم، أىمدس ُمـ 

اًمديـ، ومل ؿمت٤مت اعمًٚمٛملم اًمت٤مئٝملم: وٟمٜمٌّف إمم إُمتٜم٤مع اًمت٘مّٞم٦م قمغم قمكّم أو أهؾ سمٞمْم٦م 

: ومٛمـ ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م اؾمتٜم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٜمٌّل  سمام يٚمزم وٞم٤مقمٝم٤م، سمغم ىمد اشم٘مقا اًمٌٞم٧م

ٌّؼ طمٙمؿ ا؟هل شمٕم٤ممم ومٞمٛمـ أراد مل ذًمؽ ُم٤م شمقاشمر أّن اًمٜمٌل اهمتٞم٤مًمف ُمـ ُمٜم٤موم٘مل اًمٕم٘م٦ٌم  يٓم

ف ٣مس أٞمّ ٓ يتحدث ايمٛمّ »ىمَم رء وم٤مه سمف رؾمقل اًمرمح٦م هق : أوم٢مّن سم٤مًمٙمٗمر وهدر اًمدم: 

 . يمقنؿ ًمٕمٜمٝمؿ ا؟هل يم٤مٟمقا ُمـ قمٚمٞم٦م اًم٘مقم، يرشمد اًمٜم٤ّمس سم٘متٚمٝمؿ ..   (1) شىم٣من يٗمتؾ أصح٣مزمف

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة.4965، رىمؿ: 154: 6صحٞمح اًمٌخ٤مري )زهػم اًمٜم٤مس(  (1)
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 ايمٗمرآٞمّٝم٥م َمٛمٖمردات اظمقلم فمقمّ 

ُمّمداىم٤ًم أيمٛمَؾ ىمٞم٤مؾم٤ًم  :يمثػمٌة هل اعمٓم٤مًم٥م اًم٘مرآٟمّٞم٦م اًمتل شمٗمّرد هب٤م صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف

سمٌ٘مّٞم٦م إُّم٦م، يِمٝمد ًمف أّن ضمّؾ ُمٓم٤مًم٥م هذا اًمٙمت٤مب اًم٘م٤مسة أدًم٦م قمٚمٞمف، وهذا سمره٤من 

ىمٓمٕمّل قمغم صمٌقت آصٓمٗم٤مء اًمتٕمٞمٞمٜمل ًمف وم٤مًمٕمّمٛم٦م..، صمّؿ ٓ يًٕمٜم٤م هٞمٝمٜم٤م إّٓ اًمتذيمػم 

أٟمٜم٤م أردٟم٤م ، سمٞمد ىمد يث٘مؾ قمغم إومٝم٤ممواإلؿم٤مرة، وإّٓ وم٤مًمًٌط ذم هذا ٓ شمٜمٝمض سمف إىمالم، 

اًمتقـمئ٦م عمـ أراد أن يًٌط ذم هذا ُمـ اعمح٘م٘ملم واعمدىم٘ملم..: ومٝم٤مك سمٕمض ُم٤م ارشمآه 

 ىمّمقرٟم٤م ُمـ ذًمؽ ..

 زمٔمٙمؿ ايمٗمرآن دم ايمٔم٣مظمكم  سمٖمرد فمقّم زمٔمد ايمٛمبل

ؽمٙمقين9 : »-ومٞمام ُم٣م صحٞمح٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم سمٕمدة ـمرق-وٓ همرو..: ومٕمكّم هق اًم٘م٤مئؾ

إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ ضمّدشمت٘مؿ، وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل فمز  همقاهلل ٓ سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن

 . (1)شوصمؾ، همقاهلل َم٣م َمـ آي٥م آّ وأٞم٣م أفمٙمؿ، أزمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر، دم ؽمٜمؾ أم دم صمبؾ...

ومٞمام ٟمّص طمدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه ُمـ  وقمغم هذا اعمٜمقال قمؽمة حمٛمد سمٕمده 

 إطم٤مدي٨م اًمث٤مسمت٦م اًمتل ٓ يًٕمٜم٤م هده٤م أن..

أن اعمؼمزيـ اعمٚمٗم٧م أّٟمف مل جيرأ أطمٌد ذم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، طمّتك أًمّد أقمدا ء قمكّم 

هذا، ًمٙمٜمّٝمؿ أمجٕمقا أّن اخلٚمٞمٗمتلم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر، ُم٤مشم٤م ومل يٕمروم٤م اًمٙمالًم٦م وٓ ذم يرشم٤مب 

 ُمػماث اجلّدة وٓ وٓ... .

  

                                                 

 .  اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمّٞم٦م، اَلٜمد 1655. رىمؿ: 191:  6اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي   (1)
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 سمٖمّرد فمقّم أّٞمف أومرأ إَّم٥م زمٔمد ايمٛمبل 

، قمـ )حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ اًمْمٌل، صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: 

)=قمٌد ا؟هل سمـ ، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ )اًمٙمٚمٌل، صم٘م٦م صدوق، ىمٞمؾ: اظمتٚمط سم٠مظمرة، خ(قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م 

خ  ؿمٞمخ اعم٘مرئلم، أظمذ يمّؾ اًم٘مرآن ىمراءًة قمـ قمكمّ طمٌٞم٥م اًمًٚمٛمل، اإلُم٤مم اًمث٘م٦م إوطمد اًم٘م٤مرىء اعمتٗمرد، سمؾ 

ف ىمرأ سمٜم٤م ذم صالة اًمٗمجر سم٤مٕٟمٌٞم٤مء..: وم٢مذا سمٚمغ : إٟمّ .. َّم٣م رأي٦م رصماًل أومرأ َمـ فمقمأّٟمف ىم٤مل:  م(

رضمع إمم ُمٙم٤مٟمف  ذيمر ومرضمع وم٘مرأه٤م، صمؿّ  رأس اًمًٌٕملم شمرك ُمٜمٝم٤م آي٦م، وم٘مرأ سمٕمده٤م، صمؿّ 

 .(1) اًمذي يم٤من ىمرأ مل يتتٕمتع

صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، وًمٜمٕمٚمؿ أّن ُمرّد وٌط اعمّم٤مطمػ ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده 

اعمٜمتنمة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اًمٞمقم، اًمًٕمقدي٦م ، ُمٍم ، اًمٕمراق ، اعمٖمرب، إيران...، إمم 

، يمام هق أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، وقمٌد اًمرمحـ هذا أظمذ يمؾ اًم٘مرآن قمـ قمكمّ 

ـّ .  ُمٕمٚمقم ضورة ًمٚمٛمِمتٖمٚملم هبذا اًمٗم

ذم ومْم٤مئٚمف ىم٤مل: ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ  هـ(431)ٖمٗمريوأظمرج اإلُم٤مم اعمًت

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ )اًمِم٤مر إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م( أظمؼمٟم٤م اَلٞمثؿ سمـ يمٚمٞم٥م)ؿمٞمخ صم٘م٦م(ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ 

)سمـ قمـ قمٓم٤مء  )سمـ ٟمٍم اَلٛمداين، صم٘م٦م ىمد يٖمرب خ(طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط )اًمٙمقذم صم٘م٦م صدوق(قمكم سمـ قمٗم٤من

 سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل:  ، قمـ قمٌد اًمرمحـاًم٤ًمئ٥م ُم٣م أّٟمف صم٘م٦م(

صّٚمٞم٧م ُمع قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف اًمٗمجر، وم٘مرأ إٟمٌٞم٤مء وأهمٗمؾ اؾماًم أو 

( صمّؿ رضمع إمم ُمٙم٤مٟمف اًمذي أهمٗمؾ وم٘مرأه ُمـ طمٞم٨م اٟمتٝمك ُم٘مٓمٕم٤ًم سملم ُم٘مٓمٕملمآي٦م صمّؿ ىمرأ سمرزظم٤ًم )

 .(1) ومٚمؿ أر أطمدًا أىمرأ ُمـ قمكّم ريض ا؟هل قمٜمف

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح . 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض.3561، رىمؿ: 311: 1ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )يمامل يقؾمػ احلقت(   (1)

 . دار اسمـ طمزم، سمػموت.379، رىمؿ: 341: 1ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن )ت: أمحد اًمًٚمقم(   (1)
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ٟم٤م أسمق يٕمغم، طمدصمٜم٤م وأظمرضمف أيْم٤ًم ىم٤مل:  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم، أظْمؼَمَ

  .(1) اًمدسمري، قمـ قمٌد اًمرزاق قمـ اًمثقري قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م سمف ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف

 إؾمٜم٤مده ضمّٞمد، وًمف ؿم٤مهد..ىمٚم٧م: 

)سمـ طمدصمٜم٤م أمحد ىم٤مل: هـ( 333)وأظمرج اإلُم٤مم أمحد سمـ ُمروان اًمدٟمٞمقري اعم٤مًمٙمل

، ٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ )ىم٤مل اسمـ طمجر : ٓ سم٠مس سمف(، ٟم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمل اًمٙمٜمدي صم٘م٦م(ظمٚمٞمد 

، قمـ قمٌد إقمغم اًمتٖمٚمٌل )سمـ يقٟمس اًمًٌٞمٕمل، صم٘م٦م خ م(، ٟم٤م إهائٞمؾ )صم٘م٦م خ م(ُمقؾمك اًمٕمٌز 

 .(1) ، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ُمثٚمف)صم٘م٦م ذم طمديثف ًملم(

أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕمز أمحد سمـ قمٌٞمد ىم٤مل: وَل٤م ؿم٤مهد صم٤مًم٨م طمًـ أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

ا؟هل إذٟم٤م وُمٜم٤موًم٦م وىمرأ قمغم إؾمٜم٤مده أٟم٤م حمٛمد سمـ احلًلم، أٟم٤م اعمٕم٤مرم سمـ زيمري٤م، ٟم٤م حمٛمد سمـ 

احلًـ سمـ زي٤مد، ٟم٤م طمًلم سمـ إؾمقد، ٟم٤م حيٞمك سمـ ادم، قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، قمـ 

 . (3)قم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ُمثٚمف

 إؾمٜم٤مده ُمٕمتؼم.ىمٚم٧م: 

                                                 

 . دار اسمـ طمزم. سمػموت.379، رىمؿ: 341: 1ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن )ت: أمحد اًمًٚمقم(   (1)

 . دار سمـ طمزم، سمػموت.1678. رىمؿ: 476: 3قر آل ؾمٚمامن( اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ)ت: ُمِمٝم  (1)

 . قمٛمر اًمٕمٛمروي .461: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (3)
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 أّٞمف اظم٠مؽمس يمٔمٙمؿ ايمتجقيد دم إَّم٥م سمٖمّرد فمقمّ 

 .يمت٤مب اًمتجقيدذم اًمٙم٤مُمؾ:  هـ(461)ىم٤مل اإلُم٤مم يقؾمػ سمـ قمكّم اَلذزم اعمٖمريب 

عم٤م قمٜمف  ريض ا؟هلسمـ أيب ـم٤مًم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم  فمعم َم٣م روي فمـ فمقم ايمتجقيد َمبٛمل اقمٚمؿ أنّ 

ِؾ ايْمُٗمْرآَن سَمْرسمِٝماًل ؾُمئؾ قمـ ىمقًمف:   ؟!. (1)َوَرسمِّ

 .(1) شوجتقيد احلروف، ايمؼمسمٝمؾ: َمٔمرهم٥م ايمقومقف »: قمٜمف ريض ا؟هل ىم٤مل

، وهق ممّـ شمِمد اًمرطم٤مل إًمٞمف ذم هذا ذم اَلداي٦م هـ(1469)وىم٤مل اإلُم٤مم اعمرصٗمل

ـّ  قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف  ف صّح أٟمّ ، أظمؼم همػم واطمد ُمـ أئٛمتٜم٤م : اًمٗم

ِؾ ايمٗمرآن سَمْرسمِٝمالً ف ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أٟمّ  وَمٔمرهم٥م ، ايمؼمسمٝمؾ هق جتقيد احلروف »:َوَرسمِّ

 .(3)شايمقومقف

ىمٚم٧م: ُمـ أراد أن ي٘مػ قمغم ؾمحر اًمٌٞم٤من، وإقمج٤مز اًمٚم٤ًمن، سمٕمد ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

قمكّم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف : إذ دمقيد  اإلٟمس واجل٤من:واًم٘مرآن: ومٝمذا ُمث٤مل واطمد قمـ أُمػم

ـّ يتٜم٤مول اإلدهم٤مم واإلىمالب واإلظمٗم٤مء واإلؿمامم واًمروم  احلروف يمام يٕمرف أهؾ اًمٗم

، يمام أّن أذف قمٚمقم اًم٘مرآن ـمّرًا هق شمٗمًػم يمت٤مب ا؟هل شمٕم٤ممم، ...واإلفمٝم٤مر واعمّد واًم٘مٍم

 وهق ممتٜمع ُمـ دون اإلعم٤مم سم٘مقاقمد اًمقىمػ وآسمتداء..

ُمٓمٚم٘م٤ًم،  -ُمـ احلدي٨م-يمؾ شمٚمٙمؿ إُمقر دمقيد اؾمتٗم٤مدة وضمقب  ُمع اًمتٜمٌٞمف أنّ 

واه: ضورة أّن هٜم٤مك ُم٤م جي٥م دمقيده يم٠مصؾ اعمّد قمروم٤ًم، وهٜم٤مك ُم٤م رسمام اؾمتح٥ّم 

 يمٛم٘مداره، ويمذا اإلدهم٤مم وهمػمه..

ذم اجلٛمٚم٦م هق: وضمقب إظمراج احلروف قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٤موى وٟمِمػم أّن اعمتٞمّ٘مـ ُمـ ومت

 .وإقمراسم٤ًم، َت٘مٞم٘م٤ًم ًمٚم٘مرآٟمّٞم٦م ٓ أيمثر وٓ أىمّؾ  ُمـ خم٤مرضمٝم٤م إصٚمّٞم٦م ًمٗمٔم٤مً 

                                                 

  . 4اعمزُمؾ:  (1)

  ُم١مؾم٦ًم ؾمام ًمٚمتزيع واًمٜمنم . .93اًمٙم٤مُمؾ ذم اًم٘مراءات )مج٤مل اًمِم٤مي٥م( :  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم ـمٞم٦ٌم ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة . 47: 1هداي٦م اًم٘م٤مري  (3)
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إُّم٤م ًمٕمّٚمف راضمح يم٤معمد ، ؾمقى هذا ، وُم٤م أقمالهقمٚمٞمف اًمًالم وهق ُم٘مّمقد اعمقمم 

اًمًٙم٧م اًمٗم٤مطمش اعمذُمقم، وُمـ اًمتٜمّٓمع ، ..، أو شمٜمّٓمع يم٤معمّد صمامن طمريم٤متطمريم٤مت أرسمع

 د سمـ طمٜمٌؾ أّٟمف يمره ىمرائ٦م محزة.اإلُم٤مم أمح ذم ىمرائ٦م محزة..: َلذا شمقاشمر قمـ

ذم ومتقى مج٤مقم٦م وًمق -وإُمر هق إُمر ذم اًمقىمػ، ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل حيرم 

ـْ فِمَب٣مدِِه ذم ىمقًمف:  اهللاًمقىمػ اًم٤ًميمـ قمغم ًمٗمظ اجلالًم٦م  -اطمتٞم٤مـم٤مً  اَم خَيَُْمك اهللََّ َِم إِٞمَّ

 وضورة ...ًمٌٓمالن اعمٕمٜمك اعمؽمشم٥م قمٚمٞمف ىمٓمٕم٤ًم ايْمُٔمَٙماَمء

اؽِمُخقنَ ويمذا آسمتداء سمــ:   ََم٣م َئْمَٙمُؿ سَمْٟمِويَٙمُف إَِّٓ اهللُّ وَ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :  َوايمرَّ

اؽِمُخقَن دِم ايمِْٔمْٙمِؿ َيُٗمقيُمقَن آََمٛم٣َّم سمٜمّٞم٦م اًمٗمّمؾ ٓ اًمقصؾ..: إذ مجٝمقر قمٚمامء اًمٗمري٘ملم  َوايمرَّ

 .  ، وقمغم هذا وم٘مسأّن اًمقاو ًمٚمقصؾ ٓ اًمٗمّمؾ...
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 فمعم ايمتٛمزيؾ  زمجٚمع ايمٗمرآن َمِمحٖم٣مً سمٖمّرد فمقّم 

وم٘مد مجٕمقه سمٜمحق اًمنميم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ُمتٗمرىم٤ًم   -ُمٜمٝمؿ قمكم –أُّم٤م سم٘مّٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

طمديثٜم٤م هٜم٤م قمـ ُمّمحػ إّٟمام وإديؿ،  )احلج٤مرة(واًمٚمخ٤مف  )ضمريد اًمٜمخؾ اًمٖمٚمٞمظ(قمغم اًمٕم٥ًم 

  يم٤مُمؾ جمٛمقع سملم دومتلم: ومٝم٤مك اًمٓمرق ..

قمـ ُمٕمٛمر، قمـ أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: عم٤م سمقيع ٕيب أظمرج قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: 

 سمٙمر َتٚمػ قمكّم ذم سمٞمتف ومٚم٘مٞمف قمٛمر وم٘م٤مل: َتٚمٗم٧م قمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر؟!. 

إين آيمٝم٦م زمٝمٚمكم ضمكم ومبض رؽمقل اهلل، أّٓ أرسمدي زمرداء إّٓ إلم ايمِمالة »وم٘م٤مل: 

 .(1)صمّؿ ظمرج وم٤ٌميٕمف ش آناظم٘متقزم٥م ضمتك أمجع ايمٗمرآن9 هم١ميّن طمُمٝم٦م أن يتٖمّٙم٦م ايمٗمر

أىمقل: رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى قمٙمرُم٦م اطمت٩م سمف أطمدمه٤م. وهق ٟمص 

طمتك هذا  فم٤مهٌر أّن اًم٘مرآن مل جيٛمٕمف ُمّمحٗم٤ًم يم٤مُمالً قمغم شمرشمٞم٥م ٟمزوًمف همػم قمكمّ 

ُم٤م اًمتحؼ سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم إّٓ وىمد مجع طمل ومداه ورأّن اًمٜمٌل ُمّرة أظمرى اًمت٤مريخ. وٟمٜمٌف 

دومتلم سملم اًم٘مرآن يم٤مُماًل قمغم اًمٕم٥ًم واًمٚمخ٤مف وإديؿ، وطمديثٜم٤م هٜم٤م قمـ ُمّمحػ 

 وم٤مٟمتٌف. يمام أٟمزل قمغم حمٛمد ُمرشم٥م 

ذم اعمّم٤مطمػ  هـ(316)وأظمرج أسمق سمٙمر سمـ أيب داود، قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٞمامن إؿمٕم٨م 

ٜم٤م اسمـ ومْمٞمؾ، قمـ أؿمٕم٨م، قمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إمحز ىم٤مل: طمدصمىم٤مل: 

سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: عم٤م شمقذم اًمٜمٌل أىمًؿ قمكّم أن ٓ يرشمدي سمرداء إّٓ جلٛمٕم٦م طمتك جيٛمع اًم٘مرآن 

 ذم ُمّمحػ ومٗمٕمؾ، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف أسمق سمٙمر سمٕمد أي٤مم أيمره٧م إُم٤مريت ي٤م أسم٤م احلًـ؟!. 

 . (1)وم٤ٌميٕمف شٓ واهلل إّٓ أين أومسٚم٦م أن ٓ أرسمدي زمرداء إّٓ ْلٚمٔم٥م»ىم٤مل: 

                                                 

. اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، 9765، رىمؿ : 456)ت: طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل( : 5ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (1)

 اَلٜمد. 

 . اًمٗمروق احلديث٦م، اًم٘م٤مهرة .59اعمّم٤مطمػ )ت: حمٛمد سمـ قمٌدة( :  (1)
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، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى أؿمٕم٨م سمـ ؾمقار، وهق ذم اعمت٤مسمٕم٤مت أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح

اسمـ ومْمٞمؾ هق: حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ اًمْمٌل صم٘م٦م اطمت٩م وومٞمام ىم٤مل اًمٌخ٤مري: صدوق يٖمٚمط. 

 ّمدوق صم٘م٦م سم٢مـمالق .ومإمحز وسمف اًمِمٞمخ٤من. 

أظمؼمٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أيقب، واسمـ قمقن، قمـ وأظمرج اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

أيمره٧م »، أسمٓم٠م قمـ سمٞمٕم٦م أيب سمٙمر، ومٚم٘مٞمف أسمق سمٙمر، وم٘م٤مل: ىم٤مل: ٟمٌئ٧م أن قمٚمٞم٤مً حمٛمد، 

ٓ، وًمٙمٜمل آًمٞم٧م سمٞمٛملم أن ٓ أرشمدي سمردائل إّٓ إمم اًمّمالة طمتك أمجع »، وم٘م٤مل: شإُم٤مريت

: ومٚمق أصٞم٥م ذًمؽ )=اسمـ ؾمػميـ(ىم٤مل: ومزقمٛمقا أٟمف يمتٌف قمغم شمٜمزيٚمف. ىم٤مل حمٛمدش اًم٘مرآن

 . (1)قن: وم٠ًمًم٧م قمٙمرُم٦م قمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب، ومٚمؿ يٕمرومفاًمٙمت٤مب يم٤من ومٞمف قمٚمؿ، ىم٤مل اسمـ قم

اعمدائٜمل، قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ حم٤مرب، قمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمك وأظمرج اًمٌالذري ىم٤مل: 

يريد اًمٌٞمٕم٦م، ومٚمؿ ي٤ٌميع. ومج٤مء قمٛمر، وُمٕمف ومتٞمٚم٦م.  واسمـ قمقن، أّن أسم٤م سمٙمر أرؾمؾ إمم قمكمّ 

سم٤ميب؟!. ىم٤مل  ٤ًم قمكمَّ ومتٚم٘متف وم٤مـمٛم٦م قمغم اًم٤ٌمب، وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م: ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب، أشمراك حمرىم

، وم٤ٌميع وىم٤مل: يمٜم٧م قمزُم٧م أْن ٓ قمٛمر: ٟمٕمؿ، وذًمؽ أىمقى ومٞمام ضم٤مء سمف أسمقك. وضم٤مء قمكمّ 

 . (1)أظمرج ُمـ ُمٜمززم طمتك أمجع اًم٘مرآن

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى ُمًٚمٛم٦م سمـ حم٤مرب، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن 

ؾمٞمدة ٟم٤ًمء وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ دون ـمٕمـ. صمّؿ أهذا هق ُم٘م٤مم 

َّٓ ، وأيـ ىمقل ا؟هل: اًمٕم٤معملم..، اًمٗمتٞمٚم٦م واًمٜم٤مر، اًمتٝمديد واًمققمٞمد، أيـ طمرُم٦م حمٛمد

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك َّٓ اظْمََقدَّ  ؟!!!!. َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمرًا إِ

ىمٚم٧م: وًمٕمّؾ سمٕمض اًم٤ٌمقم٨م ٕن جيٛمع اعمقمم اعمّمحػ، هق شمٜم٤مزع اًمّمح٤مسم٦م ذم 

٦م وشمٗمًػمًا وشمٜمزيالً..، وم٠مراد اعمقمم أن ي١مؾمس ُمػماصم٤ًم ًمَلئٛم٦م، طمروف اًم٘مرآن أحل٤مٟم٤ًم وىمرائ

يمقنؿ قمدل اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ..، واحلدي٨م قمـ هذا يٓمقل ، ًمٙمـ وم٘مط ٟمِمػم إمم ؿم٠من 

 اًم٘مراءة..  

                                                 

 . ـمٌٕم٦م ص٤مدر، سمػموت .338:  1ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ) ت: إطم٤ًمن قم٤ٌمس(  (1)

 .  دار اًمٗمٙمر سمػموت .1184، رىمؿ : 568:  1أٟم٤ًمب إذاف )ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر(  (1)
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أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ أمحد اعمحٌقيب سمٛمرو، صمٜم٤م ىم٤مل:  هـ(465)أظمرج احل٤ميمؿ 

ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمقد، صمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك، أظمؼمٟم٤م إهائٞمؾ، قمـ قم٤مصؿ، قمـ زر، قمـ 

 .ريض ا؟هل قمٜمفقمٌد ا؟هل 

ىم٤مل: أىمرأين رؾمقل ا؟هل ؾمقرة طمؿ، ورطم٧م إمم اعمًجد قمِمٞم٦م، ومجٚمس إزم رهط،  

طمرووم٤ًم ٓ أىمرؤه٤م، وم٘مٚم٧م ًمف: ُمـ  وم٘مٚم٧م ًمرضمؾ ُمـ اًمرهط: اىمرأ قمكم، وم٢مذا هق ي٘مرأ

 أىمرأيمٝم٤م؟!. 

ىم٤مل: أىمرأين رؾمقل ا؟هل، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم رؾمقل ا؟هل وإذا قمٜمده رضمؾ وم٘مٚم٧م ًمف: اظمتٚمٗم٤م 

 .ذم ىمراءشمٜم٤م، وم٢مذا وضمف رؾمقل ا؟هل ىمد شمٖمػم، ووضمد ذم ٟمٗمًف، طملم ذيمرت ًمف آظمتالف

 .سمـ أيب ـم٤مًم٥م صمّؿ أه إزّم قمكمّ ش إّٞمام أهٙمؽ َمـ ومبٙم٘مؿ آطمتالف: »اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل

وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م ش رصمؾ َمٛم٘مؿ ىمام فُمّٙمؿ إّن رؽمقل اهلل يٟمَمرىمؿ أن يٗمرأ ىمّؾ »وم٘م٤مل قمكم: 

 ويمؾ رضمؾ ُمٜم٤ّم ي٘مرأ طمرووم٤ًم ٓ ي٘مرؤه٤م ص٤مطمٌف.

 . هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه هبذه اًمًٞم٤مىم٦مىم٤مل احل٤ميمؿ: 

 .(1)ىم٤مل اًمذهٌل: صحٞمح و

  

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .1185، رىمؿ : 143:  1ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)
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 اظمسقغ يمٙمٗمراءات ايمسبع؟!! َم٣مإؾم٘م٣مل : 

 واطمدة ؟!! ُمع أّن اًم٘مرائ٦م اًمٜم٤مزًم٦م قمغم اًمٜمٌّل 

ىمٚمٜم٤م: اًمتنميع قمغم ٟمحقيـ: واىمٕمّل أوزّم، وطمرضمل صم٤مٟمقّي..: أي ٓ طمرج قمغم 

قمغم اًم٘مراءات اعمِمتٝمرة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ، قمٍم اعمٕمّمقُملم  إُّم٦م أن شمتٚمق اًم٘مرآن

ًمق طمّتك  َٓ ُيَ٘مٙمُِّػ اهللُّ َٞمْٖمس٣ًم إَِّٓ ُوؽْمَٔمَٜم٣م  إذ :ـ اًمت٘مّمػمقمإذا شمٜمزه٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ، 

 .هق ًم٤ًمن ىمريش، ىمد ٟمزل سمحرف واطمد ، يم٤من اًم٘مرآن ذم أصؾ اًمتنميع 

اعمٕمٜمك جمٛمؾ وىمد أُم٣م أئٛمتٜم٤م اعمٕمّمقُملم ، هذا إُمر : ًمٚمٕمّٚم٦م أقماله : وُمـ ذًمؽ 

 .. اعمروي أقماله قمـ اعمقمم أُمػم اعم١مُمٜملم

رصمؾ  إّن رؽمقل اهلل يٟمَمرىمؿ أن يٗمرأ ىمّؾ »: ويٚمزم اًمتٜمٌٞمف أّن ُمٕمٜمك ىمقل اعمقمم 

هق ُم٤م ٓ خيرج قمـ طمدود ُم٤م أُمْم٤مه اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م ُمـ اًم٘مراءات  شَمٛم٘مؿ ىمام فُمّٙمؿ

 .سمؾ قمنم، : واعمتٞم٘مـ ُمٜمٝم٤م ؾمٌع اعمتداوًم٦م اعمِمتٝمرة قمٍم إئّٛم٦م

، ًمٕمٚمف اعمِمٝمقر  اعمِمتٝمرة سم٤مًم٘مراءات اًمٕمنم وىمد أحلؼ مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م

 مل يِمتٝمر ُمـ اًم٘مراءات ، سمنموط صمالصم٦م : ُم٤م يمّؾ  سمٞمٜمٝمؿ،

 .ـمريؼ صحٞمحُمـ اًم٘مراءة رد شمأوًٓ : أن 

 .صم٤مٟمٞم٤ًم  اًمرؾمؿأن شمقاومؼ صم٤مٟمٞم٤ًم : 

 .وضمف ذم اًمٕمرسمّٞم٦م ٤مَلصم٤مًمث٤ًم : 

 ٓ شمقاومؼ اًمرؾمؿ  وأ، ات اعمٜمٙمرة اًمتل مل شمرد سمٓمريؼ صحٞمح يم٤مًم٘مراء، ٤م همػم ذًمؽأُمّ 

 وم٤مطمٗمظ ..، ومٙمالّ ، ، أو ًمٞمس َل٤م وضمٌف ذم اًمٕمرسمّٞم٦م 
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   سمٖمّرد فمقّم أّٞمف زم٣مب ضم٘مٚم٥م ايمٛمبل

َأْم ََيُْسُدوَن ايمٛم٣َّمَس فَمعَم ََم٣م آسَم٣مُهُؿ اهللُّ َِمـ هَمّْمٙمِِف هَمَٗمْد آسَمْٝمٛم٣َم آَل إزِْمَراِهٝمَؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ْ٘مَٚم٥َم َوآسَمْٝمٛم٣َمُهؿ َُمْٙم٘م٣ًم فَمٓمِٝمامً   . (1)ايْم٘مَِت٣مَب َواحْلِ

ْ٘مَٚم٥َم هَمَٗمْد ُأويِتَ طَمغْمًا ىَمثغِمًا وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ْ٘مَٚم٥َم ََمـ َيَُم٣مُء َوََمـ ُي٠ْمَت احْلِ ُي٠ميِت احْلِ

ُر إَِّٓ ُأْويُمقْا إيَْمَب٣مِب  ىمَّ  .(1)َوََم٣م َيذَّ

وىمد ش أٞم٣م دار احل٘مٚم٥م وفمقم زم٣مهب٣م»ىمٚم٧م: وىمد ُم٣م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمٜمٌل: 

تف ويمذا اسمـ ُمٕملم وهمػممه٤م. وهذا ُمـ ُمٜمٗمرداشمف ـ ضمزم سمّمحممّ قمروم٧م أّن اإلُم٤مم اًمٓمؼمي 

 . رؾمقل اًمرمح٦م حمٛمدؼميم٦م سم، ذم اًمٕم٤معملم 

٘ملم اًمٜم٥ًم إمم ٞمظم٤مّص٦م، شمٗمردوا سمطمتّك اعمٝمدي اعمٜمتٔمريمام ىمد ُم٣م أّن قمٚمٞم٤ًم 

ْ٘مَٚم٥مَ  أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ  إذ احلٙمٛم٦م ذم أىمدس ُمراشمٌٝم٤م،   آسَمْٝمٛم٣َم آَل إزِْمَراِهٝمَؿ ايمْ٘مَِت٣مَب َواحْلِ

 . ٤مطمٗمظٓ شم١مشمك إّٓ عمـ ـمٝمر أصٚمف، أصالسم٤ًم وأرطم٤مُم٤ًم، إمم آدم، وم

 ستثٛمك دم آي٥م اْلٛم٤ماظمسمٖمّرد فمقّم أّٞمف ايمقضمٝمد 

َي٤م ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء سم٢ممج٤مع وضورة: حيرم ُمٙم٨م اجلٜم٥م ذم اعم٤ًمضمد: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :

اَلَة َوَأٟمُتْؿ ؾُمَٙم٤مَرى طَمتََّك شَمْٕمَٚمُٛمقْا َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن  ـَ آَُمُٜمقْا َٓ شَمْ٘مَرسُمقْا اًمّمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َوَٓ صُمٛمُب٣ًم إَِّٓ َأهيُّ

 .(3) فَم٣مزمِِري ؽَمبِٝمٍؾ ضَمتََّك سَمْٕمتَِسُٙمقاْ 

ُمًتثٜمٞم٤من ُمـ هذا احلٙمؿ  وىمد ُم٣م ذم طمدي٨م ؾمّد إسمقاب أّن قمٚمٞم٤ًم يم٤مًمٜمٌل

قمغم اًم٘مرآين اًمٕمٔمٞمؿ، وومٞمف دًٓم٦م قمغم ُم٤م هق أذف ُمـ جمّرد اًمٕمّمٛم٦م..: صٚمقات ا؟هل 

 .وذرارهيام اعمٓمٝمريـ اًمٜمٌل وقمكّم 

                                                 

 .54اًمٜم٤ًمء (1)

 .169اًمٌ٘مرة :  (1)

 .43اًمٜم٤ًمء:  (3)
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 ف وزير ايمٛمبلأٞمّ  سمٖمرد فمقم

 )قم٤ممل ص٤مًمح وم٤موؾ صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ه٦ٌم ا؟هل سمـ قمٌد ا؟هلأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

أٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٜمرد  )صم٘م٦م ومقق اًمقصػ ، ص٤مطم٥م شم٤مريخ سمٖمداد(أٟم٤م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م

أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ إسمراهٞمؿ  (ؿمٞمخ ص٤مًمح صدوق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ، ُمٕمروف سم٤مخلػم)ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: 

)صم٘م٦م وصم٘مف احل٤ميمؿ واًمذهٌل، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض دون ٟم٤م أمحد سمـ احلًلم أسمق احلًـ  )صم٘م٦م صم٧ٌم إُم٤مم(اًمِم٤مومٕمل

)إُمقي، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، ٟم٤م أمحد سمـ اعمٗمْمؾ )صم٘م٦م ُمت٘مـ خ(محد سمـ قمٌد اعمٚمؽ إودي ٟم٤م أ سمره٤من(

قمـ قمٛمران سمـ  )صدوق صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمٞمع(ٟم٤م ضمٕمٗمر إمحر (صدوق ُمـ رؤؾم٤مء اًمِمٞمٕم٦موىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

)وصم٘مف اسمـ قمـ طمّملم اًمتٖمٚمٌل )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ؿم٤مهلم ، ومل يٓمٕمـ سمٌمء، روى قمٜمف صم٘مت٤من(ؾمٚمٞمامن

قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل ا؟هل  ٤من، روى قمٜمف صم٘مت٤من ، وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٞمف ٟمٔمر(طمٌ

 : صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

واصمٔمؾ رم وزيرا ، ويْس رم أَمري،رب اذح رم صدري : أومقل ىمام وم٣مل أطمل َمقؽمك »

 .(1) »اؾمدد زمف أزري فمٙمٝم٣م أطمل  َمـ أهقم

 ص٤مًمح طمًـ.. -ُمع ؿم٤مهده–أىمقل: إؾمٜم٤مده 

وومٞمام يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ : اًم٘مٓمٞمٕمل(اإلُم٤مم ) ذم زوائد ومْم٤مئؾ أمحد ىم٤مل وم٘مد ورد

 طمدصمٝمؿ ىمثٜم٤م قمكم سمـ قم٤مسمس )صم٘م٦م وٕمػ دون سمٞم٤من، خ(، يذيمر أن قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب )صم٘م٦م(همٜم٤مم 

 )سمـ قمٌد اًمرمحـ اَلذزم صم٘م٦م(، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ )صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع( ، قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمة)يٕمتؼم سمف(

ُمـ ظمثٕمؿ ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس شم٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضمالً 

 ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

أطمل  فمٙمٝم٣مً ايمٙمٜمؿ اصمٔمؾ رم وزيرا َمـ أهقمايمٙمٜمؿ أومقل ىمام وم٣مل أطمل َمقؽمك: »

اؾمدد زمف أزري، وأذىمف دم أَمري، ىمل ٞمسبحؽ ىمثغما، وٞمذىمرك ىمثغما، إٞمؽ ىمٛم٦م زمٛم٣م 

 .(1) زمِمغما

                                                 

 .51: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر (1)
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واٟمذر قمِمػمشمؽ »حدي٨م: يمُم٤م يِمٝمد َلذا ذم ومّمؾ اعمٜم٤مىم٥م أىمقل: وىمد ُم٣م 

...، وم٘م٤مل قمكم: أٟم٤م أيمقن  وم٠ميٙمؿ ي١مازرين قمغم هذا إُمر» :ىم٤مل اًمٜمٌلومٗمٞمف ش إىمرسملم

 ، ومراضمع ًمتجٛمع .وإؾمٜم٤مده طمًـش وزيرك

                                                                                                                                  

 .1158رىمؿ:  ،678: 1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  (1)
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 سمٖمّرد فمقّم أّٞمف طمغم ايمبمم زمٔمد رؽمقل اهلل

 َوآَل إزِْمَراِهٝمؿَ آَدَم َوُٟمقطم٤ًم  اْصَْمَٖمكإِنَّ ا؟هلَّ ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممم : ُمثؾ يتٕملّم أْن ٟمٗمّن 

سمٕمكّم قمٚمٞمف اًمًالم: يمقٟمف أيمٛمؾ ُمّمداق ٔل إسمراهٞمؿ سمٕمد  (1)َوآَل قِمْٛمَراَن قَمغَم اًْمَٕم٤معملَِمَ 

ؾمٞمد اًمٕم٤معملم حمٛمد صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ : إذ ىمد ورد هذا اعمٕمٜمك ذم اًمًٜم٦ّم اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م 

، صمّؿ شمٌٕمٝمؿ همػم واطمد ُمـ ، ًمٙمـ ؿمٖم٥م اًمٜمقاص٥م أّٟمف ُمقوقع سم٤مـمؾقمـ رؾمقل ا؟هل

 قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم هذا اًمتْمٚمٞمؾ، وم٘م٤مًمقا: هق ُمٜمٙمر!!.

، وًم٘مد رأي٧م أٟم٤م اًم٘م٤مس ذًمؽًمٙمـ ىمد صم٧ٌم ُمـ وضمف صحٞمح أّن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل 

ت٤مج إُمر ٓ حيأّن يمٗم٤مطم٤ًم ُمًتٛمٞمت٤ًم ًمٌٕمض اًمِمٞمٕم٦م أٟم٤مر ا؟هل سمره٤منؿ ذم إصم٤ٌمت أؾم٤مٟمٞمده، ُمع 

اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٜمقاص٥م اإلؾمٜم٤مدّي٦م، سم٤مإلهمٗم٤مل قمـ سم٘مّٞم٦م اًمًٜم٦ّم  يًمدقم٤مويمؾَّ هذا..: وم٤مٟٓمّمٞم٤مع 

 ، اؾمتٖمٗم٤مل ُم٘مٞم٧م وىمع ذم ذايمف اًمٙمثػم، ومٚمٜمحذر ُمٜمف..: ه٤مك ًمؽمى..هذا اعمٕمٜمك

أَم٣م »رؾمقل ا؟هل:  ىمقلُمـ ( هـ366اًمٓمؼماين)اإلُم٤مم ُم٣م قمٚمٞمؽ ُم٤م أظمرضمف 

ضمدمه٣م أزمقك، وأطمر سمرضكم ي٣م هم٣مؿمٚم٥م أّن اهلل فمز وصمؾ اطمت٣مر َمـ أهؾ إرض رصمٙمكم9 أ

 .(1)شزوصمؽ

ٟمّص ومٞمام ىمٚمٜم٤مه  قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم، وهق إؽمٛم٣مده صحٝمحىمٚم٧م: سم٤من أّن 

 .واقمت٘مدٟم٤مه

سمِمقاهده  شفمقّم طمغم ايمبمم»٘مٚمٞمؾ ُمـ ـمرق طمدي٨م اًمٜمزر ا اًمقمدا هذا، ه٤مك هذ

 يم٤مٔيت .. وُمت٤مسمٕم٤مشمف

  

                                                 

 .169اًمٌ٘مرة :  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .11153، رىمؿ : 93:  11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  (1)
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 فم٣مئُم٥م ايمْمريؼ إّول: أم اظم٠مَمٛمكم

)=ىمقام اًمًٜم٦م، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد هـ(571)أظمرج اسمـ قم٤ًميمر

)رزق ا؟هل سمـ ىم٤مٓ أٟم٤م أسمق حمٛمد اًمتٛمٞمٛمل )ُمت٤مسمٕم٦م ٓ همػم(وأسمق سمٙمر حمٛمد سمـ ؿمج٤مع صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(

سمـ حمٛمد إُمقي  )قمكمأٟم٤م أسمق احلًلم سمـ سمنمان هـ، إُم٤مم احلٜم٤مسمٚم٦م ، وم٘مٞمف إُم٤مم يمٌػم اًمِم٠من صم٘م٦م(488قمٌد ا؟هل 

ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ قمت٦ٌم هـ، صم٘م٦م إُم٤مم( 341)سمـ حمٛمد أٟم٤م إؾمامقمٞمؾ اًمّمٗم٤مر  هـ، صم٘م٦م صم٧ٌم(415

)سمـ قمٌد ا؟هل اًمٜمخٕمل، صم٘م٦م صدوق رسمام أظمٓم٠م، شمرضمؿ ًمف أٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيؽ )اًمٙمٜمدي صم٘م٦م صدوق(

)اًم٘م٤ميض ذيؽ، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع،  طمدصمٜمل أيب اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ وأظمرج ًمف ذم إدب اعمٗمرد، روى قمٜمف اًمث٘م٤مت(

قمـ )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم، خ م( قمـ إقمٛمش  ىم٤مًمقا: وٕمػ طمٗمٔمف عم٤م وزم اًم٘مْم٤مء، وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، خ م(

ىم٤مل ؾم٠مًم٧ُم قم٤مئِم٦م قمـ قمكّم ريض )سمـ رسم٤مح، اإلُم٤مم وم٘مٞمف أهؾ ُمٙم٦م ، صم٘م٦م ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف، خ م( قمٓم٤مء 

 ؟!.ا؟هل قمٜمٝمام 

 .(1)شيُمّؽ همٝمف إّٓ ىم٣مهمرٓ ، ذاك طمغم ايمبمم »وم٘م٤مًم٧م: 

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد، رضم٤مًمف أئّٛم٦م صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن، ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمتٝمؿ إـمالىم٤ًم، ؾمقى 

ُم٤م ىمٞمؾ ذم ذيؽ واسمٜمف قمٌد اًمرمحـ، وىمد وضمدٟم٤م أّن سمٕمض يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء يم٤محل٤ميمؿ 

يّمححقن َلام وحيًٜمقن، وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م  (3)واإلُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر (1)واًمذهٌل

 ُمت٤مسمٕم٦م ًمٕمٌد اًمرمحـ ..ومٞمف أي طمدي٨م ضم٤مسمر يمام أّن ضم٤مسمر، 

                                                 

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي. 374: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

أظمؼمٟم٤م أسمق ( ىم٤مل : 1141، رىمؿ: 39: 1أظمرج احل٤ميمؿ )اعمًتدرك حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت (1)

، شمٛم٣م فمبد ايمرمحـ زمـ ذيؽ، شمٛم٣م أيبصمٜم٤م سمٙمر سمـ إؾمح٤مق اًمٗم٘مٞمف، أٟم٠ٌم اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ إؾمٗم٤مـمل، صمٜم٤م أسمق يمري٥م، 

 ...ش. ٓ حيؾ ُمٝمر»، قمـ أيب ص٤مًمح، وأيب طم٤مزم، قمـ أيب هريرة، قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: إفمٚمش

 .صحٝمح فمعم ذط َمسٙمؿ وواهمٗمف ايمذهبلىم٤مل احل٤ميمؿ:  

طمدصمٜمل  ( ىم٤مل:338188: / رىمؿ: 1أظمرج اًمٓمؼمي )شمٗمًػمه، َت٘مٞمؼ اإلُم٤مم أمحد ؿم٤ميمر، اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت  (3)

، قمـ زيد ، وم٣مل: ضمدشمٛمل إفمٚمشفمبد ايمرمحـ زمـ ذيؽ، وم٣مل: ضمدشمٛمل أيبأمحد سمـ قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 .  .. وإذا ىمٞمؾ َلؿ ٓ شمٗمًدواسمـ وه٥م وهمػمه، قمـ ؾمٚمامن، أٟمف ىم٤مل ذم هذه أي٦م: 

 .وم٣مل أمحد حمٚمد ؾم٣مىمر: إؽمٛم٣مده فمٛمدي ضمسـ
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين: صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري

٤ٌّمن )سمـ قمٜمؼم سمـ ضمرير سمـ  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم اًمٕمٜمؼمي هـ(354)أظمرج اسمـ طم

صمٜم٤م يقؾمػ سمـ  هـ، يمثػم احلدي٨م ُمًت٘مٞمؿ اًمرواي٦م وم٤موؾ صم٘م٦م، ىم٤مًمف اًمًٛمٕم٤مين ذم إٟم٤ًمب(315ؿم٤مهقيف 

)اًم٘م٤ميض صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، ًملم ، قمـ ذيؽ )صم٘م٦م خ م(صمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك  )اًمزهري صم٘م٦م خ م(قمٞمًك 

، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب )سمـ اعمٖمػمة اًمث٘مٗمل، صم٘م٦م خ (، قمـ قمثامن سمـ أيب زرقم٦م سم٤محلٗمظ سم٠مظمرة، ومل يث٧ٌم، خ م(

، ىم٤مل ؾمئؾ ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل إٟمّم٤مري ريض ا؟هل قمٜمف قمـ )إؿمجٕمل صم٘م٦م ُم٠مُمقن، خ م(اجلٕمد 

 ؟!.كم قم

 .(1)ش ذاك طمغم ايمبمم َمـ ؾمؽ همٝمف همٗمد ىمٖمر»وم٘م٤مل: 

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ ًمذاشمف، وىمد شمقسمع اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك 

 سمًقيد..، ويمالمه٤م صم٘م٦م ..

هـ صم٘م٦م( 466)ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر، أظمؼمٟم٤مه قم٤مًمٞم٤م أسمق اعمٔمٗمر اًم٘مِمػميىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر : 

ىم٤مٓ: أٟم٤م  هـ(448ُمِمٝمقر، ُمًٜمد ٟمٞم٤ًمسمقر، صحٞمح اًمًامع، )=ُمت٤مسمٕم٦م ، حمدث وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِمح٤مُمل

أٟم٤م  هـ، صم٘م٦م(453)اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٤ٌمرع ُمًٜمد ظمراؾم٤من، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٙمٜمجرودي أسمق ؾمٕمد إدي٥م

هـ، اعمحدث اًمٗم٤موؾ اعمًٜمد اًمث٘م٦م، ؾمٛمع 378)حمٛمد سمـ سمنم سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٜمٞم٤ًمسمقري أسمق ؾمٕمٞمد اًمٙمراسمٞمز

هـ، وصم٘مف أمحد 146)سمـ ؾمٕمٞمد اَلروي ٟم٤م ؾمقيد  هـ، صم٘م٦م(313)حمٛمد سمـ إدريس اًم٤ًمُملد ٟم٤م أسمق ًمٌٞم أسم٤م ًمٌٞمد (

)صم٘م٦م ، شمٙمٚمؿ ذم طمٗمٔمف عم٤م ذيؽٟم٤م واسمـ ُمٕملم واجلٛمٝمقر شمٙمٚمؿ ذم طمٗمٔمف اًمٌٕمض دون سمٞم٤من، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ( 

قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ؾمئؾ )سمـ أيب اجلٕمد صم٘م٦م خ م(قمـ ؾم٤ممل  )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(قمـ إقمٛمشوزم اًم٘مْم٤مء، خ م(

 ؟!.ـ قمكّم قم

 .(1)شٓ يبٕمّمف إّٓ ىم٣مهمر، ذاك طمغم ايمػمي٥م »وم٘م٤مل:

                                                 

٤ٌّمن)حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من(   (1)  .  16446، رىمؿ: 181: 9صم٘م٤مت اسمـ طم

قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، 17. قمٛمرو اًمٕمٛمروي. واٟمٔمر اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد، رىمؿ:  374: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

ًمت٘مػ قمغم شمًٚمًؾ رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد. وم٘مد هد قملم اإلؾمٜم٤مد أقماله إمم أيب ًمٌٞمد ُمٙمررًا ، ًمذًمؽ اقمتٛمدٟم٤مه : ومٗمل 

 سمٕمض اًمتّمحٞمػ. ؼشم٤مريخ دُمِم
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يمام ىمد شمقسمع يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٌد اًمقه٤مب، وهق أظمر صم٘م٦م..: أظمرضمف اسمـ 

)ُمت٤مسمٕم٦م( وأسمق قمٌد ا؟هل ٤مء، صم٘م٦م(ٜم)أمحد سمـ احلًـ سمـ اًمٌوىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م صم٤مًمث٤ًم ىم٤مل: قم٤ًميمر

، أٟم٤م أمحد سمـ قمٌٞمد سمـ )حمٛمد سمـ إسمٜمقد صم٘م٦م(اسمٜم٤م اًمٌٜم٤م ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق احلًلم سمـ إسمٜمقد 

)=أمحد ٟم٤م اسمـ أيب ظمٞمثٛم٦م )سمـ حمٛمد اًمزقمٗمراين، صم٘م٦م(إضم٤مزة أٟم٤م حمٛمد سمـ احلًلم  )اًمقاؾمٓمل صم٘م٦م(سمػمي

ٗم٤مين، صم٘م٦م )سمـ إسمراهٞمؿ اًمٖمٓمٟم٤م ومْمٞمؾ سمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ زهػم سمـ طمرب اًمٜم٤ًمئل، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م( 

فمقّم طمغم ايمبمم ٓ يُمّؽ همٝمف »ٟم٤م ذيؽ، قمـ إقمٛمش، قمـ قمٓمٞم٦م، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل:  صدوق(

 (1)شإّٓ َمٛم٣مهمؼ

 !!َمت٣مزمٔم٥م ايمٔمٙمقي يممميؽ

، )صم٘م٦م إُم٤مم طم٤مومظ(أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل:  شمقسمع ذيؽ سمام أظمرضمف اخلٓمٞم٥م

، طمدصمٜمل أسمق حمٛمد اًمٕمٚمقي )حمدث ُم٘مٌقل(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد اًم٘مٓمٞمٕمل 

ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمٜم٥ًم، طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمّمٜمٕم٤مين احلًـ سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك 

، قمـ )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(، أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري )صم٘م٦م إُم٤مم خ م(، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم )وصمؼ(

طمغم ايمبمم همٚمـ  فمقمّ »قمـ ضم٤مسمر: ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:  )اًم٘مرر صم٘م٦م خ م(حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر

 ش .اَمؼمى همٗمد ىمٖمر

ٓ أقمٚمؿ رواه ؾمقى اًمٕمٚمقي هبذا اإلؾمٜم٤مد، ، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر 

 .(1)وًمٞمس سمث٤مسم٧م

ىمٚم٧م: رضم٤مًمف صم٘م٤مت ُمقصم٘مقن، ؾمقى اًمٕمٚمقي، وىمد أؿم٤مر اًمذهٌل وهمػمه ذم 

اًمٓمّٞم٤مت، أّن هذا اًمٕمٚمقي رمحف ا؟هل، ُمـ يم٤ٌمر أهؾ ذًمؽ اًمٕمٍم، ممّـ شمِمّد إًمٞمف اًمرطم٤مل، 

إّٟمام ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف ومؽميمقه: حلديثلم ٓ همػم، أطمدمه٤م هذا، وأظمر ذم اًمقصّٞم٦م، ُمع أّٟمف مل و

 يٜمٗمرد ذم يمٚمٞمٝمام أسمدًا: ومحدي٨م اًمقصٞم٦م رواه همػمه سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد قمـ ؾمٚمامن اعمحٛمدي 

 وىمد ُم٣م اًمًٌط..: وم٤مًمتٝمٛم٦م ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ رأس..

                                                 

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي. 374: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

 .  دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل.153، رىمؿ: 115: 8شم٤مريخ سمٖمداد)سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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 يممميؽإؽمقد زمـ أيب ص٣ميمح َمت٣مزمٔم٥م 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ احلًلم اًمًٚمقزم، أظمرج اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ اًمًٚمقزم، طمدصمٜم٤م ص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد، قمـ إقمٛمش قمـ قمٓمٞم٦م 

 .شىم٣من طمغم ايمبمم»ومٞمٙمؿ، ىم٤مل:  اًمٕمقذم، ىم٤مل: ىمٚم٧م جل٤مسمر يمٞمػ يم٤من ُمٜمزًم٦م قمكمّ 

ىم٤مل اسمـ قمدي: ُم٤م رواه، قمـ إقمٛمش همػم ص٤مًمح...، وذم أطم٤مديثف سمٕمض اًمٜمٙمرة 

 .(1)وًمٞمس هق سمذًمؽ اعمٕمروف

: ًمٕمّٚمف قمٜمك ذم ذم رد يمقن ص٤مًمح سمـ أيب إؾمقد همػم ُمٕمروفوىم٤مل اًمذهٌل 

 . (1)زُم٤مٟمف

 .ُمت٤مسمٕم٦مً ىمٚم٧م: وم٤مإلؾمٜم٤مد إذن وٕمٞمػ حيتٛمؾ 

وذم اجلٛمٚم٦م: ومرّد احلدي٨م سمزقمؿ ؾمقء طمٗمظ ذيؽ، واه: يمقن أرسمٕم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت 

٤مهٞمؽ قماّم شمقسمع سمف، ومٞمتٕملّم اًم٘مقل رووه قمٜمف سمٕملم اًمٚمٗمظ، وهذا يم٤مف ضمّدًا ذم دومع ذًمؽ: ٟم

 سم٤مًمّمّح٦م .  

وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع ىم٤مل: صمٜم٤م إقمٛمش، قمـ قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمد 

 .(3)شذاك َمـ طمغم ايمبمم: »ُمثٚمف أيىم٤مل: دظمٚمٜم٤م قمغم ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل 

قمٓمٞم٦م وصم٘مف مج٤مقم٦م ووٕمٗمف آظمرون، وىمد صم٘م٤مت، وطمًـ، رضم٤مًمف  هىمٚم٧م: إؾمٜم٤مد

 شمقسمع قمٓمٞم٦ّم ..

زي٤مدة: سمُمثٚمف قمـ ضم٤مسمر ـ أيب اًمزسمػم ، قموم٘مد ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 .(4)شذيمؽ َمـ طمغم ايمبمم، َم٣م ىمٛم٣ّم ٞمٔمرف اظمٛم٣مهمٗمكم إّٓ زمبٕمّمٜمؿ إّي٣مه»

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.915، رىمؿ: 163: 5اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل )قم٤مدل اعمقضمقد وقمكم ُمٕمقض(   (1)

 دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت . .3771، رىمؿ: 189: 1ُمٞمزان آقمتدال)قمكم اًمٌج٤موي(   (1)

 . اًمرؿمد اًمري٤مض. 31116، رىمؿ: 371: 6قت( ُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)يمامل احل (3)

 ، اًمرؾم٤مًم٦م، ويص قم٤ٌمس .1146، رىمؿ : 671:  1ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م  (4)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقمّ  .............................................................................   416

وهمػمه ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد  (هـ359)وىمد أظمرضمف اسمـ اًمّمقاف اًمٌٖمدادي 

 ، قمـ أيب اًمزسمػماًمدهٜمل طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر سمـ اجلٕمد، طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد رسمف، 

 .(1) ُمثٚمف، قمـ ضم٤مسمر 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: ضمذيٖم٥م 

أظمرج اإلُم٤مم ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن ذم طمديثف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٝمٛمل 

٤ٌّمن، وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ُمٜمٙمر احلدي٨م. وىم٤مل اسمـ طمجر: ؿمٞمخ وٕمٞمػ ًمٙمٜمّسم٤مًمٙمقوم٦م  ىم٤مل:  ف شمقسمع()وصم٘مف اسمـ طم

)اًمًٌٞمٕمل يمام قمـ قمـ أيب إؾمح٤مق )ُمًتقر(، طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٜمخٕمل اسمـ قمؿ ذيؽ 

قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل:  )صم٘م٦م خ م(، قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ اسمـ ؾمٚمٛم٦ماسمـ قمدي وهمػمه، صم٘م٦م خ م(

 .(1)شَمـ أزمك همٗمد ىمٖمر ،فمقّم طمغم ايمبمم»ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

ىمٚم٧م: هذا ؿم٤مهد ضمّٞمد: حيتٛمؾ وٕمٗمف: إذ ًمٞمس ومٞمف ُمتٝمؿ وٓ ُمٓمٕمقن: وم٤ممجع 

 واطمٗمظ. 

 ايمْمريؼ ايمرازمع: اظمقلم فمقّم أرواضمٛم٣م يمف ايمٖمداء 

أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ وأسمق احلًـ سمـ ؾمٕمٞمد 

سمـ أيب  أيب اًمٗمتح وقمكمىم٤مٓ: ٟم٤م وأسمق ُمٜمّمقر سمـ زريؼ أٟم٤م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م أٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ 

ٟم٤م  -ىم٤مل قمكم أسمقاًم٘م٤مؾمؿ-ٟم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر احل٤مومظ ٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر اًمثٕمٚمٌل  :ىم٤مٓ قمكم

حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد ٟم٤م حمٛمد سمـ يمثػم اًمٙمقذم، ٟم٤م إقمٛمش، قمـ قمدي سمـ صم٤مسم٧م، قمـ 

 ش.د ىمٖمرَمـ مل يٗمؾ فمقّم طمغم ايمٛم٣مس همٗم»زر، قمـ قمٌد ا؟هل، قمـ قمكّم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 . (3)ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: حمٛمد سمـ يمثػم وٕمٞمػ

                                                 

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمري٤مض، ت : حمٛمقد احلداد .33، رىمؿ : 84ومقائد اًمّمقاف   (1)

 ، رىمؿ:  . اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت. 166طمدي٨م ظمٞمثٛم٦م سمـ ؾمٚمٞمامن )قمٛمر شمدُمري(:   (1)

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي. 371: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (3)
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ٓ سم٠مس سم٢مؾمٜم٤مده ذم آؾمتِمٝم٤مد: رضم٤مًمف صم٘م٤مت مجٞمٕم٤ًم، ؾمقى حمٛمد سمـ يمثػم، ىمٚم٧م: 

يتٝمٛمف أطمد إّٓ اسمـ اجلقزي ذم ومل وّٕمٗمقا طمديثف سمدقمقى اًمقهؿ، وًم٘مد ف اسمـ ُمٕملم، ٘موصمّ 

أقمرض هٜم٤مك، ىمد قوققم٤مت، وومٞمف ُم٤م ُمّر ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت أّن أطمٙم٤مُمف اًمتل اٟمٗمرد هب٤م يمت٤مسمف اعم

 قمٜمٝم٤م مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م سم٤معمّرة.

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: ازمـ َمسٔمقد 

)وٕمٞمػ ، وىمد شمقسمع ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ يمثػم اًمتامر اًمٙمقذم  هـ(366)أظمرج اًمٓمؼماين 

وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ صدوق، )=اًمدىم٤مق، صمٜم٤م حمٛمد سمـ اجلٜمٞمد  يمام ذم شم٤مريخ دُمِمؼ(

)ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين: يم٤من رضمؾ صدق،  صمٜم٤م حيٞمك سمـ ؾم٤ممل سمـ أيب طمٗمّم٦م يمت٧ٌم أٟم٤م وأيب قمٜمف(

، قمـ سمٞم٤من )وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وأمحد وهمػممه٤م، وزاد أمحد: ومٞمف شمِمٞمع ىمٚمٞمؾ(، قمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد ومٚمٞمٜمٔمر(

، قمـ قمٌد ا؟هل )اًمٙمٜمدي، صم٘م٦م ُمِمٝمقر، يمثػم اًمٙمالم(، قمـ زاذان )إمحز صم٘م٦م صم٧ٌم خ م(سمـ أيب سمنم 

، ىم٤مل: ىمرأت قمغم رؾمقل ا؟هل ؾمٌٕملم ؾمقرة، وظمتٛم٧م (، ىم٤مرىء أُم٦م حمٛمد)اسمـ ُمًٕمقد 

 .(1) ّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ريض ا؟هل قمٜمفطمغم ايمٛم٣ّمس فمقماًم٘مرآن قمغم 

واًمزسمدة: ومال يّم٤مر إمم اًم٘مقل سمْمٕمػ احلدي٨م، ٟم٤مهٞمؽ قمـ دقمقى يمقٟمف 

أَم٣م »ُمقوققم٤ًم، وإّٓ أشمٞمٜم٤م سمديـ ضمديد ذم اًمٜم٘مد، ؾمٞمام ُمع اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح ُمـ ىمقل اًمٜمٌل: 

سمرضكم ي٣م هم٣مؿمٚم٥م أّن اهلل فمز وصمؾ اطمت٣مر َمـ أهؾ إرض رصمٙمكم9 أضمدمه٣م أزمقك، وأطمر 

وُم٤م ورد صحٞمح٤ًم صم٤مسمت٤ًم ذم اعم٤ٌمهٚم٦م أّن قمٚمٞم٤ًم هق ٟمٗمس رؾمقل ا؟هل وهمػم ذًمؽ:  شزوصمؽ

 وسم٢مجي٤مز ومٕمٚمٞمؽ سمٛمراضمٕم٦م يمؾ اًمٙمت٤مب . ش أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون :»يم٘مقًمف 

ضمحد ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمتٞم٘مٜم٤ًم قم٤مر ُمـ اًمِمٌٝم٦م: ًمذًمؽ أي ُمـ ش همٗمد ىمٖمر»وُمٕمٜمك 

ٟمٜم٤م أهؾ اًمًٜم٦م هبذا: ًمٚمِمٌٝم٦م، وًمٕمّؾ ومجٛمٝمقر وم٘مٝم٤مئٜم٤م أٟم٤مر ا؟هل سمره٤منؿ ٓ يٙمّٗمرون أظمقا

ًمٚمج٤مطمد قمـ قمٚمؿ قم٤مىم٦ٌم اًمٙم٤مومر، وهل اًمٜم٤مر، وإن سم٘مل هذا اجل٤مطمد قمغم فم٤مهر ُمٕمٜم٤مه أّن 

 .: ومت٠مُّمؾاإلؾمالم 

                                                 

 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة  .4791، رىمؿ: 161: 5ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين إوؾمط )ـم٤مرق حمٛمد(   (1)
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 طم٣ممت٥م ايمٖمِمؾ

 دم أيب زم٘مر دون فمقمّ  )آي٥م ايمٕم٣مر(ؾمبٜم٥م ٞمزول ايمٗمرآن 

وهُ أىمقل: اؾمتدل مج٤مهػم أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٘مقل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ُه اهللُّ إِْذ  إَِّٓ سَمٛمٌُمُ هَمَٗمْد َٞمٌَمَ

َزْن إِنَّ اهللَّ َمَ  ٣م دِم ايْمَٕم٣مِر إِْذ َيُٗمقُل يمَِِم٣مضِمبِِف َٓ حَتْ ـَ ىَمَٖمُروْا شَم٣ميِنَ اشْمٛمكَْمِ إِْذ مُهَ َٔمٛم٣َم َأطْمَرصَمُف ايمَِّذي

ْ سَمَرْوَه٣م َوصَمَٔمَؾ ىَمٙمَِٚم٥َم ا َدُه زمُِجٛمُقدٍ ملَّ ـَ ىَمَٖمُروْا ايمُسْٖمعَم َوىَمٙمَِٚم٥ُم هَمَٟمٞمَزَل اهللُّ ؽَم٘مِٝمٛمَتَُف فَمَٙمْٝمِف َوَأيَّ يمَِّذي

 .(1)اهللِّ ِهَل ايمُْٔمْٙمٝم٣َم َواهللُّ فَمِزيٌز ضَم٘مِٝمؿٌ 

، ضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ؾم٤ًٌٌم ُمـ أؾم٤ٌمب قمغم قمٔمٞمؿ ومْمٞمٚم٦م ٕيب سمٙمر ًمٞم٧ًم ًمٕمكمّ 

أومْمٚمّٞمتف واؾمتح٘م٤مىمف اخلالوم٦م: ًمٙمـ ًمق أهمٛمْمٜم٤م أّن٤م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم رء: ومّمحٞمح 

اًمٌخ٤مري يٕمٚمـ أّن صم٤مين آصمٜملم اًمذي يم٤من ُمع اًمٜمٌل ذم اًمٖم٤مر ًمٞمس هق أسمق سمٙمر، يدل قمغم 

قمٚمٞمف سحي٤ًم : يدّل ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م ىمٌؾ هجرة اًمٜمٌّل ىمد ذًمؽ أّن أسم٤م سمٙمر يم٤من ذم اعمديٜم٦م، 

   : ه٤مك ًمؽمى ....جمٛمقع طمديثلم أظمرضمٝمام اًمٌخ٤مري

 اظمديٛم٥م ومبؾ هجرة ايمٛمبله٣مصمر إلم أزمق زم٘مر 

أظمرج اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ ص٤مًمح، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ 

وه٥م، أظمؼمين اسمـ ضمري٩م، أن ٟم٤مومٕم٤ًم، أظمؼمه أّن اسمـ قمٛمر ريض ا؟هل قمٜمٝمام، أظمؼمه ىم٤مل: 

همٝمٜمؿ ، وأصح٣مب ايمٛمبل دم َمسجد ومب٣مء اظمٜم٣مصمريـ إويمكمىم٣من ؽم٣ممل َمقلم أيب ضمذيٖم٥م ي٠مم »

 .(1)شوأسمق ؾمٚمٛم٦م، وزيد، وقم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م، أزمق زم٘مر وفمٚمر

وأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أٟمس سمـ قمٞم٤مض، 

ايمٔمِمب٥م،  اظمٜم٣مصمرون إويمقنظم٣م ومدم »قمـ قمٌٞمد ا؟هل، قمـ ٟم٤مومع، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمر، ىم٤مل: 

                                                 

 .46اًمتقسم٦م:  (1)

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة . سم٤مب اؾمت٘مْم٤مء اعمقازم.7175، رىمؿ: 71: 9صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (1)
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ىم٣من ي٠مَّمٜمؿ ؽم٣ممل َمقلم أيب ضمذيٖم٥م، وىم٣من أىمثرهؿ  ومبؾ َمٗمدم رؽمقل اهللَمقضع زمٗمب٣مء، 

 .(1)شومرآٞم٣مً 

أىمقل: إؾمٜم٤مدامه٤م صحٞمح٤من قمغم ذط اًمٌخ٤مري، سم٢ممج٤مع، واًمراوي٤من ذم احلديثلم 

 مه٤م اًمراوي٤من ، ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر : وم٤مطمٗمظ.

 ثلم أّنام واىمٕم٦م واطمدة : ذم ىمقًمف: وئمٝمر ُمـ مجع اإلُم٤مم احلٛمٞمدي ًمٚمحدي

أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ قمٌٞمد ا؟هل قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: عم٤م ىمدم اعمٝم٤مضمرون 

ىمٌؾ ُم٘مدم اًمٜمٌل، يم٤من ي١مُمٝمؿ ؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م،  -ُمقوٕم٤م سم٘م٤ٌمء -إوًمقن اًمٕمّم٦ٌم 

 ويم٤من أيمثرهؿ ىمرآٟم٤ًم.

وأظمرضمف أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ضمري٩م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ 

ىم٣من ؽم٣ممل َمقلم أيب ضمذيٖم٥م ي٠مم اظمٜم٣مصمريـ إويمكم وأصح٣مب رؽمقل اهلل دم قمٛمر ىم٤مل: 

 .(1) وقمٛمر وأسمق ؾمٚمٛم٦م وزيد وقم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م َمسجد ومب٣مء، همٝمٜمؿ أزمق زم٘مر

اًمثٙمغم، وأطمًـ ُم٤م أىمقل: طم٤مر أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم سمٞم٤من هذا، طمػمة شمْمحؽ ُمٜمٝم٤م 

ىمدُمقه هق ًمٕمّؾ وحيتٛمؾ، وأظم٤مل وأطم٥ًم، ورسمام وقمًك ، وٓ يٌٜمك ديـ سمٛمثٚمٝم٤م يمام ٓ 

 خيٗمك ..

اًمزسمدة: ومٝمذا يِمٙمٙمٜم٤م يمثػمًا ذم وضمقد أيب سمٙمر ُمع اًمٜمٌل ذم اًمٖم٤مر، سمؾ اطمتامل اًمٕمدم 

، وٓزُمف هق إرضمح إىمقى ومٞمام قمروم٧م..: ؾمٞمام أّن اًمًٙمٞمٜم٦م مل شمٜمزل إّٓ قمغم اًمٜمٌل

، وًمٞمس اسمـ يمقٟمف يم٤من يم٤مومرًا ذاك اًمت٤مريخيمٗمر ُمـ يم٤من ُمٕمف: ومتٕملم أن يٙمقن دًمٞمٚمف أري٘مط، 

أيب ىمح٤موم٦م اًمٜم٤مـمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم..، ًمٙمـ قمغم أّي شم٘مدير وم٤مٔي٦م ٟمص سيح فم٤مهر ُمٚمٞمح 

 إيامن ُمـ يم٤من ُمع اًمٜمٌل ذم اًمٖم٤مر ..، صمّؿ هٜم٤مك ..شمٜمٗمل 

                                                 

. دار ـمقق اًمٜمج٤مة .سم٤مب إُم٤مُم٦م اًمٕمٌد 691، رىمؿ: 146: 1زهػم اًمٜم٤مس( صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد  (1)

 واعمقمم.

 .دار اسمـ طمزم ، سمػموت.1443، رىمؿ: 181: 1اجلٛمع سملم اًمّمحٞمحلم  (1)
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 َمـ ايمٗمرآن  ءسمٌميح فم٣مئُم٥م: مل يٛمزل همٝمٛم٣م ر

أظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، طمدصمٜم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ أيب سمنم، 

َم٣م أٞمزل اهلل همٝمٛم٣م ؾمٝمئ٣ًم َمـ ايمٗمرآن إّٓ أّن اهلل »قمـ يقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ، قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: 

 .(1) شأٞمزل فمذري

( ُمـ اىمرار قمغم آؽمتثٛم٣مءإّٓ =َم٣م ايمٛم٣مهمٝم٥م + ًمٞمس سمٕمد هذا آىمرار احلٍمي )أىمقل: 

 ومٞمام ىم٤مًم٧م هل..، إّٓ قمذره٤م ، قمدم ٟمزول ىمرآن يٛمدح آل أيب سمٙمر 

                                                 

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة . 4817، رىمؿ: 133: 6صحٞمح اًمٌخ٤مري)ت: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس( (1)



 

 

 

 

 

 

 ٣مدي فممم ايمٖمِمؾ احل
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 (1)ٕولماظمٔمجزة ا

 .زمٔمدَم٣م نمرزم٦م يمٔمقّم  رّد ايمُمٚمس

: اعمح٘م٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م يٕمٚمٛمقن أّن هـ(718)ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .(1)هذا احلدي٨م يمذب وُمقوقع

وطمدي٨م رّد اًمِمٛمس ًمٕمكم، ىمد ذيمره ـم٤مئٗم٦م : اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمٌؾ هذا سمًٓمر ىم٤ملًمٙمـ 

 هـ. .ا(3)يم٤مًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وقمّدوا ذًمؽ ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل

 ..وَت٤مومتفوم٤مٟمٔمر شمٜم٤مىمْمف ىمٚم٧م : 

 : ىمقاقمده( ذم هـ1394ىم٤مل اإلُم٤مم اًمتٝم٤مٟمقي احلٜمٗمل )

ـُ  ٜمف وأصمٌتف اًمٓمح٤مويَّ  شمٞمٛمٞم٦م(  وعمـ٤ّم رأى )=اسم ًّ ، ضمٕمؾ )طمدي٨م رد اًمِمٛمس( ىمد طم

 .جيرح اًمٓمح٤موي سمٚم٤ًمٍن َذًْمٍؼ ويمالٍم ـَمْٚمؼ

وأيُؿ ا؟هل إّن درضم٦م اًمٓمح٤موي ذم قمٚمؿ احلدي٨م ومقق آٍٓف ُمـ ُمثؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

ٓ حُيت٩م سم٘مقَلؿ إّٓ : ومٛمثُؾ ه١مٓء اعمتِمّدديـ  :ٔمٙمٝمفإلزمـ سمٝمٚمٝم٥م أن ي٘مقن ىمؼُماِب ٞم وأيـ 

 . (4)سمٕمد اًمتث٧ٌم واًمت٠مُمؾ

)=طمدي٨م ؿ هبذا أٟم٤م ٓ أَّت هـ(: 597) ىمٚم٧م: أصؾ هذه اًمٌٚمقى ىمقل اسمـ اجلقزي

                                                 

 اًمرؾم٤مًم٦م اإلَلّٞم٦م، يم٤من اعمقمم قمكم يمراُم٤مت حّٛمدّي٦م وجمٛمققم٦م ُمـ ُمٕم٤مضمز اًمٜمٌّقة اعمؾمٜمند ذم هذا اًمٗمّمؾ  (1)

وإْن يمٜم٤ّم ٓ ٟمٛمٜمع أن ي٘مع سمٕمْمٝم٤م ًمٖمػم  -اًمِمٞمٕم٦م–هق اعمٜمتخ٥م اعمٜمتج٥م اعمّمٓمٗمك ًمٞمدور ُمٕمٝم٤م طمٞمثام دارت،  وٟمحـ 

، ًمٙمـ شمٕمّٚم٘مٝم٤م سمف، سم٤مقمت٤ٌمر جمٛمققمٝم٤م أو ٟمقع آطم٤مده٤م، سمره٤من قمغم قمّمٛمتف سمٕمد ُمـ اعم١مُمٜملم اعمّمٓمٗملم اعمقمم قمكمّ 

 .  .. اًمٜمٌل 

 . ـمٌع سمػموت / دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / اًمٓمٌٕم٦م إومم.  189: 4ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (1)

 هجري٦م. 1416. ـمٌع دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م / اًمٓمٌٕم٦م إومم ًمًٜم٦م 189: 4ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (3)

 . ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م. ت : قمٌد اًمٗمت٤مح أسمق همدة .441ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م :  (4)

http://www.ibnamin.com/Manhaj/Tahawi_Bayhaqi.htm
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 .(1) حيدث سمٛمث٤مًم٥م اًمّمح٤مسم٦م ف يم٤من راومْمٞم٤مً وم٢مٟمّ  :اسمـ قم٘مدة إًٓ رد اًمِمٛمس(

 ،اسمـ قم٘مدة ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظهـ( ومٞمام شمٕمّ٘مٌف قمغم اسمـ اجلقزي: 911ىم٤مل اًمًٞمقـمل)

 .(1)٥مُمتٕمّّم قمٍمي )يمذا( ٗمف إّٓ وُم٤م وٕمَّ  ،٤مسوصم٘مف اًمٜمّ 

 ،واسمـ قم٘مدة ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظهـ( ذم يمت٤مسمف اًمٚمئ٤مممء: 911اًمًٞمقـمل)اإلُم٤مم وىم٤مل 

...، صمّؿ زم٣ميمقضعٚمف ىمذب َمـ اهّت  :ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل ..:واًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ذم ُمدطمف وذُمف

 .(3)ف صحٞمحاحلدي٨م سح مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م واحلٗم٤مظ سم٠مٟمّ 

: وىمد ُم٤مل إمم شم٘مقيتف أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي احل٤مومظ، هـ(774)وىم٤مل اسمـ يمثػم

 .(4)وأسمق طمٗمص اًمٓمح٤موي، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 ..أظمٓم٠م اسمـ يمثػم، وم٤مًمذيـ ذيمرهؿ ىمد صححقه، مل ي٘مقوه وم٘مط: ه٤مك ًمؽمى: ىمٚم٧م

احلديث٣من شم٣مزمت٣من ورواهتام ( ذم اًمِمٗم٤م: ىم٤مل اًمٓمح٤موي: 544ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ) 

، وطمٙمك اًمٓمح٤موي أّن أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي يم٤من ي٘مقل: ٓ يٜمٌٖمل عمـ ؾمٌٞمٚمف شمٗم٣مت

 .(5)اًمٕمٚمؿ اًمتخّٚمػ قمـ طمٗمظ طمدي٨م أؾمامء )=ذم رد اًمِمٛمس( ّٕٟمف ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة

اسمـ طمجر شمرضمؿ ًمف احل٤مومظ  .:.وممّـ صحح احلدي٨م حمٛمد سمـ احلًلم إزدي

 .(6)ح رد ايمُمٚمس يمٔمقمّ حمٙمف ايمِمدق وصّح ىم٤مل: واًمٕمً٘مالين ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان 

ذم ىمقًمف: وروى اًمٓمح٤موي هذا احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين مل يٕمُد اإلُم٤مم و

واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس أّٟمف صغّم ا؟هل 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دقم٤م عم٤ّم ٟم٤مم قمغم ريم٦ٌم قمكّم ومٗم٤مشمتف صالة اًمٕمٍم، ومرّدت اًمِمٛمس طمتك صغّم 

                                                 

 . اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة.  356: 1ُمقوققم٤مت اسمـ اجلقزي )ت: قمٌد اًمرمحـ قمثامن(  (1)

٤ٌّمت قمغم اًمٜمٙم٧م اًمٌديٕم٦م=   (1)  دار ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.. 314. رىمؿ: 338قوققم٤مت )ت: قمٌد ا؟هل ؿمٕم٤ٌمن( : اعماًمتٕم٘م

 اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، سمػموت. . 369: 1اًمٚمئ٤مممء اعمّمٜمققم٦م )ت:صالح قمقيْم٦م(   (3)

 . 314: 6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م  (4)

 . دار اًمٗمٞمح٤مء، قمامن. 569: 1اًمِمٗم٤م ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض  (5)

 . 119: 5ًم٤ًمن اعمٞمزان (6)
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، وىمد أظمٓم٠م سمـ اجلقزي سم٢ميراده ًمف ذم اعمقوققم٤مت، وهذا أزمٙمغ دم اظمٔمجزةقمكم صمّؿ همرسم٧م، 

 .(1)ويمذا اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب اًمرد قمغم اًمرواومض )=ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم( ذم زقمؿ ووٕمف

وومد وومع ذيمؽ )=رّد ايمُمٚمس( : يمت٤مب اًمٕمٛمدة  ذم (855اًمٕمٞمٜمل )اإلُم٤مم وىم٤مل 

ريض ا؟هل شمٕم٤ممم قمٜمف، أظمرضمف احل٤ميمؿ قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس أّن اًمٜمٌّل ٟم٤مم   ّأيّم٣مً يمإلَم٣مم فمقم

 . اهـ.(1)قمغم ومخذ قمكم... 

ذم يمِمػ اخلٗم٤مء: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: ٓ أصؾ  هـ(1161)اًمٕمجٚمقيناإلُم٤مم وىم٤مل 

، وىم٤مل اسمـ اجلقزي ُمقوقع، ًمٙمـ ظمّٓم١موه، وُمـ صمّؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: أظمرضمف اسمـ (3)ًمف

 .وإؽمٛم٣مدمه٣م ضمسـُمٜمدة واسمـ ؿم٤مهلم قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس واسمـ ُمردويف قمـ أيب هريرة 

 اعمٜمٗمل رّده٤م سم٠مُمر قمكمّ  ، ىم٤مل اًم٘م٤مري: وًمٕمّؾ وصححف ايمْمح٣موي وايمٗم٣ميض فمٝم٣مض

 .واعمث٧ٌم سمدقم٤مء اًمٜمٌل

قمٛمدة اًم٘م٤مري ًمٚمٕمٞمٜمل، يمٗمتح اًم٤ٌمري ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر، وأىمقل)=اًمٕمجٚمقين(: ذم 

أّن اًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ أظمرضمقا قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس أّن اًمٜمٌل ٟم٤مم 

ريض ا؟هل قمٜمف: ي٤م  طمتك هم٤مسم٧م اًمِمٛمس ومٚماّم اؾمتٞم٘مظ رؾمقل ا؟هل ىم٤مل قمكمّ  قمغم ومخذ قمكمّ 

 .رؾمقل ا؟هل إيّن مل أصؾ اًمٕمٍم

 ش. ه٣م فمٙمٝمفؽ همردّ فمبدك فمٙمٝم٣ًم اضمتس٤م زمٛمٖمسف فمعم ٞمبٝمّ  ايمٙمٜمؿ إنّ » وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ىم٤مًم٧م أؾمامء: ومٓمٚمٕم٧م اًمِمٛمس طمتك وىمٕم٧م قمغم اجل٤ٌمل وقمغم إرض، صمّؿ ىم٤مم 

 قمكم ومتقو٠م وصغّم اًمٕمٍم وذًمؽ سم٤مًمّمٝم٤ٌمء. 

ىم٤مل اًمٓمح٤موي: ويم٤من أمحد سمـ ص٤مًمح ي٘مقل: ٓ يٜمٌٖمل عمـ ؾمٌٞمٚمف اًمٕمٚمؿ أن 

                                                 

 .155: 6ومتح اًم٤ٌمري   (1)

 ث اًمٕمريب، سمػموت .. إطمٞم٤مء اًمؽما43:  15قمٛمدة اًم٘م٤مري )اًمٕمٞمٜمل(   (1)

اًمذي ٟمٔمٜمّف ذم أمحد سمـ طمٜمٌؾ أّٟمف يم٤من خي٤مف اًم٘متؾ ُمـ إقمالن صّحتف، يمام ظم٤مف صدي٘مف ورومٞمؼ درسمف اإلُم٤مم  (3)

واًمٓمؼمي واحل٤ميمؿ وأضاهبؿ: سمؾ هٜم٤مك ُمـ ىمدم روطمف  اًمٜم٤ًمئلإذ مل يؽ جيرؤ قمغم ُمثؾ هذا إّٓ  :حيٞمك سمـ ُمٕملم

 ذم ؾمٌٞمؾ هذه اجلرأة اعم٠مضمقرة قمٜمد ا؟هل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمقمّ  .............................................................................   321

وهق ضمدي٧م قمالُم٤مت اًمٜمٌقة. ىم٤مل:  يتخٚمػ قمـ طمٗمظ طمدي٨م أؾمامء: ّٕٟمف ُمـ َأضَمّؾ 

 اهـ. .(1)وإقمالل اسمـ اجلقزي ًمف ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمفَمتِمؾ ورواسمف شمٗم٣مت، 

، صححف ايمْمح٣موي وص٣مضم٤م ايمُمٖم٣مءاًمٕمجٚمقين ُمّرة: ...وًمٙمـ اإلُم٤مم وىم٤مل 

وأظمرضمف اسمـ ُمٜمدة واسمـ ؿم٤مهلم قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس، واسمـ ُمردويف قمـ أيب هريرة، 

، أن اًمٜمٌل أُمر اًمِمٛمس ومت٠مظمرت زمسٛمد صحٝمحوروى اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط 

 .(1)ؾم٤مقم٦م ُمـ ن٤مر 

ذم شمذيمرة اعمقوققم٤مت: طمدي٨م أؾمامء ذم رد اًمِمٛمس، ومٞمف  هـ(986)وىم٤مل اًمٗمتٜمل

آظمر ومٞمف اسمـ قم٘مدة راوميض رُمل سم٤مًمٙمذب وراوميض  ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق وٕمٞمػ، وًمف ـمريؼ

يم٤مذب: ىمٚم٧م)=اًمٗمتٜمل(: ومْمٞمؾ صدوق اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ وإرسمٕم٦م، واسمـ قم٘مدة ُمـ يم٤ٌمر 

، واحلدي٨م سح مج٤مقم٦م سمتّمحٞمحف ُمٜمٝمؿ (3)احلٗم٤مظ وصم٘مف اًمٜم٤مس وُم٤م وٕمٗمف إّٓ ُمتٕمّم٥م

 )اعمّمٜمققم٦م ًمٚمًٞمقـمل(: قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس يم٤من صغم ءاًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، وذم اًمممم

إًمٞمف ورأؾمف ذم طمجر قمكم ريض ا؟هل قمٜمف ومٚمؿ يّمؾ اًمٕمٍم طمتك  كقطما؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يُ 

ش ايمٙمٜمؿ إٞمف ىم٣من دم ؿم٣مفمتؽ وؿم٣مفم٥م رؽمقيمؽ هم٣مردد فمٙمٝمف ايمُمٚمس» همرسم٧م اًمِمٛمس وم٘م٤مل: 

ّسح مج٣مفم٥م ومٓمٚمٕم٧م سمٕمد ُم٤م همرسم٧م ىمٞمؾ: هق ُمٜمٙمر، وىمٞمؾ: ُمقوقع ىمٚم٧م )=اًمًٞمقـمل(: 

 اهـ. .(4)َمـ احلٖم٣مظ زمٟمٞمف صحٝمح

ذيمر اًمٕمٚمامء أّن اًمًٞمقـمل أًّمػ رؾم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م ذم إصم٤ٌمت طمدي٨م رد : وىمد ىمٚم٧م

 .(5)اًمِمٛمس اؾمٛمٝم٤م: يمِمػ اًمٚمٌس ذم طمدي٨م رّد اًمِمٛمس

وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير: وذم اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ 

قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس أّن اعمّمٓمٗمك دقمك عم٤م ٟم٤مم قمغم ريم٦ٌم قمكم ومٗم٤مشمتف اًمٕمٍم، ومردت 

                                                 

 .111: 1يمِمػ اخلٗم٤مء ًمٚمٕمجٚمقين  (1)

 .418: 1يمِمػ اخلٗم٤مء  (1)

 إذن اسمـ اجلقزي واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ يمثػم، ويمذًمؽ اإلُم٤مم أمحد ًمق صم٧ٌم قمٜمف، ُمتٕمّمٌقن.  (3)

 . 96ٚمٗمٜمتل: شمذيمرة اعمقوققم٤مت ًم (4)

 . واًمرؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م واحلٛمد ؟هل .1494: 1أٟمٔمر يمِمػ اًمٔمٜمقن ًمٚمح٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م   (5)
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وأطمْمٟم ازمـ اْلقزي دم إيراده دم وهذا أزمٙمغ دم اظمٔمجزة، صغّم قمكّم صمّؿ همرسم٧م،  طمتك

 .(1)اظمقضقع

وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م احل٤مومظ احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين: اًم٘م٤ميض اعمحدث أسمق اًم٘م٤مؾمؿ 

قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمًٙم٤من اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري 

ؿ ويٕمرف سم٤مسمـ احلذاء، ؿمٞمخ ُمت٘مـ ذو قمٜم٤مي٦م شم٤مُم٦م سمٕمٚمؿ احلدي٨م اًمٜمٞم٤ًمسمقري احلٜمٗمل احل٤ميم

سمِمحٝمح وهق ، وظمؼمشمف سم٤محلدي٨م ، قم٤مزم اإلؾمٜم٤مد...، ووضمدت ًمف جمٚم٤ًًم يدّل قمغم شمِمٞمٕمف 

 .(1)ريض ا؟هل قمٜمفطمػم رد ايمُمٚمس يمٔمقّم 

ذم اعمقاه٥م: أظمٓم٠م اسمـ اجلقزي ذم قمده ُمـ  هـ(1111) اًمزرىم٤ميناإلُم٤مم وىم٤مل 

سمٕمد ٟم٘مؾ ٟمٗمل صحتف قمـ أمحد واسمـ اجلقزي: ىم٤مل اًمِم٤مُمل: اعمقوققم٤مت...، وىم٤مل 

وإّٓ  ،واًمٔم٤مهر أّٟمف وىمع َلؿ ُمـ ـمريؼ سمٕمض اًمٙمذاسملم ومل ي٘مع َلؿ ُمـ اًمٓمرق اًم٤ًمسم٘م٦م

فمٙمٝمٜمؿ همٜمل يتٔمذر َمٔمٜم٣م احل٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمّمٔمػ همّماًل فمـ ايمقضع، ويمق فمرض٦م 

 . (3)ٓفمؼمهمقا زمٟمن يمٙمحدي٧م أصالّ ويمٝمس زمٚمقضقع ،أؽم٣مٞمٝمده٣م

وعمحٛمد زهري اًمٜمج٤مر أطمد قمٚمامء إزهر يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م: وىم٤مل 

اخلٗم٤مضمل اعمٍمي ذم ذح اًمِمٗم٤م: واقمؽمض قمٚمٞمف سمٕمض اًمنماح وىم٤مل: إّٟمف ُمقوقع 

ورضم٤مًمف ُمٓمٕمقن ومٞمٝمؿ يمذاسمقن ووو٤مقمقن، ومل يدر أّن احلؼ ظمالومف، واًمذي همّره يمالم 

ىم٤مل ظم٤مُت٦م احلٗم٤مظ اًمًٞمقـمل  اسمـ اجلقزي، ومل ي٘مػ قمغم أّن يمت٤مسمف أيمثره ُمردود، وىمد

ويمذا اًمًخ٤موي: إّن اسمـ اجلقزي ذم ُمقوققم٤مشمف َت٤مُمؾ َت٤مُماًل يمثػمًا، طمتك أدرج ومٞمف 

يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م يمام أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ اًمّمالح، وهذا احلدي٨م صححف 

اعمّمٜمػ رمحف ا؟هل شمٕم٤ممم )=اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض( وأؿم٤مر إمم أّن شمٕمدد ـمرىمف ؿم٤مهد صدق قمغم 

صححف ىمٌٚمف يمثػم ُمـ إئٛم٦م يم٤مًمٓمح٤موي وأظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم واسمـ ُمٜمدة  صحتف، وىمد

                                                 

 . 561: 5ومٞمض اًم٘مدير ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمٛمٜم٤موي (1)

 .1166: 3شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل  (1)

 . 113ـ  118: 5ذح اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ًمٚمزرىم٤مين  (3)
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، وصٜمػ اًمًٞمقـمل ذم هذا احلدي٨م إّٞمف ضمسـواسمـ ُمردويف واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف وىم٤مل: 

رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ؾماّمه٤م: يمِمػ اًمٚمٌس قمـ طمدي٨م رد اًمِمٛمس وىم٤مل: إّٟمف ؾمٌؼ سمٛمثٚمف ٕيب 

 ٓ ُمزيد قمٚمٞمف، وٟم٤مزع اسمـ احلًـ اًمٗمْمكم أورد ـمرىمف سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة وصححف، سمام

اجلقزي ذم سمٕمض ُمـ ـمٕمـ ومٞمف ُمـ رضم٤مًمف، وأمحد سمـ ص٤مًمح اعمذيمقر ذم يمالم اًمٓمح٤موي 

هق أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي احل٤مومظ اًمث٘م٦م روى قمٜمف أصح٤مب اًمًٜمـ، ويٙمٗمل ذم شمقصمٞم٘مف أّن 

وضمسٛمف احل٣مهمظ اًمٌخ٤مري روى قمٜمف  ذم صحٞمحف، وصححف احل٤مومظ اسمـ اًمٗمتح إزدي، 

، واحل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم اًمدرر اعمٜمتنمة ذم إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرة، وىمد ايمٔمراوملأزمق زرفم٥م ازمـ 

 .(1)أٟمٙمر احلٗم٤مظ قمغم اسمـ اجلقزي ايراده احلدي٨م ذم يمت٤مب اعمقوققم٤مت

وٓسمـ طمجر اَلٞمتٛمل ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م يمٚمٛم٦م ُمقضمزة ي٘مقل ومٞمٝم٤م: وُمـ 

 طمجره واًمقطمل ذم يمراُم٤مت قمكم اًم٤ٌمهرة أّن اًمِمٛمس رّدت قمٚمٞمف عّم٤م يم٤من رأس اًمٜمٌل 

إّٓ واًمِمٛمس ىمد همرسم٧م وم٘م٤مل اًمٜمٌل:  يٜمزل قمٚمٞمف وقمكم مل يّمؾ اًمٕمٍم ومام هي قمٜمف 

ومٓمٚمٕم٧م سمٕمدُم٤م همرسم٧م. ش ايمٙمٜمؿ إّٞمف ىم٣من دم ؿم٣مفمتؽ وؿم٣مفم٥م رؽمقيمؽ هم٣مردد فمٙمٝمف ايمُمٚمس»

وضمّسٛمف ؾمٝمخ اإلؽمالم أزمق زرفم٥م، وىمد صححف اًمٓمح٤موي، واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اًمِمٗم٤م، 

 .(1)...وسمبٔمف نمغمه

وم٢مّن ا؟هل شمٕم٤ممم رّد ًمف  رازي ذم ذيؾ شمٗمًػم ؾمقرة اًمٙمقصمر: وأُّم٤م ؾمٚمٞمامن وىم٤مل اًم

طملم ٟم٤مم ورأؾمف ذم طمجر قمكم، وم٤مٟمتٌف وىمد  اًمِمٛمس ُمرة، وومٕمؾ ذًمؽ أيْم٤ًم ًمٚمرؾمقل 

 .(3)همِمعم ايمٔمٌم يمقومتف ورّده٣م َمرة أطمرى يمٔمقم همرسم٧م، ومرده٤م طمتك صغّم، 

وىمد وىمع ( ذم روح اًمٌٞم٤من: 1117وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ احلٜمٗمل )

طمٌس اًمِمٛمس ًمٌٕمض إٟمٌٞم٤مء يمداود وؾمٚمٞمامن ويقؿمع وُمقؾمك قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، وأُّم٤م 

ريض ا؟هل شمٕم٤ممم  سقمقد اًمِمٛمس سمٕمد همروهب٤م، وم٘مد وىمع ًمف ذم ظمٞمؼم: ومٕمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞم

ا؟هل قمٜمف،  يػ ذم طمجر قمكم ريضاًمنم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: يم٤من قمٚمٞمف اًمًالم يقطمك إًمٞمف ورأؾمف

                                                 

 .47 46: 1صم٤مر أُم٤مين إطم٤ٌمر  ُم٘مدُم٦م ذح ُمٕم٤مين أ  (1)

 . ـمٌع ُمٍم، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة.118اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م ٓسمـ طمجر اَلٞمثٛمل:  (1)

 .116: 31شمٗمًػم اًمرازي  (3)
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أصٙمٝم٦م »ومل ين قمٜمف طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، وقمكّم مل يّمؾ اًمٕمٍم وم٘م٤مل ًمف رؾمقل ا؟هل: 

ايمٙمٜمؿ اٞمف ىم٣من ذم ؿم٣مفمتؽ وؿم٣مفم٥م رؽمقيمؽ هم٣مردد »ىم٤مل: ٓ وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًالم: ش ايمٔمٌم

 ىم٤مًم٧م أؾمامء: ومرأيتٝم٤م ـمٚمٕم٧م سمٕمد ُم٤م همرسم٧م، وهق ُمـ أضمّؾ أقمالم اًمٜمٌقة:ش فمٙمٝمف ايمُمٚمس

 . هـا.(1)ومٚمٞمحٗمظ

وىم٤مل اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل: ٟم٘مؾ اسمـ يمثػم قمـ اإلُم٤مم أمحد ومج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ أّنؿ 

سطمقا سمقوع هذا احلدي٨م. ىمٚم٧م: واًمٔم٤مهر أّٟمف وىمع ًمف ُمـ ـمريؼ سمٕمض اًمٙمذاسملم، ومل 

وإّٓ هم٣ميمْمرق ايمس٣مزمٗم٥م يتٔمذر َمٔمٜم٣م احل٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمّمٔمػ ي٘مع ًمف ُمـ اًمٓمرق اًم٤ًمسم٘م٦م، 

ق فمرض٦م فمٙمٝمٜمؿ أؽم٣مٞمٝمده٣م ٓفمؼمهمقا زمٟمّن يمٙمحدي٧م أصالً ويمٝمس فمـ ايمقضع، ويم همّمالً 

وذيمر مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ ذم يمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة أو شم٘مقي٦م ُمـ ىمقاه يمام شم٘مدم ...، هق زمٚمقضقع

 ويرّد قمغم ُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمقوع. 

اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مين: ىمد قمٚمٛم٧م رمحٜمل ا؟هل وإي٤مك ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ يمالم احلٗم٤مظ ذم طمٙمؿ 

 .(1)ًمؽ صم٘م٤مت رضم٤مًمف، وأّٟمف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمتٝمؿ، وٓ ُمـ أمجع قمغم شمريمف  هذا احلدي٨م، وشمٌلّم 

( ذم اًمٓمرح: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض، 866ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ زيـ اًمديـ اًمٕمراىمل )

وىمد روي: أن ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدًا طم٧ًٌم ًمف اًمِمٛمس ُمرشملم إطمدامه٤م يقم اخلٜمدق طملم ؿمٖمٚمقا 

ذيمر  .طمتك صغم اًمٕمٍم قمـ صالة اًمٕمٍم طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس ومرده٤م ا؟هل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

. )واًمث٤مٟمٞم٦م(: صٌٞمح٦م اإلهاء طملم اٟمتٔمر اًمٕمػم اًمتل رواسمف شمٗم٣متذًمؽ اًمٓمح٤موي وىم٤مل: 

أظمؼم سمقصقَل٤م ُمع ذوق اًمِمٛمس:  ذيمره يقٟمس سمـ سمٙمػم ذم زي٤مدشمف قمغم ؾمػمة اسمـ 

 رؽمقلأّن »قمـ ضم٤مسمر:  زم١مؽمٛم٣مد ضمسـوروى اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف إوؾمط  :ىمٚم٧م .إؾمح٤مق

زم١مؽمٛم٣مد وروى اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم ش.  ٟمطمرت ؽم٣مفم٥م َمـ َّن٣مراهلل أَمر ايمُمٚمس همت

أيْم٤م قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس: أّن رؾمقل ا؟هل صغم اًمٔمٝمر سم٤مًمّمٝم٤ٌمء صمؿ أرؾمؾ قمٚمٞم٤م  ضمسـ

ذم طم٤مضم٦م ومرضمع، وىمد صغم اًمٜمٌل اًمٕمٍم ومقوع اًمٜمٌل رأؾمف ذم طمجر قمكم ومٜم٤مم ومٚمؿ حيريمف 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر، سمػموت .118:  5روح اًمٌٞم٤من   (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .438:  9 (هـ914) ٚمّم٤محلل اًمِم٤مُملًمؾمٌؾ اَلدى واًمرؿم٤مد  (1)
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ضمتبس زمٛمٖمسف فمعم ٞمبٝمف همرد فمٙمٝمف ايمٙمٜمؿ إن فمبدك فمٙمٝم٣م ا»طمتك هم٤مسم٧م اًمِمٛمس وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ىم٤مًم٧م أؾمامء ومٓمٚمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِمٛمس طمتك وىمٗم٧م قمغم اجل٤ٌمل وقمغم إرض، ش  ايمُمٚمس

وىم٤مم قمكم ومتقو٠م، وصغم اًمٕمٍم صمؿ هم٤مسم٧م، وذًمؽ سم٤مًمّمٝم٤ٌمء، وذم ًمٗمظ آظمر: يم٤من رؾمقل 

ا؟هل إذا ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل يٙم٤مد يٖمِمك قمٚمٞمف وم٠مٟمزل ا؟هل قمٚمٞمف يقُم٤م، وهق ذم طمجر قمكم وم٘م٤مل 

؟! وم٘م٤مل ٓ ي٤م رؾمقل ا؟هل، ومدقم٤م ا؟هل ومرد قمٚمٞمف اًمِمٛمس شصٙمٝم٦م ايمٔمٌم»قل ا؟هل: ًمف رؾم

طمتك صغم اًمٕمٍم ىم٤مًم٧م ومرأي٧م اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م سمٕمد ُم٤م هم٤مسم٧م طملم ردت طمتك صغم 

 . (1)شاًمٕمٍم

  

                                                 

 . اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م.147:  7(  814ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م )ًمٚمٕمراىمل أيمٛمٚمف أسمٜمف أسمق زرقم٦م  (1)
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 إؾم٘م٣مل دم سمقشمٝمؼ ايمْمح٣موي يمرواة ضمدي٧م رد ايمُمٚمس!!!

إئّٛم٦م: يم٤مًمٕمراىمل واًمًٞمقـمل واًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل، أّن ُمـ ىمد ي٘م٤مل: ٟم٘مؾ يمثػم 

 اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي روى ـمري٘ملم حلدي٨م رّد اًمِمٛمس وىم٤مل: رواَتام صم٘م٤مت. 

: رواه اًمٓمح٤موي ُمـ ـمري٘ملم ذم يمام ُمرّ  ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ىم٤مل اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل

جد أصمرًا اهـ. ًمٙمـ مل ٟم هذان احلديث٣من شم٣مزمت٣من ورواهتام شمٗم٣متوىم٤مل: ش ُمِمٙمؾ أصم٤مر»يمت٤مسمف 

 ًم٘مقل اًمٓمح٤موي هذا ذم يمت٤مسمف اعمِمٙمؾ؟!.

 اهـ.(1)ىمام دم ايمٛمسخ اظمٔمتٚمدة د يمالم ـمقيؾ: سمٕماًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل  ىم٤مل: ٧مىمٚم

إذا شمٕمّٚمؼ  مل يًٚمؿ يمت٤مب قمٜمد اًم٘مقم ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ واًمتٖمٞمػمىمٚم٧م: سمّٞمٜم٤م أّٟمف 

: اسمتداًء ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري ومام دوٟمف: وإرىم٤مم ذم إُمر سمٗمْم٤مئؾ قمكّم وُمث٤مًم٥م أقمدائف

وذم هذا وطمده قمؼمة هدٟم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م ذم ُمٓم٤موي هذا اًمٙمت٤مب ، هذا ٓ َتَم يمثرة، 

 .: ا؟هل اعمًتٕم٤من.ٕهؾ اًمٕمؼمة.

                                                 

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .437:  9ؾمٌؾ اَلدى واًمرؿم٤مد )اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل(  (1)
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 ؿمرق ضمدي٧م رد ايمُمٚمس

 ايمْمريؼ إّول: صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري

ىم٤مل اًمٓمؼماين: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل: ٟم٤م أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اعمٗمْمؾ 

احلراين ىم٤مل: ٟم٤م اًمقًمٞمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمتٛمٞمٛمل ىم٤مل: ٟم٤م ُمٕم٘مؾ سمـ قمٌٞمد ا؟هل، قمـ أيب 

 ش.أَمر ايمُمٚمس همتٟمطمرت ؽم٣مفم٥م َمـ َّن٣مر»اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر: أّن رؾمقل ا؟هل 

اًمٕمراىمل ذم اًمٓمرح، واسمـ  . ويمذًمؽ ىم٤ملإؽمٛم٣مده ضمسـىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: 

 .(1)ة، واعمٜم٤موي ذم اًمٗمٞمض وهمػمهؿ٤ماّل قمكم اًم٘م٤مري احلٜمٗمل ذم اعمرىمطمجر ذم اًمٗمتح، واعم

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: أؽمامء .

 اإلؽمٛم٣مد إّول: هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م احلسكم فمـ أؽمامء 

طمدصمٜم٤م أسمق أُمٞم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ىم٤مل:  (311)اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم أظمرج 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمٗمْمٞمؾ سمـ ُمرزوق، قمـ إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ، قمـ وم٤مـمٛم٦م ُمقؾمك اًمٕمٌز، 

سمٜم٧م احلًلم، قمـ أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس، ىم٤مًم٧م: يم٤من رؾمقل ا؟هل يقطمك إًمٞمف ورأؾمف ذم طمجر 

؟!. ىم٤مل: شصٙمٝم٦م ي٣م فمقم»قمكم ومٚمؿ يّمّؾ اًمٕمٍم طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 ش٥م رؽمقيمؽ هم٣مردد فمٙمٝمف ايمُمٚمسايمٙمٜمؿ إٞمف ىم٣من دم ؿم٣مفمتؽ وؿم٣مفم» ٓ، وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل : 

 .(1)ىم٤مًم٧م أؾمامء: ومرأيتٝم٤م همرسم٧م، صمّؿ رأيتٝم٤م ـمٚمٕم٧م سمٕمدُم٤م همرسم٧م

 ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ ؾمٜم٤من اًمقاؾمٓمل، صمٜم٤م قمكم (366)وأظمرضمف اًمٓمؼماين 

 .(3)سمـ اعمٜمذر، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ، صمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ ُمرزوق سمف ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف 

                                                 

:  7ي٥م . ـمرح اًمتثر14695، رىمؿ : 196:  8. جمٛمع اًمزوائد 4639، رىمؿ : 114:  4إوؾمط ًمٚمٓمؼماين  (1)

 . 439:  5. ومٞمض اًم٘مدير 1661:  6. ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 111:  6. ومتح اًم٤ٌمري 147

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1667. رىمؿ : 91:  3ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة .391، رىمؿ : 151:  14اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  (3)
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إؾمٜم٤مد هذا اًمٓمريؼ صحٞمٌح وًمٞمس طمًٜم٤ًم ومٞمام ىمٞمؾ: ومرضم٤مًمف يمّٚمٝمؿ صم٘م٤مت. أومقل: 

٤ٌّمن  واقمؽمض سم٠مّن إسمراهٞمؿ سمـ احلًـ وإْن مل يٓمٕمـ سمٌمء، ًمٙمـ مل يقصم٘مف همػم اإلُم٤مم اسمـ طم

 ( ؟!!!.هـ354)

( هـ311: سمؾ وصم٘مف إُم٤مُم٤من يمٌػمان ٟمّّم٤ًم وإىمرارًا مه٤م: اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي )وصمقازمف

٤ٌّمن)وهق أىمدم ُمـ اسمـ  قمغم ُم٤م  رصم٣مهلام شمٗم٣مت: ذم ىمقَلام ( واًم٘م٤ميض قمٞم٤مضهـ354طم

 اشّمْمح وسم٤من .

وأُّم٤م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م احلًلم، وهل أّم إسمراهٞمؿ اًمراوي قمٜمٝم٤م، ومٕمالوة قمغم شمقصمٞمؼ 

شمٗم٥م َمـ اًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض َل٤م، وم٘مد وصم٘مٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م: 

وٓ ٟمٜمًك أيْم٤ًم أّن اًمّم٤محلل  .(1)ٔمر، وأطم٥ًم أّن اًمذهٌل وصم٘مٝم٤م أيْم٤ًم، ومٚمٞمٜمايمرازمٔم٥م

 اًمِم٤مُمل ىمد طمٙمؿ سمقصم٤مىم٦م مجٞمع اًمرواة، ومتذيّمر ىمقًمف اعم٤مر .

واًمٚمٗمظ يمام ىمد شمقسمع اًمٗمْمٞمؾ سمـ ُمرزوق سمام أظمرضمف اًمدوٓيب واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، 

، ىم٤مل: طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ يقٟمس، طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد، ًمَلول

قمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٞم٤من، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ طمًـ، قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م طمًلم، قمـ احلًلم، 

ي٣م فمقّم »ومٚمام هي قمٜمف ىم٤مل:  ،طمجر قمكّم ويم٤من يقطمك إًمٞمفىم٤مل: يم٤من رأس رؾمقل ا؟هل ذم 

أٞمف ىم٣من دم ضم٣مصمتؽ وضم٣مصم٥م رؽمقيمؽ همرد فمٙمٝمف ايمٙمٜمؿ إٞمؽ سمٔمٙمؿ »ىم٤مل: ٓ ىم٤مل: ش صٙمٝم٦م ايمٔمٌم

 .(1)ومرده٤م قمٚمٞمف ومّمغم وهم٤مسم٧م اًمِمٛمسش ايمُمٚمس

أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ، وم٢مؾمح٤مق وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وؾمقيد إُم٤مم طم٤مومظ  اطمت٩م 

سمف ُمًٚمؿ، ًمٙمـ أظمذ قمٚمٞمف اًمتٖمػم سم٠مظمرة. واعمّٓمٚم٥م وصم٘مف أمحد سمـ طمٜمٌؾ واسمـ ُمٕملم واسمـ 

أسمق داود: ٓ سم٠مس سمف ص٤مًمح، ًمٙمـ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٕمجكم واسمـ طم٤ٌمن، وىم٤مل 

                                                 

 . 8651. رىمؿ : 751. شم٘مري٥م اسمـ طمجر )ت: حمٛمد قمقاُم٦م ( : 4947، رىمؿ : 366:  5صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن  (1)

. اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م، ت : ؾمٕمد احلًـ. وشمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف 164، رىمؿ : 91اًمذري٦م اًمٓم٤مهرة اًمدوٓيب :  (1)

 . دُمِمؼ، ت : ؾمٙمٞمٜم٦م اًمِمٝم٤ميب .115:  1)اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي( 
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يٙمت٥م طمديثف وٓ حيت٩ّم سمف، ووٕمػ طمديثف اًمقاىمدي. وأُّم٤م إسمراهٞمؿ وم٘مد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن 

 وىم٤مل: ؿمٞمخ، ومل ُيٓمٕمـ سمٌمء. 

 ، فمـ أؽمامء ايمث٣مين: زمٛم٦م حمٚمد زمـ صمٔمٖمر ايمْمٝم٣مر اإلؽمٛم٣مد 

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ اعمٖمػمة، ىم٤مل: أظمرج اًمٓمح٤موي ىم٤مل: 

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ص٤مًمح، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب ومديؽ، ىم٤مل: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ُمقؾمك، قمـ 

قمقن سمـ حمٛمد، قمـ أُمف أم ضمٕمٗمر، قمـ أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس، أّن اًمٜمٌل صغّم اًمٔمٝمر سم٤مًمّمٝم٤ٌمء 

اًمٕمٍم، ومقوع اًمٜمٌل رأؾمف صمّؿ أرؾمؾ قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم ذم طم٤مضم٦م ومرضمع، وىمد صغم اًمٜمٌل 

ايمٙمٜمؿ إن فمبدك فمٙمٝم٣م » ذم طمجر قمكّم ومٚمؿ حيريمف طمتك هم٤مسم٧م اًمِمٛمس، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ىم٤مًم٧م أؾمامء ومٓمٚمٕم٧م اًمِمٛمس طمتك وىمٕم٧م ش  اضمتبس زمٛمٖمسف فمعم ٞمبٝمؽ همرد فمٙمٝمف ذومٜم٣م

قمغم اجل٤ٌمل وقمغم إرض، صمّؿ ىم٤مم قمكّم ومتقو٠م وصغم اًمٕمٍم، صمؿ هم٤مسم٧م وذًمؽ ذم 

 . (1)اًمّمٝم٤ٌمء ذم همزوة ظمٞمؼم

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ احلًـ اخلٗم٤مف، صمٜم٤م أمحد سمـ ىم٤مل: ( 366)وأظمرضمف اًمٓمؼماين 

ص٤مًمح، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب ومديؽ، أظمؼمين حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٗمٓمري سمف ُمثٚمف. وىم٤مل اًمٕمراىمل 

أيْم٤ًم قمـ  أطمرصمف ايمْمػماين دم َمٔمجٚمف ايم٘مبغم زم١مؽمٛم٣مد ضمسـذم ـمرح اًمتثري٥م:  (866)

 .(1)أؾمامء

زوج حمٛمد ، صم٘م٤مت رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم أم ضمٕمٗمر رضم٤مًمفأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، 

، أؾمامء ضمّدَت٤م، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: طمٗمٞمدة ضمٕمٗمر اًمٓمٞم٤مر ،  سمـ احلٜمٗمّٞم٦م

٤ٌّمن، يمام ىمد ذيمره اًمٌخ٤مري ذم  ُم٘مٌقًم٦م، وقمقن سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمّٞم٦م اسمٜمٝم٤م، وصم٘مف اسمـ طم

 اًمت٤مريخ، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ دون ـمٕمـ .

سمٕمض ُمـ شمزسمزب ىمٌؾ أن يتحٍمم: قمقن وأُّمف ُم٘مٌقٓن: وم٤مإلؾمٜم٤مد أىمقل: ىم٤مل 

 طم٥ًم اًمّمٜم٤مقم٦م، ُم٘مٌقل أو طمًـ قمغم أطمًـ شم٘م٤مديره: ومٛمـ أيـ أشم٧م ًمف اًمّمّح٦م .!!!.

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1668. رىمؿ : 94:  3ُمِمٙمؾ أصم٤مر )ت : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اًمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، دار اًمٗمٙمر .147:  7ـمرح اًمتثري٥م اًمٕمراىمل  (1)
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. احلديث٣من شم٣مزمت٣من ورواهتام شمٗم٣مت: ىم٤مل (هـ311اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ): سمّٞمٜم٤م أّن ىمٚم٧م

ل اًمِم٤مُمل ذم طمٙمٛمف سمقصم٤مىم٦م ومٝمق شمقصمٞمؼ إُم٤مم يمٌػم، ُمـ أهؾ اًم٘مرن اًمراسمع، ويمذًمؽ اًمّم٤محل

 ٓ شُمًتٖمٗمؾ .٤مطمٗمظ ومجٞمع اًمرواة قمالوة قمٛمـ ذيمرٟم٤مهؿ، وم

 فمـ أؽمامء . )=هم٣مؿمٚم٥م ايمِمٕمرى(فمقّم اظمقلم اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: هم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م 

ىم٤مل اًمًٞمقـمل: وىمٗم٧م قمغم ضمزء ُمًت٘مؾ ذم مجع ـمرق هذا احلدي٨م: َتري٩م أيب 

 .(1)احلًـ ؿم٤مذان اًمٗمْمكم، وه٤م أٟم٤م أؾمقىمف هٜم٤م ًمُٞمًتٗم٤مد....

طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ : (275)ىم٤مل أسمق احلًـ ؿم٤مذان 

يمٕم٥م اًمدىم٤مق سم٤معمقصؾ، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ضم٤مسمر إودي، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيؽ، 

طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م قمروة سمـ قمٌد ا؟هل سمـ ىمِمػم ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم وم٤مـمٛم٦م اسمٜم٦م قمكّم إيمؼم 

أّن اًمٜمٌّل أوطمل إًمٞمف، ومًؽمه قمكّم سمثقسمف، طمتك هم٤مسم٧م  وم٘م٤مًم٧م: طمدصمتٜمل أؾمامء اسمٜم٦م قمٛمٞمس

ايمٙمٜمؿ » ىم٤مل: ش. ٓ»ىم٤مل: ش ي٣م فمقم صٙمٝم٦م ايمٔمٌم»اًمِمٛمس، ومٚماّم هي قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل: 

ىم٤مًم٧م: ومرضمٕم٧م اًمِمٛمس طمتك رأيتٝم٤م ذم ٟمّمػ احلجر، أو ىم٤مًم٧م ش اردد ايمُمٚمس فمعم فمقمّ 

 . (1)ٟمّمػ طمجريت

ي وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، أىمقل: إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ: رضم٤مًمف صم٘م٤مت همػم إود

  احل٤مومظ اسمـ طمجر.  فىم٤مًم، وقمٌد اًمرمحـ صدوق خيٓمكء

أّٟمف ، وهق قمٌد اًمرمحـ اعمٕمّٚمٛمل اًمٞمامين، ًؽموطملماعمُمِم٤ميخ وُمـ ُمّم٤مئ٥م سمٕمض 

: أسمق احلًـ اسمـ ٘م٤ملشمٕمّ٘م٥م يم٤ٌمرًا يم٤مًمًٞمقـمل واًمٓمح٤موي واًم٘م٤ميض وسم٘مٞم٦ّم إئّٛم٦م، وم

 .(3)ؿم٤مذان ٓ أقمرومف

 .  (1)سمؾ هق إُم٤مم يمٌػم ُمًٜمد اًمٕمراق، صم٘م٦م، أمجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم ضمالًمتف ىمٚم٧م: 

                                                 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت: صالح قمقيْم٦م .   369:  1اًممممء اعمّمٜمققم٦م  (1)

 ػموت، ت: صالح قمقيْم٦م .اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم   369:  1اًممممء اعمّمٜمققم٦م  (1)

 . َت٘مٞمؼ : قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل .355:  1ه٤مُمش اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ًمٚمِمقيم٤مين  (3)
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 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: أزمق هريرة .

: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ قمٛمػم، (275)ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ىم٤مل أسمق احلًـ ؿم٤مذان 

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري، طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ يزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ، قمـ أسمٞمف، قمـ 

داود سمـ ومراهٞم٩م، قمـ أيب هريرة، وقمـ قمامرة سمـ ومػموز، قمـ أيب هريرة أّن رؾمقل ا؟هل 

أدرك  ومل يٙمـ قمكمّ أٟمزل قمٚمٞمف طملم اٟمٍمف ُمـ اًمٕمٍم وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىمري٤ًٌم ُمٜم٤ّم، 

اًمّمالة، وم٤مىمؽمب قمكّم إمم اًمٜمٌل، وم٠مؾمٜمده إمم صدره، ومٚمؿ ين قمـ اًمٜمٌل طمتك هم٤مسم٧م 

ي٤م رؾمقل ا؟هل أٟم٤م، مل أصؾ » ؟! وم٘م٤مل قمكم: ش  َمـ هذا» اًمِمٛمس، وم٤مًمتٗم٧م رؾمقل ا؟هل وم٘م٤مل: 

 .شاًمٕمٍم، وىمد هم٤مسم٧م اًمِمٛمس

ىم٤مل: ومرضمٕم٧م ش ايمٙمٜمؿ اردد ايمُمٚمس فمعم فمقّم، ضمتك يِمقم» وم٘م٤مل: اًمٜمٌّل وم٤مًمتٗم٧م 

 .(1) قمكمّ اًمِمٛمس عمقوٕمٝم٤م اًمذي يم٤مٟم٧م ومٞمف طمتك صغّم 

ٞمزيد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٜمقومكم، وٕمػ وم ذم سمٕمْمٝمؿ ًملم..:، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، إؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

 .(3). يمام ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من ضمٚمدًا ص٤مرُم٤ًم صم٘م٦م ٓ زمٟمس زمفطمديثف إيمثر، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: 

 ايمْمريؼ ايمرازمع: أزمق ذر .

طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ سمـ صٗمقة، صمٜم٤م  (275)ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ىم٤مل أسمق احلًـ ؿم٤مذان 

احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمٚمقي اًمٓمؼمي، صمٜم٤م أمحد سمـ اًمٕمالء اًمرازي، صمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ 

إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، صمٜم٤م حمؾ اًمْمٌل، قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ أيب ذر ىم٤مل: ىم٤مل 

 ش .همٝم٘مؿ َمـ رّدت يمف ايمُمٚمس نمغمي ... أٞمُمدىمؿ زم٣مهلل هؾ» قمكّم يقم اًمِمقرى: 

                                                                                                                                  

أسمق احلًـ قمكم سمـ ( : اًمِمٞمخ، اًمٕم٤ممل، اعمٕمٛمر، ُمًٜمد اًمٕمراق، 394رىمؿ :  538:  16ىم٤مل اًمذهٌل )ذم اًمًػم  (1)

 اهـ.  قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ؿم٤مذان، احلٛمػمي اًمٌٖمدادي احلريب اًمًٙمري

ىم٤مل : ٓ ي٤ًموي ؿمٞمئ٤ًم. واٟمٔمر  -ومٞمام طمٙمل قمٜمف–: أمجٕمقا قمغم أّٟمف صم٘م٦م طم٤مومظ ُمًٜمد ُم٠مُمقن، ًمٙمـ ؿمّذ اًمؼمىم٤مين ىمٚم٧م

 . 39:  11شم٤مريخ سمٖمداد 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت، ت: صالح قمقيْم٦م .   369:  1اًممممء اعمّمٜمققم٦م  (1)

 . 666. رىمؿ : 347:  11َتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (3)
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اسمـ صٗمقة، هق حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد ا؟هل سمـ  اًمِمقاهد:أىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم 

. وأُّم٤م احلًـ اًمٕمٚمقي اًمٓمؼمي، ومٝمق ذم (1)صٗمقة اعمّمٞميص، ىم٤مل اًمذهٌل: حمّٚمف اًمّمدق

 ػ احلًلم سمـ قمكم اًمٕمٚمقي اًمٓمؼمي، يمام ذم سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ٓسمـ اًمٕمديؿأيمؼم اًمٔمـ ُمّمحّ 

 .(1) ؽمتغمًا ٞمبٝمالً (، وزاد: هـ666)

  

                                                 

 . ت : سمِم٤مر قمقاد .366، رىمؿ : 749:  7شم٤مريخ اإلؾمالم )اًمذهٌل(  (1)

 . دار اًمٗمٙمر، ت: ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .1711:  6سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ٓسمـ اًمٕمديؿ  (1)
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 همٗمف ضمدي٧م رد ايمُمٚمس

، وأّٟمف أومْمؾ هذه إُّم٦م سمٕمد  ٕمكمّ ومٞمف دًٓم٦م ٟم٤مصٕم٦م قمغم اصٓمٗم٤مء ا؟هل ورؾمقًمف ًم

 .رؾمقل ا؟هل

سم٘مّٞم٦م إُمقّيلم ؾمٞمام أشم٤ٌمع هب٤م وصمّٛم٦م إؿمٙم٤مٓت أوهك ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت، طم٤مول 

 ..إقمالل احلدي٨م ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .رب اًمٗمٚمؽ وعم٤م سم٘مل طمجر قمغم طمجراًمِمٛمس حم٤مل: وإّٓ ٓوٓمُمٜمٝم٤م: أّن رضمقع 

إِنَّ اهللَّ فَمعَم ىُمؾِّ : شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  وضمقاسمف: إّن اًمِمؽ ذم ىمدرة ا؟هل يمٗمٌر؟!. ىم٤مل

ٍء وَمِديرٌ  َْرَض َأن  .يمام ىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة وم٤مـمر:(1) َرْ ْٕ اَمَواِت َوا إِنَّ اهللََّ ُيْٚمِسُؽ ايمسَّ

 َٓ  .(1) سَمُزو

ضمقاسمف: و وُمـ اعمٝم٤مزل ىمقل سمٕمْمٝمؿ: ُم٤م طمٙمؿ اًمّم٤مئؿ سمٕمد رضمقع اًمِمٛمس؟!!!.

 ف اإلومٓم٤مر: ًمٍماطم٦م اًمٜمّمقص أّن اًمِمٛمس رضمٕم٧م سمٕمدُم٤م همرسم٧م.اًم٘مٓمع سم٠مّن طمٙمٛم

وُمـ اعمٝم٤مزل أيْم٤ًم ىمقل سمٕمْمٝمؿ: اٟم٘مالب اًم٘مْم٤مء أداًء: إذ سمٕمد همروب اًمِمٛمس 

  ؟!!.ىمْم٤مًء أم أداءً  ه٤م قمكمّ صالّ ٝمؾ وم ،ص٤مرت صالة اًمٕمٍم ىمْم٤مءً 

اًم٘مٓمع أّن اعمقمم قمكّم صاّله٤م أداًء: وإّٓ ًمزم أن يٙمقن رضمقع اًمِمٛمس وضمقاسمف: 

طمٙمؿ إداء وُمثٚمف اًم٘مْم٤مء، ُمنموـم٤من سمٓمٚمقع اًمِمٛمس وهمروهب٤م ًمٖمقًا، قمالوة قمغم أّن 

 صم٤ٌمشم٤ًم وٟمٗمٞم٤ًم، يمام هق سيح اًم٘مرآن، ومال إؿمٙم٤مل .إ

مم أن ُمـ اعمٝم٤مزل ىمقل سمٕمْمٝمؿ: أّن رضمقع اًمِمٛمس ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م، إويمذًمؽ 

 .!؟ شمٙمقن ًمٚمٜمٌل ٓ ًمٕمكّم 

                                                 

 .16ؾمقرة اًمٌ٘مرة:  (1)

 .41ؾمقرة وم٤مـمر:  (1)
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، ٕهؾ اًمٌّم٤مئر فم٤مهر: ومٌدقم٤مء اًمٜمٌل رضمٕم٧م اًمِمٛمس ًمٕمكمّ  فؾمخٗمىمٚم٧م: و

 رؾمقًمف دائاًم  وأسمدًا، هذا أّوًٓ. وًمواًمٗمْمؾ ؟هل 

سمرز ًمٕمٛمرو سمـ ود وىمتٚمف، ومل يؼمز ًمف اًمٜمٌل:  وصم٤مٟمٞم٤ًم: سمٓمالن اًم٘مٞم٤مس: ومٕمكّم 

  .ذم اًمِمج٤مقم٦م وهمػمه٤م؟! قمغم اًمٜمٌل تف ومٝمؾ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أومْمٚمٞم

 اًم٘م٤مئؾ ٟمٕمؿ قمـ قمٚمؿ، يًتت٤مب، وٓ ي٘مقل سمذًمؽ ُمًٚمؿ ومٞمام أقمٚمؿ.

ظمٓم٠م قم٘مدي حمض: إذ  وإوصٞم٤مء ٤مٕٟمٌٞم٤مء سم٘مّٞم٦م اًمٜم٤ّمس سمقمغم أّن ُم٘م٤مرٟم٦م 

قمغم اًمٕمٙمس يمام اًمث٤مسم٧م هؿ إومْمؾ دائاًم وأسمدًا ، إّٓ إذا دل اًمدًمٞمؾ وإوصٞم٤مء إٟمٌٞم٤مء 

و...، وقمدم ُم٤ٌمذة إٟمٌٞم٤مء سمٕمض اًمٗمْم٤مئؾ إّٟمام هق ًمٖمرض ُمقؾمك وذم اخلي 

 . واَلداي٦م، أهيؿ يٛملم وأهيؿ ؿمامل، وًمقٓ ذًمؽ سمٓمؾ اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب أصح٤مهبؿاُمتح٤من 
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 ث٣مٞمٝم٥ماظمٔمجزة ايم

 شؾمٖمفاو ايمٙمٜمؿ فم٣مف فمٙمٝم٣مً »: ايمٛمبل قلوم 

سمـ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمثٜمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد : ىم٤مل (هـ179)اًمؽمُمذي اإلُم٤مم أظمرج 

قمـ قمكم، ىم٤مل: ، ضمٕمٗمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٛم٦م

وإن ، ايمٙمٜمؿ إن ىم٣من أصمقم ومد ضمرض همٟمرضمٛمل»ومٛمر يب رؾمقل ا؟هل وأٟم٤م أىمقل:  يمٜم٧م ؿم٤ميمٞم٤مً 

ىم٤مل: وم٠مقم٤مد  شىمٝمػ ومٙم٦م»: وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل شينهمِمػّم  هم٣مرهمٔمٛمل، وإن ىم٣من زمالءً  ىم٣من َمتٟمطمراً 

همام »ؿمٕم٦ٌم اًمِم٤مك،  شايمٙمٜمؿ فم٣مهمف، أو اؾمٖمف»ف سمرضمٚمف وم٘م٤مل: قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مل، ىم٤مل: وميسم

 .(1) وهذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح. شاؾمت٘مٝم٦م وصمٔمل زمٔمد

طمدصمٜم٤م سمٜمدار حمٛمد سمـ سمِم٤مر، طمدصمٜم٤م حمٛمد، طمدصمٜم٤م : ىم٤مل (هـ367)أسمق يٕمغم وأظمرضمف 

 ىم٤مل: ومام اؿمتٙمٞم٧م وضمٕمل سمٕمد ذًمؽ.  .شايمٙمٜمؿ فم٣مهمف، ايمٙمٜمؿ اؾمٖمف»: سمٚمٗمظ، سمف ؿمٕم٦ٌم

  .(1)إؾمٜم٤مده طمًـ: ىم٤مل طمًلم أؾمد

ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م . طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم ُمثٚمف: وأظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ىم٤مل

 . (3)إؾمٜم٤مده طمًـ: إرٟم١موط

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ أيقب سمـ إسمراهٞمؿ : ىم٤مل (363)أظمرج اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل 

ىم٤مل حمٛمد سمـ -ل أيقب سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ سمـ خمٚمد اًمث٘مٗمل ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمّ 

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ، قمـ إسمراهٞمؿ اًمّم٤مئغ، قمـ أيب إؾمح٤مق اَلٛمداين -حيٞمك وهق ضمدي

ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ذم طمر ؿمديد، وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمِمت٤مء، وظمرج قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمِمت٤مء،  أيب ًمٞمغم، أّن قمٚمٞم٤مً 

وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمّمٞمػ، صمؿ دقم٤م سمامء ومنمب، صمؿ ُمًح اًمٕمرق قمـ ضمٌٝمتف، ومٚمام رضمع إمم أسمٞمف 

وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمّمٞمػ، ، ٜمع أُمػم اعم١مُمٜملم..: ظمرج إًمٞمٜم٤م ذم اًمِمت٤مءأرأي٧م ُم٤م ص»ىم٤مل: ي٤م أسم٦م 

                                                 

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت .3564، رىمؿ : 451:  5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد(  (1)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث .469، رىمؿ : 318: 1) ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  ُمًٜمد أيب يٕمغم (1)

 . 638، رىمؿ : 69:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (3)
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وظمرج قمٚمٞمٜم٤م ذم اًمّمٞمػ، وقمٚمٞمف صمٞم٤مب اًمِمت٤مء!!. وم٘م٤مل أسمق ًمٞمغم: هؾ ومٓمٜم٧م؟!. وأظمذ سمٞمد 

، وأٟم٤م أرُمد ؿمديد اًمرُمد، إن اًمٜمٌل يم٤من سمٕم٨م إزمّ : اسمٜمف قمٌد اًمرمحـ، وم٠مشمك قمٚمٞم٤ًم وم٘م٤مل ًمف قمكم

همٖمتحتٜمام، همام اؾمت٘مٝمتٜمام ضمتك ايمس٣مفم٥م، ودفم٣م رم اهمتح فمٝمٛمٝمؽ »ومٌزق ذم قمٞمٜمل صمّؿ ىم٤مل: 

 .(1)شضمتك يقَمل هذا ، وٓ زمرداً همٗم٣مل: ايمٙمٜمؿ أذه٤م فمٛمف احلر وايمػمد، همام وصمدت ضمراً 

 ىمٚم٧م: ًمف ؿم٤مهد.. .(1)رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وإؾمٜم٤مده طمًـ: ىم٤مل اَلٞمثٛمل

، وهمػمهؿواًمٌزار واسمـ ُم٤مضم٦م واًمٜم٤ًمئل سمـ طمٜمٌؾ أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد 

طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع ىم٤مل: طمدصمٜم٤م : ىم٤مل (173)واًمٚمٗمظ ٓسمـ ُم٤مضم٦م 

اسمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلٙمؿ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، ىم٤مل: يم٤من أسمق ًمٞمغم يًٛمر ُمع 

، ومٙم٤من يٚمٌس صمٞم٤مب اًمّمٞمػ ذم اًمِمت٤مء، وصمٞم٤مب اًمِمت٤مء ذم اًمّمٞمػ، وم٘مٚمٜم٤م: ًمق ؾم٠مًمتف، قمكمّ 

ا؟هل سمٕم٨م إزم وأٟم٤م أرُمد اًمٕملم يقم ظمٞمؼم، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا؟هل، إيّن أرُمد  وم٘م٤مل: إن رؾمقل

 .شايمٙمٜمؿ أذه٤م فمٛمف احلر وايمػمد»اًمٕملم، ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمل، صمؿ ىم٤مل: 

 .وٓ سمردًا سمٕمد يقُمئذ ىم٤مل: ومام وضمدت طمراً 

ـّ : »اًمٜمٌّل  وىم٤مل ش ف اهلل ورؽمقيمف، يمٝمس زمٖمرارَي٤م اهلل ورؽمقيمف، وَيبّ  رصمالً  ٕزمٔمث

 . (3)، وم٠مقمٓم٤مه٤م إي٤مهاًمٜم٤مس، ومٌٕم٨م إمم قمكمّ ومتنمف ًمف 

ومٞمف حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، وهق ؾمٞمئ احلٗمظ، وسم٘مٞم٦م : ىم٤مل اَلٞمثٛمل

 . (4)رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت. 8483، رىمؿ : 463:  7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )ت: طمًـ ؿمٚمٌل(  (1)

  اًم٘م٤مهرة .. ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد14767، رىمؿ : 111:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

: إسمراهٞمؿ اًمّم٤مئغ صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري، وُمـ ومقىمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ويمّؾ ُمـ إؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

هِم٤مم وأّيقب، ىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل اسمـ طمجر ذم يمّؾ ُمٜمٝمام: صدوق، ومل يٓمٕمٜم٤م سمٌمء، وحمٛمد سمـ حيك هق 

  .اًمث٘مٗمل، وهق صم٘م٦م إُم٤مم

 . دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م  .117، رىمؿ : 43:  1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (3)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14718، رىمؿ : 114:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (4)
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اسمـ أيب ًمٞمغم ؿمٞمخ ويمٞمع: هق حمٛمد سمـ وىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : إؾمٜم٤مده طمًـ ، 

وهق صم٘م٦م صدوق قمدل، ويم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم إٟمّم٤مري اًمٗم٘مٞمف، ىم٤ميض اًمٙمقوم٦م، 

 .(1)ؾمٞمئ احلٗمظ

وهق ، اسمـ أيب ًمٞمغمرضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى : إؽمٛم٣مد ضمسـ: أىمقل

. ًمٙمـ شمٙمٚمٛمقا ذم طمٗمٔمف، أمجٕمقا قمغم أّٟمف ذم ٟمٗمًف صم٘م٦م، ُمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء وُمِم٤مهػم اًمٕمٚمامء

ًملم ، ذم طمديثف سمٕمض اعم٘م٤مل، صم٘م٦م قمدل: وىمد أوضمز طم٤مًمف اإلُم٤مم يٕم٘مقب اًمٗمًقي ىم٤مل

  .(1)احلدي٨م قمٜمدهؿ

طمدصمٜم٤م : واًمٚمٗمط ًمَلول ىم٤مل، أسمق يٕمغمأمحد و( وهـ164أظمرج اإلُم٤مم اًمٓمٞم٤مًمز )

ريض ا؟هل قمٜمف، ي٘مقل:  ُمقؾمك، ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً  أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ُمٖمػمة اًمْمٌل، قمـ أمّ 

 . (3)شزم٣ميمراي٥م يقم طمٝمػم َم٣م رَمدت وٓ صدفم٦م َمٛمذ دهمع رؽمقل اهلل إرمّ »

يٕمغم وأمحد سم٤مظمتّم٤مر، ورضم٤مَلام رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم أم رواه أسمق : ىم٤مل اَلٞمثٛمل

 . (4)ُمقؾمك، وطمديثٝم٤م ُمًت٘مٞمؿ

 .(5)إؾمٜم٤مده طمًـ : ىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش

ؾمقى أم ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، صحٞمحإؾمٜم٤مده طمًـ : أىمقل

. (6)وهل صم٘م٦م: واَلٞمثٛمل سم٘مقًمف، وصم٘مٝم٤م اًمٕمجكم قمكّم اعمقمم هّي٦م ، وهل وم٤مظمت٦م، ُمقؾمك

 خيرج طمديثٝم٤م اقمت٤ٌمرًا. : وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل. ُم٘مٌقًم٦م: وىم٤مل اسمـ طمجر

                                                 

 اًم٘م٤مهرة ، دار احلدي٨م. . 778، رىمؿ: 563: 1ُمًٜمد أمحد )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (1)

 اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت. . 386: ٤3مريخ ًمٚمٗمًقي )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(اعمٕمروم٦م واًمت (1)

 .  دار هجر، ُمٍم .185، رىمؿ : 156:  1ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز )ت: حمٛمد اًمؽميمل(  (3)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14766، رىمؿ : 111:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (4)

 . دار ظمي، ًمٌٜم٤من .816، رىمؿ : 413:  1إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة ًمٚمٛم٘مدد )ت : قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(  (5)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14661، رىمؿ : 111:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (6)
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طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد، ىم٤مل:  ُمع زي٤مدة هـ( ذم َتذي٥م أصم٤مر 316وىمد أظمرضمف اًمٓمؼمي )

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمرير، قمـ ُمٖمػمة، قمـ أم ُمقؾمك أم وًمد احلًـ سمـ قمكم، ويم٤مٟم٧م أم اُمرأة 

وٓ صدفم٦م َمٛمذ َمسح ايمٛمبل  َم٣م رَمدت»اعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤م، ي٘مقل: 

 .(1)شصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ وصمٜمل، وسمٖمؾ دم فمٝمٛمل يقم طمٝمػم، ضمكم أفمْم٣مين ايمراي٥م

 ىمٚم٧م: وإؾمٜم٤مده يم٤ًمسم٘مف طمًـ. 

واًمزسمدة : وم٢مّن اًمٜمٌل ىمد يتٙمرم قمغم سمٕمض أُّمتف سم٠من يِمٗمٞمف سم٢مذن ا؟هل ، وىمد وىمع هذا 

صدفم٦م َمٛمذ دهمع َم٣م رَمدت وٓ »، ًمٙمـ مل ي٘مع ًمٖمػم قمكّم : ًمٖمػم اًمٞمٕمًقب قمكمّ 

اهمتح فمٝمٛمٝمؽ همٖمتحتٜمام، همام اؾمت٘مٝمتٜمام ضمتك ايمس٣مفم٥م، »و: ش رؽمقل اهلل إرّم زم٣ميمراي٥م يقم طمٝمػم

ش ودفم٣م رم همٗم٣مل: ايمٙمٜمؿ أذه٤م فمٛمف احلر وايمػمد، همام وصمدت ضمرًا، وٓ زمردًا ضمتك يقَمل هذا

 وم٤مطمٗمظ .مم٤م هق فم٤مهر ذم آظمتّم٤مص وآصٓمٗم٤مء ، 

 ..ال شمٖمٗمٚمٝم٤م وىمد ُمْم٧م ـمرق يمثػمة ذم طمدي٨م اًمراي٦م وم

 

                                                 

 ُمٓمٌٕم٦م اعمدين ، اًم٘م٤مهرة. . 168: 3َتذي٥م أصم٤مر ًمٚمٓمؼمي)ت: حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر(  (1)
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 يمث٥مايمث٣ماظمٔمجزة 

  وومّم٣مئف فمٙمؿ فمقمّ  

همقاهلل ٓ 9 ؽمٙمقين»: وطمدي٨م شأومّم٣مٞم٣م فمقمّ »: طمدي٨م قمٚمؿ قمكمّ ذم ومّمؾ ٣م ُم

وؽمٙمقين فمـ ىمت٣مب اهلل فمز وصمؾ، ، سمسٟميمقين فمـ رء ي٘مقن إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إّٓ ضمّدشمت٘مؿ

وأّٟمف سم٤مب  شأم دم صمبؾهمقاهلل َم٣م َمـ آي٥م آّ وأٞم٣م أفمٙمؿ، أزمٙمٝمؾ ٞمزيم٦م أم زمٛمٜم٣مر، دم ؽمٜمؾ 

ىمّرسمف ىمد وّٕن اًمٜمٌل سم٠مُمر ا؟هل ٗم٤مه واٟمتج٤مه، ٓماحلٙمٛم٦م وهمػم ذًمؽ...، يمّؾ هذا ّٕن ا؟هل اص

 ..إّٓ اًمٕمّمٛم٦مجمٛمققم٤ًم وٓ ُمٕمٜمك ًمف وأدٟم٤مه، 

طمدصمٜم٤م : أمحد واًمٜم٤ًمئل وهمػممه٤م واًمٚمٗمظ ٕمحد ىم٤مل فأظمرضمُم٤م قمٚمٞمؽ ُم٣م ٛماّم وم

حيٞمك سمـ آدم، طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ طم٤مرصم٦م سمـ ُميب، قمـ قمكم، ريض 

ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل إمم اًمٞمٛمـ، وم٘مٚم٧م: إٟمؽ شمٌٕمثٜمل إمم ىمقم وهؿ أؾمـ ُمٜمل 

 . ش٦م يمس٣مٞمؽاهلل ؽمٝمٜمدي ومٙمبؽ ويثبّ  اذه٤م هم١منّ » ٕىميض سمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مل: 

 .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح : ىم٤مل إرٟم١موط

 وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع .، ؾمقى طم٤مرصم٦م، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم: أىمقل

صمٜمل حيٞمك، : ىم٤مل -واًمٚمٗمظ ًمَلول-واسمـ ُم٤مضم٦م وهمػممه٤م أمحد  فأظمرضمويمذًمؽ ُم٤م 

قمـ إقمٛمش، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ أيب اًمٌخؽمي، قمـ قمكم، ىم٤مل: سمٕمثٜمل رؾمقل ا؟هل إمم 

سمٞمٜمٝمؿ أطمداث، وٓ قمٚمؿ زم اًمٞمٛمـ وأٟم٤م طمدي٨م اًمًـ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: شمٌٕمثٜمل إمم ىمقم يٙمقن 

همام ؾم٘م٘م٦م دم ومّم٣مء زمكم ىم٤مل:  شاهلل ؽمٝمٜمدي يمس٣مٞمؽ، ويثب٦م ومٙمبؽ إنّ »ىم٤مل:  !.سم٤مًم٘مْم٤مء؟

 . اشمٛمكم زمٔمد

احلدي٨م صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف : ىم٤مل إًم٤ٌمين .(1)طمدي٨م صحٞمح: ىم٤مل إرٟم١موط

(1). 

                                                 

 . 636، رىمؿ : 69:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)
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، ٓ ي٘مع ًمٖمػم ُمٕمّمقم ، ومراضمع ومّمؾ سم٤مهر هذا، ُمٕمجز ىمٚم٧م: دقم٤مء اًمٜمٌل

 .وسم٘مّٞم٦م ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل ذم هذا اعمٕمٜمك، اًمٕمٚمؿ

٘مْم٤مي٤م، ؾمٞمام ُم٤م أوحك اًمُمـ  صمّؿ ه٤مك سمٕمض ُم٤م قمجز قمٜمف صح٤مسم٦م حمٛمد 

 .. إمم يقم اعمٞمزان أصاًل ًمٗم٘مٝم٤مء إُّم٦م ؾمٜم٦ّم وؿمٞمٕم٦م قمؼم إزُم٤من 

                                                                                                                                  

 . 636، رىمؿ : 69:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

 . اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت. ت : زهػم اًمِم٤مويش .1566، رىمؿ : 116:  8إرواء اًمٖمٚمٞمؾ   (1)
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   َمـ ومّم٣مء اظمقلم فمقّم 

قماّم آشم٤مه ا؟هل شمٕم٤ممم ُمـ شمٙمِمػ   قمكم هذه سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ومّمؾ ومٞمٝم٤م اعمقمم

   ، وهق دال قمغم اًمٕمّمٛم٦م ..: يم٤مٔيت :وومّمؾ اخلٓم٤مبواحلٙمٛم٦م احلٙمؿ اًمٕمٚمؿ و

 ومّمّٝم٥م اظمجٛمقٞم٥م !!!

أظمؼمٟم٤م هالل سمـ سمنم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ذم اًمٙمؼمى ىم٤مل:  (363)أظمرج اًمٜم٤ًمئل 

 . (1) ...اًمّمٛمد، قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م

قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٛمل، صم٘م٦م قمغم ذط  أىمقل: هالل صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، وأسمق قمٌد اًمّمٛمد،

 اًمِمٞمخلم .

طمدصمٜم٤م قمٗم٤من، طمدصمٜم٤م مح٤مد، قمـ ( ذم اعمًٜمد واًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: 141وأظمرضمف أمحد )

يت سم٤مُمرأة قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، قمـ أيب فمٌٞم٤من اجلٜمٌل أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ريض ا؟هل قمٜمف، أُ 

وم٘م٤مل: ُم٤م هذه؟!.  ىمد زٟم٧م، وم٠مُمر سمرمجٝم٤م، ومذهٌقا هب٤م ًمػممجقه٤م، ومٚم٘مٞمٝمؿ قمكم ريض ا؟هل قمٜمف

ىم٤مًمقا: زٟم٧م وم٠مُمر قمٛمر سمرمجٝم٤م، وم٤مٟمتزقمٝم٤م قمكّم ُمـ أيدهيؿ وردهؿ، ومرضمٕمقا إمم قمٛمر، ريض 

 ا؟هل قمٜمف، وم٘م٤مل: ُم٤م رديمؿ؟!. 

إّٓ ًمٌمء ىمد  ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: ُم٤م ومٕمؾ هذا قمكمّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ىم٤مًمقا: ردٟم٤م قمكمّ 

 ومج٤مء وهق ؿمٌف اعمٖمْم٥م، وم٘م٤مل: ُم٤م ًمؽ رددت ه١مٓء؟!. ، قمٚمٛمف، وم٠مرؾمؾ إمم قمكّم 

رهمع ايمٗمٙمؿ فمـ شمالشم٥م: فمـ ايمٛم٣مئؿ ضمتك »أُم٤م ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل: : »ىم٤مل قمكمّ 

 ؟!. شيستٝمٗمظ، وفمـ ايمِمٕمغم ضمتك ي٘مػم، وفمـ اظمبتعم ضمتك ئمٗمؾ

 ىم٤مل قمٛمر: سمغم. 

 ش. هب٣مف أسم٣مه٣م وهق هذه َمبتالة زمٛمل همالن9 همٙمٔمٙمّ  هم١منّ »ىم٤مل قمكم ريض ا؟هل قمٜمف: 

                                                 

 ًمرؾم٤مًم٦م سمػموت ..  ا 7364، رىمؿ : 487:  ٥6م إرٟم١موط( ٞمؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف : ؿمٕم  (1)
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 .وم٘م٤مل قمٛمر: ٓ أدري

 . شوأٟم٤م ٓ أدري. ومٚمؿ يرمجٝم٤م»: قمكّم  ىم٤مل

٤ٌّمس: إؾمٜم٤مده صحٞمح   . (1)ىم٤مل ويص قم

 . (1) إؽمٛم٣مده صحٝمحوىم٤مل أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر يمذًمؽ: 

: سمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى قمٓم٤مء ىمٚم٧م

آظمتالط ذم اًمٙمؼم، وًمق أظمذ اًمٌٕمض قمٚمٞمف  سمـ اًم٤ًمئ٥م مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ، وهق صم٘م٦م

ؾمٚمٛمٜم٤مه، ومٝمق هٞمٝمٜم٤م ُمدومقع سمرواي٦م مّح٤مد قمٜمف: ًمٙمقن٤م ىمٌؾ ذًمؽ: ىم٤مل اإلُم٤مم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

 .(3)اًم٘مٓم٤من: ؾمٛمع مح٤مد سمـ زيد ُمـ قمٓم٤مء ىمٌؾ اظمتالـمف وٟمحقه ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل

ُمٌتالة سم٤مجلٜمقن إدواري: ومٞمحتٛمؾ وىمقع قمـ اعمرأة: يمقن٤م وقمّٚم٦م ؾم٘مقط احلّد 

إمج٤مقم٤ًم أو يمام  شدرء احلدود زم٣ميمُمبٜم٣مت»اًمزٟم٤م أصمٜم٤مء ومؽمة اجلٜمقن، وهذه ؿمٌٝم٦م: واعمتٕملّم هق: 

 .(4)ىم٤مل اًمٜمٌل

يٜم٤ًمق ذم جمرى ُم٤م أظمرضمف أهؾ  ش همٙمؿ يرمجٜم٣م ،وأٞم٣م ٓ أدري» :  ىمقل قمكّم 

ويمٔمؾ أضمدىمؿ أن ي٘مقن أحلـ أٞمتؿ ختتِمٚمقن إرم، »، ىم٤مل :  اإلؾمالم قمـ اًمٜمٌل 

 .(5) ش...زمحجتف َمـ زمٔمض، همٟموميض ٞمحق َم٣م أؽمٚمع َمٛمف

 ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح ، سم٢ممج٤مع .

 واعمٕمٜمك أّن اًمنميٕم٦م شم٘ميض سمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر ٓ اًم٤ٌمـمـ ، يمذا ىمْم٧م طمٙمٛم٦م ا؟هل .

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .1169، رىمؿ : 767:  1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم٤ٌمس(   (1)

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة .1317، رىمؿ : 148:  1ُمًٜمد أمحد )ت: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر (   (1)

. ت : قمٌد اًم٘مٞمقم . دار 314:  1( ذم اًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات 919طمٙم٤مه قمٜمٝمام اسمـ اًمٙمّٞم٤مل، سمريم٤مت سمـ أمحد )  (3)

 اعم٠مُمقن .

سم٤مب درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت. اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  . 413: ٤8م( قمٓمحمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر ت:  اٟمٔمر ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل)  (4)

 سمػموت.

 . 6886ؿ: ، رىم365: 11ُمًٜمد أيب يٕمكم)ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(   (5)
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( ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ اعمٜم٤مدي، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد 335وأظمرج اإلُم٤مم اًمِم٤مر )  

يت قمٛمر قمـ أيب فمٌٞم٤من، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل: أُ اًمٓمٜم٤مومز، ٟم٤م إقمٛمش، 

 َ  . (1)قمٛمر ومل يرمجٝم٤م  سمٛمجٜمقٟم٦م، ُمثٚمف:  وومٞمف: ومٙمؼمَّ

اًمٙمؼمى ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمٛمرو سمـ اًمنح، ؾمٜمٜمف  اًمٜم٤ًمئل ذماإلُم٤مم وأظمرضمف 

ذم طمديثف قمـ اسمـ وه٥م، ىم٤مل: أظمؼمين ضمرير سمـ طم٤مزم، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران 

 .  (1) ( ُمثٚمف =إفمٚمش)

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ دون أدٟمك يمالم: رضم٤مًمف قمغم ذط 

 اًمِمٞمخلم، ؾمقى ؿمٞمخ اًمٜم٤ًمئل اسمـ اًمنح، وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ .

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م .417:  3ُمًٜمد اًمِم٤مر)ت: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل(    (1)

 .  اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت .7363، رىمؿ : 487:  ٥6م إرٟم١موط( ٞمؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اًمٙمؼمى )إذاف : ؿمٕم  (1)
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 ومّمٝم٥م ايمتل ويمدت يمست٥م أؾمٜمر

أظمؼمٟم٤م أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل وقمٌد اًمرزاق واسمـ ُمٜمّمقر وهمػمهؿ واًمٚمٗمظ ًمَلول ىم٤مل: 

احل٤مومظ، ٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، ٟم٤م حيٞمك سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ٟم٤م أسمق سمدر أسمق قمٌد ا؟هل 

ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م، قمـ داود سمـ أيب اًم٘مّم٤مف، قمـ أيب طمرب سمـ 

سمرمجٝم٤م،  يت سم٤مُمرأة ىمد وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر ومٝمؿَّ أيب إؾمقد اًمدؤزم، أن قمٛمر ريض ا؟هل قمٜمف، أُ 

 .وم٘م٤مل: ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م رضمؿ ومٌٚمغ ذًمؽ قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل قمٜمف

ـَ  ومٌٚمغ ذًمؽ قمٛمر ريض ا؟هل قمٜمف وم٠مرؾمؾ إًمٞمف وم٠ًمًمف وم٘م٤مل:   َوايْمَقايمَِداُت ُيْرِضْٔم

َض٣مفَم٥مَ  ـْ َأَراَد َأن ُيتِؿَّ ايمرَّ َـّ ضَمْقيَمكْمِ ىَم٣مَِمَٙمكْمِ ظمَِ ُٙمُف َوهمَِِم٣ميُمُف شَماَلشُمقَن ؾَمْٜمراً وىم٤مل:   َأْوََٓدُه   َومَحْ

ىم٤مل ومخغم ش ٓ رصمؿ فمٙمٝمٜم٣م»أو ىم٤مل: ش  فمٙمٝمٜم٣م ٓ ضمدَّ  ..9ضمقيمكم مت٣مم ،همست٥م أؾمٜمر محٙمف»

 . (1)قمٜمٝم٤م صمؿ وًمدت

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح: رضم٤مًمف صم٘م٤مت دون يمالم .

قمـ ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ أيب قمٌٞمد، ُمقمم قمٌد اًمرمحـ سمـ وأظمرج قمٌد اًمرزاق 

٤م رومٕم٧م إزّم اُمرأة ٓ أراه ومٕم٧م إمم قمثامن اُمرأة وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر وم٘م٤مل: إّن قمقف ىم٤مل: رُ 

 .إّٓ ىم٤مل: وىمد ضم٤مءت سمنم أو ٟمحق هذا وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر 

 .شإذا أمت٦م ايمرض٣مع ىم٣من احلٚمؾ ؽمت٥م أؾمٜمر»وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم٤ٌمس: 

ُٙمُف َوهمَِِم٣ميُمُف شَماَلشُمقَن ؾَمْٜمراً ىم٤مل: وشمال اسمـ قم٤ٌمس:  هم١مذا أمت٦م ايمرض٣مع ىم٣من » َومَحْ

 .(1)ش  احلٚمؾ ؽمت٥م أؾمٜمر

صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وجيٛمع ُمع احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ سم٠مّن هذا أىمقل: إؾمٜم٤مده 

ذم هذه اًمقاىمٕم٦م  مم٤ّم شمٕمٚمٛمف اسمـ قم٤ٌمس قمـ قمكّم، واًمٕمج٥م ُمـ قمثامن أّٟمف ٟمز ىمْم٤مء قمكمّ 

 قمٝمد قمٛمر!!!.

                                                 

 وت .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػم15549، رىمؿ :  717:  7ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى )ت: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اَلٜمد .13446، رىمؿ : 349:  7ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق )ت: طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(   (1)
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 ومّمٝم٥م إرنمٖم٥م ايمثالشم٥م!!!.

ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش، قمـ قم٤مصؿ، قمـ زر سمـ طمٌٞمش: ىم٤مل اإلُم٤مم اعمزي ضم٤مزُم٤ًم: 

يتٖمدي٤من، ُمع أطمدمه٤م مخ٦ًم أرهمٗم٦م وُمع أظمر صمالصم٦م أرهمٗم٦م، ومٚمام ووٕم٤م ضمٚمس رضمالن 

هبام رضمؾ، ومًٚمؿ، وم٘م٤مٓ: اضمٚمس ًمٚمٖمداء، ومجٚمس وأيمؾ ُمٕمٝمام  اًمٖمداء سملم أيدهيام ُمرّ 

ظمذاه٤م  :واؾمتقوا ذم أيمٚمٝمؿ إرهمٗم٦م اًمثامٟمٞم٦م وم٘م٤مم اًمرضمؾ وـمرح إًمٞمٝمام صمامٟمٞم٦م دراهؿ، وىم٤مل

ومتٜم٤مزقم٤م، وم٘م٤مل ص٤مطم٥م اخلٛم٦ًم إرهمٗم٦م: زم  ،ٙماموٟمٚمتف ُمـ ـمٕم٤مُم ،٤م أيمٚم٧م ًمٙمامممّ  قمقو٤مً 

  .مخ٦ًم دراهؿ وًمؽ صمالصم٦م

اًمثالصم٦م: ٓ أرى إٓ أن شمٙمقن اًمدراهؿ سمٞمٜمٜم٤م ٟمّمٗملم،  وىم٤مل ص٤مطم٥م إرهمٗم٦م

وم٤مرشمٗمٕم٤م إمم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘مّم٤م قمٚمٞمف ىمّمتٝمام، وم٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمثالصم٦م: 

 !!.شوطمبزه أىمثر َمـ طمبزك، هم٣مرض زم٣ميمثالشم٥م ،ومد فمرض فمٙمٝمؽ ص٣مضمبؽ َم٣م فمرض»

  .!!.احلؼ سمٛمرّ  وم٘م٤مل: وا؟هل ٓ روٞم٧م ُمٜمف إّٓ  

ويمف ؽمبٔم٥م  ،درهؿ واضمد احلؼ إّٓ  يمٝمس يمؽ دم َمرّ »وم٘م٤مل قمكم ريض ا؟هل قمٜمف: 

 .شدراهؿ

صمالصم٦م، ومٚمؿ أرض،  وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ؾمٌح٤من ا؟هل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هق يٕمرض قمكمّ 

 .درهؿ؟! إّٓ  احلّؼ  ف ٓ جي٥م زم ذم ُمرِّ وشم٘مقل أن: إٟمّ  سم٠مظمذه٤م، ومٚمؿ أرض، وأذت قمكمّ 

، همٗمٙم٦م: ٓ أرىض فمرض فمٙمٝمؽ ص٣مضمبؽ أن سمٟمطمذ ايمثالشم٥م صٙمح٣مً »وم٘م٤مل ًمف قمكم: 

 .شدرهؿ زمٚمر احلؼ، وٓ جي٤م يمؽ دم َمر احلؼ إّٓ  إّٓ 

 .احلؼ طمتك أىمٌٚمف ومٜمل اًمقضمف ذم ُمرِّ وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: ومٕمرِّ 

أىمٙمتٚمقه٣م وأٞمتؿ شمالشم٥م  ،أرزمٔم٥م وفمممون شمٙمث٣مً أيمٝمس يمٙمثامٞمٝم٥م أرنمٖم٥م : »وم٘م٤مل قمكمّ 

 !؟شهمتحٚمٙمقن دم أىمٙم٘مؿ فمعم ايمسقاء ..9وٓ إومؾ وٓ ئمٙمؿ إىمثر َمٛم٘مؿ أىمالً  ،أٞمٖمس

 ىم٤مل: سمغم. 
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وأىمؾ ص٣مضمبؽ  ،ام يمؽ سمسٔم٥م أشمالثهمٟمىمٙم٦م أٞم٦م شمامٞمٝم٥م أشمالث وإٞمّ : »قمكمّ  ىم٤مل

يمؽ واضمد َمـ زمٗمل زمٗمل يمف ؽمبٔم٥م، و ،أىمؾ َمٛمٜم٣م شمامٞمٝم٥م شمامٞمٝم٥م أشمالث ويمف مخس٥م فممم شمٙمث٣مً 

 .(1)وم٘م٤مل اًمرضمؾ: روٞم٧م أنش. سمسٔم٥م، همٙمؽ واضمد زمقاضمدك، ويمف ؽمبٔم٥م

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، سمؾ صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. اسمـ قمّٞم٤مش هق اإلُم٤مم 

اعم٘مرىء احل٤مومظ، شمٚمٛمٞمذ قم٤مصؿ، ىمريـ طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ذم اًم٘مراءة، سمؾ صمّٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر 

ىمرائ٦م طمٗمص اًمتل سملم أيديٜم٤م، ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اسمـ اعمٓمّٝمر اًمٕمٚمامء ُمـ يرضمح ىمراءشمف قمغم 

 احلكم روقان ا؟هل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف.

  

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.4689، رىمؿ:  486: 16َتذي٥م اًمٙمامل)اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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 ومّمّٝم٥م ززمّٝم٥م إؽمد!!

طمدصمٜم٤م ويمٞمع، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ ؾمامك سمـ طمرب، قمـ أظمرج أمحد ىم٤مل: 

،  اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ومتٙم٤مّب  ،سم٤مًمٞمٛمـ طمٗمروا زسمٞم٦م ٕؾمد، ومقىمع ومٞمٝم٤م ىمقُم٤مً  طمٜمش اًمٙمٜم٤مين، أنّ 

 .شمٕمٚمؼ أظمر سمآظمر، طمتك يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م رضمؾ ومتٕمٚمؼ سمآظمر، صمؿّ  ومقىمع ومٞمٝم٤م

 ًمٌٕمض. ذم ذًمؽ طمتك أظمذ اًمًالح سمٕمْمٝمؿ قا ومتٜم٤مزقم

وًمٙمـ ؾم٠مىميض سمٞمٜمٙمؿ سم٘مْم٤مء إن  !وم٘م٤مل َلؿ قمكم: أشم٘متٚمقن ُم٤مئتلم ذم أرسمٕم٦م؟

 . يمألول رزمع ايمدي٥م، ويمٙمث٣مين شمٙم٧م ايمدي٥م، ويمٙمث٣ميم٧م ٞمِمػ ايمدي٥م، ويمٙمرازمع ايمدي٥م ..:روٞمتٛمقه

سم٘مْم٤مء  وهوم٠مظمؼم، يروقا سم٘مْم٤مئف. وم٠مشمقا اًمٜمٌل وم٘م٤مل: ؾم٠مىميض سمٞمٜمٙمؿ سم٘مْم٤مءومٚمؿ 

 .(1)وم٠مضم٤مزه ،ريض ا؟هل قمٜمفقمكم 

سمف ُمثٚمف  طمدصمٜم٤م أسمق يم٤مُمؾ، ىم٤مل: ٟم٤م أسمق قمقاٟم٦م، قمـ ؾمامكوذم ُمًٜمد اًمٌزار ىم٤مل: 

 -وهق ضم٤مًمس ذم ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ –أٟم٤م أىميض سمٞمٜمٙمؿ إن ؿم٤مء ا؟هل ؾمقى ىمقل اًمٜمٌل: 

 .ىم٣م سمٞمٜمٜم٤م قمٚمٞم٤مً  وم٘م٤مم رضمؾ، وم٘م٤مل: إنّ 

 .وم٘مّمقا قمٚمٞمف ؟!.شىمٝمػ وم٢م زمٝمٛم٘مؿ فمقم»وم٘م٤مل: 

 .(1) شهق َم٣م وم٢م زمٝمٛم٘مؿ: »اًمٜمٌّل  وم٘م٤مل

رواه أمحد وومٞمف طمٜمش وصم٘مف أسمق داود وومٞمف وٕمػ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف ىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 .(3) رضم٤مل اًمّمحٞمح

 أىمقل: وم٢مؾمٜم٤مده طمًـ إذن: وم٠مسمق طم٤مشمؿ ىم٤مل: ص٤مًمح.

 ازدمحقا . شاًمٜم٤مس قمٚمٞمف ومتٙم٤مّب  »ىمقًمف : 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1663، رىمؿ: 317: 1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م.  731، رىمؿ: 366: 1ُمًٜمد اًمٌزار)حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 16715، رىمؿ: 187: 6جمٛمع اًمزوائد   (3)
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 !!همٗمٜمل زمٝم٣من

ٟمِمػم وم٘مط أّن ٕصح٤مسمٜم٤م ىمقًملم ذم هذا: ًمروايتلم، أطمدامه٤م رواي٦م ُمًٛمع ذم اًمٙم٤مذم 

وهل قملم رواي٦م طمٜمش أقماله، وأظمرى رواي٦م اًمٙم٤مذم واًمتٝمذي٥م قمـ ىمٞمس )اًمٌجكّم اًمث٘م٦م( 

 ،ؽمددم ززمٝم٥م إ رزمٔم٥م ٞمٖمر إؿمٙمٔمقاأَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٙمٝمف ايمسالم دم أوم٢م : قمـ أيب ضمٕمٗمر 

 ،لوّ همٗم٢م زم٣مٕ ،واؽمتٚمسؽ ايمث٣ميم٧م زم٣ميمرازمع ،هم٣مؽمتٚمسؽ ايمث٣مين زم٣ميمث٣ميم٧م ،ضمدهؿأهمخر 

هؾ ايمث٣ميم٧م شمٙمثل ايمدي٥م، ٕ هؾ ايمث٣مين، ونمرم ايمث٣مينهٙمف شمٙم٧م ايمدي٥م ٕأونمرم ، ؽمد همريس٥م إ

 .٥مهؾ ايمرازمع ايمدي٥م ىم٣مَمٙمونمرم ايمث٣ميم٧م ٕ

ُمْمٛمقن رواي٦م ىمٞمس: إذ ٓ  -ذم ومتقى اعمِمٝمقر إقمٔمؿ، ًمٕمٚمف إمج٤مع–واًمّمحٞمح 

وضمف ذم اًمنمع ٕن يٙمقن ًمَلّول رسمع اًمدّي٦م سمٕمد يمقٟمف هدرًا، ىمد ىم٣م ا؟هل شمٕم٤ممم أن يٙمقن 

ومري٦ًم ًمَلؾمد: اًمٚمٝمؿ إّٓ أن ي٘م٤مل أّن٤م ىمْمّٞم٦م هم٤مسم٧م قمٜم٤ّم ُمالسم٤ًمَت٤م: وأي٤ًم يم٤من ومال يٛمٙمـ 

ٌّد هب٤م سمٜم٤مء قمغم هذا، ؾمٞمام ُمع وٕمػ إؾمٜم٤مده٤م، سمؾ ؾم٘مقـمف سم٤مٕصؿ.  اًمتٕم

 أُمريـ .. -سمام هق جمٛمقع–ري٩م رواي٦م ىمٞمس ُمٌٜمل قمغم جمٛمقع وَت

 إّول: أّن يمال  ُمـ اًمثالصم٦م ىم٤مشمؾ ًمٚمراسمع سم٤مإلؿمؽماك: ومٕمغم يمؾ ُمٜمٝمؿ صمٚم٨م اًمدّي٦م .

إُمر اًمث٤مين: إّول ىم٤مشمؾ وم٘مط ومٚمٞمس ًمف ُمـ اًمدّي٦م رء، واًمراسمع ُم٘متقل وم٘مط، ومٚمف 

 ُم٘متقٓن ُمـ أظمرى، ومٚمٝمام وقمٚمٞمٝمام ..يمّؾ اًمدّي٦م، وأُّم٤م اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م وم٘م٤مشمالن ُمـ ضمٝم٦م و

وم٤مًمث٤مًم٨م وإن يم٤من ىمد شمٗمّرد سم٘متؾ اًمراسمع ًمٙمٜمّف ذات اًمقىم٧م ُم٘متقٌل ًمَلول واًمث٤مين، 

ومٚمف قمٚمٞمٝمام صمٚمث٤من َلذا، يمام أّن قمٚمٞمف اًمثٚم٨م أول إُمر ٓؿمؽمايمف ذم ىمتؾ اًمراسمع، وىمس إُمر 

 قمغم اًمث٤مين ..

 دون اؾمتثٜم٤مء، ًا ُمـ اخلٚمؼ ًمٞمس همروٜم٤م اًمتخري٩م اًمٗم٘مٝمل، ًمٙمـ ًمٜمٜمٌف وم٘مط أّن أطمد

ورؾمقًمف، وهق ُمٕمٜمك آضمت٤ٌمء واًمٕمّمٛم٦م شمٕم٤ممم قم٤مضمز قمـ ُمثؾ هذا، ًمقٓ ا؟هل ، 

 .ُم٤م ؿمئ٧م ومٕمؼّم وآصٓمٗم٤مء ، 
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 ومّمّٝم٥م ايمٗمرفم٥م

أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ قمكم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حيٞمك، قمـ أظمرج اإلُم٤مم اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: 

سمـ أرىمؿ، ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد إضمٚمح، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ أيب اخلٚمٞمؾ، قمـ زيد 

اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمكم ريض ا؟هل قمٜمف يقُمئذ سم٤مًمٞمٛمـ، وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ؿمٝمدت 

وم٠مسمك وىم٤مل  !.أيت ذم صمالصم٦م ٟمٗمر ادقمقا وًمد اُمرأة، وم٘م٤مل قمكم ٕطمدهؿ: شمدقمف َلذا؟ قمٚمٞم٤مً 

أٞمتؿ »: ريض ا؟هل قمٜمف وم٠مسمك، ىم٤مل قمكمّ  !.وم٠مسمك، وىم٤مل َلذا: شمدقمف َلذا؟ !.َلذا: شمدقمف َلذا؟

 شذىم٣مء َمتُم٣مىمسقن وؽمٟمومرع زمٝمٛم٘مؿ، همٟمي٘مؿ أص٣مزمتف ايمٗمرفم٥م همٜمق يمف وفمٙمٝمف شمٙمث٣م ايمدي٥م

 .(1)طمتك سمدت ٟمقاضمذهومْمحؽ رؾمقل ا؟هل 

، ىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح. وأظمرضمف احل٤ميمؿ  ىم٤مل: هذا احلدي٨م صحٞمح ومل خيرضم٤مه

 .(1) وواوم٘مف اًمذهٌل

ؾمٗمٞم٤من، قمـ أضمٚمح، قمـ طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ىمٚم٧م : وأظمرضمف أمحد ىم٤مل: 

 .(3) ُمثٚمف  اًمِمٕمٌل، قمـ قمٌد ظمػم احليُمل، قمـ زيد سمـ أرىمؿ

طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ أضمٚمح، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ يمام ىمد أظمرضمف أمحد ىم٤مل: 

ٓ »ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل وم٘م٤مل: ُمثٚمف إّٓ أّن ومٞمف:  قمٌد ا؟هل سمـ أيب اخلٚمٞمؾ، قمـ زيد سمـ أرىمؿ

 .(4) شريض اهلل َم٣م وم٣مل فمقمّ  أفمٙمؿ إّٓ 

 أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ إضمٚمح قمـ اًمِمٕمٌل قمـ قمكم:  هـ(164)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

وم٠ًمَلؿ أن يًٚمؿ سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض  اظمتّمؿ إًمٞمف ٟم٤مس صمالصم٦م يدقمقن وًمداً  :ريض ا؟هل قمٜمف

 ،ومجٕمٚمف ًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ظمرج ؾمٝمٛمف ،أىمرع سمٞمٜمٝمؿ وم٠مسمقا وم٘م٤مل: أٟمتؿ ذيم٤مء ُمتِم٤ميمًقن صمؿّ 

 ش .أصب٦م وأضمسٛم٦م»ومذيمر ذًمؽ ًمٚمٜمٌل وم٘م٤مل:  ،وىم٣م قمٚمٞمف سمثٚمثل اًمدي٦م

                                                 

 اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م . .  3496، رىمؿ: 183:  6ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل سمح٤مؿمٞم٦م إًم٤ٌمين )أسمق همّدة(   (1)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. .1819، رىمؿ: 115: 1 ٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(ُمًتدرك احل  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .19319، رىمؿ: 76: 31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (3)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .19341، رىمؿ: 89: 31ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط(   (4)
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أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمِمٕمٌل حيدث قمـ  :اًمِم٤مومٕملىم٤مل 

وهؿ يثٌتقن هذا قمـ  ،وًمٞمًقا ي٘مقًمقن هبذا...، أيب اخلٚمٞمؾ أو اسمـ اخلٚمٞمؾ أن صمالصم٦م ٟمٗمر

 :ٜمٌلواًمذي ي٘مقًمقٟمف هؿ ُم٤م يث٧ٌم قمـ اًم ،وهؿ خي٤مًمٗمقٟمف ،ريض ا؟هل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل قمكمّ 

 .(1)أن خي٤مًمٗمف ومٚمٞمس ٕطمدٍ 

رويٜم٤م ُمـ ـمريؼ قمٌد ا؟هل أو قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ وىم٤مل اسمـ طمزم ذم اعمحغّم: 

 سم٤مًمٞمٛمـ وم٠ميت يم٤من قمكمّ »ص٤مًمح سمـ طمل قمـ قمٌد ظمػم احليُمل قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل: 

، ومرومع ذًمؽ إمم رؾمقل ا؟هل ومْمحؽ طمتك سمدت ...سم٤مُمرأة وـمئٝم٤م صمالصم٦م ذم ـمٝمر واطمد

 ش .ٟمقاضمذه

: ٓ يْمحؽ رؾمقل ا؟هل دون أن يٜمٙمر ُم٤م يرى أو يًٛمع )=اسمـ طمزم( ىم٤مل أسمق حمٛمد

وٓ  ،سم٤محلّؼ  ٓ ين إًٓ  ،قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالموهق  ،سمف أن يٙمقن هوراً  إّٓ  ،ًمٌت٦ماجيقز  ُم٤م ٓ

واحلج٥م زمف ٝمؿ صم٘م٤مت، وهذا ظمؼم ُمًت٘مٞمؿ اًمًٜمد، ٟم٘مٚمتف يمٚمّ  ومٞم٘مره. جيقز أن يًٛمع سم٤مـمالً 

 .(1)يمبت٥ماوم٣مئٚم٥م، وٓ يِمح طمالهمف 

  

                                                 

 . دار اعمٕمروم٦م ، سمػموت. 187: 7إم   (1)

 سمػموت.. دار اًمٗمٙمر ، 341: 9اعمحغّم   (1)
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 ومتؾ ذي ايمثدي٥م .: اظمٔمجزة ايمرازمٔم٥م

ذم ومّمؾ  فسمٕمْم ُم٣م ،، ودٓئؾ اًمٜمٌّقة اعمحٛمدّي٦مهذا ُمـ ُمٕم٤مضمز اًمرؾم٤مًم٦م اًمٖمٞمٌٞم٦ّم

 يم٤مٔيت..: أيمثر ُمـ ـمريؼ قمـ أيمثر ُمـ صح٤ميب -ُم٤م ُم٣م اقمد–ومٞمف سمٞمد أّن  ،ؾم٤مسمؼ

 . ُم٣م َترجيف ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ وىمد، ازمـ ؾمداد فمـ فمقمّ : اإلؽمٛم٣مد إول

 ..ازمـ أيب راهمع فمـ فمقّم : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين

طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر، ويقٟمس سمـ قمٌد إقمغم، : ىم٤مل -وىمد ُم٣م أيْم٤مً –أظمرج ُمًٚمؿ 

ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ وه٥م، أظمؼمين قمٛمرو سمـ احل٤مرث، قمـ سمٙمػم سمـ إؿم٩م، قمـ 

سمن سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، ُمقمم رؾمقل ا؟هل أّن احلروري٦م عم٤م ظمرضم٧م، وهق 

 .هلل ٓ ضم٘مؿ إّٓ ُمع قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مًمقا: 

ىمٙمٚم٥م ضمؼ أريد هب٣م زم٣مؿمؾ، إّن رؽمقل اهلل وصػ ٞم٣مؽم٣ًم9 إيّن ٕفمرف »قمكم: ىم٤مل  

َمـ » وأؿم٤مر إمم طمٚم٘مف شَمٛمٜمؿ، يٗمقيمقن احلؼ زمٟميمسٛمتٜمؿ ٓ جيقز هذا9 صٖمتٜمؿ دم ه٠مٓء

ومٚمام ىمتٚمٝمؿ قمكم ش إضمدى يديف ؿمبل ؾم٣مة أو ضمٙمٚم٥م شمدي، أزمٕمض طمٙمؼ اهلل إيمٝمف َمٛمٜمؿ أؽمقد

ارصمٔمقا »ومٜمٔمروا ومٚمؿ جيدوا ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: ش اٞمٓمروا»سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل: 

وضمدوه ذم ظمرسم٦م، وم٠مشمقا سمف طمتك  صمؿّ ، ُمرشملم أو صمالصم٤مً ش همقاهلل، َم٣م ىمذزم٦م وٓ ىمذزم٦م

 .(1)ومٞمٝمؿ  ووٕمقه سملم يديف، ىم٤مل قمٌٞمد ا؟هل: وأٟم٤م طم٤مض ذًمؽ ُمـ أُمرهؿ، وىمقل قمكمّ 

 زيد زمـ وه٤م فمـ فمقم : اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م

محٞمد، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم، طمدصمٜم٤م قمٌد طمدصمٜم٤م قمٌد سمـ : أظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل

اعمٚمؽ سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، طمدصمٜمل زيد سمـ وه٥م اجلٝمٜمل، أٟمف يم٤من ذم 

اجلٞمش اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمع قمكم ريض ا؟هل قمٜمف، اًمذيـ ؾم٤مروا إمم اخلقارج، وم٘م٤مل قمكم ريض 

أَمتل يٗمرءون ايمٗمرآن، خيرج ومقم َمـ : أهي٤م اًمٜم٤مس إيّن ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل»ا؟هل قمٜمف: 

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1666، رىمؿ : 749:  1صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (1)
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وٓ صٝم٣مَم٘مؿ إلم ، يمٝمس ومراءسم٘مؿ إلم ومراءهتؿ زمًمء، وٓ صالسم٘مؿ إلم صالهتؿ زمًمء

صٝم٣مَمٜمؿ زمًمء، يٗمرءون ايمٗمرآن َيسبقن أٞمف هلؿ وهق فمٙمٝمٜمؿ، ٓ جت٣موز صالهتؿ سمراومٝمٜمؿ 

يمق ئمٙمؿ اْلٝمش ايمذيـ يِمٝمبقَّنؿ، َم٣م ، يٚمرومقن َمـ اإلؽمالم ىمام يٚمرق ايمسٜمؿ َمـ ايمرَمٝم٥م

ٓسم٘مٙمقا فمـ ايمٔمٚمؾ، وآي٥م ذيمؽ أن همٝمٜمؿ رصمال يمف فمّمد، ، فمعم يمس٣من ٞمبٝمٜمؿوميض هلؿ 

: صمّؿ ىم٤مل قمكم. شؾمٔمرات زمٝمض ويمٝمس يمف ذراع، فمعم رأس فمّمده َمثؾ ضمٙمٚم٥م ايمثدي، فمٙمٝمف

همتذهبقن إلم َمٔم٣موي٥م وأهؾ ايمُم٣مم وسمؼمىمقن ه٠مٓء خيٙمٖمقٞم٘مؿ دم ذراري٘مؿ وأَمقايم٘مؿ، »

ؿ ومد ؽمٖم٘مقا ايمدم احلرام، وأنم٣مروا دم رسح هم١مَّّن ، واهلل، إين ٕرصمق أن ي٘مقٞمقا ه٠مٓء ايمٗمقم

 . شايمٛم٣مس، همسغموا فمعم اؽمؿ اهلل

ُمررٟم٤م قمغم ىمٜمٓمرة، : طمتك ىم٤مل، ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ: ومٜمزًمٜمل زيد سمـ وه٥م ُمٜمزًٓ 

أًم٘مقا اًمرُم٤مح،  :ومٚمام اًمت٘مٞمٜم٤م وقمغم اخلقارج يقُمئذ قمٌد ا؟هل سمـ وه٥م اًمراؾمٌل، وم٘م٤مل َلؿ

، أن يٜم٤مؿمدويمؿ يمام ٟم٤مؿمدويمؿ يقم طمروراء وؾمّٚمقا ؾمٞمقومٙمؿ ُمـ ضمٗمقن٤م، وم٢ميّن أظم٤مف

ومرضمٕمقا ومقطمِمقا سمرُم٤مطمٝمؿ، وؾمٚمقا اًمًٞمقف، وؿمجرهؿ اًمٜم٤مس سمرُم٤مطمٝمؿ، ىم٤مل: وىمتؾ 

وم٘م٤مل قمكم ريض ا؟هل قمٜمف: ، سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وُم٤م أصٞم٥م ُمـ اًمٜم٤مس يقُمئذ إٓ رضمالن

 وم٤مًمتٛمًقه ومٚمؿ جيدوه، وم٘م٤مم قمكم ريض ا؟هل قمٜمف سمٜمٗمًف طمتك أشمكش ايمتٚمسقا همٝمٜمؿ اظمخدج»

، ومقضمدوه مم٤م يكم إرض، ومٙمؼم قمكمّ ش أطمروهؿ»ٟم٤مؾم٤ًم ىمد ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ىم٤مل: 

ىم٤مل: وم٘م٤مم إًمٞمف قمٌٞمدة اًمًٚمامين، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم ش صدق اهلل، وزمٙمغ رؽمقيمف»صمؿ ىم٤مل: 

: اعم١مُمٜملم، أ؟هل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق، ًمًٛمٕم٧م هذا احلدي٨م ُمـ رؾمقل ا؟هل ؟!. وم٘م٤مل قمكمّ 

 . (1)، وهق حيٚمػ ًمف طمتك اؾمتحٚمٗمف صمالصم٤مً ش إٓ هقإي، واهلل ايمذي ٓ إيمف »

 إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .: أىمقل

  فمبٝمدة فمـ فمقم : رازمعاإلؽمٛم٣مد ايم

وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعم٘مدُمل، طمدصمٜم٤م اسمـ : أيْم٤ًم ىم٤مل (161)أظمرج ُمًٚمؿ 

قمٚمٞم٦م، ومح٤مد سمـ زيد، ح وطمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد، ح وطمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر 

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1666، رىمؿ : 749:  1صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (1)
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ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ اسمـ قمٚمٞم٦م، قمـ  -واًمٚمٗمظ َلام  -سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وزهػم سمـ طمرب، 

ٝمٜمؿ رصمؾ خمدج هم»أيقب، قمـ حمٛمد، قمـ قمٌٞمدة، قمـ قمكم، ىم٤مل: ذيمر اخلقارج وم٘م٤مل: 

، ًمقٓ أن شمٌٓمروا حلدصمتٙمؿ سمام وقمد ا؟هل اًمذيـ شايمٝمد، أو َمقدن ايمٝمد، أو َمثدون ايمٝمد

إي ورب »: ىم٤مل ىمٚم٧م: آٟم٧م ؾمٛمٕمتف ُمـ حمٛمد؟! ىم٤مل قمكمّ ، ي٘متٚمقنؿ، قمغم ًم٤ًمن حمٛمد

 . (1)ش ايم٘مٔمب٥م، إي ورب ايم٘مٔمب٥م، إي ورب ايم٘مٔمب٥م

 قمغم ذط اًمِمٞمخلم .هق يمذًمؽ ىمٚم٧م: 

 أزمق ٞمرضة فمـ أيب ؽمٔمٝمد : ٣مَمساإلؽمٛم٣مد اخل

وطمدصمٜمل حمٛمد سمـ اعمثٜمك، طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي، قمـ : ُم٣م ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ىم٤مل

ؾمٚمٞمامن، قمـ أيب ٟمية، قمـ أيب ؾمٕمٞمد، أن اًمٜمٌل ذيمر ىمقُم٤م يٙمقٟمقن ذم أُمتف، خيرضمقن ذم 

يٗمتٙمٜمؿ أدٞمك  -أو َمـ أذ اخلٙمؼ-هؿ ذ اخلٙمؼ »ؾمٞمامهؿ اًمتح٤مًمؼ ىم٤مل: ، ومرىم٦م ُمـ اًمٜم٤مس

 .(1) شوأٞمتؿ ومتٙمتٚمقهؿ، ي٣م أهؾ ايمٔمراق»ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: . شإلم احلؼايمْم٣مئٖمتكم 

وٓ طم٤مضم٦م ، وهٜم٤مك ُم٤م مل ٟمٕمرض ًمف، وهٜم٤مك ـمرق أظمرى قمروٜم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

 .أو مم٤ّم يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ ًمتٚمّ٘مل إُّم٦م ًمف سم٤مًم٘مٌقل ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ ، ًمٙمقٟمف ُمتقاشمراً ، ًمإلـم٤مًم٦م

  

                                                 

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1665، رىمؿ : 749:  1صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (1)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1664، رىمؿ :748:  1صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (1)
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 ضمدي٧م صم٣مَمع دم هذه اظمٔمجزة

أظمرضمف اسمـ  -صحٞمح اإلؾمٜم٤مد سم٤مشمٗم٤مق- وُمالسم٤ًمشمف طمدي٨م ُمٝمؿّ ذم هذا اعمٕمٜمك 

( واعم٘مدد وهمػمهؿ، سم٠مؾم٤مٟمٞمد، رضم٤مَل٤م 367( وأسمق يٕمغم )141( وأمحد )571قم٤ًميمر )

رضم٤مل اًمّمحٞمح: ؾمٜمًقىمف سمٓمقًمف عم٤م ومٞمف مم٤ّم يٖمٜمل قمـ يمثػم ُمـ اًمٙمالم، ذم دومع إوه٤مم، 

 وإٟم٤مرة إومٝم٤مم، وإومح٤مم اًمٚمئ٤مم ..

رخيف اًمٙمٌػم: أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم احلًـ سمـ قمكم سمـ اعمٔمٗمر سمـ ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤م

 ..حاحلًـ، أٟم٤م أسمق حمٛمد اجلقهري 

وأظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلّملم، أٟم٤م أسمق قمكم سمـ اعمذه٥م، ىم٤مٓ أٟم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر، 

ٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ أمحد، طمدصمٜمل أيب، ٟم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٞمًك سمـ اًمٓم٤ٌمع، طمدصمٜمل حيٞمك سمـ 

قمثامن سمـ ظمثٞمؿ، قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو اًم٘م٤مري ىم٤مل:  ؾمٚمٞمؿ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ

ضم٤مء قمٌد ا؟هل سمـ ؿمداد ومدظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م وٟمحـ ضمٚمقس قمٜمده٤م ُمرضمٕمف ُمـ اًمٕمراق ًمٞم٤مزم 

 قمٚمٞمف اًمًالم.  ىمتؾ قمكمّ 

وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ي٤م قمٌد ا؟هل سمـ ؿمداد، هؾ أٟم٧م ص٤مدىمل قماّم أؾم٠مًمؽ قمٜمف؟!. ىم٤مل 

ىم٤مًم٧م: ومحدصمٜمل قمـ ه١مٓء اًم٘مقم اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ قمكّم. اسمـ ؿمداد: وُم٤م زم ٓ أصدىمؽ؟!. 

 ىم٤مل: وُم٤م زم ٓ أصدىمؽ؟!. ىم٤مًم٧م: ومحدصمٜمل قمـ ىمّمتٝمؿ!!.

ىم٤مل اسمـ ؿمداد: وم٢مّن قمٚمٞم٤ًم عم٤م يم٤مشم٥م ُمٕم٤موي٦م وطمٙمؿ احلٙمٛملم )=احلٙمامن( ظمرج 

قمٚمٞمف صمامٟمٞم٦م آٓف ُمـ ىمّراء اًمٜم٤مس، طمتك ٟمزًمقا سم٠مرض ي٘م٤مل َل٤م طمروراء، ُمـ ضم٤مٟم٥م 

قمٚمٞمف وىم٤مًمقا: اٟمًٚمخ٧م ُمـ ىمٛمٞمص أًمًٌؽ ا؟هل واؾمؿ ؾمامك ا؟هل سمف، صمؿ  ااًمٙمقوم٦م: قمتٌق

 اٟمٓمٚم٘م٧َم ومحّٙمٛم٧م ذم ديـ ا؟هل اًمرضم٤مل: ومال طمٙمؿ إّٓ ؟هل. 

ومٚمام أْن سمٚمغ قمٚمٞم٤ًم ُم٤م قمتٌقا قمٚمٞمف ووم٤مرىمقا أُمره، أّذن ُم١مذٌن: أن ٓ يدظمؾ قمغم أُمػم 

ٜم٤مس ضم٤مء سم٤معمّمحػ إُم٤مُم٤ًم اعم١مُمٜملم إّٓ رضمؾ ىمد ىمرأ اًم٘مران، ومٚمام اُمتَلت اًمدار ُمـ ىمراء اًم

 .قمٔمٞماًم ومقوٕمف قمكّم سملم يديف
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ومٜم٤مداه اًمٜم٤مس: ُم٤م شم٠ًمل ش أهي٣م اظمِمحػ ضمدث ايمٛم٣مس»ومٓمٗمؼ حيريمف سمٞمده وي٘مقل: 

 قمٜمف، إّٟمام هق ُمداد وورق، وٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ سمام رويٜم٤م ُمٜمف، ومامذا شمريد؟!!.

 أصح٤مسمٙمؿ اًمذيـ ظمرضمقا، سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ يمت٤مب ا؟هل..: ي٘مقل ا؟هل ذم»وم٘م٤مل قمكّم: 

وم٢من ظمٗمتؿ ؿم٘م٤مق سمٞمٜمٝمام وم٤مسمٕمثقا طمٙمام ُمـ أهٚمف وطمٙمام ُمـ أهٚمٝم٤م...يقومؼ يمت٤مسمف ذم اُمراة ورضمؾ: 

 . وم٠مُّم٦م حمٛمد أقمٔمؿ طم٘م٤ًم وطمرُم٦م ُمـ اُمرأة ورضمؾ  ا؟هل سمٞمٜمٝمام

وىمد ضم٤مءٟم٤م ؾمٝمٞمؾ سمـ ش ىمت٤م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م»أيّن يم٤مشم٧ٌم ُمٕم٤موي٦م:  وٟم٘مٛمقا قمكمَّ 

» قمٛمرو وٟمحـ ُمع رؾمقل ا؟هل سم٤محلديٌٞم٦م طملم ص٤مًمح ىمقُمف ىمريِم٤ًم، ومٙمت٥م رؾمقل ا؟هل: 

وم٘م٤مل اًمٜمٌل: زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ. ىم٤مل ؾمٝمٞمؾ: ٓ أيمت٥م ش زمسؿ اهلل ايمرمحـ ايمرضمٝمؿ

اىمت٤م حمٚمد رؽمقل »؟!. وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ. وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: شىمٝمػ سم٘مت٤م»

هذا َم٣م ص٣ميمح »ؾ: ًمق ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل ا؟هل ُم٤م ظم٤مًمٗمٜم٤مك. ومٙمت٥م اًمٜمٌل: وم٘م٤مل ؾمٝمٞمش. اهلل

يمٗمد ىم٣من يم٘مؿ دم رؽمقل اهلل أؽمقة ضمسٛم٥م  ي٘مقل ا؟هل ذم يمت٤مسمف: ش. فمٙمٝمف حمٚمد زمـ فمبد اهلل ومريُم٣مً 

 . ظمـ ىم٣من يرصمقا اهلل وايمٝمقم آطمر

ىم٤مل قمٌد ا؟هل اسمـ ؿمداد: ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ قمٌد ا؟هل سمـ قم٤ٌمس ومخرضم٧م ُمٕمف، طمتك 

٤م قمًٙمرهؿ، وم٘م٤مم اسمـ اًمٙمقا ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤مل: ي٤م محٚم٦م اًم٘مران هذا قمٌد ا؟هل سمـ شمقؾمٓمٜم

سمؾ قم٤ٌمس، ومٛمـ مل يٙمـ يٕمرومف وم٠مٟم٤م أقمرومف ُمـ يمت٤مب ا؟هل: هق اًمذي ٟمزل ومٞمف وذم ىمقُمف: 

ومردوه إمم ص٤مطمٌف، وٓ شمقاوٕمقه يمت٤مب ا؟هل. وم٘م٤مم ظمٓم٤ٌمؤهؿ وم٘م٤مًمقا:   هؿ ىمقم ظمّمٛمقن

سمغم وا؟هل، ًمٜمقاوٕمٜمف يمت٤مب ا؟هل، وم٢من ضم٤مء سمحؼ ًمٜمتٌٕمٜمف، وإن ضم٤مء سم٤ٌمـمؾ ًمٜمٌٙمتٜمف سم٤ٌمـمؾ، 

 وًمٜمردٟمف إمم ص٤مطمٌف، ومقاوٕمقا قمٌد ا؟هل سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمٙمت٤مب صمالصم٦م أي٤مم. 

ىمٚم٧م ُم٤م اًمذي شمتٙمٚمٛمقن ىم٤مًمقا )=اخلقارج(: يمٞمػ ىمٚم٧م ي٤م اسمـ قم٤ٌمس ؟!. ىم٤مل: 

قمغم صٝمر رؾمقل ا؟هل واسمـ قمٛمف ؟!!. ىم٤مًمقا )=اخلقارج(: صمالث ظمّم٤مل. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

 ومام هـ؟!. 

ىم٤مًمقا )=اخلقارج(: أُّم٤م واطمدة: وم٢مّٟمف ىم٤مشمؾ ومل ي٥ًم ومل يٖمٜمؿ: وم٢من يم٤من اًم٘مقم 

يمٗم٤مرًا وم٘مد أطمؾ ا؟هل دُم٤مءهؿ وٟم٤ًمءهؿ، وإن يم٤مٟمقا همػم ذًمؽ، وم٘مد اؾمتحؾ ُم٤م صٜمع هبؿ. 
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وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مّٟمف طمّٙمؿ اًمرضم٤مل ذم أُمر ا؟هل، وذم ديـ ا؟هل: ومام ًمٚمرضم٤مل واحلٙمؿ ذم ديـ ا؟هل 

. وأُّم٤م اًمث٤مًمث٦م: وم٢مّٟمف حم٤م ٟمٗمًف وهق أُمػم اعم١مُمٜملم: وم٢من مل يٙمـ  إن احل٘مؿ إٓ هلل سمٕمد ىمقًمف :

 أُمػم اعم١مُمٜملم ومٝمق أُمػم اًمٙم٤مومريـ. 

طمًٌٜم٤م ظمّمٚم٦م ُمـ هذه اخلّم٤مل. ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هؾ قمٜمديمؿ همػم هذا ؟!. ىم٤مًمقا: 

ىم٤مل اسمـ اًمٕم٤ٌمس: وم٠مٟم٤م أٟمٌئٙمؿ ُمـ يمت٤مب ا؟هل ُم٤م يٜم٘مض ىمقًمٙمؿ هذا: ومؽمضمٕمقن ؟!!. ىم٤مًمقا: 

 ٟمٕمؿ. 

ىم٤مل اسمـ اًمٕم٤ٌمس: وم٢مّن ا؟هل ىمد صػم ُمع طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمرضم٤مل ذم يمت٤مسمف ُم٤م ٓ ي٘مٌؾ 

ا ومجزاء ُمثؾ ُم٤م ىمتؾ ُمـ وُمـ ىمتٚمف ُمٜمٙمؿ ُمٕمتٛمد ي٤م أهي٤م اًمذيـ اُمٜمقا ٓ شم٘متٚمقا اًمّمٞمد وأٟمتؿ طمرمهمػمه: 

وإن ظمٗمتؿ ؿم٘م٤مق سمٞمٜمٝمام وم٤مسمٕمثقا طمٙمام ُمـ وىم٤مل ذم آي٦م أظمرى  اًمٜمٕمؿ حيٙمؿ سمف ذوا قمدل ُمٜمٙمؿ

َأظَمَرضم٧ُم ًمٙمؿ ُمـ هذه؟!!!. ىم٤مل   أهٚمف وطمٙمام ُمـ أهٚمٝم٤م إن يريدا إصالطم٤م يقومؼ ا؟هل سمٞمٜمٝمام

 اخلقارج: ٟمٕمؿ .

٠ميٙمؿ يم٤من يًٌل قم٤مئِم٦م ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: وأُّم٤م ىمقًمٙمؿ: ىم٤مشمؾ ومل ي٥ًم ومل يٖمٜمؿ: وم

؟!!!. وم٢من ىمٚمتؿ: إّٟمام يًتحؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يًتحؾ ُمـ اعمنميم٤مت سمٕمد ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممم: 

وم٘مد ظمرضمتؿ ُمـ اإلؾمالم، وم٠مٟمتؿ سملم والًمتلم، وم٤مظمرضمقا ُمـ  وأزواضمف أُمٝم٤مَتؿ

٤ٌّمس: أظمرضم٧م ُمـ هذه ؟!!. ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ.   إطمدامه٤م إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم: ىم٤مل اسمـ قم

ًمٙمؿ: إّٟمف حمك اؾمٛمف وهق أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٢من مل يٙمـ أُمػم ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: وأُّم٤م ىمق

اعم١مُمٜملم ومٝمق أُمػم اًمٙم٤مومريـ!!!. وم٢مين آشمٞمٙمؿ سمرضم٤مل ممّـ شمروقن أّن رؾمقل ا؟هل يقم 

ش وأزمق ؽمٖمٝم٣من وؽمٜمٝمؾ زمـ فمٚمروحمٚمد هذا َم٣م اصْمٙمح فمٙمٝمف »اعمقادقم٦م )=احلديٌٞم٦ّم( يمت٥م: 

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومٛمحق رؾمقل ا؟هل سمٕمد اًمقطمل واًمٜمٌقة أقمٔمؿ أو حمق قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ٟمٗمًف يقم احلٙمٛملم ؟!!!. 

 ىم٤مًمقا: سمؾ حمق رؾمقل ا؟هل. 

 ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: َأظَمَرضم٧م ُمـ هذه؟!!!. ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ.
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ىم٤مل اسمـ ؿمداد: ومرضمع ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م آٓف، ومٞمٝمؿ اسمـ اًمٙمقا، طمتك أدظمٚمٜم٤مهؿ قمغم 

ومد ىم٣من َمـ أَمرٞم٣م وأَمر ايمٛم٣مس َم٣م ومد رأيتؿ، »ومٌٕم٨م قمكّم إمم سم٘مٞمتٝمؿ وم٘م٤مل:  قمكّم سم٤مًمٙمقوم٦م،

هم٣مفمتزيمقا ضمٝم٧م ؾمئتؿ، ضمتك جتتٚمع أَم٥م حمٚمد، همؼمضمٙمقا َمٛمٜم٣م ضمٝم٧م ؾمئتؿ9 زمٝمٛمٛم٣م وزمٝمٛم٘مؿ أن 

ٓ سمسٖم٘مقا دَم٣م ضمراَم٣مً أو سمٗمْمٔمقا ؽمبٝماًل أو سمٓمٙمٚمقا إَم٥م، هم١مّٞم٘مؿ إن همٔمٙمتؿ همٗمد ٞمبذٞم٣م 

 ش. ٓ َي٤م اخل٣مئٛمكمإيمٝم٘مؿ احلرب فمعم ؽمقاء9 إن اهلل

 وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ي٤م اسمـ ؿمداد: ومٚمؿ ىمتٚمٝمؿ قمكّم؟!!.

ىم٤مل اسمـ ؿمداد: ومقا؟هل ُم٤م سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ طمتك ىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ، وؾمٗمٙمقا اًمدم، 

 واؾمتحٚمقا أهؾ اًمذُم٦م. ىم٤مًم٧م: آ؟هل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ًم٘مد يم٤من هذا ؟!!. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. 

راق شمتحدصمقن وشم٘مقًمقن: : ومام رء سمٚمٖمٜمل قمـ أهؾ اًمٕمسم٧م أيب سمٙمر  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

 ذو اًمثدي٦م ؟!!.

اًمٜم٤مس وم٘م٤مل:  ىم٤مل اسمـ ؿمداد: ىمد رأيتف، وىمٛم٧م قمٚمٞمف ُمع قمكّم ذم اًم٘متغم: دقم٤م قمكم  

ومام أيمثر ُمـ ىم٤مل: رأيتف ذم ُمًجد سمٜمل ومالن يّمكّم، ورأيتف ذم ُمًجد ش هؾ سمٔمرهمقن هذا»

 .سمٜمل ومالن يّمكّم 

ىم٤مل اسمـ   طملم ىم٤مم قمٚمٞمف يمام يزقمؿ أهؾ اًمٕمراق؟!!. ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومام ىم٤مل قمكم  

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ٟمٕمؿ صدق ا؟هل ورؾمقًمف: ش. صدق اهلل ورؽمقيمف»ؿمداد: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: 

 .(1)احلدي٨مش صدق اهلل ورؽمقيمف»رطمؿ ا؟هل قمٚمٞم٤ًم، إذا رأى ؿمٞمئ٤ًم يٕمجٌف ىم٤مل: 

، اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ومٛمـ ومقىمف قمغم ذط إؽمٛم٣مده صحٝمح دون ىمالمأىمقل: 

 خلم أو أطمدمه٤م، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت سم٢ممج٤مع. اًمِمٞم

وىمد أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر سم٢مؾمٜم٤مد آظمر ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٔمٗمر قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد 

اًمٙمريؿ وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر ىم٤مٓ: أٟم٤م أسمق ؾمٕمد حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، أٟم٤م أسمق 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .141:  19شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر )ت: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي(   (1)
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يد سمـ ؾمٕمٞمد ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ سمنم سمـ اًمٕم٤ٌمس، أٟم٤م أسمق ًمٌٞمد حمٛمد سمـ إدريس اًم٤ًمُمل، ٟم٤م ؾمق

 . (1)ٟم٤م حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمف ُمثٚمف أو ىمري٥م ُمٜمف

 . ىمذيمؽ صحٝمح اإلؽمٛم٣مد رصم٣ميمف شمٗم٣متوهق 

 -وهق صم٘م٦م سم٢ممج٤مع قمغم ذط ُمًٚمؿ-يمام ىمد شمقسمع حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ سمٕمٌد ا؟هل سمـ واىمد 

سمام أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ محِم٤مد، صمٜم٤م هِم٤مم سمـ قمكم اًمًدود، صمٜم٤م حمٛمد سمـ 

سمـ قم٤ًميمر اسمف، وؾم٤مق ُمثؾ ُم٤م أظمرضمف  َيٝمك زمـ ؽمٙمٝمؿ وفمبد اهلل زمـ واومديمثػم اًمٕمٌدي، صمٜم٤م 

 ًمٙمـ أىمٍم ُمٜمف ىمٚمٞماًل، 

: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ومل خيرضم٤مه...، وواوم٘مف احل٤ميمؿ  ىم٤مل

 .(1)اًمذهٌل 

وأظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٞمًك اًمٓم٤ٌمع سمف ُمثؾ ُم٤م أظمرضمف 

، حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ، إؽمٛم٣مده ضمسـاسمـ قم٤ًميمر ًمٙمـ أىمٍم ُمٜمف ىمٚمٞماًل. ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: 

وهق اًمٓم٤مئٗمل، خمتٚمػ ومٞمف، يت٘م٤مس قمـ رشم٦ٌماًمّمحٞمح، ًمف ذم اًمٌخ٤مري طمدي٨م واطمد، 

رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم قمٌٞمد ا؟هل سمـ  واطمت٩م سمف ُمًٚمؿ واًم٤ٌمىمقن، وسم٤مىمل رضم٤مًمف صم٘م٤مت

 .(3) قمٞم٤مض سمـ قمٛمرو: وم٘مد روى ًمف اًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد، وهق صم٘م٦م

أىمقل: شم٠مُّمؾ ذم ظمٌط إرٟم١موط وظمٚمٓمف، ومٙمٞمػ يت٘م٤مس قمـ رشم٦ٌم اًمّمحٞمح، وىمد 

اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ واًم٤ٌمىمقن؟! إذ ٓ ىمٞمٛم٦م عمـ ظم٤مًمػ سمٕمد هذا: ًمِمذوذه، وإُمر هلّم ومٞمحٞمك 

 واىمد قمغم ُم٤م اشمْمح .ىمد شمقسمع سم٤مسمـ 

 . (4): شمٗمرد سمف أمحد وإؾمٜم٤مده صحٞمح (774)ىم٤مل اسمـ يمثػم وم٘مد وأي٤ًم يم٤من 

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م .465:  41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر )ت: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي(   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .1656، رىمؿ : 165:  1ُمًتدر احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . 656، رىمؿ : 86:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (3)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. 311:  7اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) ت: قمكم ؿمػمي(  (4)
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وىم٤مل اَلٞمثٛمل: ذم اًمّمحٞمح سمٕمْمف: رواه اًمٓمؼماين وأمحد سمٌٕمْمف، ورضم٤مَلام رضم٤مل 

 . (1)اًمّمحٞمح 

 . (1)وىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

 .(3)صم٘م٤متوىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل صم٤مٟمٞم٦م: رواه أسمق يٕمغم، ورضم٤مًمف 

وأظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق اًمٓم٤مهر، ويقٟمس سمـ قمٌد إقمغم، ىم٤مٓ: أظمؼمٟم٤م 

قمٌد ا؟هل سمـ وه٥م، أظمؼمين قمٛمرو سمـ احل٤مرث، قمـ سمٙمػم سمـ إؿم٩م، قمـ سمن سمـ ؾمٕمٞمد، 

قمـ قمٌٞمد ا؟هل سمـ أيب راومع، ُمقمم رؾمقل ا؟هل أّن احلروري٦م عم٤م ظمرضم٧م، وهق ُمع قمكم سمـ أيب 

ىمٙمٚم٥م ضمؼ أريد هب٣م زم٣مؿمؾ، إّن »ىم٤مًمقا: ٓ طمٙمؿ إٓ ؟هل، ىم٤مل قمكم: ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف، 

رؽمقل اهلل وصػ ٞم٣مؽم٣ًم9 إيّن ٕفمرف صٖمتٜمؿ دم ه٠مٓء9 يٗمقيمقن احلؼ زمٟميمسٛمتٜمؿ ٓ جيقز 

هذا، َمٛمٜمؿ، وأؾم٣مر إلم ضمٙمٗمف9 َمـ أزمٕمض طمٙمؼ اهلل إيمٝمف َمٛمٜمؿ أؽمقد، إضمدى يديف ؿمبل ؾم٣مة 

ومٜمٔمروا ومٚمؿ ش اٞمٓمروا»يض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل: ومٚمام ىمتٚمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رش أو ضمٙمٚم٥م شمدي

ُمرشملم أو صمالصم٤ًم، صمؿ وضمدوه ذم ش ارصمٔمقا همقاهلل، َم٣م ىمذزم٦م وٓ ىمذزم٦م»جيدوا ؿمٞمئ٤ًم، وم٘م٤مل: 

ظمرسم٦م، وم٠مشمقا سمف طمتك ووٕمقه سملم يديف، ىم٤مل قمٌٞمد ا؟هل: وأٟم٤م طم٤مض ذًمؽ ُمـ أُمرهؿ، 

 .(4)وىمقل قمكم ومٞمٝمؿ 

 ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ٟمٛمػم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب (367)أظمرج أسمق يٕمغم 

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٞم٤مه، طمدصمٜم٤م طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، قمـ أيب وائؾ، ىم٤مل: أشمٞمتف وم٠ًمًمتف 

قمـ ه١مٓء اًم٘مقم اًمذيـ ىمتٚمٝمؿ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومٞمؿ وم٤مرىمقه؟! وومٞمؿ اؾمتحٚمقه؟! وومٞمؿ 

 دقم٤مهؿ؟! وومٞمؿ وم٤مرىمقه؟! وسمؿ اؾمتحؾ دُم٤مءهؿ؟!.

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 16445، رىمؿ : 137:  6جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (1)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ. 474، رىمؿ : 367:  1ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 ًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. . ُمٙمت٦ٌم ا16444، رىمؿ : 135:  6جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (3)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت. 1666، رىمؿ : 749:  1صحٞمح ُمًٚمؿ )ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل (  (4)
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ٚمٛم٦م(: إّٟمف عم٤م اؾمتحر اًم٘متؾ ذم أهؾ اًمِم٤مم سمّمٗملم ىم٤مل أسمق وائؾ )=ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾم

، وم٘م٤مل ًمف قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص: أرؾمؾ إزّم سم٤معمّمحػ: ومال افمتِمؿ َمٔم٣موي٥م وأصح٣مزمف زمحٝمؾ

أمل سمر إلم وا؟هل ٓ ٟمرده قمٚمٞمؽ، ىم٤مل: ومج٤مء رضمؾ حيٛمٚمف ومٜم٤مدى: سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب ا؟هل 

 . ايمذيـ أوسمقا ٞمِمٝمب٣م َمـ ايم٘مت٣مب

: ٟمٕمؿ، سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مب ا؟هل إٟم٤م أومم سمف ُمٜمٙمؿ، ومج٤مءت اخلقارج، ويمٜم٤م ىم٤مل قمكمّ 

ٟمًٛمٞمٝمؿ يقُمئذ اًم٘مراء، وضم٤مءوا سم٠مؾمٞم٤مومٝمؿ قمغم قمقاشم٘مٝمؿ، وىم٤مًمقا: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أٓ 

ُتٌم إمم ه١مٓء اًم٘مقم طمتك حيٙمؿ ا؟هل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، وم٘م٤مم ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، وم٘م٤مل: أهي٤م 

ع رؾمقل ا؟هل يقم احلديٌٞم٦م، وًمق ٟمرى ىمت٤مٓ ىم٤مشمٚمٜم٤م، وذاك اًمٜم٤مس اَتٛمقا أٟمٗمًٙمؿ، ًم٘مد يمٜم٤م ُم

همج٣مء فمٚمر زمـ اخلْم٣مب، همٗم٣مل: ي٣م ذم اًمّمٚمح اًمذي يم٤من سملم رؾمقل ا؟هل وسملم اعمنميملم، 

، ىم٤مل: أًمٞمس ىمتالٟم٤م ذم اجلٜم٦م شسمغم»؟!. ىم٤مل: رؽمقل اهلل أيمسٛم٣م فمعم ضمؼ وهؿ فمعم زم٣مؿمؾ

دٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م وٟمرضمع ومل حيٙمؿ ا؟هل ، ىم٤مل: ومٕمالم ٟمٕمٓمل اًمشسمغم»وىمتالهؿ ذم اًمٜم٤مر؟!. ىم٤مل: 

 ،.شي٣م ازمـ اخلْم٣مب إين رؽمقل اهلل ويمـ يّمٝمٔمٛمل اهلل أزمدا»سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ؟!. ىم٤مل: 

وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٛمر ومل يّمؼم: ُمتٖمٞمٔم٤ًم، طمتك أشمك أسم٤م سمٙمر وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م سمٙمر، أًمًٜم٤م قمغم 

: سمغم، طمؼ وهؿ قمغم سم٤مـمؾ؟ ىم٤مل: سمغم، ىم٤مل: أًمٞمس ىمتالٟم٤م ذم اجلٜم٦م وىمتالهؿ ذم اًمٜم٤مر، ىم٤مل

ىم٤مل: ومٕمالم ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م وٟمرضمع ومل حيٙمؿ ا؟هل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، ىم٤مل: ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب 

إٟمف رؾمقل ا؟هل وًمـ يْمٞمٕمف ا؟هل أسمدا، ومٜمزل اًم٘مرآن قمغم حمٛمد سم٤مًمٗمتح، وم٠مرؾمؾ إمم قمٛمر 

، ىم٤مل: ومٓم٤مسم٧م ٟمٗمًف ورضمع ورضمع شٟمٕمؿ»وم٠مىمرأه، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل ا؟هل أو ومتح هق؟!. ىم٤مل: 

 اًمٜم٤مس .

صمّؿ إّنؿ ظمرضمقا سمحروراء، أوًمئؽ اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ اخلقارج سمْمٕم٦م قمنم أًمٗم٤ًم، وم٠مرؾمؾ 

إًمٞمٝمؿ قمكّم يٜمِمدهؿ ا؟هل، وم٠مسمقا قمٚمٞمف وم٠مشم٤مهؿ صٕمّمٕم٦م سمـ صقطم٤من وم٠مٟمِمدهؿ، وىم٤مل: قمالم 

شم٘م٤مشمٚمقن ظمٚمٞمٗمتٙمؿ؟!. ىم٤مًمقا: خم٤موم٦م اًمٗمتٜم٦م، ىم٤مل: ومال شمٕمجٚمقا والًم٦م اًمٕم٤مم خم٤موم٦م ومتٜم٦م قم٤مم 

 قمغم ُم٤م ضمئٜم٤م، وم٢من ىمٌؾ قمكم اًم٘مْمٞم٦م ىم٤مشمٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ىم٤مشمٚمٜم٤م يقم ىم٤مسمؾ ومرضمٕمقا، وىم٤مًمقا: ٟمًػم

صٗملم، وإن ٟم٘مْمٝم٤م ىم٤مشمٚمٜم٤م ُمٕمف، وم٤ًمروا طمتك سمٚمٖمقا اًمٜمٝمروان وم٤مومؽمىم٧م ُمٜمٝمؿ ومرىم٦م 

 ومجٕمٚمقا هيدون اًمٜم٤مس ًمٞماًل، ىم٤مل أصح٤مهبؿ: ويٚمٙمؿ ُم٤م قمغم هذا وم٤مرىمٜم٤م قمٚمٞم٤ًم .
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ًػم إمم أهؾ اًمِم٤مم ومٌٚمغ قمٚمٞم٤ًم أُمرهؿ، وم٘م٤مم ومخٓم٥م اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: ُم٤م شمرون؟!. أٟم

أم ٟمرضمع إمم ه١مٓء اًمذيـ ظمٚمٗمقا إمم ذراريٙمؿ؟!. ىم٤مًمقا: سمؾ ٟمرضمع إًمٞمٝمؿ، ومذيمر أُمرهؿ 

إن همروم٥م خترج فمٛمد اطمتالف َمـ ايمٛم٣مس يٗمتٙمٜمؿ »ومحدث قمٜمٝمؿ سمام ىم٤مل ومٞمٝمؿ رؾمقل ا؟هل: 

وم٤ًمروا طمتك اًمت٘مقا ش أومرب ايمْم٣مئٖمتكم إلم احلؼ، فمالَمتٜمؿ رصمؾ َمٛمٜمؿ يده ىمثدي اظمرأة

 ن، وم٤مىمتتٚمقا ىمت٤مًٓ ؿمديدًا، ومجٕمٚم٧م ظمٞمؾ قمكّم ٓ شم٘مقم َلؿ .سم٤مًمٜمٝمروا

ي٣م أهي٣م ايمٛم٣مس، إن ىمٛمتؿ إٞمام سمٗم٣مسمٙمقن رم همقاهلل َم٣م فمٛمدي َم٣م »وم٘م٤مم قمكم وم٘م٤مل: 

ومحٛمؾ اًمٜم٤مس محٚم٦م واطمدة، ش. أصمزي٘مؿ، وإن ىمٛمتؿ إٞمام سمٗم٣مسمٙمقن هلل، همال ي٘مقن هذا همٔم٣ميم٘مؿ

 وم٤مٟمجٚم٧م قمٜمٝمؿ وهؿ ُمٙمٌقن قمغم وضمقهٝمؿ .

ومٓمٚم٥م اًمٜم٤مس اًمرضمؾ ومٚمؿ جيدوه طمتك ىم٤مل ش اؿمٙمبقا ايمرصمؾ همٝمٜمؿ»وم٘م٤مل قمكّم: 

سمٕمْمٝمؿ: همرٟم٤م اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م طمتك ىمتٚمٜم٤مهؿ، ىم٤مل: ومدُمٕم٧م قملم قمكّم، ومدقم٤م 

سمداسمتف ومريمٌٝم٤م وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمك وهدة ومٞمٝم٤م ىمتغم سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، ومجٕمؾ جير سم٠مرضمٚمٝمؿ 

وومرح وومرح اًمٜم٤مس ورضمٕمقا،  شاهلل أىمػم»طمتك وضمد اًمرضمؾ َتتٝمؿ وم٠مظمؼموه، وم٘م٤مل قمكّم: 

ورضمع إمم اًمٙمقوم٦م، وىمتؾ رمحف ا؟هل، واؾمتخٚمػ طمًـ، ش ٓ أنمزوا ايمٔم٣مم»وىم٤مل قمكم: 

 وؾم٤مر ؾمػمة أسمٞمف صمؿ سمٕم٨م سم٤مًمٌٞمٕم٦م إمم ُمٕم٤موي٦م .

 . (1)رضم٤مًمف صم٘م٤مت: ىم٤مل طمًلم أؾمد 

 .(1) وىم٤مل اَلٞمثٛمل:رواه أسمق يٕمغم ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

ذم ـمقل اًمزُم٤من، ُمـ سمٕمد  قمكم ُمٜمٗمردات واًمزسمدة: ومٝمذه اعمٕمجزة ُمـ 

ؾمّٞمد إيمقان، وذراريف ؾم٤مدة اًمزُم٤من، قمٚمٞمٝمؿ صالة ا؟هل احلٜم٤ّمن اعمٜم٤من . حمّٛمد

                                                 

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ .471، رىمؿ : 364:  1ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت : طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 16445، رىمؿ : 137:  6جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(   (1)
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 ٣مَمس٥ماظمٔمجزة اخل

 (ٞمٝم٣مضم٥م ايمقز ومبٝمؾ َمٗمتٙمف )َمٔمرهم٥م إصمؾ  

طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد ومْم٤مئؾ أمحد ىم٤مل: وائد اًم٘مٓمٞمٕمل ذم زاإلُم٤مم أظمرج 

 )صم٘م٦م طم٤مومظ ُم٠مُمقن، م(ىمثٜم٤م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اعمروزي )اإلُم٤مم اسمـ ُمٜمٞمع، صم٘م٦م طم٤مومظ ُم٠مُمقن(اًمٌٖمقي

)يمثػم ، قمـ أسمٞمف)إمحز، وصمؼ( ىمثٜم٤م احلًـ سمـ يمثػم )وم٘مٞمف قم٤مسمد صم٘م٦م(ىمثٜم٤م قمٗمٞمػ سمـ ؾم٤ممل اعمقصكم

 ىم٤مل:  ىم٤مل: ويم٤من ىمد أدرك قمٚمٞم٤مً  سمـ وم٤مئد اًمٌٍمي إمحز، وصمؼ(

 .إمم اًمٗمجر وم٠مىمٌٚمـ اًمقز يّمحـ ذم وضمٝمف، ومٓمردوهـ قمٜمف ظمرج قمكمّ 

ـّ »وم٘م٤مل:   .شـ ٞمقائح، هم١مَّّن ذروه

وميسمف اسمـ ُمٚمجؿ، وم٘مٚم٧م: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ظمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمراد، ومال شم٘مقم َلؿ 

  !!.زاقم٦ٌم أو راقمٞم٦م أسمداً 

ٓ، ويم٘مـ اضمبسقا ايمرصمؾ، هم١من أٞم٣م َم٦م هم٣مومتٙمقه، وإن أفمش هم٣مْلروح : »فمقمّ  وم٣مل

 .شومِم٣مص

اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ، ىم٤مل ويص قم٤ٌمس: يمثػم واًمد احلًـ مل أضمده قمـ همػم 

  .(1) وم٘مد ذيمراه وؾمٙمت٤م قمٜمف واًمٌ٘مٞم٦م صم٘م٤مت

، وىمد همٗمؾ ويص قم٤ٌمس: ومٙمثػم وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وشمرضمؿ ًمف : إؾمٜم٤مده طمًـىمٚم٧م

 .اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ يمالمه٤م دون ـمٕمـ، يمام ىمد طمًـ اًمؽمُمذي ًمف ذم ؾمٜمٜمف 

 هاليمٝمؿ. وىمقًمف: زاقم٦ٌم أو راقمٞم٦م: أي ٓ شمٌ٘مك َلؿ إسمؾ أوهمٜمؿ، يمٜم٤مي٦م قمـ إ

 وٓ راهمٞم٦م، أي ؿم٤مة وٟم٤مىم٦م.وذم ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك: صم٤مهمٞم٦م 

                                                 

٤ٌّمس(  (1)  . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.944، رىمؿ: 566: 1ومْم٤مئؾ أمحد)ت: ويص قم
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ـّ »=ُمٕمروم٦م إضمؾهق ٟمٞم٤مطم٦م اًمقز، سمؾ اعمٕمجز ٟمٜمٌف أْن ًمٞمس و ش ـ ٞمقائح، هم١مَّّن ذروه

حمّٛمد ٟمٌّل اًمرمح٦م سمتٕمٚمٞمؿ ُمـ ، ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ وطمل ا؟هل إّٓ ، ومٝمذا ٓ ي٘متدر قمٚمٞمف سمنم 

 .  ا؟هل رؾمقل

أّٟمف  وىمد ُم٣م أّن اًمٜمٌّل قمٚمٛمف أًمػ سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ ، يمام ىمد ُم٣م قمـ اًمٜمٌّل 

  ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ وقمكّم سم٤مهب٤م ..

أّٟمف قم٤ممل سمام  طمدي٨م اعمقمم قمكّم ُمـ ذم ومّمؾ اًمٕمٚمؿ ٣م ُم٤م ُم، يِمٝمد ًمٙمّؾ هذا 

إذ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمت٘مّقم قمغم : وم٤ممجع واطمٗمظ. ، أو إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م  قن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مٙمي

 أصقل ٟمٌقّي٦م صم٤مسمت٦م صحٞمح٦م ..

 . .ومٝم٤ميمف  شأؾمٗم٣مه٣م»طمدي٨م :ويٜم٤مؾم٥م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ، 
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 دؽم٥ماظمٔمجزة ايمس٣م

 وم٣مسمؾ فمقّم ىمٔم٣مومر ايمٛم٣موم٥م9 أؾمٗمك ايمٛم٣مس 

سم٠ميمثر ُمـ قمـ مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روي  ..:هذا أيْم٤ًم ُمـ ُمٕم٤مضمز اًمرؾم٤مًم٦م اًمٖمٞمٌّٞم٦م

 ك ـمرىمفومٝم٤مًٌٕم٦م أؾم٤مٟمٞمد، سم: ومٚم٘مد روي قمٜمف  أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ اعمقمم ـمريؼ : ؾمٞمام 

 يم٤مٔيت ..وأؾم٤مٟمٞمده 

 ايمْمريؼ إول: أزمق ؽمٛم٣من ايمدؤرم

أظمرج اًمٓمؼماين وأضمري واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمدهؿ اًمّمحٞمح٦م إمم قمٌد ا؟هل 

أظمؼمٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤مري، صمٜم٤م قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ص٤مًمح، واًمٚمٗمظ ًمَلظمػم ىم٤مل: 

اًمدارُمل، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح، طمدصمٜمل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد، أظمؼمين ظم٤مًمد سمـ يزيد، قمـ 

ريض ا؟هل قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل، قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، أن أسم٤م ؾمٜم٤من اًمدؤزم طمدصمف، أٟمف قم٤مد قمٚمٞم٤ًم 

قمٚمٞمؽ ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم ؿمٙمقاك  ذم ؿمٙمقى ًمف أؿمٙم٤مه٤م، ىم٤مل: وم٘مٚم٧م ًمف: ًم٘مد َتقومٜم٤م

هذه، وم٘م٤مل: ًمٙمٜمل وا؟هل ُم٤م َتقوم٧م قمغم ٟمٗمز ُمٜمف، ٕين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل اًمّم٤مدق 

 اعمّمدوق، ي٘مقل: 

همٝمسٝمؾ دَمٜم٣م ضمتك  -وأؾم٣مر إلم صدنمٝمف-إٞمؽ ؽمترضب َضزم٥م ه٣م هٛم٣م وَضزم٥م ه٣م هٛم٣م »

 ش ختتّم٤م حلٝمتؽ، وي٘مقن ص٣مضمبٜم٣م أؾمٗم٣مه٣م، ىمام ىم٣من فم٣مومر ايمٛم٣موم٥م أؾمٗمك شمٚمقد

، ومل خيرضم٤مه. ؾمٙم٧م قمٜمف ضمدي٧م صحٝمح فمعم ذط ايمبخ٣مريهذا ىم٤مل احل٤ميمؿ : 

 .(1)اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمص 

 .  (1)وإؽمٛم٣مده ضمسـوىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين، 

                                                 

. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 4596، رىمؿ : 111:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 سمػموت .

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد  اًم٘م٤مهرة .14786، رىمؿ : 137:  9ائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد( جمٛمع اًمزو (1)
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وأظمرضمف أضمري ذم اًمنميٕم٦م ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح اًمٌخ٤مري 

سمـ ص٤مًمح يٕمٜمل يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م سمف ىم٤مل طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل 

 ُمثٚمف .

يمام ىم٤مل احل٤ميمؿ: رضم٤مل ُم٤م أظمرضمف أضمري  إؽمٛم٣مده فمعم ذط ايمبخ٣مريأىمقل: 

 ..:صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم، ؾمقى يم٤مشم٥م اًمٚمٞم٨م قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح اجلٝمٜمل

، ًمٙمـ شمٙمٚمٛمقا ذم  ىمد أمجٕمقا قمغم أّٟمف ص٤مًمح صدوق ٓ سم٠مس سمفيمام اطمت٩ّم سمف اًمٌخ٤مري، 

 واًمدؤزم، هق يزيد سمـ أُمّٞم٦م اعمدين، صم٘م٦م سم٢مـمالق، ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمّمح٤مسم٦م .. طمٗمٔمف

وىمد شمقسمع ُم٤م أظمرضمف قمٌد ا؟هل سمـ ص٤مًمح سمام أظمرضمف أسمق يٕمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل، 

 . (1)طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر، أظمؼمين زيد سمـ أؾمٚمؿ سمف، ُمثٚمف أو  ىمري٥م ُمٜمف 

 . (1)واًمد قمكم سمـ اعمديٜمل، وهق وٕمٞمػ ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه أسمق يٕمغم، وومٞمف

: وىمد أظمٓم٠م اَلٞمثٛمل ذم هذا ظمٓم٠ًم وم٤مطمِم٤ًم: صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكمأىمقل: سمؾ 

 واًمد قمكّم سمـ اعمديٜمل: قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح؟!!.أّٟمف وم٠مّٟمك ًمٚمٝمٞمثٛمل اجلزم 

وم٤مًمراضمح يمقٟمف قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر اعمخرُمل اًمزهري، وهق صم٘م٦م اطمت٩ّم سمف اًمِمٞمخ٤من: 

طمًٌٜم٤م ىمريٜم٦م قمغم ذًمؽ أّن ؿمٞمخ أيب يٕمغم، قمٌٞمد ا؟هل سمـ قمٛمر سمـ ُمٞمنة اجلِمٛمل، راوي 

اًمرواي٦م أقماله، ٓ شمٕمرف ًمف رواي٦م قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح، سمؾ قمـ قمٌد ا؟هل سمـ 

 . وم٤مطمٗمظ .(3)ضمٕمٗمر اعمخرُمل

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: فمامر زمـ ي٣مرس 

أظمرضمف أمحد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ سمحر، طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمس، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ  

إؾمح٤مق، طمدصمٜمل يزيد سمـ حمٛمد سمـ ظمثٞمؿ اعمح٤مريب، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل، قمـ 

                                                 

 . دار اعم٠مُمقن، دُمِمؼ .596، رىمؿ : 436:  1ُمًٜمد أسمق يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد  اًم٘م٤مهرة .14781، رىمؿ : 137:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

، ت: سمِم٤مر قمقاد، اًمرؾم٤مًم٦م (  ذم شمرمج٦م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمٞمنة 4158ًمٙمامل، رىمؿ : ىم٤مل اإلُم٤مم اعمزي )ذم َتذي٥م ا (3)

 اجلِمٛمل : روى قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر اعمخرُمل و.... ومل يذيمر اسمـ ٟمجٞمح إـمالىم٤ًم. 
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حمٛمد سمـ ظمثٞمؿ أيب يزيد، قمـ قمامر سمـ ي٤مه، ىم٤مل: يمٜم٧م أٟم٤م وقمكم رومٞم٘ملم ذم همزوة ذات 

، رأيٜم٤م أٟم٤مؾم٤م ُمـ سمٜمل ُمدًم٩م يٕمٛمٚمقن ذم قملم َلؿ اًمٕمِمػمة، ومٚمام ٟمزَل٤م رؾمقل ا؟هل، وأىم٤مم هب٤م

ذم ٟمخؾ، وم٘م٤مل زم قمكم: ي٤م أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤من، هؾ ًمؽ أن ٟم٠ميت ه١مٓء، ومٜمٜمٔمر يمٞمػ 

 همِمٞمٜم٤م اًمٜمقم، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وقمكمّ  يٕمٛمٚمقن؟!.ومجئٜم٤مهؿ، ومٜمٔمرٟم٤م إمم قمٛمٚمٝمؿ ؾم٤مقم٦م، صمؿّ 

إّٓ رؾمقل ا؟هل وم٤موٓمجٕمٜم٤م ذم صقر ُمـ اًمٜمخؾ ذم دىمٕم٤مء ُمـ اًمؽماب، ومٜمٛمٜم٤م، ومقا؟هل ُم٤م أهٌٜم٤م 

 .حيريمٜم٤م سمرضمٚمف، وىمد شمؽمسمٜم٤م ُمـ شمٚمؽ اًمدىمٕم٤مء

ي٣م أزم٣م سمراب ظم٣م يرى فمٙمٝمف َمـ ايمؼماب، وم٣مل: أٓ »ومٞمقُمئذ ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكم: 

 رصمٙمكم؟!. أضمدشم٘مام زمٟمؾمٗمك ايمٛم٣مس9 

 .ومٙمٛم٣م: زمعم ي٣م رؽمقل اهلل

ل : أضمٝمٚمر شمٚمقد ايمذي فمٗمر ايمٛم٣موم٥م، وايمذي يرضزمؽ ي٣م فمقّم فمعم هذه، ئمٛمايمٛمبل ٗم٣ملهم

 يٕمٜمل حلٞمتف .ش ومرٞمف، ضمتك سمبؾ َمٛمف هذه

هذا طمدي٨م وأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: . (1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمًـ ًمٖمػمه

 . (1). وواوم٘مف اًمذهٌل صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ

وأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق زرقم٦م، طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ 

أٓ أضمدشمؽ زمٟمؾمٗمك »ًمٕمكم: ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمس سمف ...، ىم٤مل رؾمقل ا؟هل 

رصمالن: أضمٝمٚمر شمٚمقد ايمذي فمٗمر ايمٛم٣موم٥م، وايمذي يرضزمؽ ي٣م فمقم »ىم٤مل: سمغم ىم٤مل ش ايمٛم٣مس

 . (3)يٕمٜمل حلٞمتف ش ضمتك سمبتؾ َمٛمف هذه -ئمٛمل ومرٞمف -فمعم هذا

أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ؾمقى يزيد اعمح٤مريب، 

وهق صم٘م٦م سم٢مـمالق، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واسمـ ُمٕملم وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري دون ـمٕمـ، وأُم٤م حمٛمد 

                                                 

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.18411، رىمؿ : 159:  36ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 4679، رىمؿ : 151:  3ٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م( ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قم (1)

 سمػموت .

 . ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدّي٦م .19351، رىمؿ : 3438)ت: أؾمٕمد ةاًمٓمٞم٥م(  :  16شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ  (3)
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سمـ ظمٞمثؿ، ومث٘م٦م، وًمد قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ممّـ َتتٛمؾ ومٞمف اًمّمح٦ٌم: يِمٝمد ًمذًمؽ أّن يمؾ أو ضمؾ 

 قمـ اًمّمح٤مسم٦م دون ؾمقاهؿ .ُمروي٤مت حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مريض إّٟمام هل 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري 

اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌدان سمـ أمحد، صمٜم٤م يقؾمػ سمـ أظمرج اإلُم٤مم 

ُمقؾمك، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من، صمٜم٤م ٟم٤مصح، قمـ ؾمامك، قمـ ضم٤مسمر ريض ا؟هل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل 

همٚمـ »؟!. ىم٤مل: ُمـ قم٘مر اًمٜم٤مىم٦م، ىم٤مل: شَمـ أؾمٗمك شمٚمقد»رؾمقل ا؟هل ًمٕمكّم ريض ا؟هل قمٜمف: 

 .(1) شوم٣مسمٙمؽ»؟!. ىم٤مل: ا؟هل أقمٚمؿ، ىم٤مل: شأؾمٗمك هذه إَم٥م

 .(1)رواه اًمٓمؼماين، وومٞمف ٟم٤مصح سمـ قمٌد ا؟هل، وهق ُمؽموك  ىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل: 

اعمت٤مسمٕم٤مت: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح، اًمِمقاهد وأىمقل: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح ذم 

ؾمقى ٟم٤مصح وهق ، قمٌدان طم٤مومظ صم٘م٦م جمٛمع قمٚمٞمف، واًمٌ٘مّٞم٦م صم٘م٤مت قمغم ذط اًمّمحٞمح 

ىم٤مل اسمـ قمدي: ٟم٤مصح ذم مجٚم٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، وىمقل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل ُمؽموك. هٗمقة ىمٌٞمح٦م: 

.، ..ُمتِمٞمٕمل أهؾ اًمٙمقوم٦م، وهق ممّـ يٙمت٥م طمديثف. وىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح: ٟمٕمَؿ اًمرضمؾ

 وىمد ُم٣م اًمٙمالم ومٞمف .

 ايمْمريؼ ايمرازمع: ازمـ فمّب٣مس 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ قمٌد ا؟هل اعمروزي، أظمرج اإلُم٤مم اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: 

صمٜم٤م أسمق اًمدرداء قمٌد اًمٕمزيز سمـ اعمٜمٞم٥م، طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ قمٌد ا؟هل سمـ يمٞم٤ًمن، قمـ أسمٞمف، 

إّٟمؽ ىمٚم٧م زم يقم أطمد طملم قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم: ي٤م رؾمقل ا؟هل 

إن ايمُمٜم٣مدة َمـ ورائؽ وم٣مل ىمٝمػ صػمك »أظمرضم٧م قمـ اًمِمٝم٤مدة واؾمتِمٝمد ُمـ اؾمتِمٝمد: 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 1637، رىمؿ : 147:  1اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14777، رىمؿ : 136:  9)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد( جمٛمع اًمزوائد  (1)
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أَم٣م زمٝمٛم٦م َم٣م زمٝمٛم٦م، »وم٘م٤مل قمكّم: ش إذا طمّمب٦م هذه َمـ هذه وأهقى زمٝمده إلم حلٝمتف ورأؽمف

 . (1)شهمٙمٝمس ذيمؽ َمـ َمقاؿمـ ايمِمػم، ويم٘مـ هق َمـ َمقاؿمـ ايمبممى وايم٘مراَم٥م

 . (1)اًمٓمؼماين، وومٞمف قمٌد ا؟هل سمـ يمٞم٤ًمن وهق وٕمٞمػىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه 

أىمقل: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ًمٙمٜمّف ص٤مًمح ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، واجلزم سمْمٕمػ قمٌد ا؟هل سمـ 

ومٞمام -يمٞم٤ًمن اعمٓمٚمؼ يمام ىم٤مل اَلٞمثٛمل، جم٤مزوم٦م واوح٦م: سمغم وّٕمػ إيمثر طمديثف ّٕٟمف 

طمديثف. وىم٤مل اسمـ  خيٓم٠م، ًمٙمـ هٜم٤مك ُمـ وصّم٘مف ىم٤مل احل٤ميمؿ: ُمـ صم٘م٤مت اعمراوزة جيٛمع -ىم٤مًمقا

طمجر ذم اًمت٘مري٥م: صدوق خيٓمكء يمثػمًا، ووصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل خيٓمكء، ووٕمػ 

 طمديثف سمقاؾمٓم٦م اسمٜمف. واسمٜمف اؾمح٤مق ًملّم .

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: أَمغم اظم٠مَمٛمكم 

 اإلؽمٛم٣مد إول: أزمق ايمْمٖمٝمؾ 

أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم أسمق ٟمٕمٞمؿ، أظمؼمٟم٤م ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م ىم٤مل: طمدصمٜمل ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: 

أسمق اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل: دقم٤م قمكم اًمٜم٤مس إمم اًمٌٞمٕم٦م، ومج٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ اعمرادي ومرده ُمرشملم، 

صمؿ ، ، يٕمٜمل حلٞمتف ُمـ رأؾمفشَم٣م َيبس أؾمٗم٣مه٣م، يمتخّمبـ أو يمتِمبٕمـ هذه َمـ هذا»صمؿ أشم٤مه وم٘م٤مل: 

 ُتثؾ هبذيـ اًمٌٞمتلم: 

 اؿمدد طمٞم٤مزيٛمؽ ًمٚمٛمق      ت وم٢من اعمقت آشمٞمؽ                  

 وٓ شمـــجزع ُمـ اًم٘متؾ      إذا طمــــــّؾ سمقاديؽ                   

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: وزادين همػم أيب ٟمٕمٞمؿ ذم هذا احلدي٨م هبذا اإلؾمٜم٤مد قمـ قمكّم سمـ أيب 

 .(3)  شواهلل إّٞمف يمٔمٜمد ايمٛمبل إَمّل إرمّ »ـم٤مًم٥م: 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة. 11643، رىمؿ : 371:  11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين )ت : محدي اًمًٚمٗمل(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14787، رىمؿ : 138: 9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

٤ٌّمس(  (3)  . دار ص٤مدر، سمػموت .33:  3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم
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أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل اًمِمٞمخلم، ؾمقى 

 ، وهق صم٘م٦م أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري، ومل خيرج ًمف ُمًٚمؿ .ومٓمر

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣مين: صٜمٝم٤م ايمروَمل

طمدصمٜم٤م ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م رؿمديـ سمـ ؾمٕمد، قمـ يزيد أظمرج أسمق يٕمغم ىم٤مل: 

سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ اَل٤مد، قمـ قمثامن سمـ صٝمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ىم٤مل قمكم، ىم٤مل زم 

صدوم٦م، همٚمـ أؾمٗمك »قم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ش َمـ أؾمٗمك إويمكم»رؾمقل ا؟هل: 

وأؿم٤مر سمٞمده إمم ش ايمذي يرضزمؽ فمعم هذه»ىمٚم٧م: ٓ قمٚمؿ زم ي٤م رؾمقل ا؟هل، ىم٤مل: ش أطمريـ

وددت أٞمف ومد اٞمبٔم٧م أؾمٗم٣مىمؿ همخّم٤م هذه َمـ هذه، ئمٛمل حلٝمتف »ي٤مومقظمف، ويم٤من ي٘مقل: 

 .(1)ش َمـ دم رأؽمف

 .(1)ٌ٘مٞم٦م صم٘م٤متاًموصمؼ، و ىم٤مل اَلٞمثٛمل : رواه اًمٓمؼماين وأسمق يٕمغم، وومٞمف رؿمديـ وىمد

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ: ومرؿمديـ وصم٘مف همػم واطمد، ومل يٓمٕمـ 

ومٞمف أطمد، وإّٟمام وّٕمػ آظمرون طمديثف دون شمٗمًػم. وقمثامن سمـ صٝمٞم٥م صم٘م٦م، وصم٘مف اسمـ 

 طم٤ٌمن وروى قمٜمف صم٘مت٤من، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، ومٝمق طمًـ.  

 اإلؽمٛم٣مد ايمث٣ميم٧م: زيد زمـ وه٤م 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ، قمـ قمثامن سمـ اعمٖمػمة، قمـ  (164)أظمرج اًمٓمٞم٤مًمز أسمق داود 

زيد سمـ وه٥م، ىم٤مل: ضم٤مء رأس اخلقارج إمم قمكم ريض ا؟هل قمٜمف وم٘م٤مل ًمف: اشمؼ ا؟هل وم٢مٟمؽ 

ٓ وايمذي همٙمؼ احلب٥م وزمرأ ايمٛمسٚم٥م9 ويم٘مٛمل َمٗمتقل َمـ َضزم٥م َمـ هذه ختّم٤م »ُمٞم٧م وم٘م٤مل: 

 .(3)شوومد طم٣مب َمـ اهمؼمى ،وومّم٣مء َمٗميض ،فمٜمد َمٔمٜمقد» أؿم٤مر سمٞمده إمم حلٞمتفوش هذه

 أىمقل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمقى قمثامن، مل خيرج ًمف ُمًٚمؿ .

                                                 

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ .485، رىمؿ : 377: 1ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14667، رىمؿ : 136:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

 .  دار هجر، ُمٍم .151، رىمؿ : 133:  1ُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز )ت: حمٛمد اًمؽميمل(  (3)



 370   ......................................................   دم فمقم  ايمٖمِمؾ ايمث٣مين فممم: َمٔم٣مصمز ايمٛمبل  

 آؽمٛم٣مد ايمرازمع: أزمق همّم٣ميم٥م 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ ُمقؾمك ،  (181)أظمرج احل٤مرث سمـ حمٛمد سمـ أؾم٤مُم٦م اًمتٛمٞمٛمل 

صمٜم٤م حمٛمد سمـ راؿمد ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ، قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ أيب ومْم٤مًم٦م ىم٤مل: 

ظمرضم٧م ُمع أيب إمم يٜمٌع قم٤مئدًا ًمٕمكم ويم٤من ُمريْم٤ًم هب٤م طمتك صم٘مؾ، وم٘م٤مل ًمف أيب: ُم٤م ي٘مٞمٛمؽ 

٤مسمؽ هبذا اعمٜمزل ًمق ُم٧م مل يٚمؽ إٓ أقمراب ضمٝمٞمٜم٦م ، اطمتٛمؾ طمتك شم٠ميت اعمديٜم٦م وم٢من أص

أضمٚمؽ وًمٞمؽ أصح٤مسمؽ وصٚمقا قمٚمٞمؽ، ويم٤من أسمق ومْم٤مًم٦م ُمـ أصح٤مب سمدر ، وم٘م٤مل ًمف 

 أيّن ٓ أَمقت ضمتك أؤَمر، شمؿّ  رؽمقل اهلل فمٜمد إرمَّ  إين يمس٦م َمٝمت٣مً َمـ وصمٔمل هذا ، إنّ »قمكم: 

 . (1)يٕمٜمل حلٞمتف ُمـ ه٤مُمتف، ىم٤مل: وم٘متؾ أسمق ومْم٤مًم٦م ُمٕمف سمّمٗملمش  َمـ دم هذه ختّم٤م هذه

 .(1)اًمٌزار وأمحد سمٜمحقه، ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقنىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه 

أىمقل: إؾمٜم٤مده ىمقّي طمًـ، ؾمٞمام ذم اعمت٤مسمٕم٤مت: رضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن: احلًـ هق 

إؿمٞم٥م، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من. حمٛمد سمـ راؿمد اخلزاقمل صم٘م٦م سم٢مـمالق. قمٌد ا؟هل 

ْم٤مًم٦م سمـ سمـ قم٘مٞمؾ ُمتٙمٚمؿ ومٞمف: مجٝمقرهؿ قمغم أّٟمف صم٘م٦م، ًمٙمـ همػم واطمد ًمٞمٜمف ذم طمٗمٔمف. وم

٤ٌّمن واَلٞمثٛمل ومل يٓمٕمـ سمٌمء.   أيب ومْم٤مًم٦م وصم٘م٦م اسمـ طم

 اإلؽمٛم٣مد اخل٣مَمس: فمبد اهلل زمـ ؽمبٝمع فمـ فمقم

طمدصمٜم٤م أؾمقد سمـ قم٤مُمر، أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر، قمـ إقمٛمش، قمـ أظمرج اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل: 

وايمذي »ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٌع، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م قمكّم ريض ا؟هل قمٜمف، وم٘م٤مل: 

.ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜم٤مس: وم٠مقمٚمٛمٜم٤م ُمـ هق؟!. ش احلب٥م، وزمرأ ايمٛمسٚم٥م يمتخّمبـ هذه َمـ هذههمٙمؼ 

ىم٤مًمقا: إْن يمٜم٧م ىمد قمٚمٛم٧م ش. أٞمُمدىمؿ زم٣مهلل أن يٗمتؾ نمغم وم٣مسمقم» وا؟هل ًمٜمٌػمن قمؽمشمف، ىم٤مل: 

 .(3)ش ىمٙم٘مؿ الم َم٣م وىمٙم٘مؿ ايمٝمف رؽمقل اهلل أٓ، ويم٘مـ »ذًمؽ اؾمتخٚمػ اذًا. ىم٤مل: 

                                                 

 . 985، رىمؿ : 965:  1ُمًٜمد احل٤مرث  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14779، رىمؿ : 137:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.1346، رىمؿ : 456:  1ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (3)
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يٕمغم، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم قمٌد ا؟هل سمـ رواه أمحد وأسمق ىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 .(1) ؾمٌٞمع، وهق صم٘م٦م. ورواه اًمٌزار سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ

ًمف أسمق طم٤مشمؿ  ؿواَلٞمثٛمل يمام هق أقماله، وىمد شمرضم أىمقل: اسمـ ؾمٌٞمع، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌّمن

واًمٌخ٤مري دون أدٟمك ـمٕمـ، وروى قمٜمف صم٘مت٤من، ومحديثف صحٞمح ٓ يٜمزل قمـ رشم٦ٌم 

ٟمّص أّن اًمٜمٌل مل يؽمك ش الم َم٣م وىمٙم٘مؿ ايمٝمف رؽمقل اهللأيمٚمٙمؿ : »احلًـ. وىمقل قمكم 

 سم٣مرك همٝم٘مؿ ايمثٗمٙمكم، إيّن : »إُّم٦م ؾمدى ذم أُمر اخلالوم٦م واإلُم٤مُم٦م، سمؾ ًمف أُمٌر، وأُمره 

 وُم٤م ذم جمراه ....ش ىمت٣مب اهلل وفمؼميت

 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مدس: فمبد اهلل زمـ ؽمالم 

ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌد  طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق، طمدصمٜم٤مىم٤مل: ذم ُمًٜمده أسمق يٕمغم اإلُم٤مم  أظمرج

، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم، )=اًمدؤزم( اعمٚمؽ سمـ أقملم، قمـ أيب طمرب سمـ أيب إؾمقد اًمديكم

ىم٤مل: أشم٤مين قمٌد ا؟هل سمـ ؾمالم وىمد ووٕم٧م ىمدُمل ذم اًمٖمرز، وم٘م٤مل زم: ٓ شم٘مدم اًمٕمراق: 

 . أظمِمك أن يّمٞمٌؽ هب٤م ذسم٤مب اًمًٞمػوم٢ميّن 

إؾمقد: ومام رأي٧م يم٤مًمٞمقم  ىم٤مل أسمقش.وايؿ اهلل يمٗمد أطمػمين زمف رؽمقل اهلل»ىم٤مل قمكم:  

 قمـ ٟمٗمًف.  اخيؼم سمذ ىمط حم٤مرسم٤مً 

 .(1)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

رواه أسمق يٕمغم، واًمٌزار سمٜمحقه، ورضم٤مل أيب يٕمغم رضم٤مل اًمّمحٞمح ىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 . (3)همػم إؾمح٤مق سمـ أيب إهائٞمؾ، وهق صم٘م٦م ُم٠مُمقن 

 . (4)و أظمرضمف اعم٘مدد ذم اعمخت٤مرة ..، ىم٤مل حم٘م٘مف اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14781، رىمؿ : 137: 9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، دُمِمؼ .491، رىمؿ : 381:  1ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، اًم٘م٤مهرة .14786، رىمؿ : 138: 9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (3)

 . دار ظمي، سمػموت .498: ، رىمؿ 119:  1اعمخت٤مرة )ت: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(  (4)
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 اإلؽمٛم٣مد ايمس٣مزمع: شمٔمٙمب٥م احلاّمين .

أظمؼمٟم٤م أسمق ُمًٚمؿ اعم١ميد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ اإلظمقة سم٠مصٌٝم٤من أظمرج اعم٘مدد ىم٤مل: 

أن احلًلم سمـ قمٌد اعمٚمؽ أظمؼمهؿ ىمراءة قمٚمٞمف، أٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر، أٟم٤م حمٛمد سمـ 

ؿ، أٟم٤م أسمق يٕمغم اعمقصكم، أٟم٤م زهػم، صمٜم٤م ضمرير، قمـ إقمٛمش، قمـ طمٌٞم٥م سمـ أيب إسمراهٞم

َمتٔمٚمدا  َمـ ىمذب فمقمَّ »صم٤مسم٧م، قمـ صمٕمٚم٦ٌم احلاّمين ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًم ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

يٕمٜمل حلٞمتف ش ف مم٣ّم ىم٣من رّس إرّم يمتخّمبـ هذه َمـ دم هذههمٙمٝمتبقأ َمٗمٔمده َمـ ايمٛم٣ّمر، وأؾمٜمد أٞمّ 

ُمـ دم رأؾمف. أظمرج أوًمف ذم اًمّمحٞمحلم ٟمحقه ُمـ رواي٦م رسمٕمل سمـ ظمراش قمـ قمكم قمٚمٞمف 

 .(1)اًمًالم. ىم٤مل حم٘م٘مف اًمدهٞمش: إؾمٜم٤مده صحٞمح 

إؾمٜم٤مده صحٞمح: يمام ىم٤مل اًمدهٞمش: رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ؾمقى صمٕمٚم٦ٌم ىمٚم٧م: 

٤ٌّمن وىم٤مل: يم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمتِمٞمع ٓ  حيت٩م سم٠مظم٤ٌمره اًمتل احلاّمين، وصم٘مف  اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم

يتٗمرد هب٤م قمـ قمكّم. وىم٤مل اسمـ طمجر: صدوق ؿمٞمٕمل. وىم٤مل اسمـ قمدي: مل أر ًمف طمديث٤ًم 

 .(1)ُمٜمٙمرًا ذم ُم٘مدار ُم٤م يرويف، وأُّم٤م ؾمامقمف ُمـ قمكّم ومٗمٞمف ٟمٔمر يمام ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

  

                                                 

 . دار ظمي، سمػموت .465، رىمؿ : 16:  1اعمخت٤مرة )ت: قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش(  (1)

ذم ىمقًمف : ؾمٛمٕم٧م  أىمقل : واقمج٤ًٌم ُمـ اسمـ قمدي، وم٠مّي ٟمٔمر يٌ٘مك، وىمد ّسح صمٕمٚم٦ٌم سم٤مًمًامع ُمـ قمكم (1) 

 قمٚمٞم٤ًم يمام هق أقماله ؟!!!. 

اًمٌخ٤مري دون ُتحٞمص. ويمذًمؽ اًمٕم٘مٞمكم اًمذي أدرضمف ذم وأؿمػم إمم أّن ظمٌط اسمـ قمدي هذا أظمذه قمـ 

( : ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ٓ يت٤مسمع ذم طمديثف ٟمٔمر 114، رىمؿ: 178: 1اًمْمٕمٗم٤مء ًمٕملم اًمٕمّٚم٦م..: ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم )ذم اًمْمٕمٗم٤مء 

. 

وهذه وا؟هل هٗمقة ٓ ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمّمٖم٤مر ومْماًل قمـ اًمٙم٤ٌمر: وم٤مًمٌخ٤مري مل ي٘مؾ هٙمذا سمؾ ىم٤مل )ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

. روى قمٜمف طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م. يٕمد ذم اًمٙمقومٞملم. ؽمٚمع فمٙمٝم٣مً ( : صمٕمٚم٦ٌم سمـ يزيد احلامين، 1163رىمؿ : 174:  1

 وٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف.ش. إّن إَم٥م ؽمتٕمدر زمؽ». ىم٤مل اًمٜمٌل ًمٕمكم: همٝمف ٞمٓمر

، وىمد سم٤من ظمٓم٠م ش إّن إَم٥م ؽمتٕمدر زمؽ» ويمام شمرى ومٛمتٕمّٚمؼ ىمقل اًمٌخ٤مري : ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف، هق ىمقل اًمٜمٌل: 

اًمٌخ٤مري ومٞمام ُم٣م سمام هدٟم٤م ُمـ اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت اًمّمحٞمح٦م: اًمتل صحح سمٕمْمٝم٤م اًمذهٌل واحل٤ميمؿ. ًمذًمؽ 

 جرح ًمثٕمٚم٦ٌم يمام ظمٌط اًمٕم٘مٞمكم وظمٚمط؟!!.سمومٚمٞمس هق 
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 همٗمف ضمدي٧م أؾمٗمك ايمٛم٣ّمس

احلدي٨م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م يدّل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم آصٓمٗم٤مء اخل٤مص، وأّن ًمٕمكّم 

، ومٙمام أّن أؿم٘مك اًمٜم٤مس ٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء ُمٜمزًم٦م هل ُمـ ضمٜمس ُمٜمزًم٦م إ قمٚمٞمف اًمًالم

يمذًمؽ، ؾمقى أّن ىم٤مشمٚمف وقم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م، مه٤م إؿم٘مك ُمٓمٚم٘م٤ًم،  قمكمّ ٘م٤مشمؾ إٟمٌٞم٤مء، ومىمتٚم٦م هؿ 

 اًمٕمّمٛم٦م ..آصٓمٗم٤مء وآضمت٤ٌمء ووومٞمف دًٓم٦م واوح٦م قمغم 

شمٙمذي٥م سيح ًم٘مقل اًمٜمٌل اعمتقاشمر:  اًمرو٤م سم٘متٚمف اًمقضمف ذم ذًمؽ أّن سمٕمض و

 .شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقّم َمقٓه»

 .شَيبّف اهلل ورؽمقيمف وَي٤م اهلل ورؽمقيمف»وًم٘مقًمف: 

 .شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك»وطمدي٨م اعمٜمزًم٦م : 

 ... .وهمػمه٤م ُمـ اًمثقاسم٧م اًمّمح٤مح  شأضم٤ّم طمٙمٗمؽ إيمٝمؽ »وطمدي٨م اًمٓمػم: 

ذم هذه إُّم٦م سمٕمد  يدّل أيْم٤ًم أّن اعمقمم قمٚمٞم٤ًم هق آي٦م ا؟هل اًمٙمؼمىقمغم أّن احلدي٨م 

قم صمٛمقد : ومٙمام أّن صمٛمقد مل شمرع اًمٙمؼمى قمغم ىم؟هل ا، يمام أّن ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح يم٤مٟم٧م آي٦م يمت٤مب ا؟هل

شمرع طمرُم٦م يٕمًقب  مل هذه إُّم٦م اًمٖم٤مدرة اعمٗمتقٟم٦م ،طمرُم٦م هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، يمذًمؽ 

 .اًمديـ وأُمػم اعم١مُمٜملم 

وًمٕمّؾ وضمف اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ىم٤مشمؾ قمكم وقم٤مىمر اًمٜم٤مىم٦م ، هق أّن قمٚمٞم٤ًم يمّٚمف ظمػم يدّر سم٤مًمؼميم٦م 

وًمٕمّؾ هذا ُم٤م قمغم إُّم٦م يمام يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مىم٦م شمدّر قمغم صمٛمقد سم٤مًمؼميم٤مت: ومٙمالمه٤م يم٤من وديٕم٤ًم، 

...: وؾمٞم٠ميت سمٕمض اًمًٌط ذم ذًمؽ ذم قمكّم دقم٤مسم٦مشمٜمٓمقي قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أّن 

ذم اًمٗمّمؾ إظمػم، ومًٜمند هٜم٤مك سمٕمض اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م أّن اًمقداقم٦م واًمرمح٦م 

يمام ٤ًم همٚمٞمظ اًم٘مٚم٥م قم٤مشمٞم٤ًم..، ٔموظمٗمض اجلٜم٤مح أسمٕمد رء قمـ ؿمخّمّٞم٦م قمٛمر: ومٚم٘مد يم٤من وم

 .وم٤مٟمتٔمر صم٧ٌم ذم اًمٜمّمقص اًمًٜمٞم٦ّم اًمّمحٞمح٦م ، 
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 س٣مزمٔم٥ماظمٔمجزة ايم

 محؾ زم٣مب طمٝمػم 

 ايمْمريؼ: صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل 

اعم٘مرىء،  حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ سمٙمػم)= أظمؼمٟم٤م اسمـ أيب سمٙمػمأظمرج اخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ ىم٤مل : 

)إُم٤مم  ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومروخ اًمقراقإُم٤مم صم٘م٦م(

، ىم٤مل: ومقق اًمقصػ()=اًمٓمؼمي اإلُم٤مم  ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيدصدوق ، يت٤ًمهؾ(

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م صدوق اطمتٛمؾ اًمٜم٤مس طمديثف ، رُمل سم٤مًمتِمٞمع( طمدصمٜمل إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمٗمزاري

ومٞمف وٕمػ يًػم ُمـ ؾمقء )=اسمـ أيب ؾمٚمٞمؿ، صم٘م٦م، ، قمـ ًمٞم٨م)اًمث٘مٗمل ، صم٘م٦م ، ىمٞمؾ: ًمف همرائ٥م( اعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد

ىم٤مل:  شمٓمٝمػمًا صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف( )اًم٤ٌمىمر ، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس، قمـ أيب ضمٕمٗمر  حمٛمد سمـ قمكم ( خ م طمٗمٔمف

ؿ ضمرسمقه سمٕمد محؾ سم٤مب ظمٞمؼم يقم اومتتحٝم٤م، وأّن  قمٚمٞم٤مً  أنّ )صح٤ميب( طمدصمٜمل ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل 

 .(1) أرسمٕمقن رضمالً  ذًمؽ، ومٚمؿ حيٛمٚمف إّٓ 

  .(1) ىم٤مل اًمذهٌل: هذا ُمٜمٙمر، رواه مج٤مقم٦م قمـ إؾمامقمٞمؾ

واعمت٤مسمٕم٤مت .. : وم٢مّٟمف ىمٚم٧م: صحٞمح ، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ، ٓ أىمؾ ذم اًمِمقاهد 

 يِمٝمد ًمف ..

 ايمْمريؼ ايمث٣مين : ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص.

ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ( 353)اًمِم٤مر اإلُم٤مم أظمرج 

ُمٜمّمقر احل٤مرصمل، ٟم٤م ُمقؾمك سمـ داود، أٟم٤م اسمـ َلٞمٕم٦م، قمـ ظم٤مًمد سمـ يزيد، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب 

هالل ىم٤مل: يم٤من ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد ُمروان ىم٤مل: ومٜمٕمتف وم٥ًم ُمروان قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل: وم٘م٤مل 

 ؾمٕمد: 

                                                 

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت.6695، رىمؿ: 114: 13شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر قمقاد(  (1)

 . دار اعمٕمروم٦م ، ًمٌٜم٤من .5776، رىمؿ: 113: ٤3موي( ُمٞمزان آقمتدال)ت: قمكم اًمٌج (1)
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ر قمٚمٞمٝمؿ رضمالً أُمّ  رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م ضمٞمِم٤م وأؿمٝمد أنّ 

َي٤م اهلل  ٕفمْمكم ايمراي٥م رصمالً »ومرضمع وهؿ ي٘مقًمقن ًمف وهق ي٘مقل َلؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

ىم٤مل: ومدقم٤م قمٚمٞم٤ًم وهق رُمد ومتٗمؾ ذم قمٞمٜمٞمف وأقمٓم٤مه اًمراي٦م ىم٤مل: ش ورؽمقيمف، ويٖمتح اهلل فمٙمٝمف

٣م يمٝمجتٚمٔمقن وزمٝمده إطمرى زم٣مب يتؼمس زمف، إن ىم٣من ايمٛمٖمر َمٛمّ سمٞمد،  ومٚم٘مد رأيتف أظمذ اًمراي٦م

 . (1) . ..فقٞمفمٙمٝمف َم٣م يٗمٙمّ 

 .(1)طمًـ احلدي٨م صم٘م٦م ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اسمـ َلٞمٕم٦م، وهق إؽمٛم٣مده ضمسـ: ىمٚم٧م

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ت : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل .81، رىمؿ : 145: 1ُمًٜمد اًمِم٤مر    (1)

وضمديثف رواه ايمْمػماين، وهمٝمف ازمـ هلٝمٔم٥م ( : 17411، رىمؿ : 181:  16ىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل )ذم جمٛمع اًمزوائد   (1)

 . ضمسـ
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 اظمٔمجزة ايمث٣مَمٛم٥م

 وحتتف دم فمبٝمط َم٣م رهمع ضمجر يقم َمٗمتٙمف إّٓ  

، صمٜم٤م )صم٘م٦م صم٧ٌم( أظمؼمٟم٤م أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اًمٌٖمداديأظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

)إٟمّم٤مري صم٘م٦م  ، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم)طم٤مومظ أظم٤ٌمري صدوق( حيٞمك سمـ قمثامن سمـ ص٤مًمح اًمًٝمٛمل

،  )=اًمقؿم٤مم، شمرضمؿ ًمف دون ـمٕمـ روى قمٜمف صم٘مت٤من( ، طمدصمٜمل طمٗمص سمـ قمٛمران سمـ أيب اًمرؾم٤ممخ م(

، )اًمزهري، إُم٤مم صم٘م٦م ُمِمٝمقر خ م(، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب)سمـ إي٤مس اًمِمٞم٤ٌمين صم٘م٦م( قمـ اًمني سمـ حيٞمك

ؿ قمٚمٞمف، ومقضمدشمف ذم ىم٦ٌم قمغم اعمٚمؽ ٕؾمٚمّ  ىم٤مل: ىمدُم٧م دُمِمؼ وأٟم٤م أريد اًمٖمزو، وم٠مشمٞم٧م قمٌد

ومرش سم٘مرب اًم٘م٤مئؿ، وَتتف ؾمامـم٤من، ومًٚمٛم٧م، صمؿ ضمٚم٧ًم، وم٘م٤مل زم: ي٤م اسمـ ؿمٝم٤مب، 

  !.أشمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ذم سمٞم٧م اعم٘مدس ص٤ٌمح ىمتؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟

 .وم٘مٚم٧م: ٟمٕمؿ

وضمٝمف،  وم٘م٤مل: هٚمؿ، وم٘مٛم٧م ُمـ وراء اًمٜم٤مس طمتك أشمٞم٧م ظمٚمػ اًم٘م٦ٌم، ومحقل إزمَّ 

  !.وم٘م٤مل: ُم٤م يم٤من؟ وم٠مطمٜم٤م قمكمَّ 

 .ش وصمد حتتف دم مل يرهمع ضمجر َمـ زمٝم٦م اظمٗمدس إّٓ »وم٘مٚم٧م: 

، ومام طمدصم٧م سمف ش مل يٌؼ أطمد يٕمٚمؿ هذا همػمي وهمػمك ٓ يًٛمٕمـ ُمٜمؽ أطمد»وم٘م٤مل: 

 .(1)طمتك شمقذم

وروي سم٢مؾمٜم٤مد أصح ُمـ هذا قمـ اًمزهري أن ذًمؽ يم٤من ذم ىمتؾ ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: 

 .(1)احلًلم

صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وٓ يًٕمٜم٤م هد  ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ُمٕمتؼم، واًمذي ذم احلًلم 

 ـمرىمف، وٓ يتٜم٤مومٞم٤من: إذ جيٛمٕم٤من دون ؿمٌٝم٦م .

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت .4591، رىمؿ: 111: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ   (1)

 .568: 41طمٙم٤مه قمٜمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ    (1)
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 اظمٔمجزة ايمت٣مؽمٔم٥م

 فم٣مومب٥م ايمسخري٥م زم٘مالم فمقّم ايمٛمبقي 

)اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف أظمؼمٟم٤م أسمق اًمؼميم٤مت قمٛمر سمـ أسمراهٞمؿ اًمزيدي أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل:  

أٟم٤م حمٛمد سمـ  اعمًٜمد اًمث٘م٦م(اًمِمٞمخ )اإلُم٤مم أٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمالن  اًمٗم٤موؾ اًمنميػ إدي٥م(

)وٕمػ أٟم٤م حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اعمح٤مريب  )اًمتٛمٞمٛمل، اإلُم٤مم اعم٘مرىء اعمٕمٛمر اعمًٜمد اًمث٘م٦م(ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب أٟم٤م أسمق  طمديثف مج٤مقم٦م، ًمٙمـ طمًـ ًمف اًمذهٌل ذم ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ اًمٙمٌػم، وهمػمه ذم همػمه(

)قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اعمٚمؽ، ٓ سم٠مس سمف طمًـ احلدي٨م ، قمٜمده همرائ٥م قمـ إقمٛمش، قمٌد اًمرمحـ اعمًٕمقدي 

قمـ  )صم٘م٦م صدوق ، اَتؿ سم٤مًمتِمٞمع واًمرضمٕم٦م ، ومْمٕمٗمف اًمٌٕمض ًمذًمؽ( قمـ احل٤مرث سمـ طمّمػمةىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ(

أٞم٣م فمبد اهلل وأطمق رؽمقيمف ٓ » :٤ملىم٤مل يمٜم٤م ذات يقم قمٜمد قمكم وم٘م )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م(زيد سمـ وه٥م 

 .شىمذاب يٗمقهل٣م زمٔمدي إّٓ 

أٟم٤م قمٌد ا؟هل  ،وا؟هل ٕىمقًمـ ًمٙمؿ يمام ىم٤مل هذا اًمٙمذاب :وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ همٓمٗم٤من 

 .وأظمق رؾمقًمف

 ،ومحٛمٚمف أصح٤مسمف وم٤مشمٌٕمتٝمؿ طمتك اٟمتٝمٞمٜم٤م إمم دار قمامرة ،ومٍمع ومجٕمؾ يْمٓمرب :ىم٤مل

وم٠ًمًمتٝمؿ  ؟!.ُم٤مذا قمٚمٞمؽ ُمـ أُمره :وم٘م٤مل ؟!.أظمؼمين قمـ ص٤مطمٌٙمؿ :وم٘مٚم٧م ًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ

 ،وم٠مص٤مسمف ُم٤م شمرى ،طمتك ىم٤مل شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ،٤م ٟمٕمٚمؿ سمف سم٠مؾم٤مً ٓ وا؟هل ُم٤م يمٜمّ  :سم٤م؟هل وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

 .(1)ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك ُم٤مت

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ . وًمٞمس ذم اعمتـ همراسم٦م أو رء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ، ومٝمذا أدٟمك 

وُم٤م ىم٤مًمف اعمقمم قمكم َتدي٨م قمـ اًمٜمٌل ضمزاء عمـ يًخر سمٙمالم اًمٜمٌقة وأطم٤مدي٨م اعمرؾمٚملم، 

، وىمد ُمْم٧م اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م أّن اًمٜمٌل اظمتّص قمٚمٞم٤ًم دون هذه إُّم٦م حمٛمد

همٗم٣مل أٞم٣م فمبد » : سم٤مٕظمّقة ، يمام ىمد ُم٣م صحٞمح٤ًم ُمًتٗمٞمْم٤ًم سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ ىمقل قمكمّ 

 ... ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص.. شىمذاب اهلل وأطمق رؽمقيمف ٓ يٗمقهل٣م زمٔمدي إّٓ 

                                                 

 . 61: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر   (1)
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طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، صمٜم٤م سمٙمر سمـ وىمد أظمرج اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل : 

ظمٚمػ، صمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، ح وطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُمل، صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد 

اجلقهري، صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر اًمٕم٘مدي، يمالمه٤م قمـ ىمرة سمـ ظم٤مًمد، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م رضم٤مء 

ًمٜم٤م ُمـ سمٚمٝمجٞمؿ ىم٤مل: أمل  ضم٤مراً  وٓ أهؾ هذا اًمٌٞم٧م، وم٢منّ  اًمٕمٓم٤مردي ي٘مقل: ٓ شمًٌقا قمٚمٞم٤مً 

شمروا إمم هذا اًمٗم٤مؾمؼ احلًلم سمـ قمكم ىمتٚمف ا؟هل، ومرُم٤مه ا؟هل سمٙمقيمٌلم ذم قمٞمٜمٞمف، ومٓمٛمس ا؟هل 

 .(1)سمٍمه

 .(1)رواه اًمٓمؼماين، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحىم٤مل اَلٞمثٛمل : 

وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمف وسم٠مهؾ  وٓ ري٥م أّن شمٙمذي٥م اعمقمم قمكّم هبذه اعمٗمردة أو همػمه٤م ،

: ومٝمق اٟمتٝم٤مك ، سم٠مظم٨ٌم صقرة ، وأًمٕمـ ـمري٘م٦م شمٙمذي٥م ًمٚمٜمٌل حمٛمد اًمٌٞم٧م

 ومتٛمًؽ ..حلرُم٤مت ا؟هل شمٕم٤ممم سمؾ أقمٔمٛمٝم٤م طمرُم٦م: 
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  فممميم٧م ايمث٣م ايمٖمِمؾ

 ىمثر ايمس٠مال فمٛمٜم٣م..9 أَمقر
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  دويم٥م يمف!!. فمقّم ايم٘مقهم٥م اظمقلم فمّٙم٥م اخت٣مذ 

 قمكّم  قمـ قمّٚم٦م اَّت٤مذ اعمقمم اًمًٜم٦ّم، ، ؾمٞمام أهؾشم٤ًمءل يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

 اًمٙمقوم٦م قم٤مصٛم٦م ًمف؟! 

أًمٞمس إطمرى سمف روطمل ومداه أن يتخذ ُمديٜم٦م رؾمقل ا؟هل قم٤مصٛم٦م ًمف اؾمتٜم٤مٟم٤ًم ىم٤مًمقا: 

 ...؟! سم٤مًمٜمٌل 

 ؟!!.ذقم٤ًم ُم٤م يٛمٞمط اًمٚمث٤مم قمـ هذا اعمٕمتٛمدة ومٝمؾ هٜم٤مك ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم 

ٌّفٟمٜم٤مك ُم٤م يٛمٞمط اًمٚمث٤مم، ًمٙمـ هىمٚم٧م: سمغم  سم٤مريمٝم٤م اًمٙمقوم٦م طمدود أّن إمم  ىمٌؾ ذًمؽ،  ٜم

ذم اًمًاموات وإرولم، شمٌتدأ ُمـ يمرسمالء إمم  ىمّدؾمٝم٤م ا؟هل شمٕم٤ممما؟هل شمٕم٤ممم ذم اًمٕم٤معملم و

دم٤مه سمٞم٧م  -يٛمٞمٜم٤ًم ؿمامًٓ -قمرو٤ًم ُمًجد اًمٙمقوم٦م ُمرورَا سمٖمري اًمٜمجػ وسمٕمض ُم٤م طمقًمف 

ىمّدؾمٝم٤م ا؟هل شمٕم٤ممم ًمٙمقوم٦م ا ، إُّم٤م قمّٚم٦م اَت٤مذ اعمقمم قمكّم اعم٘مدس..، ومال شمٖمٗمؾ قمـ هذا..

 أؿمٞم٤مء ..قمّدة   -زمام هق جمٚمقع–ٚمٛمجٛمقع قم٤مصٛم٦م ًمف: وم

٦ٌّم اإلؾمالم، ُمّمٓمٗم٤مة ُمـ ىمٌؾ ا؟هل شمٕم٤ممم.٤م ّٕن إّول:   ىم

 اجلٜم٦ّم.ُم٤مء اًمث٤مين: ومٞمٝم٤م اًمٗمرات: ي٘مٓمر ا؟هل شمٕم٤ممم ومٞمف يمؾ يقم ُمث٤مىمٞمؾ ُمـ 

يمام وٛمـ ٕهؾ سمدر  ،اًمث٤مًم٨م: وٛمـ ا؟هل شمٕم٤ممم أن يدومع قمٜمٝم٤م وقمـ أهٚمٝم٤م اًمًقء

 روقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ.

 اًمراسمع: ٓ يقضمد ُم١مُمـ ذم إرض إّٓ وًمف هقى ومٞمٝم٤م واٟمجذاب َل٤م وٕهٚمٝم٤م.

آل سمٞم٧م حمٛمد، قال ُمـ ي -وًمٞمس إومراد–اخل٤مُمس: ٓ يقضمد ذم يمّؾ إرض ىمقم 

 يم٠مهؾ اًمٙمقوم٦م.   

 ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن إّٓ ومٞمٝم٤م .ذم إرض ؾمٞم٠ميت زُم٤من ٓ يقضمد : ٤ًمدساًم



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ........................................................................... 494

وه١مٓء إمم اجلٜم٦ّم ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم سمٖمػم طم٤ًمب.  حمٛمدأُّم٦م يمّؾ حينم ُمـ اًم٤ًمسمع: 

: ًمٕمالىم٦م اجلزء ، وٓ شمٜم٤مفظم٤مّص٦م حينمون ُمـ اًمٙمقوم٦م، أو يمرسمالءروقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ 

  . واًمٙمؾ

أُمٜمٞم٦م إٟمٌٞم٤مء، وُمّم٤ٌمح اَلدى، ، اًمٗمرجهاج و ،:اًمٙمقوم٦م ُم٘مر دوًم٦م اًمٕمدلث٤مُمـًما

وسم٠مهٚمٝم٤م ي٘م٤مرع هب٤م : ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مم ُمقٟٓم٤م اعمٝمدي أرواح اًمٕم٤معملم ًمف اًمٗمداء، وهدف اًمرؾم٤مٓت

، ومال ٞمٙمن صٚم٥م اًمٙمٗمر وقمقد اجلحقدٛمـ هٜم٤مك ؾموم :اًمدضم٤مل وأشم٤ٌمقمفصٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف 

 .سمّد ُمـ اًمتٛمٝمٞمد ًمدوًمتف

 ..يمّؾ ُم٤م ادقمٞمٜم٤مهذم قمـ اًمّمح٤مسم٦م  اًمّمحٞمح٦مظم٤ٌمر إسمٕمض ومٝم٤مك 
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 ايمْمريؼ إّول : ايمرزمٝمع فمـ ضمذيٖم٥م

)سمـ ، ىم٤مل: صمٜم٤م ُمًٕمر    )سمـ اجلراح، صم٘م٦م إُم٤مم، خ م(اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ويمٞمع 

)اًمرسمٞمع سمـ قمٛمٞمٚم٦م اًمٗمزاري ، ، قمـ أسمٞمف  )صم٘م٦م م(، قمـ اًمريملم سمـ اًمرسمٞمع يمدام اًمٕم٤مُمري، صم٘م٦م خ م (

َم٣م َمـ أطمبٝم٥م زمٔمد أطمبٝم٥م ىم٣مٞم٦م َمع ايمٛمبل زمبدر9  ُيْدهَمع فمٛمٜم٣م،  َم٣م »، ىم٤مل: ىم٤مل طمذيٗم٦م:  صم٘م٦م م(

 . (1)ايم٘مقهم٥ميٕمٜمل ش يدهمع فمـ هذه

وًمٚمحدي٨م أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ. واخل٤ٌمء: اًمٌٞم٧م ُمـ اًمِمٕمر : 

واًمتٗم٧م عم٘م٤مرٟم٦م أهؾ سمدر  طمٙمؿ اعمرومقع قمـ رؾمقل ا؟هل : ٓؾمتح٤مًم٦م ُمثٚمف دون وطمل.

 سم٤مًمٙمقوم٦م وأهٚمٝم٤م ذم طمٗمظ اًمديـ.  ،وأظمٌٞمتٝمؿ

 ايمْمريؼ ايمث٣مين : زمالل فمـ ضمذيٖم٥م

وأظمرضمف اًمٌزار ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك اًمٙمقذم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد، 

قمـ يقؾمػ سمـ صٝمٞم٥م، قمـ ُمقؾمك سمـ أيب اعمخت٤مر، قمـ سمالل سمـ حيٞمك، قمـ طمذيٗم٦م 

أظمٌٞم٦ٌم سمٕمد أظمٌٞم٦ٍم يم٤مٟم٧م ُمع رؾمقل ا؟هل، يدومع قمٜمٝمؿ ُم٤م يدومع قمـ ُم٤م »ريض ا؟هل قمٜمف ىم٤مل: 

هذه إظمٌٞم٦م، وٓ يريدهؿ ىمقٌم سمًقء، إّٓ أشم٤مهؿ ا؟هل سمام يِمٖمٚمٝمؿ قمٜمٝمؿ. ىم٤مل أسمق سمٙمر 

 .(1)ايم٘مقهم٥ماًمٌزار:  يٕمٜمل 

 . (3)ىم٤مل اَلٞمثٛمل : رواه اًمٓمؼماين وأمحد واًمٌزار، ورضم٤مل أمحد واًمٌزار صم٘م٤مت

 فمـ ضمذيٖم٥مايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: ؽم٣ممل 

ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد : أظمؼمٟم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م وقمٌد ا؟هل سمـ ٟمٛمػم، قمـ إقمٛمش، قمـ قمٛمرو 

َم٣م يدهمع اهلل فمـ أطمبٝم٥م فمعم وصمف إرض َم٣م »سمـ ُمرة، قمـ ؾم٤ممل، قمـ طمذيٗم٦م، أّٟمف ىم٤مل: 

 . ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح.(1)ش يدهمع فمـ أطمبٝم٥م زم٣ميم٘مقهم٥م9 يمٝمس أطمبٝم٥م ىم٣مٞم٦م َمع حمٚمد

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًمٗم٤مهرة . 16685، رىمؿ: 64: 16جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م .1944، رىمؿ: 347: 7ُمًٜمد اًمٌزار )ت: حم٘مقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل(  (1)

 ٤مهرة .٘م. ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم 16685، رىمؿ: 64: 16جمٛمع اًمزوائد)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (3)
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 ايمْمريؼ ايمرازمع : فمقم 

طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم واًمٓمؼماين قمٜمف ىم٤مل: 

، ىم٤مل: سمٕمرت ؿم٤مة ًمف وم٘م٤مل (  )قمٌٞمد أسمق هريؿ، أو هرشمؿؾمالم أيب ذطمٌٞمؾ، قمـ أيب هرصمٛم٦م

ؾمٛمٕمتف ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ويمٜم٧م ُمٕمف  جل٤مري٦م ًمف: ي٤م ضمرداء، ًم٘مد أذيمرين هذا اًمٌٕمر طمديث٤مً 

هذا َيمم َمـ »ىم٤مل:  ٝم٤م، صمؿّ وم٠مظمذ ُمٜمف ىمٌْم٦م ومِمٛمّ  ;ومٛمر سمِمجرة َتتٝم٤م سمٕمر همزٓن ،زم٘مرزمالء

 .(1)رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤متىم٤مل اَلٞمثٛمل: .  شيدطمٙمقن اْلٛم٥م زمٕمغم ضمس٣مب ؽمبٔمقن أيمٖم٣مً  ايمٓمٜمر

 .ذم اعمٓمٚم٥م أيت ًٌط ـمرىمفوؾمٜمأىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت: 

وإُّم٤م اًمٙمقوم٦م، وٓ شمٜم٤مذم: ظمّمقص يمرسمالء، إُّم٤م  شَمـ هذا ايمٓمٜمر»: ىمقل اعمقممو

يمٙمرسمالء اًمٙمقوم٦م أذومٞم٦ّم سمٕمض هذا ٓ يٜم٤مذم ، يمام ومٞمام سمّٞمٜم٤م ومٙمرسمالء ضمزء ُمـ اًمٙمقوم٦م

 ، قمغم سمٕمْمٝم٤م أظمر .وادي اًمًالموُمًجد اًمٙمقوم٦م وىمؼم اعمقمم و

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: ؽمٙمامن 

ىمٞمس احليُمل، : أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ اسمـ ؾمٕمد  ىم٤مل

َم٣م  ،زمٔمد أطمبٝم٥م َمع حمٚمد ،دهمع فمـ أرضَم٣م يُ »قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ، قمـ ؾمٚمامن، ىم٤مل: 

وَم٣م َمـ َم٠مَمـ  يقَم٣مً  أهٙم٘مف اهلل، ويمتِمغمنّ  إّٓ  ،طم٣مرزم٣مً  وٓ يريده٣م أضمٌد  ،يدهمع فمـ ايم٘مقهم٥م

 .(3)شأو يِمغم هقاه هب٣م ،هب٣م إّٓ 

قؾمك أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم ؾمقى ُم

 . (4)احليُمل، وهق صم٘م٦م

                                                                                                                                  

 ـمٌٕم٦م دار ص٤مدر، سمػموت.  . 6: 6سمـ ؾمٕمد ـمٌ٘م٤مت ا (1)

 ٤مهرة .٘ماًم ،. ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد16685، رىمؿ: 64: 16)ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  جمٛمع اًمزوائد (1)

٤ٌّمس(   (3)   . دار ص٤مدر، سمػموت.6: 6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطمٞم٤من قم

أيب ٟمٛمػم وأسمق طم٤مشمؿ اعمٚم٘م٥م قمّمٗمقر اجلٜم٦ّم،  مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦ّم أمحد واسمـ ُمٕملم واًمٗمْمؾ اسمـ ديملم واسمـ   (4)

واًمذهٌل قمغم أّٟمف صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف، ؿمّذ اسمـ اجلقزي وم٤مَتٛمف ذم يمت٤مسمف اعمقوققم٤مت صمّؿ ىم٤مل: قمّمٗمقر اًمٜم٤ّمر. وشم٤مسمٕمف 

اًمٕم٘مٞمكم قمغم هذا دون ٟمٔمر وسمره٤من، وٓ خيٗمك أّن ٟم٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦ّم ٓ يٚمتٗمتقن إمم أطمٙم٤مم اسمـ اجلقزي ذم 

  ام ىمد ُم٣م أّن اًمٕم٘مٞمكم ُمٗمرط ذم اجلرح .ُمقوققم٤مشمف . قمغم ُم٤م ُم٣م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ، يم
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 ايمْمريؼ ايمس٣مدس: ؽمٙمامن )ايم٘مقهم٥م ومب٥م اإلؽمالم(

ُم٣م )صم٘م٦م خ م، ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ذيؽ)صم٘م٦م خ م( : أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملماسمـ ؾمٕمد ىم٤مل

ايم٘مقهم٥م ومب٥م »، قمـ ؾمٚمامن، ىم٤مل: )صم٘م٦م خ م(، قمـ ؾم٤ممل)صم٘م٦م خ م(قمـ قمامر اًمدهٜمل (طم٤مًمف

 .(1)شاإلؽمالم ، وأهؾ اإلؽمالم

إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وُمـ ـمريؼ طمذيٗم٦م شمقسمع ىمٚم٧م: 

،  ذيؽ سمٞمزيد سمـ ه٤مرون وهمػمه، ويزيد روى قمـ ذيؽ سمقاؾمط ىمٌؾ أن يًقء طمٗمٔمف

 ..ومال شمٖمٗمؾ قمـ هذا 

طمدصمٜم٤م أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمٙمٌػم ىم٤مل: 

)صم٘م٦م ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ  م( )صم٘م٦م خ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م )صم٘م٦م خ م(زي٤مد

، قمـ ((1)ومٞمام ىم٤مًمقا وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وسم٤مىمل إئٛم٦م ، وٕمٗمف اًمٌٕمض ًمٕم٘مٞمدشمف، يم٤من خمت٤مري٤مً 

ايم٘مقهم٥م ومب٥م »، ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٚمامن: )إزدي صح٤ميب، وًمٕمٚمف حمرف طمذيٗم٦م ( ضمٜمدب

 .(3)شاإلؽمالم وأرض ايمبالء

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح. ويمقن اًمٙمقوم٦م أرض سمالء واُمتح٤من وؿمّدة ، ومٌمء 

ٓ يٛمٙمـ شمّمقر همػمه سمٕمد صمٌقت يمقن٤م ىم٦ٌم اإلؾمالم ، وأول آسمتالء يمرسمالء ، وىمد ُم٣م 

 ش حينم ُمـ هذا اًمٔمٝمر...»طمدي٨م اعمقمم : 

 أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م ، صمٜم٤م يزيدوىمد أظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل : 

سمـ ه٤مرون، أٟم٠ٌم ذيؽ، قمـ قمامر اًمدهٜمل، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد ، قمـ طمذيٗم٦م ريض ا؟هل 

 .(4) شايم٘مقهم٥م ومب٥م اإلؽمالم ، وأرض ايمبالء»قمٜمف ىم٤مل: 

  

                                                 

٤ٌّمس(   (1)   . دار ص٤مدر، سمػموت.6: 6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم

  . أٟمٔمر ًمزاُم٤ًم ، يمت٤مسمٜم٤م اعمخت٤مر اًمث٘مٗمل رمحف ا؟هل ، ُمـ ُمٓمٌققم٤مت اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م ، دار اًمقارث  (1)

  . 3461، رىمؿ: 376: 1شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم  (3)

 .4566، رىمؿ: 96: 3احل٤ميمؿ ُمًتدرك   (4)
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 ايمْمريؼ ايمس٣مزمع: فمبد اهلل زمـ فمٚمرو )َمٛمزيم٥م همرات ايم٘مقهم٥م فمٛمد اهلل(

 ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملمأظمرج اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: 

 )سمـ قمٌد اًمرمحـ صم٘م٦م خ م(، قمـ ظمٞمثٛم٦م)اإلُم٤مم اًمث٘م٦م خ م( ، قمـ إقمٛمش)اًمثقري اإلُم٤مم اًمث٘م٦م خ م(

 ، ىم٤مل: )اًمّمح٤ميب(قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمرو

 .(1)شيٛمزل دم همراسم٘مؿ هذا َمث٣مومٝمؾ َمـ زمرىم٥م اْلٛم٥م َم٣م َمـ يقم إّٓ »

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم. وًمف طمٙمؿ اعمرومقع: 

 ٓؾمتح٤مًمتف دون وطمل وٟمٌّل.. 

 ايمْمريؼ ايمث٣مَمـ : أزمق هريرة

: أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٛمر اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٌد ذم شم٤مرخيف  اخلٓمٞم٥مىم٤مل 

قم٤مرف  أُملم )صم٘م٦مىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد اخلتكّم  )صم٘م٦م أُملم(اًمقاطمد اَل٤مؿمٛمل سم٤مًمٌٍمة 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م  (اإلُم٤مم اًمث٘م٦م طم٤مومظ سمٚمخ)ىم٤مل: طمدصمٜمل قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٌٚمخل   (طم٤مومظ

قمـ   (خ مصم٘م٦م حمٛمد سمـ ظم٤مزم )طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل:  (سمـ وزير اًمث٘م٦م احل٤مومظ خ)حمٛمد سمـ أسم٤من

ىم٤مل رؾمقل  قمـ أيب هريرة ىم٤مل: (خ م)صم٘م٦م قمـ أسمٞمف   (ص٤مًمح )صم٘م٦ماحلًـ سمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد

 ا؟هل: 

سمٛمزل  )مجع أوىمٞم٦م(شمالشم٥م أؾمٝم٣مء، نمرس ايمٔمجقة وأواق  يمٝمس دم إرض َمـ اْلٛم٥م إّٓ »

 . (1)ش)=احلجر إؾمٕمد قمٔمٛمف ا؟هل(واحلجر ،دم ايمٖمرات ىمؾ يقم َمـ زمرىم٥م اْلٛم٥م

، ٤من٤مقمٞمأ ًمٔمٝمقرإو٤مذم..: ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، واحلٍم هبذه اًمثالصم٦م 

روو٦م ُمـ ري٤مض اًمذي هق ،  صغم ا؟هل قمٚمٞمف وآًمف وؾمّٚمؿ ٘مؼم اًمٜمٌلدوٟمام ظمٗمٞم٧م طم٘مٞم٘متف يم

 اجلٜم٦م، ومال شمٖمٗمؾ .

                                                 

٤ٌّمس(    (1)  . دار ص٤مدر ، سمػموت.16: 6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)إطم٤ًمن قم

 . اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت.51. رىمؿ:  366: 1شم٤مريخ سمٖمداد )سمِم٤مر قمقاد(  (1)
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 : ازمـ َمسٔمقدت٣مؽمعايمْمريؼ ايم

وأظمرج اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ ح..، )صم٘م٦م خ م( أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ ويمٞمع

 ..)صم٘م٦م خ م(وأظمرج طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٌٞمّم٦مح، ..)صم٘م٦م خ م(سمـ ديملم

)صم٘م٦م خ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ)سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري صم٘م٦م إُم٤مم خ م( صمالصمتٝمؿ ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من 

، ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد )ىم٤مل اعمزي ذم َتذي٥م اًمٙمامل: قمٌد ا؟هل سمـ ٟم٤مضمذ=ُمًٚمؿ سمـ يزيد، صم٘م٦م( قمـ أيب ص٤مدقم( 

 ل أهؾ أزمٝم٣مت يٗمرفمٜمؿ ايمدصم٣مل، وم٣ميمقا: َمـ ي٣م أزم٣م ٕفمٙمؿ أوّ إيّن »: )اسمـ ُمًٕمقد اًمّمح٤ميب( ا؟هل

 .(1)شوم٣مل: أٞمتؿ ي٣م أهؾ ايم٘مقهم٥م !.فمبد ايمرمحـ؟

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم . 

وىمد رواه اعمروزي ذم اًمٗمتـ واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم قمـ قمٌد اًمرزاق واسمـ ُمٝمدي 

أول أهؾ أزمٝم٣مت يٖمزفمٜمؿ ايمدصم٣مل »وأسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف، سمٚمٗمظ : 

 .(1)شأهؾ ايم٘مقهم٥م

أن أسم٤م ص٤مدق مل يدرك اسمـ  اًمٓمؼماين، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، إّٓ  رواهاَلٞمثٛمل: اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .(3)ُمًٕمقد

 ؟!!.، أو زمٔمض أسمب٣مفمفَمـ هؿ أسمب٣مع ايمدصم٣مل

سمـ  قمـ طمذيٗم٦م -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح-ذم شم٤مرخيف اًمٗمًقي اإلُم٤مم ُم٣م ُم٤م أظمرضمف ىمٚمٜم٤م: 

، وإن ىم٣من ومد َم٣مت زمـ فمّٖم٣من فمثامن إْن طمرج ايمدصم٣مل سمبٔمف َمـ ىم٣من َي٤ّم »: اًمٞمامن 

 .(4)ش ومػمهآَمـ زمف دم 

                                                 

٤ٌّمس(   (1) ، رىمؿ: 163. دار ص٤مدر، سمػموت. اًمٗمتٜمل حلٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق: 6:76ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد )ت: إطم٤ًمن قم

  .37539، رىمؿ: 566: 7ـ أيب ؿمٞم٦ٌم . ُمّمٜمػ اسم45

 .8569، رىمؿ: 93: 9اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  .1513، رىمؿ: 534: 1اًمٗمتـ   (1)

  .11553، رىمؿ: 351: 7جمٛمع اًمزوائد   (3)

 . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت .3631، رىمؿ : 167:  1ُمٞمزان آقمتدال ًمٚمذهٌل ) قمكم اًمٌج٤موي(  (4)
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 َمـ أيـ ؽمٝمخرج ايمدصم٣مل؟!.

طمدصمٜم٤م زهػم سمـ طمرب، طمدصمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، طمدصمٜمل قمٌد أظمرج ُمًٚمؿ ىم٤مل : 

اًمرمحـ سمـ يزيد سمـ ضم٤مسمر، طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ضم٤مسمر اًمٓم٤مئل، طمدصمٜمل قمٌد اًمرمحـ سمـ ضمٌػم، 

ىم٤مل: ذيمر رؾمقل ا؟هل  ...،أٟمف ؾمٛمع اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٙماليب ،قمـ أسمٞمف ضمٌػم سمـ ٟمٗمػم

  .(1) شم وايمٔمراق٣مزمكم ايمُم (ـمريؼ ُمـ اًمرُمؾ) ٥مٙمَّ ف طم٣مرج طَم إٞمّ »وم٘م٤مل : اًمدضم٤مل 

 أىمقل:إؾمٜم٤مده صحٞمح سم٢ممج٤مع.

 أرواضمٛم٣م يمف ايمٖمداءإذا طمرج اإلَم٣مم اظمٜمدي يٗمٝمؿ أيـ 

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  )صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم  أظمرج اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل:

 )صم٘م٦م خ م(قمـ ؾم٤ممل اسمـ أيب اجلٕمد )صم٘م٦م خ م(قمـ قمامر اًمدهٜمل صم٘م٦م خ م( )سمـ يقٟمس اًمًٌٞمٕملإهائٞمؾ

   .(1)شأؽمٔمد ايمٛم٣مس زم٣مظمٜمدي أهؾ ايم٘مقهم٥م إنّ »ا؟هل سمـ قمٛمرو ىم٤مل: قمـ قمٌد 

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم، وًمف ـمرق أظمرى. وهق 

سملم أهٚمٝم٤م  ،اعمٕمّٔمٛم٦مٟمّص فم٤مهر ذم أّن ُم٘م٤مُمف قمجؾ ا؟هل شمٕم٤ممم ومرضمف اعم٘مّدس ذم اًمٙمقوم٦م 

 سم٤مريمٝمؿ ا؟هل . 

ام هدٟم٤مه يم٤من شمذيمػمًا سم٠مهؿ وم ..:ٟمِمػم إمم أّن اًمًٌط ذم هذا يٚمزُمف جمٚمد وخؿ

 ..أُّمٝم٤مت ُم٤ًمئٚمف، ومتٜمٌّفو،  ٙمؼمى ُم٤ٌمطمثفًم، وومٝمرؾم٦م ُمٓم٤مًمٌف

 

  

                                                 

 .1937رىمؿ:  .1156: 4صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

٤ٌّمس(    (1)  . دار ص٤مدر ، سمػموت.16: 6ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)إطم٤ًمن قم
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  بٔمقن أيمٖم٣ًم يدطمٙمقن اْلٛم٥م ، هؿ ؾمٝمٔم٥م فمقمؽم

َمـ أَّمتل ؽمبٔمقن أيمٖم٣مً يدطمؾ اْلٛم٥ّم »  اًمٜمٌّل قمّدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد قمـ 

 .شيدطمٙمقن اْلٛم٥ّم زمٕمغم ضمس٣مب

إُّم٦م ًمف يمّؾ وٓ يٌٕمد شمقاشمره، أو اًم٘مٓمع سمّمدوره سمٛمالطمٔم٦م اًم٘مرائـ: يمتٚمّ٘مل 

أّن اًمِمٞمخلم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ روي٤مه قمـ ؾمٞمام شم٤ًممل اعمحّدصملم قمٚمٞمف، ٟم٤مهٞمؽ قمـ سم٤مًم٘مٌقل: 

٤ٌّمس، وأيب هريرة،  قمّدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م: قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، وقمٛمران سمـ احلّملم، واسمـ قم

 .ًمٚمٗمظ أٟمػيِمؽميمقن ذم اوضم٤مسمر سمـ قمٌّد ا؟هل إٟمّم٤مري. يمّٚمٝمؿ قمـ اًمٜمٌّل 

 ش. سميضء وصمقهٜمؿ ىم٣ميمٗمٚمر» ًمٙمـ ذم ًمٗمظ أيب هريرة وهمػمه زي٤مدة: 

هؿ ايمذيـ ٓ : »ي٤مرؾمقل ا؟هل ُمـ هؿ؟!. ىم٤مل  :ىمٞمؾ :زي٤مدة وذم ًمٗمظ قمٛمران

 .(1)ش يسؼمومقن، وٓ يتْمغّمون، وفمعم رهّبؿ يتقىّمٙمقن

٤مك هذه ن أًمٗم٤ًم ؟!!!. هقاًمًٌٕمقمّٞمٜم٧م اًمٜمّمقص إظمرى ُمـ ه١مٓء ًمٙمـ هؾ 

 ..اًمٓمرق ًمؽمى 

  

                                                 

 ، .137، 136، 111:  1، صحٞمح ُمًٚمؿ 194، 183، 46، 16، 16:  7، و87:  4صحٞمح اًمٌخ٤مري   (1)
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 ايمْمريؼ إّول: هرشمؿ فمـ فمقم 

أُمػم اعم١مُمٜملم يمٜم٧م ُمع اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ أيب هرصمٛم٦م، ىم٤مل ُمّر ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م أظمرضمف 

هذا َيمم َمـ »ىم٤مل:  وم٠مظمذه ُمٜمف ىمٌْم٦م ومِمٛمٝم٤م، صمؿّ  ;ومٛمر سمِمجرة َتتٝم٤م سمٕمر همزٓنزم٘مرزمالء 

 .(1)شؽمبٔمقن أيمٖم٣م يدطمٙمقن اْلٛم٥م زمٕمغم ضمس٣مب يمرسمالء(=)  ايمٓمٜمر

ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م أسمق طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُمل، طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ أيب وىم٤مل اًمٓمؼماين: 

 . (1)إقمٛمش، قمـ ؾمالم أيب ذطمٌٞمؾ، قمـ أيب هرصمٛم٦م ُمثٚمف

 .(3)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ورضم٤مًمف صم٘م٤مت 

أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، وأسمق هرصمٛم٦م )وصحػ هرصمؿ أو هرشمؿ( 

ذم وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واَلٞمثٛمل وهمػممه٤م ، شمرضمؿ ًمف اجلٛمٞمع دون ـمٕمـ ، وىم٤مل اًمذهٌل 

 . (4)وصّمؼ اعمٞمزان:

، حينمون ُمـ واحلًلم  ؿمٞمٕم٦م قمكمّ أذف  ؿأّن اًمًٌٕملم أًمٗم٤ًم ه هبذااٟمٌٚم٩م 

ُم٤م هق ٟمص ىمد ُم٣م ذم طمدي٨م إظمٌٞم٦م يمرسمالء )=اًمٙمقوم٦م( قم٤مصٛم٦م اًمتِمٞمع ذم اًمٕم٤معملم، و

 .. وضمزئٝم٤م يمرسمالءذم ىمدس اًمٙمقوم٦م صحٞمح 

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض. 37368، رىمؿ: 478: 7ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم)ت: يمامل يقؾمػ احلقت(   (1)

 ٦م، اًم٘م٤مهرة، ت : محدي اًمًٚمٗمل. ٞم. ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛم596، رىمؿ : 137:  18ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة، ت : طم٤ًمم اًم٘مدد.15116، رىمؿ : 191:  9جمٛمع اًمزوائد  (3)

ٙمرسمالء، ذم سمقمٌٞمد أسمق هريؿ، ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم ىمقًمف ( : 1564، رىمؿ : 6:  6اًمٙمٌػم  فشم٤مرخيىم٤مل اًمٌخ٤مري )ذم 

 .اًمٙمقومٞملم

ؾمالم سمـ ذطمٌٞمؾ أسمق (: . اَلٜمد، اًمديمـ4153، رىمؿ : 139:  5اسمـ طم٤ٌمن  فصم٘م٤مشموىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ) ذم 

 .ذطمٌٞمؾ يروي قمـ ؾمقاء وطم٦ٌم اسمٜمل ظم٤مًمد وَلام صح٦ٌم روى قمٜمف إقمٛمش

قمٌٞمد أسمق هريؿ )وذم ٟمًخ٦م: هرشمؿ، وذم ٟمًخ ( : 17، رىمؿ : 6:  6اجلرح واًمتٕمديؾ وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : )

 . ؾمٛمع قمٚمٞم٤ًم ريض ا؟هل قمٜمف ىمقًمف سمٙمرسمالء ىم٤مًمف اسمـ ومْمٞمؾ قمـ إقمٛمشأظمرى: هرصمؿ( يمقذم

 دار اعمٕمروم٦م ، ًمٌٜم٤من .  .3348، رىمؿ: 179: 1ُمٞمزان آقمتدال  (4)
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 ايمْمريؼ ايمث٣مين : ايمِمح٣ميب رهم٣مفم٥م اْلٜمٛمل

ذم ُمًٜمده ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل:  (141)أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

طمدصمٜم٤م هِم٤مم اًمدؾمتقائل، قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم، قمـ هالل سمـ أيب ُمٞمٛمقٟم٦م، قمـ قمٓم٤مء سمـ 

أو ىم٤مل: -ي٤ًمر، قمـ روم٤مقم٦م اجلٝمٜمل، ىم٤مل: أىمٌٚمٜم٤م ُمع رؾمقل ا؟هل طمتك إذا يمٜم٤ّم سم٤مًمٙمديد 

ومجٕمؾ رضم٤مل ُمٜم٤ّم يًت٠مذٟمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ ومٞم٠مذن َلؿ، وم٘م٤مم رؾمقل ا؟هل ومحٛمد ا؟هل،  -سم٘مديد

ي٘مقن ؾمؼ ايمُمجرة ايمتل سمقم رؽمقل اهلل، أزمٕمض  َم٣م زم٣مل رصم٣ملٍ »وأصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: 

وومد وفمدين ريب فمز وصمؾ أن يدطمؾ َمـ أَّمتل ؽمبٔمكم أيمٖم٣ًم ٓ ...، إيمٝمٜمؿ َمـ ايمُمؼ أطمر

 ش....ضمس٣مب فمٙمٝمٜمؿ

رٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إىمٚم٧م: 

ورضم٤مًمف  -وقمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م سمٕمْمف-. وىم٤مل اَلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع: رواه أمحد (1)اًمِمٞمخلم...

 . (1)ُمقصم٘مقن

طمدصمٜم٤م أسمق اعمٖمػمة، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إوزاقمل، وىمد أظمرضمف أمحد صم٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مل: 

سمف ُمثٚمف.وهق أيْم٤ًم قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومٞمام ضمزم  ىم٤مل:طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ أيب يمثػم

 ذم همدير ظمؿ.ىمٚم٧م: واوح أّن هذا اهـ. (3)إرٟم١موط

  

                                                 

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، َت٘مٞمؼ إرٟم١موط .16115، رىمؿ : 151:  16ُمًٜمد أمحد  (1)

 . 166:  1جمٛمع اًمزوائد )اَلٞمثٛمل(  (1)

 .16116، رىمؿ : 154:  16ُمًٜمد أمحد )ت : إرٟم١موط(  (3)
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 : ازمـ ٞمجل فمـ فمقم يم٧مايمْمريؼ ايمث٣م

أظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي ىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اعمح٤مريب 

ىم٤مل: ٟم٤م قمٌد اًمٙمريؿ أسمق يٕمٗمقر، قمـ ضم٤مسمر، قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ٟمجل، أن 

قمٚمٞم٤م، أشمك يقم اًمٌٍمة سمذه٥م أو ومْم٦م ومٜمٙمتف وىم٤مل: اسمٞميض واصٗمري وهمري همػمي، همري 

ؼ ىمقًمف ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس، ومذيمر ذًمؽ ًمف، وم٠مذن ذم أهؾ اًمِم٤مم همدا إذا فمٝمروا قمٚمٞمؽ، ومِم

 .اًمٜم٤مس، ومدظمٚمقا قمٚمٞمف 

ؽ ؽمتٗمدم فمعم اهلل وؾمٝمٔمتؽ راضكم ي٣م فمقم إٞمّ »: إن ظمٚمٞمكم ىم٤مل: قمكّم  وم٘م٤مل

، صمؿ مجع قمكم يده إمم قمٜم٘مف يرهيؿ يمٞمػ شَمرضٝمكم، ويٗمدم فمٙمٝمف فمدوك نمّم٣مب َمٗمٚمحكم

 . (1)اإلىمامح

 .(1)ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وومٞمف ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، وهق وٕمٞمػ 

 .أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح: ومرضم٤مًمف صم٘م٤مت وُمقصم٘مقن همػم اجلٕمٗمل

، ًمٙمـ ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٙمّؾ همػم واطمدٗمف اجلٕمٗمل وإّن وٕمّ أّن ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت ىمد ُم٣م و 

 :اًم٘م٤مئؾذيؽ سمـ قمٌد ا؟هل ٤مإلُم٤مم يم: ضمٝم٤مسمذَتؿ اًم٘مدُم٤مء اعمت٠مظمرة ىم٤ٌمل شمقصمٞمؼ  شمْمٕمٞمٗم٤مَتؿ

 . (2)ُم٤مًمف، إّٟمف اًمٕمدل اًمريّض، ُم٤م ًمف، إّٟمف اًمٕمدل اًمريّض وُمّد هب٤م صقشمف

: ضم٤مسمر اجلٕمٗمل اًم٘م٤مئؾِمٕم٦ٌم سمـ احلّج٤مج اعمٚمّ٘م٥م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، يمو

  .(3)وحمّٛمد سمـ إؾمح٤مق صدوىم٤من ذم احلدي٨م

ُم٤م رأي٧م أورع ُمـ وأيمثر ُمـ ذًمؽ ىمقل اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وهق ُمـ شمٕمرف: 

 .(4)ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ذم احلدي٨م

                                                 

 . دار احلرُملم اًم٘م٤مهرة. ت: ـم٤مرق احلًٞمٜمل .3934، رىمؿ : 178:  4إوؾمط ًمٚمٓمؼماين  (1)

 . 14746، رىمؿ : 131:  9جمٛمع اًمزوائد  (1)

 .433:  1قمٚمؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  (3)

 .114:  3قمٚمؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ (4)

 . 77:  1ٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿاجلرح واًمت (5)
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: ومٞمام ي٘مقًمقن وذم اجلٛمٚم٦م: ومٚم٘مد ومّمؾ ذم هذا اًمٜمزاع أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م

 اهـ. .(0)ؿمٕم٦ٌم سمـ احلّج٤مح، ىم٤مئاًل: ٓ شمٜمٔمروا إمم ه١مٓء اعمج٤مٟملم اًمذيـ ي٘مٕمقن ذم ضم٤مسمر

٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ومنه ىمقًمف شمٕم٤ممم :  شنمّم٣مب َمٗمٚمحكم»: وىمقًمف دِم َأفْمٛم٣َمومِِٜمْؿ إِٞمَّ

أي ٓ يًتٓمٞمٕمقن َتريؽ رؤوؾمٝمؿ ظمٗمْم٤ًم َأنْمالًَٓ هَمِٜمَل إلَِم إَْذوَم٣مِن هَمُٜمؿ َُمْٗمَٚمُحقنَ 

 ورومٕم٤ًم عمٙم٤من إهمالل.

  

                                                 

 .136:  1اجلرح واًمتٕمديؾ ٕيب طم٤مشمؿ (1)
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 : ؾمٜمٝمد ىمرزمالء رازمعايمْمريؼ ايم

، طمــدصمٜم٤م )إؾمــدي إُمــ٤مم طمــ٤مومظ صم٘مــ٦م( طمــدصمٜم٤م سمنمــ سمـــ ُمقؾمــكأظمــرج اًمٓمــؼماين ىمــ٤مل: 

)إُمـ٤مم ومـقق اًمقصـػ،  طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦ماًمزسمػم، ومقق اًمقصػ، خ م()اإلُم٤مم قمٌد ا؟هل سمـ ٛمٞمدي احل

)إؾمـدي، وصم٘مـف اسمــ  قمـ سمنم سمـ هم٤مًم٥م ، رُمل سم٤مًمتِمّٞمع(سم٢مـمالق )صم٘م٦م، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽخ م(

 ، قمـ احلًلم سمـ قمكم ىم٤مل: طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ(

ايمػم وايمٖم٣مصمر، وَمـ أضمّبٛم٣م هلل، ىمـٛم٣ّم ٞمحـ  َمـ أضمّبٛم٣م يمٙمدٞمٝم٣م9 هم١مّن ص٣مضم٤م ايمدٞمٝم٣م َيّبف»

 . (1)وأؿم٤مر سم٤مًم٤ًٌمسم٦م واًمقؾمٓمكش وهق يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىمٜم٣مسمكم

ؾمٜم٤مد، . وم٤مإل(1)رضم٤مًمف ُوصّم٘مقا قمغم وٕمػ ذم سمٕمْمٝمؿ ومٞمام ضمزم اإلُم٤مم اَلٞمثٛملىمٚم٧م : 

 ُمٕمتؼم يمام ٓ خيٗمك .طمًـ  وهق أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل،

وأظمرج اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء: ىم٤مل طمدصمٜم٤م سمنم سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلٛمٞمدي، 

ٞمبٔم٧م ٞمحـ » ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ ىم٤مل: ىم٤مل طمًلم سمـ قمكم: 

 .(3) شوؾمٝمٔمتٛم٣م ىمٜم٣مسمكم وأؾم٣مر زم٣ميمسب٣مزم٥م وايمقؽمْمك

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ًملّم اسمـ ذيؽ سم٤مًمتِمٞمّع، وهق ُمردود. ومٚم٘مد 

٠ممحد واسمـ ُمٕملم واسمـ ظمٚمٗمقن، وأسمق زرقم٦م اًمرازي، واسمـ ؿم٤مهلم، ويٕم٘مقب أئّٛم٦م يموصّم٘مف 

سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمٗمًقي ، وٟمٗمك قمٜمف اًم٠ٌمس اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ 

ٕمْمٝمؿ أئّٛم٦م يم٤مسمـ قمٞمٞمٜم٦م: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر أيب طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ، روى قمٜمف اًمث٘م٤مت سم

 .ذم اًمت٘مري٥م: صدوق يتِمٞمع ، أومرط اجلقزضم٤مين ومٙمذسمف

ٌّف إمم أّن سمٕمض  : سمنم سمـ هم٤مًم٥م جمٝمقل. ويرّده سم٘مقًمفرّد احلدي٨م أهؾ اجلٝمؾ وأٟم

. أُّم٤م ُمـ يروي قمـ ًمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم، سمؾ هق شمٚمٛمٞمذ ًمٚمزهرياعمجٝمقل سمنم سمـ هم٤مًم٥م أّن 

                                                 

 . 116:  3اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )اًمٓمؼماين(   (1)

 . 181:  16جمٛمع اًمزوائد   (1)

 . 166:  1وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  (3)
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ومٝمق شم٤مسمٕمل همػمه، ومرق ، اسمـ طم٤ٌمن واًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ ، يمام ضمزماحلًلم 

 .(1)سمٞمٜمٝمام إزدي وهمػمه، وسمف ضمزم احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان

  

                                                 

. اجلرح واًمتٕمديؾ 1859، رىمؿ: 69: 4. واٟمٔمر صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن 163-161، رىمؿ: 19: 1ًم٤ًمن اعمٞمزان  (1)

 . 1761، رىمؿ: 81: 1. شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم 1394، رىمؿ: 363: 1

 أىمقل: يمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا : ؾمٛمع احلًلم، روى قمٜمف قمٌد ا؟هل سمـ ذيؽ.   
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 : أٞمس زمـ َم٣ميمؽ٣مَمسايمْمريؼ اخل

أظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مب اعمتّٗمؼ سمًٜمد ُمٕمتؼم، ىم٤مل: أظمؼمين احلًلم سمـ 

، طمدصمٜمل أسمق ص٤مدق أمحد ٓ سم٠مس سمف صدوق(اعم١مدب، )حمٛمد سمـ احلًـ أظمق أيب حمٛمد اخلالل

، طمدصمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ )شمرضمؿ ًمف اًمًٝمٛمل ذم شم٤مريخ ضمرضم٤من دون ـمٕمـ(سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمراؾمٌل

، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك )صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف إُم٤مم، اجلرضم٤مين آؾمؽماسم٤مدي( قمٌداعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ قمدي

طمّج٦م  صم٘م٦م)اًمقراق ، طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أسم٤من ٦م()ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري، سمـ زيمري٤م اًمٕم٤مسمد اًمٙمقذم، صم٘مإودي

قمـ قمٛمرو سمـ طمري٨م ويم٤من صم٘م٦م، قمـ داود سمـ  (سم٢ممج٤مع، رُمل سم٤مًمتِمٞمع ٓ يٙمذب، خ

إُم٤مم ، ، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري واسمـ أيب طم٤مشمؿ وهمػمهؿ دون ـمٕمـصم٘م٦م سم٢مـمالق ي)اًمًٕمدؾمٚمٞمؽ

 ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: (ُمًجد ُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ سم٤مًمٙمقوم٦م

صمّؿ اًمتٗم٧م إمم ش يدطمؾ اْلٛم٥م َمـ أَمتل ؽمبٔمقن أيمٖم٣ًم زمال ضمس٣مب» ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)ش هؿ ؾمٝمٔمتؽ وأٞم٦م إَم٣مَمٜمؿ»قمكّم وم٘م٤مل: 

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ضمّٞمد ص٤مًمح، وىمد شمقسمع اًمراؾمٌل وهمػمه ..

ايمٗم٣ميض أزمق صمٔمٖمر حمٚمد زمـ إؽمامفمٝمؾ ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  (483)أظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم سمام 

، طمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد قمٌد  (هـ443، ًمف اًمذهٌل ذم اًمت٤مريخ دون ـمٕمـ ، شمرضمؿ )سمـ ضمٕمٗمر سمـ احلًـايمٔمٙمقي

أزمق فمبد اهلل ، طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م إُم٤مم( ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعمزين احل٤مومظ اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ اًمً٘م٤مء

 ،)شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل واخلٓمٞم٥م فمقم زمـ احلسـ زمـ فمبٝمد ايمرازي، طمدصمٜم٤م )صم٘م٦م( أمحد زمـ فمقم ايمرازي

فمٚمرو زمـ قمـ  (ٓ يٙمذب، خ صم٘م٦م)اًمقراق  إؽمامفمٝمؾ زمـ أزم٣من إزدي، طمدصمٜم٤م اي٦م(وص٤مطم٥م أدب ور

 .(1)سمف ُمثٚمف ، ضمري٧م

سمؾ ، إؾمٜم٤مده ضمّٞمد، واحلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مديف ٓ يٜمزل قمـ رشم٦ٌم احلًـ ًمٖمػمهأىمقل: 

. وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ٓ شمًع خمتٍمٟم٤م ومٚمتٜمٔمر. ًمٙمـ أٟمٗم٦م اًمِمقاهداًمّمحٞمح سمٛمالطمٔم٦م 

 اًمٓمٞمٜم٦م..ٓ يًٕمٜم٤م اإلهمٗم٤مل قمـ طمدي٨م 

                                                 

 مج٦م : قمٛمرو سمـ طمري٨م اًمٙمقذم .، شمر16:  1اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق )اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي(   (1)

 دار أصم٤مر صٜمٕم٤مء. ت : شمريمل اًمقادقمل .  335، رىمؿ :357:  1ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم   (1)
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 شؾمٝمٔمتٛم٣م طمٙمٗمقا َمـ ؿمٝمٛمتٛم٣م»:  احلسكمضمدي٧م : س٣مدسايمْمريؼ ايم

طمدصمٜم٤م أسمق احلًلم قمكم سمـ إؾمح٤مق سمـ ( ىم٤مل: هـ381اسمـ اعم٘مرىء )اإلُم٤مم أظمرج 

، صمٜم٤م قمكم صم٘م٦م، وصم٘مف اًمذهٌل قمالوة قمغم اسمـ اعم٘مرىء(سمـ رداء، ا=) ردي اًم٘م٤ميض ىم٤ميض ـمؼمي٦م سمٓمؼمي٦م

، صمٜم٤م قمٌد (صم٘م٦م طم٤مومظ صم٧ٌم، ماًمٌٍمّي اًمّمٖمػم، ، اجلٝمْمٛمّل سمـ ٟمٍمسمـ قمكم ) سمـ ٟمٍم اًمٌٍمي

)إُم٤مم ومقق  ، قمـ اًمزهري)إُم٤مم ومقق اًمقصػ خ م( ، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر)إُم٤مم ومقق اًمقصػ خ م(اًمرزاق

)اًمًٌط ، ، قمـ أسمٞمف ، خ م( ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػماً )اًمًج٤مد،  ، قمـ قمكم سمـ احلًلماًمقصػ خ م(

اهلل فمز وصمؾ طمٙمؼ  إنّ »ىم٤مل:  ()أي قمـ اًمٜمٌلىم٤مل: رومٕمف  ُمذسمقح يمرسمالء صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف، خ م(

وطمٙمؼ ؿمٝمٛم٥م َمبٕمّمٝمٛم٣م  ،وطمٙمؼ ؿمٝمٛمٛم٣م َمٛمٜم٣م، وطمٙمؼ ؿمٝمٛم٥م حمبٝمٛم٣م َمٛمٜم٣م، وطمٙمؼ ؽمجكم ،كمفمٙمٝمّ 

 .شوأرواح َمبٕمّمٝمٛم٣م سمتقق إلم َم٣م طمٙمٗم٦م َمٛمفَمٛمٜم٣م، همٟمرواح حمبٝمٛم٣م سمتقق إلم َم٣م طمٙمٗم٦م َمٛمف، 

 وىم٣من أضمد ايمثٗم٣مت، سمـ رداء()=قمكم  هٙمذا طمدصمٜم٤مه قمكم سمـ ردي ىم٤مل اسمـ اعم٘مرىء :

 .(1) ف ؿمٞمخ سمٍمي ىمدم قمٚمٞمٝمؿوقمكم سمـ ٟمٍم ذيمر أٟمّ ، واًمٔمروم٤مء ُمـ أهؾ اًمِم٤مم رمحف ا؟هل

أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمرج ؾمٕمٞمد سمـ أيب اًمرضم٤مء سمـ ايب وأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

 )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق اًمٗمتح ُمٜمّمقر سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ رواد اًمٙم٤مشم٥م )صم٘م٦م(ُمٜمّمقر

 :ىءىم٤مل اسمـ اعم٘مروزاد: سمف ُمثٚمف...،  ىءزمـ اظمٗمرٟم٤م أسمق سمٙمر  )صم٘م٦م(، سمـ حمٛمقد وأسمق ـم٤مهر

وقمكم سمـ  ،رمحف ا؟هلواًمٔمروم٤مء ُمـ أهؾ اًمِم٤مم  أضمد ايمثٗم٣متويم٤من  ،سمـ رداء هٙمذا طمدصمٜم٤مه قمكمّ 

 . (1) ومدر فمٓمٝمؿف ؿمٞمخ سمٍمي ًمف ٟمٍم ذيمر أٟمّ 

اًمٜمّم٥م: ، سمؽمه أهؾ ومدر فمٓمٝمؿىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون أدٟمك يمالم. وًمٗمظ: 

ًمٚمتِمٙمٞمؽ سم٤مإلؾمٜم٤مد، سمٗمري٦م أّن قمكم سمـ ٟمٍم اًمٌٍمي، ًمٞمس هق اجلٝمْمٛمل اًمث٘م٦م اعمجٛمع 

 ًمٕم٥م ُمٙمِمقف..ذا قمٚمٞمف، وإّٟمام همػمه، وه

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض .1154، رىمؿ: 353ُمٕمجؿ سمـ اعم٘مرىء )قم٤مدل سمـ ؾمٕمد(:   (1)

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي.155: 41شم٤مريخ دُمِمؼ    (1)
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اؾمٛمف قمكم سمـ ٟمٍم  -ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م -يدّل قمغم هذا سمٜمحق اجلزم ، قمدم وضمقد راو

، إّٓ قمكّم سمـ ٟمٍم، اًمٌٍمي ٦مديثاحلو٦م ٘مديٛماًماًمٌٍمي ذم يمؾ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

اجلٝمْمٛمل، احلٗمٞمد واجلد، ويمالمه٤م طم٤مومظ صم٘م٦م )قمكم سمـ ٟمٍم سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمٌٍمي 

اجلٝمْمٛمل(. وقمغم شم٘مدير اعمٖم٤ميرة ومٕمكّم سمـ ٟمٍم اًمٌٍمي، ذو ىمدر قمٔمٞمؿ، ويٙمٗمل هذا 

 ًمتٕمديٚمف، وشمّمحٞمح ُمروي٤مشمف، ؾمٞمام أّٟمف مل يٓمٕمـ سمٌمء، وم٤مطمٗمظ .
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 فمبد اهلل إٞمِم٣مري . : صم٣مزمر زمـايمْمريؼ ايمس٣مزمع 

ىم٤مل: ٟم٤م  )قمٚمّٞمؽ صم٘م٦م(طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي ىم٤مل: ذم إوؾمط أظمرج اًمٓمؼماين 

ىم٤مل: ٟم٤م طمٜم٤من  )ؿمٞمخ ُمقصمؼ، روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت مل يٓمٕمـ سمٌمء(طمرب سمـ طمًـ اًمٓمح٤من

، ًمٙمـ ىم٤مل  شمرضمؿ ًمف اجلٛمٞمع ُمـ دون ـمٕمـوىم٤مل اسمـ قمدي: ٓ سم٠مس سمف، )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، سمـ ؾمدير اًمّمػمذم

شمرمجقا ًمف دون ـمٕمـ ًمٙمـ ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ُمـ اًمٖمالة )ىم٤مل: ٟم٤م ؾمديػ اعمٙمل اًمٌٕمض: ُمـ ؿمٞمقخ اًمِمٞمٕم٦م(

، وُم٤م رأي٧م حمٛمدي٤م )اًم٤ٌمىمر ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس(حلًلماىم٤مل: ٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ  (ذم اًمرومض

ىمط يٕمدًمف ىم٤مل: ٟم٤م ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل إٟمّم٤مري ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف 

 ٚمؿ ومًٛمٕمتف وهق ي٘مقل: وؾم

وم٘مٚم٧م: ي٤م ش  ًأهي٣م ايمٛم٣مس َمـ أزمٕمّمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م ضمممه اهلل يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م هيقدي٣م»

وإن ص٣مم وصعم، وزفمؿ أٞمف َمسٙمؿ، أهي٣م ايمٛم٣مس، »ىم٤مل:  !.؟رؾمقل ا؟هل، وإن ص٤مم وصغّم 

اضمتجر زمذيمؽ َمـ ؽمٖمؽ دَمف، وأن ي٠مدي اْلزي٥م فمـ يد وهؿ ص٣منمرون، َمثؾ رم أَمتل دم 

 .(1) شوؾمٝمٔمتف يمٔمقمّ يب أصح٣مب ايمراي٣مت، هم٣مؽمتٕمٖمرت  ايمْمكم، همٚمرّ 

أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط وذم آظمره ىم٤مل اًمًٞمقـمل إؿم٤مرة إمم طمًـ إؾمٜم٤مده: 

ومحدصمف أيب  )اًمّم٤مدق ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس(ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  ومدظمٚم٧م ُمع أيب قمغم :ىم٤مل طمٜم٤من

 .(1)هبذا احلدي٨م وا؟هل أقمٚمؿ َث أيب طمدّ  ُم٤م يمٜم٧م أرى أنّ  :هبذا احلدي٨م وم٘م٤مل ضمٕمٗمر

ومحٜم٤من ؾمٛمٕمف ُمـ اًمّم٤مدق ُم٤ٌمذة ، ومال يرد اًمٓمٕمـ ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، 

، ومل ٟمجد هذه اًمزي٤مدة ذم اعمٓمٌقع ومٚمٕمٚمٝم٤م ممّـ٤م سمؽمت ـمٛم٤ًًم ًمٗمْم٤مئؾ آل سمًديػ وم٤مطمٗمظ

 . هؾ اًمًٜم٦ّم ذم ذًمؽ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م، وىمد ُمّرت قمٚمٞمؽ ُم٤ًمًمؽ ؾمٚمػ أ حمٛمد

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة. 4661، رىمؿ: 111: 4رق قمقض( اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين )ت: ـم٤م  (1)

 . دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.371: 1اًمٚمئ٤مممء اعمّمٜمققم٦م)ت: صالح قمقيْم٦م(   (1)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ...........................................................................   401

  ايم٘مقهم٥م !!!.ؾمٝمٔم٥م اظمقلم فمٙمٝم٣ًم دفم٣م فمعم ؾمبٜم٥م أّن 

)سمـ يمٞم٤ًمن، صم٘م٦م إُم٤مم خ  ، قمـ أيقب)إُم٤مم صم٘م٦م خ م(ُمٕمٛمر أظمؼمٟم٤م أظمرج قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: 

 ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً )سمـ قمٛمرو إقمقر صم٘م٦م خ م(، قمـ قمٌٞمدة )إُم٤مم صم٘م٦م خ م(، قمـ اسمـ ؾمػميـ  م(

قين، همٟمرضمٛمل َمٛمٜمؿ وَمٙمّ  ومد ؽمئٚمتٜمؿ وؽمئٚمقين، وَمٙمٙمتٜمؿ ايمٙمٜمؿ إيّن »خيٓم٥م، ي٘مقل: 

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده . (1)ووضع يده فمعم حلٝمتف شخيّمبٜم٣م زمدم أنْ  أؾمٗم٣مىمؿل، همام يٚمٛمع وأرضمٜمؿ َمٛمّ 

 صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم .

أّن يٙمٗمل دًمٞمالً قمغم سمٓمالن اًمتِمٞمع ، وهؿ اًمِمٞمٕم٦م ظمّمقُمٜم٤م: اعم٘مّمقدونضمّؾ ىم٤مل 

 .!!ىمد دقم٤م قمٚمٞمٝمؿ  قمٚمٞم٤مً 

، يدّل ..َمبٕمّمٝمفأهؾ اًمِم٘م٤موة ُمـ اعمقمم مل يدع إّٓ قمغم ظمّمقص أّن يدومٕمف ىمٚم٧م: 

 قمغم ذًمؽ ..

 )صم٘م٦م طمّج٦م خ(قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد ا؟هل إويزأظمرج اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م ىم٤مل:  أوًٓ:

قمـ أيب قمقن حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل  )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م خ م(قمـ ؿمٕم٦ٌم )صم٘م٦م خ م(صمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد

ىم٤مل:  )قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمٞمس، صم٘م٦م صم٧ٌم ُمـ ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم م(قمـ أيب ص٤مًمح احلٜمٗمل  )صم٘م٦م خ م(اًمث٘مٗمل

 طمتك ٕرى ورىمف يت٘مٕم٘مع صمؿّ  ،رأي٧م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أظمذ اعمّمحػ ومقوٕمف قمغم رأؾمف

 ىم٤مل: 

 ومد ايمٙمٜمؿ إيّن  ..9ؿ َمٛمٔمقين أن أومقم دم إَم٥م زمام همٝمف همٟمفمْمٛمل شمقاب َم٣م همٝمفايمٙمٜمؿ إَّّن »

وطمٙمٗمل وأطمالق مل  ،، ومحٙمقين فمعم نمغم ؿمبٝمٔمتلوأزمٕمّمقين وأزمٕمّمتٜمؿَمٙمٙمتٜمؿ وَمٙمقين، 

ل، ايمٙمٜمؿ أَم٦م ومٙمقهبؿ َمٝم٦م َمٛمّ  وأزمدهلؿ يب ذاً  ،َمٛمٜمؿ سم٘مـ سمٔمرف رم، همٟمزمديمٛمل هبؿ طمغماً 

 .(1) ىم٤مل إسمراهٞمؿ: يٕمٜمل أهؾ اًمٙمقوم٦مش اظمٙمح دم اظم٣مء

                                                 

 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، اَلٜمد . 18676، رىمؿ: 154: 16ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)طمٌٞم٥م إقمٔمٛمل(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.135. رىمؿ: 751: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ )ت: أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري(   (1)
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،   يمٔمقمّ كماظمبٕمّم طمِمقصدم ٟمّص هق ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ. و

 ومخرج اًمِمٞمٕم٦م َتّمّم٤ًم. 

وهق ظمٓم٤مب ًمٚمخقارج دون همػمهؿ،  شأؾمٗم٣مىمؿهمام يٚمٛمع  »:  : ًم٘مقًمف وشم٣مٞمٝم٣ًم 

 وإؿم٘مك هق قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ اخل٤مرضمل، وهق ُمٜمٝمؿ ًمٕمٜمٝمؿ ا؟هل شمٕم٤ممم مجٞمٕم٤ًم ..

يٗم٦م أّن أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ُمٜم٤مومؼ، يمام طمذاًمٜمص اًمّمحٞمح قمـ وىمد ُم٣م قمٚمٞمؽ 

، يب ُمقؾمك إؿمٕمري ٕأؿمٞم٤مع ، أطمدهؿ اسمـ ُمٚمجؿ، أّن اخلقارج ىمد قمٚمؿ ضورة 

 ظمالف.ي٠مُترون سم٠مُمره دون 

ٓ يبٕمّمؽ  ي٣م فمقمّ » ُمٗمّن سم٘مقل اًمٜمٌل:  شأزمٕمّمقينٜمؿ وتأزمٕمّم»ىمقل قمكّم:  وشم٣ميمث٣ًم:

ٛمّرس قمغم ومت: ..َتّمّم٤مً  : ومخرج اًمِمٞمٕم٦م، ومٝم١مٓء هبذا اًمتٗمًػم اًمت٤مم ُمٜم٤موم٘مقن شإّٓ َمٛم٣مهمؼ

 .وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمتٓمقيؾ ، وٓ شمًتٖمٗمؾ اجلٛمع اًمٕمٚمٛمل

  

                                                                                                                                  

. شمرىمٞمؿ اًمِم٤مُمٚم٦م( ىم٤مل: وأظمرضمف اًمٌالذري 555، رىمؿ: رىمؿ: 1:383وأظمرضمف اًمٌالذري )ذم أٟم٤ًمب إذاف 

سمف ُمثٚمف. وإؾمٜم٤مده صحٞمح  طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ُمٕملم، طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمٓمٞم٤مًمز أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مجىم٤مل: 

 سمٞم٘ملم.
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 دم ؾمٝمٔمتفايمٛمبّل يمٔمقّم زمممى فمٗمٝمدة ايمبداء 

)اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٓمؼماين ذم احلٚمٞم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد  هـ(436)أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ

، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ )إُم٤مم حمدث يمٌػم اًمِم٠من(، صمٜم٤م احلًـ سمـ ضمرير اًمّمقري ص٤مطم٥م اعمٕم٤مضمؿ ومقق اًمقصػ(

ُمـ أهؾ وادي اًم٘مرى )قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمـ أيب اًمزٟم٤مد  همػماإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، خ م()اسمـ أيب أويس، صم٘م٦م قمـ 

ؿمٞمخ ُمـ أهؾ اًمِم٤مم )إسمراهٞمؿ طمدصمٜمل إسمراهٞمؿ،  اًمزٟم٤مد اًم٘مرر، صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤ممل سم٤مًمتٗمًػم، شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة(

٘مٞمف صم٘م٦م، ومقق )إُم٤مم يمٌػم ومقمـ إوزاقمل  سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ، وصم٘مف أسمق ُمًٝمر يمام ٟم٘مؾ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذيؾ هذا احلدي٨م(

، ىم٤مل: ىمدُم٧م اعمديٜم٦م وم٠ًمًم٧م حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، قمـ اًمقصػ(

وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، طمدصمٜمٞمف أيب، قمـ  (1) َيْٚمُحق اهللُّ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَدُه ُأُم ايْم٘مَِت٣مِب  : قمز وضمؾىمقًمف 

 ا؟هل وم٘م٤مل:ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م قمٜمٝم٤م رؾمقل يمرم ا؟هل وضمٝمف ه قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ضمدّ 

ٕزمممّٞمؽ هب٣م ي٣م فمقّم9 همبمم هب٣م أَمتل َمـ زمٔمدي، ايمِمدوم٥م فمعم وصمٜمٜم٣م، واصْمٛم٣مع » 

اظمٔمروف، وزمر ايمقايمديـ، وصٙم٥م ايمرضمؿ، حتّقل ايمُمٗم٣مء ؽمٔم٣مدة، وسمزيد دم ايمٔمٚمر، وسمٗمل 

 ش . َمِم٣مرع ايمسقء

سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.  وإزمراهٝمؿىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: همري٥م شمٗمرد سمف إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب اًمزٟم٤مد. 

 .(1)َمـ شمٗم٣مت َمُم٣مخيٛم٣م وومدَم٣مئٜمؿزرقم٦م: ؾم٠مًم٧م أسم٤م ُمًٝمر قمٜمف وم٘م٤مل:  ىم٤مل أسمق

هـ( ذم اًمٗمٞمض: إسمراهٞمؿ هق اسمـ أيب 1631ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده ضمٞمّد. ىم٤مل اعمٜم٤موي )

 واحلدي٨م أقماله ٟمّص فم٤مهر سيح ذم ُمٕمٜمك اًمٌداء .. .(3)ؾمٗمٞم٤من، صم٘م٦م

هذه ٜمنم ذم اًمٕم٤معملم سم شمٗمّرد اعمقمم قمكّم دون أُّم٦م حمٛمدصمّؿ شمٚمزم اإلؿم٤مرة إمم 

 ،ر، مل شم١مصمَ رؾمقل ا؟هل، ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلَلّٞم٦م اًمٙمٌػمة، واًمٌنمى اًمًاموّي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

                                                 

 .39اًمرقمد:   (1)

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت. 145: 6طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ، ُمٍم .5146. رىمؿ: 137: 4ومٞمض اًم٘مدير   (3)

أٟمٌف إمم أّن اإلُم٤مم إًم٤ٌمين وّٕمػ اإلؾمٜم٤مد  : ًمٕمدم ُمٕمرومتف سم٢مسمراهٞمؿ ومٞمام ىم٤مل، وهذا ُمٜمف ذهقل همري٥م، وم٠مسمق ٟمٕمٞمؿ 

 ٜم٤موي .سح سمف، ٟم٤مهٞمؽ قمـ شمٍميح اإلُم٤مم اعم
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ئٛم٦م آصمٜمل قمـ صح٤ميب همػمه، وإّٟمام أّس اًمِمٞمٕم٦م، شمٌٕم٤ًم ًمَل ،ذم يمت٥م اًمٗمري٘ملم ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م

٤م سمنمى قمغم سمثٝم٤م وآقمت٘م٤مد هب٤م واًمتًٚمٞمؿ َل٤م: ًمٙمقن ٓمٝمريـ ُمـ اًمرضمس قمنم اعم

 قمٙمًٝم٤م ؿمٌٝم٦م هيقدّي٦م ُمٚمٕمقٟم٦م ، وٕنّ َلؿ، ووقمدًا خلّمقص حمٌّل حمٛمد وآل حمٛمد 

، ضمٕمٚم٧م ُمـ يد ا؟هل ُمٖمٚمقًم٦م قمغم اعمًٚمٛملمًم٧ًٌّم ذم اًمت٤مسمٕملم ، ُمرة أظمرى  فمٝمرت ، ىمديٛم٦م

َيْقٍم ُهَق دِم  َ ىُمّؾ ذم اًمٕمدل، ٓ شم٘مدر قمغم رء ُمـ اًمرمح٦م واًمٗمْمؾ، يمّذسم٧م سيح اًم٘مرآن 

ُل اهللَُّ ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ ضَمَسٛم٣َمٍت وُمٜمٕم٧م رضم٤مء اًمٗمرىم٤من:  (1)ؾَمْٟمنٍ  وىمْم٤مء اًمرمحـ  (1) َُأْويَمئَِؽ ُيبَدِّ

طمتّك صّٗمؼ َل٤م أهمٞمٚمٛم٦م اًمٙمٗمران  َيْٚمُحق اهللُّ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَدُه ُأُم ايْم٘مَِت٣مِب : 

 وؿمجرة اًمِمٞمٓم٤من..، شمٕم٤ممم ا؟هل قماّم يٗمؽمون، قمٚمقًا يمٌػمًا ..

طم٤مر ذم ُمٕمٜمك اًمٌداء،: طمتك شمقمهقا  أّن ُمٕمٜمك ىمد ٙمثػم، اًموإدهك ُمـ ذًمؽ أّن 

سمدا ؟هل: فمٝمر ؟هل شمٕم٤ممم ُم٤م يم٤من جيٝمٚمف، شمٕم٤ممم ا؟هل قمـ هذا قمٚمقًا يمٌػمًا.. ، ومتٕملم قمٚمٞمٜم٤م إجي٤مز 

فمٝمقر يمّؾ وم٢مّٟمف يرد قمغم ه١مٓء: ُمـ أيـ شمقمهقا أّن ٓزم  اًمٌٞم٤من وإىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من.

 ؟!!.ٝمؾاجلهق شمٕم٤ممم ؟هل 

ٚمجالًم٦م هذه اًمٕم٘مٞمدة ذم شمقطمٞمد إًمف اًمٕم٤معملم، وًمٕمٔمٞمؿ آصم٤مره٤م ذم اًمًاموات وم

ٌّٞمف اًمٓم٤مهريـوإرولم، ؾمٞمام  ، ٟمًتٓمرد أّن٤م سمنمى خلّمقص ؿمٞمٕم٦م قمكّم اعمٞم٤مُملم، وحم

 ًمٌٞم٤من قمقيص ُم٤ًمئٚمٝم٤م سم٢مجي٤مز ..

  

                                                 

 .19اًمرمحـ :   (1)

 .76اًمٗمرىم٤من:   (1)
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 !ختري٨م َمٔمٛمك ايمبداء يمٕم٥ًم واصْمالضم٣ًم !

ٌَـداء   ُم٤م يم٤من ظم٤مومٞم٤ًم ..ُمـ سمدا: أي فمٝمر -ًمٖم٦م-اًمـ

: هق ُم٤م فمٝمر ؟هل شمٕم٤ممم ُمقضمقدًا ذم اخل٤مرج سم٢مذٟمف وىمْم٤مئف  -اصٓمالطم٤مً -اًمٌداء 

ومٕمٚمؿ ا؟هل شمٕم٤ممم ًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمٜمذ إزل..: ُمع يمقٟمف ُمٕمٚمقُم٤ًم سمٕمد أن مل يٙمـ ُمقضمقدًا، وأُمره، 

 : يم٤مٔيت....قمغم ىمًٛملم، يمالمه٤م يٜمٗمٞم٤من اجلٝمؾ قمٜمف ؾمٌح٤مٟمف

سمام يم٤من، وُم٤م يٙمقن، وُم٤م  ا؟هل شمٕم٤ممم قم٤ممل  ري٤م أنّ فمٙمؿ ايمذات 9 وٓ إول: ايمٗمسؿ 

 ٓ قمالىم٦م ًمٚمٌداء هبذا أسمدًا..و (قمٚمؿ اًمذات)= ؾمٞمٙمقن، وُم٤م ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن

أو قمٚمؿ اًمقضمقد، أو قمٚمؿ اًمِمٝمقد، أو قمٚمؿ فمٙمؿ ايمٖمٔمؾ9 أو ايمٖمٔم٣مل، ايمث٣مين: ايمٗمسؿ 

اًمِمٝم٤مدة، أو قمٚمؿ اًمٔمٝمقر، أو قمٚمؿ اًمرؤي٦م، أو قمٚمؿ اًمقىمقع، وسمٕمْمٝمؿ ؾمامه: قمٚمؿ اجلزاء: 

، وهذا ايمٗمسؿ َمـ فمٙمؿ اهلل سمٔم٣ملم هق ايمذي ..يؽمشم٥م قمٚمٞمف..، ُم٤م ؿمئ٧م ومٕمؼّم اجلزاء يمقن 

 يْمقي َمٔمٛمك ايمبداء ..

 ايمذات وفمٙمؿ ايمٖمٔمؾ فمٙمؿ :فمّٙم٥م سمٗمسٝمؿ ايمٔمٙمامء فمٙمؿ اهلل سمٔم٣ملم إلم

ىم٣م ا؟هل أّن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب واحل٤ًمب واجلزاء، يدور ُمدار ُم٤م ئمٝمر ًمف سم٤ًٌمـم٦م 

يمَِئالَّ َيُ٘مقَن يمِٙمٛم٣َّمِس فَمعَم اهللِّ ُمـ ومٕمؾ اًمٕمٌد ُمقضمقدًا ٓ ُمٕمٚمقُم٤ًم ..: ىم٣م هبذا ؾمٌح٤مٟمف  ؾمٌح٤مٟمف

٥ٌم زَمْٔمَد ايمُرؽُمؾِ   .(1) ضُمجَّ

ـَ َِمٛمُ٘مؿْ  َٞمْٔمَٙمؿَ ضَمتَّك : اًمٙمٚمٌل ىم٤مل اسمـ ضمزي فمٙماًم ـم٣مهرًا دم  أي ٟمٕمٚمٛمف اظمَُْج٣مِهِدي

:وىمد قمٚمؿ ا؟هل إؿمٞم٤مء ىمٌؾ يمقن٤م، وًمٙمٜمّف أراد إىم٤مُم٦م سمٗمقم زمف احلج٥م فمٙمٝم٘مؿ، ايمقصمقد

 .(1)احلج٦م قمغم قم٤ٌمده 

  

                                                 

 .165اًمٜم٤ًمء:   (1)

 . دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ ، سمػموت.184: 1قمٌد ا؟هل اخل٤مًمدي( ت:)هـ 741شمٗمًػم اسمـ ضمزي اًمٙمٚمٌل  (1)
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 اًمٔمٝمقر سمٛمٕمٜمك اًمقضمقد(=) سمِم٣مريح أهؾ ايمسٛم٥ّم زمٚمٔمٛمك ايمـَبـداء

ـَ  ىمقًمف: : هـ( 333)اعم٤مشمريديىم٤مل إُم٤مم اعم٤مشمريدّي٦م، أسمق ُمٜمّمقر  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ اظمَُْج٣مِهِدي

قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، قمٚمؿ  فم٣ممل ايمٕمٝم٤م وايمُمٜم٣مدة: يمام ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ًاٞمٔمٙمٚمف َمقصمقدطمتك   َِمٛمُ٘مؿْ 

 .(1) وفمٙمؿ ايمُمٜم٣مدة، فَمٙمَِؿ زمف َمقصمقداً أّٟمف ُُمقضَمد. 

ـَ َِمٛمُ٘مؿْ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ : هـ(399)وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ أيب زُملم ـَ  اظمَُْج٣مِهِدي ٣مزمِِري هذا  َوايمِمَّ

ُمـ يّمدق ومٞمام أقمٓمل ُمـ اإليامن همٛمٔمٙمؿ أي: ٟمختؼميمؿ:  َوَٞمْبُٙمَق َأطْمَب٣مَرىُمؿْ  فمٙمؿ ايمٖمٔم٣مل

 .(1)وُمـ يٙمذب

 .(3)فمٙمؿ وصمقد، وزمف يٗمع اْلزاءاًمٕمٚمؿ اًمذي هق  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمؿَ : ( ىم٤مل اسمـ اجلقزي

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمْؿ :هـ( 864)ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ـَ  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمؿَ َوًَمٜمَ  .(5)فمٙمؿ ـمٜمقر:(4)...اعمَُْج٤مِهِدي

ـَ ُِمٜمُٙمؿْ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ ذم شمٗمًػمه:  هـ(156)وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ُمـ  ىمل ٞمرىيٕمٜمل  اعمَُْج٤مِهِدي

 .(6)جي٤مهد ُمٜمٙمؿ وُمـ يّمؼم ُمـ اًمّم٤مسمريـ

اعمج٤مهد  يتبكم:أي طمتك فمٙمؿ ايمقصمقد ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمؿَ : هـ(516)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٖمقي 

 .(7)واًمّم٤مسمر قمغم ديٜمف ُمـ همػمه

ـَ ُِمٜمُٙمؿْ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ :  هـ(666)وىم٤مل اًمرازي  أي ٟمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ ُمـ همػم  اعمَُْج٤مِهِدي

 .(8): وم٢مّٟمف شمٕم٤ممم ىمد قمٚمٛمف قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مفمٙمؿ ايمُمٜم٣مدةاعمج٤مهديـ ويدظمؾ ذم 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .545: 1شمٗمًػم اإلُم٤مم اعم٤مشمريدي)ت: جمدي سم٤مؾمٚمقم(   (1)

 . اًمٗم٤مروق احلديث٦م ، ُمٍم . 45: 4شمٗمًػم اسمـ أيب زُملم)ت:طمًلم قمٙم٤مؿم٦م ، حمٛمد اًمٙمٜمز(   (1)

 . دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، سمػموت.111: 4شمٗمًػم اسمـ اجلقزي=زاد اعمًػم )قمٌد اًمرزاق ُمٝمدي(   (3)

 .31:  حمٛمد   (4)

 . دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة.677شمٗمًػم اجلالًملم:   (5)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.56: 4 ؿمح٤مشم٦م( شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ)ت: قمٌد ا؟هل  (6)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.118: 4شمٗمًػم اًمٌٖمقي)قمٌد اًمرزاق ُمٝمدي(   (7)

 . إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت.66: 18شمٗمًػم اًمرازي   (8)
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ـَ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ : هـ(373)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٛمرىمٜمدي اعمج٤مهديـ  ٞمٚمّٝمز أياظمَُْج٣مِهِدي

 . (1)واًمّم٤مسمريـ

فمٙمؿ ايمقصمقد أي ...ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ اعمراد ُمـ ىمقًمف: : هـ(741)وىم٤مل اإلُم٤مم اخل٤مزن

 .(1)وايمٓمٜمقر

ـَ َِمٛمُ٘مؿْ :  هـ(716)وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل قمغم اجلٝم٤مد: أي   ...ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ اظمَُْج٣مِهِدي

 .(3)ؾمٞمٙمقن ، ُم٤م قمٚمٛمٜم٤مه أّٟمفٞمٔمٙمؿ ىم٣مئٛم٣مً 

اًمٕمٚمؿ اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف اجلزاء هق :  هـ(1411)وىم٤مل إُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م اسمـ اًمٕمثٞمٛملم 

ُ٘مْؿ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ : وذًمؽ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: يمٛمٔمٙمؿ فمٙماًم يؼمسم٤م فمٙمٝمف اْلزاءاعمراد، أي  َويَمٛمَْبُٙمَقٞمَّ

ـَ  ٣مزمِِري ـَ َِمٛمُْ٘مْؿ َوايمِمَّ وم٘مٌؾ أن يٌتٚمٞمٜم٤م ىمد قمٚمؿ ُمـ هق اعمٓمٞمع وُمـ هق اًمٕم٤ميص، ًمٙمـ اظمَُْج٣مِهِدي

فمٙمؿ ـمٜمقر وَمُم٣مهدة9 هذا ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٓ اجلزاء وٓ اًمثقاب، ومّم٤مر اعمٕمٜمك: ًمٜمٕمٚمؿ 

 .(4)يؼمسم٤م فمٙمٝمف اْلزاء

ـَ آََمٛمُقاوشم٠مويؾ وىم٤مل اإلُم٤مم اًمزضم٤مج ذم ُمٕم٤مٟمٞمف:  قمزَّ وضمؾَّ ىمد  وا؟هُل َويمَِٝمْٔمَٙمَؿ اهللَُّ ايمَِّذي

ـَ : قمز وضمؾيمام ىم٤مل  ئمٙمؿ ذيمؽ واومٔم٣ًم َمٛمٜمؿقمٚمٛمٝمؿ ىمٌؾ ذًمؽ: ُمٕمٜم٤مه  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ اظمَُْج٣مِهِدي

ع اظمج٣مزاة فمعم َم٣م سمٗم، وي٘مع ُمٜمٙمؿ: وإّٟمام يمٝمٗمع َم٣م فمٙمٚمٛم٣مه نمٝمب٣ًم، َمُم٣مهدة يمٙمٛم٣مسأي  َِمٛمُ٘مؿْ 

 . (5)َمـ اخلٙمؼ وومقفم٣مً  فَمٙمَِٚمف اهللُ 

                                                 

 .365: 3شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .149: 4شمٗمًػم اخل٤مزن)ت: حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم(   (1)

 . دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ، سمػموت.336: 3شمٗمًػم اًمٜمًٗمل)ت: يقؾمػ سمديقي(   (3)

 . دار اسمـ اجلقزي ، اًمًٕمقدّي٦م . 14شمٗمًػم ؾمقرة اًمٙمٝمػ ٓسمـ اًمٕمثٞمٛملم:   (4)

 ٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.. اًمٕم 471: 1ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف )ت: قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمِمٚمٌل(  (5)
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:  هـ، وهذا ًمٞمس اًم٘مرـمٌل اعمٕمروف(437)ـم٤مًم٥م وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمٌل ُمٙمل سمـ أيب

وىمد قمٚمؿ  ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م اجلزاء، فمٙمؿ َمُم٣مهدةُمٜمٙمؿ  طمتك ٟمٕمٚمؿ ذًمؽ ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ وُمٕمٜمك: 

 .(1)ُمـ اًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ىمٌؾ ظمٚمؼ اخلٚمؼه شمٕم٤ممم ُم٤م يٙمقن ُمـ قم٤ٌمد

ٓ يٕمذب ا؟هل شمٕم٤ممم اخلٚمؼ سمٕمٚمٛمف ومٞمٝمؿ طمتك يٕمٛمٚمقا سمام : هـ(774)وىم٤مل اسمـ يمثػم 

ـَ َِمٛمُ٘مؿْ يٕمٚمٛمف ُمٜمٝمؿ، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ، فمٙمؿ زم٣ميمًمء زمٔمد ىمقٞمفومٝمذا  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمَؿ اظمَُْج٣مِهِدي

 .(1)وإن يم٤من اًمٕمٚمؿ اًم٤ًمسمؼ طم٤مصاًل سمف ىمٌؾ وضمقده

صمٜم٣مدهؿ إلم ومد طمرج ، ٞمٔمٙمٚمٜمؿ جم٣مهديـأي  ضَمتَّك َٞمْٔمَٙمؿَ وىم٤مل اسمـ طمٞم٤من :

 .(3)ايمقصمقد

                                                 

 . ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م.6971: 11زهرة اًمتٗم٤مؾمػم)ت: اًمِم٤مهد اًمٌقؿمٞمخل(   (1)

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 354: 6شمٗمًػم اسمـ يمثػم)ت: حمٛمد طمًلم(   (1)

 . دار اًمٗمٙمر ، سمػموت.476: 9)ت: صدىمل مجٞمؾ( هـ 745إٟمدًمز شمٗمًػم اسمـ طمّٞم٤من   (3)
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 خترجي٣م يمٖمظ ايمبداء فمٛمدٞم٣م!!.

 َترجي٤من ُمروّٞم٤من ُمًتحًٜم٤من ًمٚمٌداء يم٤مٔيت .. -ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م-قمٜمدٟم٤م

: هق قملم ُم٤م ذيمره مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦ّم واًمقه٤مسمّٞم٦م أقماله طمذو اًم٘مّذة ايمتخري٨م إّول

ٌُْٚمَقٟمَُّٙمْؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  سم٤مًم٘مّذة: ىم٤مل اًمًٞمد اعمرشم٣م ـَ ُِمٜمُٙمْؿ  َٞمْٔمَٙمؿَ ضَمتَّك َوًَمٜمَ اعمَُْج٤مِهِدي

٤ٌَمَريُمؿْ  ٌُْٚمَق َأظْم ـَ َوَٟم ٤مسمِِري : وم٘مٌؾ ٞمٔمٙمؿ صمٜم٣مدىمؿ َمقصمقداً ٟمحٛمٚمف قمغم أّن اعمراد سمف طمتّك  َواًمّمَّ

هم٘مذيمؽ ايمٗمقل دم ٕمٚمؿ اجلٝم٤مد ُمقضمقدًا، وإّٟمام ُيٕمٚمؿ يمذًمؽ سمٕمد طمّمقًمف، وضمقد اجلٝم٤مد ٓ يُ 

 . ايمبـَداء

 .(1)ضمّداً : وهذا وضمف طمًـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد

سمدا ؟هل شمٕم٤ممم سمٛمٕمٜمك فمٝمر ُمٜمف ٓ ًمف: واًمقضمف ومٞمف أّن ا؟هل ؾمٌح٤مٟمف  ايمتخري٨م ايمث٣مين:

هق ُمـ أفمٝمر ًمٚمٕم٤ٌمد ُم٤م يم٤من ظم٤مومٞم٤ًم قمٜمٝمؿ، وأوضمد ُم٤م يم٤من ُمٕمدوُم٤ًم ومٞمٝمؿ، وحمك سمرمحتف ُم٤م 

ـَ اهللَِّ ََم٣م مَلْ أصمٌتف سمٕمدًمف قمٚمٞمٝمؿ..: واعمًتٜمد ومٞمف ىمقل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ؿ َمِّ َتِسُبقنَ َوزَمَدا هَلُ  .(1) َيُ٘مقُٞمقا ََيْ

ذم يمذا،  زمدا هللذم اًمتّمحٞمح: وم٤معمٕمٜمك ذم ىمقل اإلُم٤مُمٞم٦م روقان ا؟هل قمٚمٞمف ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد 

...، شمٕم٤ممم، وًمٞمس اعمراد ُمٜمف شمٕم٘م٥م اًمرأي وووقح أُمر يم٤من ىمد ظمٗمل قمٜمف ـمٜمر َمٛمفأي: 

آطمت٤ًمب فمٝمقره، ومٝمل ُمٕمٚمقُم٦م ًمف ومٞمام مل يزل، وإّٟمام يقصػ ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌداء ُم٤م مل يٙمـ ذم 

ـّ وىمققمف  . (3) وٓ ذم هم٤مًم٥م اًمٔم

  

                                                 

 . ؾمت٤مرة ، ىمؿ.496: 1حمٛمد رو٤م إٟمّم٤مري(  اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد)ت:  (1)

 .47اًمزُمر:   (1)

 . دار اعمٗمٞمد ، سمػموت ، ًمٌٜم٤من. 66طمًلم دريم٤مهل( ت:)ًمٚمِمٞمخ اعمٗمٞمد شمّمحٞمح آقمت٘م٤مد   (3)
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 ظم٣مذا فمٗمٝمدة ايمـَبـداء؟!!!

 ، أمهٝم٤م اصمٜم٤من..ًمٕمّدة أُمقر قم٘مدّي٦م ضمٚمؾ ..

ٓ سمّد ُمـ اًمٌداء، وإّٓ ومال ُمٜم٤مص ُمـ اًمقىمقع ذم ذاك قم٘مٞمدة اًمٞمٝمقد  إّول:

اهللُّ ََم٣م َيَُم٣مُء َوُيْثب٦ُِم َوفِمٛمَدُه ُأُم َيْٚمُحق  و:   ىُمؾَّ َيْقٍم ُهَق دِم ؾَمٟمْنٍ اعمٙمّذسم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ـ ـمِلٍم و:  ايْم٘مَِت٣مِب  ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمؿ ُمِّ ك فِمٛمَدهُ ُهَق اًمَّ ون شُمؿَّ وَم٢َم َأصَماًل َوَأصَمٌؾ َُمسٚمًّ ،  (1) َ صُمؿَّ َأٟمُتْؿ َُتؽَْمُ

اهللِّ ََمْٕمُٙمقيَم٥ٌم نُمٙم٦َّْم َأْيِدهيِْؿ َووَم٣ميَم٦ِم ايْمَٝمُٜمقُد َيُد إصم٤ٌمشم٤ًم، ومال حمق  ومٚم٘مد زقمٛمقا: إّن ا؟هل ومرغ ُمـ إُمر

 .شمٕم٤ممم ا؟هل قمٚمقًا يمٌػماً ..، (1) َويُمِٔمٛمُقْا زماَِم وَم٣ميُمقْا زَمْؾ َيَداُه ََمْبُسقؿَمَت٣منِ 

َووَم٣مَل  ًمٖمقّي٦م اإلسمتالء واإلُمتح٤من ذم إرض، سمؾ شمٙمذي٥م اًم٘مرآن ذم ىمقًمف:  ايمث٣مين:

ُل اهللَُّ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  َرزُمُ٘مُؿ اْدفُمقيِن َأؽْمَتِج٤ْم يَمُ٘مؿْ  ـَ َوفَمِٚمَؾ فَمَٚماًل َص٣محِل٣ًم هَمُٟمْويَمئَِؽ ُيَبدِّ َّٓ ََمـ سَم٣مَب َوآََم إِ

ضِمٝماًم  ؽَمٝمَِّئ٣مهِتِْؿ ضَمَسٛم٣َمٍت َوىَم٣مَن اهللَُّ نَمُٖمقرًا رَّ
ضِمَؿ َرزُمَؽ َويمَِذيمَِؽ طَمَٙمَٗمُٜمؿْ و: (3) وُمئ٤مت أي٤مت  (4) إَِّٓ ََمـ رَّ

 .اًمنميٗم٦م إظمرى 

إذا اشّمْمح هذا وم٤مٕفمٝمر إىمقى أّن اًمٌداء يتٜم٤مول اًمٜمًخ اًمتنميٕمل واًمتٙمقيٜمل 

واجلزاء يقم احل٤ًمب أيْم٤ًم، وإْن يم٤من اعمت٤ٌمدر ُمٜمف ٟمًخ اًمتٙمقيـ ذم إرزاق وإقمامر ذم 

اًم٘م٤مس أّن أذف أهمراض اًمٌداء قمدا شمٜمزيف ا؟هل شمٕم٤ممم، ُم٤م أرى أٟم٤م هذه اًمدٟمٞم٤م ..: وىمد 

 ..٤موة، سمٞم٤من ذًمؽٕمٚمؼ سم٤مًمًٕم٤مدة واًمِم٘ميت

سم٠مهؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة، ُمـ اؾمتحّؼ اجلٜم٦ّم  -ذم إزل-إّن ا؟هل شمٕم٤ممم وإْن يم٤من قم٤معم٤ًم 

ىمد ىم٣م اسمتالًء، وىمّدر اُمتح٤مٟم٤ًم، أّٓ يثٞم٥م وأّٓ  -زمرمحتف وَمٛمّف-وُمـ اؾمتحّؼ اًمٜم٤مر، إّٓ أّٟمف 

ـّ ذم اًمدٟمٞم٤م و ـم٤مقم٦م  (وصمد=حتٗمؼ) ـمٜمر يمفّٓ يتٗمّْمؾ ذم أظمرة، إّٓ إذا أيٕم٤مىم٥م، وأّٓ يٛم

                                                 

 .1إٟمٕم٤مم :   (1)

 .64اعم٤مئدة:   (1)

 .76اًمٗمرىم٤من:   (3)

 .119:  هقد   (4)
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..: ومٝمذا هق ّه شمًٛمٞمتف سم٤مًمـٌَـداء..، وىمد ُمْم٧م يمٚمامت دم اخل٣مرج َمـ ايمٔمبد أو ُمٕمّمٞم٦م

 قمٚمامء اًمٗمري٘ملم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ..

وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمّٞم٦م: ىمد شمٗمّْمؾ ا؟هل شمٕم٤ممم ىمدؾمف قمغم اخلالئؼ أن يزيد أهؾ اًمًٕم٤مدة 

اًمٕم٘م٤مب، إّٓ سم٤مسمتالء ؾمٕم٤مدة سم٤مسمتالء واُمتح٤من، وأن ٓ ُيث٧ٌِم أهؾ اًمِم٘م٤موة قمغم اًمِم٘م٤موة و

َّٓ ََمـ واُمتح٤من، ُمع رمح٦م ًمٚمٗمري٘ملم، أوؾمع ُمـ اًمًاموات اًمًٌع وإرولم اًمًٌع=  إِ

ضِمٝمامً   .. سَم٣مَب... َوىَم٣مَن اهللَُّ نَمُٖمقرًا رَّ

 ٚمقّدة ايمٗمرزمك  َممموط زمزمداء اهلل دم ايمسٔمداء وإؾمٗمٝم٣مء 

يقم اًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق ذم اًمذر، أؾمامء أهؾ اجلٜم٦م وأؾمامء  شمٕم٤ممموسمٕم٤ٌمرة صم٤مًمث٦م: يمت٥م ا؟هل 

أهؾ اًمٜم٤مر، ـمقي٧م اًمّمحػ وضمػ اًم٘مٚمؿ، أوًمئؽ قمـ يٛملم اًمٕمرش، وه١مٓء قمـ ؿمامًمف، 

أْن يزيد ؾمٕم٤مدة أهؾ اًمًٕم٤مدة شمٗمْمالً وإن أصمٌتٝم٤م ذم  ؾمٌح٤مٟمفًمٙمـ يم٤من ُمـ ىمْم٤مئف أيْم٤ًم 

سم٤مًمٌالء واًمِمٗم٤مقم٦م وُمقدة  اًمٚمقح قمدًٓ، ويمذا إُمر ومٞمٛمـ ـم٤مسم٧م ـمٞمٜمتف ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤موة،

 . (0)اًم٘مرسمك، ؾمٞمام قمكمّ 

  

                                                 

هذا ُمـ ضوري٤مت اًمديـ وُمًٚمامت اًم٘مرآن اعمٌلم، وًم٘مد ُم٣م ذم اًمًٜم٦م ُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ )ذم اعمًتدرك ،   (1)

يمق أّن ».... اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت(  سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 4711، رىمؿ: 161: 3ت:ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م 

ىم٤مل احل٤ميمؿ :  شحمٚمد دطمؾ ايمٛم٣مررصماًل صٖمـ زمكم ايمرىمـ واظمٗم٣مم همِمعّم، وص٣مم شمؿ يمٗمل اهلل وهق َمبٕمض ٕهؾ زمٝم٦م 

 صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل.

ٓ َيبؽ إٓ َم٠مَمـ ، وٓ »و: ش َمـ َم٣مت فمعم ضم٤م آل حمٚمد َم٣مت ؽمٔمٝمداً : » ويمذا اًمّمحٞمح ُمـ ىمقل احلٌٞم٥م

 شيبٕمّمؽ...
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 ، َمٔمٙمقم َضورة!!ٓئمػم أضمد ايمٌماط إّٓ زمقٓي٥م فمقم

أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق  )صم٘م٦م( أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهرىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم ُمقوققم٤مشمف: 

طمدصمٜمل قمٓمٞم٦م سمـ ؾمٕمٞمد  ،أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل )صم٘م٦م طم٤مومظ(سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمٚم٘مٛم٦م  )صم٘م٦م(قمـ قمٌد ا؟هل إٟمدًمز )احل٤مومظ اًمث٘م٦م صحٞمح اًمًامع(

طمدصمٜمل قمثامن سمـ ، ام ومٞمام يرويف ، وًمف ذم اًمٗم٘مف حمؾ يمٌػم، ىم٤مًمف اخلٚمٞمكم(يم٤من ىمٞمّ إُم٤مم حمدث ، و) إهبري

دون ـمٕمـ، ، شمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م واًمذهٌل أسمق قمٛمرو ،سمـ قمٌدك )قمثامن سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ضمٕمٗمر اًمديٜمقري

 طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ا؟هل اًمّم٤مقمدي ،(ظمػماً  وىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًمٗمتح اسمـ ُمنور : ُم٤م قمٚمٛم٧م ُمٜمف إّٓ 

اؾمٛمف دًم٤ًًم ذا احلدي٨م وم٘مط، ُمَلأول ُمـ ـمٕمـ ومٞمف مل يٓمٕمـ ومٞمف أطمد ، اسمـ اجلقزي )إسمراهٞمؿ سمـ محٞمد اًمديٜمقري، 

اًمزاهد اًمٕم٤مرف اإلُم٤مم )طمدصمٜم٤م ذو اًمٜمقن اعمٍمي  ،(ف أطمد إضمالء ومٚمٞمٜمٔمر: ومٞمٌدو أٟمّ إمم اًمّم٤مقمدي

قمـ ضمٕمٗمر سمـ )اإلُم٤مم اعمِمٝمقر ، صم٘م٦م خ م(طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس (، أومرط اسمـ اجلقزي يمٕم٤مدشمف ومٞمفاًمّم٤مًمح

)اعمقمم  قمـ قمكمّ  )ؾمٞمدٟم٤م اًم٤ٌمىمر، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس(قمـ أسمٞمف )ؾمٞمدٟم٤م اًمّم٤مدق، ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس(حمٛمد

إذا مجع اهلل إويمكم وأطمريـ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وٞمِم٤م »ا؟هل: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف(

َمـ ىم٣مٞم٦م َمٔمف زمراءة زمقٓي٥م فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م  ايمٌماط فمعم صمْس صمٜمٛمؿ، مل جيز أضمد إّٓ 

 .شفمٙمٝمف ايمسالم

)اًم٤ٌمىمر مل يدرك قمٚمٞم٤ًم، ويرد سم٠مٟمف قمـ آسم٤مئف هذا طمدي٨م ُم٘مٓمقع ىم٤مل اسمـ اجلقزي: 

ـ ووٕمف، وذي اًمٜمقن ىمد ووٕمف أو هىمف ممّ  ،ُمقوقع أظمذ ُمـ سملم احلٙمؿ(قمٜمف

 .(0) وإسمراهٞمؿ سمـ قمٌد ا؟هل ُمؽموك

ومٕمغم ديـ أهؾ اًمًٜم٦م  ،أىمقل: إذا يم٤من ُمثؾ ذي اًمٜمقن اعمٍمي ؾم٤مرق وّو٤مع

اًمًالم: إذ ًمـ يٌ٘مك قمٜمدهؿ ُمـ يٛمٙمـ اًمقصمقق سمف سمٕمد هذا ، ًمٙمـ هيقن اخلٓم٥م أّن 

ُمِمٝمقر أئّٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م قمغم قمدم آقمتٜم٤مء سمٛمٜمٗمردات اسمـ اجلقزي ذم يمت٤مسمف اعمقوققم٤مت 

 ُم٣م سمٞم٤من هذا ُمٜم٤م ذم اًمتٜمٌٞمٝم٤مت .. وىمد ..، 

                                                 

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. .، رىمؿ: 399: 1اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي   (1)
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ىم٤مل أسمق قمكم احلداد ذم ل: أي٤ًم يم٤من ومٚمٝمذا احلدي٨م ـمريؼ آظمر..: ىم٤مل اًمًٞمقـم

، )صم٘م٦م طم٤مومظ( ُمٕمجٛمف: طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمتقي٦م اًم٘مٛمل

)طم٤مومظ ص٤مطم٥م طمدي٨م ،  طمدصمٜم٤م أسمق قمكم قمٌد اًمرطمـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ومْم٤مًم٦م اًمٜمٞم٤ًمسمقري

د سمـ يزيد طمدصمٜم٤م أسمق قمٌد ا؟هل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛم ،اَتؿ سم٤مًمرومض ًمروايتف هذه إطم٤مدي٨م(

قمٌد ا؟هل سمـ سمـ  طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٝمؾ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،)ؿمٞمخ صم٘م٦م صحٞمح اًمًامع( اعمزيمل

طمدصمٜم٤م داود سمـ ؾمٚمٞمامن  ،رضمؿ ًمف دون ـمٕمـ(شمُ  ،)روى قمٜمف صم٘مت٤من سمؾ أيمثرقمٌد اًمرمحـ اعمديٜمل اًم٘مزويٜمل

 اًمرضمس شمٓمٝمػما( )ُمٓمٝمر ُمـ٤مطمدصمٜم٤م اسمـ ُمقؾمك اًمرو ،(اَتؿ سم٤مًمٙمذب ، ًمروايتف هذه إطم٤مدي٨م) سمـ ضمٕمٗمر

 )ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما(ضمٕمٗمرقمـ أسمٞمف  )ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما(طمدصمٜم٤م أيب ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر

قمـ أسمٞمف  )ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما(قمـ أسمٞمف قمكم )ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما(حمٛمدقمـ أسمٞمف 

 .(0)قمـ أسمٞمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمرومققم٤م )ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػما(احلًلم

، وُمع اإلهمْم٤مء قمـ يمقن لماحلديثيـ هذي إؾمٜم٤مدأىمقل: سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ 

ُمّم٤مدرة  ىمٌٞمح٦م ًمٚمٖم٤مي٦م..، يمٞمػ جيروء اسمـ اجلقزي وهمػمه قمغم  امشمْمٕمٞمػ سمٕمض رواَت

اجلزم سمً٘مقط هذا احلدي٨م وأٟمف ُمقوقع ، ُمـ دون أدٟمك إؿم٤مرة إمم أّن ُمٕمٜم٤مه صحٞمح، 

 ..؟!!.أو ُمٕمٚمقم ضورة 

٦م سم٤معمحٌّ  شَمقٓههمٔمقّم  َمقٓهَمـ ىمٛم٦م »أمل يٗمن اسمـ اجلقزي وهمػمه ُمتقاشمر اًمٜمٌقة : 

َمـ ىم٣مٞم٦م  إّٓ ايمٌماط مل جيز أضمد »أًمٞمس ُمٕمٜم٤مه ىمٓمٕم٤ًم وضورة هق قملم ُمٕمٜمك: صمّؿ ؟!! 

 .سمٜم٤مء قمغم شمٗمًػمهؿ شفمقمّ )=حمّب٥م(   زمقٓي٥مَمٔمف زمراءة 

، ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ، ٓ  ، جمرد طمؼم قمغم ورقًا قمٜمدهؿًمٖمقأوحك طمدي٨م اًمٖمدير أم أّن 

 يٜمٓمقي قمغم أّي ُمٕمٜمك؟!!.

اإلُم٤مم : يمٜم٤ّم قمٜمد اًم٘م٤مئؾحمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٓمقد طمًٌٜم٤م اإلُم٤مم اعمحدث اًمث٘م٦م 

ي٤م أسم٤م قمٌد ا؟هل ُم٤م شم٘مقل ذم هذا احلدي٨م اًمذي يروي أّن قمٚمٞم٤ًم  :أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ

 !!.شأٞم٣م ومسٝمؿ ايمٛم٣مر»ىم٤مل: 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت .347: 1اعمّمٜمققم٦م )صالح قمقيْم٦م( اًمٚمئ٤مزمء   (1)
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ٓ َيبؽ إّٓ : »رويٜم٤م أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ًمٕمكمّ : وُم٤م شمٜمٙمرون ُمـ ذا أًمٞمس أمحد وم٘م٤مل 

ىمٚمٜم٤م: سمغم. ىم٤مل أمحد: وم٠ميـ اعم١مُمـ؟! ىمٚمٜم٤م: ذم اجلٜم٦م. ىم٤مل: ش َم٠مَمـ وٓ يبٕمّمؽ إّٓ َمٛم٣مهمؼ

 . (1)همٔمقّم ومسٝمؿ ايمٛم٣ّمروأيـ اعمٜم٤مومؼ؟!. ىمٚمٜم٤م: ذم اًمٜم٤مر ىم٤مل: 

 أىمقل: أًمٞمس ُم٤م ضمزم سمف اإلُم٤مم أمحد هق قملم اعمٕمٜمك أم ُم٤مذا ؟!!.

يمق أّن أَمتل »ًمٕمكّم:  ُمـ ىمقل اًمٜمٌل -سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ–يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم ُم٤م ُم٣م 

ص٣مَمقا ضمتك ي٘مقٞمقا ىم٣محلٛم٣مي٣م، وصّٙمقا ضمتك ي٘مقٞمقا ىم٣مٕوسم٣مر، شمّؿ أزمٕمّمقك،ٕىمبّٜمؿ اهلل 

 .(1)شفمعم وصمقهٜمؿ دم ايمٛم٣ّمر

وايمذي ٞمٖمز زمٝمده ٓ يبٕمّمٛم٣م أهؾ ايمبٝم٦م أضمد إٓ »: وطمًٌٜم٤م ىمقل اًمٜمٌل

 .(3)ُمًٚمؿ ذط. أظمرضمف احل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمح قمغم شأدطمٙمف اهلل ايمٛم٣مر

 اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أّن قمٚمٞم٤ًم ؾمٞمد أهؾ اًمٌٞم٧م وأومْمٚمٝمؿ. ومتذيمر. إمج٤مع وىمد ُم٣م 

سمؾ ٓ سمّد ُمـ ، اًمزسمدة : ًمٞمس اإلؾمٜم٤مد وم٘مط هق ُمدار احلٙمؿ قمغم طمدي٨م اًمٜمٌل 

قمغم اًم٘م٤موٞم٦م ُم٤م دون٤م ُمـ اًمّمح٤مح يمذا واعمتقاشمرات اًمٗمقىم٤مٟمّٞم٦م احل٤ميمٛم٦م قمغم يمؾ طمدي٨م ، 

 وٓ شمؽ طمِمقي٤ًم.تٕمّٚمؿ وم يمّؾ ضمٕمجٕم٦م.

                                                 

 . 316:  1(  516ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )اسمـ أيب يٕمغم   (1)

 . 64: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (1)

  . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.4717رىمؿ:  .161: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (3)
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 َمـ أهؾ اْلٛم٥م : فمقمّ ايمٛمبلضمدي٧م 

ذم يمت٤مسمف، صمٜم٤م  )طم٤مومظ صم٧ٌم(أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ يٕم٘مقب احل٤مومظ ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ٟمٕمٞمؿ: 

، )صم٘م٦م صدةق ص٤مًمح( ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ وه٥م احلراين)إُم٤مم صم٘م٦م طم٤مومظ(احلًلم سمـ حمٛمد سمـ مح٤مد

، )ظم٤مًمد سمـ يزيد اًم٘مرر صم٘م٦م م( ، قمـ أيب قمٌد اًمرطمٞمؿاًم٤ٌمهل صم٘م٦م م()سمـ قمٌد ا؟هل صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م

، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد )سمـ احل٤مرث احليُمل، صم٘م٦م صحٞمح احلدي٨م رُمل سم٤مًم٘مدر م(ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٕمالء

، قمـ أم ظم٤مرضم٦م سمٜم٧م ؾمٕمد سمـ )صم٘م٦م خ(، قمـ أسمٞمف)صم٘م٦م خ(ا؟هل سمـ أيب صٕمّمٕم٦م إٟمّم٤مري

٤مٟم٧م ىمد سم٤ميٕم٧م اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ، ويم)صح٤ميب(، قمـ أم ُمرصمد)صح٤ميب( اًمرسمٞمع

ومتح ُمٙم٦م ُمع اًمٜم٤ًمء، ىم٤مًم٧م: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق ذم ٟم٤مس 

أول َم٣م  إنّ »ُمـ إٟمّم٤مر ذم اًمرقمؾ، واًمرقمؾ: اًمٜمخؾ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

قمٚمٞمٝمؿ قمكم  وم٠مذفش يممف فمٙمٝم٘مؿ َمـ سمسٚمٔمقن طمُمخُمتف هبذا ايمقادي ظمـ أهؾ اْلٛم٥م

 .(1)سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف

 ..ُمتقاشمرضورّي ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح. وُمٕمٜم٤مه 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ ضار سمـ وأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

سد، صمٜم٤م حيٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل، صمٜم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سمـ اًمؼميد، قمـ أسمٞمف، قمـ إؾمامقمٞمؾ 

رضم٤مء، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمٌٞمدة، قمـ قمٌد ا؟هل ىم٤مل: يمٜم٤م سمـ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ومدظمؾ قمكمّ ش يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م»ضمٚمقؾم٤م قمٜمد اًمٜمٌل وم٘م٤مل: 

 .(1)ؿ وصٕمدريض ا؟هل قمٜمف ومًٚمّ 

إذ : ُمتقاشمرضورّي ىمٚم٧م: صحٞمح، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، وُمٕمٜم٤مه 

احلسـ واحلسكم ؽمٝمدا ؾمب٣مب )=ّٞمدهؿ سمؾ ؾم اجلٜم٦مُمـ أهؾ  ٤مً اعمقمم قمٚمٞمّ اًمٕم٘مٞمدة أّن 

وٓ ، ، وُمًٚمامت اًمنمع اعمٌلمُمـ ضورّي٤مت هذا اًمديـ ( :أهؾ اْلٛم٥م وأزمقمه٣م طمغم َمٛمٜمام

ُمـ أهؾ زٟمديؼ ، وضم٤مطمد ذًمؽ إُملم روطمل ومداهشمقاشمر هذا اعمٕمٜمك قمـ اًمٜمٌل أىمؾ ُمـ 

                                                 

 اًمري٤مض.. دار اًمقـمـ 8655. رىمؿ:  3567: 6ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  (1)

 .16341، رىمؿ: 166: 16ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين   (1)
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َيبف اهلل ورؽمقيمف، وَي٤م اهلل  »ًمٜمٌل اعمتقاشمر: ٘مقل اسمُمٙمّذب : واًمٕمذاب اعمٝملم.. اًمٜم٤مر

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م »واًمث٤مًم٨م :  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»اعمتقاشمر أظمر : و شورؽمقيمف

 و... . شه٣مرون َمـ َمقؽمك

ًمٙمـ يمٜم٤ّم ندف ُمـ هذا اًمٕمٜمقان شم٠مؾمٞمس أصؾ ٟم٘مرأ ُمـ ظمالًمف يمثػمًا ُمـ 

ه٤مك هذا سم٤مًم٘مص ..:  اًمقىم٧م حمّروم٦م ًمٙمٜمّٝم٤م ذات٦م اًمٜمّمقص اًمٜمٌقّي٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ؾم٤معم

  اعمث٤مل ..

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ محٞمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ قمٌد أظمرج اًمؽمُمذي ىم٤مل : 

اًم٘مدوس، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إقمٛمش، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمٌٞمدة 

 اًمٜمٌل ىم٤مل: يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م اًمًٚمامين، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ُمًٕمقد، أنّ 

هذا طمدي٨م  ىم٤مل: يٓمٚمع قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وم٤مـمٚمع قمٛمر. وم٤مـمٚمع أسمق سمٙمر، صمؿّ 

 .(1)همري٥م ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد

ىمد صدر ومٕمالً قمـ  -ُمع اًمٖمض قمـ إؾمٜم٤مده-أىمقل: أٟم٤م أقمت٘مد أّن ُمثؾ هذا اًمٜمص

رؾمقل ا؟هل روطمل ومداه، ًمٙمـ يد اًم٘مص واًمتحريػ، أو٤مقم٧م ُمٕم٤معمف ، وؿمقه٧م صقرشمف 

..:  ذم اًمٕمٙمسىمقّي فمٝمقر ف ُت٤مُمذم ، ومخرج يم٠مٟمف ومْمٞمٚم٦م ًمٚمِمٞمخلم أيب سمٙمر وقمٛمر، ُمع أّن 

 ه٤مك ًمؽمى ..  

أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ سم٤مًمقيف، صمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمٜمي طمدصمٜم٤م أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

إزدي، ىم٤مل: طمدصمٜمل ضمدي ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو، صمٜم٤م زائدة، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ، قمـ 

ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا؟هل ريض ا؟هل قمٜمٝمام ىم٤مل: ُمِمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل إمم اُمرأة ومذسمح٧م ًمٜم٤م ؿم٤مة، وم٘م٤مل رؾمقل 

ش َمـ أهؾ اْلٛم٥م رصمؾيمٝمدطمٙمـ »ىم٤مل:  ومدظمؾ أسمق سمٙمر صمؿّ ش ٥مَمـ أهؾ اْلٛم رصمؾيمٝمدطمٙمـ »ا؟هل: 

، ىم٤مل: ش ؾمئ٦م هم٣مصمٔمٙمف فمٙمٝم٣مً  ايمٙمٜمؿ إنْ َمـ أهؾ اْلٛم٥م،  رصمؾيمٝمدطمٙمـ »ىم٤مل:  ومدظمؾ قمٛمر، صمؿّ 

 . ومدظمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

                                                 

 .3694، رىمؿ: 64: 6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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 . (1)وواوم٘مف اًمذهٌل .هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مهىم٤مل احل٤ميمؿ: 

)سمـ  ، قمـ زائدة)اجلٕمٗمل صم٘م٦م سم٢ممج٤مع( سمـ قمكمطمدصمٜم٤م طمًلم ضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: أظمرو

، قمـ ضم٤مسمر سمـ )صم٘م٦م صدوق دء احلٗمظ( ، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾىمداُم٦م اًمث٘مٗمل صم٘م٦م صم٧ٌم(

قمٌد ا؟هل، ىم٤مل: ُمِمٞم٧م ُمع اًمٜمٌل ، إمم اُمرأة رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر، ىم٤مل: ومرؿم٧م ًمف أصقل 

، ومدظمؾ أسمق شٛم٥مَمـ أهؾ اْل رصمؾيمٝمدطمٙمـ »ٟمخؾ وذسمح٧م ًمٜم٤م ؿم٤مة، وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل: 

َمـ  رصمؾيمٝمدطمٙمـ »، ومدظمؾ قمٛمر، صمؿ ىم٤مل: شَمـ أهؾ اْلٛم٥م رصمؾيمٝمدطمٙمـ »سمٙمر، صمؿ ىم٤مل: 

 .(1) ّ، ومدظمؾ قمكمش ًصمٔمٙمتف فمٙمٝم٣مايمٙمٜمؿ إن ؾمئ٦م »، صمؿ ىم٤مل: شأهؾ اْلٛم٥م

وأظمرضمف أمحد ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد، طمدصمٜم٤م زائدة سمف ُمثٚمف. ىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده 

 .(3)سمـ قم٘مٞمؾاحمتٛمؾ ًمٚمتحًلم ُمـ أضمؾ 

ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم ، ًمٙمـ  ذم أّن اعمقمم ومّمٞمح ٝمذا اًمٜمص سيح ومأىمقل : 

 ؟!!!.ُمـ هذا اعم٘م٤مل، ذم هم٤مي٦م اإلؿمٙم٤مل أّن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ُمـ أهؾ اجلٜم٦م اؾمتٔمٝم٤مر 

 عمجٛمقع أُمقر ..

ـّ »اًمٜمٌل:  ىمقلومَلّن  :أوًٓ  سيح أّٟمف ومرد واطمد: إذ  شَمـ أهؾ اْلٛم٥م رصمؾيمٝمدطمٙم

 صمٔمٙمتفايمٙمٜمؿ إن ؾمئ٦م »ىم٤مل اًمٜمٌل: صم٤مٟمٞم٤ًم: وإصؾ قمدم اًمت٘مدير. ،  شرضم٤مل»:  مل ي٘مؾ

وهق  (=رصمؾ)ٗمرد واطمدُمومتٕملّم قمقده قمغم  شاًمث٤مًم٨م فإن ؿمئ٧م ضمٕمٚمت»مل ي٘مؾ: و شفمٙمٝم٣مً 

 . وصم٤مًمث٤ًم : مل يٕمر اًمٜمٌل اهتامُم٤ًم ًمدظمقل أيب سمٙمر وقمٛمر إـمالىم٤ًم : سمٞمٜمام أقم٤مرهقمكمّ 

 يِمٝمد ًمف .. .ش..ايمٙمٜمّؿ اصمٔمٙمف فمٙمٝم٣ًم. »وم٘م٤مل:  ًمٕمكمّ 

طمدصمٜم٤م ه٤مؿمؿ سمـ ُمرصمد اًمٓمؼماين، صمٜم٤م صٗمقان سمـ ص٤مًمح، ٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل: ُم

ح ، وطمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اًمًٛمٞمدع إٟمٓم٤ميمل، واحلًـ سمـ ضمرير اًمّمقري، ىم٤مٓ: صمٜم٤م 

ُمقؾمك سمـ أيقب اًمٜمّمٞمٌل، ىم٤مٓ: صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م اًمقولم سمـ قمٓم٤مء، قمـ قمٌد ا؟هل 

                                                 

 .4661، رىمؿ: 146: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  اًمري٤مض .31951، رىمؿ: 351: 6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )يمامل يقؾمػ احلقت(   (1)

 . 15161، رىمؿ: 353: 13)إرٟم١موط(  ُمًٜمد أمحد  (3)
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صمٔمؾ رؽمقل اهلل يْمٟمؿمئ  صمؿّ : -اًم٘م٤مئؾ ضم٤مسمر اًمّمح٤ميب–ف ، سمزي٤مدة سمف ُمثٚم سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ

ريض ا؟هل قمٚمٞمف ىم٤مل ضم٤مسمر: ومٝمٜم٠مٟم٤م  ومٓمٚمع قمكمّ  :رأؽمف َمـ حت٦م ايمِمقر يٛمٓمر ؿمٙمقع فمقمّ 

 .(1)رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ

، وٓ همرو ومرضم٤مًمف ُمقصم٘مقن صحٞمح -قمغم ُمٌٜمك اًمذهٌل واحل٤ميمؿ–ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده 

  ـ اًمٌت٦م. ُم٘مّمقديسمٙمر وقمٛمر همػم ٤مر أّن أسمقفمٝمذم احلدي٨م مجٞمٕم٤ًم. و

أريد أن أىمقل: إّن يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمقاردة ذم ومْم٤مئؾ أيب سمٙمر وقمٛمر 

 : اًم٘مص واًمٌؽم..ومْماًل قمـ سم٘مّٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م حمّروم٦م هذا اًميب اخلٌٞم٨م ُمـ اًمتحريػ ..

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌدوس، صمٜم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل: هذا اًم٘مص وأًمٕمـ ُمـ 

صٗمقان سمـ ص٤مًمح، صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، قمـ اًمقولم سمـ قمٓم٤مء، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ 

 سمدل قمكّم. ـمٚمع قمثامنسمف ُمثٚمف إّٓ أّٟمف ىم٤مل قم٘مٞمؾ، 

. (1)رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، ورضم٤مًمف وصم٘مقا، وذم سمٕمْمٝمؿ ظمالفىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 .وي وي 

ضمّؾ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر، ٓ يٕمدو طم٤مَل٤م ومٚمٕمّؾ اًمزسمدة : 

اًمتحريػ اعم٘مٞم٧م أقماله، وًم٘مد ُم٣م قمـ اًمزهري أن أزٓم إُمقيلم يم٤مٟمقا ينىمقن 

   : وم٤مٟمتٌف َلذا ..ومٞمٜمًٌقن٤م ًمٕمثامن ظمالل وم٘مٝم٤مء اًمًٚمٓم٦م وقمٌدة اًمدرهؿ ..ومْم٤مئؾ قمكم 

                                                 

 . اًمر ؾم٤مًم٦م ، سمػموت.651. رىمؿ:  375: 1ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم ًمٚمٓمؼماين )ت: محدي اًمًٚمٗمل(   (1)

 . 14378، 57: 9جمٛمع اًمزوائد   (1)
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 شلٔموَمقسمؽ َم ؽضمٝم٣مسم:»ضمدي٧م ايمٛمبل يمٔمقّم 

اًمٓمؼماين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق طمّملم حمٛمد سمـ احلًلم اًمقادقمل اًم٘م٤ميض، أظمرج 

وحمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مٓ: صمٜم٤م قم٤ٌمدة سمـ زي٤مد إؾمدي، صمٜم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، قمـ 

٦م سمـ قمدي، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ذاطمٞمؾ سمـ ُمرة، أيب إؾمح٤مق، قمـ أيب اًمٌخؽمي، قمـ طمجٞمّ 

أزممم ي٣م فمقّم، ضمٝم٣مسمؽ وَمقسمؽ » ريض ا؟هل قمٜمف: ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل ي٘مقل ًمٕمكمّ 

  .(1)شَمٔمل

 .(1) ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه اًمٓمؼماين، وإؾمٜم٤مده طمًـ

سمٕمد ذم أظمرة ُمٕمف يالزُمف  اًمٜمٌلرومٞمؼ ُمٕمٜمك احلدي٨م قمغم اإلمج٤مل أّن قمٚمٞم٤ًم أىمقل:

، سمؾ ٟمٗمًف. وهذا ُمٕمٚمقم ضورة اًمدٟمٞم٤م ذم احلٞم٤مة وًمٞمف واعم١مدي قمٜمف وأظمقهيمام أّٟمف ، اعمقت

 اًمتٗمًػم ذم إظم٤ٌمر ..، يِمٝمد َلذا 

أٟم٤م إؾمامقمٞمؾ )صم٘م٦م( أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

ٟم٤م قمكم سمـ  )صم٘م٦م(أٟم٤م قمٌد ا؟هل سمـ قمدي اجلرضم٤مين )صم٘م٦م(أٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ )صم٘م٦م(سمـ ُمًٕمدة

)صم٘م٦م ، ٟم٤م قم٤ٌمد سمـ يٕم٘مقب )وصم٘مف اإلُم٤مم يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من( أمحد يٕمرف سم٤مسمـ أيب ىمرسم٦م 

)اًمؼميدي، صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع اطمت٩م أٟم٤م قمكم سمـ ه٤مؿمؿ سم٤مًمتِمٞمع، اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري( رُمل 

قمـ يزيد سمـ أيب )صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمٞمع اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من( قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمرم سمف ُمًٚمؿ(

قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل  )صم٘م٦م خ م(قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد )صم٘م٦م، رُمل سم٤مًمتِمٞمع خ م(زي٤مد

 .(3)ومجع سملم إصٌٕمٞمف اًم٤ًٌمسمتلمش يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ىمٜم٣مسمكم لءٞمج -يٕمٜمل قمٚمٞم٤م-أٞم٣م وهذا » :ا؟هل

ُمـ  ىمٚم٧م: أظمرج  اسمـ قم٤ًميمر احلديثلم ذم ٟمٗمس اًم٤ٌمب ، وهذا ؿمٝم٤مدة قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه

ذم ومّمؾ وىمد ُم٣م  شفمقّم ىمٛمٖمز»ىمقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح: : يِمٝمد ًمف أيْم٤ًم أقماله تٗمًػماًم

 . شزمٔم٧م اهلل فمٙمٝم٣مً »َت٧م قمٜمقان: ؾم٤مسمؼ 

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة. 7117، رىمؿ: 368: 7ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم) محدي اًمًٚمٗمل( (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 14658، رىمؿ: 111: ٤ً9مم اًم٘مدد( جمٛمع اًمزوائد )ت: طم (1)

 .367: 41شم٤مريخ دُمِمؼ  (3)
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ويمذًمؽ ُمثؾ ىمقل  شٓ ي٠مّدي إّٓ أٞم٣م أو فمقمّ  »و:  شَمٛمل وأٞم٣م َمٛمففمٙمٝم٣ًم »ىمقًمف :  يمذاو

 .. شٓ َيؾ ٕضمد أن جيٛم٤م دم هذا اظمسجد إّٓ أٞم٣م أو فمقمّ »اًمٜمٌل: 

 أنّ  -سمٛمٕمقٟم٦م سم٘مّٞم٦م إطم٤مدي٨م –ٟمّص فم٤مهر   شضمٝم٣مسمؽ وَمقسمؽ َمٔمل»وم٘مقل اًمٜمٌل: 

ؾمقى ُم٤م اؾمتثٜمل: سمؾ ٟمٗمًف ، ، يم٤مًمروم٘م٦م وإظمقة ذم اًمداريـ، قمٚمٞم٤ًم يم٤مًمٜمٌل ذم يمؾ رء 

 يم٤مًمٜمٌّقة، وم٤مطمٗمظ . 
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 حمّرف!!  شَمريؿ وطمدجي٥م طمغم ايمٛمس٣مء»: ومقل فمقمّ 

طمدصمٜم٤م جم٤مهد سمـ ُمقؾمك، طمدصمٜم٤م أسمق أؾم٤مُم٦م، قمـ هِم٤مم، قمـ أظمرج أسمق يٕمغم ىم٤مل: 

، سم٤مًمٙمقوم٦م، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م أسمٞمف، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد ا؟هل سمـ ضمٕمٗمر، ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤مً 

زمٛم٦م فمٚمران، هل طمغم ٞمس٣مئٜم٣م يقَمئذ، وطمغم ٞمس٣مئٜم٣م طمغم ٞمس٣مئٜم٣م َمريؿ »رؾمقل ا؟هل، ي٘مقل: 

 ش. طمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد

ذم صدوره أىمقل: هذا أيْم٤ًم ٓ ؿمّؽ  .(1)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح

، ًمٙمٜمّف أيْم٤ًم مم٤ّم طمّرف سم٤مًم٘مص واًمٌؽم ومٞمام ٟمحتٛمؾ : وإّٓ ُم٤مًمداقمل ًمٓمٛمس  قمـ اًمٜمٌّل 

 ذيمر ُمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م روطمل ومداه٤م..: ه٤مك ًمؽمى .. 

 ايمْمريؼ إول: فم٘مرَم٥م فمـ ازمـ فمب٣مس

طمدصمٜم٤م يقٟمس، طمدصمٜم٤م داود سمـ أيب اًمٗمرات، قمـ قمٚم٤ٌمء، قمـ أظمرج أمحد ىم٤مل: 

قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: ظمط رؾمقل ا؟هل ذم إرض أرسمٕم٦م ظمٓمقط، ىم٤مل: شمدرون ُم٤م 

: طمدجي٥م أهمّمؾ ٞمس٣مء أهؾ اْلٛم٥م» وم٘م٤مًمقا: ا؟هل ورؾمقًمف أقمٚمؿ. وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل:  !.هذا؟

ىم٤مل إرٟم١موط .ش، وآؽمٝم٥م زمٛم٦م َمزاضمؿ ، وَمريؿ ازمٛم٥م فمٚمرانوهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمدزمٛم٦م طمقيٙمد، 

 .(1)إؾمٜم٤مده صحٞمح: 

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: ومت٣مدة فمـ أٞمس

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ زٟمجقيف، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م  :اًمؽمُمذيىم٤مل 

 ضمسبؽ َمـ ٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم:»ىم٤مل: صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس، أن اًمٜمٌل 

هذا  .شوآؽمٝم٥م اَمرأة همرفمقن وهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمدَمريؿ ازمٛم٥م فمٚمران، وطمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد، 

 .(3) طمدي٨م صحٞمح

                                                 

 . دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث .511، رىمؿ : 399:  1ُمًٜمد أيب يٕمغم ) ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م.1668، رىمؿ: 469: 4أمحد )ت: إرٟم١موط( ُمًٜمد  (1)

 .  اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت .3878رىمؿ: ، 186:  6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ت: سمِم٤مر قمقاد( (3)
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ُم٤م ، يدّل قمٚمٞمف  شطمغم ٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم»أي :  شضمسبؽ َمـ ٞمس٣مءايمٔم٣مظمكم»أىمقل: 

اًمني، طمدصمٜم٤م أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ىمتٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م سمـ أيب أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل: 

طمغم »قمٌد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

: َمريؿ زمٛم٦م فمٚمران، وطمدجي٥م زمٛم٦م طمقيٙمد، وهم٣مؿمٚم٥م زمٛم٦م حمٚمد وآؽمٝم٥م اَمرأة ٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم

  .(1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح شهمرفمقن

 هم٣مؿمٚم٥م ؽمٝمدة »اًمٜمٌقي اعمٓمٚمؼ:، ؾمٞمام اعمتقاشمر وٓ يًٕمٜم٤م هد سم٘مٞم٦م اًمٓمرقأىمقل: 

 .شٞمس٣مء ايمٔم٣مظمكم

  

                                                 

 . 6951، رىمؿ: 461: 15صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن)ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط( (1)
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 فمقّم أومرب ايمٛم٣مس فمٜمدًا زمرؽمقل اهلل

 أم ؽمٙمٚم٥م  :ايمْمريؼ إول

أظمرج احل٤ميمؿ واسمـ قم٤ًميمر وأمحد وأسمق يٕمغم واًمٚمٗمظ ًمَلول ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ 

ضمٕمٗمر اًم٘مٓمٞمٕمل، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدصمٜمل أيب، صمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ 

، وهق )ذم اعمًتدرك أيب ُمقؾمك ُمقؾمك مّ سمـ قمٌد احلٛمٞمد، قمـ ُمٖمػمة، قمـ أ ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: صمٜم٤م ضمرير

، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: واًمذي أطمٚمػ سمف إن (َتريػ، صححٜم٤مه قمـ سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر

صم٣مء »دٟم٤م رؾمقل ا؟هل همداة وهق ي٘مقل: ٤م، قم..سمرؾمقل ا؟هل ٕىمرب اًمٜم٤مس قمٝمداً  يم٤من قمكمّ 

 طم٤مضم٦م، ىم٤مًم٧م: ؽ سمٕمثتف ذم، وم٘م٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م: يم٠مٟمّ ُمراراً ش فمقم؟! صم٣مء فمقم؟!

ؾمٚمٛم٦م: ومٔمٜمٜم٧م أن ًمف إًمٞمف طم٤مضم٦م، ومخرضمٜم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م وم٘مٕمدٟم٤م قمٜمد  مومج٤مء سمٕمد، ىم٤مًم٧م أ

 اًم٤ٌمب، ويمٜم٧م ُمـ أدٟم٤مهؿ إمم اًم٤ٌمب، وم٠ميم٥م قمٚمٞمف رؾمقل ا؟هل وضمٕمؾ ي٤ًمره ويٜم٤مضمٞمف، صمؿّ 

هذا طمدي٨م صحٞمح . اًمٜم٤مس قمٝمداً  أىمرب ىمٌض رؾمقل ا؟هل ُمـ يقُمف ذًمؽ، ومٙم٤من قمكمّ 

 .(1) اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه. وواوم٘مف اًمذهٌل

أىمقل: وىمد أظمرضمف قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم زوائد اعمًٜمد، قمـ أم ُمقؾمك ٓ 

: ؾمٛمٕمتف ُمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م -أي قمٌد ا؟هل–أيب ُمقؾمك: ىم٤مل 

 . (1)ُمقؾمك، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م، ُمثٚمفضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد، قمـ ُمٖمػمة، قمـ أم 

ىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه أمحد وأسمق يٕمغم...، واًمٓمؼماين سم٤مظمتّم٤مر، ورضم٤مَلؿ رضم٤مل 

 اهـ. (3)اًمّمحٞمح همػم أم ُمقؾمك، وهل صم٘م٦م

 ىمٚم٧م: وهق شمقصمٞمؼ ُمـ اَلٞمثٛمل. 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت . 149:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)

 . 16565، رىمؿ : 196:  44ُمًٜمد أمحد )إرٟم١موط (  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة .14661، رىمؿ : 111:  9جمٛمع اًمزوائد )ت: طم٤ًمم اًم٘مدد(  (3)
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وأظمرضمف أسمق يٕمغم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، طمدصمٜم٤م صمٜم٤م ضمرير، قمـ ُمٖمػمة، 

 قمـ أم ُمقؾمك سمف ُمثٚمف. 

 . (1)ىم٤مل طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد. إؾمٜم٤مده صحٞمح

أىمقل: ومٚمٕمٚمف صمّٛم٦م َتريػ ومال اًمذهٌل وٓ احل٤ميمؿ ىمد أؿم٤مر إمم هذا آظمتالف، 

، وصم٘مٝم٤م اًمٕمجكم واَلٞمثٛمل. ٦م هّي٦م قمكم ًمٙمقومٞمّ وُمع ذًمؽ وم٠مم ُمقؾمك هل: وم٤مظمت٦م ا

وىم٤مل اسمـ طمجر: ُم٘مٌقًم٦م. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: طمديثٝم٤م ُمًت٘مٞمؿ، خيرج اقمت٤ٌمرًا. ومل شمٓمٕمـ 

 وًمف ؿم٤مهد .. سمٌمء ومحديثٝم٤م صحٞمح يمام ىم٤مل أؾمد .

)اإلُم٤مم أظمؼمٟم٤م أسمق اعمٔمٗمر قمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ قمٌد اًمٙمريؿأظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم ُمًٜمد )اًمٙمٜمجرودي، أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمًٜمد اعمٕمٛمر(

 ..ح  )اإلُم٤مم اعمخدث اًمث٘م٦م(ٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ محدان ، سم٤مرع وىمتف(، ظمراؾم٤من

 فم٣مئُم٥م  :ايمْمريؼ ايمث٣مين

ىم٤مًم٧م  )ذات ؿم٠من روى قمٜمٝم٤م مج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت، ؾمٞم٘م٧م هٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م(وأظمؼمٟم٤م أم اعمجتٌك 

أٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ  ، )إسمراهٞمؿ سمـ ُمٜمّمقر، صم٘م٦م قمٗمٞمػ ص٤مًمح(ىمرئ قمغم أيب اًم٘م٤مؾمؿ إسمراهٞمؿ اًمًٚمٛمل

)إزدي صم٘م٦م صدوق رُمل ٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح )إُم٤مم صم٘م٦م(ىم٤مٓ أٟم٤م أسمق يٕمغم )إُم٤مم صم٘م٦م(اعم٘مرئ 

ؿمٞمخ صم٘م٦م احلٜمٗمل )قمـ صدىم٦م سمـ ؾمٕمٞمد )إُم٤مم صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمٌخ٤مري(ٟم٤م أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش سم٤مًمتِمٞمع(

أُمف  أنّ  ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : حمٚمف اًمّمدق ص٤مًمح احلدي٨م(و)وصمؼ، قمـ مجٞمع سمـ قمٛمػم (، ومٞمف ًملمصدوق

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟!!. أظمؼميٜم٤م قمـ قمكمّ  وظم٤مًمتف دظمٚمت٤م قمغم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًمت٤م ي٤م أم اعم١مُمٜملم

 قمـ رضمؾ ووع يده ُمـ رؾمقل ا؟هل ُمقوٕم٤مً ..: شم٠ًمًمـ ءأي ر :قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

أضم٤م  إنّ »:  ) اعمقمم قمكّم(واظمتٚمٗمقا ذم دومٜمف وم٘م٤مل  ،ًم٧م ٟمٗمًف ذم يده ومٛمًح هب٤م وضمٝمف٤مومً

  ؟!!.ومٚمؿ ظمرضم٧م قمٚمٞمف :ىمٚم٧مش ايمبٗم٣مع إلم اهلل َم٘م٣من ومبض همٝمف ٞمبٝمف

                                                 

. دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث، 6968، و:  6934، رىمؿ : 364:  11ُمًٜمد أيب يٕمغم )ت: طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد(  (1)

 دُمِمؼ .
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 .(1)ًمقددت أين أومديف سمام قمغم إرضأُمر ىميض قم٤مئِم٦م: ىم٤مًم٧م 

 د ضمّٞمد ضمّدًا حلدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م )=قمكمأىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح ، وهق ؿم٤مه

 أىمرب اًمٜم٤مس قمٝمدًا سم٤مًمٜمٌل(. 

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م : ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل ىم٤مل: يم٤من ؾمٕمد ُمٓمقًٓ ( هـ353)اًمِم٤مر ُم٣م ُم٤م أظمرضمف 

 ، ...وم٥ًم ُمروان قمٚمٞم٤ًم ىم٤مل: وم٘م٤مل ؾمٕمد: أهي٤م إُمػمسمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد ُمروان ىم٤مل: ومٜمٕمتف 

ذم اًمٞمقم اًمذي ىمٌض ومٞمف، صغم ا؟هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وأؿمٝمد أٟم٤م دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل ا؟هل 

، وًم٘مد ظمرضم٧م ٟمٗمس رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وهق وهق ي٤ًمر قمٚمٞم٤مً 

 . (1)ي٤ًمره، وم٠من٤مك قمـ ؾمٌف

 .(3)طمًـ احلدي٨م صم٘م٦م ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى اسمـ َلٞمٕم٦م، وهق إؽمٛم٣مده ضمسـأىمقل: 

 ايمْمريؼ ايمرازمع : فمبد اهلل زمـ فمٚمرو 

يمالمه٤م ( هـ 354)واسمـ طم٤ٌّمن ( هـ 365)اسمـ قمدي ُم٤م أظمرضمف هيٕم٤ًم وؾمٞم٠ميت ُمّر 

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ صحٞمح ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق يٕمغم، طمدصمٜم٤م يم٤مُمؾ سمـ ـمٚمح٦م، طمدصمٜم٤م اسمـ َلٞمٕم٦م، 

طمدصمٜمل طمٞمل سمـ قمٌد ا؟هل، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ احلٌكم، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ قمٛمرو أّن رؾمقل 

ادفمقا » ىم٤مل:  ومدقمل ًمف أسمق سمٙمر، وم٠مقمرض قمٜمف، صمؿّ ش. ادفمقا رم أطمل» ا؟هل، ىم٤مل ذم ُمروف: 

ف قمثامن، وم٠مقمرض قمٜمف، صمّؿ دقمل ًمف قمكّم، ومًؽمه سمثقسمف، وأيم٥م قمٚمٞمف، ومدقمل ًمش. رم أطمل

 !. ?ومٚماّم ظمرج ُمـ قمٜمده، ىمٞمؾ ًمف: ُم٤م ىم٤مل

 ش. فمٙمٚمٛمل أيمػ زم٣مب، ىمؾ زم٣مب يٖمتح أيمػ زم٣مب» ىم٤مل: 

                                                 

 . 394: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

  .. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. ت : حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ ا؟هل81، رىمؿ : 145: 1ُمًٜمد اًمِم٤مر    (1)

 .  وومد اضمت٨م زمف نمغم واضمد(: رواه أمحد وومٞمف اسمـ َلٞمٕم٦م، 8، رىمؿ : 16:  1ىم٤مل اَلٞمثٛمل )ذم جمٛمع اًمزوائد   (3)

 . رواه ايمْمػماين، وهمٝمف ازمـ هلٝمٔم٥م وضمديثف ضمسـ( : 17411، رىمؿ : 181:  16وذم صم٤مًم٨م ىم٤مل )ذم جمٛمع اًمزوائد 
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سمـ َلٞمٕم٦م: وم٢مّٟمف ؿمديد اىم٤مل اسمـ قمدي: هذا طمدي٨م ُمٜمٙمر، وًمٕمؾ اًمٌالء ومٞمف ُمـ 

 .هـ.ا(1)وٟمًٌقه إمم اًمْمٕمػاإلومراط ذم اًمتِمٞمع، وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف إئٛم٦م 

 .(1)وىم٤مل اًمذهٌل: يمذا ىم٤مل اسمـ قمدي، وُم٤م رأي٧م أطمدًا ىمٌٚمف رُم٤مه سم٤مًمتِمٞمع

واٟمٔمر ظمٌط اسمـ قمدّي، ا؟هل  أىمقل: إؾمٜم٤مده سمح٥ًم اًمّمٜم٤مقم٦م طمًـ، سمؾ صحٞمح.

 اعمًتٕم٤من. وًمف ؿم٤مهد.. 

 ايمْمريؼ اخل٣مَمس: اظمقلم فمقّم 

طمدصمٜم٤م احلًلم صمٜم٤م أسمق سمٙمر ىم٤مل:  -واًمٚمٗمظ ًمَلظمػم-أظمرج اًمٌزار واًمٓمؼماين واعمح٤مُمكم 

)اجلقال ُم٣م  ، صمٜم٤م ىمٞمس)سمـ مجٞمؾ اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م(، صمٜم٤م اَلٞمثؿ)حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل اًمٌٖمدادي، صم٘م٦م( اًمزهػمي

)صم٤مسم٧م سمـ هرُمز اًمٙمقذم ،  ، قمـ أيب اعم٘مدامطم٤مًمف، وصم٘مف ؿمٕم٦ٌم واًمثقري وهمػممه٤م وًمٞمٜمف سمٕمض ُمـ شم٠مظمر قمٜمٝمؿ(

ىم٤مل:  ، قمـ قمكمّ واًمٕمجكم ، وقمدًمف همػم واطمد، وًمٞمٜمف آظمرون()اًمٕمرين ، وصم٘مف أمحد ، قمـ طم٦ٌم صم٘م٦م(

، أوصٝمؽ زم٣ميمٔمرب ي٣م فمقمّ »ىم٤مل:  ذم ُمروف أؾمٜمدشمف إمم ٟمحري ؾمٛمٕم٧م رؾمقل ا؟هل طملم

 .(3)صمالصم٤مً ش طمغماً 

، )=ُمٓملم، إُم٤مم صم٘م٦م طم٤مومظ( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُملوأظمرضمف اًمٓمؼماين ىم٤مل: 

، صمٜم٤م ىمٞمس سمـ طم٤مومظ ، اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ، ًمٞمٜمف اًمٌٕمض دون قمٚم٦م()سمـ قمٌد احلٛمٞمد، صم٘م٦م صمٜم٤م حيٞمك احلامين

 .(4))=اجلقال( سمفاًمرسمٞمع

ف ىم٤مل ومٞمف: أؾمٜمدت رؾمقل ا؟هل إمم أٟمّ  رواه اًمٓمؼماين، واًمٌزار، إّٓ ىم٤مل اَلٞمثٛمل: 

 .(5)صدري وم٘م٤مل: ومذيمر ٟمحقه، ورضم٤مل اًمٌزار وصم٘مقا قمغم وٕمٗمٝمؿ

 ىمٚم٧م : وم٤محلدي٨م طمًـ .

                                                 

٤ٌّمن 561، رىمؿ : 389:  3اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء )اسمـ قمدي(  (1)  .538، رىمؿ : 14:  1. اعمجروطملم ٓسمـ طم

 . 4536، رىمؿ : 483:  1. ُمٞمزان آقمتدال 115:  11. شم٤مريخ اإلؾمالم 133:  7ؾمػما أقمالم اًمٜمٌالء  (1)

 ُم٤مم .. دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ، اًمد166، رىمؿ: 119أُم٤مزم اعمح٤مُمكم)ت: إسمراهٞمؿ اًم٘مٞمز(:   (3)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة. 3481، رىمؿ: 8: 4اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)محدي اًمًٚمٗمل(   (4)

 . اًم٘م٤مهرة.16599، رىمؿ: 51: 16جمٛمع اًمزوائد)طم٤ًمم اًم٘مدد(   (5)
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 وايمِمحٝمٖم٥م اْل٣مَمٔم٥م ىمت٣مب فمقمّ 

 ، واًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م؟!!!.قمكمّ اعمقمم شم٤ًمءل اًمٌٕمض قمـ حمتقى يمت٤مب 

ًمٞمس ذم يمت٤مب أْن :  -شمٌٕم٤ًم ٕئٛمتٜم٤م ،ٟمحـ اًمِمٞمٕم٦م ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ-ٟمٕمت٘مد 

ظم٤مّص٤ًم قمـ  ٤مً ومٞمْماعمقمم قمكّم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف واًمّمحٞمٗم٦م اجل٤مُمٕم٦م إّٓ ُم٤م اهمؽمومف قمكم 

ـّ ٞمتجٝمتف، َم٣م أٞم٣م ا»٠مُمر ا؟هل شمٕم٤ممم، وىمد ُم٣م ىمقل اًمٜمٌل روطمل ومداه: سمُمٜمف ، إُمالًء اًمٜمٌل ويم٘م

٤م شمقاشمر ُمٕمٜمك أو وهمػم ذًمؽ ممّ  شأَمرين اهلل سمٔم٣ملم أن أدٞمٝمؽ وٓ أومِمٝمؽ...»و:  شٞمتج٣مهاهلل ا

 قمٚمؿ ضورة..

سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ذم اقمٌد اًمرزاق، قمـ  فأظمرضمُم٤م 

 .(1) شْلراد واحلٝمت٣من ذىملا»: ىمت٣مب فمقمّ 

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وزهػم سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل:  فأظمرضموُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ُم٤م 

 ق يمري٥م: طمدصمٜم٤م أسمق ُمٕم٤موي٦م، طمدصمٜم٤مطمرب، وأسمق يمري٥م، مجٞمٕم٤م قمـ أيب ُمٕم٤موي٦م، ىم٤مل أسم

َمـ »إقمٛمش، قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ظمٓمٌٜم٤م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل: 

وم٣مل: وصحٝمٖم٥م َمٔمٙمٗم٥م دم ومراب - ايمِمحٝمٖم٥مىمت٣مب اهلل وهذه  زفمؿ أن فمٛمدٞم٣م ؾمٝمئ٣م ٞمٗمرؤه إّٓ 

اظمديٛم٥م »همٗمد ىمذب، همٝمٜم٣م أؽمٛم٣من اإلزمؾ، وأؾمٝم٣مء َمـ اْلراضم٣مت، وهمٝمٜم٣م وم٣مل ايمٛمبل:  -ؽمٝمٖمف

، أو آوى حمدشم٣م، همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل واظمالئ٘م٥م  ضمرم َم٣م زمكم فمغم إلم شمقر، همٚمـ أضمدث همٝمٜم٣م ضمدشم٣مً 

، وذَم٥م اظمسٙمٚمكم واضمدة، ، وٓ فمدًٓ وايمٛم٣مس أمجٔمكم، ٓ يٗمبؾ اهلل َمٛمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م سهم٣مً 

فمك إلم نمغم أزمٝمف، أو اٞمتٚمك إلم نمغم َمقايمٝمف، همٔمٙمٝمف يمٔمٛم٥م اهلل هؿ، وَمـ ادّ يسٔمك هب٣م أدٞم٣م

 .(1)ش ، وٓ فمدًٓ واظمالئ٘م٥م وايمٛم٣مس أمجٔمكم، ٓ يٗمبؾ اهلل َمٛمف يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م سهم٣مً 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمالم، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ويمٞمع، قمـ ؾمٗمٞم٤من، وأظمرج اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

 قمـ ُمٓمرف، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م، ىم٤مل: 

                                                 

 .8761رىمؿ:  531: 4ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (1)

 .  إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب .1376رىمؿ:  . 994: 1صحٞمح ُمًٚمؿ)ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (1)
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يمت٤مب ا؟هل، أو ومٝمؿ  ٓ، إّٓ »ىم٤مل:  !.سمـ أيب ـم٤مًم٥م: هؾ قمٜمديمؿ يمت٤مب؟ ىمٚم٧م ًمٕمكمّ 

ىم٤مل:  !.أقمٓمٞمف رضمؾ ُمًٚمؿ، أو ُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م. ىم٤مل: ىمٚم٧م: ومام ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م؟

 ..(1)شايمٔمٗمؾ، وهم٘م٣مك إؽمغم، وٓ يٗمتؾ َمسٙمؿ زم٘م٣مهمر

 !.؟٤مٖمف َلسمف اًمٜمٌل قمٚمٞم٤ًم مل يٌٚمّ  اظمتّص َتت٤مضمف إُّم٦م ًمٙمـ هؾ هٜم٤مك رء ُمـ ديـ ا؟هل 

آل قمكّم و، ًمٙمـ وٞمّٕم٧م إُّم٦م وطمٗمظ اًمديـُم٤م َتت٤مج ُمـ يمّؾ إُّم٦م ىمٚمٜم٤م: يماّل: وم٤مًمٜمٌل  سمّٚمغ 

ًمقٓ هؾ  -سمؾ أرادوا ؿ وٞمٕمقا طمتك اًمّمالة ، ، وىمد ُم٣م قمٚمٞمؽ طمدي٨م أٟمس أّن اًمٌٞم٧م

 يمام ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس .سمٖمْم٤ًم ًمٕمكّم  يمّؾ ؾمٜم٦م اًمٜمٌلشمْمٞمٞمع  -اًمٌٞم٧م

  

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .111، رىمؿ: 33: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس(  (1)
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 ، ذك أم ذع؟!!!.ايمتسٚمٝم٥م زمـــ: فمبد فمقمّ 

أو قمٌد  ،أو قمٌد احلًلم ،ُم٤م زال هٜم٤مك ُمـ جيٕمجع أّن شمًٛمٞم٦م اعمًٚمؿ، سمٕمٌد قمكم

 اًمزهراء ...، ذك : يمقٟمف ظمالف شمقطمٞمد ا؟هل اًمقاطمد إطمد قمز وضمؾ : إذ ٓ ُمٕمٌقد إّٓ 

 هق ؾمٌح٤مٟمف .. 

َوَأٟمٙمُِحقا   :ذم ؾمقرة اًمٜمقر : ىم٤مل شمٕم٤ممميمذًمؽا؟هل شمٕم٤ممم ٟمٗمًف مل يؽ يراه ويرّده أّن 

ـْ  لَم ُِم
٤محِلِ ََي٤مَُمك ُِمٜمُٙمْؿ َواًمّمَّ ْٕ شمٕمٜمل ذم   فِمب٣َمدىُِمؿْ  ضورة أن : (1)فِمب٣َمدىُِمْؿ َوإََِم٣مئُِ٘مؿْ ا

 ..وي١مَلٙمؿ  اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم: ظمدُمٙمؿ وًمٞمس ُمـ يٕمٌديمؿ

، اًمّمح٤مسم٦م يم٤من يٕمّد اًمٕمٌقدّي٦م ٔل حمّٛمدوم٘مٝم٤مء ض يم٤ٌمر قمٚمامء قمدا هذا وم٢مّن سمٕم

شمًٚمٞمؿ يم٠مّٟمف ٢مىمرار وسم ، وأذف اعم٘م٤مُم٤مت اًمًاموي٦مأقمٔمؿ اًمٗمْم٤مئؾ اًمديٜمّٞم٦م قمغم اإلـمالق 

 )=اإلمج٤مع اًمت٘مديري يمام ذم اعمّمٓمٚمح(..اشمٗم٤مق إمج٤مع و

اًمٕمٌز )طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك ذم شم٤مرخيف ىم٤مل:  هـ(177)أظمرج اإلُم٤مم اًمٗمًقي

قمـ أيب قمٛمرو )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م خ م (قمـ إقمٛمش  )سمـ قمٌد اًمرمحـ ، صم٘م٦م صم٧ٌم خ م( قمـ ؿمٞم٤ٌمنصم٘م٦م خ م(

ومذيمرت ًمف ىمقل اسمـ  )إؿمٕمري(ىم٤مل: أشمٞم٧م أسم٤م ُمقؾمك  )ؾمٕمد سمـ إي٤مس، صم٘م٦م خ م( اًمِمٞم٤ٌمين

زمكم أـمٜمرىمؿ، همق اهلل يمٗمد رأيتف وَم٣م  ػمهذا احلٓ سمسٟميمقين فمـ رء َم٣م دام  ُمًٕمقد وم٘م٤مل:

 .(1)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ٔل حمٚمد فمبداً  أراه إّٓ 

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ ىم٤مل:  هـ(336)اإلُم٤مم احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمح٤مُمكم وىمد أظمرضمف 

أشمك  )أسمق قمٛمر اًمِمٞم٤ٌمين(ىم٤مل سمف..: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ ُمقؾمك  )اًمٜمٞم٤ًمسمقري صم٘م٦م( كءه٤مٟم

وم٠مروٕمتٝم٤م وم٘م٤مل رضمؾ اسمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل ذم طمجري اسمٜم٦م قمؿ زم وإن اُمرأيت ظم٤مومتٜمل قمٚمٞمٝم٤م 

اسمـ  إنّ  :ىم٤مل .ىمٌكم ىم٤مل ٟمٕمؿ أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري وم٘م٤مل طمرُم٧م قمٚمٞمؽ ؾم٠مًم٧م أطمداً 

وم٠مشمٞم٧م أسم٤م ُمقؾمك  .ُم٤م أٟم٧ٌم اًمٚمحؿ واًمدم م ُمـ اًمرو٤مقم٦م إّٓ ٓ أطمرّ  :ي٘مقلُمًٕمقد 

                                                 

 .31اًمٜمقر:  (1)

 . ، اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت541: 1اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ  (1)
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همقاهلل يمٗمد ، َم٣مدام هذا احلػم زمكم أـمٜمرىمؿ ٓ شم٠ًمًمقين قمـ رء  :وذيمرت ذًمؽ ًمف وم٘م٤مل

 .(1)صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٔل حمٚمد فمبداً  رأيتف وَم٣م أراه إّٓ 

، وىمد ُم٣م أّن قمٜمٕمٜم٤مت أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم

ويم٤من وىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمؼم:  . (1)أمحد سمـ طمٜمٌؾ وهمػمهاإلُم٤مم ٦م، ىم٤مًمف إقمٛمش طمجّ 

 .(3)سمـ ُمًٕمقداصمؿ اٟمٍمف قمٜمف إمم ىمقل )=رو٤مع اًمٙمٌػم( يٗمتل سمف  أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري

ؽ قمٜمده فومرع صمٌقشمسم٤محلدي٨م أىمقل: اطمتج٤مج اسمـ قمٌد اًمؼم  ًّ  .، ومتٛم

  

                                                 

 .، دار اًمٜمقادر 468، رىمؿ: 164أُم٤مزم اعمح٤مُمكم)ت: محدي قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل( :  (1)

 (:. ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم، اعمديٜم٦م. ت : زي٤مد ُمٜمّمقر138. رىمؿ : 199أسمق داود )ذم ؾم١مآشمف ًمإلُم٤مم أمحد ىم٤مل اإلُم٤مم (1)

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

 .اهـ.وم٣مل أمحد: يّمٝمؼ هذا9 أي أّٞمؽ حتت٨م زمفوم٘مٚم٧م: إقمٛمش ُمتك شمّم٤مد ًمف إًمٗم٤مظ ؟!. 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت. 155: 6آؾمتذيم٤مر )ت: حمٛمد ُمٕمقض وؾم٤ممل قمٓم٤م(  (3)
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 )=دفم٣مء ايمٖمرج( ل ايم٘مربوٞمززمدفم٣مء  ٣مً فمٙمٝمّ  اطمتّص ايمٛمبل 

أطمد ذم هذه إُّم٦م، صح٤مسم٦م وشم٤مسمٕملم، هذا اًمدقم٤مء اًمنميػ اًمٕمٔمٞمؿ، قمـ  مل يرو

ومقا؟هل ًم٘مد : ..: وم٤مهمتٜمؿ ..رؾمقل رب اًمٕم٤معملم ، همػم ُمقمم اعمقطمديـ قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم 

 ..إيمًػماً ٟم٤مه شمٙمرارًا ، ومقضمدٟم٤مه وظمؼم، ُمرارًا ٜم٤مه ضمرسم

طمدصمٜم٤م أسمق أمحد اًمزسمػمي، طمدصمٜم٤م قمكم سمـ ص٤مًمح، قمـ أيب ىم٤مل:  هـ(141)أظمرج أمحد

صغم ا؟هل ، ىم٤مل: ىم٤مل زم اًمٜمٌل إؾمح٤مق، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ قمكمّ 

 : ف َمٕمٖمقر يمؽَمع أٞمّ أٓ أقمٚمٛمؽ يمٚمامت إذا ىمٚمتٝمـ همٗمر ًمؽ،  »: قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

َّٓ اهللُ ايمَْٔمقِمُ ايمَْٔمٓمِٝمُؿ، ؽُمبَْح٣مَن اهللِ َربِّ » َٓ إيَِمَف إِ ٙمِٝمُؿ ايمَْ٘مِريُؿ،  َّٓ اهللُ احْلَ َٓ إيَِمَف إِ

ْٚمُد هللَِِّ َربِّ ايْمَٔم٣م ْبِع، َوَربِّ ايْمَٔمْرِش ايْمَٔمٓمِٝمِؿ، احْلَ اَمَواِت ايمسَّ  ش ظمكَِمَ ايمسَّ

 . (1)ىم٤مل إرٟم١موط : طمدي٨م طمًـ 

 .  (1)وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: طمدي٨م صحٞمح

 .ىمٚم٧م: هق صحٞمح قمٜمد إرٟم١موط ًمٙمقٟمف ىمد شمقسمع

أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق هم٤ًمن وىمد أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: 

 . (3)ُمثٚمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إهائٞمؾ، قمـ أيب إؾمح٤مق، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمكمّ 

ًمف ـمرق يمثػمة ًمٚمٖم٤مي٦م ، ذم سمٕمض ، أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم 

قمـ رؾمقل اًمرمح٦م روطمل ومداه:  ٓ ؿمؽ ذم صدور أصٚمفًمٙمـ ُمتقن٤م اظمتالف يًػم، 

 سم٤مًم٘مٌقل.  -ؾمٜم٦م وؿمٞمٕم٦م يمؾ إُم٦م-ومٚم٘مد شمٚم٘متف إُم٦م 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .711، رىمؿ : 119: 1ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط( (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م .761رىمؿ :  168: 1ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط( (1)

 . اًمرؾم٤مًم٦م. 8359. رىمؿ:  418: 7ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل  (3)
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ٓ يٜمٌٖمل اإلهمٗم٤مل قمٜمف:  وأهار اًم٘مدس، واحلؼ ومٝمذا اًمدقم٤مء ُمـ يمٜمقز اًمٕمرش،

ُم٤م شمًٜمك ًمف شمالوشمف ذقم٤ًم ٚمٛمًٚمؿ يًتح٥م ًم ؾمٞمام أّٟمف ُمتقاشمر أو ًمف طمٙمؿ ُم٘مٓمقع اًمّمدور،

 ٤مر.ْمـآطمت اًمٜمزع و قمٜمدويت٠ميمد ضمّدًا ذًمؽ: 

هذا اًمدقم٤مء اًمنميػ ، ُمتقاشمر ُمـ ـمرىمٜم٤م أو يم٤مد، سمؾ هق يمذًمؽ سمٛمالطمٔم٦م جمٛمقع 

 وشمٚم٘مٞمٝمام ًمف..، ُم٤م قمٜمد اًمٗمري٘ملم 

قمـ مح٤مد سمـ  ،قمـ أسمٞمف، قمكم قمـ  ومٛمـ ـمرىمف اًمٙمثػمة قمٜمدٟم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمٙمٚمٞمٜمل 

قمـ أيب ضمٕمٗمر قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل إذا أدريم٧م اًمرضمؾ قمٜمد  ،قمـ زرارة ،قمـ طمريز ،قمٞمًك

 : اًمٜمزع ومٚم٘مٜمف يمٚمامت اًمٗمرج 

ؽمبح٣من اهلل رب ايمساموات ، ٓ إيمف إٓ اهلل ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿ  ،ٓ إيمف إٓ اهلل احلٙمٝمؿ ايم٘مريؿ»

 ،ورب ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ ، وَم٣م همٝمٜمـ وَم٣م زمٝمٛمٜمـ وَم٣م حتتٜمـ ،ورب إرضكم ايمسبع ،ايمسبع

 .(1) ش واحلٚمد هلل رب ايمٔم٣مظمكم

 . ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح سم٢ممج٤مع

  

                                                 

 . زم٣مب سمٙمٗمكم اظمٝم٦م، 111: 3اًمٙم٤مذم  (1)
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 ايمٛمبل اطمتص فمٙمٝم٣ًم وهم٣مؿمٚم٥م زمتسبٝمح ايمزهراء

طمدصمٜم٤م يزيد، أظمؼمٟم٤م اًمٕمقام، قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة، قمـ : سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم، قمـ قمكم، ىم٤مل: أشم٤مٟم٤م اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذات ًمٞمٚم٦م، طمتك قمٌد 

وشمالشمكم  شمالشم٣مً »ٛمٜم٤م ُم٤م ٟم٘مقل إذا أظمذٟم٤م ُمْم٤مضمٕمٜم٤م: ووع ىمدُمف سمٞمٜمل وسملم وم٤مـمٛم٦م، ومٕمٚمّ 

ش ومام شمريمتٝم٤م سمٕمد»ىم٤مل قمكم: ش وشمالشمكم سم٘مبغمة وشمالشمكم حتٚمٝمدة، وأرزمٔم٣مً  سمسبٝمح٥م، وشمالشم٣مً 

 .شوٓ ًمٞمٚم٦م صٗملم»ىم٤مل:  .!ٚم٦م صٗملم؟وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: وٓ ًمٞم

إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. يزيد: هق اسمـ إرٟم١موط: ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل 

 .(1)ه٤مرون، واًمٕمقام: هق اسمـ طمقؿم٥م

ىمٚم٧م : آسمتداء سم٤مًمتًٌٞمح صمؿ اًمتحٛمٞمد صمؿ اًمتٙمٌػم ، شمرشمٞم٥م ُمٕمٙمقس، أو أّن  

 قمٚمٞمف ..ي٘مّمد إّٓ سمٞم٤من اًمٕمّد دون اًمؽمشمٞم٥م: يدّل  يؽ اًمراوي قمـ قمكّم مل

 فمّٙم٥م سمسٚمٝمتف : سمسبٝمح ايمزهراء 

طمدصمٜم٤م سمدل سمـ اعمحؼم، أظمؼمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم، ىم٤مل: اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ىم٤مل: أظمرج 

أظمؼمين احلٙمؿ، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ أيب ًمٞمغم، طمدصمٜم٤م قمكم، أن وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم اؿمتٙم٧م 

سمًٌل، ٤م شمٓمحـ، ومٌٚمٖمٝم٤م أن رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيت ُم٤م شمٚم٘مك ُمـ اًمرطمك ممّ 

وم٠مشمتف شم٠ًمًمف ظم٤مدُم٤م، ومٚمؿ شمقاوم٘مف، ومذيمرت ًمٕم٤مئِم٦م، ومج٤مء اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

قمغم »ومذيمرت ذًمؽ قم٤مئِم٦م ًمف، وم٠مشم٤مٟم٤م، وىمد دظمٚمٜم٤م ُمْم٤مضمٕمٜم٤م، ومذهٌٜم٤م ًمٜم٘مقم، وم٘م٤مل: 

أٓ أديم٘مام فمعم طمغم مم٣م ؽمٟميمتامه، »طمتك وضمدت سمرد ىمدُمٞمف قمغم صدري، وم٘م٤مل: ش. ُمٙم٤مٟمٙمام

 وشمالشمكم، وؽمبح٣م شمالشم٣مً  وشمالشمكم، وامحدا شمالشم٣مً  ا اهلل أرزمٔم٣مً إذا أطمذمت٣م َمّم٣مصمٔم٘مام هم٘مػم

 .(1) ش٣م ؽمٟميمتامهوشمالشمكم، هم١من ذيمؽ طمغم يم٘مام ممّ 

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .1119، رىمؿ : 395: 1ُمًٜمد أمحد )ت: إرٟم١موط( (1)

 . 3113، رىمؿ: 84: 4صحٞمح اًمٌخ٤مري )حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس(  (1)
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ـّ اًمتٌٞمًح  ذاىمٚم٧م: ه وسمٕمٚمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م ٗمْمؾ سمسمف قمغم هذه إُّم٦م، ورؾمقًمف  ا؟هليمٜمز ُم

وأذف إذيم٤مر ، ٓ ٟمجد ًمف  ٤متأقمٔمؿ اًمتًٌٞمحوُمع يمقٟمف داء: اًمٗم ؿأرواطمٜم٤م َلوسمٜمٞمٝم٤م 

أهؾ اًمًٜم٦م إّٓ ُمـ قمّمؿ ا؟هل، ُمع أّٟمف ُمروي قمٜمدهؿ ذم ضمّؾ أو يمّؾ طم٤ًًم وٓ ريمزًا قمٜمد 

، ظم٤مّص٦م ووم٘مٜم٤م ا؟هل شمٕم٤ممم ًمتالوشمف سمحؼ حمٛمد وآل حمٛمد أصح يمت٤مب ومٞمام ي٘مقًمقن؟!!

 . ، إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م دسمر يمّؾ صالة 
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 زمٔم٧م اهلل إٞمبٝم٣مء فمعم وٓي٥م حمٚمد وفمقم

طمدصمٜم٤م أسمق احلًـ حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر أظمرج احل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م ىم٤مل: 

)ُمتٝمؿ ًمروايتف هذا احلدي٨م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ همزوان )صم٘م٦م ُم٠مُمقن(احل٤مومظ

ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ  )إودي وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وروى قمٜمف صم٘مت٤من(ىم٤مل: صمٜم٤م قمكم سمـ ضم٤مسمر وأضاسمف(

ىم٤مل: صمٜم٤م  )اًمْمٌل صم٘م٦م خ م(ىم٤مل: صمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ( (0)اًمٓمح٤من ل)اًمقاؾمٓم ظم٤مًمد سمـ قمٌد ا؟هل

، قمـ )اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمث٘م٦م خ م(، قمـ إسمراهٞمؿ )اخلزاز صم٘م٦م قم٤مسمد ُمريض خ م(حمٛمد سمـ ؾمقىم٦م 

 ، قمـ قمٌد ا؟هل ىم٤مل: )اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمث٘م٦م خ م(إؾمقد 

حمٚمد، وؽمؾ َمـ  ي٣م فمبد اهلل أسم٣مين َمٙمؽ، همٗم٣مل: ي٣م»ىم٤مل اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وم٣مل: فمعم وٓيتؽ  !.وم٣مل: ومٙم٦م: فمالم زمٔمثقا؟ !.أرؽمٙمٛم٣م َمـ ومبٙمؽ َمـ رؽمٙمٛم٣م فمالم زمٔمثقا؟

 .شزمـ أيب ؿم٣ميم٤م ووٓي٥م فمقمّ 

ىم٤مل احل٤ميمؿ: شمٗمرد سمف قمكم سمـ ضم٤مسمر ، قمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد ، قمـ حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ومل 

 .(1)قمـ اسمـ ُمٔمٗمر، وهق قمٜمدٟم٤م طم٤مومظ صم٘م٦م ُم٠مُمقن ٟمٙمتٌف إّٓ 

:أٟمٙمر أهؾ اًمًٜم٦م ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م أؿمد اإلٟمٙم٤مر، وم٢مؾمٜم٤مده واه قمٜمدهؿ ٧مىمٚم

طمتك قمغم  –إٟمٙم٤مرهؿ ٓمح٤من اعمْمّٕمػ، ًمٙمـ تٝمؿ، وسمٛمحٛمد سمـ ظم٤مًمد اًماعمسم٤مسمـ همزوان 

قمٚمٛمف إمم قم٤معمف، رّد ىمقاقمدهؿ قمغم ضمقسم٤ًم وإطمقط  إذ إؿمٙم٤مل،يمٌػم ٓ خيٚمق ُمـ  -ُم٤ٌمٟمٞمٝمؿ

 ..هذا آطمتٞم٤مط قضمقب يِمٝمد ًمٓ اجلزم سمقوٕمف: 

وآدم زمكم ايمروح  ىمٛم٦م ٞمبٝم٣مً »ىم٤مل:  !.؟ُمتك يمٜم٧م ٟمٌٞم٤مً أّن رضمالً ؾم٠مل اًمٜمٌل ىم٤مل: 

 .(2)، أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت قمغم ذط اًمِمٞمخلم شواْلسد

                                                 

وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل: خيٓمكء وخي٤مًمػ. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: هق قمكم يدي قمدل )أي قم٤مدل(. يمذسمف اسمـ ُمٕملم   (1)

 .ًمٚمٕم٘مٞمدة ومٞمام ئمٝمر

 ، اًمٜمقع : . اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت .59ُمٕمٔمؿ طمًلم(: ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م )ت:   (1)

قمٗم٤من، ىم٤مل طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، ىم٤مل طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد ( طمدصمٜم٤م 36553، رىمؿ: 319: 7ىم٤مل اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ذم ُمّمٜمٗمف  (3)

 ُمثٚمف.ؾم٠مل اًمٜمٌل  رضمالً  احلذاء، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ ؿم٘مٞمؼ، أنّ 
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، وًمٞم٧ًم يمٙمٛمبقة ايمٖمٔمٙمٝم٥ّم حمٚمداً  اطمت٣مرأّن ا؟هل شمٕم٤ممم دًمٞمؾ قمغم  وهقأىمقل: 

ٌؾ اخلٚمؼ اًمٕمٜمٍمي ًمٚمٌنم، ًمٙمـ ُم٤م قمالىم٦م هذا ىم،  شٞمبٝم٣مً ىمٛم٦ُم »اًمت٘مديرّي٦م: عمٙم٤من :

 ؟!!!. سمٕمكمّ 

قمـ احلؼم اسمـ  -رضم٤مًمف قمغم ذط اًمِمٞمخلم-ىمٚم٧م: ُم٣م ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين

َمـ أهؾ  اطمت٣مرأَم٣م سمرضكم ي٣م هم٣مؿمٚم٥م أّن اهلل فمز وصمؾ »قم٤ٌمس، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل: 

 .(1)شإرض رصمٙمكم9 أضمدمه٣م أزمقك، وأطمر زوصمؽ

ُمـ  ٟمٌٞم٤مءذًمؽ أن ا؟هل شمٕم٤ممم اظمت٤مر قمٚمٞم٤ًم ُمع حمٛمد، ىمٌؾ ظمٚمؼ إقمٚمؿ سمٛمجٛمقع 

وإّٓ يم٤من آظمتٞم٤مر ًمٖمقا، وهق : ذم قمكّم شمٕمٞمٜم٧م ًمف اًمقٓي٦ماًمٜمٌقة ُمًتثٜم٤مة وسمام أّن : ـملم

  ، ومتٛمًؽ.آطمتٞم٤مط سمٕمض ُم٤م يقضم٥مومٝمذا : حم٤مل

  

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، ت: محدي اًمًٚمٗمل .11153، رىمؿ : 93:  11اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  (1)
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 صٙمقات اهلل فمٙمٝمٜمامؾمٔمر اظمقلم فمٛمد دهمـ َمقٓسمٛم٣م ايمزهراء 

طمدصمٜمل أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌٞمد إؾمدي احل٤مومظ هبٛمدان، صمٜم٤م أظمرج احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب أويس، صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم، 

قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم ريض ا؟هل 

 قذم رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟم٧م شم٘مقل: وم٤مـمٛم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م عم٤م شم قمٜمٝمؿ، أنّ 

ف ُم٤م أدٟم٤مه، وا أسمت٤مه ضمٜم٤من اخلٚمد ُم٠مواه، وا أسمت٤مه رسمف يٙمرُمف إذا أشم٤مه، وا وا أسمت٤مه ُمـ رسمّ 

 شأسمت٤مه اًمرب يًٚمؿ قمٚمٞمف طملم يٚم٘م٤مه

 :-ُمـ اًمٓمقيؾ-قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف ومٚمام ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م، ىم٤مل

 ويمؾ اًمذي دون اًمٗمراق ىمٚمٞمُؾ            اضمتامع ُمـ ظمٚمٞمٚملم ومرىم٦مٌ ؾ ـــًمٙم                       

 .(0)ٞمؾ قمغم أن ٓ يدوم ظمٚمٞمُؾ ًمد           سمٕمد واطمدٍ  وإن اومت٘م٤مدي واطمداً                        

، ومٞمف ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ، إؾمامقمٞمؾ صم٘م٦م اطمت٩م سمف اًمِمٞمخ٤من

 .ًمٙمـ شمقسمع.  يمالم،

أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌٞمد إؾمدي أظمؼمين  ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م ىم٤مل: ذمشم٤مسمٕمف احل٤ميمؿ 

أظمؼمين أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ قمٌٞمد إؾمدي احل٤مومظ هبٛمذان ، ىم٤مل : احل٤مومظ هبٛمذان ، ىم٤مل : 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ زي٤مد ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٛمرو سمـ زي٤مد ، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ 

 . (1)سمف ُمثٚمفضمٕمٗمر 

: حمٛمد  اًمٜمٌلوؾمٞمدٟم٤م واحلدي٨م فم٤مهر أن اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد، مه٤م وم٤مـمٛم٦م 

 ..وًمذرارهيام اعمٓمٝمريـ اًمٗمداءرصم٤مئٝمام( أرواح اًمٕم٤معملم َلام =)ًمٚم٘مريٜم٦م اًمداظمٚمٞم٦م 

  

                                                 

 . 4768، رىمؿ: 178: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ)ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)

 .دار اًمٗمرىم٤من، اًم٘م٤مهرة. 91، رىمؿ: 79ومْم٤مئؾ وم٤مـمٛم٦م ًمٚمح٤ميمؿ )ت: قمكم رو٤م قمٌد ا؟هل(:   (1)
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 فمٙمٝمفؿ أهؾ ايمٗمبقر ورّدوا ىمٙمّ  فمقمّ ايمِمح٣ميب أٞمس : 

ُمـ هذا اًمٕمٜمقان شم٠مؾمٞمس أصؾ، يٛمٜمع ُمـ رّد هذا اًميب اًمث٘مٞمؾ ُمـ  ٟم٤مُم٘مّمقد

 ، يم٤مٔيت .. أطم٤مدي٨م اًمٗمْم٤مئؾ اًمقاردة ذم اعمقمم قمكّم أو سم٘مّٞم٦م أهؾ اًمٙم٤ًمء

ؿمٞمخ  هُم٣مم زمـ ىم٣مَمؾ ايمبٝمقرديىم٤مل طمدصمٜمل هـ( 354)أظمرج اإلُم٤مم اسمـ طم٤ٌمن 

 .. ؿمٞمئ٤مً  يروي قمـ يزيد سمـ ه٤مرون مل أر ذم طمديثف ُم٤م ذم اًم٘مٚم٥م ُمٜمف إّٓ 

صمٜم٤م  ،صمٜم٤م يزيد سمـ ه٤مرون ،صمٜم٤م هِم٤مم سمـ يم٤مُمؾ اًمٌٞمقردي، طمدصمٜمل سمف طمٌٞم٥م سمٜم٠ًم 

: ًمٙمؾ اضمتامع ... وم٘م٤مل  عم٤م ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م دظمؾ قمكمّ  :قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل ،محٞمد اًمٓمقيؾ

 .إمم ىمقًمف ٓ يدوم ظمٚمٞمؾ 

أهؾ ايمسالم فمٙمٝم٘مؿ ي٣م » :٘م٤ملومذم اعم٘مؼمة قمكّم ومٚمام محٚم٧م اجلٜم٤مزة ىم٤مم ىم٤مل أٟمس: 

همام  ،همٜمذا طمػم َم٣م فمٛمدٞم٣م ،وٞمس٣مؤىمؿ ٞم٘مح٦م ،ودورىمؿ ؽم٘مٛم٦م ،أَمقايم٘مؿ ومسٚم٦م ،ايمبالء

وَم٣م ومدَمٛم٣م  ،وفمٙمٝم٘مؿ ايمسالم َم٣م أىمٙمٛم٣م رزمحٛم٣م: رٍ ـهمٜمتػ ه٣مسمػ َمـ ومب ؟!.طمػم َم٣م فمٛمدىمؿ

 .(0) شوَم٣م طمٙمٖمٛم٣م طمْسٞم٣م ،وصمدٞم٣م

، ًمٙمـ اؾمتث٘مؾ اإلُم٤مم ٕمتٛمدوندوطمقن ُموممقن رضم٤مًمف ُمقصم٘مىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، 

آؾمتث٘م٤مل وضمف ًمٕمّؾ ، وويمّٚمٛمقه رّدوا قمغم قمكّم أهؾ اًم٘مٌقر اعمقشمك  أنّ اسمـ طم٤ٌمن 

 قمدم اًم٘مدرة اًمٙم٤مومٞم٦م قمغم اًمٜمٔمر اًمت٤مم..: ومٝم٤مك ..

َيبف اهلل ورؽمقيمف وَي٤ّم اهلل »صم٧ٌم ُمتقاشمرًا أّن اًمٜمٌل ىم٤مل ذم قمكّم:  اظمٗمّدَم٥م ايمِمٕمرى :

 ..روطمل ومداه  مل يث٧ٌم إّٓ ًمٕمكمّ  -ًمٗمٔم٤مً  تقاشمرُم فسمقصٗم-وهذا  شورؽمقيمف

، قمـ أيب سم٢مؾمٜم٤مده اًمّمحٞمح  -وىمد ُم٣م هذا–أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري  اظمٗمدَّم٥م ايم٘مػمى :

، وزمٌمه ىمٛم٦م ؽمٚمٔمف ايمذي يسٚمع زمففمبدي إذا أضمبب٦م ىم٤مل ا؟هل : »اًمٜمٌلهريرة، ىم٤مل: ىم٤مل 

                                                 

 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م اَلٜمد. . 16181رىمؿ : ، 134: 9صم٘م٤مت اسمـ طم٤ٌمن   (1)



 440 ......................................................................: أَمقر ىمثر ايمس٠مال فمٛمٜم٣م  ث٣ميم٧م فممم ايمٖمِمؾ ايم

ايمذي يبٌم زمف، ويده ايمتل يبْمش هب٣م، ورصمٙمف ايمتل يٚمًم هب٣م، وإن ؽمٟميمٛمل ٕفمْمٝمٛمف، ويمئـ 

 اهـ.(1)... ٕفمٝمذٞمفاؽمتٔم٣مذين 

يٌٓمش سمٞمد ، وويٌٍم سمٌٍم ا؟هل، يًٛمع سمًٛمع ا؟هل قمكمّ : ايمٝمٗمٝمٛمّٝم٥م ايمٛمتٝمج٥م

ا؟هل...،  واعم٘مّمقد سم٢مذٟمف ؾمٌح٤مٟمف وإيت٤مئف، وهذا هق شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜمقر: 

َـّ اهللَّ َرََمك َوََم٣م
 .(1) َرََمْٝم٦َم إِْذ َرََمْٝم٦َم َويَمـ٘مِ

يمؾ قمقيّم٤مت اًمٕم٘م٤مئد، ؾمٞمام ًمق وّؿ ًمٜمٝمقوف سم٢مُم٤مـم٦م صؾ، إهذا ٤مطمٗمظ : ومىمٚم٧م

اهلل فمز  »، وٓ ٟمٜمًك ىمقل اًمٜمٌل عمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م: إًمٞمف أّن قمٚمٞم٤ًم ٟمٗمس رؾمقل ا؟هل ؾمقى اًمٜمٌّقة

أٞم٦م »واعمتقاشمر:  ش.وصمؾ اطمت٣مر َمـ أهؾ إرض رصمٙمكم9 أضمدمه٣م أزمقك، وأطمر زوصمؽ

 يدّل قمٚمٞمف أيْم٤ًم .. .وهمػم ذًمؽ  شَمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك

  

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس .6561، رىمؿ : 165:  8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .17إٟمٗم٤مل:   (1)
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 فمٛمد ايمٛمبل َمٛمزيم٥م يمٔمقمّ همّمؾ أ

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي وأسمق حمٛمد قمٌد أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

أٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ  ،ٟم٤م أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م :اًمٙمريؿ سمـ محزة ىم٤مٓ

 ،أٟم٤م أسمق اًمٖمٜم٤مئؿ سمـ أيب قمثامن سمـ اًمٞمامن ،وأظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ ـم٤موس  ..اًمّمٚم٧م ح

ىم٤مل ىم٤مل قمٌد ا؟هل سمـ احل٤مرث ىمٚم٧م ًمٕمكم سمـ  ،قمـ قمامر سمـ أيب قمامر ،طمدصمٜمل حيٞمك سمـ زرقم٦م

 ؟!!.أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف أظمؼمين سم٠مومْمؾ ُمٜمزًمتؽ ُمـ رؾمقل ا؟هل 

ي٣م فمقم َم٣م ؽمٟميم٦م  : همٙمام همرغ َمـ صالسمف وم٣ملزمٝمٛم٣م أٞم٣م ٞم٣مئؿ فمٛمده وهق يِمقّم  9ٞمٔمؿ»:ل٤مىم

وٓ » :وىم٤مل اسمـ اًمًٛمرىمٜمديش ؽمٟميم٦م يمؽ َمثٙمف إّٓ  َمـ اهلل فمز وصمؾ َمـ اخلغم ؾمٝمئ٣مً 

 .(0)شاؽمتٔمذت يمؽ َمثٙمف أؽمتٔمذت اهلل َمـ ايممم إّٓ 

 .ذم اًمٕمّمٛم٦م  واوحر قـمالىمف فمٝمإلأىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،. و

ىم٤مل:  )صم٘م٦م م(ديٜم٤مرأظمؼمٟم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيمري٤م سمـ اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل: ف أظمرضمًمف ؿم٤مهد و

)صم٘م٦م  ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر إمحر )سمـ ىم٤مدم صم٘م٦م صدوق ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف أطم٤مدي٨م قمـ ؾمٗمٞم٤من(طمدصمٜم٤م قمكم

، اطمت٩م سمف دون سمره٤من )صم٘م٦م ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ، قمـ يزيد سمـ أيب زي٤مدصدوق رُمل سم٤مًمتِمٞمع، صحح ًمف اًمؽمُمذي(

 وضمٕم٧م وضمٕم٤مً  قمـ قمكم ىم٤مل:، )إٟمّم٤مري صم٘م٦م خ م(، قمـ قمٌد ا؟هل سمـ احل٤مرثخ م( اًمِمٞمخ٤من

ـمرف  وم٠مشمٞم٧م اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مىم٤مُمٜمل ذم ُمٙم٤مٟمف، وىم٤مم يّمكم، وأًم٘مك قمكمَّ 

دقمقت  ىمؿ ي٤م قمكم ىمد سمرئ٧م، ٓ سم٠مس قمٚمٞمؽ، وُم٤م دقمقت ًمٜمٗمز سمٌمء إّٓ »صمقسمف، صمؿ ىم٤مل: 

ف ىمٞمؾ زم: ٓ أٟمّ  إّٓ » -قمٓمٞم٧مأُ  أو ىم٤مل:-ش ىمد اؾمتجٞم٥م زم ًمؽ ُمثٚمف، وُم٤م دقمقت سمٌمء إّٓ 

 .(1)شٟمٌل سمٕمدك

 شٓ ٟمٌل سمٕمدي»، وهذا اإلؾمٜم٤مد طمًـ. وىمقل اًمٜمٌل : سمٓمري٘مٞمفىمٚم٧م : صحٞمح 

 .، هده٤م اسمـ قم٤ًميمر ومٚمتٜمٔمرصمّٛم٦م ـمرقو .ُمٜمفتٔمٝم٤مر اًمٕمّمٛم٦م ؾمي١ميد طمجٞم٦م آـمالق ذم ا

                                                 

 .316: 41شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ   (1)

 .148، رىمؿ: 157ظمّم٤مئص قمكّم ًمٚمٜم٤ًمئل )ت: أمحد اًمٌٚمقر( :   (1)
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 ايمِمديٗمقن شمالشم٥م 

 َم٠مَمـ آل يس وَم٠مَمـ آل همرفمقن وفمقمّ  

ىمثٜم٤م احلًـ سمـ ُمتٝمؿ دون سمره٤من(  ،)اًمٙمديٛمل، صم٘م٦مطمدصمٜم٤م حمٛمد ذم ومْم٤مئؾ أمحد : 

، قمـ اسمـ أيب )وٕمٞمػ( ىم٤مل: ٟم٤م قمٛمرو سمـ مجٞمع)صم٘م٦م صدوق( قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري 

، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ )صم٘م٦م خ م(، قمـ أظمٞمف قمٞمًك(قمدل صدوق ، دء احلٗمظ)صم٘م٦م  ًمٞمغم

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل  )اًمّمح٤ميب سمالل سمـ سمحٞمح٦م(، قمـ أسمٞمف)صم٘م٦م خ م(أيب ًمٞمغم

شمالشم٥م: ضمبٝم٤م زمـ َمري ايمٛمج٣مر َم٠مَمـ آل ي٣مؽمكم، وطمرسمٝمؾ َم٠مَمـ  ايمِمديٗمقن»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 .(0)شزمـ أيب ؿم٣ميم٤م ايمث٣ميم٧م، وهق أهمّمٙمٜمؿ آل همرفمقن، وفمقمّ 

وومٞمام  ىمٚم٧م : شمقسمع اًمٙمديٛمل سمٖمٜم٤مم ، أظمرج اإلُم٤مم اًم٘مٓمٞمٕمل ذم ومْم٤مئؾ أمحد ىم٤مل :

 ، يذيمر أن احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ)حمدث صدوق( يمت٥م إًمٞمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ همٜم٤مم اًمٙمقذم

 . (1)سمف ُمثٚمف أيب ًمٞمغم اعمٙمٗمقف طمدصمٝمؿ

أظمؼمٟم٤م أسمق  )صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمديوأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

ٟم٤م حمٛمد سمـ   )صم٘م٦م(أٟم٤م أسمق أمحد سمـ قمدي  )صم٘م٦م(ٟم٤م محزة سمـ يقؾمػ  )صم٘م٦م(اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمًٕمدة

رسمام أظمٓم٠م  )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن وىم٤مل:ٟم٤م حمٛمد سمـ اعمٖمػمة اًمِمٝمرزوري )صم٘م٦م(ه٤مرون سمـ محٞمد

ٟم٤م اسمـ ، )همػم ُمٕمروف( ٟم٤م حيٞمك سمـ احلًـ اعمدائٜمل (يٕمتؼم طمديثف إذا روى قمـ اًمث٘م٤مت

شمالشم٥م »:ف ىم٤مل قمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل أٟمّ  )صم٘م٦م خ م(قمـ أيب اًمزسمػم )صم٘م٦م طمًـ احلدي٨م م(َلٞمٕم٦م

 .(2)شهمرفمقن ؽمٝم٥م اَمرأةآ٣مؽمكم وفمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ول يآَم٣م ىمٖمروا زم٣مهلل ومط َم٠مَمـ 

قمغم اإلؾمٜم٤مد ُمع طمٙمقُم٦م إطم٤مدي٨م اًمٗمقىم٤مٟمّٞم٦م ٟمٌٝمٜم٤م أّن إُمر ٓ ي٘مػ ىمٚم٧م: 

 اًمّمحٞمح٦م ..

                                                 

 .1671، رىمؿ: 617: 1ومْم٤مئؾ أمحد )ويص قم٤ٌمس(   (1)

 .1117، رىمؿ: 655: 1ومْمٚمئؾ أمحد )ويص قم٤ٌمس(   (1)

 .313: 41شم٤مريخ دُمِمؼ   (3)
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ٕمدة ـمرق سماًمٜم٤ًمئل وأمحد واًمٓمؼماين وهمػمهؿ اسمـ ُم٤مضم٦م و٤م أظمرضمف ومٛمـ ذًمؽ ُم

أٞم٣م فمبد اهلل، وأطمق رؽمقيمف، وأٞم٣م ايمِمديؼ »قمـ قم٤ٌمد ىم٤مل: ىم٤مل قمكم:  إؾمٜم٤مدوسم٠ميمثر ُمـ 

 ش .إىمػم، ٓ يٗمقهل٣م زمٔمدي إّٓ ىمذاب

ىم٤مل اًمٌقيٍمي ذم اًمزوائد: هذا اإلؾمٜم٤مد صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ورواه احل٤ميمؿ ذم 

. وىم٤مل اَلٞمثٛمل: رواه أمحد (1)اعمًتدرك قمـ اعمٜمٝم٤مل، وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

 . (1)وأسمق يٕمغم سم٤مظمتّم٤مر، واًمٌزار واًمٓمؼماين ذم إوؾمط، وإؾمٜم٤مده طمًـ

اعمًتدرك وصححف قمغم ذط وإصمر أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمٜم٤مين : 

 .(3)اًمِمٞمخلم

وشمٜمٌف إمم أّن أصؾ آطمتٞم٤مط ي٠مسمك رّد أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري. 

 ُم٤م حيتٛمؾ ُمـ احلدي٨م. 

  

                                                 

جمٛمع  . 4648، رىمؿ: 119: 3)ت: ُم٘مٌؾ اًمقادقمل( ، اعمًتدرك 116، رىمؿ : 44:  1ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م  (1)

 . 49، رىمؿ : 61:  1، ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ًمٚمٌقيٍمي 151:  9اًمزوائد 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة. 4661، رىمؿ: 161:  9جمٛمع اًمزوائد)ت:طم٤ًمم اًم٘مدد(  (1)

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  . 99، رىمؿ:376: 1هـ()ت:قمٌد ا؟هل حمٛمد اًمّمديؼ اًمٖمامري( 963شمٜمزيف اًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم اًمٙمٜم٤مين ) (3)

 سمػموت .
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 شزمٚمٛمزيم٥م رأد َمـ زمدينَمٛمّل  فمقمّ »ضمدي٧م ايمٛمبل: 

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أظمرج اسمـ اًمِمجري ذم إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦م ىم٤مل : 

، سم٘مراءيت قمٚمٞمف، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد )صم٘م٦م(أمحد إزضملقمكم سمـ 

)اسمـ ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ حمٛمديروي اعمٜم٤ميمػم(ىمٞمؾ: )اإلُم٤مم اعمحدث اًمِمٞمخ اًمّم٤مًمح احل٤مومظ،  اعمٗمٞمد

، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ زيد اًم٤ٌمهمٜمدي ، صم٘م٦م إُم٤مم حمدث اًمٕمراق ، ُمتٙمٚمؿ ومٞمف دون سمره٤من(

)إؿم٘مر ، صم٘م٦م صدوق، رُمل  ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ احلًـ)اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمث٘م٦م( ؿمٛملاَل٤م

، قمـ أيب )صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع ُم٣م طم٤مًمف( ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمعسم٤مًمتِمٞمع ُمتٙمٚمؿ ومٞمف ، ُم٣م طم٤مًمف(

قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل  )اعمٗمن اإلُم٤مم خ م(، قمـ جم٤مهد)حيٞمك سمـ ديٜم٤مر صم٘م٦م خ( ه٤مؿمؿ اًمرُم٤مين

 . (0) شل َمثؾ رأد َمـ زمدينفمقم َمٛمّ »ؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ر

أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ أمحد سمـ اعمٔمٗمر سمـ أمحد اًمٗم٘مٞمف وأظمرضمف اسمـ اعمٖم٤مززم ىم٤مل: 

اًمِم٤مومٕمل رمحف ا؟هل سم٘مراءيت قمٚمٞمف وم٠مىمر سمف ىمٚم٧م ًمف: أظمؼميمؿ أسمق حمٛمد قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ 

ىم٤مل: و )اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م(قمثامن اعمزين اعمٚم٘م٥م سم٤مسمـ اًمً٘م٤مء احل٤مومظ اًمقاؾمٓمل رمحف ا؟هل 

ىم٤مل: طمدصمٜمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ  )احل٤مومظ اًمث٘م٦م(طمدصمٜم٤م اَلٞمثؿ سمـ ظمٚمػ اًمدوري 

 ،قمـ أيب ه٤مؿمؿ وًمٞم٨م ،ؾمٚمٞمؿ ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ىم٤مل: طمدصمٜمل طمًلم إؿم٘مر، طمدصمٜم٤م ىمٞمس

 .(1)سمف ُمثٚمف  قمـ جم٤مهد

 طمًـ ، وًمف ؿم٤مهد..د يمؾ ُمٜمٝمام ىمٚم٧م : إؾمٜم٤م

طمدصمٜمل قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمكم اًمقراق، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر  اخلٓمٞم٥م ىم٤مل: فأظمرضم

ىم٤مل:  سمـ ص٤مًمح إهبري، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيقب سمـ يقؾمػ اًمٌزاز سمٌٖمدادحمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل 

طمدصمٜم٤م قمٜمٌس سمـ إؾمامقمٞمؾ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيقب سمـ ُمّمٕم٥م اًمٙمقذم، قمـ إهائٞمؾ، قمـ أيب 

                                                 

 وت .. اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػم681، رىمؿ: 181: 1إُم٤مزم اخلٛمٞمًٞم٦ّم )ت: حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ(   (1)

 . دار أصم٤مر صٜمٕم٤مء.135. رىمؿ: 148ُمٜم٤مىم٥م اسمـ اعمٖم٤مززم )ت: شمريمل سمـ قمٌد ا؟هل اًمقادقمل(:   (1)
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فمقم َمٛمل »قمـ رؾمقل ا؟هل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: سمـ قم٤مزب  إؾمح٤مق، قمـ اًمؼماء

 .(0)شزمٚمٛمزيم٥م رأد َمـ زمدين

زمٚمٛمزيم٥م رأد َمـ » ن، ؾم٘مٜم٤مه ؿم٤مهدًا. وىمقل اًمٜمٌل: اىمٚم٧م: ذم إؾمٜم٤مده ُمًتقر

ذم جمرى وش  فمقم َمٛمل وأٞم٣م َمـ فمقم، ٓ ي٠مدي فمٛمل إّٓ أٞم٣م أو فمقّم »ذم جمرى : ش زمدين...

وهمػمه يدّل قمغم ذًمؽ أّن اسمـ قم٤ًميمر  تٙمٚمػ .سم٤مًمومال شمِمٓمط ش ٛمٖمزىمفمقّم : » ىمقًمف 

وشمذيمر دائام ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ آطمتٞم٤مط ذم رّد  .، وم٤مطمٗمظيمؾ هذه إظم٤ٌمر ذم سم٤مب واطمد قاؾم٤مىم

 قمغم اجلزاف . ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل 

  

                                                 

 .344: 41. واٟمٔمر شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر 1167، رىمؿ: 461: 7شم٤مريخ سمٖمداد)ت: سمِم٤مر قمقاد(   (1)
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 ايمٛمبل يٟمَمر أم اظم٠مَمٛمكم صٖمّٝم٥م أن سمٙمجٟم إلم فمقّم زمٔمده 

 ، صمٜم٤م أسمق يمري٥م)صم٘م٦م إُم٤مم( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احليُملأظمرج اًمٓمؼماين ىم٤مل : 

، قمـ محزة )إؾمدي صم٘م٦م ًمف أوه٤مم ، م( ، صمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم)حمٛمد سمـ اًمٕمالء اَلٛمداين صم٘م٦م طم٤مومظ خ م(

)سمـ طمٚمحٚم٦م  ، طمدصمٜمل ذؤي٥م)اًمًٌٞمٕمل صم٘م٦م خ م( ، قمـ أيب إؾمح٤مق)اعم٘مرىء اإلُم٤مم ، صم٘م٦م خ م( اًمزي٤مت

 ي ىم٤مًم٧م صٗمٞم٦م: تطما، أن اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤م اخلزاقمل، صح٤ميب(

وم٢من ي٤م رؾمقل ا؟هل ًمٙمؾ اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئؽ أهؾ يٚمج٠م إًمٞمٝمؿ وإٟمؽ أضمٚمٞم٧م أهكم، 

 .(1)شإلم فمقم زمـ أيب ؿم٣ميم٤م ريض اهلل فمٛمف»ىم٤مل:  !.ُمـ؟ (0)طمدث طمدث وم٢ممم

ُمـ اًمٜمّمقص اًمٔم٤مهرة ذم وٓي٦م ، واحلدي٨م ٟمّص أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح

إمم قمكّم سم٤مًٓمتج٤مء صٗمٞم٦م  روطمل ومداه ٓ ُمٕمٜمك ٕن يقيص اًمٜمٌلاعمقمم قمكّم قمغم اًمٜم٤ّمس: إذ 

، ..واًمًٞم٤مدة اًمًاموّي٦م يٌؼ إّٓ اًمقٓي٦م اًمنمقمّٞم٦مُمع أٟمف ًمٞمس ُمـ ىمقُمٝم٤م  وٓ أرطم٤مُمٝم٤م، ومٚمؿ 

، ..واًمٜم٘مٞمْملم يٜمٗمٞمٝم٤م قمـ همػمه : ٓؾمتح٤مًم٦م اضمتامع اًمْمديـ وٓ ري٥م أن صمٌقَت٤م ًمف

أيب ومم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اؾمتدل قمغم وٓي٦م أيب سمٙمر سمحدي٨م ارضم٤مع اعمرأة إمم 

 ف حمرف ُمٙمذوب هبذا احلدي٨م ..سمٙمر سمٕمده ، وٓ ري٥م أٟمّ 

ضمّؼ فمقّم فمعم اظمسٙمٚمكم ضمّؼ ايمقايمد » :هذه ىمقًمفاًمٜمٌل وصّٞم٦م ومٝمؿ  ٤م يٕملم قمغموممّ 

أٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م »: ىمقًمف  ٟم٤مهٞمؽ قمـ ،إؾمٜم٤مده طمّج٦م طمًـ وىمد ُم٣م أنّ  ش.فمعم ويمده

 .وهمػم ذًمؽ  شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»و:  شه٣مرون َمـ َمقؽمك

أّن  اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمزسمدة : ومٛم٘مّمقدٟم٤م ُمـ هد سمٕمض هذه اعمقاوٞمع ذم هذا اًمٗمّمؾ ،

اًمقاردة ذم قمكّم ، سمؾ يٚمزم ىمراءة اًمٜمّمقص اًمٜمٌقّي٦م اعمدار ًمٞمس قمغم اإلؾمٜم٤مد طم٥ًم

، ُمع سمٛمالطمٔم٦م اًمثقاسم٧م واعمتقاشمرات : ومٙمؿ طمدي٨م أؾم٘مٓمف سمٕمض أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مإلؾمٜم٤مد..

  أن ؿمقاهد ُمٕمٜم٤مه ُمتقاشمرة أو ُمًتٗمٞمْم٦م وم٤مٟمتٌف؟!!

                                                 

 . دار اًمٗمٙمر.368: 41)قمٛمرو اًمٕمٛمروي(  شم٤مريخ دُمِمؼ  (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘م٤مهرة .4114، رىمؿ: 136: 4ُمٕمجؿ اًمٓمؼماين اًمٙمٌػم )محدي اًمًٚمٗمل(  (1)
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 ؽمٛم٥م، شمالث وؽمتقن زمٔمٚمر ايمٛمبل اؽمتُمٜمد اظمقلم فمقّم 

عم٤م اؾمتِمٝمد ، واعمِمٝمقر إقمٔمؿ قمغم أّٟمف صمالث  شم٤ًمءل اًمٙمثػم قمـ قمٛمر اعمقمم 

ـمرق سمٕمدة وؾمتقن ؾمٜم٦م: يدّل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد واسمـ قم٤ًميمر وهمػممه٤م 

 ..صحٞمح٦م

)إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد، صم٘م٦م أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدي أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

)قمكم أٟم٤م أسمق احلًلم سمـ سمنمان  )قمٛمر سمـ قمٌٞمد ا؟هل اًمٌ٘م٤مل، صم٘م٦م(اًمٌ٘م٤ملأٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ سمـ صحٞمح اًمًامع(

 )اًمِمٞم٤ٌمين صم٘م٦م(ٟم٤م طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق )اسمـ اًمًامك صم٘م٦م صم٧ٌم( أٟم٤م قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد إُمقي، صم٘م٦م صم٧ٌم(

أٟم٤م  )اإلُم٤مم ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف(ٟم٤م قمٌد اًمرزاق  )اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٓ ي٠ًمل قمـ ُمثٚمف( طمدصمٜمل أسمق قمٌد ا؟هل

سمـ أيب  قمكمّ  أنّ )اًم٘مرر صم٘م٦م صدوق( أظمؼمين حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم )إُم٤مم صم٘م٦م خ م( اسمـ ضمري٩م 

 .(1)ـم٤مًم٥م ُم٤مت ًمثالث أو أرسمع وؾمتلم ؾمٜم٦م أو ٟمحق ذًمؽ

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح .

ضمٌٚم٦م)صم٘م٦م ٟم٤م أسمق طم٤مُمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ وأظمرج اسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين ىم٤مل: 

)اسمـ زٟمجقيف، ص٤مطم٥م أمحد، ٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ خ م()صم٘م٦م صم٧ٌم ٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ُم٠مُمقن( 

ٟم٤م قمٌد اًمرزاق ىم٤مل اسمـ ضمري٩م ذيمره قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمًلم ىم٤مل شمقذم قمكم وهق  صم٘م٦م(

 .سمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦ما

 ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده صحٞمح.

قمـ ذيؽ ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اًمٗمْمؾ سمـ ديملم يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ىم٤مل: : 

 كم وهق يقُمئذ اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م.قمـ أيب إؾمح٤مق ىم٤مل: شمقذم قم

 صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. هىمٚم٧م: إؾمٜم٤مد

                                                 

 .573: 41شم٤مريخ دُمِمؼ   (1)
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ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ قمٛمر وأسمق سمٙمر سمـ  ،: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمراسمـ ؾمٕمد أيْم٤مً  ىم٤مل

قمـ قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل ؾمٜم٦م  ،أيب ؾمؼمة

 اجلح٤مف طملم دظمٚم٧م إطمدى وصمامٟمقن: هذه زم مخس وؾمتقن ؾمٜم٦م وىمد ضم٤موزت ؾمـ أيب.

 ىمٚم٧م: ويمؿ يم٤مٟم٧م ؾمٜمف يقم ىمتؾ. يرمحف ا؟هل؟ ىم٤مل: صمالصم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م.  

 .(1)وهق ايمثب٦م فمٛمدٞم٣مىم٤مل حمٛمد سمـ قمٛمر: 

 وقمغم هذا ُمِمٝمقر اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م إقمٔمؿ .. طمًـ . هىمٚم٧م: إؾمٜم٤مد

  

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.17: 3ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد)حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(   (1)
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 وم٣مسمؾ ايمٛمبلفمكم ضم٘مؿ ضم٘مؿ وم٣مسمؾ فمقّم 

 (، صم٘م٦م)قمكم سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمٖم٤ًمينأظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ سمـ ىمٌٞمسأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

 قمٌد اًمرمحـ سمـ قمثامن) أٟم٤م أسمق حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم ،)أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمٖم٤ًمين، صم٘م٦م( أٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس،

)اًمٜمّمٞمٌل ، صم٘م٦م ، أٟم٤م إؾمح٤مق سمـ ؾمٞم٤مر)سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞمدرة اًم٘مرر، صم٘م٦م ُم٠مُمقن(ظمٞمثٛم٦مأٟم٤م  ،(، صم٘م٦ماًمتٛمٞمٛمل

)سمـ قمٞمٞمٜم٦م، إُم٤مم صم٘م٦م ومقق ، قمـ ؾمٗمٞم٤من(م اًم٘مرر، صم٘م٦مإُمقي )قمٌد ا؟هل سمـ أيب ومروة ، ٟم٤م أسمق قمٚم٘مٛم٦مإُم٤مم(

طم٤مشمؿ يٙمت٥م طمديثف، روى قمٜمف ٤مل أسمق . وىم)احلٜمٗمل اًمٙمقذم، وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن  ، قمـ قمٛمران سمـ فمٌٞم٤مناًمقصػ خ م(

، أّٟمف ىمٞمؾ ًمٕمكّم ًمق قمٚمٛمٜم٤م ىم٤مشمٚمؽ ٕسمرٟم٤م ٗمل صم٘م٦م صدوق(احلٜم) ، قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ؾمٕمدمج٤مقم٦م ُمـ إئٛم٦م(

 ،ؾ ايمٛمبلسمٗم٣مزمايمٛمٖمس زم٣ميمٛمٖمس، ويم٘مـ اصٛمٔمقا زمف َم٣م صٛمع  9َمف، ذيمؽ ايمٓمٙمؿ»قمؽمشمف. وم٘م٤مل: 

 .(1)شأضمرق زم٣ميمٛم٣مر ومتؾ شمؿّ 

وُمقصم٘مقن. واًمتِمديد ذم طمّد ىم٤مشمؾ ىمٚم٧م : إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت 

وهذا هق  شأؾمٗمك ايمٛم٣ّمس »وأٟمف يم٤مًمٜمٌل: عم٤م ُم٣م صحٞمح٤ًم قمـ اًمٜمٌّل أّن ىم٤مشمٚمف :قمكم

 دون ؿمٌٝم٦م . -أي ٟمٌّل -طم٤مل ىم٤مشمؾ اًمٜمٌّل 

أضمٝمٚمر شمٚمقد ايمذي فمٗمر الن..9 أؾمٗمك ايمٛم٣مس9 رصم»:  وم٘مد ُم٣م ىمقل اًمٜمٌل 

 يٕمٜمل حلٞمتف.ش ك سمبؾ َمٛمف هذهايمٛم٣موم٥م، وايمذي يرضزمؽ ي٣م فمقّم فمعم هذه، ئمٛمل ومرٞمف، ضمت

 . (1)ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: طمًـ ًمٖمػمه

 .(3). وواوم٘مف اًمذهٌلهذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿوأظمرضمف احل٤ميمؿ ىم٤مل: 

سم٤مًمٜم٤مر ٟمٔمرًا ـمقياًل ، ٓ َتري٘م٤ًم  وٟمٜمٌف أّن ذم قم٘م٤مب ىم٤مشمؾ إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء

قمٚمٞمف ـ سمٕمض يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء أّن هذا ُمـ خمتّم٤مت اعمٕمّمقم قميًٛمح سمف ُم٘م٤مُمٜم٤م . ًمٙمـ ئمٝمر 

 : ّٕن اًم٘م٤مشمؾ ٓ طمرُم٦م ًمف ..اًمًالم

                                                 

 . قمٛمرو اًمٕمٛمروي . دار اًمٗمٙمر .554: 41شم٤مريخ دُمِمؼ   (1)

 . ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م.18411، رىمؿ : 159:  36ُمًٜمد أمحد )ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(  (1)

. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م، 4679، رىمؿ : 151:  3ُمًتدرك احل٤ميمؿ وشمٚمخٞمّمف )ت : ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (3)

 سمػموت .
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ُمع اًمتٜمٌٞمف أيْم٤ًم أّن اًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤ّمر، إّٟمام هق َتريؼ جلثتف سمٕمد إىم٤مُم٦م احلّد قمٚمٞمف 

أضمرق  ومتؾ شمؿّ »وىمتٚمف، ٓ أّٟمف حيرق سم٤مًمٜم٤ّمر وهق طمّل:  واًمٜمّص أقماله سيح ذم هذا : 

  ..شزم٣ميمٛم٣مر

ىمٝمؿ سم٠من طمرّ ، قه وأَلّ ، همٚمقا ومٞمف  ـأهٚمؽ اًمذي وُمـ إظمٓم٤مء اًمِم٤مئٕم٦م أّن قمٚمٞم٤ًم 

اؾمتت٤مهبؿ ومٚمام أسمقا ضمٕمٚمٝمؿ ذم أظم٤مديد  ّٟمف أسم٤مًمٜم٤مر، وهذا ظمٓم٠م، ومٗمل سمٕمض إظم٤ٌمر 

 سمٕمٜم٤مي٦م !!.هذا : ومٚمٞمٜمٔمر ومدظّمـ قمٚمٞمٝمؿ ومامشمقا سم٤مًمدظم٤من ..
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 ضمدي٧م احلػم ازمـ فمب٣مس: ىم٣من فمقّم يسٚمع وطء صمػميؾ

اإلُم٤مم اًم٘مٓمٞمٕمل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ احلًـ احلراين )صم٘م٦م( ىم٤مل: ٟم٤م ؾمقيد سمـ ىم٤مل 

)سمـ هرُمز ، ىمثٜم٤م قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م )اَلروي احل٤مومظ اًمث٘م٦م ، قمٛمل آظمر قمٛمره، وم٤ًمء طمٗمٔمف، م(ؾمٕمٞمد

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ )صم٘م٦م خ م(، ، قمـ أيب إؾمح٤مق صدوق ذم احلدي٨م ، مل يؽمك طمديثف رُمل سم٤مًمرومض(

٘مؿ يمتذىمرون إٞمّ ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ذيمر قمٜمده قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل: )صم٘م٦م خ م(ضمٌػم

 .(1)ىم٣من يسٚمع وطء صمػميؾ همقق زمٝمتف رصمالً 

أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف صم٘م٤مت ؾمقى قمٛمرو سمـ صم٤مسم٧م وهق صدوق ذم 

 ف يم٤من رضمالً وا قمٜمف ، قمغم أٟمّ وطمدث قمٜمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ، وراحلدي٨م : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌزار : 

راوميض ظمٌٞم٨م رضمؾ . وىمد أمجؾ اإلُم٤مم أسمق داود أُمره وم٘م٤مل: يتِمٞمع ، ومل يؽمك طمديثف

 .ذم احلدي٨م ف يم٤من صدوىم٤مً ؾمقء ، وًمٙمٜمّ 

ٌّف ، وىمد ُم٣م ُمثؾ هذا ذم ومّمقل أي أّن هٜم٤مك ُمـ  قمكّم:ذيمر قمٜمده  :وُمٕمٜمك ؾم

ؾم٤مسم٘م٦م ،  وهق ُمـ شمدًمٞمس اعمتقن اًمٕمٛمدي ي٘مّمد سمف َتًلم صقرة اًمًٚمػ ُمـ أقمداء قمكّم 

 ٞمف اًمًالم .قمٚم

  

                                                 

 .1111، رىمؿ: 653: 1 )ت: ويص قم٤ٌمس(ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (1)
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 زمـْمريٗم٥م ايمرونم٣من!!. يٗم٣مسمؾ ىم٣من اظمقلم 

أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ ٟم٤م أسمق احلًـ رؿم٠م سمـ أظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل : 

ٟمٔمٞمػ أٟم٤م احلًـ سمـ إؾمامقمٞمؾ أٟم٤م أمحد سمـ ُمروان ٟم٤م قم٤مُمر سمـ قمٌد ا؟هل اًمزسمػمي ٟم٤م ُمّمٕم٥م 

ؾمديد  ضمّدًا،ذم احلرب  طمذراً  سمـ قمٌد ا؟هل قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ىم٤مل يم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ُمـ  إذا محؾ حيٗمظ ضمقاٟمٌف مجٞمٕم٤مً  ،ُمـ ىمرٟمف ()وهذا ُمـ ُمٕم٤مضمزه، صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف ايمرونم٣من

ٓ يٙم٤مد أطمد يتٛمٙمـ  ،ُمٜمف ًم٘مداُمف وإذا رضمع ُمـ محٚمتف يٙمقن ًمٔمٝمره أؿمد َتٗمٔم٤مً  ،اًمٕمدو

 :أٓ َت٤مف أن شم١مشمك ُمـ ىمٌؾ فمٝمرك وم٘م٤مل :وم٘مٞمؾ ًمف .ومٙم٤مٟم٧م درقمف صدره ٓ فمٝمر َل٤م ،ُمٜمف

 .(1) شإن أَم٘مٛم٦م فمدوي َمـ ـمٜمري همال أزمٗمك اهلل فمٙمٝمف إن أزمٗمك فمقمّ »

طمذرًا ؿمديد يمقن اعمقمم إؾمٜم٤مده ُم٘مٌقل طمًـ ، ٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف. و أىمقل: 

 .ؾمديد ايمرونم٣منقمدا ذًمؽ يم٤من ف ، ًمٙمٜمّ ُمٕمٚمقم ضورةىمقي٤ًم ضمّدًا، احلذر، صدرًا وفمٝمرًا، 

زم٣ًم زم٣ميمٝمٚمكمِ  اغَ رَ ـَــهموىمد ورد ذم اًم٘مرآن :  أي هق و ..: ايمرونم٣من ُمّمدرهو فمٙمٝمٜمؿ ََضْ

، ٤مَلقاءيموظمّٗم٦م اعم٤مء، يمٚملم وًملم نقم٦م يم٤مخلٗم٤مء، سم اًمٕمّدو وضمٝم٤ًم ًمقضمف،: جم٤مًمدة اًمروهم٤من

ـّ احلرب .صمّؿ اًمٜمٞمؾ ُمٜمف يمّم٤مقم٘م٦م اًمًامء ومل : ِمجٕم٤منصٜمٕم٦م اًمُمٜمتٝمك و ،وهذا هم٤مي٦م وم

، وىمد ُم٣م ...و ويقؿمع وـم٤مًمقت ٕمكمّ َلوصٞم٤مء يمسمٕمد إٟمٌٞم٤مء إّٓ ًميث٧ٌم هذا شم٤مُم٤ًم 

 ش...، ٓ يقرم ايمدزمرىمرار نمغم همرار يٖمتح اهلل»=يقم ظمٞمؼم : يم٘مقًمفيقٟمٌأٟمف ُمٕمجز 

 .وهذه إوص٤مف ٓ شمتقومر ذم همػم ُمٕمّمقم

  

                                                 

 .346: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)
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 يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ٞم٣موم٥م َمـ ٞمقر مم اظمقلمَي

أظمؼمٟم٤م قمٌٞمد ا؟هل سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد ا؟هل أظمرج اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ىم٤مل: 

اًمٜمج٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد سمـ قمٌٞمد ا؟هل 

اًمًٛم٤ًمر، سمٌٖمداد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ اعمثٜمك اًمٓمٝمقي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زيد سمـ احل٤ٌمب، 

، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد ا؟هل سمـ َلٞمٕم٦م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ رسمٞمٕم٦م، قمـ قمٙمرُم٦م

وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمف اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد  شَم٣م دم ايمٗمٝم٣مَم٥م راىم٤م نمغمٞم٣م ٞمحـ أرزمٔم٥م»ىم٤مل: ىم٤مل : 

٣م أٞم٣م همٔمعم ايمػماق، وصمٜمٜم٣م ىمقصمف أَمّ  »وم٘م٤مل: !.اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل: وُمـ هؿ ي٤م رؾمقل ا؟هل؟

اإلٞمس٣من، وطمده٣م ىمخد ايمٖمرس، وفمرهمٜم٣م َمـ يم٠ميم٠م ممُمقط، وأذٞم٣مه٣م ززمرصمدسم٣من 

ىمقىم٤م ايمزهرة، سمقومدان َمثؾ ايمٛمجٚمكم اظمّمٝمئكم، هل٣م ؾمٔم٣مع َمثؾ طمرضوان، وفمٝمٛم٣مه٣م َمثؾ 

ؾمٔم٣مع ايمُمٚمس، زمٙمٗم٣مء حمجٙم٥م، سميضء َمرة، وسمٛمٚمل أطمرى، يتحدر َمـ ٞمحره٣م َمثؾ اْلامن، 

َمّمْمرزم٥م دم اخلٙمؼ أذَّن٣م، ذٞمبٜم٣م َمثؾ ذٞم٤م ايمبٗمرة، ؿمقيٙم٥م ايمٝمديـ وايمرصمٙمكم، أـمالهمٜم٣م 

ىم٣ميمريح، وهل َمثؾ ايمسح٣مزم٥م،  ه٣مدم َمسغمه٣م، ممرّ  ىمٟمـمالف ايمبٗمر َمـ ززمرصمد أطمرض، جتُد 

ىم٤مل  شٜمٚمف، وهل همقق احلامر ودون ايمبٕمؾهل٣م ٞمٖمس ىمٛمٖمس أدَمٝمكم، سمسٚمع ايم٘مالم وسمٖم

وأطمل ص٣ميمح فمعم ٞم٣موم٥م اهلل وؽمٗمٝم٣مه٣م ايمتل فمٗمره٣م »ىم٤مل:  !.اًمٕم٤ٌمس: وُمـ ي٤م رؾمقل ا؟هل؟

وفمٚمل محزة زمـ فمبد اظمْمٙم٤م أؽمد اهلل »ىم٤مل:  !.ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: وُمـ ي٤م رؾمقل ا؟هل؟ .شومقَمف

وأطمل »ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: وُمـ ي٤م رؾمقل ا؟هل؟ ىم٤مل:  .شوأؽمد رؽمقيمف ؽمٝمد ايمُمٜمداء فمعم ٞم٣مومتل

فمقم فمعم ٞم٣موم٥م َمـ ٞمقق اْلٛم٥م، زَم٣مَمٜم٣م َمـ يم٠ميم٠م رؿم٤م، فمٙمٝمٜم٣م حمٚمؾ َمـ ي٣مومقت أمحر، 

ومّمب٣مَّن٣م َمـ ايمدر إزمٝمض، فمعم رأؽمف سم٣مج َمـ ٞمقر، يمذيمؽ ايمت٣مج ؽمبٔمقن رىمٛم٣م، َم٣م َمـ 

ٙمراىم٤م اظمح٧م، فمٙمٝمف ضمٙمت٣من طمرضوان، وزمٝمده يمقاء وهمٝمف ي٣مومقسم٥م محراء سميضء يم رىمـ إّٓ 

رؽمقل اهلل، همٝمٗمقل اخلالئؼ: َم٣م  احلٚمد، وهق يٛم٣مدي: أؾمٜمد أن ٓ إيمف إٓ اهلل، وأن حمٚمداً 

ٞمبل َمرؽمؾ، أو َمٙمؽ َمٗمرب، همٝمٛم٣مدي َمٛم٣مد َمـ زمْمٛم٣من ايمٔمرش: يمٝمس هذا َمٙمؽ  هذا إّٓ 

رؽمقل رب  زمـ أيب ؿم٣ميم٤م وّص  َمٗمرب، وٓ ٞمبل َمرؽمؾ، وٓ ضم٣مَمؾ فمرش، هذا فمقمّ 

 .شايمٔم٣مظمكم، وإَم٣مم اظمتٗمكم، ووم٣مئد ايمٕمر اظمحجٙمكم
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 ..(1) هبذا اإلؾمٜم٤مد، واسمـ َلٞمٕم٦م ذاه٥م احلدي٨م مل أيمتٌف إّٓ  ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: 

اسمـ َلٞمٕم٦م ذاه٥م احلدي٨م، يم٤من حيٞمك سمـ وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اعمقوققم٤مت: 

 .(1) ٗمف حيٞمك اسمـ ُمٕملم ويم٤من يدًمس قمـ وٕمٗم٤مء، ووٕمّ ؾمٕمٞمد ٓ يراه ؿمٞمئ٤مً 

طمّج٦م ؾمقى اسمـ َلٞمٕم٦م، وىمد ُم٣م مه٤م رضم٤مًمف قمٜمدسم٘مّٞم٦م أّن  ُم٘مت٣م ُم٤م ىم٤مٓهىمٚم٧م: 

أظمرج ًمف ُمًٚمؿ ، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت  ، طمًـ احلدي٨م،يمثػمًا أّن اسمـ َلٞمٕم٦م صم٘م٦م طمّج٦م

 . (3)سم٢ممج٤مع 

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ وٕصٚمف ؿم٤مهد أظمرضمف اإلُم٤مم اًم٘مٓمٞمٕمل ذم ومْم٤مئؾ أمحد  ىم٤مل: 

ىمثٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز  )صم٘م٦م صدوق(ىمثٜم٤م أسمق ُمًٕمقد حمٛمد سمـ قمٌٞمد سمـ قم٘مٞمؾ )صم٘م٦م( احلًـ اًم٘م٤ميض

، ، ىم٤مًمف أسمق طم٤مشمؿ(ًمٞمس سم٤مًم٘مقي)سمـ ُمًٚمؿ اًمٓمٝمقي ، يٙمت٥م طمديثف ىمثٜم٤م قمٞمًك )اًمْمٌل صم٘م٦م(سمـ اخلٓم٤مب

، وؾمٛمٕمتف ()اًم٤ٌمىمر ُمٓمٝمر ُمـ اًمرضمس شمٓمٝمػماً  ، قمـ أيب ضمٕمٗمر)صم٘م٦م خ م( ذيمره قمـ داود سمـ أيب هٜمد

سم٠مسمك يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م زمٛم٣موم٥م : »سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل ًمٕمكمّ  يذيمره قمـ رضمؾ، قمـ أٟمس

 . (4)شَمـ ٞمقق اْلٛم٥م، همؼمىمبٜم٣م ورىمبتؽ َمع رىمبتل، وهمخذك َمع همخذي، ضمتك سمدطمؾ اْلٛم٥م

 وصمّٛم٦م ؿم٤مهد آظمر .. أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ ذم اًمِمقاهد.

أٟم٤م  )صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمًٛمرىمٜمدياسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: اإلُم٤مم أظمرضمف 

أٟم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ  )اًمٙم٤مزوين صم٘م٦م صم٧ٌم(أٟم٤م أسمق قمٛمر سمـ ُمٝمدي )صم٘م٦م(قم٤مصؿ سمـ احلًـ

)روى ٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ يٕمٜمل اًم٘مٓمقاين )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م رُمل سم٤مًمتِمٞمع ُم٣م طم٤مًمف(قم٘مدة

)ىم٤مل اًمذهٌل: أشمك سمخؼم ٟم٤م ظمزيٛم٦م سمـ ُم٤مه٤من اعمروزي  قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت أطمدهؿ اًمدارىمٓمٜمل(

قمـ  )اًمًٌٞمٕمل صم٘م٦م ُم٠مُمقن خ م(ٟم٤م قمٞمًك سمـ يقٟمس ي٘مّمد ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، وهق قملم اعمّم٤مدرة( ُمقوقع ،

                                                 

 .5758رىمؿ: ، 411: 11شم٤مريخ سمٖمداد )ت:سمِم٤مر قمقاد(  (1)

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. .394اعمقوققم٤مت ٓسمـ اجلقزي )ت: قمٌد اًمرمحـ حمٛمد قمثامن(:  (1)

 .5758، رىمؿ: 411: 11شم٤مريخ سمٖمداد )ت:سمِم٤مر قمقاد(  (3)

 .1647، رىمؿ: 611: 1 )ت: ويص قم٤ٌمس(ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (4)
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ُم٤م  ُمثؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًمِمٝمٞمد خ م(قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم )اإلُم٤مم اًمث٘م٦م خ م(إقمٛمش

 .(1) رواه قمٙمرُم٦م قمٜمف

أظمؼمٟمٞمف أسمق اًمقًمٞمد احلًـ ىم٤مل : ذم شم٤مريخ سمٖمداد وًمف ؿم٤مهد آظمر أظمرضمف اخلٓمٞم٥م 

أظمؼمٟم٤م  -سمٌخ٤مري -سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمدرسمٜمدي، أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن احل٤مومظ

حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ ظمٚمػ وظمٚمػ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م أسمق قمثامن ؾمٕمد سمـ 

ؾمٚمٞمامن سمـ داود اًمنمقمل، طمدصمٜم٤م أسمق اًمٓمٞم٥م طم٤مشمؿ سمـ ُمٜمّمقر احلٜمٔمكم، طمدصمٜم٤م اعمٗمْمؾ 

، قمـ قم٤ٌمي٦م إؾمدي قمـ إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـ اسمـ قمـ إقمٛمش -ًم٘مٞمتف سمٌٖمداد -سمـ ؾمٚمؿ

 .(1)ٟمحقه  قم٤ٌمس

وهٜم٤مك ـمرق أظمرى ًمٕمٚمٝم٤م شمّمٚمح ؿم٤مهدًا ومٚمتٜمٔمر، وىمقل ومٞمف جم٤مهٞمؾ، أىمقل: 

، أو طم٤مًم٦م خمتص سمٌٕمض ُمقاـمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م ، أو يمام ىم٤مل روطمل ومداه،أرسمٕم٦م  اًمرايمٌقن اًمٜمٌل: 

 .فٌّ ٜمت، وم: مجٕم٤ًم سملم إظم٤ٌمرُمـ طم٤مَٓت٤م 

  

                                                 

 .316: 41شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)

 اًمٕمٚمٛمٞمق سمػموت . .شم٤مريخ سمٖمداد )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)



 456 ......................................................................: أَمقر ىمثر ايمس٠مال فمٛمٜم٣م  ث٣ميم٧م فممم ايمٖمِمؾ ايم

 يمٙمخالهم٥م، وصمقاب ازمـ فمب٣مسايمٗمقم اؽمتِمٕمروا فمٙمٝم٣ًم  :فمٚمرومقل 

)صم٘م٦م، وصم٘مف ٟمٗمس اسمـ اجلقزي أٟم٤م ه٦ٌم ا؟هل سمـ أمحد احلريري ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ: 

ىم٤مل أٟم٤م أسمق   )اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمّمدوق اعمٗمتل اًمزاهد(ىم٤مل أٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمؼمُمٙمل وهمػمه(

)إٟم٤ٌمري ىم٤مل ٟم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمٙم٤مشم٥م  اعمحدث اًمث٘م٦م()اإلُم٤مم قمٛمر حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ طمٞمقة

سمـ قم٤ًميمر: أسمق زيد قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم. اإلُم٤مم اًمث٘م٦م ا)ذم شم٤مريخ ىم٤مل ٟم٤م قمٛمر سمـ ؿمٞم٦ٌم  صم٘م٦م، وصم٘مف اخلٓمٞم٥م(

)ىم٤مل احل٤ميمؿ أرضمق أن يٙمقن صدوىم٤ًم، ىم٤مل لٌىم٤مل طمدصمٜمل قمٛمر سمـ احلًـ اًمراؾم ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ(

قمـ  )ؿمٞمخ ص٤مًمح صم٘م٦م صدوق ٓ سم٠مس سمف(يٚمؿ سمـ همزوان ىم٤مل طمدصمٜم٤م د اًمذهٌل: ٓ يٙم٤مد يٕمرف(

قمـ  )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع(قمـ أيب طمرب سمـ أيب إؾمقد اًمديكم  (اسمـ أيب ديب، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع)وه٥م اَلٜم٤مئل 

 :اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل

سمٞمٜم٤م أٟم٤م ُمع قمٛمر ذم سمٕمض ـمرق اعمديٜم٦م يده ذم يدي ىم٤مل زم ي٤م اسمـ قم٤ٌمس ُم٤م أطم٥ًم  

 !!.ص٤مطمٌؽ إٓ ُمٔمٚمقُم٤مً 

  .إًمٞمف فمالُمتف ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ومردّ  : وم٘مٚم٧م

وم٤مٟمتزع يده ُمـ يدي وشم٘مدُمٜمل هيٛمٝمؿ صمؿ وىمػ طمتك حل٘متف وم٘م٤مل ي٤م اسمـ  :ىم٤مل

 !!.اؾمتّمٖمروا ص٤مطمٌؽ قم٤ٌمس ُم٤م أطم٥ًم اًم٘مقم إّٓ 

٤ٌّمس:  ىم٤مل وأَمره أن يٟمطمذ  ،ومٙم٦م واهلل َم٣م اؽمتِمٕمره رؽمقل اهلل ضمٝم٧م أرؽمٙمفاسمـ قم

 .همس٘م٦م ،زمراءة َمـ أيب زم٘مر همٝمٗمرأه٣م فمعم ايمٛم٣مس

وإٟمام هذا ُمـ ووع اًمراومْم٦م وذم  ...:: هذا طمدي٨م ٓ يّمح)اسمـ اجلقزي(اعم١مًمػ ىم٤مل

 .(1) إؾمٜم٤مده جم٤مهٞمؾ

ُمتٜم٤ميمد أّٟمف  إُم٤مّ أّن اسمـ اجلقزي آظمر طمًـ، وهذا دًمٞمؾ ىمقّي ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده 

ٛمـ هؿ اعمج٤مهٞمؾ وموٓ صم٤مًم٨م، وإّٓ هيرف سمام جيٝمؾ وٓ يٕمرف ُمٕم٤مٟمد، وإُّم٤م ضم٤مهؾ 

                                                 

 . إدار اًمٕمٚمقم إصمري٦م ، سم٤ميمًت٤من.1569. رىمؿ:   459: 1اًمٕمٚمؾ اعمٜمتٜم٤مهٞم٦م)ت: إرؿم٤مد إصمري(  (1)
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قمٛمر سمـ ٝمؿ ُمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٤مًمقصم٤مىم٦م وإُم٤مٟم٦م، ؾمقى يمٚمّ ُمع أّن اًمذيـ قمٜم٤مهؿ، 

 وهق صدوق؟!!!!!!!!!، اًمراؾمٌل احلًـ 

وأَمره أن  ،واهلل َم٣م اؽمتِمٕمره رؽمقل اهلل ضمٝم٧م أرؽمٙمف ىمقل احلؼم اسمـ قم٤ٌمس :و

سمٙمر ذم  رّد أسم٤معم٤ّم ٟمّص فم٤مهر أّن ىمقل اًمٜمٌل . يٟمطمذ زمراءة َمـ أيب زم٘مر همٝمٗمرأه٣م فمعم ايمٛم٣مس

يم٤من ذم اإلُم٤مُم٦م واخلالوم٦م. و؟هل در  شيبٙمغ فمٛمل إٓ أٞم٣م أو فمقمّ أَمرت أن ٓ »ىمْمٞم٦م سمرائ٦م: 

٤ٌّمس وم٘مد أؾمٙم٧م ًمٕمٛمري طمتك قمٛمر .  احلؼم اسمـ قم

  



 458 ......................................................................: أَمقر ىمثر ايمس٠مال فمٛمٜم٣م  ث٣ميم٧م فممم ايمٖمِمؾ ايم

 دفم٣مزم٥م!!!!. ومقل فمٚمر: دم فمقّم َمٔمٛمك 

ذم  قمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ىمقلُم٤م أظمرضمف اسمـ ؿم٦ٌم ُم٣م 

: ُم٤م أفمـ أن يكم إّٓ أطمد هذيـ اًمرضمٚملم، قمكّم أو قمثامن، وم٢مْن وزم قمثامن ومرضمؾ اًمِمقرى

 .سمف أن حيٛمٚمٝمؿ قمغم ـمريؼ احلؼ وأطمرَّ ،  همٖمٝمف دفم٣مزم٥مومٞمف ًملم، وإن وزم قمكّم 

وًم٘مد أؾم٤مء اًمٙمثػم  واًمتٜم٘مٞمص..: ُمٜمف اًمذم قمٛمر ىمٚم٧م: هذا ُمٕمٜمك ضمٚمٞمؾ، وإن ىمّمد

سم٤مُّٕم٦م، ظم٤مومٌض َل٤م اجلٜم٤مح، سمِمقش ًمّمٖم٤مره٤م ىمٌؾ أّن قمٚمٞم٤ًم، رطمٞمؿ ومٝمٛمف: ومٚمٞمس ُمٕمٜم٤مه إّٓ 

، سمؾ : ومٗمل سمٕمض إظم٤ٌمر اعمٕمتؼمةوـمري٘متف يم٤ٌمره٤م، وهذا قمغم ٟم٘مٞمض ؾمجّٞم٦م قمٛمر

 ..ؿمديدقم٤مت أّٟمف ومض همٚمٞمظ اًمّمحٞمح٦م، 

)سمـ اجلراح ، ، ىم٤مل: أٟم٠ٌم ويمٞمع)سمـ إؾمامقمٞمؾ إمحز، صم٘م٦م(أظمؼمٟم٤م حمٛمدىم٤مل اإلُم٤مم اخلالل: 

)سمـ احل٤مرث  ، قمـ زسمٞمد)إؾمامقمٞمؾ سمـ هرُمز اًمٌجكم صم٘م٦م صم٧ٌم خ م( أيب ظم٤مًمد، قمـ اسمـ صم٘م٦م طم٤مومظ إُم٤مم(

، أن أسم٤م سمٙمر رمحف ا؟هل عم٤م طميه اعمقت أرؾمؾ إمم قمٛمر رمحف ا؟هل يًتخٚمٗمف، اًمٞم٤مُمل، صم٘م٦م خ م(

، همامذا أهمظ وأنمٙمظهمٙمق ومد ويمٝمٛم٣م ىم٣من ..9 نمٙمٝمٓم٣مً  فمٚمر همٓم٣مً ايمٛم٣مس: سمستخٙمػ فمٙمٝمٛم٣م وم٘م٤مل 

 !.وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أسمريب َتقومقين؟!. ؟ؽمتخٙمٖم٦م فمٙمٝمٛم٣م فمٚمرسمٗمقل يمرزمؽ إذا يمٗمٝمتف، وومد ا

 .(1) اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ظمػم أهٚمؽأىمقل: اًمٚمٝمؿ إيّن 

 . (1)سمف ُمثٚمف )إودي، صم٘م٦م خ م(ٞم٦ٌم ىم٤مل : طمدصمٜم٤م ويمٞمع واسمـ إدريس وأظمرضمف اسمـ أيب ؿم

ذم اخلراج قمـ إؾمامقمٞمؾ سمف  هـ(181)وأظمرضمف أسمق يقؾمػ، يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ 

 . ؾمقى ًمق ىمد يم٤من ُمٚمٙمٜم٤م، سمدل: وًمٞمٜم٤م. (3)ُمثٚمف

أىمقل: ُمرؾمؾ، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد. وىمقل أيب سمٙمر: ظمػم أهٚمؽ. أي ظمػم اًم٘مرؿمٞملم 

 ُمـ أهؾ ُمٙم٦م. يمام قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ذم احلدي٨م أيت ..    

                                                 

 . دار اًمراي٦م اًمري٤مض .337، رىمؿ: 175: 1اًمًٜم٦ّم ًمٚمخالل)قمٓمٞم٦م اًمزهراين(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ، اًمري٤مض.37656، رىمؿ: 434: 7قت( ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )يمامل يقؾمػ احل  (1)

 . اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث.11اخلراج ٕيب يقؾمػ )ت: ـمف ؾمٕمد ، وؾمٕمد حمٛمد(:   (3)
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ىم٤مل إؾمح٤مق: أٟم٤م قمٌد اًمرزاق، أٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م : 

اًمزهري، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: دظمؾ رضمؾ 

ُمـ اعمٝم٤مضمريـ قمغم أيب سمٙمر وهق يِمتٙمل ذم ُمروف، وم٘م٤مل ًمف: اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٜم٤م قمٛمر، وىمد 

 ، ومٙمٞمػ شم٘مقل ؟هل إذاأفمتك وأفمتكىم٣من وٓ ؾمٚمٓم٤من ًمف ومٙمٞمػ ًمق ُمٚمٙمٜم٤م،  قمٚمٞمٜم٤م فمت٣م

ىم٤مل: أىمقل إذا  !.وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: أضمٚمًقين، وم٠مضمٚمًقه، وم٘م٤مل: أسم٤م؟هل شمٕمرومقين؟ !.ًم٘مٞمتف؟

 .(1)رضم٤مًمف صم٘م٤مت. ًم٘مٞمتف: اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ظمػم أهٚمؽ

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم دون يمالم. ه٤مك ُمقرده ..

ُمٕمٛمر، قمـ اًمزهري، قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ومٚم٘مد أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ىم٤مل: 

ا؟هل  قمـ أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ىم٤مًم٧م: دظمؾ رضمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ قمغم أيب سمٙمر رمحفحمٛمد، 

فمٙمٝمٛم٣م وٓ ؽمٙمْم٣من يمف، همٙمق ومد َمٙم٘مٛم٣م يم٘م٣من  فمت٣موىمد يم٤من  وهق ؿم٤مك وم٘م٤مل: اؾمتخٚمٗم٧م قمٛمر

وم٠مضمٚمًقه  أضمٚمًقينوم٘م٤مل أسمق سمٙمر:  !.، ومٙمٞمػ شم٘مقل ؟هل إذا ًم٘مٞمتف؟أفمتك فمٙمٝمٛم٣م وأفمتك

  .إذا ًم٘مٞمتف: اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ظمػم أهٚمؽ  أىمقلوم٢ميّن  :سم٤م؟هل وم٘م٤مل: هؾ شمٗمرىمٜمل إّٓ 

 .(1)ىم٤مل: ظمػم أهؾ ُمٙم٦م !.ىم٤مل ُمٕمٛمر: وم٘مٚم٧م ًمٚمزهري: ُم٤م ىمقًمف: ظمػم أهٚمؽ؟

، )اسمـ اًمّمقاف، صم٘م٦م ُم٠مُمقن(طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مين : 

٦م صدوق، صم٘م)سمـ صٗمقان اًمًٚمٛمل، ، صمٜم٤م ظمالد سمـ حيٞمك)إؾمدي، إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م( صمٜم٤م سمنم سمـ ُمقؾمك

، )صم٘م٦م خ( اًم٘مررؾم٤مسمط ، قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ )اعمخزوُمل، صم٘م٦م صدوق خ(صمٜم٤م ومٓمر سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، خ(

َم٣م سمٗمقل يمرزمؽ إذا يمٗمٝمتف وومد اؽمتخٙمٖم٦م فمٙمٝمٛم٣م فمٚمر ىم٤مل: عم٤م طمي أسم٤م سمٙمر اعمقت ىمٞمؾ ًمف: 

ىم٤مل: أسم٤م؟هل َتقومقٟمٜمل، أىمقل: ي٤م  !.؟ؾمدسمف ونمٙمٓمتف وهمٓم٣مـمتفوومد فمرهم٦م  ،ريض اهلل فمٛمف

 .(3)رب اؾمتخٚمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ ظمػم أهٚمؽ

  ىمٚم٧م: ُمرؾمؾ، إؾمٜم٤مده  صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري.

                                                 

 . دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمًٕمقدي٦م . 3889، رىمؿ: 757: 15اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م)ت: ؾمٕمد اًمِمثري(   (1)

 . اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل ، اَلٜمد . 9764، رىمؿ: 449: 5ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق)طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم ، واحلٙمؿ ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة. 64، رىمؿ: 186شمثٌٞم٧م اإلُم٤مُم٦م)ت: قمكم اًمٗم٘مٞمٝمل(:   (3)
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 شأيب طمغم َمٛمّل وَمـ أَّمل»: صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمفضمدي٧م احلسكم 

)صم٘م٦م ظمػّم، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌدان سمـ رزيـأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ىم٤مل: 

أٟم٤م قمٌد اًمقه٤مب سمـ  )اعم٘مدد اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل قمٔمٞمؿ اًمِم٠من(أٟم٤م ٟمٍم سمـ إسمراهٞمؿ  واًمّمالح(

ٟم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ  )صم٘م٦م أُملم(أٟم٤م احلًلم سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمد اًمدىم٤مق )اًمّمقري صم٘م٦م(لماحلً

اإلُم٤مم اًمث٘م٦م  ،)قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمدٟم٤م قمٛمل أسمق سمٙمر (، سمّمػم سم٤محلدي٨م واًمرضم٤مل)إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦مأيب ؿمٞم٦ٌم

وصم٘مف )ٟم٤م اًمرسمٞمع سمـ اعمٜمذر اًمثقري )اًمتٛمٞمٛمل، طم٤مومظ صم٘م٦م(ٟم٤م زيد سمـ احل٤ٌمب (خ م ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ

قمـ  )اعمٜمذر سمـ يٕمغم صم٘م٦م خ م(ٟم٤م أيب (اسمـ طم٤ٌمن، وروى قمٜمف صم٘مت٤من، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ

 ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ( )وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وروى قمٜمف صم٘مت٤من، وشمرضمؿؾمٕمد سمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن

سمذراقمل ذم أي٤مم اعمقؾمؿ ورضمؾ ظمٚمٗمٜم٤م  قمـ ُمقمم حلذيٗم٦م ىم٤مل يم٤من طمًلم سمـ قمكم آظمذاً 

 ..اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف وُٕمف وم٠مـم٤مل ذًمؽ :ي٘مقل

سمستٕمٖمر رم وَٕمل  ..9ومد آذيتٛم٣م َمٛمذ ايمٝمقم »:ومؽمك احلًلم ذراقمل وأىمٌؾ قمٚمٞمف وم٘م٤مل

 .(1)شل وَمـ أَملوأيب طمغم َمٛمّ  9وسمؼمك أيب

، وأفمٜمف قمٞمًك، وم٢من يم٤من وم٘مد أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف إمم ُمقمم طمذيٗم٦م صم٘م٤مت

ُمٕمٜمك احلدي٨م: إذ ٓ ؿمّؽ أْن ٓ يمٗم١م أصؾ وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن..: وأي٤ًم يم٤من، ومال ري٥م ذم 

ُمع هذا أسمق احلًٜملم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ، ًمٙمـ إّٓ  عمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم

،  سم٘مّٞم٦م أهؾ اًمٙم٤ًمءام، صمّؿ يتٚمقناًمٜم٤ّمسأومْمؾ سمٕمد رؾمقل ا؟هل قمٚمٞم٤ًم وم٤مًمديـ احلّؼ أّن اعمقمم 

 اًمتًٕم٦م ُمـ سمٕمدهؿ أرواح اًمٕم٤معملم َلؿ اًمٗمداء..صمّؿ 

واًمتٗمٞم٘مف اعمٕمٚمقم، اخلقض هؾ أّن ؾمٞمدٟم٤م احلًـ أو احلًلم  ،وُمـ اًمتٜمٓمع اعمذُمقم

–: إذ ٓ أقمرف ..، أو اًمت٤ًمويُمٜمٝمام أومْمؾ ُمـ ُمقٓشمٜم٤م وم٤مـمٛم٦م، أو أّن وم٤مـمٛم٦م أومْمؾ

 .أن ٟمتٙمّٚمػ ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف حمٛمد وآل حمٛمدذقمٞم٤ًم يًّقغ ًمٜم٤م وضمٝم٤ًم  -اًمرمحـ وطمّؼ 

  

                                                 

 .183: 14شم٤مريخ اسمـ قم٤ًميمر  (1)



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ...........................................................................   461

 ؟!!!ظم٣مذا مل يٗم٣مسمؾ اظمقلم طمِمقَمف زمٔمٝمد وهم٣مة ايمٛمبل

: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اعم٘مدُمل، هـ(191)ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد ا؟هل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ

قمـ إي٤مس سمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م ومْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن يٕمٜمل اًمٜمٛمػمي، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب حيٞمك، 

إّٞمف ؽمٝم٘مقن زمٔمدي اطمتالف، أو »إؾمٚمٛمل، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا؟هل:

 .(1) شؿ، هم٣مهمٔمؾٙمْ اؽمتْمٔم٦م أن سم٘مقن ايمّس  أَمر، هم١منْ 

سمف قمـ ومْمٞمؾ  ،ىم٤مًمف زم حمٛمد سمـ أيب سمٙمرىم٤مل: ذم شم٤مرخيف اًمٙمٌػم أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 .(1) ُمثٚمف 

 .اهـ.(3) ورضم٤مًمف صم٘م٤مترواه قمٌد ا؟هل،  :ىم٤مل اإلُم٤مم اَلٞمثٛمل

 .(4) إؾمٜم٤مده صحٞمح:وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر

ىمٚم٧م: اعم٘مّمقد ُمـ اًمًٚمؿ يمام هق واوح، اعم٤ًمعم٦م واًمًالم ، وهق ود احلرب     

 ضم٤مٟم٥م اًمًٚمؿ: احلٙمٛم٦م اًمٜمٌقّي٦م اعمٓمقّي٦م ذم وضمقب اَت٤مذ اعمقمم قمكّم : وواعم٘م٤مشمٚم٦م

قمـ   اؾمتٜم٤مٟم٤ًم سم٤مًمٜمٌل عم٤م أهمٛمض: ، وقم٤مُمقد اًمتقطمٞمدذم طمٗمظ سمٞمْم٦م اًمديـ ٦مُمٓمقيّ 

 ..: ظمِمٞم٦م ارشمداد اًمٜم٤مسًمٕمٜمٝمؿ ا؟هلذم سمٕمض اعمٜم٤موم٘ملم وُمٝمدوري اًمدم إضمراء احلد 

ٓ »: يدّل قمٚمٞمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمٜمٌل ىم٤مل 

 .(5) شيتحدث ايمٛم٣مس أٞمف ىم٣من يٗمتؾ أصح٣مزمف

إذ مل يٙمـ  شزمٔمدي ؽمتٕمدر زمؽ إَّم٥م»: اًمّمحٞمح ىمقل اًمٜمٌليْم٤مف إمم يمّؾ هذا 

 شسمٓم٣مهرسمؿ فمٙمٝمٛم٣م»، وىمد ُم٣م ىمقل اعمقمم ذم اًمِمقرى: ُمـ أٟمّم٤مر  إّٓ أٟمٗم٤مرًا  ٕمكّم ًم

 وهمػم ذًمؽ ..

                                                 

 .1164. رىمؿ: 544:  1 اًمًٜم٦م(1) 

 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد. .1411، رىمؿ: 441: 1)ت: قمٌد اعمٕمٞمد ظم٤من( شم٤مريخ اًمٌخ٤مري اًمٙمٌػم(1) 

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد اًم٘م٤مهرة.11613، رىمؿ: 134: 7ذم جمٛمع اًمزوائد (3) 

 .695، رىمؿ: 468: 1 : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر(َت٘مٞمؼ)ُمًٜمد أمحد (4) 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة .  4965رىمؿ:  154: 6صحٞمح اًمٌخ٤مري )ت: زهػم اًمٜم٤مس( (5) 
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مل يٌتدىء أطمدًا  أُم٤م طمروسمف اعم٘مّدؾم٦م ذم اجلٛمؾ واًمٜمٝمر وصٗملم، ومٕمدا يمقٟمف

ذم ومّمؾ ، وىمد ُمرت اًمٜمّمقص ذم ذًمؽ يم٤مٟم٧م أُمرًا ٟمٌقي٤ًم ذم وضمقب جم٤مًمدَتؿسم٘مت٤مل، 

 ، ومراضمع ..قمكمطمروب 

 ومٝمذا هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل ..  

  



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ...........................................................................   463

 احلد فمعم فم٣مئُم٥م زمٔمد اْلٚمؾ؟!!!. ظم٣مذا مل جير فمقّم 

طمّد اخلروج قمغم إُم٤مم اًمزُم٤من، وإؿمٕم٤مل اًمٗمتٜم٦م سملم أهؾ اإليامن، وإهراق ف ٟمٕمٜمل سم

دُم٤مء أهؾ اًم٘مرآن...: واجلقاب سم٤ًٌمـم٦م: أّن اًمٜمٌل أُمر قمٚمٞم٤ًم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمٝمام سمذًمؽ..: 

 .. يدّل قمٚمٞمف

 ايمْمريؼ إّول: أم ؽمٙمٚم٥م ريض اهلل فمٛمٜم٣م

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد ا؟هل احلٗمٞمد ، صمٜم٤م أمحد سمـ ( 465)أظمرج احل٤ميمؿ 

ٟمٍم، صمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم، صمٜم٤م قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمقرد ، قمـ قمامر اًمدهٜمل، قمـ 

وج سمٕمض أُمٝم٤مت ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد، قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض ا؟هل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ذيمر اًمٜمٌل ظمر

صمّؿ اًمتٗم٧م إمم ش ٓ سم٘مقين أٞم٦م اٞمٓمري ي٣م محغماء ، أنْ »اعم١مُمٜملم، ومْمحٙم٧م قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مل: 

 ش هم٣مرهمؼ هب٣م إن ويمٝم٦م َمـ أَمره٣م ؾمٝمئ٣مً »قمكّم وم٘م٤مل: 

صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. وىم٤مل اًمذهٌل: قمٌد اجل٤ٌمر هـ( : 465ىم٤مل احل٤ميمؿ  )

 . (1)مل خيرضم٤م ًمف 

ذـمٝمام قمغم رواة هذا أصؾ أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم: ٟٓمٓم٤ٌمق 

 .، وىمد ُم٣م ُمٜم٤ّم اًمتٜمٌٞمف قمغم هذا ومتذيّمراًمٓمريؼ

 ايمْمريؼ ايمث٣مين: أزمق راهمع 

أظمرج أمحد واًمٌزار واًمٚمٗمظ ًمَلول ىم٤مل: طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ حمٛمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

قمـ أيب أؾمامء ُمقمم سمٜمل  اًمٗمْمٞمؾ يٕمٜمل اسمـ ؾمٚمٞمامن، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أيب حيٞمك،

إّٞمف ؽمٝم٘مقن زمٝمٛمؽ وزمكم »ضمٕمٗمر، قمـ أيب راومع، أن رؾمقل ا؟هل ىم٤مل ًمٕمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 

 ىم٤مل قمكّم : أٟم٤م ي٤م رؾمقل ا؟هل؟!. ش. فم٣مئُم٥م أَمر

 ش. ٞمٔمؿ...، وإذا ىم٣من ذيمؽ هم٣مردده٣م إلم َمٟمَمٛمٜم٣م»ىم٤مل اًمٜمٌل: 

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت.4616، رىمؿ: 119: 3ُمًتدرك احل٤ميمؿ )ت: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م(  (1)
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ٛمػمي قمٜمده : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، اًمٗمْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمُمتٜم٤ميمدًا ىم٤مل إرٟم١موط 

  .(1)ُمٜم٤ميمػم، وهذه ُمٜمٝم٤م 

(  ذم اعمجٛمع: رواه أمحد، واًمٌزار، 867اَلٞمثٛمل )ويرّد هذا اًمتخٚمٞمط ىمقل 

 .(1)ورصم٣ميمف شمٗم٣متواًمٓمؼماين، 

 .(3)أطمرصمف أمحد وايمبزار زمسٛمد ضمسـوىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح : يمام يرّده 

  

                                                 

 . اًمرؾم٤مًم٦م .17189، رىمؿ: 175: 45ُمًٜمد أمحد)ت: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط(   (1)

 . ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ، اًم٘م٤مهرة.11614، رىمؿ: 134: 7جمٛمع اًمزوائد  (1)

 ر اعمٕمروم٦م ، سمػموت.. دا 55: 13ومتح اًم٤ٌمري)ت: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل(  (3)
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 شأٞم٣م يم٘مؿ وزير طمغم َمـ أَمغم: » -زمٔمد َمٗمتؾ فمثامن- ومقل فمقّم 

طمدصمٜم٤م اسمـ قمٌد احلٛمٞمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ىم٤مل:  (هـ366) أظمرج أضمري ذم اًمنميٕم٦م

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ  )اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ هم٤مًم٥م ، صم٘م٦م صدوق(حيٞمك اًمٕمٓم٤مر 

 إزرق ح..

 فُ ٤مومظ اسمـ قمٌد احلٛمٞمد اًم٘مٓم٤من، وصم٘م) احلأسمق سمٙمر قمٌد ا؟هل سمـ حمٛمد اًمقاؾمٓمل وطمدصّمٜم٤م 

ىم٤مل: ىم٤مل زم   )اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م، أمحد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مئل(صمٜم٤م أسمق سمٙمر إصمرم ىم٤مل: طمداخلٓمٞم٥م(  

ـٌ  ذم ظمالوم٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ايمت٥م هذا احلدي٨م ، وم٢مٟمف طمدي٨م طمً

ىم٤مل:   )احل٤مومظ اًمث٘م٦م اإلُم٤مم، خ م( ريض ا؟هل قمٜمف، صمّؿ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ يقؾمػ إزرق

)صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ ، قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ  اًمٗمزاري، صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م()سمـ ُمٞمنة طمدصمٜم٤م قمٌد اعمٚمؽ 

سمـ  ، قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع قمكمّ  )صم٘م٦م سم٢ممج٤مع خ م(، قمـ ؾم٤ممل سمـ أيب اجلٕمد   م(

أُمػم  أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف وقمثامن ريض ا؟هل قمٜمف حمّمقر ىم٤مل: وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: إنّ 

 .اعم١مُمٜملم ُم٘متقل اًم٤ًمقم٦م

 .قمٚمٞمف ريض ا؟هل قمٜمف وم٠مظمذت سمقؾمٓمف َتقوم٤مً  ىم٤مل: وم٘م٤مم قمكمّ 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض ا؟هل قمٜمف اًمدار، وىمد  ىم٤مل: وم٠مشمك قمكمّ  .، ٓ أم ًمؽوم٘م٤مل: ظمّؾ 

ىمتؾ قمثامن ريض ا؟هل قمٜمف، وم٠مشمك داره ومدظمٚمٝم٤م وأهمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مسمف، وم٠مشم٤مه اًمٜم٤ّمس وميسمقا قمٚمٞمف 

ظمٚمٞمٗم٦م، وٓ ٟمٕمٚمؿ  قمثامن ىمد ىمتؾ ، وٓسمد ًمٚمٜم٤مس ُمـ اًم٤ٌمب، ومدظمٚمقا قمٚمٞمف، وم٘م٤مًمقا: إنّ 

 هب٤م ُمٜمؽ؟!!. أطمّؼ  أطمداً 

 ش. ٓ سمزيدون9 هم١ميّن أىمقن يم٘مؿ وزيرًا طمغم َمـ أَمغم»ريض ا؟هل قمٜمف:  وم٘م٤مل َلؿ قمكمّ 

هم١من أزمٝمتؿ فمقمَّ هم١مّن زمٝمٔمتل ٓ »هب٤م ُمٜمؽ، ىم٤مل:  ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمدًا أطمّؼ  ،وا؟هل ىم٤مًمقا: ٓ

ىم٤مل: ومخرج إمم ش. سم٘مقن رسًا، ويم٘مـ أطمرج إلم اظمسجد9 همٚمـ ؾم٣مء أن يب٣مئمٛمل زم٣مئمٛمل

 .(1)اعمًجد وم٤ٌميٕمف اًمٜم٤مس

                                                 

 . دار اًمقـمـ ، اًمري٤مض. 1115، رىمؿ: 1766: 4اًمنميٕم٦م )ت: قمٌد ا؟هل اًمدُمٞمجل(  (1)
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ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمف ُمثٚمف. ىم٤مل  (141)وأظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

٤ٌّمس:   .  (1)إؽمٛم٣مده صحٝمحويص قم

وُمقوع  يًتدرك قمٚمٞمٝمام.مم٤ّم أىمقل: سمؾ إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، 

ٓ سم٘مقن رسًا، ويم٘مـ أطمرج إن أزمٝمتؿ فمقّم هم١مّن زمٝمٔمتل »اًمِم٤مهد واوح، وهق ىمقل قمكّم : 

وهق ٟمّص أّن قمٚمٞم٤ًم مل جيؼم أطمدًا ش 9 همب٣مئمف ايمٛم٣ّمسإلم اظمسجد9 همٚمـ ؾم٣مء أن يب٣مئمٛمل زم٣مئمٛمل

ذًمؽ ُمع أّن اخلالوم٦م )=اإلُم٤مُم٦م( شمٕمٞملم إَلل همػم خمػّم  ًمٙمـ هؾ ًمٕمكّم قمغم سمٞمٕمتف، 

 ومٞمف؟!.

 ..ه٤مك اجلقاب

  

                                                 

٤ٌّمس(  (1)  اًمرؾم٤مًم٦م ، سمػموت.. 969، رىمؿ: 573: 1ومْم٤مئؾ أمحد )ت: ويص قم
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 خمغّم همٝمف؟!!.وهل َمٛمِم٤م إهلل نمغم  ،الهم٥ماخلرّد  إؾم٘م٣مل: فمقّم 

قمغم ُمٕمٜمٞملم ٤مخلالوم٦م )=اإلُم٤مُم٦م( ومهذا آؿمٙم٤مل ضمٝمؾ أو اؾمتٖمٗم٤مل..: طم٘مٞم٘م٦م ىمٚمٜم٤م: 

 ، يم٤مٔيت ..، يٚمزم ُمٕمرومتٝمام 

 زمٚمٔمٛمك صمٔمؾ ايمسٝم٣مدة اإلهلّٝم٥م.إولم: 

٥ًم هَيُْدوَن زمَِٟمَْمِرَٞم٣م َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إيَِمْٝمِٜمؿْ أصٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ٚمَّ
وهذا  ...َوصَمَٔمْٙمٛم٣َمُهْؿ َأئِ

اجلٕمؾ ٓ دظمؾ ًمٚمٕم٤ٌمد ومٞمف: أٟمٌٞم٤مء ومٛمـ دونؿ: ًمٙمقٟمف ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤من اًم٘مدس اًمذاشمّٞم٦م، 

إطمقال وشمٖمػّم  لزول سمتٌدّ يٓ ىم٣م ا؟هل شمٕم٤ممم أن ، اإلَلّٞم٦م ىمـ همٝم٘مقنسمـــ: جمٕمقل 

إزُم٤من: ومٙمام أّن يمٚمٞمؿ ا؟هل ُمقؾمك هق ٟمٌّل..: ذم طم٤مل يمقٟمف ه٤مرسم٤ًم ُمـ ومرقمقن ظم٤مئٗم٤ًم 

اًمًّٞمد إومم ومٙمذًمؽ اعمقمم قمكّم: ومٝمق  :سم٢مذن ا؟هلومٚمؼ اًمٌحر سمٕمّم٤مه يؽمىم٥م، وذم طم٤مل 

ضم٤مًم٤ًًم قمغم يمرّد احلٙمؿ يم٤من اًمقيّص، ؾمقاء أيم٤من ُم٘مٝمقرًا ذم سمٞمتف، أم اَل٤مؿمٛمل  ،اًمقزمّ 

 . ذم حمراب اًمٙمقوم٦ميم٤من ؿمٝمٞمدًا اخلالوم٦م، أم و

شمٜم٤مزل قمـ  أّن احلًـ سمـ قمكمّ  أهؾ اجلٝمؾ،هبذا وٟمحقه يٜمدومع ؿمٖم٥م 

اُمتٜم٤مع اعمّم٤محل٦م قمغم ضورة  اعمٕمروف: قمّمٛمتف وإُم٤مُمتف وؾمٞم٤مدشمف عمٕم٤موي٦م ذم اًمّمٚمح

اًمتل هل ضمٕمؾ  ومٙمٞمػ سم٤مًمٕمّمٛم٦مومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ سمٞمع اًمٜم٥ًم..: ٓ يتّمّقر: اًمذاشمٞم٤مت..: 

 .شمٙمقيٜمل إَلل ظم٤مص؟!!

 زمٚمٔمٛمك اظمٙمؽ وىمرد احل٘مؿ. ايمث٣مٞمٝم٥م:

وهذا اعمٕمٜمك ُمٜمت٘مض سم٠مسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ، ضورة أّٟمف مل جيٚمس قمغم يمرد احلٙمؿ 

وَترجيف أّن اإلُم٤مُم٦م سمٛمٕمٜمك  إيِنِّ صَم٣مفِمُٙمَؽ يمِٙمٛم٣َّمِس إََِم٣مَم٣مً واعمٚمؽ، ُمع أّن ا؟هل شمٕم٤ممم ىم٤مل: 

ُمًٌقط  اعمٚمؽ واًمٙمرد، ُمنموط سم٤مٟمّمٞم٤مع اًمٕم٤ٌمد واٟم٤ًٌمط اًمٞمد، ومل يؽ إسمراهٞمؿ 

 اًمٞمد، وهذا اعمٕمٜمك ٓ يٜم٤مذم اإلُم٤مُم٦م سمٛمٕمٜمك ضمٕمؾ اًمًٞم٤مدة اًمتل يًتحٞمؾ زواَل٤م سم٠مّي طم٤مل ..

ه إّٓ سمٕمد أن ويّمٚم٧م هذ شأىمقن يم٘مؿ وزيرًا طمغم َمـ أَمغم» اًمزسمدة: مل ي٘مؾ قمكّم 

 إُّم٦م اعمٗمتقٟم٦م إمم ٟمٗمًٝم٤م، عم٤ّم ضسم٧م سم٢مُم٤مُمتف ووٓيتف قمرض اجلدار: ومً٘مط قمـ قمكمّ 

: وًم٘مد ُم٣م اًمتٙمٚمٞمػ ذم ُم٤ٌمذة أقمامل اإلُم٤مرة وؿم١مون احلٙمؿ، قمغم ُمٜمقال إسمراهٞمؿ
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صحٞمح٤ًم قمغم ذط -. يمام ىمد ُم٣م شفمديؽ زم إَّم٥م ؽمتٕمدر»ىمقل اًمٜمٌل اًمّمحٞمح: 

هَمَِمػْمٌ مَجِٝمٌؾ َواهلّلُ   أول يقم سمٓم٣مهرسمؿ همٝمف فمٙمٝمٛم٣ميمٝمس هذا » ىمقًمف ٓسمـ قمقف: -اًمِمٞمخلم

 . اظمُْْسَتَٔم٣مُن فَمعَم ََم٣م سَمِِمُٖمقنَ 

 -سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري-( ٤179م أظمرضمف اًمٌالذري )يمام ىمد ُم٣م ُم

َم٣م يمٗمل أضمد َمـ هذه إَم٥م َم٣م يمٗمٝم٦م، سمقدم رؽمقل اهلل، وأٞم٣م أضمؼ ايمٛم٣مس هبذا : » ىمقل قمكمّ 

أزم٣م زم٘مر، هم٣مؽمتخٙمػ فمٚمر، همب٣مئم٦م ورضٝم٦م وؽمٙمٚم٦م، شمّؿ زم٣ميع  إَمر، همب٣ميع ايمٛم٣مس

 .(1)شايمٛم٣مس فمثامن همب٣مئم٦م وؽمٙمٚم٦م ورضٝم٦م، وهؿ أن يٚمٝمٙمقن زمٝمٛمل وزمكم َمٔم٣موي٥م

مل ي٤ٌميع إّٓ سمٕمد أن اٟمتٝمٙمقا طمرُم٦م ؾمّٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم، يقم  يمام ىمد ُم٣م أّٟمف 

حلٔم٦م اخلٓم٤مب، صمّؿ ُمًٌقط اًمٞمد  اًم٤ٌمب، وهمػم ذًمؽ مم٤ّم هق دًمٞمؾ ىم٤مـمع أّٟمف مل يؽ

 أوحك يمذًمؽ سمٕمد أن َت٤موم٧م اًمٜم٤مس قمٚمٞمف..، وم٤مطمٗمظ.

  

                                                 

 . ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر .177:  1أٟم٤ًمب إذاف ) اًمٌالذري(  (1)
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 َمـ ومتٙم٥م فمثامن؟!! ظم٣مذا مل يٗمتص فمقمّ إؾم٘م٣مل: 

 عمجٛمقع صمالصم٦م أؾم٤ٌمب..

 مل يٓمٚم٥م اًم٘مّم٤مص أطمد ُمـ أهؾ اًمدم ُمـ أوٓد قمثامن.  ايمسب٤م إّول:

هذا ُمٕمٚمقم ضورة، ويمؾ ُمـ ـمٚم٥م اًمدم ًمٞمس ُمـ أوًمٞم٤مئف ذقم٤ًم، طمًٌؽ قم٤مئِم٦م 

وـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمٌد ا؟هل اسمٜمف ويمذا قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ، سمؾ طمتك ُمٕم٤موي٦م، ومل يث٧ٌم ُمـ 

 وضمف صحٞمح أن أطمد أوٓد قمثامن ىمد ـم٤مًم٥م سمدُمف.    

قم٤مئِم٦م  ُمٓم٤مًم٦ٌم ًمق أهمٛمْمٜم٤م قمـ اًم٥ًٌم إّول: يتٕملّم اًم٘مقل سمٌٓمالن ايمسب٤م ايمث٣مين:

وُمٕم٤موي٦م و...، اًم٘مّم٤مص: ًمٙمقنؿ سمٖم٤مة فم٤معمقن إمج٤مقم٤ًم: يم٤من قمٚمٞمٝمؿ اًمدظمقل ذم سمٞمٕم٦م قمكّم 

 أوًٓ صمّؿ يؽماومٕمقا إًمٞمف. يدّل قمٚمٞمف ..

ىمد ذيمر حيٞمك سمـ : اًم٘مًٓمالين ذم اإلرؿم٤مدُمثٚمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح، و٤مومظ احل قلىم

قمـ أيب  -سٛمد صمٝمدزم-ؾمٚمٞمامن اجلٕمٗمل، أطمد ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري، ذم يمت٤مب صٗملم، ذم شم٠مًمٞمٗمف 

 !!!أٟم٧م شمٜم٤مزع قمٚمٞم٤ًم ذم اخلالوم٦م: َأَو أٟم٧م ُمثٚمف؟ :ُمًٚمؿ اخلقٓين أّٟمف ىم٤مل عمٕم٤موي٦م

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: ٓ، وإيّن ٕقمٚمؿ أّٟمف أومْمؾ ُمٜمّل، وأطمؼ سم٤مُٕمر، وًمٙمـ أًمًتؿ 

وم٠ْمشمقا قمٚمٞم٤ًم وم٘مقًمقا ًمف ، ف، أـمٚم٥م سمدُمفشمٕمٚمٛمقن أّن قمثامن ىمتؾ ُمٔمٚمقُم٤ًم، وأٟم٤م سمـ قمٛمف ووًمٞمّ 

 .وم٠مشمقا قمٚمّٞم٤ًم ومٙمّٚمٛمقه . ىمتٚم٦م قمثامنيدومع ًمٜم٤م 

 .(1)٤مُمتٜمع ُمٕم٤موي٦موم شيدطمؾ دم ايمبٝمٔم٥م وَي٣مىمٚمٜمؿ إرمّ »: وم٘م٤مل قمكم

 ًمزوم اًمدظمقل ذم اًمٌٞمٕم٦م أوًٓ.وهق سيح ذم  :ىمٚم٧م

 سم٤مـمؾ ذم سم٤مـمؾ.، ُمـ دون٤م ، وم٢مّن اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمدم : وصم٤مٟمٞم٤ًم 

ىمٚم٧م : شم٘مّدم ذم ومّمؾ ؾم٤مسمؼ ، هق ومّمؾ ظمّمقم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم قمٚمٞمف اًمًالم ، 

 أّن ىمْمّٞم٦م ـمٚم٥م اًمث٠مر همٓم٤مء ، ًمٓمٛمع اًمّمح٤مسم٦م سم٤مخلالوم٦م ، ومت٤ًٌم .. 

                                                 

 .، اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م، ُمٍم165:  16ؿم٤مد اًم٤ًمري . دار اعمٕمروم٦م، سمػموت. إر86:  13ومتح اًم٤ٌمري  (1)
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 ايمسب٤م ايمث٣ميم٧م: ٓ يٚم٘مـ ايمٗمِم٣مص!!!

إذ ٓ سمّد ُمـ إضمراء احلّد )طمد اًمتحريض قمغم اًم٘متؾ( قمغم قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم 

وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ومج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمروقان، سمؾ اًم٤ًمسم٘ملم وقمٌد اًمرمحـ اسمـ قمقف 

ٌقا قمٚمٞمف وأسمٓمٚمقا ظمالومتف، وىمد إوًملم يم٤مسمـ ُمًٕمقد و...، ومٝم١مٓء أهدروا دم قمثامن وأًمّ 

 . وهمػم ذًمؽ.سمريد أن سمٗمتٙمٛمل ىمام ومتٙم٦م فمثامنُمّر قمٚمٞمؽ ىمقل قمكّم ذم قم٤مئِم٦م: 

 خيٗمك.   وقمّٚم٦م قمدم إُمٙم٤من اًم٘مّم٤مص ارشمداد قمقام اًمٜم٤مس يمام ٓ يٜمٌٖمل أن

ٙمرد سم٥ًٌم َت٤موم٧م أّن اعمقمم قمٚمٞم٤ًم قمٚمٞمف اًمًالم، ُمٜمذ أن وزم ظمالوم٦م اًمصمّؿ ٓ خيٗمك 

، ؾمّؾ اًمّمح٤مسم٦م أهؾ اًمٌٖمل اًمًٞمػ قمٚمٞمف طمتك ىمتٚمقه ًمٕمٜمٝمؿ ا؟هل، ؿمٝمٞمدًا ذم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف

وظمّمقُم٦م قم٤مرُم٦م ُمع حمراب اًمٙمقوم٦م ، ومٝمق قمٚمٞمف اًمًالم يم٤من ذم طمرب دائٛم٦م ُمع اًمٌٖم٤مة ، 

 سم٢مـمالق إّٓ ىمٚمٞمالً..ومر ًمف ذوط إىم٤مُم٦م احلدود ٚمؿ شمتقاًم٘مرؿمٞملم، وم

ومل ي٘مـ ىمذيمؽ فمقّم9 هم١مّن ىمثغمًا َمـ ايمِمح٣مزم٥م وًم٘مد ُمّر ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمثػمًا: 

 .(1) ويسبّقٞمف ويٗم٣مسمٙمقٞمف يبٕمّمقٞمف وايمت٣مزمٔمكم ىم٣مٞمقا

  

                                                 

 . َت٘مٞمؼ : رؿم٤مد ؾم٤ممل .137:  7ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م )اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(   (1)
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 : ي٣م صٖمراء ي٣م زمٝمّم٣مء نمّري نمغميضمدي٧م فمقمّ 

 ايمْمريؼ إّول: فمٛمؼمة ايمُمٝمب٣مين

، قمـ (زمـ نمزوان ايمّمبل)ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ومْمٞمؾ ( هـ135)أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ىم٤مل: يم٤من أيب صدي٘م٤م ًم٘مٜمؼم،  (فمٛمؼمة زمـ فمبد ايمرمحـ ايمُمٝمب٣مين)قمـ أسمٞمف  (ايمُمٝمب٣مين)ه٤مرون سمـ قمٜمؽمة 

، شي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، ىمؿ ُمٕمل، ىمد ظم٠ٌمت ًمؽ ظمٌٞمئ٦م»ىم٤مل: اٟمٓمٚم٘م٧م ُمع ىمٜمؼم إمم قمكم، وم٘م٤مل: 

سمًٚم٦م ممٚمقءة ضم٤مُم٤مت ُمـ ذه٥م وومْم٦م، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم وم٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمف إمم سمٞمتف، وم٢مذا أٟم٤م 

ويٙمؽ، يمٗمد »اعم١مُمٜملم، إّٟمؽ ٓ شمؽمك ؿمٞمئ٤ًم إّٓ ىمًٛمتف أو أٟمٗم٘متف؟!!. ومًؾ ؾمٞمٗمف وم٘م٤مل: 

أضمبب٦م أن سمدطمؾ زمٝمتل ٞم٣مرًا ىمبغمة، شمؿ اؽمتٔمرضٜم٣م زمسٝمٖمف همرضهب٣م هم٣مٞمتثرت زمكم إٞم٣مء 

ش اومسٚمقا هذه زم٣محلِمص»ومج٤مءوا وم٘م٤مل:  شفمقمَّ زم٣ميمٔمرهم٣مء»: ىم٤مل صمؿّ  شَمٗمْمقع ٞمِمٖمف وشمٙمثف

 ىم٤مل: وضمٕمؾ ي٘مقل:ش ي٣م صٖمراء، ي٣م زمٝمّم٣مء، نمري نمغمي»ىم٤مل: ومٗمٕمٚمقا وهق ي٘مقل: 

 (1)هذا ضمٜم٤مي وظمٞم٤مره ومٞمف         إذ يمؾ ضم٤من يده إمم ومٞمف                

 أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح دون يمالم، رضم٤مًمف صم٘م٤مت سم٢مـمالق. يِمٝمد ًمف..

 ايمٔمجقم ايمْمريؼ ايمث٣مين: َمسٙمؿ زمـ هرَمز

ىمثٜم٤م هي٩م سمـ يقٟمس ىمثٜم٤م ه٤مرون سمـ  (196)أظمرج اإلُم٤مم قمٌد ا؟هل سمـ أمحد احلٜمٌكم

ىم٤مل: أقمٓمك قمكم اًمٜم٤مس ذم  )اًمٙمقذم اًمٕمجكم(، قمـ أسمٞمف ُمًٚمؿ سمـ هرُمز )ص٤مطم٥م احلٜم٤ّمء(ُمًٚمؿ 

ىمدم قمٚمٞمف ُم٤مل ُمـ أصٌٝم٤من وم٘م٤مل: هٚمٛمقا إمم قمٓم٤مء اًمراسمع ومخذوا،  ؾمٜم٦م صمالث قمٓمٞم٤مت، صمؿّ 

ىم٤مل: وىمدم قمٚمٞمف ش. ي٣م دٞمٝم٣م نمري نمغمي» ومٞمف ريمٕمتلم وىم٤مل: ٤مل وصغّم صمّؿ يمٜمس سمٞم٧م اعم

طم٤ٌمل ُمـ أرٍض. وم٘م٤مل: إيش هذا؟!. ىم٤مل: طم٤ٌمل ضملء هب٤م ُمـ أرض يمذا ويمذا، وم٘م٤مل 

وم٠مظمذ سمٕمْمٝمؿ وشمرك سمٕمْمٝمؿ، ومٜمٔمروا وم٢مذا هق يمت٤من، ومٌٚمغ ىم٤مل : ش. أفمْمقه٣م ايمٛم٣مس»قمكم: 

 .(1)احلٌؾ آظمر اًمٜمٝم٤مر دراهؿ

                                                 

 . ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض.31966، رىمؿ: 458: 6ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ت : يمامل احلقت(  (1)

٤ٌّمس( (1)   . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .881، رىمؿ: 531: 1ومْم٤مئؾ أمحد  )ت : ويص قم
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أىمقل: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح. ه٤مرون صح٤مب احلٜم٤ّمء صم٘م٦م : ىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت، وأظمرج ًمف هق واسمـ ظمزيٛم٦م ذم ااًمتٝمذي٥م: ىم٤مل احل٤ميمؿ: صم٘م٦م، وذيمره 

 اهـ..(1)صحٞمحٞمٝمام. وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ومٞمف ًملم

ىمد شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ دون يمام أىمقل: وىم٤مل اسمـ طمجر : صدوق.  

وأسمقه: صم٘م٦م: وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن ، وشمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ. وأؿمػم  ـمٕمـ.

 إمم أّن مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم: ـمٕمٜمقا ذم ه٤مرون: ًم٘مقل أيب طم٤مشمؿ: جمٝمقل. 

ه٣مرون : وم٤مًمذي يٕمٜمٞمف أسمق طم٤مشمؿ سم٤مجلٝم٤مًم٦م هق: اجلامقم٦موهل همٗمٚم٦م قمجٞم٦ٌم ُمـ ه١مٓء 

: ومٚمٞمتٜمٌٝمقا: ومٚم٘مد شمرضمؿ أسمق طم٤مشمؿ ايم٘مقدم ص٣مضم٤م احلٛم٣مء، وًمٞمس زمـ َمسٙمؿ ايمبٌمي

 ًمٙمٚمٞمٝمام: أطمدمه٤م سمٕمد أظمر دون ومّمؾ. يِمٝمد ًمف ..

 ايمْمريؼ ايمث٣ميم٧م: فمقّم ايمقايمبل

 )سمـ حمٛمد إؾمدي(ذم اًمٗمْم٤مئؾ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م وه٥م سمـ إؾمامقمٞمؾ ( 141)وأظمرج أمحد 

، قمـ قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمقاًمٌل، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل:  )إؾمدي(ىم٤مل: أٟم٤م حمٛمد سمـ ىمٞمس 

ضم٤مءه اسمـ اًمتٞم٤مح وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، اُمتَل سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم ُمـ صٗمراء وسمٞمْم٤مء، 

 ىم٤مل: ا؟هل أيمؼم، ىم٤مل: وم٘م٤مم ُمتقيمٞم٤ًم قمغم اسمـ اًمتٞم٤مح طمتك ىم٤مم قمغم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم وم٘م٤مل: 

 ويمؾ ضم٤من يده إمم ومٞمف   هذا ضمٜم٤مي وظمٞم٤مره ومٞمف                    

ي٤م اسمـ اًمتٞم٤مح، قمكمَّ سم٠مؿمٞم٤مخ اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: ومٜمقدي ذم اًمٜم٤مس، وم٠مقمٓمك مجٞمع ُم٤م ذم 

طمتك ُم٤م سم٘مل ومٞمف ش ي٣م صٖمراء، ي٣م زمٝمّم٣مء، نمري نمغمي، ه٣م وه٣م»سمٞم٧م اعمًٚمٛملم وهق ي٘مقل: 

 .(1)ديٜم٤مر وٓ درهؿ، صمؿ أُمر سمٜمْمحف وصغّم ومٞمف ريمٕمتلم

اًمقاًمٌل قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م ىمٞمس وحمٛمد سمـ  ..:أىمقل: إؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت

قمغم ذط ُمًٚمؿ. ووه٥م سمـ إؾمامقمٞمؾ، وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل وهمػمه، وزاد اسمـ طم٤ٌمن: ىمد 

                                                 

 . دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ، اَلٜمد.11: 11َتذي٥م اًمتٝمذي٥م (1) 

٤ٌّمس( (1)   . اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت .884، رىمؿ: 531: 1ومْم٤مئؾ أمحد  )ت : ويص قم
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خيٓمكء. ويدومع سم٘مقل اسمـ قمدي: أرضمق أّٟمف ٓ سم٠مس سمف إذا روى قمٜمف صم٘م٦م ويروي قمـ 

 ٚمٝمذا ضمزُمٜم٤م سم٤مًمّمّح٦م . ىمٚم٧م: ومصم٘م٦ماهـ. 

عمرء عم٤ّم يٕمٓمل ؿمٞمئ٤ًم ًمٖمػمه صقت يّمدر قمـ اش ه٣م وه٣م: »وىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم 

 : ومٚمٞمٜمٔمر .طمذرهم٦ًٌم: وًمٕمّٚمف اؾمؿ ومٕمؾ أُمر سمٛمٕمٜمك: 

 فمٛمد َمٔم٣موي٥م ايمْمريؼ ايمرازمع : َضار دم وصػ فمقّم 

)=اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦ماحلًـ سمـ ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قمكّم احلداد ( 571)أظمرج اسمـ قم٤ًميمر 

، ٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد  ا؟هل إصٌٝم٤مين( )اإلُم٤مم اًمث٘م٦ماحل٤مومظ أمحد سمـ قمٌد، أٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ أمحد(

، ٟم٤م  (وم٣مل ازمـ ضمب٣من : شمٗم٥م، ئمتػم زمف إذا روى فمـ ايمثٗم٣مت)ٟم٤م حمٛمد سمـ زيمري٤م اًمٖماليب  (اإلَم٣مم احلج٥م ايمْمػماين)

ٟم٤م قمٌد اًمقاطمد سمـ أيب قمٛمر   )ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ؿمٞمخ، واًمٌ٘مٞم٦م ُمٜمٙمر احلدي٨م(اًمٕم٤ٌمس سمـ سمٙم٤مر اًمْمٌل 

قمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل  ام ذم ـمٌ٘م٤مت ظمٚمٞمٗم٦م، وهق صدوق()اًمّمحٞمح قمقن إويز يمإؾمدي 

،  )سم٤مذام ، وصم٘م٦م مج٤مقم٦م ووٕمٗمف آظمرون(، قمـ أيب ص٤مًمح  )اًمٜم٤ًمسم٦م اعمٗمّن، ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م ذم اًمتٗمًػم(

ىم٤مل: ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ًميار سمـ وٛمرة: صػ زم قمٚمٞم٤م!!. وم٘م٤مل ضار: أو 

 ار: أو شمٕمٗمٜمل. ىم٤مل: ٓ أقمٗمٞمؽ.شمٕمٗمٜمل. ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: سمؾ شمّمٗمف. وم٘م٤مل ض

ُٙمُؿ وم٘م٤مل ضار ُف يَم٤مَن سَمِٕمٞمَد اعْمََدى، ؿَمِديَد اًْمُ٘مَقى ، َيُ٘مقُل وَمّْماًل، َوحَيْ : َأَُم٤م َأْن ٓ سُمدَّ وَم٢مِٟمَّ

ٟمْ  ـَ اًمدُّ َتْقطِمُش ُِم ًْ ـْ َٟمَقاطِمٞمِف، َي ْٙمَٛم٦ُم ُِم
ـْ ضَمَقاٟمٌِِِف، َوشَمٜمْٓمُِؼ احْلِ ُر اًْمِٕمْٚمُؿ ُِم َٞم٤م َوَزْهَرَِت٤َم، قَمْدًٓ ، َيَتَٗمجَّ

ُف َوخُي٤َمـمِ  ُْمَٕم٦ِم، ـَمِقيَؾ اًْمِٗمْٙمَرِة، َيْ٘مٚم٥ُِم يَمٗمَّ ْٞمِؾ َوفُمْٚمَٛمتِِف، يَم٤مَن َوا؟هلَِّ هَمِزيَر اًمدَّ َت٠ْمٟمُِس سم٤ِمًمٚمَّ ًْ ُف، َوَي ًَ ٥ُم َٟمْٗم

َٕم٤مِم َُم٤م ضَمَِم٥َم، يَم٤مَن َوا؟هلَِّ يَم٠َمطَمِدَٟم٤م جُيِ  ـَ اًمٓمَّ ، َوُِم ـَ ٤ٌَمِس َُم٤م ظَمُِم ـَ اًمٚمِّ ٌُُف ُِم َٜم٤م إَِذا ؾَم٠َمًْمٜم٤َمُه، ُيْٕمِج ٌُ ٞم

ـُ َوا؟هلَِّ َُمَع شَمْ٘مِريٌِِف ًَمٜم٤َم َوىُمْرسمِِف ُِمٜمَّ ٌَْتِدُئٜم٤َم إَِذا َأشَمْٞمَٜم٤مُه، َوَي٠ْمشمِٞمٜم٤َم إَِذا َدقَمْقَٟم٤مُه، َوَٟمْح ٦ًٌَم ًَمُف، َوَي ُٛمُف َهْٞم ٤م، ٓ ُٟمَٙمٚمِّ

١ْمًُم١مِ  ـْ ُِمْثِؾ اًمٚمُّ َؿ وَمَٕم ًَّ ٌَ َٛم٦ًم: وَم٢مِْن شَم
ٌَْتِديِف شَمْٕمٔمِ ٤ميملَِم، ٓ  َوٓ َٟم ًَ ٥مُّ اعْمَ

، َوحُيِ ـِ ي ُؿ َأْهَؾ اًمدِّ اعْمَٜمُْٔمقِم، ُيَٕمٔمِّ

ـْ قَمْدًمِِف..: وَم٠َمؿْمَٝمُد سم٤ِم؟هلَِّ ًَمَرَأْيُتُف ذِم سَمْٕمِض َُمَقاىِمِٗمِف،  ِٕمٞمُػ ُِم َيْٓمَٛمُع اًم٘مقي ذم سم٤مـمٚمف، وٓ يٞم٠مس اًمْمَّ

ْٞمُؾ ؾُمُجقوَمُف، َوهَم٤مَرْت ُٟمُجقُُمُف، َوىَمْد ُمَ  ُثَؾ ذِم حِمَْراسمِِف ىَم٤مسمًِْم٤ًم قَمغَم حِلَْٞمتِِف، َيَتَٛمْٚمَٛمُؾ َوىَمْد َأْرظَمك اًمٚمَّ

، َويَم٠َمينِّ َأؾْمَٛمُٕمُف َوُهَق َيُ٘مقُل:  ـِ ل سُمَٙم٤مَء احْلَِزي
ٌْٙمِ ٞمِؿ، َوَي

ٚمِ ًَّ َي٣م ُدْٞمَٝم٣م َي٣مُدْٞمَٝم٣م َأيِب سَمَٔمَرْض٦ِم َأْم يِب »َُتَْٚمُٛمَؾ اًم

ي، وَمْد  ي نَمغْمِ هْم٦ِم؟!!. َهْٝمَٜم٣مَت نُمرِّ أزَمٛمُْتِؽ شَمالشًم٣م، ٓ َرصْمَٔم٥َم رِم همِٝمِؽ..9 هَمُٔمْٚمُرِك وَمِِمغٌم، سَمَُمقَّ

َٖمِر، َوَوضْمَُم٥ِم ايمْمَِّريِؼ  اِد، َوزُمْٔمِد ايمسَّ ٥ِم ايمزَّ ـْ ومِٙمَّ  ش .َوفَمْٝمُُمِؽ ضَمِٗمغٌم، َوطَمَْمُرِك ىَمبغٌِم..9 آٍه َِم
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ىم٤مل: ومذروم٧م دُمقع ُمٕم٤موي٦م ومام يٛمٚمٙمٝم٤م وهق يٜمِمٗمٝم٤م سمٙمٛمف، وىمد اظمتٜمؼ اًم٘مقم 

ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م: رطمؿ ا؟هل أسم٤م احلًـ يم٤من وا؟هل يمذًمؽ، ومٙمٞمػ طمزٟمؽ قمٚمٞمف ي٤م  سم٤مًمٌٙم٤مء، صمؿّ 

 .(1)ضار؟!. ىم٤مل: طمزن ُمـ ذسمح وًمده٤م ذم طمجره٤م، ومال شمرىم٠م قمؼمَت٤م، وٓ يًٙمـ طمزن٤م

ؼ وآقمت٤ٌمر..: ؾمٞمام أّن ئٓ سم٠مس سمرضم٤مًمف ذم اًمرىم٤مًمٙمـ ، ًمٞمس سمذاكأىمقل: إؾمٜم٤مده 

أيمؼم ُمـ هذا قمٜمد اًمٗمري٘ملم. وحمٛمد سمـ   اخلؼم ُمؼّمأ ُمـ اًمدقمقة عمذه٥م ُمٕملّم. وقمكمّ 

اًم٤ًمئ٥م، ُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، ًمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمدي: ًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م إذا روى قمـ أيب 

ص٤مًمح ذم اًمتٗمًػم، وأُّم٤م احلدي٨م ظم٤مص٦م إذا روى قمـ أيب ص٤مًمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ومٗمٞمف 

 .ي٘مت٤م ضمديثفُمٜم٤ميمػم، وًمِمٝمرشمف ومٞمام سملم اًمْمٕمٗم٤مء 

رسمام يّمٚمح٤من واسمـ قمٌد اًمؼم سم٢مؾمٜم٤مديـ آظمريـ ، يِمٝمد ًمف ُم٤م أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر 

 . (1)، ومٛم٘م٤مُمٜم٤م ٓ يًٛمح ومٚمٞمٜمٔمراذم اًمِمقاهد واعمت٤مسمٕم٤مت 

  

                                                 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، اًمٓمٌٕم٦م إومم.456اًمتٌٍمة ٓسمـ اجلقزي: (1) 

 .1167: 3آؾمتٞمٕم٤مب  .461: 41شم٤مريخ دُمِمؼ (1) 



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ...........................................................................   475

ٖم٣مهم٣مً »ومقل ايمٛمبل يمٔمقّم: َمٔمٛمك   شهمٟمفمّد يمٙمبالء جِتْ

)اإلُم٤مم ُمًٜمد ٟمٞم٤ًمسمقر، أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر هـ(571)ىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر

أٟم٤م احل٤ميمؿ  سمـ قمٌد اًمرمحـ، ؿمٞمخ وم٘مٞمف إُم٤مم، ُمًٜمد ظمراؾم٤من()حمٛمد أٟم٤م أسمق ؾمٕمد إدي٥م صحٞمح اًمًامع(

ٟم٤م أسمق احلًلم حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٕمٞم٥م  )اًمٜمٞم٤ًمسمقري، إُم٤مم صم٘م٦م(أسمق أمحد حمٛمد سمـ حمٛمد

أٟم٤م ُمٕمتٛمر سمـ )اإلُم٤مم اًمٗمالس صم٘م٦م يمٌػم خ م( ٟم٤م قمٛمرو سمـ قمكم  )إُم٤مم طم٤مومظ صم٘م٦م(اًمٖم٤مزي سمٓمؼمؾمت٤من

)اًمٕمٌدي وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن، وروى قمـ طمٜمش  (ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من صم٘م٦م خ م)قمـ أسمٞمف )اًمتٞمٛمل صم٘م٦م خ م(ؾمٚمٞمامن

قمـ اسمـ )إُم٤مم ُمٗمن صم٘م٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس( قمـ قمٙمرُم٦م  قمٜمف صم٘مت٤من، شمرضمؿ ًمف اًمٌخ٤مري وأسمق طم٤مشمؿ دون ـمٕمـ(

ُمـ اًمٞمٝمقد وم٤مؾمت٘مك  وم٠مشمك رضمالً  ،سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمـ رؾمقل ا؟هل ضمقع سمٚمغ قمكمّ  :قم٤ٌمس ىم٤مل

ي٤مرؾمقل ا؟هل سمٚمٖمٜمل  :وم٘م٤مل :رؾمقل ا؟هل أشمك هبـ قمنم ُترة صمؿّ قمغم ؾمٌٕم٦م  ؾمٌٕم٦م قمنم دًمقاً ف ًم

قمغم ؾمٌٕم٦م قمنم  ؾمٌٕم٦م قمنم دًمقاً  فُمـ اًمٞمٝمقد وم٤مؾمت٘مٞم٧م ًم ُم٤م سمؽ ُمـ اًمِمدة وم٠مشمٞم٧م رضمالً 

  ؟!.شهلل ويمرؽمقيمف همٔمٙم٦م هذا ضمب٣مً » :وم٘م٤مل رؾمقل ا؟هل .ُترة

 .(1) يٕمٜمل اًمّمؼم ش٣مهم٣مً ٖمَ يمٙمبالء جِتْ  همٟمفمّد »اًمٜمٌل: ىم٤مل .ٟمٕمؿقمكّم:  ىم٤مل

ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ صحٞمح، وٓ أىمؾ ُمـ احلًـ، ؾم٘مٜم٤مه ُم١مّيدًا عم٤م ُم٣م: إذ مل 

ٟمًٛمع أّن أطمدًا ُمـ ُمٝم٤مضمري اًمّمح٤مسم٦م اعمٕمرووملم يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن واسمـ قمقف 

٤ًٌّم سم٤م؟هل ورؾمقًمف، ومت٠مُّمؾ ذم هذا ـمقياًل، سمغم رسمام صم٧ٌم ٟمحق هذا  وأضاهبؿ، ىمد ومٕمؾ هذا طم

وظمّٚمص اًمّمح٤مسم٦م يمٕماّمر وأيب أيقب وأيب  إٟمّم٤مريمٌٕمض  قمـ سمٕمض ؿمٞمٕم٦م قمكمّ 

 اًمتٞمٝم٤من روقان ا؟هل قمٚمٞمٝمؿ.

قمٚمٞمف أو  ،: وىم٤مء..: وهق اؾمتٕم٤مرة قماّم يقوع ًمٚمٗمرس َت٧م اًمنجوايمتِْجٖم٣مف

وضمٝمف وىمقائٛمف ذم احلرب: ًمٞم٘مٞمف إذى: يِمٝمد ًمف وروده ذم سمٕمض ، ؾمٞمام يم٤محلديد

 . شصمٙمب٣مزم٣مً » :اًمٓمرق

                                                 

 قمٛمرو اًمٕمٛمروي. . 175: 41شم٤مريخ دُمِمؼ   (1)
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، وم٢مّٟمف ذم ُمِمّ٘م٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم شمف اعمٓمّٝمرة: ومٛمـ اّدقمك طم٥ّم حمّٛمد ويمذا قمؽماًمزسمدة

أو اًمتخٗمٞمػ  ومالسمد ُمـ اَت٤مذ وىم٤مء ًمدومع اعمِمّ٘م٦م، (1) اًمدٟمٞم٤م يمام صم٧ٌم سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ههذ

 .  شهمٟمفمد يمٙمبالء جتٖم٣مهم٣مً  »ىمقل اًمٜمٌل: ُمٜمٝم٤م، وهق ُمٕمٜمك 

وهذا جيري جمرى اًمٜمقع اًمٖم٤مًم٥م، ومال يٜم٘مض سم٤معمح٥ّم اعمٞمًقر: إذ ٟمقع اعمح٥ّم 

ذم شمنميد وشمٓمريد وىمتؾ   عمحٛمد وآل حمٛمد، ويمذا أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء 

 .  وشم٘متٞمؾ، واًمت٤مريخ ظمػم ؿم٤مهد، وٓ يقم يمٞمقم يمرسمالء

  

                                                 

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ محِم٤مذ اًمٕمدل، صمٜم٤م حمٛمد ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت(7944، رىمؿ: 367: 4ىم٤مل احل٤ميمؿ )ذم اعمًتدرك   (1)

سمـ هم٤مًم٥م، صمٜم٤م قمٗم٤من، صمٜم٤م مه٤مم، طمدصمٜمل إؾمح٤مق سمـ قمٌد ا؟هل سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ أسمٞمف، قمـ أيب ذر ريض ا؟هل قمٜمف، أٟمف 

همٟمفمد يمٙمٖمٗمر جتٖم٣مهم٣م »ىم٤مل: ا؟هل، ىم٤مل:  ؟!.شا؟هل»أطمٌٙمؿ أهؾ اًمٌٞم٧م، وم٘م٤مل: أشمك اًمٜمٌل صغم ا؟هل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل: إين 

. هذا ضمدي٧م صحٝمح فمعم ذط ايمُمٝمخكمش هم١من ايمٖمٗمر أرسع إلم َمـ َيبٛم٣م َمـ ايمسٝمؾ َمـ أفمعم إىمٚم٥م إلم أؽمٖمٙمٜم٣م

 .فمعم ذط ايمبخ٣مري وَمسٙمؿوىم٤مل اًمذهٌل: 
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 َممموفمٝم٥م آضمتٖم٣مل زمٔمٝمد يقم ايمٕمدير واؽمتحب٣مب صقَمف 

ٕمٞمد يقم اًمٖمدير، ويمذا اؾمتح٤ٌمب سم٢مؾمتح٤ٌمب آطمتٗم٤مل سم أومتك قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

َمـ »:٤ًمسم٘م٦م أيب هريرة قمـ اًمٜمٌّل صقُمف، وسمٕمض اعمًتٜمد ومٞمف ُم٤م ُم٣م ذم اًمٗمّمقل اًم

صمّؿ ش ، وهق يقم نمدير طمؿص٣مم يقم شمامن فمممة َمـ ذي احلج٥م ىمت٤م يمف صٝم٣مم ؽمتكم ؾمٜمراً 

وم٘م٤مًمقا: سمغم ي٤م رؾمقل  شأيمس٦م أولم زم٣مظم٠مَمٛمكم»سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مل:  أظمذ اًمٜمٌل سمٞمد قمكمّ 

 .شَمـ ىمٛم٦م َمقٓه همٔمقم َمقٓه»ا؟هل، ىم٤مل: 

زمخ زمخ يمؽ ي٣م ازمـ أيب ؿم٣ميم٤م، أصبح٦م َمقٓي وَمقلم وم٘م٤مل ًمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:  

ايْمَٝمْقَم َأىْمَٚمْٙم٦ُم يمَُ٘مْؿ ِديٛمَُ٘مْؿ َوَأمْتَْٚم٦ُم فَمَٙمٝمُْ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِل ىم٤مل: وم٠مٟمزل ا؟هل قمزوضمؾ: ىمؾ َمسٙمؿ، 

شْمٍؿ هَم١مِنَّ اهللَّ نَمُٖمقٌر َوَرِضٝم٦ُم يَمُ٘مُؿ  ِ ـِ اْضُْمرَّ دِم خَمَْٚمَِم٥ٍم نَمغْمَ َُمتََج٣مٞمٍِػ إلِّ اإِلؽْماَلَم ِديٛم٣مً هَمَٚم

ضِمٝمؿٌ  وُمـ ص٤مم يقم ؾمٌع وقمنميـ ُمـ رضم٥م، يمت٥م ًمف ؾمتلم ؿمٝمرًا هق أول »ىم٤مل:  (1)رَّ

 .(1)شيقم ٟمزل ضمؼميؾ قمغم حمٛمد سمرؾم٤مًمتف 

ه ورواشمف وُمت٤مسمٕم٤مشمف ذم ومّمؾ ىمٚم٧م: إؾمٜم٤مده طمًـ، وىمد ومّمٚمٜم٤م اًمٙمالم ذم إؾمٜم٤مد

قمكم صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمف قمٜمد ا؟هل شمٕم٤ممم: وم٤م؟هل اعمقمم وهق ٟمص فم٤مهر ذم قمٔمٞمؿ ُم٘م٤مم ، ؾم٤مسمؼ ..

، ّذع قمٞمدًا ذم همدير ظمؿّ  شمٕم٤ممم ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات ،يقم اًمٜمص قمٚمٞمف سم٤مًمقٓي٦م

 ًمٚمخالئؼ أمجٕملم..

 اطمٜم٤م ًمؽ اًمٗمداء ي٤م قمكّم ، ي٤م أسم٤م احلًٜملم ..وأر

  

                                                 

 . 3ؾمقرة اعم٤مئدة :   (1)

 . دار اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض، ت : اًمٗمريقائل .514، رىمؿ : 366:  1إسم٤مـمٞمؾ واعمٜم٤ميمػم )اجلقزضم٤مين(   (1)
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 ٞمٚمقذصم٣ًم !!! ايمِمالة وايمسالم فمعم نمغم إٞمبٝم٣مء، فمقمّ صمقاز 

قمدة  -قمٜمد أهؾ اًمٜمٔمر–، وومٞمف واًمّمالح شم٤ًمءل قمـ هذا مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٗمْمؾ

 ُم٤ٌمطم٨م، ٓ يًع ُم٘م٤مُمٜم٤م اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م، ٟمقضمزه٤م يم٤مٔيت .. 

 9 يمٙمٛمص اظمتقاسمر.اؽمتٗمالًٓ  آل حمٚمد فمعم  ذيمؽاؽمتحب٣مب اظمبح٧م إّول: 

وم٘مد ورد ُمتقاشمرًا أّن اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل ا؟هل يمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ ؟!!. وم٘م٤مل 

 اهـ.. (1) شايمٙمٜمؿ صؾ فمعم حمٚمد وفمعم آل حمٚمد ىمقًمقا :»:  

 آلِ ؽَماَلٌم فَمعَم ...، ؽَمالٌم فَمعم َُمقؽمك َوه٣مُرونَ وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم يمام ذم ىمراءة ورش قمـ ٟم٤مومع: 

يمام أصمٌتٜم٤م ذم همػم ُمقوع. وىمد قمٚمؿ ضورة أّن أهؾ  . وآل ي٤مؾملم هؿ آل حمٛمد (1) َي٣مؽِمكمَ 

، ضمزم سمذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ، وقمكّم ؾمٞمّدهؿ سمٕمد اًمٜمٌّل  اًمٙم٤ًمء إمم اعمٝمدي  هؿ اًمٕمؽمة

 ..، يدل قمغم ذًمؽ قمدا هذا ..وهمػمه

  .همٝمٚمـ اصْمٖم٣مهؿ اهلل سمٔم٣ملماؽمتٗمالًٓ  اظمبح٧م ايمث٣مين: اؽمتحب٣مب ذيمؽ

ـَ اْصَْمَٖمكؽَماَلٌم فَمعَم يدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   . (3)فِمَب٣مِدِه ايمَِّذي

، سمؾ أشمؿ ُمّمداق عمـ اصٓمٗم٤مهؿ ا؟هل شمٕم٤ممم ذم هذه إُّم٦م  وآل حمٛمد ؾمٞمام قمكّم 

: يم٘مقل اًمٜمٌل اعمتقاشمر ذم قمكّم: اًمث٤مسم٧م ، وُمرّد اًمتٕمٞملم هبذا اًمٗمرد أو ذاك، اًمٜمصُّ اًمٕم٤معملم..

 . شأٞم٦م َمٛمل زمٚمٛمزيم٥م ه٣مرون َمـ َمقؽمك»

 . شايمٔم٣مظمكمهم٣مؿمٚم٥م ؽمٝمدة ٞمس٣مء  »و: 

 . شاحلسـ واحلسكم ؽمٝمدا ؾمب٣مب أهؾ اْلٛم٥م، وأزمقمه٣م طمغم َمٛمٜم٣م»و: 

 وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٘مٓمققم٤مت اًمقاوح٦م ذم آضمت٤ٌمء وآصٓمٗم٤مء . 

                                                 

 . دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس.3376، رىمؿ : 146:  4صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .136-116اًمّم٤موم٤مت :  (1)

 .59اًمٜمٛمؾ :  (3)
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 ايمِمدوم٥م . فٔمْمٝمـ ئمِمقم ظمصالة اظماظمبح٧م ايمث٣ميم٧م: 

ؿْ ىم٤مل ا؟هل شمٕم٤ممم:  ـٌ هَلُ أشم٤مه . وىمد يم٤من اًمٜمٌل إذا (1) َوَصؾِّ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ إِنَّ َصاَلسَمَؽ ؽَمَ٘م

ُٜمؿَّ َصؾِّ فَمعَم آِل هُماَلنٍ : »ي٘مقل ىمقم سمّمدىمتٝمؿ،   .(1)شايمٙمَّ

 ؟!!!اعمذيمقريـ ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمثالصم٦مومٞمٛمـ قمدا  -دون يمراه٦م– اؾمت٘مالًٓ  وهؾ جيقز

يرّده قمدم ضمري٤من إصؾ رسمام ىمٞمؾ: سم٤مجلقاز: ًمَلصؾ: إذ ٓ دًمٞمؾ قمغم اعمٌٖمقوّٞم٦م. و

 -سمٜمحق آؾمت٘مالل-ومٞمام يم٤من شمنميٕم٤ًم حيت٤مج إمم ٟمص: إذ صالة ا؟هل وؾمالُمف قمغم أطمد 

 شمٕمٔمٞماًم وقم٤ٌمدةقم٤ٌمدة وشمنميع، ومال سمد ُمـ اًمٜمص، وىمد ُم٣م ُم٤م يدل قمغم يمقٟمف شمٕمٔمٞمؿ: ومٝمق 

 .شايمٙمٜمؿ صؾ فمعم حمٚمد وفمعم آل حمٚمد ومقيمقا :»:  ىمقل اًمٜمٌّل ذم 

ًمٙمقٟمف ُمـ خمتّم٤مت اعمٕمّمقم   َوَصؾِّ فَمَٙمٝمِْٜمؿْ  ٟمٛمٜمع اًمتٕمٛمٞمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: رسمام و

 طملم يٕمٓمك اًمّمدىم٤مت .

ىمٚم٧م: ومت٠مُمّؾ ذم يمؾ هذا : ومٛم٘م٤مُمٜم٤م ٓ يًٛمح سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ، وؾمٜمٕمرض ًمذًمؽ سم٢مذن ا؟هل 

 شمٕم٤ممم ذم يمتٌٜم٤م اًمالطم٘م٦م .

                                                 

 .36اًمتقسم٦م:  (1)

 دار ـمقق اًمٜمج٤مة. ت : حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس. .1497، رىمؿ : 119: 1صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)
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 085.......................    ............... شوأٞمتؿ ومقم فمربىمٝمػ أىمقن َمقٓىمؿ »ايمٛمص ايمت٣مؽمع: 

 087......................    ...... ايمٛمص ايمٔم٣مذ: ازمـ فمب٣مس: اظمقلم َمٔمٛمك طم٣مص زمٔمقّم يمٝمس َمُمؼمىم٣مً 

 088     ........................... ايمٛمص احل٣مدي فممم: زمخ زمخ يمؽ ي٣م زمـ أيب ؿم٣ميم٤م أصبح٦م َمقٓي 

 114...................    ........................ شأٞم٣م وفمقّم ضمج٥م اهلل فمعم فمب٣مده»فممم: ايمٛمص ايمث٣مين 

 116..................   ......... شضمّؼ فمقّم فمعم اظمسٙمٚمكم ضمؼ ايمقايمد فمعم ويمده »ايمٛمّص ايمث٣ميم٧م فممم: 

 117................     .............ضمدي٧م: أزمق زم٘مر ؽمٝمد ىمٜمقل ايمٔمرب، وفمقّم ؽمٝمد ؾمب٣مب ايمٔمرب  

 118................   .. .................................شفمقّم وصّٝمل ووارشمل»ايمٛمص ايمرازمع فممم: 

 117..............   ........................ ىمقل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين : جي٥م قمٚمٞمٜم٤م اإليامن أّن قمٚمٞم٤ًم ويص

 118............  ............ دون ايمٔم٣مظمكم  يمٛمبّقةايمٛمص اخل٣مَمس فممم: اطمتِم٣مص فمقّم زمٚمغماث ا

 112    ............................ شَمـ أؿم٣مع فمٙمّٝم٣ًم همٗمد أؿم٣مع اهلل» ايمٛمص ايمس٣مدس فممم: ومقل ايمٛمبل: 

 114.......   ................... شَمـ هم٣مرق فمٙمٝم٣ًم هم٣مرومٛمل، وَمـ هم٣مرومٛمل هم٣مرق اهلل»ايمٛمص ايمس٣مزمع فممم: 

 117.....  ........................................ شقمكّم وٓيتل ووٓيتل وٓي٦م ا؟هلوٓي٦م »طمدي٨م: 

 119...  ......... وضمزوُم٤مت قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم سمتقاشمره ش ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكّم ُمقٓه»طمدي٨م اًمٖمدير: 

 131..  ......... اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين: ـمرىمف يمثػمة ضمّدًا ، ويمثػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمده٤م صح٤مح وطم٤ًمن

 136.  ........................... شاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه»شمّمحٞمح أهؾ اًمًٜم٦م ًمزي٤مدة : 
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 137  .................................... شاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه، وقم٤مد ُمـ قم٤مداه:» شمقاشمر ـمرق زي٤مدة 

 137.......................................................................... اًمٓمريؼ إّول : اعمقمم أُمػم اعم١مُمٜملم 

 139    ........................................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مين: ؾمٕمٞمد سمـ وه٥م قمٜمف 

 146...............    ..........................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م: اسمـ يثٞمع، وؾمٕمد، وقمٛمرو ذي ُمر: صمالصمتٝمؿ قمـ قمكّم 

 141...............................................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع: زاذان قمـ قمكّم 

 141.......................................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس: اسمـ أيب ًمٞمغم قمـ قمكّم 

 144.........................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس: أسمق ُمريؿ قمـ قمكم 

 145......................................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع: قمٛمػمة سمـ ؾمٕمد قمـ قمكم

 135 ..........................................................( ضمدي٧م ايمػماء زمـ فم٣مزب.......1)

 146 ................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ : قمدي سمـ صم٤مسم٧م قمـ اًمؼماء ....................

 136 ..............................................( ضمدي٧م أيب زيد زمـ أرومؿ...................2)

 147.............................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع : أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قمـ زيد سمـ أرىمؿ.........

 148..................................................اًمٓمريؼ اًمٕم٤مذ : ُمٞمٛمقن أسمق قمٌد ا؟هل، قمـ زيد سمـ أرىمؿ...........

 149.................................................اًمٕمقذم، قمـ زيد سمـ أرىمؿ............اًمٓمريؼ احل٤مدي قمنم : قمٓمٞم٦م 

 156.................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مين قمنم : أسمق ؾمٚمٞمامن، قمـ زيد سمـ أرىمؿ................

 151........................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م قمنم : صمقير، قمـ زيد سمـ أرىمؿ..............

 151................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع قمنم : أسمق اًمْمحك، قمـ زيد سمـ أرىمؿ...............

 151.............................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس قمنم : أٟمٞم٦ًم سمٜم٧م زيد سمـ أرىمؿ قمٜمف...................

 153...........................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس قمنم: إي٤مس سمـ أيب رُمٚم٦م قمـ زيد سمـ أرىمؿ..............

 144................................................................( ضمدي٧م أيب هريرة........3)

 155............................................................أسمق طم٤مزم قمـ أيب هريرة.........اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع قمنم : 

 155..................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ قمنم : إودي قمـ أيب هريرة.....................

 146. .............................................( ضمدي٧م ؽمٔمد زمـ أيب ووم٣مص...............4)

 157...............................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع قمنم: قم٤مئِم٦م اسمٜمتف قمٜمف..............

 158......................................................اًمٓمريؼ اًمٕمنمون : ظمٞمثٛم٦م قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص...........

 150............................................................( ضمدي٧م أٞمس زمـ َم٣ميمؽ.......5)

 161.........................................................اًمٓمريؼ اًمقاطمد واًمٕمنمون: ُمًٚمؿ إقمقر قمـ أٟمس.......

 150.............................................( ضمدي٧م أيب أيقب إٞمِم٣مري................6)

 161......................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مين واًمٕمنمون: ري٤مح سمـ احل٤مرث قمـ أيب أيقب....

 152..................................................( ضمدي٧م احلػم ازمـ فمب٣مس...............7)

 163..................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون: قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن قمـ اسمـ قم٤ٌمس.....

 163................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع واًمٕمنمون: أسمق ص٤مًمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس...............

 164...............................................اسمـ قم٤ٌمس..............اًمٓمريؼ اخل٤مُمس واًمٕمنمون : اًمْمح٤مك قمـ 



 484 .............................................................................................................................ايمٖمٜمرؽم٦م  

 164................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس واًمٕمنمون: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس........

 154.......................................( ضمدي٧م صم٣مزمر زمـ فمبد اهلل إٞمِم٣مري...............8)

 165.........................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع واًمٕمنمون : ىمٌٞمّم٦م وأسمق ؾمٚمٛم٦م قمـ ضم٤مسمر..

 166..............................................اًمٓمريؼ اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون : حمٛمد سمـ اًمٙمٜمدر قمـ ضم٤مسمر...............

 156...........................................زمـ احلِمٝم٤م..................( ضمدي٧م زمريدة 01)

 167..............................................................اًمٓمريؼ اًمت٤مؾمع واًمٕمنمون : اسمـ قم٤ٌمس قمـ سمريدة....

 157  ..................................................(ضمدي٧م ضمبًم زمـ صمٛم٣مدة.............00)

 168...........................................................اًمٓمريؼ اًمثالصمقن : أسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل قمـ طمٌٌم......

 157       ..........................................................( ضمدي٧م أيب ؽمٔمٝمد اخلدري01)

 168.............................................................قمـ أيب ؾمٕمٞمد....... اًمٓمريؼ اًمقاطمد واًمثالصمقن: قمٓمٞم٦م

 158..............................................( ضمدي٧م فمبد اهلل زمـ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب......02)

 169.............................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مين واًمثالصمقن : قمٓمٞم٦م قمـ اسمـ قمٛمر.........

 158..............................................................(ضمدي٧م صمرير ايمبجقم.....03)

 169...............................................................اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م واًمثالصمقن : قمٓمٞم٦م قمـ ضمرير.........

 160   ........................................................٥م زمـ أؽمٝمد.......(ضمدي٧م ضمذيٖم04)

 171.........................................................اًمٓمريؼ اًمراسمع واًمثالصمقن: أسمق اًمٓمٗمٞمؾ قمـ اسمـ أؾمٞمد.......

 162............................................................(ضمدي٧م أؽم٣مَم٥م زمـ زيد......05)

 173.........................................................اًمٓمريؼ اخل٤مُمس واًمثالصمقن: أسمق سمًٓم٤مم قمـ أؾم٤مُم٦م.........

 163..................................................(ضمدي٧م اإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل َم٘محقل........06)

 174............................................................واًمثالصمقن : ُمرؾمؾ ُمٙمحقل..........اًمٓمريؼ اًم٤ًمدس 

 163     ....................................(ضمدي٧م اإلَم٣مم ايمت٣مزمٔمل ايمٖمٗمٝمف ؽمٔمٝمد زمـ صمبغم.......07)

 174    ...................................................اًمٓمريؼ اًم٤ًمسمع واًمثالصمقن : ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم............

 175.................................. عمِم٤ميمٚم٦م!!وُمٕمٜمك اشاًمٚمٝمؿ وال ُمـ وآه وقم٤مد ُمـ قم٤مداه»وم٘مف : 

  177......................... ............................. إّٓ سم٢مذٟمف . ُمٚمٕمقن ُمـ وامم همػم قمكمّ 

 178...............    قمغم اًمرضمٕم٦م !!ش ذو اًم٘مرٟملم قمٌد ص٤مًمح ...، وومٞمٙمؿ ُمثٚمف: »دًٓم٦م ىمقل قمكم 

 183.......................................  ........ سمٕمض ٟمّمقص اًمّمح٤مسم٦م أّن قمٚمٞم٤ًم أومم سم٤مخلالوم٦م

 ٔم٣مذايمٖمِمؾ ايم

 178..........................فمِمٚم٥م فمقمّ 

 191 ............ـمرىمف وؿمقاهده ......ش سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمكأٟم٧م ُمٜمّل »إصؾ اعمتقاشمر إّول: 

 365.  .................................... ُمِمٙمقك اًمّمدور !!.ش ظمٚمٞمٗمتل ذم أهكم: »ىمقل اًمٜمٌل

 369  ..................وإؿمٙم٤مًمّٞم٦م ُمقت ه٤مرون ىمٌؾ ُمقؾمك ش  ...أٟم٧م ُمٜمّل سمٛمٜمزًم٦م»وم٘مف طمدي٨م: 
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 316..................    ......................... ُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمًالمإؿمٙم٤مل : ُمقت ه٤مرون ىمٌؾ 

 311.....................................     قمغم اعمديٜم٦م ذم همزوة شمٌقك؟!! عم٤مذا شمرك اًمٜمٌّل قمٚمٞم٤ًم 

 313......   ........................ ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًمًٚمػ ذم ـمٛمس دًٓم٦م طمدي٨م اعمٜمزًم٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م

 103.............  ............................ إصؾ اظمتقاسمر ايمث٣مين فمعم فمِمٚم٥م فمقّم: ضمدي٧م ايمٕمدير

 104.............   .................. شَيّبف اهلل ورؽمقيمف، وَي٤ّم اهلل ورؽمقيمف»إصؾ اظمتقاسمر ايمث٣ميم٧م: 

 104...........   ........... واظمب٣مهٙم٥م واظمقّدةإصؾ اظمتقاسمر ايمرازمع واخل٣مَمس وايمس٣مدس: آيت٣م ايمتْمٜمغم 

 105..........  .............................................. إصؾ اظمتقاسمر ايمس٣مزمع: ضمدي٧م ايمراي٥م

 118............................   ومخن اعمًٚمٛمقن؟!!. إؿمٙم٤مل: يم٤مٟم٧م اًمراي٦م يقم أطمد قمٜمد قمكمّ 

 ٣مدي فمممايمٖمِمؾ احل

 208... ..............دم ايمٗمرآنفمقم 

 311............................................    : ىم٤مقمدة اعمّمداق إيمٛمؾيمّؾ اًم٘مرآن ذم قمكمّ 

 313..................................   ُمث٤مل ىمٓمٕمل يٜمٗمل اإليامن إيمٛمؾ قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن

 212..............................   دم ايمٔم٣مظمكم . ايمديمٝمؾ إول: آي٥م ايمٛمجقى مل ئمٚمؾ هب٣م إّٓ فمقم 

 317..........................................   وم٘مف آي٦م اًمٜمجقى : يمّؾ اًمّمح٤مسم٦م قمّمقا إّٓ قمكمّ 

 220....................   وأَمغمه٣موذيٖمٜم٣م ي٣م أهي٣م ايمذيـ آَمٛمقارأس آي٥م :  ايمديمٝمؾ ايمث٣مين: فمقم 

 224...   ................................دم فمقّم  َوَأٞمُٖمَسٛم٣َم وَأٞمُٖمَسُ٘مْؿ ايمديمٝمؾ ايمث٣ميم٧م: ٞمزول: 

 226.....   ......................... ايمديمٝمؾ ايمرازمع: ٞمزول آي٥م ايمتْمٜمغم دم فمقّم وزمٗمٝم٥م أهؾ ايم٘مس٣مء

َّٓ َيْسَتُقوَن َأهمَ ايمديمٝمؾ اخل٣مَمس : ٞمزول:   228.........   دم فمقمّ َٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚمـ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمٗم٣ًم 

ـَ آََمٛمُقْا ايمديمٝمؾ ايمس٣مدس: آي٥م ايمقٓي٥م  اَم َويمُِٝمُ٘مُؿ اهللُّ َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي  232....  ....................   إِٞمَّ

 357............................................   . أىمقال اعمٗمنيـ ذم ٟمزول آي٦م اًمقٓي٦م ذم قمكم 

 361..................................................................   دقمقى ٟمزول أي٦م ذم قم٤ٌمدة

 282......  ................................. ايمديمٝمؾ ايمس٣مزمع: ٞمزول آيتل ايمتبٙمٝمغ واإلىمامل دم فمقمّ 

ـُ ُوّدًا  ايمديمٝمؾ ايمث٣مَمـ : ٞمزيم٦م  مْحَ ُؿ ايمرَّ  256..............................    دم فمقم ؽَمَٝمْجَٔمُؾ هَلُ

ِْؿ ايمديمٝمؾ ايمت٣مؽمع : ٞمزول آي٥م:   260....  ............... دم فمقمّ َهَذاِن طَمِْماَمِن اطْمَتَِمُٚمقا دِم َرهبِّ

 262...... ................................ دم فمقمَوسَمِٔمَٝمَٜم٣م ُأُذٌن َوافِمَٝم٥ٌم  ايمديمٝمؾ ايمٔم٣مذ: ٞمزول:

اَم َأٞم٦َم َُمٛمِذٌر َويمُِ٘مؾِّ وَمْقٍم َه٣مدٍ ايمديمٝمؾ احل٣مدي فممم: ٞمزول   264..   .................. دم فمقم   إِٞمَّ

ْٝمِؾ َواايمديمٝمؾ ايمث٣مين فممم: ٞمزول:  ؿ زم٣ِميمٙمَّ ًا َوفَماَلٞمَِٝم٥مً ُيٛمِٖمُٗمقَن َأَْمَقاهَلُ  266.   ....... دم فمقم يمٛمََّٜم٣مِر رِسّ

 268.....................   ايمديمٝمؾ ايمث٣ميم٧م فممم: ٞمزول ؽمقرة اإلٞمس٣من دم فمقّم وزمٗمٝم٥م أهؾ ايم٘مس٣مء

 270.   ................... زمسٛمكم!! دفمقى َم٘مّٝم٥م ؽمقرة اإلٞمس٣من، وأَّّن٣م ٞمزيم٦م ومبؾ َمقيمد احلسٛمكم
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٣مجِّ ايمديمٝمؾ ايمرازمع فممم: ٞمزول:   272. ............................. دم فمقمّ َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم احْلَ

 276......... ....................... دم فمقمَوَص٣ميمُِح اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم  ايمديمٝمؾ اخل٣مَمس فممم : ٞمزول 

ي َٞمْٖمَسُف  ايمديمٝمؾ ايمس٣مدس فممم: ٞمزول : ـَ ايمٛم٣َّمِس ََمـ َيمْمِ  278.....  ...............دم فمقمّ َوَِم

ـْ فِمٛمَدُه فِمْٙمُؿ ايْم٘مَِت٣مِب اٞمْمب٣مق ايمديمٝمؾ ايمس٣مزمع فممم:   281.  ................... صمزَم٣مً  فمعم فمقمّ  ََم

 391......   ......................... هق اًمقطمٞمد اًمٕم٤ممل سم٤مًمٙمت٤مب!! -سمٕمد اًمٜمٌل-وم٘مف أي٦م: قمكّم 

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك ايمديمٝمؾ ايمث٣مَمـ فممم: ٞمزول:  282. .................دم فمقّم وأهؾ ايم٘مس٣مء إِٓ اظمََْقدَّ

 397........ ..................... طمتك يقُمٜم٤م هذا شمٕمٓمٞمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب آيتلم ذم أهؾ اًمٌٞم٧م

 461.............................................................  اًم٘مرآٟمّٞم٦م ُمٜمٗمردات اعمقمم قمكمّ 

 461.....  ........................................ سمٕمٚمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم  شمٗمرد قمكّم سمٕمد اًمٜمٌل

 461.......  ................................................ شمٗمّرد قمكّم أّٟمف أىمرأ إُّم٦م سمٕمد اًمٜمٌل 

 465  .. ......................................... أّٟمف اعم١مؾمس ًمٕمٚمؿ اًمتجقيد ذم إُّم٦م شمٗمّرد قمكمّ 

 467.......  ..................................... سمجٛمع اًم٘مرآن ُمّمحٗم٤ًم قمغم اًمتٜمزيؾشمٗمّرد قمكّم 

 416......  ..... واطمدة ، ومام اعمًقغ ًمٚم٘مراءات اًمًٌع؟!! إؿمٙم٤مل : اًم٘مرائ٦م اًمتل ٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل

  411  ........................................................   شمٗمّرد قمكّم أّٟمف سم٤مب طمٙمٛم٦م اًمٜمٌل

 411...  ................................................ شمٗمّرد قمكّم أّٟمف اًمقطمٞمد ُمًتثٜمك ذم آي٦م اجلٜم٥م

 411  ........................................................... أّٟمف وزير اًمٜمٌل قمكم شمٗمرد

 414.....   ............................................ شمٗمّرد قمكّم أّٟمف ظمػم اًمٌنم سمٕمد رؾمقل ا؟هل

 416...... .................. ظم٤مُت٦م اًمٗمّمؾ : ؿمٌٝم٦م ٟمزول اًم٘مرآن )آي٦م اًمٖم٤مر( ذم أيب سمٙمر دون قمكمّ 

 414...  .............................................. شمٍميح قم٤مئِم٦م: مل يٜمزل ومٞمٜم٤م رء ُمـ اًم٘مرآن 

 ث٣مين فمممايمٖمِمؾ ايم

 314........... دم فمقّم  َمٔم٣مصمز ايمٛمبل 

 316......    ........................................................شرّد ايمُمٚمس»اظمٔمجزة إولم: 

 443............     ........................................................وم٘مف طمدي٨م رد اًمِمٛمس

 343    ........................................شايمٙمٜمؿ فم٣مف فمٙمٝم٣ًم واؾمٖمف»اظمٔمجزة ايمث٣مٞمٝم٥م: وم٣مل ايمٛمبل: 

 338........................................................ اظمٔمجزة ايمث٣ميمث٥م: فمٙمؿ فمقّم وومّم٣مئف

 451..........  .............................................................................  ُمـ ىمْم٤مء اعمقمم قمكّم 

 451......  ........................................................................................ ىمْمّٞم٦م اعمجٜمقٟم٦م !!!

 454...... ...............................................................................ىمْمٞم٦م اًمتل وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر

 455. ...................................................................................... ىمْمٞم٦م إرهمٗم٦م اًمثالصم٦م!!!.

 457...............     ............................................................................ ىمْمّٞم٦م زسمّٞم٦م إؾمد!!



 أؽم٣مٞمٝمد همّم٣مئؾ أَمغم ايم٠مَمٛمكم فمقم  ..................................................................................   487

 459....    ...............................................................................................ىمْمّٞم٦م اًم٘مرقم٦م

 350...   ........................................................ اظمٔمجزة ايمرازمٔم٥م: ومتؾ ذي ايمثدي٥م .

 464   ...............................................................طمدي٨م ضم٤مُمع ذم هذه اعمٕمجزة

 362   ................................(اظمٔمجزة اخل٣مَمس٥م: َمٔمرهم٥م إصمؾ )ٞمٝم٣مضم٥م ايمقز ومبٝمؾ َمٗمتٙمف 

 364    ......................................اظمٔمجزة ايمس٣مدؽم٥م: وم٣مسمؾ فمقّم ىمٔم٣مومر ايمٛم٣موم٥م9 أؾمٗمك ايمٛم٣مس

 484....    ...............................................................وم٘مف طمدي٨م أؿم٘مك اًمٜم٤ّمس

 374....   ........................................................طمٝمػماظمٔمجزة ايمس٣مزمٔم٥م: محؾ زم٣مب 

 376    ..................................اظمٔمجزة ايمث٣مَمٛم٥م : َم٣م رهمع ضمجر يقم َمٗمتٙمف إّٓ وحتتف دم فمبٝمط

 377.........................................  .اظمٔمجزة ايمت٣مؽمٔم٥م: فم٣مومب٥م ايمسخري٥م زم٘مالم فمقّم ايمٛمبقي

 فممم٣ميم٧م ايمٖمِمؾ ايمث

 380 ...........ىمثر ايمس٠مال فمٛمٜم٣م ..أَمقر 

   493........................................................  قمّٚم٦م اَت٤مذ اعمقمم قمكّم اًمٙمقوم٦م دوًم٦م ًمف!!.

 499.................................................... ُمـ هؿ أشم٤ٌمع اًمدضم٤مل، أو سمٕمض أشم٤ٌمقمف؟!!.

 566.................  اإلُم٤مم اعمٝمدي إذا ظمرج أرواطمٜم٤م ًمف اًمٗمداء، وأيـ ي٘مٞمؿ ُمـ أيـ ؾمٞمخرج اًمدضم٤مل

 561............  ...........وم٘مط؟!!!! ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم يدظمٚمقن اجلٜم٦م دون طم٤ًمب، هؿ ؿمٞمٕم٦م قمكم

  569طمدي٨م احلًلم ؿمٞمٕمتٜم٤م ظمٚم٘مقا ُمـ ـمٞمٜمت٤م ....................................................... 

 511 ................................................ؿمٌٝم٦م أّن اعمقمم قمٚمٞم٤ًم دقم٤م قمغم ؿمٞمٕم٦م اًمٙمقوم٦م !!!. 

 514.................................   وحمٌّٞمف ............. ذم ؿمٞمٕمتفقم٘مٞمدة اًمٌداء سمنمى اًمٜمٌّل ًمٕمكّم 

 516........   ...............................................َتري٩م ُمٕمٜمك اًمٌداء ًمٖم٦ًم واصٓمالطم٤ًم !!

ٌَـداء )=اًمٔمٝمقر سمٛمٕمٜمك اًمقضمقد(  517.....................   شمّم٤مريح يم٤ٌمر قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم سمٛمٕمٜمك اًمـ

 513..................................    ، ُمٕمٚمقم ضورة!!سمقٓي٦م قمكمٓيٕمؼم أطمد اًمٍماط إّٓ 

 415.......................................................   : فمقّم َمـ أهؾ اْلٛم٥مضمدي٧م ايمٛمبل

 421  ............................................ شضمٝم٣مسمؽ وَمقسمؽ َمٔمل:»ضمدي٧م ايمٛمبل يمٔمقّم 

 421......................................... حمّرف!! ش طمغم ايمٛمس٣مء َمريؿ وطمدجي٥م:» ومقل فمقمّ 

 423..........................................................   فمقّم أومرب ايمٛم٣مس فمٜمدًا زمرؽمقل اهلل

 428.......  ...................................................وايمِمحٝمٖم٥م اْل٣مَمٔم٥مىمت٣مب فمقّم 

 430..............................................  ، ذك أم ذع؟!!!.ايمتسٚمٝم٥م زمـــ: فمبد فمقمّ 

  432..................................   زمدفم٣مء ٞمزول ايم٘مرب )=دفم٣مء ايمٖمرج( ايمٛمبل اطمتّص فمٙمّٝم٣مً 

 434...............    ايمزهراء، وفمٙم٥م سمسٚمٝمتف سمسبٝمح ايمٛمبل اطمتص فمٙمٝم٣ًم وهم٣مؿمٚم٥م زمتسبٝمح ايمزهراء



 488 .............................................................................................................................ايمٖمٜمرؽم٦م  

 436.......   .................................زمٔم٧م اهلل إٞمبٝم٣مء وايمرؽمؾ فمعم وٓي٥م حمٚمد وفمقم

 549......    ................................ؿمٕمر اعمقمم قمٜمد دومـ ُمقٓشمٜم٤م اًمزهراء صٚمقات ا؟هل قمٚمٞمٝمام

 556...    ...............................يمّٚمؿ أهؾ اًم٘مٌقر ورّدوا قمٚمٞمف ، ىم٤مًمف اًمّمح٤ميب أٟمس قمكمّ 

 441..........................   ..................................أهمّمؾ َمٛمزيم٥م يمٔمقّم فمٛمد ايمٛمبل

   442.........................  .......ايمِمديٗمقن شمالشم٥م : َم٠مَمـ آل يس وَم٠مَمـ آل همرفمقن وفمقمّ 

 444........................ ...................... شفمقّم َمٛمّل زمٚمٛمزيم٥م رأد َمـ زمدين»ضمدي٧م ايمٛمبل: 

 557......................................    اًمٜمٌل ي٠مُمر أم اعم١مُمٜملم صٗمّٞم٦م أن شمٚمج٠م إمم قمكّم سمٕمده 

 558.................................  ، صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦مسمٕمٛمر اًمٜمٌل اؾمتِمٝمد اعمقمم قمكّم 

 566.................................................   اًمٜمٌل ٟمٗمس طمٙمؿ ىم٤مشمؾ طمٙمؿ ىم٤مشمؾ قمكّم 

  561.......................................   طمدي٨م احلؼم اسمـ قم٤ٌمس : يم٤من قمكّم يًٛمع وطء ضمؼميؾ

 563...................................................  ي٘م٤مشمؾ سمـٓمري٘م٦م اًمروهم٤من!!. قمم يم٤من اعم

 453................................................   يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م فمعم ٞم٣موم٥م َمـ ٞمقر َيمم اظمقلم

 567............................   ىمقل قمٛمر: إّن اًم٘مقم اؾمتّمٖمروا قمٚمٞم٤ًم ًمٚمخالوم٦م، وضمقاب اسمـ قم٤ٌمس

 569..................     .................................دقم٤مسم٦م!!!!. ىمقل قمٛمر: ذم قمكّم ُمٕمٜمك 

 460...........    .......................شأيب طمغم َمٛمّل وَمـ أَّمل»ضمدي٧م احلسكم صٙمقات اهلل فمٙمٝمف: 

 571........................................     ؟!!!ووم٤مة اًمٜمٌلعم٤مذا مل ي٘م٤مشمؾ اعمقمم ظمّمقُمف سمٕمٞمد 

 574..........     .............................احلد قمغم قم٤مئِم٦م سمٕمد اجلٛمؾ؟!!!. عم٤مذا مل جير قمكّم 

    576..    .......................................شأٟم٤م ًمٙمؿ وزير ظمػم ُمـ أُمػم »:  ُمٕمٜمك ىمقل قمكم 

 578.    ...........................وهل ُمٜمّم٥م إَلل همػم خمػّم ومٞمف؟!!.الوم٦م اخلرّد  إؿمٙم٤مل: قمكّم 

 471...........    ................................: ي٣م صٖمراء ي٣م زمٝمّم٣مء نمّري نمغميضمدي٧م فمقمّ 

ٗم٤موم٤مً »ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌل ًمٕمكّم:   586....    ............................................. شوم٠مقمّد ًمٚمٌالء دِمْ

 588...    ............................ُمنموقمٞم٦م آطمتٗم٤مل سمٕمٞمد يقم اًمٖمدير واؾمتح٤ٌمب صقُمف ذقم٤مً 


