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 تقديم

احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقًمف إملم وقمغم آًمف وصحبف 

 .أمجعلم وسمعد 

قمنميي يرى أن يمؾ اؾمتدٓٓهتؿ قمغم  ومنن اعمطؾع قمغم يمتى اًمعؼوئد اًمشقعقي آصمـل

إكام هل مـ اًمؼرآن واًمسـي وسمٍمف  ذم مصـػوهتؿ سموًمؾغي اًمعرسمقيصحي قمؼوئدهؿ 

اًمـظر قمـ مدى ضمديتفؿ ذم ذًمؽ آؾمتدٓل وىمـوقمتفؿ سمف إٓ أكـو كقرد هـو أهؿ مو 

اؾمتدًمقا سمف مـ اًمسـي قمغم وضمف اخلصقص ًمـؼػ قمغم مدى دًٓمي شمؾؽ اًمروايوت قمغم 

و ذًمؽ مـ ظمالل شملمالت قمؼؾقي شمقصؾ سمنذن اهلل قمز وضمؾ إمم احلؼقؼي عمـ دقموواهؿ 

 .رام احلؼقؼي 

شمسع روايوت هل أهؿ اًمروايوت اًمتل يقردوهنو ذم ذم هذا اًمبحٌ وىمد مجعً 

 " أحاديث اشتدفت هبا افشقعة آثـاظؼية ": وؾمؿقً اًمبحٌ مصـػوهتؿ  

 .ويرضوه أؾملل اهلل قمز وضمؾ أن هيديـو مجقعًو إمم مو حيبف 

 . ف وصحبف مجقًعووصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم كبقـو حمؿد وآًم

                                                                                                    

 الباحث
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 احلديث األول

 «حديث افدار يقم اإلكذار»

قل اهلل ــك رؾمــؾــي قمــذه أيــً هـزًمـو كـؿـًم: )ىـوًمــ أيب ـمـكّم سمــ قمـقم

            [ اًمشعراءؾمقرة] ، دقموين رؾمقل

: إنَّ اهلل أمرين أن أكذر قمشػميت إىمرسملم، ىمول! يو قمكمّ : ، ومؼول زماهلل 

 /ومضؼً سمذًمؽ ذرقًمو، وقمرومً أيني متك مو أسمودهيؿ هبذا إمر أَر مـفؿ مو أيمره،

ً  ومَص  َّٓ شمػعؾ مو شُمممر سمف ُيعذسمؽ ! يو حمؿد: طمتَّك ضموء ضمؼمائقؾ، ومؼول ؿ إكَّؽ إ

و مـ  .رسمؽ وموصـع ًمـو صوقًمو مـ ـمعوم، واضمعؾ قمؾقف رضمؾ ؿموة، وامأل ًمـو قُمسًّ

اعمطؾى طمتَّك أيمؾؿفؿ، وأسمؾيغفؿ مو ُأمرت سمف: ومػعؾً  ًمبـ، صمؿَّ امجع زم سمـل قمبد

ذ أرسمعقن رضماًل، يزيدون رضماًل أو مو أمرين سمف، صمؿَّ دقمقهتؿ ًمف، وهؿ يقمئ

وأسمق هلى: ومؾامَّ اضمتؿعقا  ،واًمعبوس ،ومحزة ،أسمق ـموًمى :يـؼصقكف، ومقفؿ أقماممف

وضعتف شمـوول رؾمقل اهلل ومؾامَّ  ،إًمقف دقموين سموًمطعوم اًمذي صـعً هلؿ، ومجئً سمف

: ، ىمولطِمذيي مـ اًمؾحؿ، ومشؼفو سملؾمـوكف، صمؿَّ أًمؼوهو ذم كقاطمل اًمصحػي 

َّٓ مقاضع ظمذوا سموؾمؿ اهلل ، ومليمؾ اًمؼقم طمتَّك مو هلؿ سمٌمء طموضمي، ومو أرى إ

أيدهيؿ، وأيؿ اهلل اًمذي كػس قمكّم سمقده إن يمون اًمرضمؾ اًمقاطمد ًمقليمؾ مو ىمّدمً 

اؾمِؼ اًمـوس، ومجئتفؿ سمذًمؽ اًمعس ومنمسمقا طمتَّك رووا مـف : جلؿقعفؿ، صمؿَّ ىمول

 .مجقًعو، وأيؿ اهلل إن يمون اًمرضمؾ اًمقاطمد مـفؿ ًمقنمب مثؾف

هلّد مو : أن يؽؾؿفؿ، سمدره أسمق هلى إمم اًمؽالم، ومؼول ومؾامَّ أراد رؾمقل اهلل  
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 .ؾمحريمؿ سمف صوطمبؽؿ، ومتػّرق اًمؼقم ومل يؽؾؿفؿ رؾمقل اهلل 

ًَ مـ اًمؼقل، ! يو قمكمّ : ومؼول اًمغد  إنَّ هذا اًمرضمؾ ىمد ؾمبؼـل إمم مو ىمد ؾمؿع

ق اًمؼقم ىمبؾ أن أيم مثؾ اًمذي صـعً، صمؿَّ وم ــ اًمطعـو مـلقمد ًمــؿ، ومـؾؿفـومتػرَّ

سمتف هلؿ، ومػعؾ يمام ـوم: ولـامجعفؿ، ىم ػعؾً، صمؿَّ مجعتفؿ، صمؿَّ دقموين سموًمطعوم ومؼرَّ

اؾمؼفؿ، ومجئتفؿ سمذًمؽ : ومعؾ سموٕمس، ومليمؾقا طمتَّك مو هلؿ سمٌمء طموضمي، ىمول

يو سمـل : ، ومؼول، صمؿَّ شمؽؾؿ رؾمقل اهلل /اًمعس ومنمسمقا طمتَّك رووا مـف مجقًعو

هلل مو أقمؾؿ ؿموسًمو ذم اًمعرب ضموء ىمقمف سملومضؾ ممَّو ضمئتؽؿ سمف، إيني وا! اعمطؾى قمبد

إيني ىمد ضمئتؽؿ سمخػم اًمدكقو وأظمرة، وىمد أمرين اهلل أن أدقمقيمؿ إًمقف، وملي ؽؿ 

وملطمجؿ اًمؼقم : يمازرين قمغم هذا إمر، قمغم أن يؽقن أظمل ويمذا ويمذا؟ ىمول

قمظؿفؿ سمطـًو، قمـفو مجقًعو، وىمؾً وإيني ٕطمدصمفؿ ؾمـًّو وأرمصفؿ قمقـًو، وأ

إنَّ : ولـؿَّ ىمـل، صمـتـبـرىمـذ سمـلظمـرك، ومـقن وزيـأيم! أكو يو كبل اهلل: وأمحشفؿ ؾموىًمو

، ومؼوم اًمؼقم يضحؽقن: اؾمؿعقا وأـمقعقا، ىمولذا، ـذا ويمـل ويمـذا أظمـه

 .( )(ىمد أمرك أن شمسؿع ٓسمـؽ وشمطقع: ويؼقًمقن ٕيب ـموًمى

 :كؼػ مع هذا احلديث وؿػات 

 ًٓ  .مؽذوب  هذا حلديٌ :أو

يمون يضع : ىمول اسمـ اعمديـل ،اًمغػور سمـ اًمؼوؾمؿ أسمق مريؿ قمبد: ذم رواة اًمطؼمي

وأكو ): اًمقاطمد سمـ زيود ًمف وىمول أسمق داود سمعد أن ؾموق شمؽذيى قمبد. احلديٌ

                                                                            

 (.923-9 2/9)شموريخ اًمطؼمي (  ) 
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اًمغػور  قمبد: ، وٕكَّـل ىمد ًمؼقتف وؾمؿعً مـف، واؾمؿفأؿمفد أنَّ أسمو مريؿ يمذاب

 .( )(سمـ اًمؼوؾمؿ

ىمول  ،( )اًمؼدوس قمبد اهلل سمـ قمبد: طموشمؿ ومقفو وًمف ـمريؼ أظمرى قمـد أيب

وىمول (. ًمقس سمٌمء، راوميض ظمبقٌ: )وىمول حيقك(. يمقذم راوميض: )اًمذهبل

 .( )(جمفقل، وطمديثف مـؽر: )وىمول اًمبخوري(. ًمقس صمؼي: )اًمـسوئل

مل يسارع إػ ما أمره بف ربف حتك جاءه  يف أول احلديث أن افـبل : ثاكقاً 

 .افتفديد مـ اهلل ظزوجؾ

واإلكذار يعـل اًمتفديد وآظمر احلديٌ ًمقس  "اإلكذار":احلديٌ يذيمر : صموًمثًو 

 !!ومقف هتديد وإكام ومقف وقمد سموإلمومي وهذا شمـوىمض واضح 

واًمصحقح أن اًمؼضقي هل إكذار ًمؾؿنميملم سموًمعذاب إن مل يتقسمقا وهذا اًمذي 

 .يتػؼ مع أيي وهق موورد شمليمقده ذم اًمروايي اًمصحقحي 

ـِ قَمبَّوٍس ، َرِِضَ اهللَُّ قَمـُْفاَم  وهمػممهو ن اًمبخوري ومسؾؿومؼد روى اًمشقخو ـِ اسْم قَم

ًْ : ىَموَل  وقمـ همػمه أكف  َصِعَد اًمـَّبِل  صغم  {إىَْمَرسمِلمَ  قَمِشػَمشَمَؽ َوَأْكِذْر }عمََّو َكَزًَم

ْفٍر َيو سَمـِل قَمِديٍّ ًمِبُ 
َػو وَمَجَعَؾ ُيـَوِدي َيو سَمـِل ومِ ُطقِن ىُمَرْيٍش اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قَمغَم اًمصَّ

ْع َأْن ََيُْرَج َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًٓ ًمِقَـُْظَر َمو ُهَق 
ضُمُؾ إَِذا مَلْ َيْستَطِ طَمتَّك اضْمتََؿُعقا وَمَجَعَؾ اًمرَّ

                                                                            

 (.2/043)مقزان آقمتدال (  ) 

 (.1 03 :ح)شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ ( 2) 

 (.141/ )اعمقزان ( 9) 
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شُمُؽْؿ َأنَّ ظَمقْالً سمِوًْمَقاِدي شُمِريُد َأْن  وَمَجوَء َأسُمق هَلٍَى َوىُمَرْيٌش وَمَؼوَل َأَرَأْيتَُؽْؿ ًَمْق َأظْمؼَمْ

سْمـَو قَمَؾقَْؽ إَِّٓ ِصْدىًمو ىَموَل وَمنِيني َكِذيٌر شُمِغػَم قَمَؾقْ  ىِملَّ ىَموًُمقا َكَعْؿ َمو ضَمرَّ ُؽْؿ َأيُمـْتُْؿ ُمَصدي

ًَمُؽْؿ سَملْمَ َيَدْي قَمَذاٍب ؿَمِديٍد وَمَؼوَل َأسُمق هَلٍَى شَمبًّو ًَمَؽ ؾَموِئَر اًْمقَْقِم أَهِلََذا مَجَْعتَـَو 

 ًْ ًْ َيَدا َأيِب هَلٍَى وَ }وَمـََزًَم رواه اًمبخوري  .{شَمىَّ َمو َأهْمـَك قَمـُْف َموًُمُف َوَمو يَمَسَى شَمبَّ

 (  129 :ح: ) ومسؾؿ (   4773: )

وأمو دقمقى أن اإلكذار هق شمقًمقي ظمؾقػي ومفذا  اعمراد ذم أيي : ومفذا هق اإلكذار

 .يمالم مصـقع ؾموىمط 

أصالً يـػيرهؿ مـ اًمديـ ومؽقػ  ؿمؼ اًمؾحؿ سموٕؾمـون ًمؼقم مل يممـقا سمف: صموًمثوً 

 .يػعؾ ذًمؽ ص وهق يعؾؿ ذًمؽ

، وهؾ هؿ مسؾؿقن طمتَّك (وموؾمؿعقا وأـمقعقا: )ذم آظمر احلديٌ :رابعاً 

ومل يطقعقه ذم أصؾ  كػسف وهق كبل  صهؿ مل يسؿعقا مـف ! يسؿعقا ويطقعقا؟

أن  اإليامن، وىمد أقمرضقا قمـ دقمقشمف، ومؽقػ يلمرهؿ وهؿ ًمقسقا أصاًل مممـلم

يطقعقا ًمغالم مل يتجووز ؾمـف اًمعورشة وهؿ ؿمققخ ىمريش وىمد َأكِػقا مـ اشًمبوع 

 !؟حمؿد ص كػسف ومؽقػ يطقعقن همالمًو وهؿ ٓزاًمقا قمغم يمػرهؿ

 !! يمالم ؾمؿٍ ٓ يصدر قمـ قموىمؾ ومؽقػ سمرؾمقل اهلل 

أرسمعلم رضماًل يزيدون رضماًل : )ذم احلديٌ أنَّ أسمـوء قمبد اعمطؾى يموكقا :خامساً 

 .واًمتوريخ يشفد سمؽذب هذا اًمعدد ،(صقكفأو يـؼ

َّٓ مخسي هؿ  :وملوٓد قمبد اعمطؾى يموكقا قمنمة مـ اًمقًمد، مل يدرك اًمـبقة مـفؿ إ
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 .واًمبؼقي موشمقا ىمبؾ اًمبعثي ـموًمى، واحلورث، وأسمق هلى واًمعبوس، وأسمق محزة،

 .وملّمو محزة ومؾؿ يؽـ ًمف وًمد

و اًمعبوس وملول وًمد ًمف يمون ذم طمصور اًمشعى هق  صمؿَّ وًمد ًمف قُمبقد ،قمبد اهلل: وأمَّ

 .آضمتامع  أوٓد يمبور حيرضون -إذن-صمؿَّ اًمػضؾ، ومؾقس ًمف  ،اهلل

و أسمق ـموًمى ومؽون ًمف أرسمعي مـ اًمقًمد هؿ ـموًمى، وقمؼقؾ، وضمعػر، وقمكم: : وأمَّ

 .أي شمقذم ىمبؾ اًمبعثي وـموًمى مل يدرك اإلؾمالم

و احلورث ومؽون ًمف اسمـون، مهو  .سؾؿي اًمػتحأسمق ؾمػقون، ورسمقعي مـ م: وأمَّ

ٓن ودقمو : وأسمق هلى يمون ًمف صمالصمي مـ اًمقًمد قمتبي، ومغقٌ، وقمتقبي: أؾمؾؿ إوَّ

 .( )قمغم اًمثوًمٌ صاًمـبل 

همٓء هؿ أوٓد وأطمػود قمبد اعمطؾى، ومؽقػ طمرض أرسمعقن رضماًل وهمٓء مل 

 !يتجووز قمددهؿ أرسمعي قمنم رضماًل؟

 :وهذا بقان بلشامئفؿ ودرجاهتؿ

 :األب-أ

 .(اعمطؾىقمبد ) -   

 :األبـاء -ب

 .(زةـؿـطم) -2  

 .(اًمعبوس) -9  

                                                                            

 (.7/297)مـفوج اًمسـي (  ) 
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 .(أسمق ـموًمى) -4  

 .(ورثـاحل) -1  

 .(أسمق هلى) -0  

 :األحػاد -ج

 .(ـموًمى سمـ أيب ـموًمى) -7  

 .(قمؼقؾ سمـ أيب ـموًمى) -8  

 .(ضمعػر سمـ أيب ـموًمى) - 9  

 .(قمكم سمـ أيب ـموًمى) - 3   

 .(أسمق ؾمػقون سمـ احلورث) -     

 .(سمـ احلورث رسمقعي) -2   

 .(قمتبي سمـ أيب هلى) -9   

 .(مغقٌ سمـ أيب هلى) -4   

 .( )(قمتقبي سمـ أيب هلى) -1   

 .سمشفودة اًمتوريخ مع أسمقفؿ  ومفمٓء مخسي قمنم ؿمخصًو 

 !!؟ؾليـ األربعقن 

 !!اشتعقـقا ظذ ؾضح افؽذابغ بافتاريخ : ؿال افعؾامء 

، وذم (ويؽقن ظمؾقػتل ذم أهكم: )ذم روايي اسمـ أيب طموشمؿ: أًمػوظ احلديٌ :رابًعا

                                                                            

 (.972-292:ص)ذظموئر اًمعؼبك ذم مـوىمى ذوي اًمؼرسمك (  ) 
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، (قمغم أن يؽقن أظمل ويمذا ويمذا: )روايي اًمطؼمي اًمعبورة مبفؿي، وًمػظفو

َّٓ اخلالومي ذم إهؾ، وروايي اًمطؼمي مبفؿي،  ومؾػظ اسمـ أيب طموشمؿ مل يذيمر إ

 .ويمالمهو ٓ يصحون

َّٓ ـمؿًعو ذم اًمرئوؾمي، ٓ رهمبًي ذم اإليامنسملكَّف مل  اهذا اهتوم ًمعكّم  :خامًسا  .يسؾؿ إ

وقمدهؿ سمقزارة وٓ  وسمعده، ومل كسؿع أكَّف  ايمؿ أؾمؾؿ مع قمكّم  :شادًشا

ًمسلًمقا ومرة واطمدة ًمطؿعقا ذم أمثوهلو   صسمنمورة، وًمق يمون ذًمؽ ضمرى مـف 

ع محويتؽ طمتك دت اسمـ قمؿؽ سموخلالومي وهق مل يستطأكً وقم: ؼوًمقا و وًمَ مثؾف

 !!قموضمؾ مثؾف ءقمـ رسمؽ وكحـ مستعدون سمذًمؽ ومعدكو سمٌمشمبؾغ 

مـ ذًمؽ وًمق  مـ هذا ممو يدل قمغم قمدم طمدوث يشء وًمؽـفؿ مل يؼقًمقا ؿمقئوً 

 !!طمدث ٓؾمتطور اخلؼم ذم أوموق 

 ،هذا حتقيؾ ًمؾـبقة ًمتؽقن ُمؾًؽو وزقمومي، يتقارصمفو إسمـوء قمـ أسموء :شابًعا

 .ًمـسىواًمـبقة ٓ شُمقرث، واًمتؼدم ومقفو سمغػم ا

ذم ظمروج اخلالومي قمـ أهؾ سمقً اًمـبل  -واهلل أقمؾؿ-واًمرس : )ىمول اسمـ اًمؼقؿ

ٕوؿمؽ  :أنَّ قمؾقًّو ًمق شمقمم اخلالومي سمعد مقشمف: ، إمم أيب سمؽر وقمؿر وقمثامن

ومصون اهلل مـصى رؾموًمتف . إكَّف َمِؾٌؽ وّرث مؾَؽف أهَؾ سمقتف: أن يؼقل اعمبطؾقن

 .وكبقشمف قمـ هذه اًمشبفي

: ومؼول ًمف. ٓ: هؾ يمون ذم آسموئف مـ مؾؽ؟ ىمول: )رىمؾ ٕيب ؾمػقونوشملمَّؾ ىمقل ه
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 .( )(رضمؾ يطؾى ُمؾؽ آسموئف: ًمق يمون ذم آسموئف مؾؽ ًمؼؾً

 .ومصون مـصبف اًمعكم مـ ؿمبفي اعُمؾؽ ذم آسموئف وأهؾ سمقتف

هق اًمرس ذم يمقكف مل ُيقرث هق وإكبقوء، ىمطًعو هلذه  -واهلل أقمؾؿ-وهذا 

أنَّ إكبقوء ـمؾبقا مجع اًمدكقو ٕوٓدهؿ وورصمتفؿ، يمام اًمشبفي: ًمئال يظـ اعمبطؾ 

 .يػعؾف اإلكسون مـ زهده ذم كػسف، وشمقريثف موًمف ًمقًمده وذريتف

ًمئال شمتطرق  :ومصوهنؿ اهلل قمـ ذًمؽ، ومـعفؿ مـ شمقريٌ ورصمتفؿ ؿمقئًو مـ اعمول

 .( )(اًمتفؿي حلجٍ اهلل ورؾمؾف، ومال يبؼك ذم كبقهتؿ ورؾموًمتفؿ ؿمبفي أصاًل 

اخلالومي، ٕضمؾ ذًمؽ اًمرس، ًمتبؼك  اًمعكّم  وًمعؾَّ قمدم متؽلم اهلل  :ؿؾُت  :ثامـًا

 .اًمـبقة سمعقدة قمـ اًمشبف

ى ذًمؽ معتؼد اًمشقعي اًمذيـ ادقمقا ومقف مو ًمقس ًمف، ا صمؿَّ ًمق متؽـ قمكّم  ًمرسمَّام ىمقَّ

 .وًمتحقًمً اًمـبقة إمم مؾؽ وراصمل

 !أمل شمتحقل قمغم يد معوويي؟: وىمد يؼقل ىموئؾ

ـ ٓ جيرح ذًمؽ مـصى اًمـبقة، وطمديثـو قمـ سمؼوء مـصى سمغم، وًمؽ: ومـؼقل

 .اًمـبقة سمعقًدا قمـ فمـقن إقمداء، واهلل أقمؾؿ

ًمف، ومؼد وقمده سملن يؽقن  مل يتحؼؼ وقمد اًمـبل : قمغم مذهبؽؿ :تاشًعا

 .اخلؾقػي مـ سمعده، ومل يِػ ًمف سمققمده

                                                                            

 (.7:ح)صحقح اًمبخوري (  ) 

 (.9/241)سمدائع اًمػقائد ( 2) 
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 !هق أراد وًمؽـ أسمو سمؽر وقمؿر مل يريدا: ومنن ىمؾتؿ

قمغم - مو ٓ يستطقع شمـػقذه، ويمون يـبغل ٓ يؿؽـ أن يعد اًمـبل  :ؿؾت

 !«إذا رِض أسمق سمؽر وقمؿر»: أن يؼقل -ومفؿؽؿ

 .هذه وىمػوت رسيعي مع هذه اًمروايي آمؾ أن شمقىمظ اًمعؼقل اعمخدرة 
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 احلديث افثاين                                                   

 «حديث افؽساء  »                                      

 :وؿػات هذا احلديث كؼػ مع 

 ًٓ   : األشاكقد وافطرق:  أو

 : ورد فف شـدان

، وهق احلديٌ اًمقطمقد اًمصحقح ذم مسلًمي اًمؽسوء، قمـ قموئشي : األول

همداة  ظمرج رؾمقل اهلل : )ىموًمً ومؼد رواه مسؾؿ سمسـده قمـ قموئشي 

مرضمؾ مـ ؿمعر أؾمقد، ومجوء احلسـ سمـ قمكّم وملدظمؾف، صمؿَّ ضموء  وقمؾقف مرط

: احلسلم وملدظمؾف، صمؿَّ ضموءت وموـمؿي وملدظمؾفو معف، صمؿَّ ضموء قمكّم وملدظمؾف، صمؿَّ ىمول

 *                    

    [ٕطمزابؾمقرة ا])( ). 

 :ـمرقمخس وورد قمـفو مـ  ل،قمـ أم ؾَمَؾؿي : افثاين

 روى سمسـده إمم قمؿرو سمـ أيب ؾمؾؿي رسمقى اًمـبل : روايي اًمؽممذي: األوػ

 : عمو كزًمً هذه أيي قمغم اًمـبل : )ىمول       

               [ ؾمقرة

                                                                            

 (.889 /4)صحقح مسؾؿ (  ) 
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ذم سمقً أم ؾَمَؾؿي، ومدقمو وموـمؿي وطمسـًو وطُمسقـًو، ومجؾؾفؿ سمؽسوء،  [إطمزاب

ذهى قمـفؿ لاًمؾفؿ همٓء أهؾ سمقتل وم: وقمكّم ظمؾػ فمفره ومجؾؾف سمؽسوء صمؿَّ ىمول

 .اًمرضمس وـمفرهؿ شمطفػًما

ًِ قمغم مؽوكؽ، وأكً قمغم : وأكو معفؿ يو كبل اهلل؟ ىمول: ىموًمً أم ؾَمَؾؿي أك

 .( )(ظمػم

 .( )رواه اًمؽممذي يمذًمؽ ،سمف قمـ قمطوء قمـ قمؿر سمـ أيب ؾمؾؿي: افثاكقة

سمدون أيي وٓ شمػصقؾ  ،كحقه قمـ ؿمفر سمـ طمقؿمى قمـ أم ؾمؾؿي: افثافثة

 .( )يمقػقي اًمتجؾقؾ

رواه أمحد سمؾػظ ..طمدصمـل مـ ؾمؿع أم ؾمؾؿي: قمـ قمطوء سمـ أيب رسموح: افرابعة

 .( )أـمقل

أمو أكو مـ أهؾ ! اهلل يو رؾمقل: ومؼؾً: )قمـ قمطوء سمـ يسور وومقف: اخلامسة

 .رواه اًمبقفؼل( سمغم إن ؿموء اهلل: اًمبقً؟ ىمول

هذا طمديٌ صحقح ؾمـده، صمؼوت رواشمف، وىمد روي ذم ؿمقاهده : ىمول اًمبقفؼل

صمؿَّ ذم معورضتف أطموديٌ ٓ يثبً مثؾفو، وذم يمتوب اهلل اًمبقون عمو ىمصدكوه ذم 

                                                                            

 (.9920:ح)اًمســ (  ) 

 .( 9 20)، واعمسـد (9948:ح)اًمســ ( 2) 

 (.7329:ح)ومسـد أيب يعغم  ،(4398:ح)اًمســ ( 9) 

 (.39 20) اعمسـد( 4) 
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 .( )إـمالق اًمـبل أل، ومراده مـ ذًمؽ أزواضمف أو هـ داظمالت ومقف

 : دراشة افطرق: ثاكقًا

 ،(ضعقػ: )ىمول اًمـسوئل ،حمؿد سمـ ؾمؾقامن إصبفوين ومقفو: افطريؼ األوػ

مضطرب احلديٌ ىمؾقؾ : )وىمول اسمـ قمدي ،(ٓ حيتٍ سمف: )وىمول أسمق طموشمؿ

: وىمول اًمـسوئل ،(ًمف ىمد أظمطل ذم همػم يشء مـف احلديٌ، ومؼدار مو

 .( )(ضعقػ)

/ وىمد سمقَّـو مـفجف  ( )جمرًدا مـ اًمتقصمقؼ واًمتجريحوذيمره اسمـ طمبون ذم اًمثؼوت 

وأنَّ إيراده ًمؾراوي ذم صمؼوشمف ٓ يؽػل ذم اًمتقصمقؼ إمم ضموكى شمسوهؾف ذم اًمتقصمقؼ 

./ 

 .حمؿد سمـ ؾمؾقامن إصبفوين: يمذًمؽ ومقفو كػس اًمراوي: افطريؼ افثاكقة

 ـمعـقا :أي ،(كزيمقه: )ىمول اسمـ قمقن ،ومقفو ؿمفر سمـ طمقؿمى: افطريؼ افثافثة

 ،(ًمقس سموًمؼقي: )وىمول اًمـسوئل ،(ضعقػ: )وىمول مقؾمك سمـ هورون. ومقف

وقمومي مو يرويف ؿمفر سمـ : )وىمول اسمـ قمدي ،(ضعقػ: )وىمول اًمسوضمل

 ،طمقؿمى مـ احلديٌ ومقف مـ اإلكؽور مو ومقف، وؿمفر ًمقس سموًمؼقي ذم احلديٌ

 .( )(وهق ممَـّ ٓ حيتٍ سمحديثف وٓ يتديـ سمف

                                                                            

 (.9 29:ح)اًمســ (  ) 

 (.3 21/9)هتذيى اًمؽامل ( 2) 

 (.1/987 )هتذيى اًمؽامل ( 9) 

 (.1 /9)هتذيى اًمتفذيى ( 4) 
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 .أكَّف ضعقػوهـوك مـ وصمَّؼف، ًمؽـ اًمراضمح 

َّٓ مؼروًكو سمغػمه، أي  .مل يؼبؾ روايتف إذا اكػرد: ومل َُيرج ًمف مسؾؿ ذم صحقحف إ

ومقفو راٍو جمفقل، وهق اًمذي روى قمـف قمطوء، ومروايي قمطوء :  افطريؼ افرابعة

 .هـو مرؾمؾي

وًمقس ذم اعمرؾمالت يشء أضعػ مـ مرؾمالت احلسـ : )ىمول أمحد سمـ طمـبؾ

 .(ام يموكو يلظمذان قمـ يمؾ أطمدوقمطوء سمـ أيب رسموح، ومنهنَّ 

 .( )(يمون قمطوء يلظمذ قمـ يمؾ رضب: )وىمول اسمـ اعمديـل

و صحقحي وأنَّ ؾمـدهو صمؼوت: افطريؼ اخلامسة  .ذيمر اًمبقفؼل أهنَّ

ذم ؾمـده مـ مل أضمد ًمف شمرمجي، وسمعضفؿ مل أقمرومف مـ سملم أؾمامء متشوهبي، 

 .واًمبقفؼل إموم حمدث

 :  دراشة ادتقن: ثافثًا

 .أصح األحاديث هق حديث ظائشة  (أ 

 : وفـا هـا وؿػات

 ًٓ َّٓ إذا صحً  -مسلًمي آيي اًمتطفػم-أكَّف مل يصح ذم هذه اعمسلًمي  :أو همػمه، إ

 .روايي اًمبقفؼل

َّٓ إدظمول اًمـبل  :ثاكقًا  مـ ذيمر حتً اًمؽسوء، وىمراءة أيي، ًمقس ومقف إ

وًمقس ذم هذا همػم أنَّ همٓء مـ أهؾ اًمبقً، ٓ طَمٍَم أهؾ اًمبقً ومقفؿ: ٕنَّ 

                                                                            

 (.93 /2 )هتذيى اًمؽامل (  ) 
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 .، ومؾق مل يؼؾ ذًمؽ عمو ومفؿ دظمقهلؿ ذم معـوهوأيي يمؾفو ذم كسوئف 

وقمـد إيراديمؿ طمديٌ مسؾؿ أومهتؿ اًمؼورئ أنَّ ًمػظ مسؾؿ َيرج اًمـسوء مـ 

يمام ٓ ).. :د ىمؾًومؼ (مغوًمطي): أنَّ ومقف معـك أيي، وأىمؾ مو يقصػ سمف ًمػظؽ

 !(عمو رصح سمذًمؽ ذم صحقح مسؾؿ ،يشؿؾ كسوء اًمـبل 

 !ومليـ ذم صحقح مسؾؿ اًمتٍميح سمذًمؽ؟ :ؿؾت

ومؾقس ذم صحقح مسؾؿ همػم إدظمول إرسمعي حتً اًمؽسوء، وىمراءة أيي، ومليـ 

 !رصح سمعدم دظمقل كسوئف؟ أًمقس هذا اًمؽالم همػم مطوسمؼ ًمؾػظ مسؾؿ؟

فوت اعمممـلم، ٓ يعودي  يأنَّ اًمصحوسمي هذه اًمروايي شمدل قمغم  :ثافثًا وأمَّ

شمروي ومضوئؾ آل  ومفوهل قموئشي . سمعضفؿ سمعًضو، وإن وىمع سمقـفؿ ىمتول

 .اًمبقً، ممَّو يميمد أكَّف مل يؽـ سمقـفؿ مو يزقمؿف اًمشقعي

َّٓ  :رابًعا  مل يػفؿ اًمصحوسمي مـ هذه أيي واحلديٌ إمومي وٓ قمصؿي، وإ

ىموشمؾف سمعد ذًمؽ، صمؿَّ ٕكؽر قمغم مـ يؼوشمؾف سمؤيي ًمبويعقا قمؾقًّو، وعمو ىموشمؾف مـ 

 .واحلديٌ

روايي أهؾ اًمسـَّي مـ قمفد اًمتوسمعلم إمم قمٍم اًمتصـقػ، وإظمراج أهؾ  :خامًسا

 .دًمقؾ اًمعدل واحلى ٔل اًمبقً :اًمسـَّي ًمؾحديٌ ذم مصـػوهتؿ

قمدًمً اًمشقعي قمـ آؾمتدٓل هبذا احلديٌ اًمصحقح إمم طمديٌ  :شادًشا

فوت اعمممـلم مـ أهؾ اًمبقًضعقػ: ًمعدم وضم ، وًمـػرهتؿ ومقف قد ًمػظ َيرج أمَّ

 .يبطؾ مذهبفؿ يمام ؾمقليت عمع أنَّ طمديٌ أم ؾَمَؾؿي أو سمغضفؿ ًمعوئشي 
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 :حديث أم َشَؾؿة ظـد افسمذي (ب 

مرَّ معـو أنَّ طمديٌ أم ؾَمَؾؿي ضعقػ، وًمؽـ ٓ سملس سمتحؾقؾ أًمػوفمف ًمـرى موذا 

 :قمنميي اؾمتشفدوا سمف : ٕن اًمشقعي اإلصمـلشمدل قمؾقف

 :افؾػظ األول: متـ احلديث

 : عمَّو كزًمً هذه أيي: )ؿؾة األوػاجل -     

                 

    [ إطمزابؾمقرة] ذم سمقً أم ؾَمَؾؿي.) 

 :وهـو دٓٓت، مـفو

، ومؾق احلديٌ يؼرر أنَّ أيي كزًمً ىمبؾ دقموء اًمـبل  (أ 

يموكً أيي ختؼم قمـ طمصقل ارشمػوع اًمرضمس واًمتطفػم، 

طمسى - سمعد أن أظمؼمه اهلل  ومؽقػ يدقمق اًمـبل 

اًمؾفؿ همٓء أهؾ سمقتل وملذهى قمـفؿ : )ومقؼقل -زقمؿؽؿ

 !؟(اًمرضمس وـمفرهؿ شمطفػًما

احلؿد : ؾ أن يؼقل اًمـبل ًمؽون اعمؼوسم :ومؾق يموكً أيي شمؼرر وىمقع اًمتطفػم

يريد ذًمؽ شمنميًعو ٓ  ومؾامَّ دقمو قمرف أنَّ اعمراد أنَّ اهلل . هلل اًمذي ـمفريمؿ

 . شمؽقيـًو

إنَّ أيي دًمًَّ قمغم طمدوث اًمتطفػم ًمؾـسوء يمام : أو كؼقل (ب 
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أن ُيدظمؾ معفـ سمؼقي  وأراد اًمـبل  ،أظمؼمت أيي

طمسى -أهؾف، أو ومعؾ ذًمؽ ًمقدل قمغم ؿمؿقهلؿ عمعـك أيي 

 .-وَمْفؿ مـ وَمِفؿ ذًمؽ

ومدقمو وموـمؿي وطمسـًو وطُمسقـًو ومجؾؾفؿ ) :جلؿؾة افثاكقةا - 

 (.سمؽسوء، وقمكّم ظمؾػ فمفره، ومجؾؾف سمؽسوء

 : وهـو دٓٓت

مل ُيدظمؾ قمؾقًّو مع اًمبوىملم حتً يمسوء واطمد،  أنَّ اًمـبل  (أ 

 . ؾ ًمف يمسوًء وطمدهسمؾ ضمع

 : وًمؽـ ُيسؿك طمديٌ ((افؽساء)): وهلذا وموحلديٌ ٓ ُيسؿك طمديٌ

 .((افؽسائغ))

 .أنَّ قمؾقًّو يمون ظمؾػ فمفره (ب 

 اقمغم أنَّ قمؾقًّو  ــ طمسى اًمروايي اًمتل اظمتورهتو اًمشقعي ــ وهذان إمران يدٓن

ًٓ سمؼقًمف ــ أي حتً  ٕكَّف ًمقس معفؿ :(أهؾ سمقتلهمٓء اًمؾفؿ : )ًمقس مشؿق

 واطمد ــ 
ٍ
شمشؿؾ مـ هؿ ( همٓء)سمـ، واإلؿمورة  طمقٌ أضمؾسف اًمـبل  يمسوء

  ظمؾػف هؿ وٓ شمشؿؾ مـ أمومف 

ـــ  قمغم طمسى ًمغي اًمعرب  ــ إذيشػمون هبمٓء قمغم مـ هق أمومفؿ إٓ إذا 

 .راومؼفو إؿمورة سموًمقد وهـو مل يراومؼفو

قمـ اًمؽسوء إول -متقهوطمسى اًمروايي اًمتل اظمؽم-وإٓ ومؾامذا َيرج قمؾقًّو ا 
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واًمؽسوء اًمقاطمد جيؾؾ قمدًدا أيمثر مـ صمالصمي  صمؿ يضعف وطمده حتً يمسوء آظمر 

 !!صمؿ جيعؾف ظمؾػ فمفره ويمون سموإلمؽون أن يضعف أمومف؟

ًٓ سموًمدقموء، قمغم طمسى  اوهبذا يؽقن قمكم  ًمقس مـ أهؾ اًمبقً وٓ مشؿق

ًمؽـ ًمػظ احلديٌ اًمذي اظمتورشمف  -وكحـ ٓ كؼقل سمذًمؽ-أًمػوظ احلديٌ 

فوت اعمممـلم مـ أهؾ اًمبقً رضمع قمؾقفؿ سمـؼقض  اًمشقعي إلظمراج أمَّ

 .مؼصقدهؿ

اًمذي أدظمؾ قمؾقًو رِض  أمو كحـ أهؾ اًمسـي ومنكـو كرضمح طمديٌ قموئشي 

 واطمدٍ ٍ اهلل قمـف مع وموـمؿي
ٍ
 .واحلسـ واحلسلم رِض اهلل قمـفؿ مجقعًو حتً يمسوء

وأكو معفؿ يو كبل اهلل؟ : )ىموًمً أم ؾَمَؾؿي: اجلؿؾة افثافثة - 

 (.أكً قمغم مؽوكؽ، وأكً قمغم ظمػم: ىمول

 :أي( أكً قمغم مؽوكؽ: )ًمقس ومقف كػل أن شمؽقن مـ أهؾ اًمبقً، سمؾ ىمقًمف

 .صاًل سمف، وهق دظمقهلو ذم معـك أيي أ اًمذي أظمؼم اهلل 

َّٓ دمؾقؾفؿ سمؽسوء مجقًعو  وطمسى اًمؾػظ اًمثوين حلديٌ أم ؾَمَؾؿي ًمقس ومقف إ

إكَّؽ قمغم : )واًمدقموء هلؿ، وىمقًمف ٕم ؾَمَؾؿي..( اًمؾفؿ همٓء أهؾ سمقتل: )وىمقًمف

 (.ظمػم
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 : ظـد افبقفؼل حديث أم َشَؾؿة  (ج 

أضموهبو قمـدمو ؾملًمتف  صأنَّ اًمـبل  :ذيمر اًمبقفؼل أنَّ ذم أطمد أًمػوظ احلديٌ

وصححف اًمبقفؼل،  ،(سمغم إن ؿموء اهلل: أمو أكو مـ أهؾ اًمبقً؟ ىمول: )سمؼقهلو

 .وضعَّػ يمؾ مو قمورضف

يتبلم سمطالن مو متسؽ سمف اًمشقعي  :وهبذا اًمعرض اعمػصؾ عمعـك أيي واحلديٌ

 .مـ أيي واحلديٌ

 .واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ
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 احلديث افثافث

 «مديـة افعؾؿ وظع باهبا أن : حديث   »

 

أكا مديـة : )ؿال رشقل اهلل : روى افطزاين بنشـاده ظـ ابـ ظباس ؿال

 .( )(افعؾؿ وظّع باهبا، ؾؿـ أراد افعؾؿ ؾؾقلتف مـ بابف

 :كؼػ مع هذا احلديث ظدة وؿػات 

 ًٓ قمغم أن أطمقوكو ذم ؾموطمي اإلؾمالم اًمـؼل، اًمذي كػوظمر  كحؿد اهلل  :أو

رصمفو سملصح إؾموكقد ضمقاًل سمعد ضمقؾ، ومننَّ اإلكسون اعمقومؼ إذا سمـصقصف، وكتقا

هنو قمؾامء اًمسـَّي وطمػظقا  وىمػ قمغم كصقص يمتى اإلؾمالم اًمعظقؿي، اًمتل دوَّ

، ٓ ًمشقعي آصمـل قمنمييومقفو أصقل اًمديـ وومروقمف، صمؿَّ وىمػ قمغم يمتى ا

َّٓ أن يرومع يديف إمم اًمسامء، ؿمويمًرا خلوًمؼف ومقٓه أن ومتح  ىمؾبف وقمؼؾف يسعف إ

 .قمغم هذا اًمديـ اًمعظقؿ، مـ ظمالل اًمـصقص اًمتل يرى ومقفو قمظؿي هذا اًمديـ

أكو ٓ أًمقم قمقام اًمشقعي، ومفؿ همػم ىمودريـ قمغم آؾمتؼالل ذم شمعؾؿ  :ثاكقًا

ديـفؿ، ودراؾمي روايوشمف وؾمؼمهو، وًمؽـ اًمؾقم قمغم مـ اكػتح ًمف سموب اًمعؾؿ، 

وطمصؾ قمغم إمؽوكوت اًمبحٌ واًمتحؼقؼ، صمؿَّ ُيٍم قمغم شمرك اًمؽتى اعمقصمقىمي 

                                                                            

اعمستدرك  (. 8 /9)شموريخ سمغداد  ،(4/22)أؾمد اًمغوسمي  ،(11/  )اعمعجؿ اًمؽبػم (  ) 

(9/ 27- 20.) 
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ًمدقمؿ  اًمٍمحيي اًمقاضحي، ويستؿر قمغم شمتبع اًمروايوت اًمضعقػي واعمقضققمي

 !معتؼده

 :كـظر ذم معـك احلديٌ ىمبؾ سمقون درضمتف :ثافثًا

 سمعد مقشمف؟ مذم طمقوشمف وسمعد مقشمف؟ أ هق سموب اًمـبل  اؾ قمكم ه

احلديٌ ًمقس ومقف إؿمورة إمم أكَّف سمعد مقشمف، ومقؽقن هق اًمبوب ذم طمقوشمف وسمعد 

 .مقشمف

 !ُيعؾؿ اًمـوس مبورشة وقمكّم مقضمقد؟ ومؾامذا يمون اًمـبل 

ٓ ُيقصؾ : ؿ قمؾقًّو، صمؿَّ قمكّم ُيعؾيؿ اًمـوس: ٕنَّ هذا معـك اًمبوب، أيعموذا مل ُيعؾي 

 َّٓ  ! مـ ظمالل سموهبوإمم اعمديـي إ

يبعٌ اًمرؾمؾ واًمبعقث يعؾؿقن اًمـوس اًمديـ، وقمكّم  وعموذا يمون اًمـبل 

 !مقضمقد مل يؽتِػ سمف؟

اًمؾػظ ٓ ُيسوقمد قمغم هذا اعمعـك، : هق اًمبوب سمعد مقشمف، ىمؾـو :ذا ىمؾـوإ

 .وًمؽـ ًمـػرض أنَّ هذا هق اعمعـك اعمراد

، مل كسؿع أطمًدا مـ اًمصحوسمي أؿمور إمم ذًمؽ، أو سمعد أن موت اًمـبل ومنكف 

يمغػمه مـ اًمصحوسمي، ُيػتل  ا، سمؾ يمون قمكم اىمػقا طمتَّك كلظمذ اًمعؾؿ مـ قمكّم : ىمول

 .يمام ُيػتقن سمحرضشمف وذم همقوسمف ومل يـؽر قمؾقفؿ

 !اًمعؾؿ ؟صمؿ عموذا شملظمذون أكتؿ مـ اًمصحوسمي 

واًمدًمقؾ مو ؾمبؼ مـ يمالمؽؿ ذم دراؾمي طمول اًمصحويب طمقٌ زقمؿتؿ أكف يمظمذ 
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 !مـ اًمعدول ويؽمك همػم اًمعدول ؟

 ! ومؽقػ شملظمذون مـ همٓء اًمعدول وقمغم هق اًمبوب ؟

 ! أًمقس هذا شمـوىمضًو ؟

َّٓ رضمؾ واطمد: ًمؽون هذا ـمعـًو  مل يؽـ مبؾًغو قمـ رؾمقل اهلل  ًمق_   إ

ودقمقى اًمعصؿي مل شمثبً . ٓطمتامل اخلطل ذم كؼؾف وومفؿف : ذم ديـ اهلل 

أصاًل طمتَّك يزقمؿ أكَّف معصقم، ومؾؿ كسؿع أطمًدا مـ اًمصحوسمي يؼدم رأي 

 .قمكم سمدقمقى اًمعصؿي

إذا يمون قمكّم هق اًمبوب، ومؿـ أظمذ قمـف ؿمقئًو مـ اًمعؾؿ هؾ يبؾغف _ 2

ط ذم وهؾ ُيشؽم! مبؾغلم ًمؾعومل أم ٓ؟ اوهؾ يرؾمؾ قمكم ! ًمؾـوس أم ٓ؟

 !همٓء أن يؽقكقا معصقملم أم ٓ؟

ومنذا ضموز أن يبؾغ قمـف رؾمؾف، ومام اًمػرق سمقـفؿ وسملم مـ يبؾغ قمـ رؾمقل اهلل 

 !سمعد مقشمف؟ 

، ومؼد ىمػؾ اًمبوب: ٕنَّ احلديٌ مل يذيمر ًمف سموسًمو اسمعد أن موت قمكم _ 9

 .همػمه، وهذا يعـل وىمقف اًمتبؾقغ

و أقمظؿصمؿَّ _ 4 فؾ رأيتؿ وم! اب أو سموب واطمد؟اعمديـي اًمتل هلو أسمق: أهي 

َّٓ سموب واطمد؟  !مديـي قمظقؿي ًمقس هلو إ

ؿ أئؿي يـقسمقن قمـف إلسمالغ  زقمؿتؿهى أنَّ قمؾقًّو هق اًمبوب، وأنَّ مـ _ 1 أهنَّ

 أو اظمتػك اإلموم اًمطػؾ-اًمعؾؿ، ومفوهؿ ىمد اكؼرضقا قمغم اًمصحقح 
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 !فؾ ُيقىمػ اًمديـ؟وم. ومل يبَؼ أطمد معصقم ُيبؾيغ -!!طمسى زقمؿؽؿ

 .ومفذه ـمومي يمؼمى. كعؿ: ن ىمؾتؿومن

ومام اًمػرق سملم أن ُيبؾيغ اًمعؾامء مـ اًمصحوسمي قمـ : سمؾ يبؾغ اًمعؾامء. ٓ: وإن ىمؾتؿ

 !، وسملم أن يبؾيغ اًمعؾامء سمعد اًمعسؽري؟اًمـبل 

 .إذا يمون اًمديـ يػفؿ سمدون اإلموم ومال طموضمي إًمقف :رابًعا

َّٓ سمنموم، ومليـ إمومؽؿ أكتؿ  وهؾ ومفؿتؿ اًمديـ ! أن؟وإن يمون ٓ يػفؿ إ

 !سمدوكف؟

 .ومفذا إسمطول ًمدقمقايمؿ احلوضمي إمم إموم. كعؿ: ومنن ىمؾتؿ

 !!قمغم ضمفؾ وملكتؿ أن ضوًمقن: ٕكَّؽؿ شمعبدون اهلل . ٓ: وإن ىمؾتؿ

و كحـ ي ٓ : أمَّ ـو كعتؼد أنَّ اًمؽتوب واًمسـي يموومقون عمعرومي اًمديـ، وأنَّ إمَّ ومنكَّ

سمدراؾمي اًمؼرآن واًمسـي، ومنن أصبـو ومؾـو  دمتؿع قمغم ضالل، وكحـ مطوًمبقن

ىمد سمؾغقا اًمديـ  -ومـفؿ قمكم  -ر وأن اًمصحوسمي أضمران، وإن أظمطلكو ومؾـو أضم

وأظمذه قمـفؿ اًمتوسمعقن وهؽذا طمتك وصؾ إمم اعمدوكلم ًمؾسـي ومدوكقهو 

 .وطمػظقهو

 .واحلؿد هلل قمغم كعؿي اهلدايي

، وقمؿَّ مجقع اًمعومل مو رأيؽؿ ذم اًمعؾؿ اًمنمقمل اًمذي ىمد سمؾغ أوموق :خامًسا

هؾ هق قمؾؿ  :اإلؾمالمل قمـ ـمريؼ همػم قمكمّ اًمعومل اإلؾمالمل، ووصؾ إمم همػم 

 !ٕكَّف قمـ همػم سموب اعمديـي؟! ُمعؽَمف سمف أم ٓ؟
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 .وأهؾ اًمسـَّي يومننَّ اًمعؾؿ اًمنمقمل ذم اًمعومل ىمد كنمه اًمصحوسمي 

ومؼد . ٓ: وإن ىمؾتؿ. سمؾ هق قمؾؿ رشقمل، ومؼد اقمؽمومتؿ سملسمقاب أظمرى: ومنن ىمؾتؿ

َّٓ اًمصحوسميامأسمطؾتؿ اًمديـ: ٕنَّ اًمؼرآن واًمسـَّي مل يـؼؾف  . إ

قمـ أيب : إحدامها :مـ ـمريؼلم -وهق ؿمقعل-احلديٌ رواه احلويمؿ  :شادًشا

أسمق : هذا طمديٌ صحقح اإلؾمـود ومل َيرضموه، صمؿَّ ىمول: اًمصؾً، صمؿَّ ىمول

بف اًمذهبل وىمول سمؾ مقضقع، وأسمق اًمصؾً : ىمؾً): اًمصؾً صمؼي ملمقن، ومتعؼَّ

 (.ٓ صمؼي وٓ ملمقن

ػف ـموئػي  .وأسمق اًمصؾً هذا ىمد اهتؿف ـموئػي مـ قمؾامء اجلرح واًمتعديؾ، وضعَّ

 (.روى أطموديٌ مـويمػم): ىمول أمحد

 (.يمون زائًغو قمـ احلؼ موئاًل قمـ اًمؼصد): وىمول اجلقزضموين

 (.تفؿ ومقفوًمف أطموديٌ مـويمػم ذم ومضؾ أهؾ اًمبقً، وهق م: )وىمول اسمـ قمدي

: وروى ًمف طمديثًو ذم اإليامن صمؿَّ ىمول(. يمون راومضقًو ظمبقثًو: )وىمول اًمدارىمطـل

 (.وهق متفؿ سمقضعف)

 (.حُيدث سمؿـويمػم، وهق قمـدهؿ ضعقػ: )وىمول

 (.مل يؽـ قمـدي سمِصدوق، وهق ضعقػ: )وىمول أسمق طموشمؿ

ث قمـف وٓ أرضوه: )وىمول أسمق زرقمي  (.ٓ ُأطمدي

يمؾى ًمؾعؾقيي ظمػم مـ ): اًمدارىمطـل أنَّ أسمو اًمصؾً يؼقلوكؼؾ اًمؼمىموين قمـ 

 (!ومقفؿ قمثامن: ومقفؿ قمثامن؟ ومؼول: مجقع سمـل أمقَّي، ومؼقؾ
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 !أًمقس قمثامن مـ اًمصحوسمي؟

و حيقك سمـ معلم ومؼد اضطرب اًمـؼؾ قمـف ومقف، واًمظوهر أكَّف مل يؽـ يعرف  أمَّ

و احلديٌ ومؼول قمـف  .( )(ديٌ سمٌمءمو هذا احل: )روايتف هلذه إطموديٌ، وأمَّ

 .( )(مقضقع: )وىمول اًمشقخ إًمبوين ذم احلديٌ

رواهو قمـ أيب احلسلم حمؿد سمـ أمحد سمـ : ًمؾحديٌ قمـد احلويمؿ وافطريؼ افثاكقة

متقؿ اًمؼـطري، قمـ احلسلم سمـ ومفؿ، قمـ حمؿد سمـ حيقك اًمرضيس، قمـ حمؿد 

 ...سمـ ضمعػر، قمـ أيب معوويي، قمـ إقمؿش، قمـ جموهد

وىمد  ،( )(ذيمر ًمـو أكَّف يمون ومقف ًملم: )ىمول ومقف اسمـ طمجر ،رياًمؼـط: ؿمقخ احلويمؿ

 .أيمثر قمـف احلويمؿ

، (ًمقس سموًمؼقي: )ذيمر اًمذهبل أنَّ احلويمؿ ىمول ومقف: وومقف احلسلم سمـ ومفؿ

و ىمقل احلويمؿ هـو ومؼد اظمتؾػ، ومؼد ىمول( )ويمذًمؽ اًمدارىمطـل صمؼي : )، وأمَّ

 (.ملمقن طموومظ

ومل ( قمـ: )مدًمس، وىمد ىمول هـووهق  ،واحلديٌ مـ مجقع ـمرىمف قمـ إقمؿش

ح سموًمتحديٌ، وهذه قمؾي أظمرى  .ُيٍمي

رواه . مل يرِو هذا احلديٌ قمـ أيب معوويي مـ اًمثؼوت أطمد: )وىمد ىمول اًمبغدادي

                                                                            

 (.3 /  )هتذيى اًمؽامل (  ) 

 (.2911:ح)ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمضعقػي ( 2) 

 (.1/49)ًمسون اعمقزان ( 9) 

 (.2/920)اعمصدر اًمسوسمؼ ( 4) 
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 .( )(أسمق اًمصؾً ومؽذسمقه

ع اًمشقخ إًمبوين   .ذم اًمؽالم قمغم احلديٌ وسمقون سمطالكف /وىمد شمقؾمَّ

رد ًمؾحديٌ ؿموهًدا قمـ يمذاب، طمريص قمغم شمؼقيي شمشقعف، ومؼد أو /واحلويمؿ 

بًو قمؾقف /صمؿَّ صحح هذه اًمطريؼ، ومؼول اًمذهبل  اًمعجى مـ احلويمؿ ): ُمتعؼي

، (وأمحد هذا دضمول يمذاب. وضمرأشمف ذم شمصحقحف هذا وأمثوًمف مـ اًمبقاـمقؾ

 .(2)أراد أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ يزيد احلراين

 !!متـًوٓ يصح ٓ ؾمـًدا وٓ ...( أكو مديـي اًمعؾؿ: )هذا هق طمديٌ

 ! واًمعجى ممـ يزقمؿ أكف حمدث وهذه سمضوقمتف ؟

 ! اًمتل يؼدمفو ًمطوئػتف ؟

  

                                                                            

 (.72 /7)شموريخ سمغداد (  ) 

 (.27 /9)طموؿمقي اعمستدرك ( 2) 
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 رابعاحلديث اف

 حديث افثؼؾغ

ذم همدير ظمؿ سمعد مـٍمومف مـ طمجي اًمقداع وىمد  هذا احلديٌ ىموًمف اًمـبل 

وحديث  "افثؼؾغ"ؾقسؿك بـحديث  شمعددت أًمػوظ احلديٌ ومتعددت أؾمامؤه

 "ادقآة "وحديث "افعسة"

 

وهلذا ؾمـقرد يمؾ ًمػظ حتً اؾمؿف اًمذي قمرف سمف صمؿ كؼػ مع يمؾ ًمػظ مـ هذه 

 . إًمػوظ ًمـتبلم اًمؾػظ اًمذي ىموًمف 

 

 .فػظ افثؼؾغ :افؾػظ األول 

روى مسؾؿ وهمػمه قمـ يزيد سمـ طمقون أكف ىمول اكطؾؼً أكو وطمصلم سمـ ؾمؼمة 

ؼقً يو ًمؼد ًم: وقمؿر سمـ مسؾؿ إمم زيد سمـ أرىمؿ ومؾام ضمؾسـو إًمقف ىمول ًمف طمصلم  

وؾمؿعً طمديثف  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-زيد ظمػما يمثػما رأيً رؾمقل اهلل 

وهمزوت معف وصؾقً ظمؾػف ًمؼد ًمؼقً يو زيد ظمػما يمثػما طمدصمـو يو زيد مو 

يو اسمـ أظمل واهلل ًمؼد  -ىمول  - -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ؾمؿعً مـ رؾمقل اهلل 

- يمؼمت ؾمـل وىمدم قمفدي وكسقً سمعض اًمذي يمـً أقمل مـ رؾمقل اهلل

 .ومام طمدصمتؽؿ وموىمبؾقا ومو ٓ ومال شمؽؾػقكقف -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

بامء يدظك مخا يقمو ومقـو ظمطقبو  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ىموم رؾمقل اهلل : صمؿ ىمول 



 

 
تأحاديثثثستدلثثثها اتشيثثثاتد اثثثريةتد   ثثثات اثثث يةتت

ت

32 

 
أمو سمعد أٓ أهيو » ومحؿد اهلل وأصمـك قمؾقف ووقمظ وذيمر صمؿ ىمول  بغ مؽة وادديـة

 .وملضمقى  رؾمقل ريب اًمـوس ومنكام أكو سمنم يقؿمؽ أن يليت

وأكا تارك ؾقؽؿ ثؼؾغ أوهلام ـتاب اهلل ؾقف اهلدى وافـقر ؾخذوا بؽتاب اهلل  

 .ؾحث ظذ ـتاب اهلل ورؽب ؾقف. «واشتؿسؽقا بف 

 لأذـرـؿ اهلل يف أهؾ بقت لأذـرـؿ اهلل يف أهؾ بقت لوأهؾ بقت» ثؿ ؿال  

  .« لأذـرـؿ اهلل يف أهؾ بقت

 ............  أًمقس كسوؤه مـ أهؾ سمقتف؟ ومـ أهؾ سمقتف يو زيد: ومؼول ًمف طمصلم 

 . كسوؤه مـ أهؾ سمقتف وًمؽـ أهؾ سمقتف مـ طمرم اًمصدىمي سمعده:  ىمول  

 ىمول ومـ هؿ ؟

ىمول يمؾ همٓء طمرم . هؿ آل قمكم وآل قمؼقؾ وآل ضمعػر وآل قمبوس : ىمول 

 .ىمول كعؿ! اًمصدىمي ؟

ح ) و أمحد ذم اعمسـد (   2917: ح) واسمـ ظمزيؿي  (  0978: ح) رواه مسؾؿ   

( 201: ح(  ) قمـ يزيد سمـ طمقون  ومؼط)و رواه قمبد سمـ محقد (  9281 : 

واًمطؼماين ذم اًمؽبػم  ( 9  8ح )واًمـسوئل ذم اًمؽؼمي ( 4 49ح )واًمبزار 

 .وهمػمهؿ 

 :هذا اًمؾػظ إول هق أصح إًمػوظ وىمد  اؿمتؿؾ  قمغم مخسي أمقر هل 

ديٌ اعمؽون اًمذي ظمطى ومقف اًمرؾمقل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ هبذا احل:  األول

 . وهق همدير ظمؿ وهق يمذًمؽ ذم سمؼقي اًمروايوت 
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 وصػ اًمؼرآن سملكف هدى وكقر واًمقصويي سموشميبوقمف: افثاين

 شمذيمػم اًمـوس سملهؾ سمقتف : افثافث

شمليمقد اًمصحويب راوي احلديٌ سملن كسوءه صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مـ أهؾ : افرابع

 سمقتف

 . كسوئف  همػمشمػسػم اًمصحويب اعمراد سملهؾ اًمبقً مـ اًمؼراسمي : اخلامس

 :و كؼػ مع هذه إمقر اًمتل اؿمتؿؾ قمؾقفو هذا اًمؾػظ قمدة وىمػوت 

أن هذه اخلطبي مل شمؽـ ذم قمرومي وٓ مـك وٓ مزدًمػي وٓ :  افقؿػة األوػ

اعمسجد احلرام وهل اعمقاـمـ اًمتل اضمتؿع ومقفو مجقع اعمسؾؿلم ذم طمجي اًمقداع 

مؽون يبعد قمـ مؽي أيمثر مـ  " همدير ظمؿ"و "همدير ظمؿ": وإكام يموكً ذم 

 .أي مٌم مخسي أيوم سموٕىمدام قمغم إىمؾ مـ مؽي إًمقف( يمقؾقمؽم)موئتل يمقؾ 

واًمشقعي اًمذيـ متؽـقا مـ احلٍ يعرومقن هذا اعمؽون ٕهنؿ يؼقؿقن ومقف قمقدًا يمؾ 

قموم وهق مو اسمتدقمف هلؿ طمؽوم اًمدوًمي اًمبقهيقي  ذم مـتصػ اًمؼرن اًمراسمع ومل 

 اًمبقً  يػعؾف أطمد مـ أهؾ

وًمق يمون اعمراد هبذه اًمقصقي اًمـبقيي اًمقصويي سموإلمومي عمو شمرك رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اضمتامع إمي إقمظؿ ذم اعمشوقمر اعمؼدؾمي سمؿؽي اعمؽرمي اًمتل 

اضمتؿع ومقفو اعمسؾؿقن مـ يمؾ اًمبؾدان صمؿ سمعد أن أصبح صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 .ذا إمرذم أصحوسمف أهؾ اعمديـي ومؼط َيؼمهؿ هب

ومنن اإلمومي ختص مجقع إمي وىمد يموكً  إمي جمتؿعي ٕداء كسؽ احلٍ وسمعد 
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 .أداء احلٍ شمػرىمقا مـ مؽي إمم سمؾداهنؿ 

وملهُؾ مؽي سمؼقا ذم مؽي وأهؾ اًمقؿـ ذهبقا إمم اًمقؿـ وأهُؾ اًمطوئػ ذهبقا إمم 

 .....وهؽذا... اًمطوئػ وأهؾ كجد ذهبقا إمم كجد

ن اعمؼصد مـ هذه اخلطبي ٓ َيتص سموٕمي سمؽومؾفو وهذا مـ أوضح إدًمي أ

وإكام َيتص سموًمصحوسمي قمغم وضمف اخلصقص واإلمومي ًمقسً ممو َيص 

 .اًمصحوسمي  وؾمقليت سمقون ذًمؽ سمنذن اهلل قمز وضمؾ ذم اًمروايي اًمثوًمثي 

( هدى)أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وصػ اًمؼرآن اًمؽريؿ سملكف  :األمر افثاين

يميمد أن اًمؼرآن ىمد اؿمتؿؾ قمغم يمؾ أصقل اًمديـ اًمتل أي هيدي اًمـوس وذًمؽ 

يؼقم قمؾقفو اًمديـ وأكف واضح سملم ذم ذًمؽ  وًمق يمون حيتوج إمم ؿمخص آظمر 

اطمذروا مـ آقمتامد قمغم اًمؼرآن ومنن ًمف : يػرسه هلؿ عمو أوىص سمف مبورشة وًمؼول 

 .معـك ٓ يعرومف إٓ أهؾ سمقتل ومخذوا مـفؿ شمػسػمه 

أي هيدي   "هدى"سمخالومف وملمر سموشمبوقمف ووصػف سملكف وعمو مل يؼؾ ذًمؽ سمؾ ىمول 

مـ اشمبعف قمرومـو أن اًمؼرآن سمـػسف ظمطوب ًمألمي وًمقس ٕهؾ اًمبقً اًمذيـ 

زقمؿً اًمشقعي أهنؿ وطمدهؿ اًمذيـ يػفؿقن اًمؼرآن وكصقص اًمؼرآن شمميمد 

 .ذًمؽ وشمقضحف

 .صمؿ ٓ يػفؿ هذا اعمعـك   وٓ أفمـ أن قموىمالً يسؿع هذا اخلطوب مـ اًمـبل 

          : شمعومم  ىمول

            [ؾمقرة إقمراف. ] 
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بُِعقا)وملمر قمزوضمؾ إمي سموشمبوع مو َأكزل  سمؼقًمف قمز وضمؾ   وهذا ظمطوب (  اتَّ

 اشمبوقمف وهؿ ٓ يػفؿقكف ؟جلامقمي وًمقس ًمػرد ومؽقػ يؽؾػفؿ 

: وىمول شمعومم                      

        ...  [9 ] إكعوم 

أن يعؾـ ًمؼقمف وًمؾبنميي مجعوء أن هذا   وملمر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم اًمـبل 

 . اًمؼرآن ظمطوب هلؿ مـذر هلؿ ومل يؼقد ذًمؽ سمنموم وٓ ظمؾقػي 

 : وىمول شمعومم             

               [81  ؾمقرة اًمبؼرة. ] 

 .ؾمبحوكف أن اًمؼرآن هدى ًمؾـوس وٓ يؽقن هدى إٓ إذا يمون مػفقمًو هلؿ ذيمر 

ومال طموضمي إذن ٕهؾ اًمبقً ًمبقوكف وٓ ًمغػمهؿ ومؽؾ مـ درؾمف وشمػؼف ومقف قمرومف 

 . 

أهؾ سمقتف  ذم  أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مل يلمر اًمـوس سموشمبوع :األمر افثافث

احلديٌ وإكام أوىص هبؿ أي ذيَمر اًمـوس سمحؼفؿ قمؾقفؿ وذًمؽ إيمرامًو ًمؾـبل 

وهق ًمف قمغم اًمـوس طمؼ ومقضمى أن ( أهؾ سمقتف)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ٕهنؿ 

ودًٓمي اًمؾػظ واضحي عمـ مل يػسد ومفؿف سمدقمووى  يراقمك ذم أهؾ سمقتف 

 .خموًمػي 

هبؿ وًمق يموكقا هؿ إئؿي  يقيص إمي -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ –وموًمـبل 
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 .ٕوصوهؿ هؿ سموٕمي ٓ يقيص إمي هبؿ

ومؾام أوىص إمي هبؿ ومل يقصفؿ هؿ سموٕمي دل قمغم أن اإلمرة ذم همػمهؿ إذ إكام 

 .يقىص اعمتؿؽـ اعمؽمئس  ٓ اًمعؽس

شمليمقد راوي احلديٌ زيد سمـ أرىمؿ أن كسوء اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  :األمر افرابع

وهذا كص واضح يميمد كػس ( كسوؤه مـ أهؾ سمقتف: )ومؼول وؾمؾؿ مـ أهؾ سمقتف

دًٓمي أيي اًمؼرآكقي ذم يمقهنـ مـ أهؾ اًمبقً ويمؾ اًمبنميي شمدرك هذه احلؼقؼي 

ومال يقضمد أطمد يؼقل إن اًمزوضمي ًمقسً مـ أهؾ سمقً اًمرضمؾ إٓ اًمشقعي 

 .آصمـوقمنميي 

 .وٓ كدري يمقػ ضموز هلؿ إظمراضمفـ مـ أهؾ اًمبقً 

أراد مـ ؾمقستؿر  ( ًمؽـ أهؾ سمقتف مـ طمرم اًمصدىمي سمعدهو: )وأمو ىمقل زيد

قمؼُبف سمعده إذ اًمذريي مستؿرة وأمو اًمزوضموت ومنهنـ يؿتـ وموًمقصويي هبـ ممىمتي 

وأمو اًمذريي ومنهنو سموىمقي ومؽوكً اًمتقصقي هبؿ قمغم آؾمتؿرار وهذا واضح عمـ مل 

 . يتغػم ومؽره سموًمشبفوت 

 :ًمزوضموت ذم أهؾ اًمبقً واًمؼرآن يشفد هلذا اعمعـك اًمذي هق إدظمول ا

: ىمول شمعومم قمـ إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم            
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          [ؾمقرة هقد. ] 

 :ىمول شمعومم قمـ مقؾمك قمؾقف اًمسالم          

            

               [ؾمقرة ـمف. ] 

 . ظموص سمزوضمتل إسمراهقؿ ومقؾمك   "أهؾ اًمبقً  "وموعمراد هـو  سمـ 

ومؼد قمجبً  مـ اًمققمد سموحلؿؾ وهل يمبػمة ومخوـمبفو اعمؾؽ وملمو زوضمي إسمراهقؿ  

 .وهذا ظمطوب هلو مبورشة (     )سمؼقًمف 

زوضمف  وأمو مقؾمك ومؼد يمون راضمعًو إمم مٍم وًمقس معف إٓ زوضمف وؾمؿك 

 .أهؾف واهلل قمز وضمؾ أصدق مـ اًمذيـ أظمرضمقا اًمزوضموت مـ إهؾ 

ومفؾ سمعد هذا اًمبقون يزقمؿ سملن زوضمي اًمرضمؾ ًمقسً مـ أهؾف وذم احلؼقؼي هذه 

 . اًمؼضقي ٓ َيتؾػ ومقفو اًمعؼالء ًمقٓ ومسود اعمعتؼد 
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ـَ : ))ومام اًمػرق سملم  هذه أيوت وىمقًمف شمعومم  لََحٍد ِم ـَ َـّ  َيا كَِساَء افـَّبِلِّ فَْسُت

ـَ بِ  َضْع َـّ َؾََل ََتْ َؼقْتُ ًٓ افـَِّساِء إِِن اتَّ ـَ َؿْق افَْؼْقِل َؾقَطَْؿَع افَِّذي يِف َؿْؾبِِف َمَرٌض َوُؿْؾ

ـَ (   )َمْعُروًؾا  ْؿ
قَِّة اأْلُوَػ َوَأؿِ

اِهؾِ َج اجْلَ ـَ َتَزُّ ْج َٓ َتَزَّ َـّ َو َوَؿْرَن يِف ُبقُقتُِؽ

اَم ُيِريُد اهللَُّ  ـَ اهللََّ َوَرُشقفَُف إِكَّ اَة َوَأضِْع ـَ ََلَة َوآتَِغ افزَّ ْجَس افصَّ قُْذِهَب َظـُْؽُؿ افرِّ
 فِ

ْؿ َتطِْفًرا  َأْهَؾ افْبَقِْت  ـُ َر ـْ آَياِت اهللَِّ (   )َوُيطَفِّ َـّ ِم ْرَن َما ُيتَْذ يِف ُبقُقتُِؽ ـُ َواْذ

اَن فَطِقًػا َخبًِرا  ـَ ْؽَؿِة إِنَّ اهللََّ 
 إطمزاب (  )َواحْلِ

  يمؾ أقمامم اًمـبل  ؿمفودة زيد سملن أهؾ اًمبقً يدظمؾ ومقفؿ :األمر اخلامس

وذريوهتؿ وهذا يبطؾ دقمقى مـ أظمرج أقمامم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 

 .وذريوهتؿ مـ أهؾ اًمبقً

آل قمكم وآل قمؼقؾ وآل ضمعػر وآل ) ومؼد ذيمر زيد أن أهؾ اًمبقً يشؿؾ 

وهمٓء مجقعًو أهؾ سمقً اًمـبقة وؾمقليت مـ يمالم قمؾامء اًمشقعي  اقمؽماف ( قمبوس

 .هبذه احلؼقؼي

اًمشقعي ىمد أظمرضمتفؿ مجقعوً مـ آل اًمبقً مو قمدا قمدد حمصقر ضمدًا وهذا وًمؽـ 

 .معوكدة ًمؾـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ورد ًمؼقًمف

ومقىمػ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وطمبف ٕقماممف وشمؼديره هلؿ يميمد هذا 

 .اًمػفؿ 

ومفذه مخسي أمقر شمضؿـفو هذا احلديٌ اًمصحقح وهل شمميمد أن هذا اًمؾػظ هق 

يؼره اًمعؼؾ وٓ يرومضف إذ شمتجغم قمؾقف أكقار اًمـبقة ممو يميمد أكف هق اًمؾػظ اًمذي 
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 اًمؾػظ اعمحػقظ اًمالئؼ سمؿؼوم اًمـبقة ويمؾ ًمػظ َيوًمػف ومال ؿمؽ ذم ظمطئف

وهذا هق مـفٍ قمؾامء احلديٌ ذم مثؾ هذه آظمتالوموت ذم احلديٌ اًمقاطمد 

صقل طمقٌ يؼوركقن سملم إًمػوظ اعمختؾػي عمعرومي أهيو هق اًمؾػظ إىمرب ًمأل

 .اعمؼررة ومػمضمحقكف

 :مـفج ادحدثغ يف اجلؿع بغ  األفػاظ  ادختؾػة

مـفٍ اعمحدصملم ذم مثؾ هذه إًمػوظ اعمختؾػي ذم اًمروايي اًمقاطمدة إذا مل 

 : يستطقعقا اجلؿع سمقـفو أهنؿ يؾجلون إمم اًمؽمضمقح وومقام يكم ـمرف مـ أىمقاهلؿ

وَمُقْػَزُع طِمقـَِئٍذ إِمَم : ) ىمول اسمـ اًمصالح ذم إًمػوظ اًمتل ٓ يؿؽـ اجلؿع سمقـفام  *

َواِة ، َأَو  ضِمقِح سمَِؽثَْرِة اًمر  ْ  ، يَموًمؽمَّ
ًِ
صَْمبَ ْٕ َْرضَمِح ِمـُْفاَم َوا ْٕ ضِمقِح ، َوُيْعَؿُؾ سمِو ْ اًمؽمَّ

ضِمقَحو ْ ـْ ُوضُمقِه اًمؽمَّ ِت َوَأيْمثََر ، َوًمِتَْػِصقِؾَفو َمْقِضٌع سمِِصَػوهِتِْؿ ذِم مَخِْسلَم َوضْمًفو ِم

 . ( ) (هَمػْمُ َذا 

 .يذيمر رمحف أن أوضمف اًمؽمضمقح يمثػمة ىمد شمصؾ إمم مخسلم وضمفًو 

إذا يمون خمرج احلديٌ واطمدا واظمتؾػ ذم ًمػظي مـف )وىمول اسمـ طمجر  * 

 ( ) ( وأمؽـ رد آظمتالف إمم معـك واطمد يمون أومم

وىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد وهق يتحدث قمـ طمديٌ كبقي شمعددت أًمػوفمف مع أن * 

هذه ًمػظي واطمدة ذم ىمصي واطمدة واظمتؾػ ومقفو مع احتود : ) خمرضمف واطمد 

                                                                            

 . 280ص قمؾقم احلديٌ  ( )

 . (9 2/ 2) ومتح اًمبوري  (2)
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خمرج احلديٌ وموًمظوهر أن اًمقاىمع مـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ أطمد إًمػوظ 

 ( ) (اعمذيمقرة وموًمصقاب ذم مثؾ هذا اًمـظر إمم اًمؽمضمقح

خمرضمف واطمد أي أن ىموئؾف يمرره ذم قمدة مـوؾمبوت وإكام ىموًمف مرة واطمدة ومعـك 

. 

وىمد شمبلم ًمـو مـ ظمالل دراؾمي اًمؾػظ اًمسوسمؼ أكف هق اًمؾػظ إرضمح قمغم ضقء 

 .اًمدٓئؾ اًمسوسمؼي 

  

                                                                            

 (4 2/ 9) ومتح اًمبوري ( ) 
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 احلديث اخلامس

 حديث افعسة

 :حلديث ؽدير خؿ  افؾػظ افثاينهذا احلديث هق 

 /ح/أيب ؾمعقد روى اًمؽممذي قمـ إقمؿش قمـ قمطقي قمـ 

: و إقمؿش قمـ طمبقى سمـ أيب صموسمً قمـ زيد سمـ أرىمؿ رِض اهلل قمـفام ىموٓ 

ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ إين شمورك ومقؽؿ مو إن متسؽتؿ سمف ًمـ شمضؾقا 

سمعدي أطمدمهو أقمظؿ مـ أظمر يمتوب اهلل طمبؾ ممدود مـ اًمسامء إمم إرض 

 احلقض ؾاكظروا ـقػ َتؾػقين وظسيت أهؾ بقتل وفـ يتػرؿا حتك يردا ظع

(  32 ) وأسمق يعغم (   9    ) واعمسـد ( 9780)  اًمؽممذي ( ؾقفام

 .وهمػمهو ( 4170) واعمستدرك 

 

 :.شمضؿـ هذا اًمؾػظ اًمثوين قمدة أمقر مـفو

 .اًمتليمقد قمغم هدايي اًمؼرآن وضمعؾف اًمثؼؾ إيمؼم  ( 

 .غرإرشاك اًمعؽمة أهؾ اًمبقً ذم هدايي اًمـوس وضمعؾفو اًمثؼؾ إص (2

 .اإلظمبور سملن اًمؼرآن وأهؾ اًمبقً ًمـ يػؽمىمو (9

 .اًمتليمقد قمغم آهتامم هبام (4

أمهؾ هذا اًمؾػظ ؾمـي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمتل يمون ُيعؾيؿفو   (1

 . اًمـوس ـمقال طمقوشمف 
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 :وكؼػ مع هذه إمقر اخلؿسي قمدة وىمػوت 

أن  اًمروايي ىمد أيمدت قمغم هدايي اًمؼرآن وأكف يعصؿ مـ متسؽ  :افقؿػة األوػ

 .سمف وهذا طمؼ ٓ ؿمؽ ومقف 

   :ؿال تعاػ                   

                    

 [ .ؾمقرة اإلرساء]

دقمقى إرشاك أهؾ اًمبقً سمؽومؾفؿ ذم هذه اهلدايي يمام يـص :  افقؿػة افثاكقة

 .قمؾقف اًمؾػظ 

وٓ ؿمؽ أن هذا مل يؼؾ سمف أطمد مـ إمي مطؾؼًو ٓ اًمشقعي آصمـو قمنميي وٓ  

 .همػمهؿ 

وملهؾ اًمبقً مـفؿ اًمصوحلقن ومـفؿ  همػم ذًمؽ ومـفؿ اًمعؾامء ومـفؿ  همػم 

 .واًمتوريخ يشفد سمذًمؽذًمؽ 

 .ومؽقػ يقيص صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سمام يبطؾف اًمقاىمع وإمجوع إمي

 .ًمقضقح سمطالكف   ومفذا اًمؾػظ إذن ٓ جيقز كسبتف إمم اًمـبل 

وهلذا قمؿدت اًمشقعي إمم حتريػ  احلديٌ ًمقخرضمقا مـ هذا اإلؿمؽول وهذا 

 .تعسػ أكؿقذج مـ حتريػفؿ ًمؾروايوت ًمتتػؼ مع قمؼوئدهؿ وًمق يمون سموًم

وهذا يدل قمغم قمدم شمصديؼفؿ ًمؾحديٌ وإكام يقردوكف عمغوًمطي قمؿقم اعمسؾؿلم 

وإٓ ومنن اًمروايي ٓ شمؼبؾ هذا اًمتلويؾ اًمذي َيرج اًمؾػظ قمـ دًٓمتف ومنمو أن 
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 .يؼبؾقه يمام هق وإمو أن يردوه 

 .أمو كحـ ومـميمد قمدم صحي اًمؾػظ أصالً ومال إؿمؽول ًمديـو 

 .آن وأهؾ اًمبقً ًمـ يتػرىمودقمقى أن اًمؼر :افقؿػة افرابعة

ًمؼد زقمؿً هذه اًمروايي أن اًمؼرآن اًمؽريؿ وآل اًمبقً ًمـ يػؽمىمو إمم ىمقوم 

 .اًمسوقمي

 .واًمقاىمع يؽذب هذه اًمدقمقى 

 !هبؿ اًمققم ؟( اًمعؽمة ) ومليـ اًمذيـ ومرست اًمشقعي 

ومؼد اكؼطع كسؾفؿ ومعؿدوا إمم ادقموء وٓدة مقًمقد وًمد  ذم اًمرس صمؿ اظمتػك وأكف 

 .ؾمقخرج آظمر اًمزمون هق اعمفدي و

ومؽقػ هيرب اعمفدي اعمزقمقم   ويؽمك اًمؼرآن اًمؽريؿ وراءه وهذا اومؽماق  

 .واضح إذ اًمؼرآن أن مقضمقد سملم اًمـوس واعمفدي  هورب  

 !ومؽقػ كستطقع أن كتؿسؽ سمٌمء هورب ؟

 !صمؿ يمقػ ُيزقمؿ أهنام ًمـ يػؽمىمو وهومهو ىمد اومؽمىمو هرب أطمدمهو وسمؼل أظمر ؟

 ل اًمثؼؾ إصغر ؟ صمؿ عموذا َيتػ

ومفذا اًمثؼؾ إيمؼم مقضمقد سملم اًمـوس ومل يستطع أطمد شمغقػمه وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ 

سمحػظ اهلل قمز وضمؾ ومؾامذا إذا أراد اهلل قمز وضمؾ أن ٓ يػؽمىمو  أن حيػظ اهلل قمز 

وضمؾ اًمثؼؾ  إصغر يمام طمػظ اًمثؼؾ إيمؼم ويؽمك اًمثؼؾ إصغر مسؽقـًو هيقؿ 

 بول ؟قمغم وضمفف ذم اًمصحوري واجل
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 .هؾ يعجز اهلل قمز وضمؾ ؾمبحوكف قمـ طمػظف يمام طمػظ إيمؼم 

 أًمقس اًمذي طمػظ اًمثؼؾ إيمؼم هق اهلل قمز وضمؾ ؟

 ًمقس اهلل قمز وضمؾ ىمودرًا أن حيػظ اًمثؼؾ إصغر يمام طمػظ إيمؼم ؟وأ

 ومِؾَؿ إذن إذا يمون مريدا مـو أن كتبع آصمـلم حيػظ أطمدمهو ويؽمك أظمر ؟

إن اًمسبى هق أكف ؾمبحوكف مو أراد مـ :  إن اجلقاب وضح ًمؽؾ مـ يريد احلؼ 

اًمـوس إٓ أن يتبعقا اًمثؼؾ إيمؼم وًمذًمؽ طمػظف ًمقؼقؿ احلجي قمؾقفؿ سمحػظف 

 . وأمو دقمقى اًمثؼؾ إصغر ومفل  دقمووى خمتؾؼي 

سموًمثؼؾلم هؾ يعـل أكـو يؿؽـ أن  قمـدمو أوصوكو اًمـبل  :  افقؿػة اخلامسة

 ثؼؾ إيمؼم وطمده أم ٓ؟كػفؿ اًم

 ومنن يمـو كستطقع ومفؿ اًمثؼؾ إيمؼم ومام احلوضمي إذن إمم اًمثؼؾ إصغر ؟

 وإن يمـو ٓ كستطقع ومفؿف ومؾامذا أوصوكو سمف ؟ 

هو كحـ وأكتؿ أن سمدون صمؼؾ أصغر ومفؾ كستطقع أن كعرف  :افقؿػة افسادشة

 احلؼ أم ٓ ؟؟

 .ومنن ىمؾتؿ كعرف 

 .ومال طموضمي إذن ًمإلموم :ىمؾـو 

وملكتؿ إذن مـذ أيمثر مـ أًمػ ؾمـي وأكتؿ ضوًمقن ويمػك سمف دًٓمي .وإن ىمؾتؿ ٓ 

 .قمغم سمطالن اًمعؼقدة اًمتل شمتديـقن هبو

هـوك  روايوت ؿمقعقي  شمزقمؿ أن  اًمثؼؾ إيمؼم ىمد هرب ىمبؾ  :افقؿػة افسابعة  
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 .اًمثؼؾ إصغر

ومؼد زقمؿً شمؾؽ اًمروايوت أن اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمد أظمػوه قمكم سمـ أيب ـموًمى 

 .رِض اهلل قمـف قمـ اًمـوس ىمبؾ أن َيتػل اًمثؼؾ إصغر

 !ومفام أن إذن خمتػقون 

 !؟ لؾقف وؾمؾؿ  إذن سموًمتؿسؽ سمؿـ ؾمقختػيمقػ يلمر اًمـبل صغم اهلل قم: ومـؼقل

 !إن هذه اًمروايي شمبطؾ اًمديـ مـ أؾموؾمف ؟

سموًمتؿسؽ سمام ًمـ يؽقن ًمف وضمقد ـمقال اًمتوريخ   إذ أمُر اًمـبل اعمعصقم 

ومنكف ٓ يلمر إٓ سموحلؼ ٕكف كبل  دم كبقشمف وطموؿموه مـ ذًمؽ دًٓمي قمغم قم

 . يتؽؾؿ سموًمقطمل  

صمؿ يمقػ يؽؾػـو قمز وضمؾ اًمتؿسؽ سموًمعؽمة وىمد اكؼطع كسؾفو  :افقؿػة افثامـة 

 ىمبؾ  أًمػ  وموئتل قموم ؟

 .صمؿ ًمق اومؽمضـو أن هـوك مقًمقدًا وًمد صمؿ هرب

 !ومؽقػ يؽؾػـو اهلل قمز وضمؾ سموًمتؿسؽ سمنموم هورب ؟

و كحـ اًمققم كريد  أن كتؿسؽ سموًمعؽمة يمام أمر اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ه

 !طمسى زقمؿؽؿ ومؽقػ كتؿسؽ هبؿ ؟

 ! سمؾ هوهل إمي أيمثر مـ أًمػ قموم مل يستطع أطمد مـفؿ أن يتؿسؽ سموًمعؽمة

سمؾ مل يبورش إئؿي أكػسفؿ إمومتفؿ  يمام زقمؿتؿ سمؾ قموؿمقا يمام يعقش همػمهؿ 

ؿ أي ضمفد زائد يدل قمغم إمومتفؿ  سمؾ سمعضفؿ يمون مـ أومراد إمي ومل يؽـ هل
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وأمو كحـ اعمؽذوسمي قمؾقفؿ  يػتل سموًمبوـمؾ ظمقوموً قمغم كػسف يمام شمزقمؿ اًمروايوت 

 .ومـؼمئ ؾموطمتفؿ مـ ذًمؽ اًمؽذب 

ظمقومًو ومؽقػ يتؿسؽ هبؿ وهؿ مل يبورشوا إمومتفؿ ًمألمي سمؾ أظمػقا إمومتفؿ 

 !ــ؟ ؽؿروايوشمقمغم أكػسفؿ  ــ يمام شمزقمؿ 

أن اًمروايي أمهؾً ؾمـتف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمتل يمون ُيعؾؿفو  :افتاشعةافقؿػة 

 .هبو هـو وهل اعمبقـي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ  اًمـوس ـمقال طمقوشمف طمقٌ مل يقص 

 :ىمول شمعومم                 

      [ؾمقرة اًمـحؾ ] ومل يؼؾ قمز وضمؾ ًمتبلم ٔل

اًمبقً سمؾ ومل يؼؾ ًمؾؿسؾؿلم سمؾ ىمول اهلل قمز وضمؾ ًمؾـوس ومؽقػ يقيص سمعد 

 .ذًمؽ سمغػم ؾمـتف اًمتل سمؾغفو ىمراسمي صمالث وقمنميـ ؾمـي سملمر رسمف قمز وضمؾ 

 .إن هذا ٓيتصقره قموىمؾ ًمقٓ اًمؽمسمقي اًمػوؾمدة 

 ً وهؿ يبؾغقن اًمـوس ؟ومؾامذا مل يؼؾ اهلل قمز وضمؾ ًمتبلم ٕهؾ اًمبق

 . مو أطمسـ اًمعؼؾ 

 وكحؿد اهلل قمغم صحي اعمعتؼد اًمتل شمعظؿ اهلل قمز وضمؾ وشمعظؿ رؾمقًمف  

 .سمنضوقمي اًمبقون  وٓ شمتفؿ اهلل سمعدم اًمبقون وٓ رؾمقًمف 

وهبذا اًمتحؾقؾ اعمقضمز يتبلم سمطالن هذا اًمؾػظ اعمزقمقم ويتبلم صحي اًمؾػظ 

 .اًمسوسمؼ

 :افقؿػة افعارشة 
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هذه اًمروايي شمبطؾ اإلمومي مـ أؾموؾمفو سمشفودة قمؾامء اًمشقعي آصمـل  وأظمػماً 

 .قمنميي أكػسفؿ 

وهؽذا يمؾ دًمقؾ يستدل سمف أهؾ اًمبدع ومفق يـعؽس قمؾقفؿ ٕن طمبؾ اًمؽذب 

 .ىمصػم 

ذم اًمؾغي صمؿ كقرد يمالم (( اًمعؽمة)) ويتبلم ذًمؽ مـ ظمالل اًمتحؾقؾ ًمؾػظ 

 .وضمف إسمطوهلو ًمإلمومي قموعملم ؿمقعقلم  مـ أيموسمر قمؾامء اًمطوئػي  ذم 

 :معـك افعسة يف افؾغة : أوًٓ 

ومؼط وهبذا َيرج قمكم سمـ أيب ـموًمى ( اًمذريي)قمؽمة اًمرضمؾ قمـد أهؾ اًمؾغي هؿ  

  رِض اهلل  قمـف مـ احلديٌ ومنكف ًمقس مـ اًمعؽمة ٕكف ًمقس مـ ذريي اًمـبل 

. 

قيي إمم وومقام يكم كامذج مـ يمالم قمؾامء اًمؾغي وذًمؽ مـ ظمالل أيمؼم مقؾمققمي ًمغ

إذ قمرضف قمرضًو دىمقؼًو رمحف  "ًمسون اًمعرب"هنويي اًمؼرن اًمعورش اهلجري وهق 

شموج  "اهلل وىمد أيمدشمف يمذًمؽ أيمؼم مقؾمققمي ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ضموءت سمعده وهل 

 ."اًمعروس 

معـك ًمغقيًو سمحتًو مـ ظمالل يمالم أهؾ اًمؾغي ومعـًك : ومؼد أورد معـقلم ًمؾعؽمة 

 .عمـ ومرس احلديٌ 

ـك إول معتؿدًا ًمف سمصقغي اجلزم وأورد اًمثوين سمصقغي اًمتؿريض أي وأورد اعمع

 .سمؾػظ يدل قمغم شمضعقػف ًمف ًمغي وومقام يكم صقغي يمالمف رمحف اهلل 
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 :ىمول ذم اًمصقغي اعمعتؿدة 

شُمف ووَمِصقؾُتف وىمول َأسمق قمبقد وهمػمه قِمؽْمُة اًمرضمؾ )    رهطف إَْدَكقن: وُأرْسَ

 َأظَمص  َأىموِرسمف: اًمرضمؾ  اسمـ إصَمػم قِمؽْمةُ 

 اًمِعؽْمة وًمُد اًمرضمؾ وذريتف وقِمُؼُبف مـ ُصْؾبف: وىمول اسمـ إقَمرايب  

 (ىمول ومِعؽْمُة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ووًمُد وموـمؿي اًمبَتُقل قمؾقفو اًمسالم  

 :وىمول ذم صقغي اًمتضعقػ اًمتل شمقطمل سمرده هلذا اًمتػسػم

اًمشجرة ىمول وقِمؽْمُة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف  وروي قمـ َأيب ؾمعقد ىمول اًمِعؽْمُة ؾموُق )

 وؾمؾؿ قمبُد اعمطؾى وًمده 

وىمقؾ قِمؽْمشُمف َأهؾ سمقتف إىَمرسمقن وهؿ َأوٓده وقمكمٌّ وَأوٓده وىمقؾ قِمؽْمشُمف 

 إىَمرسمقن وإسَمعدون مـفؿ

 4/190/ًمسون اًمعرب( وىمقؾ قِمؽْمُة اًمرضمؾ َأىمرسموُؤه مـ وًمد قمؿف ِدْكقًو  

 

وعمو يمون ىمقل أهؾ اًمؾغي هق أن قمؽمة اًمرضمؾ هؿ اًمذريي ومؼط ومؼد أدرك قمؾامء 

اًمشقعي ذًمؽ اعملزق اًمذي َيرج قمكم سمـ أيب ـموًمى رِض اهلل قمـف مـ احلديٌ 

ٕكف ًمقس مـ اًمعؽمة ومؽون ٓسمد مـ شمػسػم احلديٌ سمطريؼي حتؾ اإلؿمؽول طمتك 

 .ًمق يمون سموًمتعسػ 

 .لم يمالمهو يبطؾ اإلمومي وموكؼسؿقا حلؾ هذا اإلؿمؽول  إمم ادموه

 اًمزقمؿ سملن اًمعؽمة هؿ يمؾ سمـل هوؿمؿ سمامومقفؿ أقمامم اًمـبل  :آجتاه األول 
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 .ومقؽقن قمكم مـفؿ 

ًمؽـ هذا يػسد قمؾقفؿ دقمقى اإلمومي ًمعكم ٕن إمر سموشمبوع مجقع سمـل هوؿمؿ 

يعـل أكف ًمقس هـوك  اصمـوقمنم  إمومًو معصقمقن  سمؾ يمؾ آل اًمبقً معصقمقن 

 .ؼؾ سمف أطمدوهذا مل ي

ىمول  اعمػقد أطمد أئؿي اًمشقعي ذم اًمؼرن اخلومس اهلجري  ذم معرض رشطمف 

إين خمؾػ ومقؽؿ مو إن ":  ًمتؾؽ اًمروايي اعمـسقسمي إمم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف

يمتوب اهلل، وقمؽميت أهؾ سمقتل، وإهنام ًمـ  يػؽمىمو طمتك : متسؽتؿ سمف ًمـ شمضؾقا

 : "يردا قمكم احلقض

 

 ( ؿ قمؽمة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وآًمف وأهؾ سمقتف سمال اظمتالفمجقع سمـل هوؿم)ىمول 

 43 اعمسوئؾ اجلوروديي 

ومنذا يمون مجقع سمـل هوؿمؿ هؿ اًمعؽمة ومؾؿ يعد هـوك إذن أئؿي ٕهنؿ ٓ : ىمؾً 

 .يؼقًمقن سمنمومي مجقع سمـل هوؿمؿ  ومبطؾً إذن دًٓمي اًمروايي قمغم اإلمومي

 :وآجتاه افثاين 

 !! اًمؾػظ ٕكف أسمق اًمعؽمة وهق يمالم ذم همويي اًمتعسػ اًمتلويؾ سملن قمؾقًو يدظمؾ ذم

قمغم سمعض مو : ومنن ىمقؾ: ) ىمول اعمجؾيس سمعد احلديٌ قمـ معـك اًمعؽمة 

إن يموكً  أن يؽقن أمػم اعمممـلم قمؾقف اًمسالم ًمقس مـ اًمعؽمةأوردمتقه جيى 

 اًمعؽمة مؼصقرة قمغم إوٓد وأوٓدهؿ  ؟
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إن أمػم اعمممـلم قمؾقف اًمسالم وإن : مـ ذهى إمم ذًمؽ مـ اًمشقعي يؼقل: ىمؾـو 

ومفق قمؾقف اًمسالم أسمق  مل يتـووًمف هذا آؾمؿ قمغم احلؼقؼي يمام ٓ يتـووًمف اؾمؿ اًمقًمد

وؾمقدهو وظمػمهتو، واحُلؽؿ ذم اعمستحؼ سموٓؾمؿ صموسمً ًمف سمدًمقؾ همػم  اًمعؽمة

  18 ،  17 ص /  29سمحور إكقار ج . ( شمـوول آؾمؿ اعمذيمقر ذم اخلؼم

 .اعمستؿع إمم اجلرأة قمغم زم قمـؼ اًمؽالم ًمقتػؼ مع اعمعتؼد وموكظر أظمل  

ومال سمد مـ إدظموًمف ومقف طمتك ( وإن مل يتـووًمف هذا آؾمؿ قمغم احلؼقؼي : )ومقؼقل 

 .هذا هق معـك هذا اًمؽالم  ًمقمل يرد اًمـبل 

ٓ يستطقع سمقون اعمراد ومتؽؾؿ سمؽالم حيتوج إمم اؾمتدراك مـ  ويملن اًمـبل 

اًمشقعي وهذا اهتوم سمعدم اًمؼدرة قمغم سمقون اًمديـ سمقوكوً ؿموومقًو يرومع اًمـزاع وىمد 

سمقون اًمديـ ومو يمون قمز وضمؾ  أظمؼم رب اًمعوعملم سملكف أويمؾ إمم اًمـبل 

ف قمز وضمؾ ًمقؽؾ سمقون اًمديـ إمم ؿمخص ٓ يستطقع اًمبقون  اًمذي أويمؾف إًمقف رسم

 .يمام شمؼدم 

 !!مـ هذا اًمؽالم اًمذي ٓ يبلم احلؼقؼي  وطموؿموه 

ومؾق أراد سمعض ذريتف ًمذيمرهؿ سملقمقوهنؿ وعمو ذيمر مثؾ هذا اًمؽالم اًمذي حيتوج 

 .إمم اؾمتدراك 

هذا ًمق صححـو هذا اًمؾػظ ًمؽون هذا هق اعمعـك اًمذي  يدل قمؾقف وهق يبطؾ 

قحًو وٓ أظمر  صحقحًو ًمعدم اإلمومي مـ أؾموؾمفو وًمؽـ ٓ هذا اعمعـك صح

 .صحي هذا اًمؾػظ أؾموؾمًو يمؿ شمؼدم سمقوكف 
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 احلديث افسادس

 .مـ ــت مقٓه ؾعع مقٓه 

 :هذا هق افؾػظ افثافث مـ أفػاظ حديث افغدير 

ىمول ؾملًمً زيد سمـ أرىمؿ ومؼؾً ًمف إن ظمتـو زم طمدصمـل  قمـ قمطقي اًمعقذم       

قمـؽ سمحديٌ ذم ؿملن قمغم رِض اهلل شمعومم قمـف يقم همدير ظمؿ وملكو أطمى أن 

 إكؽؿ معنم أهؾ اًمعراق ومقؽؿ مو ومقؽؿ: اؾمؿعف مـؽ ومؼول 

 !ومؼؾً ًمف ًمقس قمؾقؽ مـك سملس  

را يمـو سموجلحػي ومخرج رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ إًمقـو فمف: ومؼول كعؿ 

 :وهق آظمذ سمعضد قمكم رِض اهلل شمعومم قمـف ومؼول 

 يو أهيو اًمـوس أًمستؿ شمعؾؿقن أكك أومم سموعمممـلم مـ أكػسفؿ ؟)  

 .ىموًمقا سمغم  

 (ؿال ؾؿـ ــت مقٓه ؾعذ مقٓه  

 هؾ ىمول اًمؾفؿ وال مـ وآه وقمود مـ قموداه ؟: ومؼؾً ًمف :ىمول 

 اعمسـد( إكام أظمؼمك يمام ؾمؿعً : ىمول  

 

 :يدكدن قمؾامء اًمشقعي قمغم هذا احلديٌ وهلذا ومسـؼػ معف ىمؾقالً  ويمثػمًا مو

سمعد اكتفوء احلٍ وهق ذم ـمريؼف إمم  ىموًمف اًمـبل  –يمام شمؼدم –هذا احلديٌ       

همدير ))اعمديـي قمغم سمعد أيمثر مـ موئتل يمقؾ شمؼريبًو  مـ مؽي ذم مؽون يسؿك 
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 .ـ قمنم مـ ذي احلجيومل يؽـ معف إٓ أهؾ اعمديـي وذًمؽ ذم اًمققم اًمثوم((ظمؿ

ومؾؿ حيرضه أهؾ مؽي وٓ أهؾ اًمطوئػ وٓ أهؾ اًمقؿـ وٓ أهؾ اًمقاممي وٓ      

أهؾ سمؼقي اعمدن إظمرى ــ يمام شمؼدم سمقون ذًمؽ ــ  ٕهنؿ ىمد ادمفقا إمم سمؾداهنؿ 

 .مـ مؽي وًمقس هذا اعمؽون ذم ـمريؼفؿ 

عظؿك ًمألمي واًمتل إقمالن اإلمومي اًم:إذا يمون هذا احلديٌ هق : واًمسمال *     

هل أصؾ مـ أصقل اًمديـ طمسى دقمقى اًمشقعي اإلمومقي ومؾامذا يؽمك اًمـبل 

 قمروموت أو مـك أو مؽي واًمـوس جمتؿعقن ومقفو ـ وهذا أمر : اعمقىمػ اًمعظقؿ

 ! َيصفؿ مجقعًو ـ صمؿ ٓ يعؾـف إٓ ٕصحوسمف مـ أهؾ اعمديـي ومؼط ؟ 

ف مؽون وزمون إقمالن احلديٌ سمعد أن قمر -ٓ أفمـ أن قموىمالً حيؽمم قمؼؾف      

يزقمؿ سمعد ذًمؽ أن هذا احلديٌ يراد سمف اإلمومي اًمعظؿك صمؿ ٓ ُيعؾـ إٓ ًمػئي  -

 !مـ اعمسؾؿلم

 .صمؿ إن اًمشقعي شمزقمؿ أن اًمصحوسمي يمتؿقا هذه اًمقصقي  

 يمون يعؾؿ أهنؿ ؾمقؽتؿقن اًمقصقي أم ٓ ؟ هؾ اًمرؾمقل :ومـؼقل  

 .كعؿ: ومنن ىمؾتؿ

يريد شمـػقذ اًمقصقي ٕكف شمرك اعمسؾؿلم اًمذيـ ٓ  إذن اًمرؾمقل : ىمؾـو 

ؾمقشفدون قمغم هذه اًمقصقي ذم أقمظؿ مؽون صمؿ أقمؾـفو ذم ـموئػي مـفؿ همػم 

 !!-طمسى زقمؿؽؿ ومقفؿ -أمـوء قمؾقفو

 !!ٓ يعؾؿ: وإن ىمؾتؿ
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 ! هؾ اهلل قمز وضمؾ يمون يعؾؿ أم ٓ يعؾؿ ؟ :ىمؾـو* 

 .يمون يعؾؿ وٓ ؿمؽ: ومنن ىمؾتؿ

أن يعؾـ ذم مجقع اعمسؾؿلم ذم يقم احلٍ ًمتؼقم  اهلل  ومؾامذا مل يلمر رؾمقل:ىمؾـو 

 ! احلجي قمغم يمؾ إمي ويضؿـ قمدم يمتامهنو؟

 -اًمذيـ يصؾ شمعدادهؿ ىمراسمي موئي أًمػ-يمقػ يؽمك اهلل قمز وضمؾ اًمـوس 

سملن يعؾـ اإلمومي ذم ومئي  يعؾؿ قمز وضمؾ  يتػرىمقن سمعد احلٍ صمؿ يـلمر اًمـبل 

 !؟ -طمسى معتؼديمؿ  -أهنؿ ؾمقخقكقهنو 

 !!إذن اهلل قمز وضمؾ مل يرد أن شمـػذ اًمقصقي 

وعمو يموكً شمؾؽ اًمتسوؤٓت  شمميمد قمدم إرادة اإلمومي عمو شمؼدم مـ اإلؿمؽوٓت  

 !!زقمؿ سمعض قمؾامء اًمشقعي  أن هذا اعمؽون جيؿع مجقع احلجوج 

وهذا اًمؼقل ٓ يستحؼ اًمرد ٕن يمؾ مـ طمٍ مـ اًمشقعي يعؾؿ يمذب هذا      

اًمققم ويتخذوكف قمقدًا يمؾ ( همدير ظمؿ )اًمزقمؿ ، ومفؿ جيتؿعقن ذم هذا اعمؽون  

قموم سمعد احلٍ ذم اًمققم اًمثومـ قمنم وهق مؽون سمعقد ضمدًا قمـ مؽي يمام شمؼدم 

 .وٓ يسؾؽف إٓ أهؾ اعمديـي

واًمعـود إلصمبوهتو حيؿؾ صوطمبف قمغم يمؾ  ًمؽـ اإلطمسوس سمبطالن اًمدقمقى

 ؾمؾقك وًمق يمون مستفجـًو 

 شبب ورود احلديث  * 

إذا يمون هذا احلديٌ ٓ يراد سمف اإلمومي اًمعظؿك ومام هق : وىمد يؼقل ىموئؾ     
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 اعمراد سمف إذن ؟

ورد ذم روايوت اًمطؼمي وهمػمه مـ يمتى اًمسـي مو يبلم اًمسبى اًمذي : ومـؼقل

 ....  . هلل قمؾقف وؾمؾؿ مو ىمول سمعقدا قمـ وومقد احلجقٍمـ أضمؾف ىمول اًمـبل صغم ا

ومؼد ورد أن قمؾقًو رِض اهلل قمـف  عمو رضمع مـ اًمقؿـ يمون ىمد وىمع سمقـف وسملم       

سمعض اًمصحوسمي يشء مـ اجلػوء ممو ًمزم سمسببف أن يؼقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

 . وؾمؾؿ مو ىمول

عمو : )) كي  أكف ىمولروى اسمـ ضمرير سمسـده قمـ يزيد سمـ ـمؾحي سمـ يزيد سمـ ريمو     

سمؿؽي شمعجؾ إمم رؾمقل  أىمبؾ قمكم سمـ أيب ـموًمى مـ اًمقؿـ ًمقؾؼك رؾمقل اهلل 

، واؾمتخؾػ قمغم ضمـده اًمذيـ معف رضمالً مـ أصحوسمف ، ومعؿد ذًمؽ  اهلل

اًمرضمؾ ، ومؽسو رضموًٓ مـ اًمؼقم طمؾالً مـ اًمبز اًمذي يمون مع قمكم سمـ أيب ـموًمى 

 .ومنذا هؿ قمؾقفؿ احلؾؾ : ومؾام دكو ضمقشف : ظمرج قمكم ًمقؾؼوهؿ : 

 ! وحيؽ مو هذا ؟: ومؼول  

 .يمسقت اًمؼقم ًمقتجؿؾقا سمف إذا ىمدمقا ذم اًمـوس : ىمول 

 . اكزع مـ ىمبؾ أن شمـتفل إمم رؾمقل اهلل ! ويؾؽ : ومؼول 

 .وموكتزع احلؾؾ مـ اًمـوس ، وردهو ذم اًمبز : ىمول  

 .((وأفمفر اجلقش ؿمؽويي عمو صـع هبؿ  

ذم إيراد احلديٌ اًمدال قمغم أكف قمؾقف اًمسالم : ومصؾ: ))ىمول اسمـ يمثػم رمحف 

ظمطى سمؿؽون سملم مؽي واعمديـي مرضمعف مـ طمجي اًمقداع ىمريى مـ اجلحػي 
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يؼول ًمف همدير ظمؿ ومبلم ومقفو ومضؾ قمكم سمـ أيب ـموًمى وسمراءة قمرضف ممو يمون 

شمؽؾؿ ومقف سمعض مـ يمون معف سملرض اًمقؿـ سمسبى مو يمون صدر مـف اًمقفؿ مـ 

 . واًمصقاب يمون معف ذم ذًمؽضفؿ ضمقرا وشمضققؼو وسمخال اعمعدًمي اًمتل فمـفو سمع

سملم ذًمؽ ذم  وهلذا عمو شمػرغ قمؾقف اًمسالم مـ سمقون اعمـوؾمؽ ورضمع إمم اعمديـي  

أصمـوء اًمطريؼ ومخطى ظمطبي قمظقؿي ذم اًمققم اًمثومـ قمنم مـ ذي احلجي قمومئذ 

ويمون يقم إطمد سمغديرظمؿ حتً ؿمجرة هـوك ومبلم ومقفو أؿمقوء وذيمر مـ ومضؾ 

(( ] وأموكتف  وقمدًمف وىمرسمف إًمقف مو أزاح سمف مو يمون ذم كػقس يمثػم مـ اًمـوس قمكم

 [ 9 1/2:اًمبدايي واًمـفويي 

َيطى ذم اًمصحوسمي سمعد مو شمػرق  وهبذا يتضح اًمسبى اًمذي ضمعؾ اًمـبل        

 .اًمـوس ومل يبؼ إٓ أصحوسمف ويذيمرهؿ سمػضؾ قمكم رِض اهلل قمـف

وإكام ختتص سمؼضقي ظمالومقي سملم قمكم (( ومياإلم))وموًمؼضقي إذن ٓ ختتص سمـ      

رِض اهلل قمـف وسمعض اًمصحوسمي وٓ يصؾح إقمالهنو قمغم رؤوس اًمـوس ذم 

 .احلٍ

 عموذا إذن مل يمظمر احلديٌ إمم اعمديـي؟: ىمد يؼول 

ُمَريبي إمي واحلريص قمغم مداواة ضمراح اًمـػقس واًمتل ىمد  إن اًمـبل : ىمؾـو

ـمقيؾي إمم اعمديـي ومرأى أن سمؼوء اًمقطمشي طمدث سمقـفو وطمشي وٓ زاًمً اًمطريؼ 

إمم اعمديـي ٓ يؾقؼ سملصحوسمف ظموصي وأن أصحوب اًمؼضقي معف وأهؾ اعمديـي 

 .اًمذيـ سمؼقا ومقفو حلراؾمتفو ومل حيجقا ٓ قمالىمي هلؿ سموًمؼضقي
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يمام أكف رأى أن إقمالن اًمؼضقي أموم اًمـوس ذم احلٍ ٓ يصؾح وملظمر  إقمالن      

لصحوسمف قموضمؾ سمعالج مو وىمع سمقـفؿ مـ اجلػقة سمبقون اًمؼضقي طمتك إذا اكػرد سم

مؽوكي قمكم رِض اهلل قمـف ًمػماضمع أوًمئؽ اًمـػر مقىمػفؿ مـف إذا  يموكقا حيبقن 

(( مـ يمـً مقٓه ومعكم مقٓه : )) وحيرصقن قمغم مرضوشمف  ومؼول  اًمـبل 

 .يمؾؿي مقضمزة مطفرة عمو ذم اًمؼؾقب

 .ومفق إقمالن ذم وىمتف

 .شمؼدمف ٓ يصؾح

 .ٓ يصؾحوشملظمره 

 وهذا مـ طمؽؿي ؾمقدكو وكبقـو حمؿد 

 .وهبذا يتبلم أن إمر ًمف ؾمبى ظموص سمطوئػي مـ إمي ٓ سمؽؾ إمي

هذه هل اًمروايوت اًمتل اؾمتدل هبو اًمشقعي قمغم أقمظؿ ىمضقي يمام زقمؿقا ومرىمقا 

سمسببفو إمي واؾمتبوطمقا دموءهو وأقمراضفو وأمقاهلو سمسببفو سمـقً قمغم ؿمػو 

 .ضمرف هور 

ومال دًمقؾ مـ اًمؼرآن يدقمؿ هذه اًمعؼقدة وٓ دًمقؾ مـ اًمسـي يشفد هلو وإكام هل 

دقمووى يمون أؾموؾمفو يمام مر معـو مو أؿموقمف قمبد اهلل سمـ ؾمبل اًمقفقدي اًمذي أراد 

أن يقضمد ديـًو ضمديدًا يؾغل سمف ديـ رب اًمعوعملم ومودقمك اًمقصقي وـمعـ ذم ظمقور 

غتف  شمؾؽ اًمدقمووى ومؾؿ يتؿؽـ اًمصحوسمي ومفؿ قمكم رِض اهلل قمـف سمؼتؾف عمو سمؾ

 .ًمؽثرة أشمبوع اسمـ ؾمبل  
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 .وًمقصَدق قمؾامء اًمشقعي ذم اًمبحٌ ٓيمتشػقا احلؼقؼي 

ومفؾ يعؼؾ اًمشقعي ويراضمعقن قمؼقدهتؿ اًمتل أؾموءت إمم أل اًمبقً ىمبؾ أن شمسئ 

 إمم إمي ؟

 .كرضمقه  واهلل اعمقومؼ  هذا مو
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 افسابع ديث احل

 "هؾؿقا أـتب فؽؿ ـتابًا " حديث

مـ إطموديٌ اًمتل أرادت اًمشقعي  (هؾؿقا أـتب فؽؿ  ـتاباً ) : ديٌ طم

ممو يتقضمى قمؾقـو  آصمـوقمنميي اؾمتغالًمف ًمؾطعـ ذم أصحوب رؾمقل اهلل 

 .قمرضف واًمقىمقف معف ًمـرى مدى حتؼؼ مراد آصمـل قمنميي مـف 

 :ًمػظ  احلديٌ سملصح اًمطرق :  أوًٓ 

قمـ اًمزهري قمـ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتبي قمـ اسمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام     

عمو طمرض رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ وذم اًمبقً رضمول ومؼول اًمـبل : ىمول 

ؾؼال ( . هؾؿقا أيمتى ًمؽؿ يمتوسمو ٓ شمضؾقن سمعده ) صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ 

افقجع وظـدـؿ افؼرآن  بعضفؿ إن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ؿد ؽؾبف

 . حسبـا ـتاب اهلل

واظمتصؿقا ومؿـفؿ مـ يؼقل ىمرسمقا يؽتى ًمؽؿ يمتوسمو ٓ  ؾاختؾػ أهؾ افبقت 

شمضؾقن سمعده ومـفؿ مـ يؼقل همػم ذًمؽ ومؾام أيمثروا اًمؾغق وآظمتالف ىمول 

 ( .ىمقمقا : ) رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ

يي يمؾ اًمرزيي مو طمول سملم إن اًمرز: )ىمول قمبقد اهلل ومؽون اسمـ قمبوس يؼقل  

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ وسملم أن يؽتى هلؿ ذًمؽ اًمؽتوب ٓظمتالومفؿ 

 ( وًمغطفؿ 

إن : )وذم سمعض أًمػوظ احلديٌ ذم سمعض هذه اعمصودر أن قمؿر هق اًمذي ىمول 
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 ( افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ ؽؾبف افقجع وظـدكا ـتاب اهلل حسبـا

 .هذه اًمدراؾمي إن ؿموء اهللوهـوك أًمػوظ أظمرى ؾمتليت ضؿـ 

    9و924/ اعمسـد /4922سؾؿ م/ 7900و1009و 4492وريخاًمب

 . 9717 /اًمرزاق قمبد/0197/اسمـ طمبون /

صمبً قمـدكو سموًمدًمقؾ اًمؼوـمع مـ اًمؼرآن واًمسـي ومضؾ اًمصحوسمي وصمـوء اهلل : ثاكقاً 

قمؾقفؿ وظموصي ظمقورهؿ اخلؾػوء اًمراؿمديـ  قمز وضمؾ قمؾقفؿ وصمـوء رؾمقًمف 

ًمقثـل قمغم أؿمخوص مـوومؼلم أو ًمقسقا  اهلل قمز وضمؾ وٓ رؾمقًمف ومو يمون 

 .مممـلم أو ؾمقؼع مـفؿ ردة ٕن اهلل قمز وضمؾ يعؾؿ اًمغقى 

وملمو صمـوء اهلل قمز وضمؾ ومـؽتػل مـف سمبعض  مو ورد ذم قمؿر سمـ اخلطوب رِض 

اهلل قمـف  يملكؿقذج ًمغػمه مـ قمظامء اًمصحوسمي ٕكف هق اًمذي ريمزوا قمؾقف ذم هذا 

 :ومـؼقلاحلديٌ 

أصمـك اهلل قمز وضمؾ  قمغم اعمفوضمريـ وقمؿر سمـ اخلطوب رِض اهلل قمـف   -  

 .وأرضوه مـ أوائؾ اعمفوضمريـ

       

                     

                         

      [ اًمتقسميؾمقرة. ] 
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وقمؿر سمـ اخلطوب  ،وأصمـك اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم مـ أكػؼ وىموشمؾ ىمبؾ اًمػتح-2

 . ممـ أكػؼ وىموشمؾ ىمبؾ اًمػتح

 : وؿال تعاػ                 

           

            

                  

وأصمـك اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم أهؾ سمقعي اًمرضقان وقمؿر سمـ اخلطوب رِض اهلل -9

 .قمـف مـ أهؾ سمقعي اًمرضقان 

         :وؿال تعاػ 

          

        

صمؿ ورد ذم اًمسـي مو يشفد ًمف سموًمػضؾ واعمـوىمى اًمعظقؿي وذًمؽ سملصح    

 :اًمروايوت وذم أصح اًمؽتى ومـفو مو يكم

بقـا أكا : ) يؼقل ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ   ظـ شعقد اخلدري(   

كائؿ رأيت افـاس يعرضقن ظع وظؾقفؿ ؿؿص مـفا ما يبؾغ افثدي ومـفا ما 

ؿافقا ؾام أوفت ( . دون ذفؽ وظرض ظع ظؿر بـ اخلطاب وظؾقف ؿؿقص جيره 
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 . اًمبخوري(  افديـ ) ذفؽ يا رشقل اهلل ؟ ؿال 

بقـا أكا )  قل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ىمولؾمؿعً رؾم: وقمـ اسمـ قمؿر ىمول  

كائؿ أتقت بؼدح فبـ ؾؼبت حتك إين ألرى افريح خيرج يف أطػاري ثؿ 

 (افعؾؿ)  ىموًمقا ومام أوًمتف يو رؾمقل اهلل ؟ ىمول( . أظطقت ؾضع ظؿر بـ اخلطاب 

 .اًمبخوري ومسؾؿ 

 قمؾقف و ؾمؾؿ ىمول اًمـبل صغم اهلل: قمـ ضموسمر سمـ قمبد اهلل رِض اهلل قمـفام ىمول (  

رأيتـل دخؾت اجلـة ؾنذا أكا بافرمقصاء امرأة أيب ضؾحة وشؿعت خشػة ) 

ؾؼؾت مـ هذا ؟ ؾؼال هذا بَلل ورأيت ؿرصا بػـائف جارية ؾؼؾت دـ هذا ؟ 

ومؼول قمؿر سمليب ( . ؾؼافقا فعؿر ؾلردت أن أدخؾف ؾلكظر إفقف ؾذـرت ؽرتؽ 

 . اًمبخوري(  وأمل يو رؾمقل اهلل أقمؾقؽ أهمور

 : أن اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ىمول: قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام  (  

أريت يف ادـام أين أكزع بدفق بؽرة ظذ ؿؾقب ؾجاء أبق بؽر ؾـزع ذكقبا أو ) 

ذكقبغ كزظا ضعقػا واهلل يغػر فف ثؿ جاء ظؿر بـ اخلطاب ؾاشتحافت ؽربا 

 . اًمبخوري (بعطـ ؾؾؿ أر ظبؼريا يػري ؾريف حتك روي افـاس ورضبقا 

ــا مع افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ وهق آخذ بقد : ظبد اهلل بـ هشام ؿال  (  

 . اًمبخوري( ظؿر بـ اخلطاب 

 .وطمبف ًمف  وهذا دًمقؾ ىمرسمف مـ رؾمقل اهلل 

أن قمؿر سمـ اخلطوب يمون إذا ىمحطقا اؾمتسؼك : قمـ أكس رِض اهلل قمـف  (  5 
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إكا ــا كتقشؾ إفقؽ بـبقـا صذ اهلل ظؾقف افؾفؿ :  سموًمعبوس سمـ قمبد اعمطؾى ومؼول

 . اًمبخوري (و شؾؿ ؾتسؼقـا وإكا كتقشؾ إفقؽ بعؿ كبقـا ؾاشؼـا ؿال ؾقسؼقن 

 .وآل بقتف  وهذا دفقؾ تعظقؿف فرشقل 

ؾؽقػ تسك هذه افشفادات افؼطعقة فرواية آحاد فعؾ راوهيا وهؿ أو أخطل أو 

 !!رواها بادعـك ؟؟

ٓ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -صمؿ هذه اًمشفودات مـ اهلل قمزوضمؾ صمؿ مـ كبقف 

 .( )يؿؽـ أن شمصدر وهق ًمقس أهالً هلو

وضمؾ يعؾؿ اًمغقى  وٓ يؿؽـ أن شمصدر ًمشخص وهق ؾمقخوًمػفو ٕن اهلل قمز

واًمشفودة ٕطمد مـ ظمؾؼف سمام يرومعف ذم إمي مع قمؾؿف سملكف ًمقس أهالً  ًمف 

اًمعوعملم ومام يمون ؾمبحوكف ًمقثـل قمغم مـ ؾمػمشمد  مستحقؾي ٕن اعمتحدث هق رب

وإٓ يؽقن ؾمبحوكف مل يرد هلذا اًمديـ أن يـتٍم سمؾ أراد عمـ يتآمر قمغم ديـف أن 

 .يـتٍم  كستغػر اهلل قمز وضمؾ

ذم كٍمشمف  -رِض اهلل قمـف -شموريخ اًمصحويب اجلؾقؾ قمؿر سمـ اخلطوب -0

هبو اًمتوريخ مـ أقمظؿ  ًمؾديـ سمعد ووموة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمتل يشفد

اًمشفودات إذ قمؿؾف ذًمؽ مع إظمقاكف اًمصحوسمي هق اًمذي أوضمد هذه إمي اًمتل 

يتجووز قمددهو اعمؾقور وصمالصمامئي مسؾؿ ومو يمون مثؾ هذا حيتوج إمم شمؼمئي أو 

دوموع ٕن شمورَيف أيمؼم ؿموهد قمغم مؽوكتف اًمعظقؿي اًمتل رومعفو إًمقف قمزوضمؾ 

                                                                            

 .يمتوب ظمالومي أيب سمؽر اًمصديؼ(  ) 
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وؾمؾؿ ًمقٓ اعممامرة قمغم ديـ اهلل قمز وضمؾ  وأيمدهو رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف

 .وقمغم رمقزه

صمؿ قمظامء آل اًمبقً اًمـبقي ىمد ؿمفدوا ًمف سموًمػضؾ واإليامن اًمعظقؿ وذم  -7

مؼدمتفؿ اًمذيـ رووا هذا احلديٌ وؿمفدوا هذه اًمقاىمعي وًمق يموكً هذه 

 . اًمقاىمعي دمرطمف عمو ؿمفدوا ًمف سمخالومفو

وضع قمؿر قمغم رسيره : ول ومؼد ورد ذم ىمصي مقت  قمؿر أن  اسمـ قمبوس ىم

ومتؽـػف اًمـوس يدقمقن ويصؾقن ىمبؾ أن يرومع وأكو ومقفؿ ومؾؿ يرقمـل إٓ رضمؾ 

ؾنذا ظع بـ أيب ضافب ؾسحؿ ظذ ظؿر وؿال ما خؾػت أحدا آظمذ مـؽبل 

أحب إيل أن أفؼك اهلل بؿثؾ ظؿؾف مـؽ وايؿ اهلل إن ــت ألطـ أن جيعؾؽ اهلل 

ع افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ يؼقل مع صاحبقؽ وحسبت إين ــت ـثرا أشؿ

ذهبت أكا وأبق بؽر وظؿر ودخؾت أكا وأبق بؽر وظؿر وخرجت أكا وأبق ) 

 0998سؾؿ م 9482 اًمبخوري( بؽر وظؿر 

 

ومفؾ يؿؽـ أن يػفؿ قمكم سمـ أيب ـموًمى مـ ذًمؽ اعمقىمػ ذم طمديٌ اًمؽتوب أن 

س صمؿ  يشفد سمػضؾف واسمـ قمبو -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ -قمؿر آذى اًمرؾمقل

 !يسؿع ىمقًمف وٓ يـؽره سمؾ يرويف ًمبقون ومضؾف ؟

وورد يمذًمؽ قمـ اسمـ قمبوس ىمصي أظمرى قمـ قمققـي سمـ طمصـ قمـدمو اؾمتلذن ًمف 

احلر سمـ ىمقس ومدظمال قمغم قمؿر ومتؽؾؿ احلر سمؽالم أهمضى قمؿر سمـ اخلطوب 
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رِض اهلل قمـف وأرضوه ومؾام ىمرئً قمؾقف آيي مـ يمتوب اهلل قمز وضمؾ مل يتجووزهو 

 .يمام ؿمفد سمذًمؽ اسمـ قمبوس  ويموكً هذه ؾمجقتف

 

 وهذا هق ؾمـد احلديٌ كػس ؾمـد طمديٌ اًمرزيي 

قمـ اًمزهري ىمول أظمؼمين قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ قمتبي أن اسمـ قمبوس رِض اهلل 

ىمدم قمققـي سمـ طمصـ سمـ طمذيػي ومـزل قمغم اسمـ أظمقف احلر سمـ ىمقس : قمـفام ىمول 

وًمس قمؿر ويمون مـ اًمـػر اًمذيـ يدكقفؿ قمؿر ويمون اًمؼراء أصحوب جم

ومشوورشمف يمفقٓ يموكقا أو ؿمبوسمو ومؼول قمققـي ٓسمـ أظمقف يو اسمـ أظمل ًمؽ وضمف 

قمـد هذا إمػم وموؾمتلذن زم قمؾقف ىمول ؾملؾمتلذن ًمؽ قمؾقف ىمول اسمـ قمبوس 

وموؾمتلذن احلر ًمعققـي وملذن ًمف قمؿر ومؾام دظمؾ قمؾقف ىمول هل يو اسمـ اخلطوب ومقاهلل 

ؾؼال فف احلر ومغضى قمؿر طمتك هؿ سمف . مو شمعطقـو اجلزل وٓ حتؽؿ سمقــو سموًمعدل 

خذ افعػق وأمر  }يا أمر ادممـغ إن اهلل تعاػ ؿال فـبقف صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ 

واهلل ما جاوزها . وإن هذا مـ اجلاهؾغ .  {بافعرف وأظرض ظـ اجلاهؾغ 

 . اًمبخوري(  ظؿر حغ تَلها ظؾقف وـان وؿاؾا ظـد ـتاب اهلل

ـِ َظبَّاٍس َؿا ـِ اْب ـْ َأْصَحاِب َرُشقِل اهللَِّ وَظ صذ اهلل -َل َشِؿْعُت َؽْرَ َواِحٍد ِم

اَن َأَحبَُّفْؿ إَِػَّ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -ظؾقف وشؾؿ ـَ طَّاِب َو ـُ اخْلَ صذ اهلل -ِمـُْفْؿ ُظَؿُر ْب

ْؿُس َوَبْعدَ  -ظؾقف وشؾؿ ََلِة َبْعَد افَْػْجِر َحتَّك َتطُْؾَع افشَّ ـِ افصَّ افَْعرْصِ  ََنَك َظ

ْؿُس   .مسؾؿ . ( َحتَّك َتْغُرَب افشَّ
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أهذه اًمشفودات مـ اسمـ قمبوس يؿؽـ أن شمؽقن ًمرضمؾ يعتؼد أكف آذى رؾمقل 

اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ صمؿ يشفد ًمف سملكف يمون وىموومًو قمـد يمتوب اهلل قمز وضمؾ 

 !!؟؟

اعمعتؼد سمؾ ًمؽـ اًمعؼوئد اًمبوـمؾي ٓ شمؽمك جموًٓ ٕصحوهبو ًمؾتػؽػم ومقام َيوًمػ 

 .شمدومعف ًمتصديؼ اًمروايوت اخلوـمئي أو اًمؽوذسمي مودامً ختدم اهلدف

 

هذا احلديٌ مـ أطموديٌ أطمود واًمتل ٓ يؼبؾفو مجفقر قمؾامء إمي ذم :   ثافثاً 

ودمريح قمظامء إمي يموًمصحوسمي اًمذيـ ىموم اًمديـ قمغم ضمفودهؿ  هدم . اًمعؼوئد  

ًمديـ وهلذا اهتؿ قمؾام إمي مـ ًمؾديـ ويمؾ روايي شمطعـ ومقفؿ ومفل ـمعـ ذم ا

 .ـمعـ ذم اًمصحوسمي سموًمزكدىمي عمو يؽمشمى قمؾقف مـ هدم ًمؾديـ 

إذ يمقػ يطعـ ذم أمي قمظقؿي مـ ظمقور إمؿ آمـً سموهلل ورؾمقًمف وضحً ذم 

سموٕمقال وإكػس وؿمفد هلؿ اًمؼرآن ذم  ؾمبقؾ اًمديـ وكٍمة اًمرؾمقل 

طموديٌ وؿمفد هلو ذم قمنمات إ قمنمات أيوت وؿمفد هلو رؾمقل اهلل 

 !!اًمقاىمع سمروايي ؿمخص واطمد ؟؟

 

 ظرض أفػاظ احلديث:   رابعاً 

ـِ َظبَّاٍس َرِِضَ * ـْ اْب ـِ ُجبَْرٍ َظ ـْ َشِعقِد ْب ـْ ُشَؾقْاَمَن بـ أيب مسؾؿ اأْلَْحَقِل َظ َظ

 اهللَُّ َظـُْفاَم 
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 . اًمبخوري! (  ؟ َهَجَر َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ : )  َؾَؼافُقا 

 .ومسؾؿ  اًمبخوري( َؾَؼافُقا َما فَُف َأَهَجَر اْشتَْػِفُؿقُه )ويف فػظ *

ـِ َظبَّاسٍ *  ـْ اْب ـِ َظبِْد اهللَِّ َظ ـْ ُظبَقِْد اهللَِّ ْب ـِ ِصَفاٍب َظ ـْ اْب  وظـ  ُيقُكُس َظ

بَُف افَْقَجُع َوِظـَْدَكا ـِتَاُب اهللَِّ َحْسبُـَا َؿاَل ُظَؿُر إِنَّ افـَّبِلَّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾقِْف َوَشؾََّؿ َؽؾَ )  

 .واعمسـد  اًمبخوري(  

ـِ *  ـِ َظبِْد اهللَِّ ْب ـْ ُظبَقِْد اهللَِّ ْب ْهِريِّ َظ ـْ افزُّ َكا َمْعَؿٌر َظ اِق َأْخَزَ زَّ وظـ َظبُْد افرَّ

ـِ َظبَّاٍس َرِِضَ اهللَُّ َظـُْفاَم  ـْ اْب  ُظتْبََة َظ

ْؿ َؾَؼاَل َبْعُضفُ )  ـُ َؿ َؿْد َؽَؾبَُف افَْقَجُع َوِظـَْد ْؿ إِنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾقِْف َوَشؾَّ

 .اًمبخوري ومسؾؿ واعمسـد (  افُْؼْرآُن َحْسبُـَا ـِتَاُب اهللَِّ 

 .اختَلف أفػاظ احلديث : خامساً 

اهلل قمؾقف ورد احلديٌ يمام شمؼدم سمعدة أًمػوظ وطمتاًم مل يؼؾ اجلوًمسقن ًمؾـبل صغم 

 .وؾمؾؿ إٓ واطمدًا مـفو

إن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿد ؽؾب ظؾقف ) وأصح شمؾؽ إًمػوظ ًمػظ

 (.افقجع

وموًمؾػظ صودر ممـ زيموهؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ وزيموهؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

وؾمؾؿ وؿمفد هلؿ اًمتوريخ سموًمػضؾ واجلفود ذم كٍمة اًمديـ ومام مرادهؿ إذن 

 .هبذا اًمؾػظ

مرادهؿ رِض اهلل قمـفؿ أن َيػػ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ مشؼي 
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مطؿئـلم ًمف   محؾ هؿ إمي ذم هذا اًمظرف اًمعصقى اًمذي ومقف رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ سملهنؿ شموسمعقن ًمؾؼرآن اًمؽريؿ اًمذي ضموء سمف وأهنؿ ٓ 

 .قمؾقف وؾمؾؿ حيقدون قمـف ومؽون ذًمؽ اجلقاب واهلل أقمؾؿ مطؿئـوً ًمف صغم اهلل

 . أو ىموًمقه مستـؽريـ قمغم مـ امتـع قمـ إطمضور اًمؽتوب ًمف 

ـْ ُيقَؿػ يِف اِْمتِثَال َأْمره بِنِْحَضاِر )ؿال ابـ حجر  ـْ َؿافَُف ُمـِْؽًرا َظَذ َم اَم َؿافَُف َم َؾنِكَّ

ُف َؿاَل  َواة َؾَؽلَكَّ ُف : افَْؽتِػ َوافدَّ ُـّ َأكَّ قَْػ َتتََقؿَّػ َأَتظُ َذَيان يِف ـَ ِه َيُؼقل اهْلَ َغْرِ ـَ

ّؼ ، َؿاَل  َّٓ احْلَ َٓ َيُؼقل إِ ُف  ُه َما َضَؾَب َؾنِكَّ َهَذا : َمَرضف ؟ اِْمتَثِْؾ َأْمره َوَأْحِِضْ

  5 /   ؾتح افباري (َأْحَسـ اأْلَْجِقَبة 

ومؾعؾف أراد سمف ًمؽثرة اًمؽالم  "... ىمقمقا": وأمو ىمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .ذم هذا اعمجؾس ٓ أكف يمره  ذًمؽ اًمؼقل  اعمتعورض 

ومحؾ هذا اًمؾػظ قمغم هذا اعمعـك هق اًمالئؼ سمؿؽوكي اًمصحوسمي ومـفؿ قمؿر 

 .رِض اهلل قمـف وأرضوه

احلديٌ ذم أصح ـمرىمف يبلم أن اًمذيـ اظمتؾػقا هؿ أهؾ اًمبقً وًمقس : شادشاً 

واظمتصؿقا ومؿـفؿ مـ  ؾاختؾػ أهؾ افبقت: )اًمصحوسمي طمقٌ ورد ومقف ًمػظ 

ؼقل ىمرسمقا يؽتى ًمؽؿ يمتوسمو ٓ شمضؾقن سمعده ومـفؿ مـ يؼقل همػم ذًمؽ ومؾام ي

 ( (.ىمقمقا )أيمثروا اًمؾغق وآظمتالف ىمول رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ 

ًمؽون  "مـ ذم اًمبقً ": أو ىمول  "اًمذيـ قمـده "وموظمتؾػ  : ) وًمقىمول 

شمطؾؼ قمغم  ويمؾؿي أهؾ اًمبقً إكام( أهؾ اًمبقً : ) اًمؾػظ قمومًو وًمؽـف ىمول 
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 .اًمؼوـمـلم ومقف مـ ذريي و آسموء وأمفوت وزوضموت 

ومؾعؾف روى هذه اًمؼصي ًمقعتى قمغم أهؾ اًمبقً  "أهؾ اًمبقً"واسمـ قمبوس مـ 

اًمذيـ أيمثروا اًمؾغط  وامتـعقا قمـ إطمضور اًمؽتوب ٕن اعمخوـمى سمنطمضور 

 .اًمؽتوب هؿ أهؾ اًمبقً ٓ اًمضققف 

هـو وموحلديٌ ظموص  اًمـبل ومنن يمون هذا اعمراد سملهؾ اًمبقً هؿ أهؾ سمقً 

إذا أـمؾؼ ٓ يراد سمف همػم  "أهؾ اًمبقً  ": هبؿ وهؿ اًمذيـ اظمتؾػقا ٕن ًمػظ 

ومـفؿ قمؿف وأسمـوء قمؿقمتف  وهذا فموهر اًمؾػظ ورصف  أهؾ سمقً اًمـبل 

احلديٌ قمـ فموهره مع إمؽوكقي محؾف قمغم فموهره مردود ومع ذًمؽ ومـحـ ٓ 

ٓظمتالف فموهره اإلؿمػوق قمغم كطعـ قمغم أهؾ اًمبقً هبذا احلديٌ ٕن ا

 . رؾمقل اهلل 

وًمق ىمبؾـو رصومف قمـ فموهره  وموعمختؾػقن هؿ  يمؾ مـ ذم اًمبقً مـ اًمصحوسمي  

ذم مرض ؿمديد ويستحقؾ أن حيرض اًمصحوسمي  وأهؾ اًمبقً ٕن اًمـبل 

وٓ حيرض أهؾ سمقتف: قمؿف وأسمـوء قمؿقمتف وموحلديٌ ؿمومؾ ًمؾجؿقع وٓ أفمـ أن 

يؼقل همػم هذا سمدًمقؾ طمضقر اسمـ قمؿف قمبد اهلل سمـ  قموىمالً ًمقس ذم ىمؾبف هقى

قمبوس وهق همالم صغػم وٓ حيرض أسمقه وٓ حيرض اسمـ قمؿف قمكم رِض اهلل 

 .قمـفؿ مجقعًو ويمبور سمـل هوؿمؿ

 

يمون سملم هذه احلودصمي ومقت اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمراسمي صمالصمي أيوم : شابعاً 
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إٓ  س ومل يؿً اًمـبل أو أرسمعي أيوم طمقٌ يموكً هذه احلودصمي يقم اخلؿق

يقم اإلصمـلم ومؾق يمون هـوك أمر  واضمى جيى قمغم إمي أن يػعؾقه ًمؽتبف ذم هذه 

 .اعمدة

سمؾ ًمق يمون هـوك أمر ديـل يرىمك إمم درضمي اًمقضمقب ٕظمرضمفؿ ذم طمقـف : ثامـاً 

 .صمؿ يمتى مو يريد واؾمتدقمك مـ يشفد قمغم ذًمؽ اًمؽتوب

يمتوسمي يشء مـ إريمون أو اًمقاضمبوت ٕن طمتاًم ًمقس اعمراد هبذا احلديٌ : تاشعاً 

ذًمؽ ىمد سمؾغ ىمبؾ هذا اًمقىمً طمقٌ إن اهلل قمز وضمؾ ىمد أظمؼم ىمبؾ ذًمؽ ذم 

طمجي اًمقداع سملن اًمديـ ىمد يمؿؾ وموعمؽتقب هـو إذن إكام هق رأي ذم أمقر همػم 

 .واضمبي

 : ىمول شمعومم                  

          [ 9: ؾمقرة اعموئدة. ] 

ًمـ حيدث سمقـؽؿ شمـوزع ذم اعمسلًمي اًمتل : ومؾعؾ اعمراد  "..ًمـ شمضؾقا": وأمو ىمقًمف 

 .أريد يمتوسمي اًمؽتوب مـ أضمؾفو 

ومنن يمون اعمراد اًمقصويي  سموخلؾقػي مـ سمعده ومقستحقؾ أن شمؽقن اًمقصويي سمخالومي 

همػم أيب سمؽر إذ سمعد هذه احلودصمي أمره سموًمصالة سموًمـوس ومو يمون ًمقلمره سموًمصالة 

ومدل    صمؿ يريد شمـصقى همػمه ًمؾخالومي مـ سمعده   سموًمـوس كقوسمي قمـف 

 .ؽر واهلل أقمؾؿقمغم أكف إن أراد يمتوسمي اؾمؿ اخلؾقػي أكف أراد أسموسم

ـْ َأيِب ُمقؾَمك  أكف ىَموَل  َؿ وَموؿْمتَدَّ : ومؼد ورد قَم َمِرَض اًمـَّبِل  َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ
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ُف َرضُمٌؾ َرىِمقٌؼ إَِذا ىَموَم  ًْ قَموِئَشُي إِكَّ َمَرُضُف وَمَؼوَل ُمُروا َأسَمو سَمْؽٍر وَمْؾُقَصؾي سمِوًمـَّوِس ىَموًَم

ْ َيْستَطِْع  َ سمِوًمـَّوِس ىَموَل ُمُروا َأسَمو سَمْؽٍر وَمْؾُقَصؾي سمِوًمـَّوِس وَمَعوَدْت َمَؼوَمَؽ مَل َأْن ُيَصكمي

ؾُمقُل  َـّ َصَقاطِمُى ُيقؾُمَػ وَمَلشَموُه اًمرَّ ُؽ وَمَؼوَل ُمِري َأسَمو سَمْؽٍر وَمْؾُقَصؾي سمِوًمـَّوِس وَمنِكَّ

 .اًمبخوري ومسؾؿ (  ؾَمؾَّؿَ وَمَصغمَّ سمِوًمـَّوِس ذِم طَمقَوِة اًمـَّبِلي َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾقِْف وَ 

ظمرج ذم اًمققم  وورد قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو سمؿعـوه وأضوومً أكف 

إول وضمؾس قمغم يسور أيب سمؽر وىمد أراد أسمق سمؽر أن يؽماضمع إمم اخلؾػ 

يصكم وأسمق سمؽر قمغم يؿقـف يبؾغ  أن مؽوكؽ ومؽون اًمـبل  وملؿمور إًمقف 

ـصقبف ًمؾخالومي ًمق مل يؽـ هـوك اًمـوس وملي دٓل أقمظؿ مـ هذه اًمدًٓمي قمغم شم

 .هقى ذم اًمؼؾقب  

صمؿ ظمروضمف ذم اًمققم إول مـ شمـصقبف إموموً يصكم سموًمـوس وضمعؾف قمغم يؿقـف 

يبؾغ اًمـوس ًمقعؾؿ اًمـوس اًمذيـ مل يسؿعقا أمره ًمف سملن يصكم سموًمـوس أكف صغم 

سملمره وظمرج ًمقميمد هلؿ أكف صغم سمنذكف وأمره  ومل يصؾ مـ ذات كػسف إذ ىمد 

وأمره أم صغم  قل ىموئؾ إكو ٓ كدري هؾ صغم أسمق سمؽر سمعؾؿ اًمـبل يؼ

وضمؾقؾمف سمجقاره وضمعؾف يؽؿؾ اًمصالة ذم مؽوكف  اضمتفودًا ومؽون ظمروضمف 

 .يؼطع يمؾ ؿمبفي ىمد يثػمهو اعمغرضقن 

أرأيً ًمق يمون قمكم رِض هق اًمقيص أًمقس إومم أن يؽقن هق ذم هذا اعمؼوم 

 !!؟؟

 قمؾقف وؾمؾؿ أراد أن يستخؾػ أسمو سمؽر كصًو وموًمظوهر إذن أن رؾمقل صغم اهلل
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ًمؽـف قمؾؿ أن اًمصحوسمي ًمـ يستبدًمقه سمغػمه ومل يرد صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أن 

شمؽقن اخلالومي كصًو وملمره أن يصكم سموًمـوس وذًمؽ مـ أوضح إدًمي قمغم أكف 

 .أراده ظمؾقػي مـ سمعده

ًْ وىمد ورد ذًمؽ  ذم اًمصحقحلم قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو وأرضوهو أهن : و ىَموًَم

َؿ ذِم َمَرِضِف اْدقِمل زِم َأسَمو سَمْؽٍر أسََموِك َوَأظَموِك  ىَموَل زِم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّ

ٍـّ َوَيُؼقُل ىَموِئٌؾ َأَكو َأْومَم َوَيْلسَمك اهللَُّ  طَمتَّك َأيْمُتَى يِمتَوسًمو وَمنِيني َأظَموُف َأْن َيتََؿـَّك ُمتََؿ

َّٓ َأسَمو سَمْؽٍر َواعمُْْممِ   واًمؾػظ ًمف4999 مسؾؿ، اًمبخوري  ( ـُقَن إِ

 

وأمو دقمقى يمتوسمي إمومي قمكم ومفذا مـ أسملم اخلطل إذ ىمد زقمؿً اًمشقعي أن اًمـبل 

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمد سمؾغ إمومي قمكم مـذ سمدايي اًمبعثي صمؿ ظمتؿفو سمذيمره هلو ذم 

ًمقؾًي وموٕمر ٓ زال همًضو طمجي اًمقداع واًمتل ًمقس سمقـف وسمقـفو إٓ ىمراسمي صمامكلم 

 !ـمريًو ومؽقػ يؽتى ذم أمر ىمد سمؾغف مئوت اعمرات قمغم زقمؿ اًمشقعي ؟

 

يمقػ يستطقع اًمصحويب اجلؾقؾ قمؿر سمـ اخلطوب رِض اهلل قمـف : ظارشًا 

وأرضوه أن حيقل سملم اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ويمتوسمي ظمالومي قمكم رِض اهلل 

وىمودهتؿ  اًمؼبوئؾ ذم اجلوهؾقي واإلؾمالمقمـف وأرضوه وسمـق هوؿمؿ اًمذيـ هؿ شموج 

مع وضمقدهؿ وهق مـ ىمبقؾي ٓ شمرىمك إمم ىمبقؾي  يرضقن سمذًمؽ وقمؿر سمؿػرده

 !سمـل هوؿمؿ؟
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صمؿ إن اًمصحوسمي اًمذيـ يموكقا ذم اًمبقً مـفؿ سمـقا هوؿمؿ ومـفؿ : حادي ظؼ

 قمكم سمـ أيب ـموًمى

مؼمأون و ومنن يمون هـوك ًمقم وموجلؿقع مشؽميمقن وإن مل يؽـ هـوك ًمقم وموجلؿقع 

كحـ  كديـ اهلل قمز وضمؾ سمؼماءة  هذه اًمثؾي مـ ظمقور إمي اًمذيـ حتؿؾقا إذى  

سملكػسفؿ  ذم ؾمبقؾ اإلؾمالم وهجروا إهؾ وإوـمون  وكٍموا اًمـبل 

وأمقاهلؿ وطمػظقا ًمـو اًمديـ طمتك وصؾ إًمقـو اًمققم وىمد ؿمفد هلؿ رهبؿ قمز 

 .سموًمػضؾ واًمسبؼ ذم يمؾ ظمػم  وضمؾ وؿمفد هلؿ كبقفؿ 

مل يؽتى يمتوسموً أي شمرك يمتوسمي اًمؽتوب سمعد هذا اعمجؾس  اًمـبل  :ثاين ظؼ 

 :وذًمؽ ٕطمد اطمتامًملم 

إمو أن يؽقن ىمد اىمتـع سمام ـمرطمف اًمصحوسمي مـ أهنؿ مؾتزمقن سمام ذم اًمؼرآن وأهنؿ 

 ٓ حيقدون قمـف وهق ىمد شمضؿـ يمؾ أمقر اًمديـ ومل يؽـ مو ؾمقؽتبف اًمـبل 

ي صمؿ شمبلم ًمف سمعد أن شمريمف أومم ومؽميمف ومقؽقن ذًمؽ أمرًا واضمبًو وإكام هق رأ

 .مقاومؼي ًمرأي اًمصحوسمي اًمذي ـمرطمقه وهذا هق اًمذي كعتؼد 

وإمو أن يؽقن ٓ زال راهمبًو أن يؽتى وًمؽـف ظموف مـ قمؿر رِض اهلل قمـف ومؾؿ 

 .يؽتى وهذا كعقذ سموهلل ىمقل مـؽر ٓ يؼقًمف أطمد يممـ سموهلل قمز وضمؾ 

رؾمقل رب اًمعوعملم اًمذي أمره  رسمف سموًمبالغ إذ يمقػ يستطقع قمؿر أن يؿـع 

مجقع اعمنميملم قمـد إقمالكف ًمؾدقمقة  وشمعفد سمحػظف وىمد واضمف رؾمقل اهلل 

ومؾؿ هيبفؿ ومل َيوومفؿ وهق ذم طموًمي اًمؼؾي صمؿ أن سمعد أن كٍمه اهلل قمز وضمؾ 
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 !!وأىموم دوًمي اإلؾمالم هيوب رضمالً مـ أصحوسمف ؟؟

مـ شمبؾقغ  اًمديـ إذ امتـوع اًمـبل  وًمق ىمبؾـو هذا آطمتامل ًمشؽؽـو ذم يمؾ

ؿمقئ مـ اًمديـ ظمقومًو مـ ؿمخص يقرد اطمتامًٓ آظمر وه أكف رسمام امتـع قمـ إسمالغ  

همػمه أو أكف سمؾغ سملمر ًمقس مـ اًمديـ إرضوًء ًمف وهذا اطمتامل وارد إذا ىمبؾـو أكف 

 .يمتؿ ؿمقئًو ظمقومًو مـ ؿمخص 

 .ذم ىمؾبف إيامن  وًمؽـ هذا اطمتامل يموذب وٓ يؼقًمف أو يؼبؾف إٓ مـ ًمقس

ومرؾمقل اهلل قمز وضمؾ أضمؾ وأقمظؿ مـ أن يؼع مـف ؿمقئ مـ ذًمؽ وًمق حلظ مـ 

قمؿر أو مـ همػم قمؿر أذًى قمغم ديـ اهلل قمز وضمؾ ًمطرده مـ طمرضشمف وعمو داهـف 

 .قمغم طمسى ديـ اهلل قمز وضمؾ 

ذم صقرة اًمرضمؾ اعمغؾقب قمغم أمره وأكف  ًمؽـ اًمشقعي صقروا رؾمقل اهلل 

شمؽمسمص سموًمديـ وأكف قمؾؿ أو مل يعؾؿ ومفؿ ىمد أطموـمقا سمف ىمرسًا ىمد أطمقط سمعصوسمي 

 .وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل قمغم هذا اخلقول اعمريض 

وؾمبى هذه اًمـتوئٍ اًمسقئي هل دقمقى اإلمومي ومو شمرشمى قمؾقفو مـ شمؽػػم 

اًمصحوسمي واًمطعـ ذم يمتوب اهلل قمز وضمؾ سمؾ واًمطعـ ذم اخلوًمؼ قمز ضمؾ 

 .   ذم آل سمقتف  واًمطعـ واًمطعـ ذم اًمرؾمقل 

ومفذه اًمقىمػوت مع هذه اًمروايي أرضمق أن شمؽقن ىمد ضمؾً احلؼقؼي عمـ أراد 

 .احلؼقؼي واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ 
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 احلديث افثامـ

 حديث احلقض

ومل حيدد أؾمامء  هذا احلديٌ يتحدث قمـ ردة شمؼع سمعد مقت اًمـبل 

 .اعمرشمديـ وٓ قمددهؿ 

وذًمؽ ممـ مل يؽمب ذم مدرؾمي اًمـبقة  وىمد وىمعً اًمردة سمعد مقت اًمـبل 

اؾمتخػفؿ رؤؾموؤهؿ  وإكام أؾمؾؿقا وسمؼقا ذم سمؾداهنؿ ومؾام موت اًمـبل 

وملـموقمقهؿ ومؿـفؿ مـ ارشمد ومـفؿ مـ مـع اًمزيموة وىمد ؾمؾؿً اعمديـي ومؽي 

هلل قمز واًمطوئػ مـ شمؾؽ اًمردة سمؼميمي اًمؽمسمقي اعمبوريمي ويمثرة ؾمامقمفؿ ًمؽالم ا

 .وضمؾ  

صمؿ إن اًمصديؼ رِض اهلل قمـف مع سمؼقي إظمقاكف مـ اعمفوضمريـ وإكصور أقمؾـقا 

اجلفود وأقمودوهؿ إمم طمضػمة اإليامن واًمطوقمي صمؿ ادمفقا إمم ظمورج اجلزيرة 

ًمـنم اإلؾمالم ومػتحقا سمؾداكًو قمظقؿي وأزاًمقا طمؽؿ اًمطقاهمقً وأىمومقا طمؽؿ 

 .اإلؾمالم 

 :أفػاظ احلديث 

 .ومل حيدد همػم ذًمؽ  " رجال"ومقف أهنؿ :  افؾػظ األول

يقم  قمـ أيب هريرة  يروي احلديٌ اًمذي يصػ طمول جملء أمي اًمـبل (  

 :اًمؼقومي وومقف 

فقذادن ومنهنؿ يلشمقن همرا حمجؾلم مـ اًمقضقء وأكو ومرـمفؿ قمغم احلقض أٓ » 
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ومقؼول إهنؿ ىمد سمدًمقا . اًمبعػم اًمضول أكودهيؿ أٓ هؾؿ يمام يذاد رجال ظـ حقىض

 ( ) « وملىمقل ؾمحؼو ؾمحؼو . سمعدك

 

 "ؾلؿقل إَنؿ مـل  " "أؿقام  "  :افؾػظ افثاين  

 :ظـ شفؾ بـ شعد ؿال (  

إين ومرـمؽؿ قمغم احلقض مـ مر قمكم رشب ) ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ :  

فردن ظع أؿقام أظرؾفؿ ويعرؾقكـل ثؿ حيال بقـل  ومـ رشب مل يظؿل أسمدا

 ( وبقـفؿ 

ىمول أسمق طموزم ومسؿعـل اًمـعامن سمـ أيب قمقوش ومؼول هؽذا ؾمؿعً مـ ؾمفؾ ؟  

ؾلؿقل ) ومؼؾً كعؿ ومؼول أؿمفد قمغم أيب ؾمعقد اخلدري ًمسؿعتف وهق يزيد ومقفو 

 وملىمقل ؾمحؼًو ؾمحؼًو عمـ همػم إَنؿ مـل ؾقؼال إكؽ ٓ تدري ما أحدثقا بعدك

    (2) (سمعدي 

 

 "ؾلؿقل مـل ومـ أمتل "كاس  ": افؾػظ افثافث  

 :ظـ أشامء بـت أيب بؽر رِض اهلل ظـفام ؿافت (  

                                                                            

( 7983 : ح ) واعمسـد  ( 4930:ح )  واسمـ مو ضمف(  037: ح ) رواه  مسؾؿ  ( ) 

 ( 7243:ح )  واسمـ طمبون (  0:  ح )   واسمـ  ظمزيؿي(  0132 :ح) وأسمق يعغم 

 (22879: ح ) واعمسـد  ( 39 0 : ح )  ؿومسؾ( 2 02 : ح) رواه اًمبخوري (2) 
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إين قمغم احلقض طمتك أكظر مـ يرد قمكم ) ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ 

ومقؼول هؾ ؿمعرت مو وشقمخذ كاس دوين ؾلؿقل يا رب مـل ومـ أمتل مـؽؿ 

  ( ) (سمرطمقا يرضمعقن قمغم أقمؼوهبؿ قمؿؾقا سمعدك واهلل مو 

 

 "أصحايب ... ؾلؿقل  "رجال مـ أمتل  ": افؾػظ افرابع 

 ظـ ابـ ظباس يرؾعف(  

 ؾلؿقل يا رب أصحايبومقمظمذ هبؿ ذات اًمشامل  وإكف شقجاء برجال مـ أمتل) 

ويمـً ) ومقؼقل إكؽ ٓ شمدري مو أطمدصمقا سمعدك وملىمقل يمام ىمول اًمعبد اًمصوًمح 

ىمول ومقؼول إهنؿ مل يزاًمقا ( . احلؽقؿ  -إمم ىمقًمف  -ً ومقفؿ قمؾقفؿ ؿمفقدا مو دم

 (2) (مرشمديـ قمغم أقمؼوهبؿ 

 "أصحايب ... ؾلؿقل  " "رهط مـ أصحايب": افؾػظ اخلامس  

 ظـ أيب هريرة أكف ـان حيدث (5

رهط مـ يرد قمكم يقم اًمؼقومي ) أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ىمول :  

ومقؼقل إكؽ ٓ قمؾؿ ! وملىمقل يو رب أصحويب  أصحايب ؾقجؾقن ظـ احلقض

                                                                            

  (2  0:ح )   ومسؾؿ(  0223  :ح )رواه اًمبخوري     ( ) 

(  2390:  ح ) واعمسـد (  7983: ح )  ومسؾؿ ( 0 0:  ح ) رواه اًمبخوري    (2) 

 7947 واسمـ طمبون
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 ( ) (ًمؽ سمام أطمدصمقا سمعدك إهنؿ ارشمدوا قمغم أدسمورهؿ اًمؼفؼرى 

 

  "كاس مـ أصحايب ": افؾػظ افسادس   

فردن ظع كاس مـ ) قمـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ ىمول :  ظـ أكس( 6

 ومقؼقل ٓ !أصحايب احلقض حتك ظرؾتفؿ اختؾجقا دوين ؾلؿقل أصقحايب 

 (2)( شمدري مو أطمدصمقا سمعدك 

 

 رجال مـؽؿ

 ؿال ظبد اهلل بـ مسعقد( 7

ؾؾرؾعـ إيل أكو ومرـمؽؿ قمغم احلقض ) ىمول اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ :  

 رجال مـؽؿ حتك إذا أهقيت ألكاوهلؿ اختؾجقا دوين ؾلؿقل أي رب أصحايب

 (9)(  يؼقل ٓ شمدري مو أطمدصمقا سمعدك! 

 

 

                                                                            

 (9 02:ح ) رواه اًمبخوري   ( ) 

 (  02 :ح ) رواه اًمبخوري  (2) 

 (0042:  ح ) رواه اًمبخوري (9) 
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 .خمرج احلديٌ : صموًمثو 

مرة واطمدة سمؾػظ واطمد أم أكف أطموديٌ  هؾ هذا طمديٌ واطمد ىموًمف اًمـبل 

 ذم قمدة مقاـمـ وموظمتؾػً أًمػوفمف ًمذًمؽ ؟ قمدة كطؼ هبو اًمـبل 

 .هذا ؾممال يرد قمغم يمؾ طمديٌ معـوه واطمد وأًمػوفمف متـققمي  ِ

ر سموًمطرق اًمتل يموكً شمـؼؾ هبو اًمروايوت   .وًمإلضموسمي قمغم هذا اًمسمال كذيمي

 .كؼؾ اًمروايوت ـمرق :  رابعاً 

يمون اعمسؾؿقن إوائؾ اسمتداًء  سموًمصحوسمي رِض اهلل قمـفؿ  ومؿـ سمعدهؿ إمم 

قمٍم اًمتدويـ يعتؿدون قمغم ذايمرهتؿ ذم روايي إطموديٌ ويموكقا قمغم درضموت 

. 

ومؿـفؿ مـ يروي احلديٌ سمؾػظف ومـفؿ مـ يرويف سموعمعـك سمحسى مو ومفؿ مـ 

ف ًمظروف أطموـمً سمسامقمف احلديٌ ومـفؿ مـ يروي طمديثًو معقـًو سمؾػظ

ًمؾحديٌ أو ٓهتاممف  سمتؾؽ اعمسلًمي وكحق ذًمؽ وىمد يروي همػمه  مـ 

 .إطموديٌ سموعمعـك 

ًمؽـ اجلؿقع ٓ شمؽود أًمػوفمفؿ شمتعورض وإكام شمعؼم قمـ احلؼقؼي سملًمػوظ خمتؾػي 

 .ومنذا مل يؿؽـ شمرضمقح أطمد إًمػوظ وضمى اًمتقىمػ 

 .طموديٌ مقىمػ اعمحدصملم مـ هذا اًمـقع مـ إ:  خامساً 

ىمد شمػطـ اعمحدصمقن هلذه اعمسلًمي وأوًمقهو قمـويي ظموصي وهذا مـ شمقومقؼ اهلل قمز 

رقمويي  وضمؾ هلذه إمي سملن ؾمخر هلو قمؾامء ضمفوسمذة يرقمقن ؾمـي اًمـبل 
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 .دىمقؼي ومقضعقا ًمتؾؽ احلوًمي مـ اًمضقاسمط مو يسوقمد قمغم اًمقصقل إمم احلؼقؼي 

احلديٌ  اًمذي احتد  "سمـ  وىمد اصطؾحقا قمغم شمسؿقي هذا اًمـقع مـ إطموديٌ

 :وومقام يكم كبذة مـ يمالمفؿ رمحفؿ اهلل شمعومم  "خمرضمف واظمتؾػً أًمػوفمف 

اظمتالف أًمػوظ اًمروايي يدل قمغم أهنؿ يموكقا يروون : )ومؼد أيمد اسمـ رضمى أن 

  ( ) ....(احلديٌ سموعمعـك وٓ يراقمقن اًمؾػظ إذ اعمعـك واطمد

شمؼورسمً أًمػوفمف وموًمغوًمى طمقـئذ قمغم إذا احتد خمرج احلديٌ و: )  وىمول اًمعالئل 

اًمظـ أكف طمديٌ واطمد وىمع آظمتالف ومقف قمغم سمعض اًمرواة ٓ ؾمقام إذا يمون 

  ( ) (ذًمؽ ذم ؾمقوىمي واىمعي شمبعد أن يتعدد مثؾفو ذم اًمقىمقع 

هذه ًمػظي واطمدة ذم ىمصي واطمدة واظمتؾػ ومقفو مع : ) وىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد 

ع مـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ أطمد احتود خمرج احلديٌ وموًمظوهر أن اًمقاىم

 ( ) (إًمػوظ اعمذيمقرة وموًمصقاب ذم مثؾ هذا اًمـظر إمم اًمؽمضمقح

إذا يمون خمرج احلديٌ واطمدا واظمتؾػ ذم ًمػظي مـف وأمؽـ )ىمول اسمـ طمجر  

 ( ) ( رد آظمتالف إمم معـك واطمد يمون أومم

                                                                            

 سمتٍمف( 0/999)ومتح اًمبوري (   ) 

 (.2  )كظؿ اًمػرائد (  2) 

 (4 2/ 9) ومتح اًمبوري (9) 

 (9 2/ 2) ومتح اًمبوري (4) 
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 .هذه هل ىموقمدة اعمحدصملم أصحوب اًمتخصص 

 :شمطبقؼ هذه اًمؼوقمدة قمغم هذا احلديٌ :  شادشاً 

ىمد  ومفـو اظمتؾػً أًمػوظ طمديٌ واحلقض وخمرضمف واطمد أي أن اًمـبل 

ىموًمف مرة واطمدة صمؿ رواه اًمصحوسمي ومؿـ سمعدهؿ وشمـققمً قمبوراهتؿ وطمتاًم مل يؼؾ 

 .اًمـبل ص يمؾ شمؾؽ إًمػوظ وإكام ىمول واطمدًا مـفو 

وإمو إمم  إمم مراد اًمـبل ومفـو يليت دور اعمتخصص عمحووًمي اًمقصقل إمو 

 .ًمػظف اًمذي يدل قمغم مراده

 :وومقام يكم كعرض اًمروايوت 

ؾمقذادون قمـ   ومقفو اخلؼمسملن هـوك رضموًٓ مـ أمي اًمـبل  : اًمروايي إومم

 .احلقض سمسبى اكحراومفؿ 

ىمول إهنؿ  شمليمقد ًمـػس اعمعـك اًمسوسمؼ إذ ذيَمر اًمراوي أن اًمـبل  :وذم اًمثوكقي

قمل وًمقس اعمراد مـ أهؾ سمقتل وإن يمون  اًمؾػظ ٓيلسموه ًمؽـ مـل أي مـ أشمبو

 أهنؿ أشمبوقمل واهلل أقمؾؿ اًمظوهر أكف أراد 

ومـ أمتف واعمعـك ٓ َيرج قمام   ذيمر اًمراوي أهنؿ مـ اًمـبل  :وذم اًمثوًمثي 

قمام ؾمقؼع ذم أمتف ًمتحذير إمي مـ اًمبدع وأقمامل     شمؼدم إذ طمديٌ اًمـبل 

حتذير أصحوسمف ومؼط وأن سمؼقي إمي ًمـ يؼع ومقفو اًمضالل وًمقس مراده   

 .اكحراف إذ محؾ هذه اًمروايي قمغم اًمصحوسمي يملن ومقفو شمؼمئي ًمبؼقي إمي 

: أيمثر وضقطمًو إذ أظمؼم قمـ ذود رضمول مـ أمتف وأكف ؾمقؼقل  :وذم اًمراسمعي 
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أصحويب وذًمؽ ٓ طمرج ذم إـمالق اؾمؿ اًمصحبي قمغم إشمبوع ٕن يمؾ مـ ؾمور 

ذم درسمؽ ومفق صوطمبؽ صمؿ إهنؿ ؾمقصحبقكف ذم اعمحنم وذم اجلـي وموإلـمالق 

 .واضح اعمعـك 

إكام ذيمر اًمرواة اؾمؿ اًمصحبي ًمقؼقـفؿ سملن أشمبوع اًمـبل  :وذم اخلومسي واًمسودؾمي 

 .اًمنمقمقي هؿ أصحوسمف ٓ أهنؿ أرادوا سمذًمؽ اًمصحبي  

 : ىموًمً مـؽؿ أي مـ إمي اإلؾمالمقي يمام ىمول شمعومم  :وذم اًمروايي اًمسوسمعي 

         

                   

                   

 . [ؾمقرة آل قمؿران]

 .أي إمي اإلؾمالمقي سمؿـ ومقفؿ اًمصحوسمي رِض اهلل قمـفؿ ( يمـتؿ : ) وموعمراد سمـ

اًمذيـ صحبقه ذم طمقوشمف قمغم  إذن دقمقى  أن اعمراد هؿ أصحوب اًمـبل 

وضمف اخلصقص مردود سمعد هذا اًمتحؾقؾ ًٕمػوظ اًمروايي إذ اًمروايي مل شمرد 

 .سمؾػظ واطمد طمتك حتؿؾ قمغم هذا اعمعـك 

أهنؿ ارشمدوا إكام هؿ مـ أمتف قمغم امتداد  ومقؽقن إؿمخوص  اًمذيـ ذيمر 

وسمي  شمورَيفو اًمطقيؾ وًمقسقا مـ أصحوسمف ظموصي ــ وىمد يدظمؾ ومقفو سمعض اًمصح

ــ وأن  سمعض اًمرواة شمٍمومقا ذم اًمروايي ٓ قمـ قمؿد وًمؽـ ًمتعذر اًمروايي 
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سموًمؾػظ وهذا مو يضع حتذيرًا ًمؽؾ مـ يريد آؾمتدٓل سموًمروايي وأكف جيى قمؾقف 

اًمرضمقع إمم ىمقاقمد أهؾ اًمعؾؿ اعمتخصصلم ذم ذات اًمػـ  اًمذيـ ىمد أشمؼـقا ومـ 

أصحوب اهلقى ومـ اًمروايي وأطموـمقهو سمسقوج مـ اًمضقاسمط حتؿقفو مـ 

أصحوب اخلطل طمتك ٓ يسوء ومفؿ احلديٌ وٓ يطبؼ  قمغم مـ مل يؽـ مؼصقدًا 

 .سموًمروايي  

ويمؾ مـ يدومعف اهلقى ًمقجعؾ احلديٌ ؿموهدًا هلقاه ومنن ظمصؿف إول يقم 

 . قمغم همػم مراده  ٕكف اؾمتدل سمؽالمف   اًمؼقومي هق رؾمقل اهلل 
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 احلديث افتاشع

 ظع وافعباس حديث َتاصؿ

 

طمديٌ ختوصؿ قمكم واًمعبوس رِض اهلل قمـفام مـ إطموديٌ اًمصحقحي اًمتل 

 صمبتً ذم يمثػم مـ يمتى اًمسـي اعمعتؿدة

ومؼد رواهو اًمبخوري ومسؾؿ وأسمق داود واًمـسوئل واسمـ طمـبؾ وهمػمهؿ مطقًمي 

 .وخمتٍمة سملًمػوظ متؼورسمي ومعـك واطمد  

ومقفو ظمشقكي مل شمرد ذم هذه اعمراضمع ًمؽـ روايي  مسؾؿ  زادت  أًمػوفمًو  ىمؾقؾي 

 .اعمعتؿدة ورسمام وردت ذم همػمهو

وهلذا ومسقف كقرده مـ روايي مسؾؿ ذم ومؼرات قمدة صمؿ كؼػ مع يمؾ ومؼرة  مـفو 

. 

 :افؾػظ ـام ورد يف صحقح مسؾؿ : أوًٓ 

ـَ َأْوٍس أكف ىَموَل  ـُ اخْلَ : ) روى مسؾؿ  سمسـده قمـ  َموًمَِؽ سْم طَّوِب َأْرؾَمَؾ إِمَمَّ قُمَؿُر سْم

 وَمِجئُْتُف طِملَم شَمَعومَم اًمـََّفوُر 

 

يٍر ُمْػِضقًو إِمَم ِرَموًمِِف ُمتَِّؽئًو قَمغَم ِوؾَموَدٍة : ىَموَل    -  وَمَقضَمْدشُمُف رِم سَمقْتِِف ضَموًمًِسو قَمغَم رَسِ

ـْ َأَدمٍ   .ِم

ـْ ىَمْقِمَؽ َوىَمدْ : وَمَؼوَل مِم   ُف ىَمْد َدفَّ َأْهُؾ َأسْمقَوٍت ِم َأَمْرُت ومِقِفْؿ سمَِرْضٍخ  َيو َموُل إِكَّ
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ًُ  -:ىَموَل  -وَمُخْذُه وَموىْمِسْؿُف سَمقْـَُفْؿ  ى  ىَموَل : ىُمْؾ ظُمْذُه َيو : ًَمْق َأَمْرَت هِبََذا هَمػْمِ

 .(َموُل 

 

ـِ : وَمَجوَء َيْروَمو وَمَؼوَل : ىَموَل  – 2  ـِ سْم مْحَ َهْؾ ًَمَؽ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم رِم قُمثاَْمَن َوقَمبِْد اًمرَّ

سَمػْمِ َوؾَمْعٍد وَمَؼوَل قُمَؿُر قمَ   وَمَلِذَن هَلُْؿ وَمَدظَمُؾقا . َكَعؿْ : ْقٍف َواًمز 

 . َكَعؿْ : َهْؾ ًَمَؽ ذِم قَمبَّوٍس َوقَمغِمٍّ ؟ ىَموَل : وَمَؼوَل . صُمؿَّ ضَموءَ 

ِب أصمِِؿ اًْمَؽوذِ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـِلَم اىْمِض سَمقْـِك َوسَملْمَ َهَذا : وَمَلِذَن هَلاَُم وَمَؼوَل قَمبَّوٌس 

ـِ   . اًْمَغوِدِر اخْلَوِئ

 . َأضَمْؾ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم وَموىْمِض سَمقْـَُفْؿ َوَأِرطْمُفؿْ : وَمَؼوَل اًْمَؼْقُم 

ـُ َأْوٍس  ُمقُهْؿ ًمَِذًمَِؽ : وَمَؼوَل َموًمُِؽ سْم ُْؿ ىَمْد يَموُكقا ىَمدَّ  –َُيَقَُّؾ إِمَمَّ َأهنَّ

ِئَدا َأْكُش : وَمَؼوَل قُمَؿُر  - 9  اَمُء َوإَْرُض اشمَّ ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
ُديُمْؿ سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ

َٓ ُكقَرُث َمو شَمَريْمـَو » ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َأشَمْعَؾُؿقَن َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

 ؟؟ «َصَدىَمٌي 

 .ىَموًُمقا َكَعؿْ 

اَمُء َأْكُشُديُماَم : صُمؿَّ َأىْمبََؾ قَمغَم اًْمَعبَّوِس َوقَمغِمٍّ وَمَؼوَل   ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ

َٓ ُكقَرُث َمو » ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َوإَْرُض َأشَمْعَؾاَمِن َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

 ؟؟«شَمَريْمـَوُه َصَدىَمٌي 

 . ىَموَٓ َكَعؿْ 



 

 
تأحاديثثثستدلثثثها اتشيثثثاتد اثثثريةتد   ثثثات اثثث يةتت

ت

85 

 
 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-إِنَّ اهللََّ ضَمؾَّ َوقَمزَّ يَموَن ظَمصَّ َرؾُمقًَمُف : وَمَؼوَل قُمَؿُر    - 4

ُه ىَموَل  ْص هِبَو َأطَمًدا هَمػْمَ ٍي مَلْ َُيَصي ـْ َأْهِؾ اًْمُؼَرى )سمَِخوصَّ َمو َأوَموَء اهللَُّ قَمغَم َرؾُمقًمِِف ِم

ؾُمقلِ  ِف َوًمِؾرَّ تِك ىَمبَْؾَفو َأْم َٓ ( وَمِؾؾَّ  . َمو َأْدِرى َهْؾ ىَمَرَأ أَيَي اًمَّ

سَمقْـَُؽْؿ َأْمَقاَل سَمـِك اًمـَِّضػِم  - اهلل قمؾقف وؾمؾؿصغم-وَمَؼَسَؿ َرؾُمقُل اهللَِّ : ىَموَل  

وَمَقاهللَِّ َمو اؾْمتَْلصَمَر قَمَؾقُْؽْؿ َوَٓ َأظَمَذَهو ُدوَكُؽْؿ طَمتَّك سَمِؼَك َهَذا اعمَْوُل وَمَؽوَن َرؾُمقُل اهللَِّ 

 . َقَة اعْمَولِ َيْلظُمُذ ِمـُْف َكَػَؼَي ؾَمـٍَي صُمؿَّ جَيَْعُؾ َمو سَمِؼَك ُأؾْم  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-

اَمُء َوإَْرُض َأشَمْعَؾُؿقَن َذًمَِؽ ؟؟: صُمؿَّ ىَموَل  ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
 َأْكُشُديُمْؿ سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ

 .ىَموًُمقا َكَعؿْ  

 صُمؿَّ َكَشَد قَمبَّوؾًمو َوقَمِؾقًّو سمِِؿثِْؾ َمو َكَشَد سمِِف اًْمَؼْقَم َأشَمْعَؾاَمِن َذًمَِؽ ؟؟ 

 .ىَموَٓ َكَعؿْ  

 

َ َرؾُمقُل اهللَِّ : ىَموَل   - 1 َأَكو َومِم  : ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وَمَؾامَّ شُمُقرمي

ـِ َأظِمقَؽ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َرؾُمقِل اهللَِّ  ـَ اسْم وَمِجئْتاَُم شَمْطُؾُى ِمػَماصَمَؽ ِم

ـْ َأسمِقَفو وَمَؼوَل َأسُمق ِف ِم
صغم اهلل -ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ : سَمْؽٍر  َوَيْطُؾُى َهَذا ِمػَماَث اْمَرَأشمِ

 .«َمو ُكقَرُث َمو شَمَريْمـَو َصَدىَمٌي »  -قمؾقف وؾمؾؿ

اِذًبا آثاًِم َؽاِدًرا َخائِـًا  ـَ ُف ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسمٌِع ًمِْؾَحؼي  َؾَرَأْيتُاَمُه   َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكَّ
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َ َأسُمق سَمْؽٍر َوَأَكو  - 0 َوَومِم  َأسمِك  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َومِم  َرؾُمقِل اهللَِّ  صُمؿَّ شُمُقرمي

اِذًبا آثاًِم َؽاِدًرا َخائِـًاسَمْؽٍر  ـَ َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكيك ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسِمٌع  َؾَرَأْيتُاَمكِك 

 ًمِْؾَحؼي وَمَقًمِقُتَفو 

 

ًَ َوَهَذا َوَأْكتاَُم مَجِ  7 ًُ : قٌع َوَأْمُريُماَم َواطِمٌد وَمُؼْؾتاَُم ــ صُمؿَّ ضِمئْتَـِك َأْك اْدوَمْعَفو إًَِمقْـَو وَمُؼْؾ

إِْن ؿِمئُْتْؿ َدوَمْعُتَفو إًَِمقُْؽاَم قَمغَم َأنَّ قَمَؾقُْؽاَم قَمْفَد اهللَِّ َأْن شَمْعَؿالَ ومِقَفو سمِوًمَِّذى يَموَن : 

 .َؽ وَمَلظَمْذمُتَوَهو سمَِذًمِ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َيْعَؿُؾ َرؾُمقُل اهللَِّ 

 َأيَمَذًمَِؽ ؟؟ : ىَموَل  

 .َكَعؿْ : ىَموَٓ 

صُمؿَّ ضِمئْتاَُمكِك ٕىَْمِهَ سَمقْـَُؽاَم َوَٓ َواهللَِّ َٓ َأىْمِه سَمقْـَُؽاَم سمَِغػْمِ َذًمَِؽ طَمتَّك شَمُؼقَم : ىَموَل  

اَهو إِمَمَّ  وقَمُي وَمنِْن قَمَجْزمُتَو قَمـَْفو وَمُردَّ  .اًمسَّ

 

 :سؾؿ مؼاركة بلفػاظ ادصادر األخرى األفػاظ افزائدة  ظـد م:ثاكقاً 

 .ؿقل افعباس ٓبـ أخقف ظع بـ أيب ضافب رِض اهلل ظـفام : افؾػظ األول 

 :فػظ مسؾؿ  -أ 

اًْمَؽوِذِب أصمِِؿ اًْمَغوِدِر َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم  اىْمِض سَمقْـِك َوسَملْمَ َهَذا : وَمَؼوَل قَمبَّوٌس ) 

ـِ   (  .اخْلَوِئ

 :در األخرى أفػاظ ادصا -ب 
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َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم  : وَمَؼوَل قَمبَّوٌس [: )4399و   9394:]أًمػوظ اًمبخوري  رىمؿ 

و ََيْتَِصاَمنِ  ومِقاَم َأوَموَء اهللَُّ قَمغَم َرؾُمقًمِِف صغم اهلل قمؾقف  اىْمِض سَمقْـِل َوسَملْمَ َهَذا َومُهَ

ـْ سَمـِل اًمـَِّضػِم   (وؾمؾؿ ِم

اىْمِض سَمقْـِل َوسَملْمَ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم : وَل قَمبَّوٌس وَمؼَ [  ) 0728و  1918: ]ورىمؿ 

 ( َهَذا

َوسَملْمَ اًمظَّومِلِ  اىْمِض سَمقْـِلَيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم  : ىَموَل اًْمَعبَّوُس [  )   7931: ]  ورىمؿ 

 ( اؾْمتَبَّو

اىْمِض سَمقْـِك ْمِمـلَِم َيو َأِمػَم اعمُْ : وَمَؼوَل اًْمَعبَّوُس [ )  2901: ]وًمػظ أيب داود رىمؿ 

 (-َيْعـِك قَمِؾقًّو  -َوسَملْمَ َهَذا 

سَمػْمُ َوقَمبُْد [ )2977: ]ورىمؿ  َدظَمَؾ اًْمَعبَّوُس َوقَمغِمٌّ قَمغَم قُمَؿَر َوقِمـَْدُه ـَمْؾَحُي َواًمز 

ـِ َوؾَمْعٌد  مْحَ و ََيْتَِصاَمنِ اًمرَّ  ( َومُهَ

 (َيتصامن صمؿ ضموء قمكم و اًمعبوس [   ) 3 0 ]واًمؽممذي 

ىمول ضموء اًمعبوس وقمكم إمم قمؿر َيتصامن ومؼول [  : ) 48 4]واًمـسوئل رىمؿ 

 ( اىمض سمقـل وسملم هذا: اًمعبوس 

ضموء اًمعبوس وقمكم قمؾقفام اًمسالم إمم قمؿر [ )949]رىمؿ :  وأمحد سملًمػوظ هل 

 ( اىمض سمقـل وسملم هذا اًمؽذا يمذا: َيتصامن ومؼول اًمعبوس رِض اهلل قمـف 

اىمض سمقـل : اعمممـلم ومؾام دظمؾ اًمعبوس ىمول يو أمػم [ ) 78 و 421] ورىمؿ 

 (ومقام أوموء اهلل قمغم رؾمقًمف مـ أمقال سمـك اًمـضػم وسملم هذا ومهو طمقـئذ َيتصامن
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رِض اهلل  اىمض سمقـل وسملم قمكميو أمػم اعمممـلم : ومؼول قمبوس [ )  782 ]ورىمؿ 

 (قمـف

 :ومؼاركتفا بلفػاظ ادصادر األخرى  وؿػة مع األفػاظ افزائدة يف مسؾؿ:ثافثاً 

 :اخلصقمة بغ ظع وافعباس : أ ــ افؾػظ األول 

مجقع هذه اًمروايوت  شمؽود شمتػؼ قمغم وضمقد ظمصوم  سملم قمكم واًمعبوس رِض اهلل 

 .قمـفام ًمؽـ روايي مسؾؿ رصطمً سمام مل يٍمح سمف همػمهو 

وٓ كدري هؾ ًمػظ مسؾؿ هق كػس ًمػظ اخلصوم شمقرع اًمرواة أظمرون قمـ 

ذيمره أم أن أطمد رواة مسؾؿ ومفؿ مـ يمؾؿي اخلصوم شمؾؽ إًمػوظ اًمتل اقمتودهو  

سمعض اعمتخوصؿلم ذم مثؾ هذه اعمقاىمػ اًمتل َيرج اإلكسون ومقفو قمـ اًمتحؽؿ 

ػوظ اًمتل كطؼ ذم إًمػوظ ويميد ذًمؽ أن قمؿر رِض اهلل قمـف ىمد أقمود كػس إًم

هبو اًمعبوس ذم طمؼ اسمـ أظمقف مشػمًا إمم أن هذه إًمػوظ ىمد وىمع ذم كػسقؽام 

( ومرأيتام : )مثؾفو قمغم أيب سمؽر وقمكمَّ مع أن قمؿر مل يسؿعفو مـفام وإكام ىمول 

 .وذًمؽ يعـل أكف وىمع ذم كػسقفام ٓ أهنام شمؽؾام سمف واهلل أقمؾؿ 

 

 :  افشقخغ رأي افعباس وظع يف:  ب ــ افؾػظ افثاين 

إًمػوظ اًمزائدة  ذم احلؼقؼي شمؽود شمؽقن ًمػظًو واطمدًا مؽررًا هقىمقل اًمعبوس 

 .ًمعكم يمرره قمؿر رِض اهلل قمـف 

َ َرؾُمقُل اهللَِّ : ىَموَل ــ أي قمؿر ــ  :)ًمػظ مسؾؿ   -أ  صغم اهلل قمؾقف -وَمَؾامَّ شُمُقرمي
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وَمِجئْتاَُم شَمْطُؾُى  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ- َأَكو َومِم  َرؾُمقِل اهللَِّ: ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر  -وؾمؾؿ

ـْ َأسمِقَفو وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر   ِف ِم
ـِ َأظِمقَؽ َوَيْطُؾُى َهَذا ِمػَماَث اْمَرَأشمِ ـَ اسْم : ِمػَماصَمَؽ ِم

وَمَرَأْيتاَُمُه . «َمو ُكقَرُث َمو شَمَريْمـَو َصَدىَمٌي » :  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ 

َ َأسُمق  سًمو آصماًِم هَموِدًرا ظَموِئـًويَموذِ  ُف ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسمٌِع ًمِْؾَحؼي صُمؿَّ شُمُقرمي َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكَّ

يَموِذسًمو َوَومِم  َأسمِك سَمْؽٍر وَمَرَأْيتاَُمكِك  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-سَمْؽٍر َوَأَكو َومِم  َرؾُمقِل اهللَِّ 

 (اهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكيك ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسمٌِع ًمِْؾَحؼي وَ  آصماًِم هَموِدًرا ظَموِئـًو

 

 :أفػاظ ادصادر األخرى  -ج 

صُمؿَّ شَمَقرمَّ اهللَُّ َكبِقَُّف صغم اهلل : ىَموَل قُمَؿُر [ : )9394:]ًمػظ اًمبخوري  إول * 

قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼبََضَفو َأسُمق  َأَكو َوزِم  َرؾُمقِل اهللِ صغم اهلل: قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر 

ُف ؾِقَفا سَمْؽٍر وَمَعِؿَؾ ومِقَفو سماَِم قَمِؿَؾ َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكَّ

ًُ َأَكو َوزِمَّ َأيِب سَمْؽٍر  فََصاِدٌق َبارٌّ َراِصٌد َتابٌِع فِْؾَحؼِّ  صُمؿَّ شَمَقرمَّ اهللَُّ َأسَمو سَمْؽٍر وَمُؽـْ

ـْ إَِموَريِت َأقْمَؿُؾ ومِقَفو سماَِم قَمِؿَؾ َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼبَْضتُ  َفو ؾَمـَتَلْمِ ِم

 ( َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إيِنِّ ؾِقَفا فََصاِدٌق َبارٌّ َراِصٌد َتابٌِع فِْؾَحؼِّ َوَمو قَمِؿَؾ ومِقَفو َأسُمق سَمْؽٍر 

 

 َكبِقَُّف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼوَل صُمؿَّ شَمَقرمَّ اهللَُّ[)  1918]ًمػظ اًمبخوري اًمثوين * 

َأَكو َوزِم  َرؾُمقِل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼبََضَفو َأسُمق سَمْؽٍر َيْعَؿُؾ ومِقَفو سمِاَم : َأسُمق سَمْؽٍر 

َوَأْؿبََؾ َظَذ َظِعٍّ  -َوَأْكتُاَم ِحقـَئٍِذ قَمِؿَؾ سمِِف ومِقَفو َرؾُمقُل اهلِل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ 
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ُف ؾِقَفا َصاِدٌق َارٌّ َراِصٌد َتابٌِع  -اٍس َوَظبَّ  َذا َواهللَُّ َيْعَؾُؿ َأكَّ ـَ َذا َو ـَ َتْزُظاَمِن َأنَّ َأَبا َبْؽٍر 

ًُ  فِْؾَحؼِّ  َأَكو َوزِم  َرؾُمقِل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َوَأيِب : صُمؿَّ شَمَقرمَّ اهللَُّ َأسَمو سَمْؽٍر وَمُؼْؾ

  َأقْمَؿُؾ ومِقَفو سماَِم قَمِؿَؾ َرؾُمقُل اهللِ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ،سَمْؽٍر وَمَؼبَْضُتَفو ؾَمـَتَلْمِ 

َأَكو َوزِم  َرؾُمقِل اهللِ صغم : وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر  [ ) 35 7: ]ًمػظ اًمبخوري اًمثوًمٌ * 

َؾَعِؿَؾ باَِم َظِؿَؾ بِِف َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ُثؿَّ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وَمَؼبََضَفو 

َأَكا َويِلُّ َويِلِّ َرُشقِل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َؾَؼبَْضتَُفا :  اهللَُّ َأَبا َبْؽٍر َؾُؼْؾُت َتَقّفَّ 

 ( َشـَتَْغِ َأْظَؿُؾ ؾِقَفا َما َظِؿَؾ َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ، َوَأُبق َبْؽٍر 

 .وٓ خترج أًمػوظ اًمروايوت إظمرى قمـ هذه إًمػوظ 

 

 

 :ؿع بغ هذه األفػاظ اجل: رابعاً 

مـفٍ اعمحدصملم ذم مثؾ هذه إًمػوظ اعمختؾػي ذم اًمروايي اًمقاطمدة إذا مل 

 : يستطقعقا اجلؿع سمقـفو أهنؿ يؾجلون إمم اًمؽمضمقح وومقام يكم ـمرف مـ أىمقاهلؿ

َؾقُْػَزُع ِحقـَئٍِذ إَِػ : ) ؿال ابـ افصَلح يف األفػاظ افتل ٓ يؿؽـ اجلؿع بقـفام * 

َواِة ، َأَو  ِجقِح بَِؽثَْرِة افرُّ ْ افسَّ ـَ ِجقِح ، َوُيْعَؿُؾ بِاأْلَْرَجِح ِمـُْفاَم َواأْلَْثبَِت ،  ْ افسَّ

ثََر ، َوفِتَْػِصقؾَِفا َمْقِضٌع  ـْ ِجقَحاِت َوَأ ْ ـْ ُوُجقِه افسَّ بِِصَػاهِتِْؿ يِف مَخِْسَغ َوْجًفا ِم

 280قمؾقم احلديٌ ص (َؽْرُ َذا 

 .أوضمف اًمؽمضمقح يمثػمة ىمد شمصؾ إمم مخسلم وضمفًو  يذيمر رمحف أن
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إذا يمون خمرج احلديٌ واطمدا واظمتؾػ ذم ًمػظي مـف )وىمول اسمـ طمجر  * 

 ( ) ( وأمؽـ رد آظمتالف إمم معـك واطمد يمون أومم

وىمول اسمـ دىمقؼ اًمعقد وهق يتحدث قمـ طمديٌ كبقي شمعددت أًمػوفمف مع أن * 

اطمدة واظمتؾػ ومقفو مع احتود هذه ًمػظي واطمدة ذم ىمصي و: ) خمرضمف واطمد 

خمرج احلديٌ وموًمظوهر أن اًمقاىمع مـ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف و ؾمؾؿ أطمد إًمػوظ 

 ( ) (اعمذيمقرة وموًمصقاب ذم مثؾ هذا اًمـظر إمم اًمؽمضمقح

ومعـك خمرضمف واطمد أي أن ىموئؾف يمرره ذم قمدة مـوؾمبوت وإكام ىموًمف مرة واطمدة 

. 

 :ا احلديث مقؿػ افشقعة ادعارصيـ مـ هذ: خامساً 

أراد سمعض اعمعورصيـ مـ أشمبوع اًمطوئػي آصمـل قمنميي أن يستغؾ هذه اًمروايي  

ًمؾطعـ ذم أيب سمؽر وقمؿر رِض اهلل قمـفام مع أن ىمدموء اًمطوئػي  يطعـقن ذم هذا 

احلديٌ ويتفؿقن أطمد رواشمف  سموًمقضع ٕكف يبطؾ دقمووي اًمشقعي ذم مظؾقمقي 

ـ اعمعورصيـ حيووًمقن ىمؾى أهؾ اًمبقً ودقمقى اإلمومي واًمعصؿي وًمؽ

 .احلؼقؼي

وىمد أؿمور إمم ذًمؽ اإلموم اًمصـعوين رمحف اهلل ذم رؾموًمي أًمػفو ًمؾرد قمؾقفؿ ؾمامهو 

ـْ َتـَاُزِع افَقِِص َوافَْعبَّاس: )  (رْؾُع آفْتِبَاس َظ

                                                                            

 (9 2/ 2) ومتح اًمبوري ( ) 

 (4 2/ 9) ومتح اًمبوري (2) 



 

 
تأحاديثثثستدلثثثها اتشيثثثاتد اثثثريةتد   ثثثات اثثث يةتت

ت

92 

 
 .افقؿػات مع رواية مسؾؿ : شادشاً 

واًمعؼؾقي مـ  وهلذا ومنكـو ؾمـؼػ مع روايي مسؾؿ هذه ًمبقون دٓٓهتو اًمؾػظقي

 .ظمالل اًمتؼسقؿ اًمسوسمؼ 

 ضرف مـ ظظؿة افػاروق: افػؼرة األوػ 

ـَ َأْوٍس أكف ىَموَل *  ـُ : ) روى مسؾؿ  سمسـده قمـ  َموًمَِؽ سْم َأْرؾَمَؾ إمَِمَّ قُمَؿُر سْم

يٍر  وَمَقضَمْدشُمُف رِم  -ىَموَل  -اخْلَطَّوِب وَمِجئُْتُف طِملَم شَمَعومَم اًمـََّفوُر  سَمقْتِِف ضَموًمًِسو قَمغَم رَسِ

ـْ َأَدمٍ   .ُمْػِضقًو إِمَم ِرَموًمِِف ُمتَِّؽئًو قَمغَم ِوؾَموَدٍة ِم

ـْ ىَمْقِمَؽ َوىَمْد َأَمْرُت ومِقِفْؿ سمَِرْضٍخ : وَمَؼوَل زم   ُف ىَمْد َدفَّ َأْهُؾ َأسْمقَوٍت ِم َيو َموُل إِكَّ

ًُ   -: ىَموَل  –وَمُخْذُه وَموىْمِسْؿُف سَمقْـَُفْؿ  ى ىَموَل ك ظُمْذُه َيو :ىُمْؾ ًَمْق َأَمْرَت هِبََذا هَمػْمِ

 .(َموُل 

 

ذم احلؼقؼي أن ؿمخصقي قمؿر سمـ اخلطوب مـ اًمشخصقوت اًمعظقؿي ذم شموريخ 

اإلؾمالم وشمتؿتع سمصػوت متؿقزة يمون هلو شملصمػمهو اًمعظقؿ ذم شموريخ اًمديـ 

 .وشموريخ إمي 

ىمد هبرهتؿ هذه اًمشخصقي سمحزمفو واًمدارؾمقن ًمؾتوريخ مـ همػم اعمسؾؿلم 

 .وقمدهلو  ويميمدون أن قمؿر سمـ اخلطوب مـ أقمظؿ ؿمخصقوت اًمتوريخ  

وكحـ هـو ٓ كريد أن كستجكم يمؾ صػوشمف وضمقاكى طمقوشمف وًمؽــو كؽتػل سمام 

ورد ذم هذا احلديٌ مـ إؿمورة ًمطقػف مـ راوي احلديٌ وصػ ومقفو احلول 
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 .اًمذي رأى قمؾقف اًمػوروق قمـدمو دظمؾ إًمقف 

يٍر ُمْػِضقًو إِمَم ِرَموًمِِف ُمتَِّؽئًو قَمغَم ِوؾَموَدٍة : )ومؼول  وَمَقضَمْدشُمُف رِم سَمقْتِِف ضَموًمًِسو قَمغَم رَسِ

ـْ َأَدمٍ   .(ِم

 

ومورس واًمروم  : قمجبًو هلذا احلويمؿ اًمذي ورث قمرش أقمظؿ دوًمتلم ذم قمٍمه 

ػمهو صمؿ وطموز أمقاهلام وأصموصمفام وهق أصموث اعمؾقك  مـ أكقاع اًمذهى واحلرير وهم

اًمرسير مصـقع مـ ؾمعػ اًمـخؾ     ومفق ( رسير ًمقس  قمؾقف ومراش) جيؾس قمغم 

قمقدان ظمشـي واجلؾقس قمؾقف مبورشة همػم مريح وٓ يؽود جيؾس قمؾقف أطمد إٓ 

وقمؾقف ومراش ومؽقػ جيؾس أقمظؿ طمويمؿ ذم قمٍمه قمغم رسير ًمقس قمؾقف 

 !ومراش؟

 !ًمف أقمظؿ اًمػرش؟  مو اًمذي يؿـعف وهق ىمودر أن جيؾى

كػس قمؿر اعمممـي اًمتل شمرسمً ذم مدرؾمي اًمـبقة شملسمك اًمتـعؿ  واًمتقؾمع ذم إن 

 .أمقال إمي 

قمغم كػس شمؾؽ  احلول ومؽون ًمف ومقف أؾمقة  وىمد رأى طمبقبف وىمدوشمف رؾمقل اهلل 

 .طمسـي 

ومؼد روى قمؿر رِض اهلل قمـف ذم طمديٌ ـمقيؾ  ذم ىمصي اقمتزال اًمـبل صغم اهلل 

واؾمتئذاكف صمالصمًو طمتك أذن ًمف ومؾام دظمؾ قمؾقف وؾمؾؿ  كسوءه وذهوب قمؿر إًمقف 

 .إًمقف رآه قمغم كػس احلول شمؾؽ اًمتل يمون قمؾقفو قمؿر 
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ًُ قَمغَم َرؾُمقِل اهللَِّ : )ىمول قمؿر َوُهَق ُمْضطَِجٌع  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وَمَدظَمْؾ

ُه  َظَذ َحِصرٍ  ًُ وَمَلْدَكك قَمَؾقِْف إَِزاَرُه َوًَمقَْس قَمَؾقِْف هَمػْمُ َر ِّف َوإَِذا وَمَجَؾْس ِصُر َؿْد َأثَّ احْلَ

ى رِم ظِمَزاَكِي َرؾُمقِل اهللَِّ  َجـْبِفِ  وَمنَِذا َأَكو  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وَمـََظْرُت سمِبٍََمِ

ٌؼ  وِع َوِمثِْؾَفو ىَمَرفًمو رِم َكوطِمقَِي اًْمُغْروَمِي َوإَِذا َأومِقٌؼ ُمَعؾَّ ـْ ؿَمِعػٍم َكْحِق اًمصَّ  -سمَِؼبَْضٍي ِم

ـَ اخْلَطَّوِب » : َرْت قَمقْـَوَى ىَموَل وَموسْمتَدَ :   -ىَموَل   .«َمو ُيبِْؽقَؽ َيو اسْم

  ًُ َر رِم ضَمـْبَِؽ َوَهِذِه : ىُمْؾ َيو َكبِكَّ اهللَِّ َوَمو مِم َٓ َأسْمِؽك َوَهَذا احْلَِصػُم ىَمْد َأصمَّ

ى رِم اًمثياَم  قَفو إَِّٓ َمو َأَرى َوَذاَك ىَمقٍَْمُ َويِمرْسَ
ًَ ظِمَزاَكتَُؽ َٓ َأَرى ومِ ِر َوإهَْنَوِر َوَأْك

 !َوَصْػَقشُمُف َوَهِذِه ظِمَزاَكتَُؽ؟ -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َرؾُمقُل اهللَِّ 

ْكقَو » : وَمَؼوَل  ـَ اخْلَطَّوِب أََٓ شَمْرََض َأْن شَمُؽقَن ًَمـَو أظِمَرُة َوهَلُُؿ اًمد  ًُ . «َيو اسْم : ىُمْؾ

 (سَمغَم 

 (9701: ح) ومسؾؿ ( 9 49:  ح )  رواه اًمبخوري  

هذا اًمدرس اًمـبقي هق اطمد اًمدروس اًمتل صـعً ذًمؽ اخلؾقػي اًمعظقؿ وهلذا 

ومنن ومؾقل ومورس واًمروم ؾمعقا إمم أن يشقهقا هذه اًمصقرة ويطعـقا ذم إيامهنو 

 وإظمالصفو

وشموريخ اًمػوروق وأطمقاًمف يمؾفو ؿموهدة سمعظؿتف وىمقة إيامكف وإظمالصف ًمديـف 

 وأمتف

ء واًمعظامء اًمذيـ يمون هلؿ أصمر سمورز ذم وإرض اًمتل اومتتحفو ىمد أكجبً اًمعؾام

 .شموريخ إمف
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وٓ زاًمً هذه إرض أرضًو مسؾؿي إمم اًمققم رهمؿ اعممامرات واعمؽوئد اًمتل 

 .شمعرضً هلو ـمقال اًمتوريخ  ومرِض اهلل قمـف وأرضوه 

 

 .صؽقى افعباس مـ ظع بـ أيب ضافب : افػؼرة افثاكقة 

ـِ : وَمَجوَء َيْروَمو وَمَؼوَل : ىَموَل *  ـِ سْم مْحَ َهْؾ ًَمَؽ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم رِم قُمثاَْمَن َوقَمبِْد اًمرَّ

سَمػْمِ َوؾَمْعٍد وَمَؼوَل قُمَؿُر   وَمَلِذَن هَلُْؿ وَمَدظَمُؾقا . َكَعؿْ : قَمْقٍف َواًمز 

 . َكَعؿْ : وَل َهْؾ ًَمَؽ ذِم قَمبَّوٍس َوقَمغِمٍّ ؟ ىمَ : وَمَؼوَل . صُمؿَّ ضَموءَ 

اًْمَؽوِذِب أصمِِؿ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـِلَم اىْمِض سَمقْـِك َوسَملْمَ َهَذا : وَمَلِذَن هَلاَُم وَمَؼوَل قَمبَّوٌس 

ـِ   . اًْمَغوِدِر اخْلَوِئ

 . َأضَمْؾ َيو َأِمػَم اعمُْْمِمـلَِم وَموىْمِض سَمقْـَُفْؿ َوَأِرطْمُفؿْ : وَمَؼوَل اًْمَؼْقُم 

ـُ َأْوٍس  ُمقُهْؿ ًمَِذًمَِؽ : وَمَؼوَل َموًمُِؽ سْم ُْؿ ىَمْد يَموُكقا ىَمدَّ  –َُيَقَُّؾ إِمَمَّ َأهنَّ

 :هـا وؿػات 

اًمعبوس قمؿ اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وقمكم سمـ أيب ـموًمى اسمـ قمؿ  ( 

اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يمالمهو صحوسمقون هلام ومضؾ اًمصحبي 

وؾمؾؿ وًمؽـ أمػم اعمممـلم قمكم سمـ واًمؼراسمي ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف 

 .أيب ـموًمى رِض اهلل قمـف أومضؾ مـ اًمعبوس ديـًو وقمؾاًم وضمفودًا  

ىمد دومع قمؿر إمم قمكم واًمعبوس وٓيي أرض سمـل اًمـضػم وموظمتؾػو ومقفو  (2

ومرأى اًمعبوس أن قمؾقوً فمؾؿ ودمووز طمده ومجوء يشؽقه إمم قمؿر رِض 
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معصقملم مـ اخلطل اهلل قمـف وذم ذًمؽ دًٓمي قمغم أن اًمصحوسمي ًمقسقا 

وهلذا يؼع سمقـفؿ اخلالف يمام يؼع مـ همػمهؿ مـ اًمبنم وذًمؽ 

ٓظمتالف كظرهتؿ ومؽؾ ؿمخص يرى مو ٓ يراه آظمريـ مـ احلؼقق 

ومؼد يتـوزقمون ضمزًء مشؽميمًو يمؾ مـفام يعتؼد أكف ًمف ٓ أكف يعؾؿ أن ذًمؽ 

اًمٌمء ًمقس ًمف ويريد آؾمتقالء قمؾقف إٓ إذا يمون اعمتخوصامن همػم 

 ـصػلمم

واظمتالف قمكم واًمعبوس دًمقؾ سمنميتفؿ وقمدم قمصؿتفام وًمق يمون  (9

أطمدمهو معصقمًو عمو ىمبؾ خموًمػي أظمر ًمف وًمق يمون أطمدمهو معصقمًو 

 .واًمصحوسمي يعؾؿقن ذًمؽ أو يعؾؿ سمعضفؿ ٕكؽر قمغم مـ ظموًمػف 

أن ىمبقل قمكم أن يليت مع قمؿف إمم قمؿر ًمقحؽؿ سمقـفام ذم ظمصقمي  (4

 قد قمداء سمقـف وسملم قمؿر ذم ىمضقي اإلموميدكققيي دًمقؾ قمغم قمدم وضم

إذ ًمق يمون يعتؼد أكف إموم مـصقب مـ اهلل قمز وضمؾ وأن قمؿر ىمد اهمتصى هذه 

اإلمومي عمو رِض أن يليت إًمقف مع اقمتؼوده ذم فمؾؿف واهمتصوسمف عمو هق أهؿ مـ 

 اعمول اًمذي ؾمقحؽؿ ومقف

مول ومؾق أن إكسوكًو همصبف ؿمخص ذم مول قمظقؿ صمؿ اظمتؾػ مع ؿمخص آظمر ذم 

طمؼػم ومل جيد سمدًا إٓ أن حيتؽؿ إمم ذًمؽ اعمغتصى ًمؽمك اخلصقمي وضحك هبو 

 مـ أن يليت إمم مغتصى طمؼ أقمظؿ

قمـده أرض مسوطمتفو مقؾ ذم مقؾ وموهمتصبفو  ًمق أن ؿمخصوً : مثول ذًمؽ 
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ؿمخص مو صمؿ اظمتؾػ صوطمى إرض مع ؿمخص آظمر ذم أرض مسوطمتفو 

 قمنم  هذه إرض اًمؽبػمة 

أن يذهى إمم اًمذي اهمتصى إرض اًمؽبػمة ًمقحؽؿ ًمف ذم  ومؾؿ جيد سمدًا إٓ 

إرض اًمصغػمة ٕكػ أن يذهى إمم ذًمؽ اعمغتصى وًمتـوزل قمـ هذه 

 .إرض اًمصغػمة  أكػي ومحقي أن يذل عمغتصى يمبػم

ومفذا طمول ؿمخص ذم طمؼقق دكققيي ومؽقػ يعتؼد قمكم رِض اهلل قمـف أن قمؿر 

صحً صمؿ يرَض إن يذهى  اهمتصى اإلمومي  وهل أقمظؿ مـ يمؾ اًمدكقو ًمق

 .إًمقف ًمقحؽؿ ًمف ذم مول دكققي طمؼػم سموًمـسبي ًمإلمومي

وًمؽـ احلؼقؼي أن قمؾقًو ٓ يعتؼد إمومي وٓ اهمتصوسمًو وهلذا رِض أن يليت ًمؾحؽؿ 

 .ذم هذا إمر اًمدكققي 

وًمق يمون قمكم رِض اهلل قمـف يعتؼد أن قمؿر مغتصى ًمإلمومي صمؿ يليت ذم هذا 

 ًو مالموً إمر احلؼػم ًمؽون معوسم

 .وهذا يميمد قمغم قمدم قمؾؿ سموإلمومي  وٓ اقمتؼوده هبو وإكام كسبً إًمقف يمذسمًو 

 

أن قمؾقًو رِض اهلل قمـف عمو أقمتؼد أن ًمف طمؼًو ذم إدارة ذًمؽ اعمول ومؼد  (1

 متسؽ سمذًمؽ احلؼ وكوزع مـ كوزقمف طمتك ًمق يمون قمؿف

صمؿ ٓ  ويستحقؾ أن يـوزع رِض اهلل قمـف ذم مول دكققي اقمتؼد أن ًمف ومقف طمؼوً 

يـوزع ذم أمر ديـل هق أقمظؿ وأرشف سمؾ ٓ مؼوركي إذ هذا طمؼ إهلل وذًمؽ طمؼ 
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سمنمي ومو يمون ًمعكم رِض اهلل قمـف أن يـوزع ذم طمؼ سمنمي وهيؿؾ طمؼًو إهلقوً  

ُزقمؿ ًمف وًمق كوزع ًمعرف وكؼؾ يمام كؼؾً إطمداث إظمرى اًمتل كؼؾ ومقفو 

 .اًمـزاع يموًمـزاع ذم ومدك وهمػمهو

 

ىمقل ىموًمف ذم طموًمي ( اًمؽوذب    ) قمكم رِض اهلل قمـف ىمقل اًمعبوس ذم  (0

همضى وقمغم وضمف اإلدٓل قمغم اسمـ أظمقف اًمذي مل يقاومؼف قمغم مو يريد 

ٓ أكف يعتؼد أن قمؾقًو يمذًمؽ ومحوؿموه رِض اهلل قمـف أن شمؽقن هذه 

 .اًمصػوت أو سمعضفو ومقف

يعتؼده وًمؽـ اًمغضى أطمقوكًو يدومع اإلكسون أن يؼقل  ىمقًٓ  أو يعؿؾ قمؿالً ٓ 

. 

وكحـ كشوهد سمعض إسموء أطمقوكوً قمـد مو يغضى قمغم اسمـف يؼقل ًمف ًمقس ومقؽ 

 .ظمػم وًمسً اسمـل  وكحق ذًمؽ

سمؾ ىمد حيدث ذًمؽ مـ إكبقوء ومفذا مقؾمك قمؾقف اًمسالم قمـدمو همضى ومعؾ 

 . أومعوًٓ ٓ يريد طمؼقؼتفو وًمؽـ اًمغضى همؾى قمؾقف 

أظمذ سمرأس أظمقف جيره وأظمقه ومؼد أًمؼك إًمقاح اًمتل ومقفو يمالم اهلل قمز وضمؾ و

 .كبل مثؾف ومع ذًمؽ قمذره اهلل قمز وضمؾ  ٕكف مل يػعؾ ذًمؽ مريدًا هبو احلؼقؼي 

َٓ ُيَراد هِبَو: )ىمول اسمـ اًمتلم  طَمِؼقَؼتَفو ، َوىِمقَؾ  َوىِمقَؾ ِهَل يَمِؾَؿي شُمَؼول ذِم اًْمَغَضى 

ْكى اًْمَؽبِػم  ء ذِم هَمػْم َمْقِضعف شَمـَوَوَل اًمذَّ ْ ُف َوْضع اًمٌمَّ عمََّو يَموَن اًمظ ْؾؿ ُيَػرسَّ سمَِلكَّ
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ـْماَلق قَمغَم  َٓ شَمِؾقؼ قُمْروًمو وَمُقْحَؿؾ اإْلِ تِل  ِغػم ، َوشَمـَوَوَل اخْلَْصَؾي اعمُْبَوطَمي اًمَّ َواًمصَّ

ظَِمػَمة َواهللَُّ َأقمْ  ْٕ  23/919ومتح اًمبوري ( َؾُؿ ا

وىمد اؾمتبعد يمثػم مـ اًمعؾامء صحي هذه اًمؾػظي وقمزاهو إمم ؾمفق اًمرواة أو 

 .حتؿؾ قمغم همػم فموهرهو  

ـْ  ـْ َذًمَِؽ وَمُفَق ؾَمْفق ِم قؼ سمِوًْمَعبَّوِس َوطَموؿَمو قَمِؾقًّو ِم
َٓ َيؾِ ىَموَل اعمَْوِزِرّي َهَذا اًمؾَّْػظ 

َواة  23/919ومتح اًمبوري ( اًمر 

 

يرد هذه اًمروايي أن قمؾقًو رد قمغم اًمعبوس وًمؽـ اًمروايوت إظمرى مل  (7

 .ورد ومقفو مو يدل قمغم طمصقل اًمسبوب مـ اًمطروملم 

ؾمؽقت قمؿر ومـ طمرضه مـ اًمصحوسمي قمـ اإلكؽور قمغم اًمعبوس  (8

اًمذي أـمؾؼ صػوت مـؽرة ٓ شمصح ذم طمؼ قمكم رِض اهلل قمـف يدل 

ي اًمغضى قمغم أهنؿ يدريمقن أن شمؾؽ اًمصػوت أـمؾؼً ذم قمغم ضمف

 .ومل يرد طمؼقؼتفو  ومو يؼول يمذًمؽ  ومغػم معتؼم

َٓ : )ىمول اعموزري  َؿ سماَِم  ْل سِمَلنَّ اًْمَعبَّوس شَمَؽؾَّ تف وَمْؾُقَموَّ ـْ ِصحَّ َٓ سُمّد ِم َوإِْن يَموَن 

ُف خُمْطِئ ومِقِف ، َوهِلََذا ضْمر َوَرْدقًمو عمَِو َيْعتَِؼد َأكَّ ْ ُيـِْؽرُه  َيْعتَِؼد فَموِهره ُمبَوًَمَغي ذِم اًمزَّ مَل

دهْؿ ذِم إِْكَؽور اعمُْـَْؽر ،  َٓ هَمػْمه ، َمَع شَمَشد  َٓ اخْلَِؾقَػي َو َحوسَمي  ـْ اًمصَّ قَمَؾقِْف َأطَمد ِم

َٓ ُيِريد سمِِف احْلَِؼقَؼي  ُف  ُْؿ وَمِفُؿقا سمَِؼِريـَِي احْلَول َأكَّ َّٓ َأهنَّ ومتح اًمبوري ( َوَمو َذاَك إِ

/23/919 
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 ....(ٓ كقرث ) تػفام ظؿر ظـ حديث اش: افػؼرة افثافثة

اَمُء َوإَْرُض َأشَمْعَؾُؿقَن : وَمَؼوَل قُمَؿُر * ) ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
ِئَدا َأْكُشُديُمْؿ سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ اشمَّ

 ؟؟ «َٓ ُكقَرُث َمو شَمَريْمـَو َصَدىَمٌي » ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

 .ىَموًُمقا َكَعؿْ 

اَمُء : صُمؿَّ َأىْمبََؾ قَمغَم اًْمَعبَّوِس َوقَمغِمٍّ وَمَؼوَل   ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
َأْكُشُديُماَم سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ

َٓ ُكقَرُث َمو » ىَموَل  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-َوإَْرُض َأشَمْعَؾاَمِن َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ 

 ؟؟«شَمَريْمـَوُه َصَدىَمٌي 

 (. ىَموَٓ َكَعؿْ 

 

ح قمؿر رِض اهلل قمـف طمديثف اعمقضمف  إمم اًمعبوس وقمكم سمسمال ؿمديد قمـ اومتت

 ومؽون اجلقاب اإلىمرار سمصحتف......( ٓ كقرث )) مدى قمؾؿفؿ قمـ طمديٌ 

ويبدوا أن ىمضقي ومدك ٓ زال هلو مـ يغذهيو ويثػمهو ممو ضمعؾ قمؿر رِض اهلل 

 قمـف يطرح هذا اًمسمال قمغم ىمطبلم مـ أىمطوب سمـل هوؿمؿ قمؿ اًمرؾمقل 

اًمذي يبطؾ مو يثػمه  اسمـ قمؿف ًمقبطؾ سمنىمرارمهو صحي طمديٌ اًمـبل و

 مثػموا اًمػتـي

 

وىمد يمشػ هذا اًمسمال قمـ إمجوع اًمصحوسمي  سمام ومقفؿ سمـق هوؿمؿ أهنؿ يعؾؿقن 
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صحي هذا احلديٌ اًمذي اقمتؿد قمؾقف أسمق سمؽر ذم امتـوقمف مـ شمقريٌ وموـمؿي 

وصدىمف وىمبقل مجقع ممو يشفد سمػضؾ اًمصديؼ  ؿمقئًو ممو يمون ذم يد اًمـبل 

 اًمصحوسمي ًمروايتف ورأيف وهذه مـؼبي هلذا اخلؾقػي اًمراؿمد

 

تؼرير ظؿر فسـة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افعؿؾقة ؾقام ترـف  : افػؼرة افرابعة

 .األراِض  مـ

 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-إِنَّ اهللََّ ضَمؾَّ َوقَمزَّ يَموَن ظَمصَّ َرؾُمقًَمُف : وَمَؼوَل قُمَؿُر  * )    

ُه ىَموَل  ْص هِبَو َأطَمًدا هَمػْمَ ٍي مَلْ َُيَصي ـْ َأْهِؾ اًْمُؼَرى )سمَِخوصَّ َمو َأوَموَء اهللَُّ قَمغَم َرؾُمقًمِِف ِم

ؾُمقلِ  ِف َوًمِؾرَّ تِك ىَمبَْؾَفو َأْم َٓ ( وَمِؾؾَّ  . َمو َأْدِرى َهْؾ ىَمَرَأ أَيَي اًمَّ

سَمقْـَُؽْؿ َأْمَقاَل سَمـِك اًمـَِّضػِم  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وَمَؼَسَؿ َرؾُمقُل اهللَِّ : ىَموَل  

وَمَقاهللَِّ َمو اؾْمتَْلصَمَر قَمَؾقُْؽْؿ َوَٓ َأظَمَذَهو ُدوَكُؽْؿ طَمتَّك سَمِؼَك َهَذا اعمَْوُل وَمَؽوَن َرؾُمقُل اهللَِّ 

 . ؾَمـٍَي صُمؿَّ جَيَْعُؾ َمو سَمِؼَك ُأؾْمَقَة اعْمَولِ  َيْلظُمُذ ِمـُْف َكَػَؼيَ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-

اَمُء َوإَْرُض َأشَمْعَؾُؿقَن َذًمَِؽ ؟؟: صُمؿَّ ىَموَل  ِف شَمُؼقُم اًمسَّ
 َأْكُشُديُمْؿ سمِوهللَِّ اًمَِّذى سمِنِْذكِ

 .ىَموًُمقا َكَعؿْ  

 َؾاَمِن َذًمَِؽ ؟؟صُمؿَّ َكَشَد قَمبَّوؾًمو َوقَمِؾقًّو سمِِؿثِْؾ َمو َكَشَد سمِِف اًْمَؼْقَم َأشَمعْ  

 .(ىَموَٓ َكَعؿْ  
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سمعد أن ىمرر قمؿر رِض اهلل قمـف اًمصحوسمي وقمؾقًو واًمعبوس قمغم اًمسـي اًمؼقًمقي 

أردومف سمتؼريرهؿ ًمسـي اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمعؿؾقي عمو يمون ذم يده مـ 

 .اًمػقئ 

 .وهذا يدل قمغم قمؿؼ قمؾؿ هذا اخلؾقػي اًمراؿمد

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمعؿؾقي ذم هذه ومؼد أراد أن يؽشػ قمـ ؾمـي اًمـبل 

إمقال اًمتل شمريمفو مـ سمعده هؾ هل أمقال ممؾقيمي أم أهنو أمقال ًمإلكػوق ذم 

 .طموضمي إمي

 .وهذا يدقمؿ ؾمـتف اًمؼقًمقي

ويمؾ ذًمؽ يميمد صحي شمٍمف أيب سمؽر رِض اهلل قمـف ذم أمقال اًمـبل صغم اهلل 

ي اًمتل ؿموهدهو ذم اًمعؿؾق قمؾقف وؾمؾؿ وأكف اقمتؿد ومقفو قمغم ؾمـي اًمـبل 

 .وهذا همويي آشمبوع  طمقوشمف صمؿ قمغم ؾمـتف اًمؼقًمقي اًمتل ؾمؿعفو مـف 

وىمد أصمر مـعف ذًمؽ قمغم وموـمؿي رِض اهلل قمـفو وقمغم قمكم وقمغم سمعض مـ 

 .شمعوـمػ معفام

وًمق يمون أسمق سمؽر صوطمى مؾؽ ٕرضوهو وًمق سمؿخوًمػي اًمديـ ًمقحوومظ قمغم 

أهمضى أطمى اًمـوس إمم رؾمقل  وًمؽـف صوطمى ديـ يتبع وٓ يبتدع وًمق. مؾؽف

 .ٕن اًمديـ مؼدم قمغم إؿمخوص  اهلل 

 ضؾب افعباس وظع كصقبفام مـ مراث افـبل :  افػؼرة اخلامسة
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َ َرؾُمقُل اهللَِّ : ىَموَل * ) َأَكو َومِم  : ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وَمَؾامَّ شُمُقرمي

ـِ َأظِمقَؽ  -ؿصغم اهلل قمؾقف وؾمؾ-َرؾُمقِل اهللَِّ  ـَ اسْم وَمِجئْتاَُم شَمْطُؾُى ِمػَماصَمَؽ ِم

ـْ َأسمِقَفو وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر  ِف ِم
صغم اهلل -ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ : َوَيْطُؾُى َهَذا ِمػَماَث اْمَرَأشمِ

 .«َمو ُكقَرُث َمو شَمَريْمـَو َصَدىَمٌي »  -قمؾقف وؾمؾؿ

اِذًبا آثاًِم َؽاِدًرا َخ   ـَ ُف ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسمٌِع ًمِْؾَحؼي  ائِـًاَؾَرَأْيتُاَمُه   (َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكَّ

 

شمؼرر هذه اًمػؼرة مـ احلديٌ أن قمؾقًو واًمعبوس أشمقو إمم أيب سمؽر ًمطؾى كصقبفام 

 .مـ مػماث اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

 .وذهوب قمكم إمم أيب سمؽر ًمذًمؽ ٕكف اقمتؼد أن ًمف طمظَو ذم اعمػماث

 .ىمبؾ أن يعؾؿ أن إكبقوء ٓ يقرصمقن ومؾام قمؾؿ شمقىمػ وًمعؾ ذًمؽ

وذم ذًمؽ دًٓمي قمغم أكف رِض اهلل قمـف ٓ يعتؼد أن هـوك إمومي إهلقي وأن أسمو سمؽر 

ىمد اهمتصبفو وإٓ ًمؽون ذهوسمف إمم أيب سمؽر ًمٌمء آظمر وهق اإلكؽور قمؾقف 

 .ٓهمتصوسمف ًمإلمومي ٓ ًمؾحصقل قمغم دكقو وموكقي

 

ُف ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد )وأمو ىمقل قمؿر  وَمَرَأْيتاَُمُه يَموِذسًمو آصماًِم هَموِدًرا ظَموِئـًو َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكَّ

ومفق يشػم إمم أكف ىمد وىمع ذم أكػسؽؿ مثؾ مو يصػ سمف سمعضؽؿ ( شَموسمٌِع ًمِْؾَحؼي 

 .سمعضًو مـ مثؾ هذه اًمعبورات اًمتل أـمؾؼفو اًمعبوس قمغم قمكم مع سمراءشمف مـفو

 كحق موشمؼدم ممو ىمد يؼع ذم كػس اإلكسون مـ اخلقاـمر دموه مـ وهذا جيري قمغم
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 .ظموًمػف أو مـعف ؿمقئًو يعتؼد أكف طمؼ ًمف يمام ومعؾ اًمعبوس مع قمكم

 .وًمؽـف ًمقس هق  مقىمػف ذم طمول اًمرضو

وقمؿر رِض اهلل قمـف سمؽمشمقبف ًمتؾؽ اًمؼضويو يؽشػ قمـ قمبؼريي ومذة دمكم احلؼ 

 .آكذاك طمقل ىمضقي  ومدك وشمبطؾ اإلؿموقموت اًمتل رسمام يموكً مقضمقدة 

ومو مـ ؿمخص يؼػ قمغم هذا احلقار اًمعجقى إٓ دمغم ًمف وضمف احلؼ واؾمتبون 

 .ًمف سمراءة أيب سمؽر رِض اهلل قمـف ممو ىمد يتفؿ سمف مـ مـع وموـمؿي طمؼفو

  مػماصمفو مـ أسمقفو إذ أن ؾمػمة اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمعؿؾقي وؾمـتف اًمؼقًمقي

شمؼرران أكف ٓ يؿؾؽ إمقال يمام يؿؾؽفو أرسموب اًمدكقو وٓ يقرصمفو يمام يقرصمفو 

أرسموب اًمدكقو وإكام يمون يسؽمزق مـفو ًمف وٕهؾف صمؿ يـػؼ اًمبوىمل يمام أكف ٓ يرث 

 .أطمد مـ أهؾف ؿمقئًو مـ ذًمؽ اعمول وإكام يرزىمقن مـف سمحسى طموضمتفؿ

 .وهل ىمضقي دمؾً واضحي مـ ظمالل هذا احلقار

 براءة ظؿر ـام برئ أبق بؽر:  ة افسادشةافػؼر

َ َأسُمق سَمْؽٍر َوَأَكو َومِم  َرؾُمقِل اهللَِّ * )  َوَومِم  َأسمِك سَمْؽٍر  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-صُمؿَّ شُمُقرمي

ك يَموِذسًمو آصماًِم هَموِدًرا ظَموِئـًو َواهللَُّ َيْعَؾُؿ إِكيك ًَمَصوِدٌق سَمورٌّ َراؿِمٌد شَموسمِعٌ 
ًمِْؾَحؼي  وَمَرَأْيتاَُمكِ

 (وَمَقًمِقُتَفو 

 

هذا اعمؼطع يميمد أن قمؿر رِض اهلل قمـف ىمد صـع ذم ومدك وهمػمهو ممو شمريمف اًمـبل 

يمام صـع ومقفو أسمق سمؽر وأن قمؾقًو واًمعبوس ىمد اقمتؼدا ومقف يمام اقمتؼد ا ذم أيب سمؽر 
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ورسمام اعمراد أهنام اقمتؼدا ومقف اًمظؾؿ ٓ قمغم قمدم شمقريثفام  ـــ ٕن طمؽؿ هذه 

ىمد اشمضح هلامــ وًمؽـ ًمعدم متؽقـفام مـ اإلرشاف قمؾقفو وهلذا ومؼد إمقال 

 .دومعفو إًمقفام يمام ذم اعمؼطع اًمثومـ ًمقنمومو قمؾقفو 

 

افعباس وظع إػ ظؿر ضؾباً إلدارة صدؿات افـبل صذ  ءجمل: افػؼرة افسابعة 

 .اهلل ظؾقف وشؾؿ 

 

ًَ َوَهَذا َوَأْكتاَُم مَجِ *  )       اْدوَمْعَفو إًَِمقْـَو : قٌع َوَأْمُريُماَم َواطِمٌد وَمُؼْؾُتاَم صُمؿَّ ضِمئْتَـِك َأْك

 ًُ إِْن ؿِمئُْتْؿ َدوَمْعُتَفو إًَِمقُْؽاَم قَمغَم َأنَّ قَمَؾقُْؽاَم قَمْفَد اهللَِّ َأْن شَمْعَؿالَ ومِقَفو سمِوًمَِّذى : وَمُؼْؾ

َؽ ىَموَل َأيَمَذًمَِؽ وَمَلظَمْذمُتَوَهو سمَِذًمِ  -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-يَموَن َيْعَؿُؾ َرؾُمقُل اهللَِّ 

 ؟؟

 .َكَعؿْ : ىَموَٓ  

 

صُمؿَّ ضِمئْتاَُمكِك ٕىَْمِهَ سَمقْـَُؽاَم َوَٓ َواهللَِّ َٓ َأىْمِه سَمقْـَُؽاَم سمَِغػْمِ َذًمَِؽ طَمتَّك شَمُؼقَم : ىَموَل  

اَهو إِمَمَّ  وقَمُي وَمنِْن قَمَجْزمُتَو قَمـَْفو وَمُردَّ  .(اًمسَّ

 

مم قمؿر ـمؾبًو إلدارة إوىموف اًمـبقيي ومدومع ذم هذا اعمؼطع جيلء قمكم واًمعبوس إ

قمؿر اًمقفام شمؾؽ اًمصدىموت سمنمط أن يؾتزمو مو يمون يصـع ومقفو اًمـبل وأسمق سمؽر 
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 .مـ سمعده ومقاومؼو قمغم ذًمؽ

وملظمذهو قمغم ذًمؽ اًمنمط صمؿ مل يؾبثو أن اظمتؾػو وضموءا مرة أظمرى  ًمؼسؿفو 

رِض اهلل قمـف عمو  سمقـفام ًمقتقمم يمؾ واطمد ضمزًء مـفو إلدارشمف سمؿػرده ومرومض قمؿر

يؽمشمى قمغم ذًمؽ اًمصـقع مـ ؿمبفي اإلرث وأن اعمحوومظي قمغم سمؼوئفو جمؿققمي 

 يدومع قمـفو ؿمبفي اإلرث

صمؿ إن ىمبقهلام أن يعؿال ومقفو سمام قمؿؾ اًمصديؼ وسمام قمؿؾ ومقفو قمؿر أهنام أىمرا 

ذًمؽ اًمعؿؾ وًمق يمون قمؿؾ أيب سمؽر وقمؿر رِض اهلل قمـفام فمؾاًم عمو اًمتزم قمكم 

ِض اهلل قمـفام أن يعؿال سموًمظؾؿ وإٓ ًمؽون فموعملم ٕهنام قمؿال واًمعبوس ر

 سموًمظؾؿ

وهؽذا يـتفل هذا احلديٌ إمم إسمطول قمؼوئد اًمشقعي وشمـزيف اخلؾقػتلم أيب سمؽر 

 .وقمؿر رِض اهلل قمـفام ممو شمصػفام سمف اًمطوئػي آصمـو قمنميي 

قمكم وهؽذا كرى هذه اًمروايي شمؼرر قمدل اخلؾقػتلم أيب سمؽر وقمؿر  وإىمرار 

واًمعبوس قمغم هذا اًمعدل و قمغم قمدم وضمقد ظمالف سملم قمكم وقمؿر واًمصحوسمي 

 .رِض اهلل قمـفؿ مجقعًو  

وهذا مو شمشفد سمف قمنمات اًمروايوت قمـ قمكم رِض اهلل ذم طمؼ هذيـ اخلؾقػتلم 

 :ومـفو 

ومـ ذًمؽ سمقعتف هلام وصمـوؤه قمؾقفام وشمسؿقي أوٓده سموؾمؿقفام  وىمضوؤه هلام 

 .أوٓده سموؾمؿقفام  ومشقرشمف هلام وشمسؿقي
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قمـد اًمبقعي  ومـ شمعظقؿف هلام موورد مـ ىمقًمف ٕيب سمؽر قمغم مـؼم رؾمقل اهلل 

َد قَمكِمٌّ : ) يمام ذم صحقح اًمبخوري  وومقف   وَمَعظََّؿ طَمؼَّ َأيِب سَمْؽرٍ اؾْمتَْغَػَر َوشَمَشفَّ

ْ حَيِْؿْؾُف قَمغَم اًمَِّذي َصـََع َكَػوؾَمًي قَمغَم َأيِب  ُف مَل َث َأكَّ  سَمْؽٍر ، َوَٓ إِْكَؽوًرا ًمِؾَِّذي َوطَمدَّ

َؾُف اهللَُّ سمِفِ   (  424: ح ( ) وَمضَّ

وأمو شمعظقؿف ًمعؿر ومؽثػم كؽتػل سمذيمر أكؿقذج مـف  رواه اسمـ قمبوس يمام ذم 

يِرِه وَمتََؽـََّػُف اًمـَّوُس َيْدقُمقَن ): اًمصحقحلم طمقٌ ىمول  ُوِضَع قُمَؿُر قَمغَم رَسِ

َذا قَمكِمٌّ 
َوُيَصؾ قَن ىَمبَْؾ َأْن ُيْروَمَع َوَأَكو ومِقِفْؿ وَمَؾْؿ َيُرقْمـِل إَِّٓ َرضُمٌؾ آظِمٌذ َمـِْؽبِل وَمنِ

َؿ قَمغَم قُمَؿَر  طمَّ ًَ َأطَمًدا َأطَمىَّ إِزَمَّ َأْن أَ  :َوىَموَل وَمؽَمَ ْػ ًْمَؼك اهللََّ سمِِؿثِْؾ قَمَؿِؾِف ِمـَْؽ َمو ظَمؾَّ

ًُ يَمثِػًما  ًُ َأيني يُمـْ ـ  َأْن جَيَْعَؾَؽ اهللَُّ َمَع َصوطِمبَقَْؽ َوطَمِسبْ ًُ ٕفَُم َواْيُؿ اهللِ إِْن يُمـْ

ًُ  :َأؾْمَؿُع اًمـَّبِلَّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ َيُؼقُل  ًُ َأَكو ، َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوَدظَمْؾ َذَهبْ

ًُ َأَكو ، َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿر َأَكو ،  (َوَأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر َوظَمَرضْم

 ( 0998: ح : ) وصحقح مسؾؿ (  9081: ح : ) صحقح اًمبخوري  

 واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمسبقؾ
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