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 بسم الله الرحمن الرحيم

الُم قمغم رؾمقًمِف إُملم. وقمغم آًمِ  ف ف وصحبِ احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم, واًمّمالُة واًمسَّ

رمحف اهلل قمـ ُمس٠مًم٦م ُرؤي٦م  اًمسٞمقـمل   ٝم٤مًمٓمٞمٗم٦م شمٙمٚمَّؿ ومٞم (1)ومٝمذه رؾم٤مًم٦مٌ  وسمٕمد : مجٕملم.أَ 

ِـّ  ًمٚمُٛم١مُمٜملم ُمـ اإلٟمسِ  .جٜم٦مـ, وذم اًماًم٘مٞم٤مُم٦م يقمَ  اهلل ذم أظمرةِ  اعمالئٙم٦م. و ,واجل

 .قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم

 ٜمقان. اًمٕمُ  يمام هق فم٤مهرُ . ٦مظم٤مصَّ  قمـ اًمٜمِّس٤مء صُؾ إَ  ذه اًمرؾم٤مًم٦موه

_______________________________ 

قى ذم جمٚمَّديـ طَم  عَ بِ ـمُ  وهق يمت٤مٌب  ."احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي"وٛمـ يمت٤مب  :وممإُ  .هلذه اًمرؾم٤مًم٦م ـمبٕمت٤من (1)

  .ٞمقـملت٥م اًمس  ويمُ  يمثػمًا ُمـ رؾم٤مئؾِ 

 ُمع رؾم٤مًم٦م ) إؾمب٤مل اًمٙمس٤مء قمغم اًمٜمس٤مء (. .1041قم٤مم ت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم دار اًمٙمُ :  واًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

اعمٓمبقع. وُمع  .سمٕمضٍ ٝم٤م ُمع ىم٤مسمٚمتُ  .هب٤م ٓ سم٠مَس واوح٦م رة سخ ُُمـخٓمقـم٦م ُمّمقَّ ٟمُ  وهلذه اًمرؾم٤مًم٦م صمالُث  

 واهلل أقمٚمؿ. ٓ شُمذيمر. وهل ىمٚمٞمٚم٦مٌ  .خ٤مًمٗمف ذم احلقايشـُم٤م يُ  . وذيمرُت اًمّمقاَب  وم٠مصمب٧ُم 

 .إصؾ ُمٙمتب٦م ومٞمض اهلل أومٜمدي 6 إؾمٓمٜمبقل, شمريمٞم٤مُمـ ُمّمقرات ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى و :النسخة األوىل 

 ورُمزت هل٤م سمـ ) أ (. .وهل ٟمسخ٦م شم٤مُم٦م

وُمٚمقٟم٦م. ورُمزت ًمف سمـ ) ب (. واؾمؿ  ةُمـ اعمٙمتب٦م اًمسٚمٞمامٟمٞم٦م ذم اؾمتٜمبقل. وهل ضمٞمد  :النسخة الثاىوة 

 هـ 1401اًمٜم٤مؾمخ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٞمؿ إزهري وشم٤مريخ اًمٜمسخ ؾمٜم٦م 

قمٞمسك سمـ  اًمٜم٤مؾمِخ  واؾمؿُ  .ُمـ اًمٙمقي٧م اعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب :النسخة الثالثة 

 هـ ورُمزت هل٤م سمـ ) ج ( 513وشم٤مريخ اًمٜمسخ ؾمٜم٦م  .اهلل احلسٞمٜمل اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ قمبد
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 هلل ذم يقِم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمُٕمٛمقم إَدًمـ٦م.
ِ
 ومٜم٘مَؾ اإلمج٤مَع قمغم ُرؤي٦م اًمٜمس٤مء

ـَ ذم . اخلالَف  ذيمرَ صمؿَّ  َأم  .ؤي٦م اهلل ذم اجلٜم٦م ُمع اًمرضم٤مِل؟رُ  دًم٦مِ قُمٛمقم أَ هؾ يدظمْٚم

٦ٌم سم٤مًمرضم٤ملِ إَ   ًم ؟دًم٦م ظم٤مصَّ
ِ
 طمقٌر َُم٘مّمقراٌت }خٞم٤مم. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـذم اًم ٙمقن اًمٜمس٤مء

 .؟{ذم اخلٞم٤مم

حف  دًمٞماًل قمغم ام ذيمرَ . وإٟمَّ (1)إدًم٦مَ  . ومل يست٘مصِ ًم٦مِ ذم اعمس٠مَ  صمالصم٦م أىمقال ذيمرَ و ُم٤م رضمَّ

َـّ ُمـ أَ  وي٦م  هن ضم٤مَل اًمر  ـَ اًمرِّ  ذم هذا.  وردَ  حلدي٨ٍم وم٘مط قمٞم٤مد ذم إَ ُيِم٤مريم

ِـّ  صمؿَّ ذيمرَ   ٦م.اًمس٤مسم٘م ؿِ ـُم, واعم١مُمٜملم ُمـ إُ  اخلالَف ذم ُرؤي٦م اعمالئٙم٦م . ويمذا اجل

ـُ  ويمتبف قمبدُ   هـ 2/1/1001 حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٕمد اًمٕم٤مُمر . اًمسالم سم

 اًم٘مّمٞمؿ . سمريدة طمَرؾَمٝم٤م اهللُ وؾم٤مئَر سمالِد اًمـُٛمسٚمٛملم ُمـ يمؾِّ ُمٙمروٍه . 

amer_8080@hotmail.com 
 

_______________________________ 

وؾمٞم٠ميت ذيمرت آٟمٗم٤ًم. يمام  وهل ُمٓمبققم٦مٌ  .(ذم رؾم٤مًمتِف )إؾمب٤مُل اًمٙمِس٤مء قمغم اًمٜمس٤مء َأدًم٦م إىمقالِ  اؾمت٘مَم (1)

ؤي٦م اًمٜمس٤مء ذم اًمٕمٞمديـ رُ  اظمتّم٤مصِ  همٗمؾ طمدي٨َم ف أَ ًمٙمٜمَّ  هب٤م. إمم إدًم٦م اًمتل اؾمتدلَّ  ؿم٤مء اهلل اإلؿم٤مرةُ  إنْ 

حف اًمسٞمقـمل يمام ؾم٠مذيمره إن ؿم٤مء اهلل. .وذيمره هٜم٤م .دون همػمه٤م  . 5ص  وهق اًمذي رضمَّ

mailto:amer_8080@hotmail.com
mailto:amer_8080@hotmail.com
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 (1) :قال السووصي

 

 ك.ٗمَ ه اًمذيـ اصٓمَ قمغم قمب٤مدِ  هلل, وؾمالمٌ  احلٛمدُ 

 

 واًمٜمس٤مءُ  , اًمرضم٤مُل طمدٍ أَ  ًمٙمؾِّ  طم٤مصٚم٦مٌ  اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اعمقىمِػ  ؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم يقمَ رُ  مسيلة:

 .(2)سمال ٟمزاعٍ 

 . (3) يْم٤مً ٜم٤موم٘ملم أَ ومٞمف ًمٚمٛمُ  ٤م ُتّمُؾ هنَّ إمم أَ  من أهل السنة قوم   وذهَب 

_______________________________ 

 هــ أؾم٠مل اهلل اإلقم٤مٟم٦م واًمسداد. 0/1001/ 04سمدأُت سمتح٘مٞمِ٘مف واًمتٕمٚمٞمِؼ قمٚمٞمف ُوحك يقم اًمثالصم٤مء   (1)

ـِ 200) ( وُمسٚمؿٌ 110خ٤مري )٤م روى اًمبُ ـَٛمـًمِ  ( 1) , ومٜمٔمَر ملسو هيلع هللا ىلص ٤م قمٜمد اًمٜمبلِّ يمٜمَّ "قمبد اهلل, ىم٤مل:  ( قمـ ضمرير سم

. .قن ذم رؤيتفاًم٘مٛمر, ٓ شُمْم٤مُم  إٟمٙمؿ ؾمؽمون رسمَّٙمؿ, يمام شمرون هذا ًمٞمٚم٦م اًمبدر وم٘م٤مل:  إمم اًم٘مٛمرِ 

  أيب هريرة أيت. ُمٜمٝم٤م طمدي٨ُم  يمثػمة. إطم٤مدي٨م ذم اًمب٤مِب و. "احلدي٨م

. ىم٤مل أسمق ىم٤مل إ  ٤م َُمـ ي٘مقل إنَّ اهلل ٓ ُيرى ذم أظمرة ومٝمق ضمٝمٛملٌّ صمرم: ؾمٛمٕم٧ُم أسم٤م قمبد اهلل ي٘مقل: وم٠مُمَّ

ٟمٞم٤م. وىم٤مل  ـَ طمٜمبؾ قمبد اهلل: وإٟمام شمٙمٚمَّؿ َُمـ شمٙمٚمَّؿ ذم ُرؤي٦م اًمد  ٤مئغ: ؾمٛمٕم٧ُم أمحد سم إسمراهٞمؿ سمـ زي٤مٍد اًمّمَّ

ؤي٦م َُمـ يمذَب هب٤م ومٝمق ِزٟمديٌؼ. طم٤مدي إرواح )  ( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.1/104ي٘مقل: اًمر 

( قمـ أيب هريرة, أنَّ اًمٜم٤مَس ىم٤مًمقا: ي٤م 141( وُمسٚمؿ )2130) "صحٞمحف"ـ٤م روى اًمبخ٤مري ذم ٛمَ ًمـِ  (0)

ٜم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟. وم٘م٤مل   ,ون ذم اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمبدر؟هؾ شُمْم٤مر  ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقُل رؾمقل اهلل, هؾ ٟمرى رسمَّ

ىم٤مًمقا: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل,  ,؟ْم٤مرون ذم اًمِمٛمس, ًمٞمس دوهن٤م ؾمح٤مٌب ىم٤مًمقا: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل, ىم٤مل: ومٝمؾ شم

جٛمع اهلل اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, ومٞم٘مقل: َُمـ يم٤من يٕمبُد ؿمٞمئ٤ًم ومٚمٞمتبٕمف, ومٞمتبع ـىم٤مل: وم٢مٟمٙمؿ شمروٟمف يمذًمؽ, يَ 

اًمٓمقاهمٞم٧م  ـ يم٤من يٕمبدُ ُمَ  , ويتبعُ اًم٘مٛمرَ  اًم٘مٛمرَ  ـ يم٤من يٕمبدُ ُمَ  َس اًمِمٛمَس, ويتبعُ َُمـ يم٤من يٕمبُد اًمِمٛم

ٟم٤م رسم ٙمؿ, ومٞم٘مقًمقن: هذا ُمٙم٤مٟمٜم٤م ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل ومٞم٘مقل: أَ  ,ٜم٤موم٘مقه٤مُمُ ومٞمٝم٤م  ٦مُ , وشمب٘مك هذه إُمَّ اًمٓمقاهمٞم٧م

= 
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قن سمٕمد ذًمؽ بُ جَ ُي  , صمؿَّ يْم٤مً ًمٚمٙم٤مومريـ أَ  ّمُؾ ٤م َُت إمم أهنَّ  آخرون منهم وذهَب 

ـِ رَ  , وًمف ؿم٤مهدٌ قمٚمٞمٝمؿ طمنةً  ًمٞمٙمقنَ   .(1)ٍمياًمبَ  ويٜم٤مه قمـ احلس

_______________________________ 

ٜم٤م, وم٢مذا ضم٤مَءٟم٤م رسم ٜم٤م قمرومٜم٤مه, ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل ذم ُصقر ٕمرومقن, ومٞم٘مقل: َأٟم٤م رسم ٙمؿ, شمف اًمتل يَ طمتك ي٠مشمٞمٜم٤م رسم 

ٜم٤م ومٞمتبٕمقٟمف.... احلدي٨م سمٓمقًمف  ."ومٞم٘مقًمقن: أٟم٧َم رسم 

ؿ ُمٜمف أنَّ اعمٜم٤موم٘ملم َيرون  :(0:14) "رشح ُمسٚمؿ"ىم٤مل اًمٜمقوي ذم  صمؿَّ اقمٚمؿ أنَّ هذا احلدي٨م ىمد يتقهَّ

ـُ  ومٞمٝم٤م  وشَمب٘مك هذه إُم٦مُ " :ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمِف  .ومقرك اهلل شمٕم٤ممم ُمع اعم١مُمٜملم. وىمد ذه٥م إمم ذًمؽ ـم٤مئٗم٦ٌم طمٙم٤مه اسم

وهذا اًمذي ىم٤مًمقه سم٤مـمٌؾ. سمؾ ٓ يراه اعمٜم٤موم٘مقن سم٢ممج٤مع َُمـ ُيٕمتد  سمف ُمـ . "قه٤م ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اهلل شمٕم٤مممُمٜم٤موم٘مُ 

قُمٚمامء اعمسٚمٛملم. وًمٞمس ذم هذا احلدي٨ِم شمٍميٌح سمُرؤيتٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم. وإٟمام ومٞمف أنَّ اجلٛمَع اًمذي ومٞمف 

قرة.  سمٕمد ذًمؽ َيرون اهلل شمٕم٤ممم. وهذا ٓ َي٘متيض أْن يراه مجٞمُٕمٝمؿ.  صمؿَّ اعم١مُمٜمقن واعمٜم٤موم٘مقن يرون اًمّم 

  .هلل أقمٚمؿ. اٟمتٝمك يمالُمفقمغم أنَّ اعمٜم٤مومَؼ ٓ َيراه ؾُمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. وا ٜم٦مِ واًمس   وىمد ىم٤مُم٧م دٓئُؾ اًمٙمت٤مِب 

ـُ ظمزيٛم٦م رمحف اهلل -رؤي٦م اعمٜم٤موم٘ملم هلل  –ىمٚم٧م: ىم٤مل هبذا اًم٘مقل  ـِ  .اسم  شمٞمٛمٞم٦م.  يمام ؾمٞم٠ميت ذم يمالم اسم

  اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ أشمـل.

واًمدارىمٓمٜمل ذم ( 1/142) "اًمٙم٤مُمؾ"اسمـ قمدي ذم ( و10/154) "شمٗمسػمه"اًمٓمؼمي ذم  َأظمرضمف (1)

يمام ذم  "اًمرؤي٦م"ذم  واًمبٞمٝم٘مل  ( 214) "ٜم٦ماًمس   أهؾِ  صقلِ رشح أُ "( واًمالًمٙم٤مئل ذم 114) "اًمرؤي٦م"

ـِ  ـ ـمريؼ قمبدِ ُمِ  .( ًمٚمسٞمقـملِّ 1/04) "إؾمب٤مل اًمٙمس٤مء" ـِ  ٛمروقمـ قمَ  ؾمٕمٞمدٍ  اًمقارث سم بٞمد قمـ قمُ  سم

ـِ  مجٞمُع اخلالئؼ, صمؿَّ َيتج٥ُم قمـ اًمٙمٗم٤مر ومال  إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م َيؼمُز قمزَّ وضمؾَّ ومػماه" :ىم٤مل احلس

 . ًمٗمظ اًمدارىمٓمٜمل."{ إهنؿ قمـ رهبؿ يقُمئذ عمحجقسمقنيمالَّ }: وضمؾَّ  ف قمزَّ َيروٟمف َأسمدًا, ومذًمؽ ىمقًمُ 

َّٓ رآه, صمؿَّ ُيَج٥ُم قمٜمف اًمٙم٤مومرون. وَيراه اعم١مُمٜمقنٓ يب٘مك أَ "وًمٗمظ اًمبٞمٝم٘مل    ."طمٌد ُمـ ظمٚم٘مف قمزَّ وضمؾَّ إ

٤مُر "وًمٗمظ اًمالًمٙم٤مئل واسمـ قمديٍّ   ٜم٤م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ومػماه اخلٚمُؼ. وُيَج٥ُم اًمٙمٗمَّ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمرَز رسم 

 ."ومال يروٟمف

= 
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_______________________________ 

 .قمٜمف اًمٙم٤مومرون ج٥ُم واًمٙم٤مومرون, صمؿَّ ُي ]١مُمٜمقن ٛمُ ـ, ومٞمٜمٔمُر إًمٞمف اًمَيٙمِمُػ احلج٤مَب " وًمٗمظ اًمٓمؼميِّ  

 ."دوة وقمِمٞم٦مهمُ  يقمٍ  . يمؾَّ [إًمٞمف اعم١مُمٜمقن ٜمٔمرُ ويَ 

ـُ يمثػم ُمـ شمٗمسػمِ   . .اًمٓمؼمي هٙمذا ؾم٤مىمف اسم  وؾم٘مَط ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم ُمـ ـمبٕم٦م اًمٓمؼميِّ

. ؤي٦ماًمرُ سمٕمد  . ويٙمقن احلج٥ُم يْم٤مً روٟمف أَ اًمٙمٗم٤مر يَ  أنَّ  اًمدارىمٓمٜمل واًمبٞمٝم٘مل. شمدل  رواي٦م اًمٓمؼمي وىمٚم٧م:  

 ـ. رويٜم٤مه قمـ احلَس  وًمف ؿم٤مهدٌ  :ٞمقـمل سم٘مقًمفاًمس   وهل ُمرادُ 

٤م رواي٦م    ٓمٚم٘م٤ًم.روٟمف ُمُ ٓ يَ  ٗم٤مرَ اًمٙمُ  أنَّ  ومٔم٤مهرةٌ  اًمالًمٙم٤مئل واسمـ قمديٍّ أُمَّ

ًا. زي٤مدةً   َـّ إؾمٜم٤مَده وٕمٞمٌػ ضمدَّ  .ـِ احلَس  ٘مٓمققم٤ًم ُمـ ىمقلِ ف ُمَ قمغم يمقٟمِ  ًمٙم

 أبو عثامن البرصي ادعتزيل.  بودمرو بن عُ عَ  

ـُ شمريمَ    ُمٝمدي وهمػممه٤م. ف يٞمك اًم٘مٓم٤من واسم

 ُمؽموك احلدي٨م. :ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿو 

 ًمٞمس سمث٘م٦م. :وىم٤مل اًمٜمس٤مئل   

ث قمٜمف.    وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ: ًمٞمس سم٠مهٍؾ أْن ُيدَّ

وري قمـ اسمـ ُمٕملم: ًمٞمس سمٌمء.  وىم٤مل اًمد 

ـُ   قمقن: قَمٛمرو سمـ قُمبٞمد يٙمذُب قمغم احلسـ.  وىم٤مل اسم

صمٜم٤م قمـ احلسـ سمٙمذا. ىم٤مل: يمذَب واهلل قَمٛمرو.  :وىم٤مل ُُمٕم٤مذٌ  ـَ قُمبٞمد طمدَّ  ىمٚم٧ُم ًمٕمقٍف: إنَّ قَمٛمرو سم

 (.4/34) "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"

٤م 2/042) "ٛمقع اًمٗمت٤موىجم"ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم  وم٠َموُل ُم٤م اٟمتنم اًمٙمالُم  .ُرؤي٦م اًمٙمٗم٤مر ُمس٠مًم٦مُ (:  وم٠مُمَّ

ؾمٜم٦م ُمـ اهلجرة. وَأُمسَؽ قمـ اًمٙمالم ذم هذا ىمقٌم  سمٕمد صمالصمامئ٦م -ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م  -ومٞمٝم٤م. وشمٜم٤مزع اًمٜم٤مُس ومٞمٝم٤م 

 ."ثالثة أقوال "ُمـ اًمٕمٚمامء. وشمٙمٚمَّؿ ومٞمٝم٤م آظمرون. وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م قمغم 

= 
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ي٘ملم دِّ واًمّمِّ  ؾمؾِ ًمألٟمبٞم٤مء واًمر   اًمسٜم٦م أهن٤م طم٤مصٚم٦مٌ  هُؾ أَ  مجعَ ؤي٦م ذم اجلٜم٦م وم٠مَ ٤م اًمر  وأُمَّ 

٦مُمَّ ه إُ ُمـ هذِ  نِم ـ اًمبَ اعم١مُمٜملم ُمِ  , ورضم٤مُل ٦مٍ ُمَّ أُ  ُمـ يمؾِّ 
(1). 

_______________________________ 

ؿ سمح٤مٍل ٓ اًمـُٛمٔمٝمر ًمٚمُٙمٗمر. وٓ اًمـُٛمن ًمف. وهذا ىمقُل َأيمثِر اًمُٕمٚمامء  أحدها: أنَّ اًمٙمٗم٤مر ٓ يرون رهبَّ

 اعمت٠مظمريـ. وقمٚمٞمف يدل  قمٛمقم يمالم اعمت٘مدُملم. وقمٚمٞمف مجٝمقُر أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد وهمػمهؿ.

أهؾ اًمٙمت٤مب. وذًمؽ ـ ُم١مُمٜمل هذه إُم٦م وُمٜم٤موم٘مٞمٝم٤م وهُمؼماٍت ُمـ ُمِ  أٟمف يراه َُمـ أفمٝمر اًمتقطمٞمدَ  الثاين:

ـِ  ظمزيٛم٦م ُمـ  ذم قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م, صمؿَّ يتج٥ُم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ومال َيروٟمف سمٕمد ذًمؽ. وهذا ىمقل أيب سمٙمر سم

بح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هلؿ ذم اعمقىمِػ ه ذم طمدي٨ِم إشمٞم٤مٟمف ؾُم ٕمغم ٟمحقَ اًم٘م٤ميض أسمق يَ  وىمد ذيمرَ  ,أئٛم٦م أهؾ اًمسٜم٦م

 احلدي٨َم اعمِمٝمقر.

صمؿَّ َيتج٥ُم قمٜمٝمؿ  -ٚمٓم٤من ى اًمس  يم٤مًمٚمصِّ إذا رأَ  -ريٍػ وشمٕمذي٥ٍم أنَّ اًمٙمٗم٤مَر يروٟمف ُرؤي٦م شَمٕم الثالث:

ـِ  وىمقل همػمهؿ6 وهؿ ذم  .فصح٤مسمِ وأَ  ؾم٤مملٍ  ًمٞمٕمٔمؿ قمذاهبؿ. ويِمتد قم٘م٤مهبؿ. وهذا ىمقل أيب احلسـ سم

ـِ  ـ ُمَ  ي. وهذا ُم٘مت٣م ىمقلِ سؽُم اهلل اًمتَّ  قمبدِ  إُصقل ُُمٜمتسبقن إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ. وإمم ؾمٝمؾ سم

 دًم٦م ه١مٓء.ذيمر أَ  . صمؿَّ ....سم٤مًمرؤي٦ماهلل  ذم يمت٤مِب  "اًمٚم٘م٤مء  "ومنَّ 

مم٤م ُيقضم٥ُم اعمٝم٤مضمرة واعم٘م٤مـمٕم٦م6 وم٢منَّ اًمذيـ  ومٞمام قمٚمٛم٧ُم  ه اعمس٠مًم٦م.: وًمٞمس٧م هذ(2/141صمؿ ىم٤مل )

ُتٝمؿ أهُؾ  ـ مل يتٝم٤مضمروا وَيت٘م٤مـمٕمقا. يمام اظمتٚمَػ واشمب٤مع. وىمد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م ُمَ  ٜم٦مٍ ؾُم  شمٙمٚمَُّٛمقا ومٞمٝم٤م ىمبٚمٜم٤م قم٤مُمَّ

ح٤مسم٦ُم ريض اهلل قمٜمٝمؿ   رسمَّف ذم اًمدٟمٞم٤م. اٟمتٝمك. ملسو هيلع هللا ىلص ذم ُرؤي٦م اًمٜمبلِّ  -واًمٜم٤مُس سمٕمدهؿ  -اًمّمَّ

ٜم٤م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم يَ ( 1) اجلٜم٦م؟ َأًمٞمس شم٘مقل هبذه  هُؾ راه أَ ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر: ىمٚم٧ُم ٕمحد: َأًمٞمس رسم 

ـُ  ـُ  إطم٤مدي٨م. ىم٤مل أمحد: صحٞمٌح. ىم٤مل اسم َّٓ راهقيف: صحٞمٌح. وٓ يدقمُ  ُمٜمّمقر: وىم٤مل إؾمح٤مق سم ف إ

ـُ زي٤مد: ؾمٛمٕم٧ُم َأسم٤م قمبد اهلل. وىمٞمؾ ًمف: شم٘مقل سم٤مًمرؤي٦م.  يمؾ  ُمبتدٍع َأو وٕمٞمػ اًمرأي, وىم٤مل اًمٗمْمؾ سم

ؤي٦م ومٝمق ضَمٝمٛمٌل. طم٤مدي إرواح )  .( ٓسمـ اًم٘مٞمؿ1/103وم٘م٤مل: ُمـ مل ي٘مؾ سم٤مًمر 
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  .وربعد ذلك يف ُص  َف لِ واختُ 

َـّ ةمَ من هذه األُ  النساءُ  :إحداها  ٤مه٤م مج٤مقم٦مٌ طمٙمَ  .ٚمامءًمٚمٕمُ  ُمذاه٥ٍم  صمالصم٦مُ  , وومٞمٝم

ـُ ايـ اًمدِّ  قمامدُ  ُمٜمٝمؿ احل٤مومظُ   .(1)شم٤مرخيف واظمرِ يمثػم ذم أَ  سم

َـّ أَ  ها:حُد أَ  ـَ ٓ يَ  هن َـّ َٕ  ,ري  طم٤مدي٨ِم د ذم أَ ف مل يرِ ذم اخلٞم٤مم6 وٕٟمَّ  ٘مّمقراٌت ُمَ  هن

َـّ سمرُ  ؤي٦م شمٍميٌح اًمر    . ؤيتٝم

َـّ  والثاين:  . (2)ؤي٦مّمقص اًمقاردة ذم اًمر  اًمٜم   ٛمقُم٤مِت ُمـ قمُ  ظمذاً أَ  .ريـيَ  أهن

_______________________________ 

 ط دار هجر. (14/020اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )  (1)

 اجلٜم٦مَ  اجلٜم٦مِ  هُؾ أَ  إذا دظمَؾ " :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبلِّ   ٝمٞم٥ٍم ( قمـ ُص 141) "صحٞمحف"ذم  روى ُمسٚمؿٌ  (1)

ريدون ؿمٞمئ٤ًم َأزيديمؿ؟. ومٞم٘مقًمقن: َأمَل شُمبٞمِّض وضمقهٜم٤م؟. َأمَل شُمدظمٚمٜم٤م شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: شمُ  اهللُ  ىم٤مل: ي٘مقُل 

ؿ قمزَّ  اجلٜم٦م. وشُمٜمِجٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟. ىم٤مل: ومٞمٙمِمُػ احلج٤مَب. ومام ُأقمٓمقا ؿمٞمئ٤ًم َأطم٥مَّ إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمِر إمم رهبِّ

 ."{قا احلُسٜمك وزي٤مدةطمسٜمُ ًمٚمذيـ أَ  }شمال هذه أي٦م  , صمؿَّ وضمؾَّ 

إذا دظمَؾ أهُؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦َم, وأهُؾ اًمٜم٤مِر "(:ىمقًمف: 2/002) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم  

ٜمٗملم, وَأيْم٤ًم وم٘مد "اًمٜم٤مر اًمٜمس٤مء ُمـ أهؾ  قُمٚمَِؿ أنَّ  يٕمؿ  اًمرضم٤مَل واًمٜمس٤مء6 وم٢منَّ ًمٗمظ إهؾ َيِمٛمؾ اًمّمِّ

ظمٓم٤مٌب جلٛمٞمع أهؾ اجلٜم٦م  "يٜمجزيمٛمقه ي٤م أهَؾ اجلٜم٦م إنَّ ًمٙمؿ قمٜمد اهلل ُمققمدًا ُيريد أنْ "اجلٜم٦م. وىمقًمف: 

أمل "اًمذيـ دظمُٚمقه٤م وُوقمدوا سم٤مجلزاء, وهذا ىمد دظمَؾ ومٞمف مجٞمُع اًمٜمس٤مء اًمـُٛمٙمٚمَّٗم٤مت. ويمذًمؽ ىمقهلؿ: 

اًمْمٛمػُم  "ومٞمٙمِمُػ احلج٤مَب ومٞمٜمٔمرون إًمٞمف"ٜمٗملم. وىمقًمف: يٕمؿ  اًمّمِّ  ."ُيث٘مؾ وُيبٞمض وُيدظمؾ وُيٜمجز

ٜمٗملم. صمؿَّ آؾمتدُٓل  م وهق يٕمؿ  اًمّمِّ ًمٚمذيـ }بح٤مٟمف ىم٤مل: سم٤مٔي٦م دًمٞمٌؾ آظمر6 ٕنَّ اهلل ؾُم  يٕمقد إمم ُم٤م شم٘مدَّ

أوًمئؽ }وُمٕمٚمقٌم أنَّ اًمٜمس٤مء ُمـ اًمذيـ َأطمسٜمقا, صمؿَّ ىمقًُمف ومٞمام سمٕمد:  {َأطمسٜمُقا اًمـُحسٜمك وزي٤مدة

= 
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َـّ  والثالث: إقمٞم٤مد  ي٤ممِ ك ذم ُمثؾ أَ ـف شمٕم٤ممم يتجٚمَّ ي٤مم إقمٞم٤مد, وم٢مٟمَّ أَ  ريـ ذم ُمثؾِ يَ  أهن

 .(1)ه٤مدون همػمِ  هذه احل٤ملِ  ف ذم ُمثؾِ يٜمَ ومػَم ], ٤مً قم٤مُمَّ  ٞم٤مً ٚمِّ ٦م دَم اجلٜمَّ  ٕهؾِ 

_______________________________ 

َـّ  {اجلٜم٦مأصح٤مب  َي٘متيض طمٍَم أصح٤مب اجلٜم٦م ذم ُأوًمئؽ. واًمٜمس٤مء ُمـ أصح٤مب اجلٜم٦م ومٞمج٥ُم أْن يٙم

اًمٜمس٤مء ذم اًمذيـ هلؿ  دظمقُل  ُمـ أوًمئؽ, وأوًمئؽ إؿم٤مرٌة إمم اًمذيـ هلؿ احلسٜمك وزي٤مدة6 ومقضم٥َم 

 ."ٜمكسحُ ـسم٤مًمزي٤مدة قمغم اًم" ققمقدٌ صح٤مب اجلٜم٦م وم٢مٟمف ُمَ ـ يم٤من ُمـ أَ ُمَ  يمؾَّ   أنَّ واىمت٣َم  ,احلسٜمك وزي٤مدة

َّٓ  طمدٌ ستثٜمك ُمـ ذًمؽ أَ إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف6 وٓ يُ  اًمتل هل اًمٜمٔمرُ  مل  ."ؤي٦م اًمٕم٤مُم٦ماًمرُ " سمدًمٞمؾ6 وهذه إ

يٙمقن  وىم٧ٍم  أّي  قمٚمؿُ واهلل أَ  .ٜم٤مزلٛمُ ـهؿ ذم اًماؾمت٘مرارِ  ظمقل ىمبَؾ اًمد   قم٘م٥َم  سمؾ ىمد شمٙمقنُ  ٧م سمقىم٧ٍم قىمَّ شمُ 

إن إسمرار ًمٗمل ٟمٕمٞمؿ, } . وىمقًمف  {وضمقه يقُمئذ ٟم٤مرضة, إمم رهب٤م ٟم٤مفمرة} }ذيمر ىمقًمف شمٕم٤ممم صمؿ  ذًمؽ.

  وم٢من هذا يمٚمف يٕمؿ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء. اٟمتٝمك. :صمؿ ىم٤مل {قمغم إرائِؽ َيٜمٔمرون

وهذا  :(1/44) "احل٤موي"يمام ذم  "ئ٦مـٛمضمقسم٦م إؾمئٚم٦م اًمشمٕمريػ اًمٗمئ٦م سم٠مَ "ف ىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم رؾم٤مًمتِ  (1)

 وسمٜم٤مهتؿ. وؾم٤مئَر اًم٘مقُل 
ِ
ـُ رضم٥ٍم. وَأٟم٤م أؾمتثٜمل َأزواَج إٟمبٞم٤مء اًمث٤مًم٨ُم هق اًمراضمُح. وسمف ضمزَم اسم

ي٘م٤مت. وم٠َمىمقُل  ي٘مقن ُمـ  :اًمّمدِّ دِّ َـّ يمام اظمتُصَّ اًمّمِّ َـّ يريـ ذم همػِم إقَمٞم٤مد َأيْم٤ًم ظُمّمقصٞم٦ًم هل إهن

ٞمٜم٤مه اًمرضم٤مل سمٛمزي٦ٍم ذم اًمُرؤي٦م ًمٞمس٧ْم ًمٖمػِمهؿ. وىمد سمسٓمٜم٤م اًمٙمالَم قمغم هذه اعم س٠مًم٦ِم ذم ُُم١مًمٍَّػ ُُمست٘مٍؾ ؾمٛمَّ

ٞمٜم٤مه )رومُع إؾمك قمـ اًمٜمس٤م(  . اٟمتٝمك.)إؾمب٤مل اًمٙمس٤مء قمغم اًمٜمس٤مء( وخلَّّمٜم٤مه ذم خُمتٍٍم ؾمٛمَّ

ؿ يمؾ مجٕم٦م. ـاًم ؤي٦م أهؾِ ذم رُ  اًمقاردةُ  إطم٤مدي٨ُم اعمذيمقرة ذم رؾم٤مًمتف أيمؼُم ُم٤م اؾمتدلَّ سمف ىمٚم٧م:   جٜم٦م ًمرهبِّ

إزواج ًمٚمرضم٤مل: ًم٘مد رضمٕمُتؿ إًمٞمٜم٤م سمّمقرة همػم اًمتل وم٤مرىمتقٟم٤م هب٤م صمؿَّ رضمققمٝمؿ إمم أزواضمٝمؿ. وىمقل 

ٜم٤م... اًمخ.  ُمـ اجلامل. ومٞم٘مقل إزواج: دمغمَّ ًمٜم٤م رسم 

ة ـمرٍق سمرواي٤مٍت ُُمـختٚمٗم٦م.    ذيمره٤م ُمـ قمدَّ

ضم٤مل سم٤مًمزي٤مدة واًمرؤي٦م دون 1/11صمؿ ىم٤مل )  (: هذه إطم٤مدي٨م وأصم٤مُر يمٚم ٝم٤م رصي٦ٌم ذم اظمتّم٤مِص اًمرِّ

 اٟمتٝمك يمالُمف.. "اًمٜمس٤مء

= 
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 قمٚمٞمف. ظم٤مصٍّ  ت٤مج إمم دًمٞمؾٍ َي  (1)[ىم٤مل اسمـ يمثػم: وهذا اًم٘مقُل 

ـُ  ذم اًمدٟمٞم٤م,  سٚمٛملم قمٞمداً يم٤من ًمٚمٛمُ  يقمٍ  : يمؾ  "اًمٚمٓم٤مئػ"رضم٥م ذم  وىم٤مل احل٤مومظ اسم

ك هلؿ ومٞمف, ويقم ـؿ, ويتجٚمَّ رهبِّ  تٛمٕمقن ومٞمف قمغم زي٤مرةِ هلؿ ذم اجلٜم٦م َي  ف قمٞمدٌ وم٢مٟمَّ 

اجلٜم٦م  هُؾ أَ  تٛمعُ وحك َي زيد, ويقم اًمٗمٓمر وإَ اًمـَٛمـ ك ذم اجلٜم٦م يقمَ قمَ دْ ٛمٕم٦م يُ جُ ـاًم

َـّ  .ومٞمٝمام اًمرضم٤مَل  اًمٜمس٤مءُ  كُ ِم٤مرِ ف يُ وي أٟمَّ ومٞمٝمام ًمٚمزي٤مرة, ورُ  ـ ُمع يْ ٞمدَ اًمٕمِ  يِمٝمدنَ  يمام يم

 هلؿ قمٞمدٌ  يقمٍ  ٝمؿ ومٙمؾ  قاص  ٤م ظُم اجلٜم٦م, وم٠مُمَّ  ٛمقم أهؾِ ٛمٕم٦م, هذا ًمٕمُ دون اًمـجُ  اًمرضم٤ملِ 

 .(2), اٟمتٝمك٤مً وقمِمٞمَّ  ٙمرةً يقم سمُ  ؿ يمؾَّ زورون رهبَّ يَ 

_______________________________ 

َّٕ َأٟمف اؾمتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمٕمِ   َـّ يَ دَ ٞمْ إ ـَ يـ إوحك واًمٗمٓمر. وم٢مهن قمغم  ومل يذيمر ُم٤م يدل   ضم٤مل.ُمع اًمرِّ  ِمؽميم

  إْن ؿم٤مء اهلل.ل سمٞم٤مٟمف ـيمام ؾمٞم٠مشم. وهق وٕمٞمٌػ. أيت حدي٨َم ـًماذيمر هٜم٤م آؾمتثٜم٤مء. و

 قلت: وُُياب عنها بيمرين.

. وومٞمٝم٤م اًمـُٛمرؾمؾ واعمقىمقف. ومال ُيت٩م  هب٤م. األمر األول:  ٤م أطم٤مدي٨ُم َُمٕمٚمقًم٦م ٓ شمّمح   أهنَّ

 وًمٕمؾَّ اهلل أْن ُيٞمنِّ زم ُت٘مٞم٘مٝم٤م. واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م. 

تٝم٤م. ومال يٜمٗمل وضمقدَ  األمر الثاين:  اًمرؤي٦م ًمٚمٜمس٤مء ذم َأوىم٤مٍت ُأظمرى. سمؾ ٓ يٜمٗمل أْن  أٟمف قمغم شم٘مدير صحَّ

ـَ  ـُ و - مجٕم٦مٍ  يمؾَّ  -اهلل  يري َـّ ُم٘مّمقرات ذم اخلٞم٤مم. ومٚمٞمس ذم إطم٤مدي٨ِم ُم٤م يٜمٗمل هذا. يمذا ذيمر اسم ه

 ( وم٤مٟمٔمره.2/014جمٛمقع اًمٗمت٤موى )"شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم 

 (1/144ـمبٕم٦م احل٤موي ). وُمـ ) ج ( ثب٧م ُمـ. واًمـٛمُ ٘مقوملم ؾم٘مط ُمـ ) ا ( و ) ب (ٕمُم٤م سملم اعم (1)

ـِ  ( ًمٚمح٤مومظِ 1/134) ."ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمٕم٤ممِ  ومٞمام عمقاؾمؿِ  اعمٕم٤مرُف  ًمٓم٤مئُػ "  (1) يـ قمبِد اًمرمحـ سم ـِ اًمدِّ زي

ُمِم٘مل, احلٜمبكم )اعمتقرم:  ـِ رضم٥ٍم اًمَسالُمل, اًمبٖمدادي, صمؿَّ اًمدِّ   هـ(351َأمحد سم
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ـُ  ؿم٤مرَ اًمذي أَ  احلدي٨ُم  قلت: ـُ  .رضم٥ٍم  إًمٞمف اسم   .يمثػم ومل ي٘مػ قمٚمٞمف اسم

صمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٚمامن سمـ احلسـ, صمٜم٤م ىم٤مل: طمدَّ  "يمت٤مب اًمرؤي٦م"ذم  اًمدارىمٓمٜمل  ظمرضمف أَ 

أسمق احلسـ ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ,  حمٛمد سمـ قمثامن سمـ حمٛمد, صمٜم٤م ُمروان سمـ ضمٕمٗمر, صمٜم٤م ٟم٤مومعٌ 

ـُ  صمٜم٤م قمٓم٤مءُ  ـِ  يب ُمٞمٛمقٟم٦م, قمـ أٟمسِ أَ  سم إذا يم٤من ": ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل   ُم٤مًمٍؽ  سم

مجٕم٦م,  سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف ذم يمؾِّ  داً ٝمؿ قمٝمْ صمُ طمدَ , وم٠مَ وضمؾَّ  ؿ قمزَّ ى اعم١مُمٜمقن رهبَّ اًم٘مٞم٤مُم٦م رأَ  يقمُ 

 .(1)"حرِ اًمٜمَّ  ويقمَ  .اًمٗمٓمر ١مُمٜم٤مت يقمَ اًمـٛمُ راه ويَ 

_______________________________ 

 هبذا اإلؾمٜم٤مد.( 12) "يمت٤مب اًمرؤي٦م"أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم   (1)

 .ه وٕمٞمٌػ وإؾمٜم٤مدُ  

 . بو احلسن. فوه جهالة  أَ  ىافع   

ـُ خ٤مريه اًمبُ ذيمرَ  ـُ  اطم٤مشمؿ, ومل يذيمر أيب , واسم صم٘م٤مت " طمب٤من ذم ومٞمف ضمرطًم٤م وٓ شمٕمدياًل. وذيمره اسم

 .( ًمٚمٕمٞمٜمل0/114) "ُمٖم٤مين إظمٞم٤مر". يمذا ذم "اًمت٤مسمٕملم

ُٛمري  وجعفر بن مروان . ُمـ وًمد ؾمُٛمرة سمـ ضمٜمدب  -سمْمؿِّ اعمٞمؿ  –سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمُٛمرة. هق اًمسَّ

 ؾمٛمع ُمٜمف أسمق طم٤مشمؿ وُمٓملم. 

ـُ  يب قمٜمف. وم٘م٤مل: صدوٌق ص٤مًمُح (: ؾم٠مًم٧ُم أَ 4/132) "واًمتٕمديؾ اجلرح"أيب طم٤مشمؿ يمام ذم  ىم٤مل اسم

 احلدي٨م. اٟمتٝمك.

هذا  ىم٤مل أسمق اًمٗمتح إزدّي: يتٙمٚمَّٛمقن ومٞمف. ىمٚم٧م:و: (13/134) "شم٤مريخ اإلؾمالم"ىم٤مل اًمذهبل ذم 

 همػم ُمٗمنَّ ومال يرّض. اٟمتٝمك يمالم اًمذهبل.

ـِ 0/45) "اعمٞمزان"وىم٤مل ذم    ٞمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيٜمَٙمر. اٟمتٝمك.إسمراه (: ًمف ُٟمسخ٦ٌم قمـ ىمراءة حمٛمد سم

= 
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 :ادالئكة :الثاىوة

_______________________________ 

  .الكويفبن أيب شوبة العبيس عثامن  حممد بنو

ع وصٜمَّػ, وًمف شم٤مريٌخ يمبػٌم, ومل ُيرزق طمٔم٤َّم, سمؾ ٟم٤مًمقا ُمٜمف. ٛمَ ـضَم  :(10/11) "اًمسػم"ىم٤مل اًمذهبل ذم 

ـُ ة: صم٘م٦مٌ رَ وقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ. وىم٤مل ص٤مًمح ضمزَ ويم٤من ُمـ أَ  ٤م ره. وأُمَّ ذيمُ وم٠مَ  ٜمٙمراً ُمُ  ًمف طمديث٤مً  قمدي: مل أرَ  . وىم٤مل اسم

ـُ  قمبدُ  ـُ  اب. وىم٤مل قمبدُ أمحد سمـ طمٜمبؾ وم٘م٤مل: يمذَّ  اهلل سم . وىم٤مل احلدي٨َم  ظمراش: يم٤من يْمعُ  اًمرمحـ سم

ث. دِّ حُم  همػمِ  ػ ُم٤م ي٠مومٙمقن. وىم٤مل أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل: إٟمف أظمَذ يمت٤مَب ٓملم: هق قمّم٤م ُمقؾمك, يتٚم٘مَّ ُمُ 

ومٞمف. وقمـ قمبدان ىم٤مل: ٓ سم٠مس سمف.  ُم٘مدوٌح ف يذيمرون أٟمَّ  ؾمٛمع اًمِمٞمقَخ زل أَ وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمؼمىم٤مين: مل أَ 

 اٟمتٝمك يمالُمف.

ٗمف اًمدارىمٓمٜمل :ىمٚم٧م   (.01/051) "ُمقؾمققم٦م أىمقاًمف"يمام ذم  .ووٕمَّ

  .آخر وله صريق   

ُـ  ( َأظمؼمٟم٤م أسمق احلسـ قمكم  0) "أُم٤مًمٞمف" ٤مق ذمقمبد اهلل حمٛمد سمـ قمبد اًمقاطمد اًمدىمَّ أظمرضمف أسمق   أمحد  سم

ـُ َأمحد اًمؾمامقمِ  صؾِ ـ أَ سم٘مراءيت قمٚمٞمف ُمِ  اًمقصم٤مئ٘مل اهلروي   صمٜم٤م َأسمق اًمٗمْمؾ حمٛمُد سم ج٤مرودي احل٤مومظ ـف طمدَّ

ـُ ؾمٝمٍؾ  ـُ ُمقؾمك اًمقشم٤مر طمدصمٜم٤م اهلٞمثُؿ سم صمٜم٤م حمٛمد سم ـُ َأمحد إَصٓمخري هب٤م طمدَّ صمٜم٤م أسمق قمبد اهلل حمٛمد سم طمدَّ

صمٜم٤م قمٓم٤مء سمف. ير طمدَّ صمٜم٤م َأسمق ُُمٕم٤موي٦م اًمرضَّ  طمدَّ

َّٓ  :ىم٤مل اًمدىم٤مق  هبذا اإلؾمٜم٤مد, ُمـ رواي٦م أيب اًمٗمْمؾ اجل٤مُرودي اإلُم٤مِم هذا طمدي٨ٌم همري٥ٌم, مل ٟمٙمتبف إ

٤مظ احلدي٨م سمخراؾم٤من. اٟمتٝمك.  احل٤مومظ, وهق أطمُد طُمٗمَّ

 .يْم٤مً أَ  ه وٕمٞمٌػ وؾمٜمدُ ىمٚم٧م:  

 ٗمف اًمدارىمٓمٜمل. اهلٞمثؿ سمـ ؾمٝمؾ اًمتسؽمي. وٕمَّ  

قمغم طمدي٨ِم اهلٞمثؿ سمـ ؾمٝمؾ قمـ مح٤مد,  إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض سمـ ؾمٕمٞمد: رضَب  وىم٤مل احل٤مومظ قمبد اًمٖمٜمل 

 .(0/010) "اعمٞمزان"ه اًمذهبل ذم اٟمتٝمك. ذيمرٟمٙمر قمٚمٞمف. وأَ 



 13 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

٧م ؿ6 ٕهنؿ مل يثبُ رون رهبَّ ؿ ٓ يَ إمم أهنَّ  (1)عبد السالم ين بنُ الد   ز  عِ  الشوُخ  فذهَب 

 {ف إسمّم٤مريمُ درِ ٓ شمُ }وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: ١مُمٜملم ُمـ اًمبنم, ًمٚمٛمُ  هلؿ ذًمؽ يمام صمب٧َم 

ف ذم ٛمقُمِ ل قمغم قمُ ٘مِ ٦م اًمث٤مسمت٦م, ومبَ نم سم٤مٕدًمَّ ١مُمٜمق اًمبَ ُمٜمف ُمُ  [ ظمرَج 140]إٟمٕم٤مم: 

قمغم  ٧م ُمثٚمٝم٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م, يم٤مجلٝم٤مد, واًمّمؼمِ ثبُ ًمٚمبنم ـم٤مقم٤مت مل يَ  الئٙم٦م6 وٕنَّ اًمـٛمَ 

 اهلل, وىمد صمب٧َم  ٕضمؾِ  ِم٤مق ذم اًمٕمب٤مداِت ؾ اًمـٛمَ ٛم  زاي٤م, وَُت ـ, واًمرَّ حَ اًمبالي٤م, واًمـٛمِ 

٧م , ومل يثبُ سمداً روقاٟمف قمٚمٞمٝمؿ أَ  هؿ سم٢مطماللِ بنمِّ قمٚمٞمٝمؿ, ويُ  ؿُ سٚمِّ ويُ  .ؿرون رهبَّ ؿ يَ أهنَّ 

 الئٙم٦م, اٟمتٝمك.هذا ًمٚمٛمَ  ُمثُؾ 

يـ اًمدِّ  سمدرُ  , ُمٜمٝمؿ اإلُم٤ممُ قه سمٜمٙمػمٍ بُ ومل يتٕم٘مِّ  .ريـت٠مظمِّ ُمـ اًمـٛمُ  ف قمٜمف مجعٌ وىمد ٟم٘مٚمَ 

ـُ اًمدِّ  ُم٦م قمز  , واًمٕمالَّ "اجل٤من طمٙم٤ممِ ذم أَ  رضم٤منِ ـٛمُ آيم٤مم اًم" ٥ُم ص٤مطم (2)كمبْ اًمِمِّ   يـ سم

 ."رشح مجع اجلقاُمع"٤مقم٦م ذم ـٛمَ ـضَم 

_______________________________ 

ـُ  قمبدُ ( 1) ُم٦م, وطمٞمد قمٍِمه, وؾمٚمٓم٤مُن  قمبدِ  اًمٕمزيز سم ـِ احلسـ, اًمِمٞمُخ اإلُم٤مم اًمٕمالَّ ـِ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سم اًمسالم سم

ُمِم٘مل صمؿَّ اًمـِٛمٍمي. وًم د ؾمٜم٦م ؾمبع أو صمامن وؾمبٕملم اًمُٕمٚمامء, قمز  اًمديـ, أسمق حمٛمد اًمسٚمٛمل اًمدِّ

  (1/41) "ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م"ومخسامئ٦م. ىم٤مًمف اسمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م ذم 

دي٥م, ُمـ , ُم١مرخ, أَ ٌث حدِّ ـ, ُمُ فٌ وم٘مٞم احلٜمٗمل.  اًمِمبكم, اًمدُمِم٘مل, صمؿ اًمٓمراسمٚم حمٛمد سمـ قمبد اهلل  (1)

وهق قمغم  لـقومِّ ـمراسمٚمس اًمِم٤مم, وشمُ  إمم اًم٘م٤مهرة, ووزم ىمْم٤مءَ  , ورطمَؾ 311ؾمٜم٦م  وًمد سمدُمِمؼاًم٘مْم٤مة. 

 (.14/115هـ ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ) 325ؾمٜم٦م  ىمْم٤مئٝم٤م.

 ُمٗمٞمٌد ذم سم٤مسمف. قمدة ُمرات. وهق يمت٤مٌب  ـُمبع تداوٌل ُمُ  ويمت٤مسمف ُمٓمبقعٌ ىمٚم٧م:   



 14 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

جامقم٦م اًمِمٞمخ ـاًمسٜم٦م واًم هؾِ أَ  قمغم ذًمؽ إُم٤ممُ  , وم٘مد ٟمصَّ روىههنم يَ األقوى أَ  ولكنَ 

ُم٤م  وُمٜمف ٟم٘مٚم٧ُم  ."اًمدي٤مٟم٦م صقلِ اإلسم٤مٟم٦م ذم أُ "ق احلسـ إؿمٕمري, ىم٤مل ذم يمت٤مسمف أسم

 اهللُ  مِ رُ ؿ َي ـ, ومٚمذًمؽ ًمَ ملسو هيلع هللا ىلصف ؤي٦م ٟمبٞمِّ رُ  ؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم, صمؿَّ جٜم٦م رُ ـاًم اِت ًمذَّ  ومْمُؾ ف: أَ ّم  ٟمَ 

إمم  ي٘ملم اًمٜمٔمرَ دِّ ّمِّ اعم١مُمٜملم واًم سملم ومج٤مقم٦مَ ٘مرَّ ف اًمـٛمُ رؾمٚملم وُمالئٙمتَ ه اًمـٛمُ ٟمبٞم٤مءَ أَ 

 , اٟمتٝمك.وضمؾَّ  ف قمزَّ وضمٝمِ 

 .اًمبٞمٝم٘مل   احل٤مومظُ  ف قمغم ذًمؽ اإلُم٤ممُ وىمد شم٤مسمٕمَ 

سمق قمبد ظمؼمٟم٤م أَ : أَ -ؿ ؤي٦م اعمالئٙم٦م رهبَّ سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم رُ  - "يمت٤مب اًمرؤي٦م  "ىم٤مل ذم 

ـُ  اهلل احل٤مومظُ  ـُ  حسـ ىم٤مٓ: صمٜم٤م أسمق اًمٕمب٤مس حمٛمدُ ـاًم وأمحد سم يٕم٘مقب, صمٜم٤م حمٛمد سمـ  سم

ـُ  ُمٞم٦مُ صمٜمل أُ إؾمح٤مق, طمدَّ  ـَ  قمبدَ  ٛمرو سمـ قمثامن, قمـ أسمٞمف ؾمٛمٕم٧ُم قمبد اهلل سمـ قمَ  سم  اهلل سم

ـَ  ُث دِّ ٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ُي قمَ  , صٜم٤موم٤مً ف أَ ًمٕمب٤مدشمِ  اعمالئٙم٦مَ  اهللُ ظمٚمَؼ "احلٙمؿ ىم٤مل:  ُمروان سم

 ريمققم٤مً  ـ يقم ظمٚم٘مٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمالئٙم٦مً لم ُمِ ص٤مومِّ  ىمٞم٤مُم٤مً  ُمٜمٝمؿ عمالئٙم٦مً  وإنَّ 

ُمٜمذ ظمٚم٘مٝمؿ إمم يقم  جقداً ؾُم  ُمـ يقم ظمٚم٘مٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُمالئٙم٦مً  ِمققم٤مً ظُم 

ف اًمٙمريؿ, وا إمم وضمٝمِ رُ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم وٟمٔمَ  هلؿ غمَّ جَ ـَوم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شم اًم٘مٞم٤مُم٦م,

 .(1)"ؽقمب٤مدشمِ  دٟم٤مك طمؼَّ بْ بح٤مٟمؽ ُم٤م قمَ ىم٤مًمقا: ؾُم 

_______________________________ 

واسمـ قمس٤ميمر ( 1041) "اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى"( واسمـ سمٓم٦م ذم 1/4) "اًمت٤مريخ اًمٙمبػم"بخ٤مري ذم أظمرضمف اًم (1)

 اسمـ إؾمح٤مق سمف.ُمـ ـُمرق قمـ ( 153 - 152 /5) "شم٤مريخ دُمِمؼ"ذم 

= 



 15 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

ـُ وأَ  ـُ  ظمؼمٟم٤م حمٛمد سم ـُ  سمق اًمٕمب٤مس, صمٜم٤م حمٛمدُ احلسـ ىم٤مل: صمٜم٤م أَ  قمبد اهلل وأمحد سم  سم

ـُ وح سمـ قمب٤مدة, صمٜم٤م قمبَّ إؾمح٤مق, صمٜم٤م رَ  ـَ  قمديَّ  ؾمٛمٕم٧ُم ُمٜمّمقر ىم٤مل:  ٤مد سم  رـم٤مةٍ أَ  سم

 قٟمقا يمرضمؾٍ سمٙم٤مٟم٤م, صمؿ ىم٤مل: يمُ ك وأَ ك سمٙمَ ٜم٤م طمتَّ ٕمٔمُ يَ  اعمدائـ, ومجٕمَؾ  قمغم ُمٜمؼمِ  خيٓم٥ُم 

َّٓ   صالةً ّمكمِّ وصٞمؽ أن ٓ شمُ ٜمل, أُ ف: ي٤م سمُ ٔمُ ف وهق يٕمِ ىم٤مل ٓسمٜمِ   ّمكمِّ ؽ ٓ شمُ أٟمَّ   فمٜمٜم٧َم إ

ُم٤م سمٞمٜمل وسملم  -ف اؾمٛمَ  ٤مدٌ   قمبَّ ٟمَ  - ومالٟم٤مً  ك متقت, وًم٘مد ؾمٛمٕم٧ُم ه٤م طمتَّ سمٕمده٤م همػمَ 

ٝمؿ ُّم د ومرائِ رقمُ شمَ  هلل ُمالئٙم٦مً  إنَّ "ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقَل  إنِّ  ه ىم٤مل:همػمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقلِ 

َّٓ ـ قمٞمٜمِ ُمِ  دُمٕم٦مٌ  شم٘مٓمرُ  ٌؽ ٚمَ ـ خم٤مومتف, ُم٤م ُمٜمٝمؿ ُمَ ُمِ  ح, ىم٤مل: سبِّ يُ  ٤مً ٙمَ ٚمَ  وىمٕم٧م ُمَ ف إ

ٝمؿ, وٓ ءوؾَم رومٕمقا رُ مل يَ  وإرَض  اًمسامواِت  اهللُ ُمٜمذ ظمٚمَؼ  جقداً ؾُم  وُمالئٙم٦مً 

مل  ٗمقوم٤مً ٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وُص ءوؾَم رومٕمقا رُ مل يَ  يمققم٤مً ورُ  ,اًم٘مٞم٤مُم٦م قهن٤م إمم يقمِ يرومٕمُ 

_______________________________ 

 .هبؿ إؾمٜم٤مده ٓ سم٠مَس  ورضم٤مُل  

ح سم٤مًمتحدي٨م.قصدو :بن إسحاقحممد    . وىمد رصَّ

  .أموة بن عبد اهلل بن عمرو بن عثامن بن عفان 

ـُ طمب٤من ذم    (.2/25. )"اًمث٘م٤مت"ذيمره اسم

 قمٜمف أيب. وم٘م٤مل: ُم٤م سمحديثف سم٠مٌس. َؾ ئِ ؾُم  :(1/041وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) 

 ."اًمت٤مريخ اًمٙمبػم"وؾمٙم٧م قمٜمف اًمبخ٤مري ذم  

ٓمَرف. سمْمؿِّ اعمٞمؿ. وؾمٙمقِن اعُمٝمٛمٚم٦م. وومتِح اًمراء, وُمٜمٝمؿ َُمـ ومتَح ـُٛمـسم٤مًم. اعمٕمروُف وعبد اهلل والد أموة 

٥م سمذًمؽ ًمِـُحسٜمف وضَمـٛمـ٤مًمف. روى ًمف ُمسٚمؿٌ اًمٓم٤مَء.  د اًمراء. ًُم٘مِّ ـُ  . ووصمَّ٘مف اًمٜمس٤مئل  وؿمدَّ  طمب٤من.  واسم

   .(1/152هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) 



 16 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

 جغمَّ ـَقن إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٜمٍمومُ وٓ يَ  .ٝمؿقا قمـ ُمّم٤مومِّ ومُ يٜمٍِم 

. أظمرضمف أسمق "ٜمبٖمل ًمؽبح٤مٟمؽ ُم٤م قمبدٟم٤مك يمام يَ ؿ, ومٞمٜمٔمرون إًمٞمف, ىم٤مًمقا: ؾُم هلؿ رهب  

ىم٤مًمقا:  .اهلل شمٕم٤ممم وا إمم وضمفِ قا وٟمٔمرُ ومٕمُ وم٢مذا رَ ", وًمٗمٔمف: "اًمٕمٔمٛم٦م"اًمِمٞمخ ذم 

 .(1)"ؽقمب٤مدشمِ  ٤مك طمؼَّ ٟمَ بح٤مٟمؽ ُم٤م قمبدْ ؾُم 

ـُ ايـ اًمدِّ  ُم٦م ؿمٛمُس اًمٕمالَّ  .ريـت٠مظمِّ الئٙم٦م ُمـ اًمـٛمُ ٛمَ ـؤي٦م اًموممـ ىم٤مل سمرُ  اًم٘مٞمؿ,  سم

 . سمال ؿمؽٍّ  رضمُح ٚم٘مٞمٜمل, وهق إَ يـ اًمبُ ْم٤مة ضمالل اًمدِّ وىم٤ميض اًم٘مُ 

قمغم  ف وىمَػ ٟمَّ دون ؾم٤مئر اعمالئٙم٦م6 َٕ راه قمٚمٞمف اًمسالم يَ  ضمؼميَؾ  إنِّ  :ن قالومنهم مَ 

ؤي٦م اعمالئٙم٦م  ذم رُ لْم ديثلم اًمس٤مسم٘مَ حَ ـقمغم اًم ْػ ؤيتف, ومل ي٘مِ ومٞمف رُ  اًمذي وردَ  احلدي٨ِم 

 .ٛمقمقمغم اًمٕمُ 

_______________________________ 

( واخلٓمٞم٥م ذم 04/21) "شم٤مريخ دُمِمؼ"( واسمـ قمس٤ميمر ذم 1041) "اإلسم٤مٟم٦م"أظمرضمف اسمـ سمٓم٦م ذم  ( 1)

ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ( 140) "اًمرىم٦م واًمبٙم٤مء"( واسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم 11/042) "شم٤مريخ سمٖمداد"

 "شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة"( وحمٛمد سمـ ٟمٍم ذم 140) "اًمٕمٔمٛم٦م"وأسمق اًمِمٞمخ إصٗمٝم٤مين ذم  ,اًمّمٖم٤مين

 ب٤مدة سمف.روح سمـ قمُ ٛمٞمؾ يمالمه٤م قمـ ُمـ ـمريؼ اًمٜمرض سمـ ؿُم ( 101)

 وإؾمٜم٤مُده وٕمٞمٌػ. 

ٗمف اجلٛمٝمقر. سم٤مًمٜم قن واجلٞمؿ. أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي اًم٘م٤ميض. عباد بن منصور الناجي   وٕمَّ

 اٟمتٝمك. يم٤مٟم٧م َأطم٤مديُثف ُُمٜمٙمرًة, ويم٤من ىَمدري٤ًم, ويم٤من ُيدًمُِّس. :وىم٤مل أمحدُ  

 إؾمٜم٤مُده ٓ سم٠مَس سمف. :( وم٘م٤مل4/131) "شمٗمسػمه"ذم  اهلل وشمس٤مهَؾ احل٤مومظ اسمـ يمثػم رمحف 



 17 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

ذم  خ٤مري ُمـ احلٜمٗمٞم٦م, وم٢مين رأي٧ُم ٤مر اًمبُ اًمّمٗمَّ  سمق إؾمح٤مق إؾمامقمٞمُؾ ك قمٚمٞمف أَ َِم وُمَ 

  .ؿ؟رون رهبَّ هؾ يَ  .قمـ اعمالئٙم٦م َؾ ئِ ف: ؾُم ِمٝمقرة ُم٤م ٟمّم  ـٛمَ ؾمئٚمتف اًمأَ 

ف رى رسمَّ ؼميؾ, وم٢مٟمف يَ ؿ ؾمقى ضمِ رون رهبَّ ؿ ٓ يَ واًمدي اًمِمٝمٞمد أهنَّ  ضم٤مب: اقمتامدُ وم٠مَ 

 , اٟمتٝمك.سمداً ى أَ رَ وٓ يُ  .واطمدةً  ُمرةً 

 .ٛمقماًمٕمُ  واًمّمقاُب 

حف ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ , وصحَّ "اعمستدرك"ظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ر أَ اعمذيمق واحلدي٨ُم 

ـِ  ـِ  سم ـِ  ؾمٕمد, قمـ اسم ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رؾمقَل  سلم, قمـ ضم٤مسمر, أنَّ طُم  ؿمٝم٤مب, قمـ قمكم سم

َّٓ  ٓ يٙمقن ًمبنٍم  ًمٕمٔمٛم٦م اًمرمحـ, صمؿَّ  اً إرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمدَّ  د  ٛمَ ـُشم"  ُمـ سمٜمل آدم إ

زم, وم٠مىمقم وم٠مىمقل: ي٤م  ١مذنُ يُ  , صمؿَّ ؾم٤مضمداً  ك أول اًمٜم٤مس, وم٠مظمر  قمَ دْ أُ  ُمقوع ىمدُمٞمف, صمؿَّ 

 - ىمبٚمٝم٤م ىمط   محـ, واهلل ُم٤م رآه ضمؼميُؾ اًمرَّ  وهق قمـ يٛملمِ  ,جلؼميؾ –ين هذا ظمؼَمَ أَ  ربِّ 

ن ١مذَ يُ  , صمؿَّ ك ي٘مقل اهلل: صدَق طمتَّ  .ؿٓ يتٙمٚمَّ  ؾم٤ميم٧ٌم  , ىم٤مل: وضمؼميُؾ ف إزمَّ رؾمٚمتَ ؽ أَ أٟمَّ 

٘م٤مم ٛمَ ـذًمؽ اًمرض, ومإَ  ـمراِف وك ذم أَ دُ ك قمبَ قمب٤مدَ  قل: ي٤م ربِّ ىمُ وم٠مَ  ,زم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م

 . (1)"اًمـَٛمحٛمقد

_______________________________ 

ـِ ( 4410) "اعمستدرك"أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (1) ـِ سمػممحزة اًمز   ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سم  ؾمٕمد سمف. ي قمـ إسمراهٞمؿ سم

ـُ  يمذا رواه إسمراهٞمؿُ ىمٚم٧م:   ـُ  وإسمراهٞمؿُ  .محزة سم  قًمٗم٤م.وىمد ظُم  . قمـ ضم٤مسمرٍ  .ؾمٕمدٍ  سم

 إبراهوم بن محزة.أَما  

= 



 18 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

_______________________________ 

ـُ اعمٜمذر ُُمت٘م٤مرسم٤من. ومل شمٙمـ هلام شمٚمؽ اعمَٕمروم٦م سم٤محلدي٨م. .صدوُق ٘م٤مل قمٜمف أسمق طم٤مشمؿ: وم   وهق وإسمراهٞمؿ سم

 ًمٞمس سمف سم٠مٌس. :وىم٤مل اًمٜمس٤مئل 

 (.1/141) "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م" صم٘م٦م صدوق. :وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد  

( 1101) "سمٖمٞم٦م اًمب٤مطم٨م"( واحل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م يمام ذم 1/013) "احلٚمٞم٦م"سمق ٟمٕمٞمؿ ذم رواه أَ ًمٙمـ  

ـِ  ( ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ سمـ 11) "اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت"وأسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم  ,ضمٕمٗمر اًمقريم٤مين ُمـ ـمريؼ حمٛمد سم

ـِ  ـِ احلسلم, َأظمؼمين  قمـ قمكمِّ  قمـ إسمراهٞمؿ قمـ اًمزهرييمٚمٝمؿ ثامين أيب ُمروان اًمٕمُ قمثامن  قمكم وحمٛمد سم سم

  ومذيمره. ىم٤مل. ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أهِؾ اًمٕمٚمؿ, أنَّ اًمٜمبلَّ ( ظمؼمين رضم٤مٌل أَ  :وىم٤مل أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل)رضمٌؾ 

  .واعمحٗمقظ قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وهق إصح   

ـَ  .وم٢منَّ حمٛمدًا اًمقريم٤مين   .صدوٌق اًمقاؾمٓملَّ قمكم  وأسم٤م ُمروان اًمٕمثامين صم٘مت٤من. وقم٤مصؿ سم

ـُ وه٥ماهلل  قمبدُ وواوم٘مٝمؿ    يمام ؾمٞم٠ميت قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ. .أيْم٤مً  سم

َّٓ اًمزهري د هبذه إًمٗم٤مظ قمكم  شمٗمرَّ  .صحٞمٌح  :ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ  َّٓ  ,سمـ احلسلم, مل يروه قمٜمف إ  وٓ قمٜمف إ

ـُ  ومٞمٜمسبف إمم  .ٕمتٛمدٓ يُ  قمـ رضمؾٍ  روهيَ  شم٘مك ُمـ أنْ وأَ  ومْمُؾ سلم هق أَ حُ ـاًم إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد, وقمكم سم

  سمف. اٟمتٝمك. ٓمٚمؼ اًم٘مقَل ويُ  ,اًمٕمٚمؿِ 

 يمام ؾمٞم٠ميت. .سمـ ؾمٕمد . ومل يٜمٗمرد سمف إسمراهٞمؿيْم٤مً أَ قمـ اًمزهري  رواه مج٤مقم٦مٌ  :ىمٚم٧م 

ـِ حمٛمد سمـ يقٟمس اًمُٙمديٛمل قمـ ( ُمـ ـمريؼ 043) "ؿمٕم٥م اإليامن"أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم و   ظم٤مًمد حمٛمد سم

ـِ  ـُ  صمٜم٤م إسمراهٞمؿُ ثٛم٦م, طمدَّ قمَ  سم ـِ  ؾمٕمد سم ـِ  , قمـ قمكمِّ هرييمٞمس٤من, قمـ اًمز   قمـ ص٤مًمح سم : ىم٤مل سلماحلُ  سم

صمٜمل رضمٌؾ ُمـ أصح٤مِب    ومذيمره. :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٛمَع اًمٜمبلَّ  ,أٟمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلِّ  طمدَّ

ـَ  يمذا زاد ص٤مًمَح    .وهق ظمٓم٠مً سملم إسمراهٞمؿ واًمزهري. يمٞمس٤من.  سم

 يمام ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ.  - وإْن يم٤من ٓ سم٠مس سمف -حمٛمد سمـ ظم٤مًمد  وم٢منَّ  

 ص٤مًمح.  :وىم٤مل أسمق زرقم٦م 

= 



 19 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

ـِ , قمـ ٕمٛمرٌ رؾمٚمف ُمَ , ىم٤مل: ًمٙمـ أَ لْم ٞمخَ اًمِمَّ  رشطِ  قمغم صحٞمٌح ىم٤مل احل٤ميمؿ:   اسم

ـِ  , قمـ قمكمِّ ؿمٝم٤مٍب   سلم سمٜمحقه.طُم  سم

ـِ وأَ  ـِ  ؿمٝم٤مب, قمـ قمكمِّ  ظمرضمف احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ وه٥م, قمـ يقٟمس, قمـ اسم  سم

 ...يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م د  ٛمَ إرض شمـُ أنَّ " –ف سٛمِّ ومل يُ  -ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سلم, قمـ رضمؾٍ طُم 

 .(1)"احلدي٨م

ـِ , قمـ اًمز  ٕمٛمرٌ : أٟم٤م ُمَ "شمٗمسػمه"اًمرازق ذم  قمبدُ  وىم٤مل  احلسلم, أنَّ  هري, قمـ قمكم سم

 ك ٓ يٙمقن ًمبنٍم ديؿ طمتَّ إَ  ُمدَّ  إرَض  اهللُ دَّ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمَ "ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

_______________________________ 

ـُ ًمٙمـ ذيمَ    خ٤مًمػ.  ـويُ  ٓمئخُي  :. وىم٤مل"اًمث٘م٤مت"طمب٤من ذم  ره اسم

ـُ ومٝمق ُمؽموك أَما الُكديمي  ٛمف اسم  ُمٜمف. واهلل أقمٚمؿ. اخلٓم٠مَ  واًمٔم٤مهر أنَّ طمب٤من سم٤مًمقوع.  . واهتَّ

  ( ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلِّ  ُمـ أصح٤مِب  ومل ُيت٤مسمع قمغم ىمقًمف ) رضمٌؾ  

 .يقٟمس وقمبد اهلل سمـ أيب سمٙمراوم٘مف ىمد وو ومٝمق ُمـ اًمث٘م٤مت. .سمـ إسمراهٞمؿ أَما إبراهوم بن سعد 

ـُ وظم٤مًمَٗمٝم   يمام ؾمٞم٠ميت.. ومٚمؿ ي٘مؾ قمـ رضمؾٍ  .راؿمد ؿ ُمٕمٛمر سم

ـُ ( 4410أظمرضمف احل٤ميمؿ ) (1) صمٜم٤مه أسمق اًمٕمب٤مس حمٛمد سم ـُ  ,يٕم٘مقب طمدَّ ـِ  أٟمب٠م حمٛمد سم  ,احلٙمؿ قمبدِ  قمبد اهلل سم

ـُ   سمف. وه٥ٍم  أٟمب٠م اسم

ـِ  ( ُمـ ـمريؼ قمبدِ 04) "اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت"وأظمرضمف أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ذم   هري قمـ يب سمٙمر قمـ اًمز  أَ  اهلل سم

ـِ  قمكمِّ  صمٜمل سمٕمُض حُ ـاًم سم  اًمٕمٚمؿ. أهؾِ  سلم طمدَّ

ـُ  ويقٟمُس     صمب٤مت.إَ  اًمث٘م٤مِت اهلل سمـ أيب سمٙمر إٟمّم٤مري يمالمه٤م ُمـ  يزيد إيكم وقمبدُ  سم

ـُ   م. .ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ وشم٤مسمٕمٝمام إسمراهٞمؿ سم  يمام شم٘مدَّ



 20 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

 َّٓ  ٛملمِ قمـ يَ  ك, وضمؼميُؾ دقمَ ـ يُ ُمَ  قن أوَل يمُ  ُمقوع ىمدُمٞمف, ىم٤مل: وم٠مَ ُمـ اًمٜم٤مس إ

 , ومٞم٘مقُل ف إزمَّ رؾمٚمتَ ؽ أَ ظمؼمين أٟمَّ هذا أَ  إنَّ  ربِّ  ْي ىمقل: أَ اًمٕمرش, واهلل ُم٤م رآه ىمبٚمٝم٤م, وم٠مَ 

, وهق رضِ إَ  ـمراِف وك ذم أَ بدُ قمَ  : ي٤م ربِّ قُل ىمُ وم٠مَ  ؿمٗمعُ أَ  . صمؿَّ : صدَق وضمؾَّ  اهلل قمزَّ 

 أظمرضمف اسمـ ضمرير.  .(1)"حٛمقدـٛمَ ٘م٤مم اًماًمـٛمَ 

ـُ  ـُ سمق قمُ صمٜم٤م أَ : طمدَّ "شمٗمسػمه"أيب طم٤مشمؿ ذم  وىم٤مل اسم ـِ  بٞمد اهلل اسم , صمٜم٤م وه٥ٍم  أظمل اسم

ـُ  (2)[صمٜم٤م]ل, قمٛمِّ  ـِ  ؾمٕمد إسمراهٞمؿ سم ـِ  قمـ قمكمِّ  ؿمٝم٤مب قمـ اسم ظمؼمين سلم ىم٤مل: أَ طُم  سم

إديؿ  دَّ إرض يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمَ  د  ٛمَ ـُشمىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبلَّ  ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ, أنَّ  رضمٌؾ 

َّٓ  اًمرمحـ, وٓ يٙمقن ًمبنٍم  ًمٕمٔمٛم٦مِ   دقمك أوَل ىمدُمف, وم٠مُ   ُمقوعُمـ سمٜمل آدم ومٞمٝم٤م إ

 وضمؼميُؾ  .جلؼميؾ –ين هذا ؼَمَ ظْم أَ  ١مذن زم وم٠مىمقل: ي٤م ربِّ يُ  , صمؿَّ ؾم٤مضمداً  اًمٜم٤مس, وم٠مظمر  

 ؾم٤ميم٧ٌم  , وضمؼميُؾ ف إزمَّ رؾمٚمتَ إٟمؽ أَ  -ىمبٚمٝم٤م  ىمط   واهلل ُم٤م رآه ضمؼميُؾ  .اًمرمحـ قمـ يٛملمِ 

_______________________________ 

( 1/141) "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"اًمدارُمل ذم أسمق ؾمٕمٞمد ( و1/043) "شمٗمسػمه"أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم  (1)

 "اعمستدرك"واحل٤ميمؿ ذم ( 031) "اًمزهد"واسمـ اعمب٤مرك ذم ( 13/104) "شمٗمسػمه"واًمٓمؼمي ذم 

 سمف. ٕمٛمرٍ ُمَ  رق قمــمُ ـ ُم( 100) "إهقال"وأسمق سمٙمر سمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ( 4410)

 .وهذا ُمرؾمٌؾ  

 .عيل بن احلسني بن عيل بن أيب صالب ادلَقب بزين العابدين تابعي   

ـُ  .هري سمٕمد ُم٤مًمٍؽ وُمٕمٛمٌر َأصمب٧م اًمٜم٤مس ذم اًمز      .ُمٕملم يمام ىم٤مل اسم

 ؾم٘مط ىمقًمف ) صمٜم٤م ( ُمـ ) ا ( و ) ج (. واًمـُٛمثب٧م ُمـ ) ب (. وهق اًمّمقاُب ٓ ؿمؽ ومٞمف. (1)



 21 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

ـُ  ؿ, طمتك ي٘مقَل ٓ يتٙمٚمَّ  زم ذم اًمِمٗم٤مقم٦م,  نُ ١مذَ يُ  , ىم٤مل: صمؿَّ ٧َم ىمْ شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: صدَ  اًمرمح

 .(1)"٘م٤مم اًمـَٛمحٛمقدإرض, ومذًمؽ اًمـٛمَ  ك قمبدوك ذم أـمراِف قمب٤مدَ  قل: أي ربِّ ىمُ وم٠مَ 

يـ ذم اًمدِّ  قمزِّ  اًمِمٞمِخ  ُم٘م٤مًم٦مَ  (2)"آيم٤مم اعمرضم٤من" ص٤مطم٥ُم  وىمد ٟم٘مَؾ  اجلن، :الثالثة

ـ   صمؿَّ  .اعمالئٙم٦م  ُمٜمٝمؿ. ك سم٤معمٜمعِ ـوًمأَ  ىم٤مل: واجل

ض هلذه اعمس٠مًم٦م, ُمـ اًمٕمٚمامء شمٕمرَّ  طمدٍ أَ  يمالمِ ىمػ قمغم ٚم٘مٞمٜمل: مل أَ وىم٤مل اجلالل اًمبُ 

َّٓ ٧م اًمر  ومل شمثبُ   . ًمٚمبنمؤي٦م إ

 ىم٤مل: وإذا يم٤من ذًمَؽ  صمؿَّ . ٓ يرون الئٙم٦مَ ٛمَ ـاًم يـ ذم أنَّ اًمدِّ  اًمِمٞمخ قمزِّ  يمالمَ  ٟم٘مَؾ  صمؿَّ 

ِـّ  الئٙم٦مِ ٛمَ ـذم اًم  .كـوًمإَ  سمٓمريِؼ  ومٗمل اجل

١مُمٜمل ُمُ  ِمٛمُؾ يَ  اًمنمعِ  رِف ذم قمُ  اإليامنَ  ًمقي٦م6 ٕنَّ وَّ ػ ذم إَ ىم٤مل: وىمد يتقىمَّ  صمؿَّ 

  .ؤي٦م ًمٚمٛمالئٙم٦ماًمر   ر صمبقُت ىمرَّ  , صمؿَّ لْم ٚمَ ٘مَ اًمثَّ 

ِٕ  ىم٤مل: وقمغم ُم٘مت٣م اؾمتدٓلِ  صمؿَّ  ١مُمٜمل ؤي٦م ًمـٛمُ ٧م اًمرُ ثبُ شمَ  وإؿمٕمريِّ  ئٛم٦مِ ا

_______________________________ 

ورضم٤مًُمف صم٘م٤مٌت. وهق صحٞمٌح. إْن يم٤من  :صمؿَّ ىم٤مل .ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ( 4/044) "اًمٗمتح"اسمـ طمجر ذم قمزاه  (1)

 اًمرضمُؾ صح٤مسمٞم٤ًم. اٟمتٝمك.

. وم٤مًمواظمتُٚمَِػ ومٞمف قمغم  :(11/013ُمقوع آظمر )"وىم٤مل ذم   ِمٝمقر قمٜمف, أٟمف ُمـ ُُمرؾمِؾ قمكمِّ ـٛمَ اًمزهريِّ

ـِ   ظمرضمف قمبد اًمرزاق قمـ َُمٕمٛمٍر. اٟمتٝمك.احلسلم. يمذا أَ  سم

 هذا ُمرؾمٌؾ ىمقٌي.  :(1/114) "اًمٕمٚمق ًمٚمٕمكم اًمٖمٗم٤مر"وىم٤مل اًمذهبل  ذم  

 . 10ص  وىمد شم٘مّدُم٧م شمرمجتف رمحف اهلل. .حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمِمبكم (1)



 22 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

ِـّ  اجل
(1). 

ـِ السابقة ممِ مًمنو األُ  :الرابعة  وىم٤مل: إنِّ  .ٛمرةـَيب ضمأَ  , وومٞمٝمؿ اطمتامٓن ٓسم

 .قمٚمؿُ أَ شمٕم٤ممم , واهلل (2)ؤي٦م٦م ذم اًمر  ُمَّ س٤مواهتؿ هلذه إُ ُمُ  إفمٝمرَ 

ـُ ارىمٓمٜمل: أَ ىم٤مل اًمدَّ  مسيلة: ـُ  إؾمامقمٞمؾ, أٟم٤م أسمق احلسـ قمكم   ظمؼمٟم٤م احلسـ سم  سم

ـُ  ـِ  اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمدٍ  قمبدة, صمٜم٤م يٞمك سم ـِ  قمـ حمٛمدِ  يب ذئ٥ٍم أَ  قمـ اسم  قمـ ضم٤مسمرٍ  اعمٜمٙمدر سم

_______________________________ 

ٌب ذم(15/04) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم  (1) ٤م  : ويم٤مومرهؿ ُُمٕمذَّ أظمرة سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء, وأُمَّ

ُُم١مُمٜمٝمؿ ومجٛمٝمقر اًمُٕمٚمامء قمغم أٟمَّف ذم اجلٜم٦م, وىمد ُروي أهنؿ يٙمقٟمقن ذم رسمض اجلٜم٦م شمراهؿ اإلٟمُس ُمـ 

وأمحد وأيب يقؾمػ وحمٛمد,  طمٞم٨م ٓ يروهنؿ. وهذا اًم٘مقل ) أي إول ( ُم٠مصمقٌر قمـ ُم٤مًمٍؽ واًمِم٤مومٕملِّ 

َـّ }وىمٞمؾ: إنَّ صمقاهبؿ اًمٜمج٤مُة ُمـ اًمٜم٤مر. وهق ُم٠مصمقٌر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م. وىمد اطمت٩مَّ اجلٛمٝمقُر سم٘مقًمف  مل َيٓمٛمثٝم

إٟمام يٙمقن ذم  اًمٕملمِ  ذًمؽ قمغم شم٠ميتِّ اًمٓمٛم٨م ُمٜمٝمؿ, ٕنَّ ـمٛم٨َم احلقرِ  ىم٤مًمقا: ومدلَّ  {إٟمٌس ىمبٚمٝمؿ وٓ ضم٤منٌّ 

 . اٟمتٝمك يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.اجلٜم٦م

ـِ 144) "اًمنميٕم٦م"ذم  ري  ىمٚم٧م: أظمرج أضُم   : ٟم٤م َأيب, قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل ؿِ ٙمَ حَ ـاًم ( ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سم

ـِ "ىم٤مل:   ."اجلٜم٦م َيرى اهلل شمٕم٤ممم؟. ىم٤مل: ٟمٕمؿ ـ دظمَؾ يمؾ ُمَ  :قمب٤مس  ىمٞمؾ ٓسم

 "ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم رشح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك"ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد اًمسٞمقـمل احلٜمبكم ذم ىم٤مل اًمٕمالُم٦م   

وطمٞم٨ُم صمب٧َم أنَّ ُم١مُمٜمٝمؿ يدظمؾ اجلٜم٦م 6 ومال ُم٤مٟمع ُِمـ رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم, سمؾ اًمالئؼ سمٗمْمٚمف (: 0/005)

 . اٟمتٝمك"تَّجفٌ وهق ُمُ  ,ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم, أن ٓ يرم َُمـ أدظمٚمف ضمٜمَّتف اًمٜمٔمَر إمم وضمِٝمف اًمٙمريؿ شمْتِٛمْٞماًم ًمٚمِٛمٜم٦َّم

طمدي٨ِم  ـ رؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم. ًمُٕمٛمقمِ ـ يدظمؾ اجلٜم٦م ٓ ُيٛمٜمع ُمِ ومٞمف. وم٢منَّ يمؾَّ ُمَ  اًمذي ٓ ؿمؽَّ  وهق احلؼ   (1)

م ذيمره ذم ُمس٠مًم٦م ُرؤي٦م اًمٜمس٤مء هلل ذم اجلٜم٦م. ص  .ُصٝمٞم٥ٍم   4وىمد شم٘مدَّ

  اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اًمس٤مسمؼ. 



 23 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

 ك ٕيب سمٙمرٍ ـويتجٚمَّ  .٦مقم٤مُمَّ  ك ًمٚمٜم٤مسِ ـاهلل يتجٚمَّ  إنَّ ": ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

  .(1)"٦مظم٤مصَّ 

 .٤معٌ ووَّ  .قمكم سمـ قمبدة :هبلًمٚمذَّ  "اعمٖمٜمل"ذم 

 ـمري٘م٤مً  ًمٚمحدي٨ِم  : إنَّ "قوققم٤مت ـٛمُ ٙم٧م اًمبديٕمٞم٤مت قمغم اًماًمٜم  "ٙمؿ ؿ ذم شم٠مًمٞمٗمِ وىمٚمتُ 

, " ًمٚمخالئؼيتجغمَّ "سمٚمٗمظ:  "اعمستدرك"ظمرضمف احل٤ميمؿ ذم , وأَ (2)احلسـ قمغم رشطِ 

_______________________________ 

ـُ 1/101) "شم٤مريخ سمٖمداد"( واخلٓمٞم٥م ذم 14) "اًمرؤي٦م"أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم  (1) قمدي ذم  ( واسم

ـِ  قمـ قمكمِّ  رٍق ( ُمـ ـمُ 1/111) "جروطملماًمـٛمَ "( واسمـ طمب٤من ذم 1/112) "ًمٙم٤مُمؾا"  قمبدة سمف. سم

ـُ   ـُ قمبدة هذا. ُم٘مدارُ قمدي ىم٤مل اسم ٤م طمدي٨ٌم ُمٜمٙمٌر. ُم٤م ًمَ  : وهذا طمدي٨ٌم سم٤مـمٌؾ هبذا اإلؾمٜم٤مد. وقمكم  سم ف. إُمَّ

 و طمدي٨ٌم هىَمف ُمـ صم٘م٦ٍم ومرواه. اٟمتٝمك.أَ 

 ٤من. اٟمتٝمك.قيخ قمغم اًم٘مٓمَّ هذا اًمِم   ـ ووعِ سم٠مٟمف ُمِ  ىمٓمعُ ومٝمذا أَ  :(0/114) "اعمٞمزان"وىم٤مل اًمذهبل ذم  

. وطمٙمَؿ ويمٚم   .يب هريرةوأَ  أٟمسٍ وي ُمـ طمدي٨م . ورُ ظمرى قمـ ضم٤مسمرأُ  ـمرٌق  وًمٚمحدي٨ِم   ٝم٤م ٓ شمّمح 

ـُ اجلقزي سم٤مًمقوع ٞمقـمل ذم وأَ  .قمٚمٞمٝم٤م اسم  "إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦ماًممًمئ اعمّمٜمزقم٦م ذم "ورده٤م اًمس 

 هب٤م.  ومال ُيِمتٖمُؾ  .وطمٙمؿ سمبٓمالهن٤م اخلٓمٞم٥ُم  .(1/120)

 اٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ أيت. .وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

ـِ حمٛمٍد ( 1/00) "اعمقوٕم٤مت"اسمـ اجلقزي ذم أظمرضمف  .قم٤مئِم٦م وهق طمدي٨ُم  (1) ُمـ ـمريؼ قمبِد اهلل سم

ـُ  صمٜم٤م اسم صمٜم٤م أسمق ىمت٤مدة قمبد اهلل سمـ واىمد طمدَّ ضمري٩م قمـ هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م, احلراين طمدَّ

َٓ ُأسمنُمك سمروقان اهلل إيمؼم؟ ىم٤مل: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل. ىم٤مل: إنَّ اهلل " أنَّ رؾمقَل اهلل ىم٤مل ٕيب سمٙمر: َأ

٦م  ."يتجغمَّ ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦ًم, ويتجغمَّ ًمؽ ظم٤مصَّ

ـُ   ـُ  ومٞمف قمبدُ  :قزيجَ ـاًم ىم٤مل اسم ُمؽموك. وىم٤مل  :ل اًمٜمس٤مئل: ًمٞمس سمِمئ. وىم٤مىم٤مل أمحد ويٞمك .واىمد اهلل سم

= 



 24 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

 يٜمؽ احلديثلم, واًمٚمٗمظُ اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ذَ  ؤي٦م اعمالئٙم٦م يقمَ قا سمف قمغم رُ ًم  ستدِ ؿ شمَ ـًمَ  ؿَ ومٚمِ 

, اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء, ذم اًمٕمٞمد وهمػمه, ؤي٦م ًمبٜمل آدم ُمٓمٚم٘م٤مً يستدل سمف قمغم اًمر   إوُل 

ـٌ  .ُمٕمٚمقمٍ  سمقىم٧ٍم  داً ٘مٞمَّ ف ًمٞمس ُمُ وأٟمَّ   .؟ٓ ؾمٞمام وهق طمس

 ٝم٤م آطمتامل, وُمتك ـمرَق ٓمرىمُ سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتل ٓ يَ  آؾمتدٓل إٟمام يٙمقنُ  اجلواب:

_______________________________ 

ث قمغم اًمتقهؿ. ومقىمٕم٧م اعمٜم٤ميمػم ذم أظمب٤مره. اٟمتٝمك. :اسمـ طمب٤من  همٗمؾ قمـ آشم٘م٤من. وطمدَّ

َّٓ  قم٤مئِم٦م رضم٤مًُمف صم٘م٤مٌت  طمدي٨ُم  :(1/014) "اًمٜمٙم٧م اًمبديٕم٤مت"وىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم   سم٤م ىمت٤مدة قمبد اهلل أَ إ

ٗمف اًمبُ سمف: ٓ سم٠مس ومٞمف. ىم٤مل أمحدُ  ٌػ ٚمَ ختَ سمـ واىمد ومٛمُ   قمغم رشطِ  . وهذا اًمٓمريُؼ وأسمق طم٤مشمؿ خ٤مري. ووٕمَّ

 احلسـ. اٟمتٝمك يمالُمف. 

  .ُمـ اًمسٞمقـمل رمحف اهلل ىمٚم٧م: وهق شمس٤مهٌؾ  

 .٤م ُذيمر ًمف أٟمف يٙمذُب ـَوم٘مد ىم٤مل قمٜمف ًمـٛمّ  - صمٜمك قمٚمٞمف أمحدأَ  وإنْ  - أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿشمريَمف  واقد فعبد اهلل بنُ  

 وم٤مظمتٚمط. ؼُمَ ف يمَ وًمٕمٚمَّ  .سدًمِّ فمٜمف يم٤من يُ أَ  :وم٘م٤مل

 .احلدي٨م شمريمقه ُمٜمٙمرُ  :وىم٤مل اًمبخ٤مري 

 وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمٜمٙمُر احلدي٨ِم وذه٥َم طمديثُف.     

ـِ ضُمري٩م ُمٜمٙمراٍت. سمق ٟمُ وىم٤مل أَ    ٕمٞمؿ إصبٝم٤مين: روى قمـ هِم٤مم واسم

  .(2/21هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ) 

س. دًمِّ ويم٤من يُ  ,واظمتٚمطَ  ف يمؼُم ًمٕمٚمَّ  :وىم٤مل .ثٜمل قمٚمٞمفيُ  ويم٤من أمحدُ : ُمؽموك. "اًمت٘مري٥م"ذم  ىم٤مل احل٤مومظو 

 اٟمتٝمك.

ده هبذا احلدي٨م ٓ ُي٘مبؾ   ومٙمٞمػ إذا يم٤من ُمؽمويم٤ًم. وم٠َميـ َأصح٤مُب  .-وًمق يم٤من صدوىم٤ًم  -ىمٚم٧م: وشمٗمر 

تِف. ـِ قُمروة قمٜمف. ومٝمذا مم٤م ُيزم سمبٓمالٟمف. وقمدِم صحَّ ـِ ضُمري٩م قمٜمف. سمؾ وَأيـ َأصح٤مُب هِم٤مِم سم  اسم



 25 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

قمغم سمٜمل آدم,  حٛمَؾ ـيُ  حتٛمؾ أنْ ـيُ  سمف آؾمتدٓل, واخلالئُؼ  ؾم٘مطَ  آطمتامُل  اًمٚمٗمظَ 

 .ّمقص٤مً ظُم  سمف قمغم اعمالئٙم٦مِ  دل  ستَ ومال يُ 

 وًٓ ف أَ ٛمٙمـ محٚمُ يُ  ل اًمٕم٤مم  ـاخل٤مص سمبٜمل آدم, وهذا اًمتجٚمِّ  "اًمٜم٤مس"سمٚمٗمظ  وىمد وردَ 

 .ومرادّمقص إَ رضون اًمزي٤مرة, ومٞمٙمقن ُمـ ظُم يمقر اًمذيـ َي قمغم اًمذ  

 .وىم٤مِت إَ  قمٞم٤مد, ومٞمٙمقن ُمـ ظمّمقصِ ي٤مم إَ ل أَ ـف قمغم اًمتجٚمِّ ٛمٚمُ ـٛمٙمـ طمويُ 

 .ِمٛمؾ اإلٟم٤مثويَ 

 ًمٚمخٚمِؼ  , وذًمؽ ؿم٤مُمٌؾ ل ذم اعمقىمِػ ـقمغم اًمتجٚمِّ  - وهق إفمٝمرُ  -ف ٛمٙمـ محٚمُ ويُ 

ذم سمٕمض  وردَ  واإلٟم٤مث, وإنْ هؿ: اإلٟمس, واجلـ, واعمالئٙم٦م, واًمذيمقر, ِه سم٠مَ 

 أقمٚمؿ.شمٕمغم , واهلل اإلؿمٙم٤مُل  وم٤مٟمزاَح  إظمػمُ  هذا احلٛمُؾ  َي قِ ىمَ  (1)ف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مًمٗم٤مفمِ أَ 

  .فبِ حْ ف وَص وقمغم آًمِ  .دٟم٤م حمٛمدٍ قمغم ؾمٞمِّ   اهللُوصغمَّ 

 سمدًا, دائاًم وأَ  سٚمٞمامً ؿ شمَ وؾمٚمَّ 

_______________________________ 

 وضمزمَ  .(04/120اخلٓمٞم٥م ) أظمرضمف ."..ًمٚمخالئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإنَّ اهلل يتجغمَّ "أٟمسٍ  طمدي٨ِم ورد ذم  (1)

م. .ٝم٤م سم٤مـمٚم٦مٌ . ًمٙمٜمَّ ضم٤مسمرٍ  رواي٤مِت  وسمٕمضِ  .ويمذا ذم طمدي٨م أيب هريرة ف.سمقوٕمِ   يمام شم٘مدَّ



 26 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

  .يـاًمدِّ  إمم يقمِ 

 .(1)آُملم

  

_______________________________ 

دًا. واحلٛمد  .هـ 2/1/1001 صمٜملمـ ُت٘مٞم٘مف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف يقم آاٟمتٝمٞم٧ُم ُم (1) أؾم٠مَل اهللُ أْن َأيمقن ُُمسدَّ

ٙمر قمغم ُم٤م َأقمٓمك وَأضمزل. ؾ, وًمف اًمِم   هلل قمغم ُم٤م َأٟمٕمَؿ وشمٗمْمَّ



 27 ؤي٦م اهلل ًمٚمٜمس٤مءُُتٗم٦م اًمـُجٚمس٤مء سمرُ 

 ومٝم٤مرس اًمٙمت٤مب

 ادوضوع

 .اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مُرؤي٦م 

 .ُرؤي٦م اهلل ذم اجلٜم٦م

 اجلٜم٦م .ُرؤي٦م اًمٜمس٤مء هلل ذم

 .ُرؤي٦م اعمالئٙم٦م هلل

 .هلل ِـّ جِ ـؤي٦م اًمرُ 

 ُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م هللرؤي٦م ُم١مُمٜمل إُ 

اظمتّم٤مص أيب سمٙمر  طمدي٨ُم 

 دون اًمٜم٤مس. لـسم٤مًمتجٚمِّ 
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